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alkotás létrehozásának bonyolult feltételeiről 
értekezni. A művész és a művészeti alkotás kö-
zötti közvetlen kapcsolat hiányáról beszél a mű, 
ahol az alkotó tekintete, látásmódja által szüle-
tik meg a „szépség”.  A szerző nagyon fontos 
megfigyelése, hogy Balzac olyan módon építi a 
regényébe a műalkotások jelenlétét, hogy ott 
magyarázzon, ahol ő nem akar beszélni.
Bódi Katalin írásainak nagy érdeme, hogy fel-
kelti az érdeklődést olyan izgalmas irodalmi 
példák vagy történeti tanulmányok iránt, ame-
lyek új szemszöggel gazdagítják a képzőmű-
vészetről való gondolkodást. Kötete számos 
értékes adalékkal, megfigyeléssel és következ-
tetéssel szolgál, miközben konstruktívan hasz-
nálja, ismeri, idézi a szakirodalmat. Meglepe-
tésekkel szolgálhat a képzőművészetet és az 
irodalmat ismerőknek is. 

Bódi Katalin, Éva születése, Méliusz Juhász Péter 
Könyvtár , Debrecen, 2019. 

Filológiai     
kalandtúra
Karádi Zsolt Franciák és magyarok 
című könyvéről

Gerliczki András

A Nyugat címlapján az első lapszámtól az utolsó-
ig Beck Ödön Fülöp plakettjének reprodukciója 

látható. Mikes Kelemen portréja a szerkesztők 
kérésére készült, az írót–írástudót asztalánál, 
tollal, gondolataiba merült alkotóként ábrázol-
ja. Mikesnél aligha kerülhetett volna alkalma-
sabb személy a Nyugat címlapjára: hungarus 
öntudatával, magyar hűségével, franciás mű-
veltségével, többezer oldalnyi műfordításával, 
fiktív és misszilis leveleivel megtestesült szim-
bóluma a magyarság európai kötődésének. 
 Karádi Zsolt könyvének címlapja a Nyugattal 
egy időben indult La Nouvelle Revue française ki-
adványainak modern egyszerűségét, klasszikus 
tisztaságát idézi. Könyvének első ciklusa annak 
a személynek a magyarországi munkásságát 
dolgozza fel, aki született franciaként talán a 
legtöbbet tette a magyar–francia kulturális 
kapcsolatokért, aki — és ebben a Mikes–párhu-
zam talán nem túl erőltetett — értő kíváncsi-
sággal közvetített két szellemi közeg határán, 
megtartva anyanyelvi identitását, ugyanakkor 
hűséggel követve új hazája irodalmi–művészeti 
eseményeit. Ez a személy a Nyugatban és a La 
Nouvelle Revue française-ben egyránt publikáló 
François Gachot.
 A könyv első részének címe Gachot írástu-
dói szerepkörét körvonalazza „A Nyugat fran-
ciája” címmel. Karádi Zsolt közelítésében a 
szerteágazó érdeklődésű Gachot (esszé, kriti-
ka, szépirodalom, műfordítás, képzőművészet) 
tevékenységének szűkebb koordinátarendsze-
rét a Nyugat esztétikai ízlése és kapcsolatrend-
szere rajzolja ki. Hatvany Lajos sok vitát kiváltó 
könyve „tudni nem érdemes dolgok tudomá-
nya”-ként határozza meg a filológiát. Karádi 
Zsolt könyve címének szerény puritanizmusa 
ellenére (Franciák és magyarok) Hatvany ítéle-
tének ellenkezőjét igazolja. A filológia kalandja 
előbb Gachot irodalmi–kulturális felfedezése-
inek követésében, személyes kapcsolatrend-
szerének nyomozásában, ízlése és értékrendje 

Gerliczki András 1963, Nyíregyháza. Író, iroda-
lomtörténész, tanár.
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fejlődésének szisztematikus feltárásában bon-
takozik ki. A filológia kalandja később Baudelai-
re és Rimbaud újabb fordításainak minden szót 
megízlelő, minden fordulatot mérlegre tevő 
elemzésében válik átélhetővé, feltárva a francia 
szimbolisták sajátos nyelvi világát, látásmódját. 
»A „Bongó Búcsudal”« ciklus tanulmányai a szö-
veg hamisítatlan örömét kínálják a franciául tudó 
olvasónak. S végül a filológia kalandja a „Qu-
elqu’un est venu” három francia nyelvű írása is 
a polgári konvenciókon átlépő művek, sorsok, 
kapcsolatok világáról.
 François Gachot „A Nyugat franciája” 1924-
ben érkezett Magyarországra, eredetileg négy 
évre (a francia és a magyar állam megállapodá-
sa alapján) kulturális, kultúrdiplomáciai felada-
tokkal. Huszonöt évig maradt, 1949-ben politi-
kai nyomásra volt kénytelen elhagyni hazánkat. 
Érkezésétől kezdve bekapcsolódott a magyar 
kulturális–művészeti életbe, elsősorban a Nyu-
gat környezetében mozgott, ahol számos írása 
is megjelent, de számos más lapban, fórumon is 
publikált. 
 Gachot magyarországi pályaképét a 
François Gachot és a magyar kultúra, valamint 
A Nyugat franciája című tanulmányok rajzolják 
meg. Előbbi írás tágabb dimenziókban tekinti 
át Gachot szellemi kötődéseit, kiemelve olyan 
— a magyar irodalmi köztudatban kevéssé is-
mert — mozzanatokat, mint a francia állam ne-
vében elmondott beszédet Babits temetésén, 
vagy Krúdy, Kosztolányi, Móricz jelentőségének 
felismerését, műveik francia fordítását. 
 A kötet címét is szolgáltatató másik írás na-
gyobb teret szentel a személyiség és az értéktu-
datosító–értékközvetítő szerepkör bemutatásá-
nak. Karádi Zsolt az esszéista Gachot-ról ír, aki 
sokkal inkább tartotta magát írónak, semmint 
az egyetemi szféra emberének, vagy klasszikus 
értelemben vett kutatónak. A tanulmány Poszler 

Györgyre hivatkozva meggyőzően érvel az „hom-
me de lettres” karaktere mellett, aki a hivatkozott 
meghatározás szerint specializálatlan műértő, 
vagy — merevebb tükörfordításunkkal élve — 
a betűk embere, a könyvek embere elnevezé-
sekkel is illethető. Izgalmas, további kutatások 
témáját is felvető „szála” a Gachot–történetnek 
az a majd fél évtized, mialatt meglepő érzékeny-
séggel, intenzitással illeszkedik bele választott 
magyar környezetébe. Ebben a folyamatban 
megkerülhetetlen a franciás műveltségű ma-
gyar értelmiségiek, nyugatos irodalmárok sze-
mélyes segítsége, támogató–közvetítő szerepe. 
Különösképpen Gyergyai Alberté, aki a magyar 
nyelv elsajátításának, a kortárs magyar iroda-
lomban való tájékozódásnak, a saját esszényelv 
kialakításának munkájában különös odaadással 
támogatta Gachot törekvéseit. (Karádi Zsolt ki-
mutatja, hogy miközben Gachot magánlevelei 
egyre többször magyarul íródnak, publikációit 
jó ideig franciáról fordítja/fordítják magyarra.) 
Gachot természetesen gyorsan és jól megtanul 
magyarul, ám az valóban többé-kevésbé nyitott 
kérdés marad, hogy a korabeli irodalom értékei 
között hogyan válogat, hogyan „fedez fel” újabb 
témákat, értékítéletében mennyire támaszkodik 
magyar kritikusok, szerkesztők, írók ítéletére, 
alkalomadtán személyes észrevételeire. Kará-
di Zsolt mindenesetre átfogó képet ad Gachot 
magyar irodalmat ismertető francia és francia 
műveket szemléző magyar írásairól. Hangsúlyos 
része a tanulmánynak Gachot műfordítói és mű-
fordításkritikai tevékenységének bemutatása.
 Üdítő — külön kutatási irányt felvető — da-
rabja az első ciklusnak a François Gachot a ma-
gyar irodalomról a Mercure de France-ban című 
tanulmány. Hogyan „látszunk” mi magyarok a 
világirodalom, a „nagy nemzetek” kultúrája fe-
lől? Gachot francia fórumon, francia szemmel, 
összefoglaló írásokban ismerteti a francia (s 
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valamennyire a franciául tudó, európai tájéko-
zódású) olvasóval a magyar irodalom újabb je-
lenségeit. Értékválasztása biztos és határozott, 
kiemelten foglalkozik Ady, Babits, Kosztolányi, 
s más, ma már klasszikus nyugatos írók művé-
szetével. A tanulmány ezen a ponton is felveti 
Gyergyai Albert közreműködését, a források 
szűkössége miatt viszont nehezen kimutatha-
tó, milyen mértékben támaszkodhatott Gachot 
Gyergyai előzetes közléseire.
 Fontos kitekintés a François Gachot és a ma-
gyar képzőművészet című tanulmány is, melynek 
első szakasza Gachot 1971-es személyes vallo-
mására támaszkodik. Gachot árnyalt képet alkot 
a korszak képzőművészeti eseményeiről, port-
rék sorát készíti a legjelentősebb művészekről. 
A tanulmány gazdag szakirodalmi háttérre hi-
vatkozva (és az olvasó további tájékozódásához 
alapot adva) tárja fel Gachot ez irányú tevékeny-
ségét, kiemelve az életrajzi esszé műfaji lehe-
tőségeit. Mindebből tág horizontú korrajz kör-
vonalazódik, s ahogy Karádi Zsolt megállapítja, 
„Gachot a bemutatni kívánt művészt sohasem 
elszigetelten, nem pusztán saját koordinátái 
között szemlélteti, hanem folyamatba helyez-
ve, hatások és ellenhatások metszéspontjában, 
ugyanakkor a teremtő alkotónak adózva”.
 A Krúdy Zsuzsa és François Gachot levelezése 
című tanulmány lényeges szempontokkal járul 
hozzá Krúdy fordítás- és fogadtatástörténeté-
hez, különösen a 70-es, 80-as évek eseményeit 
villantva fel.
 A tanulmánygyűjtemény második szakasza 
»A „bongó búcsudal”« címmel a francia–magyar 
műfordítások kérdéseivel foglalkozik. A szerző 
fordítástörténeti, fordítástechnikai, fordításel-
méleti kérdésfelvetései túlmutatnak a szoros 
textológiai–interpretációs vizsgálatokon. Kap-
csolatok címmel Tornai József és Szabó Lőrinc 
Baudelaire-fordításairól, A szellem győzelme 

címmel Tornai József A rossz virágai fordításkö-
tetéről, „A szívem jéghideg, vörös korong” címmel 
Dzsida Jenő Baudelaire–fordításáról, Tündéri 
vakmerőség címmel pedig Nagy László Rim-
baud-fordításairól olvashatunk elemzéseket.
 A ciklusból két tanulmányt emelnék ki. Az 
egyik a Kapcsolatok. A dolgozat kiindulópontja 
Tornai József heroikus vállalkozása, a teljes Les 
fleurs du Mal lefordítása, pontosabban annak 
kulcsverse, a Correspondances. Karádi Zsolt 
bevezetője viszont kitér a Baudelaire-kötet for-
dítástörténetére is, Tóth Árpád, Babits, Szabó 
Lőrinc magyarítására, annak kultikussá vált 
egyediségére (a kanonizált, a magyar Baudel-
aire!), s a nyugatos fordítás (Tornai vállalkozá-
sát kiváltó–ösztönző) nyelvi–stiláris korlátaira. 
A tanulmány részletesen elemzi a Correspon-
dances átültetését, nemcsak nyelvi, de poétikai 
érvekkel is hangsúlyozva Tornai Megfelelések 
címválasztását. (A tanulmány francia nyelvű 
lábjegyzetanyaga páratlanul sokoldalú, önálló 
tanulmánnyal felérő interpretáció kereteit nyit-
ja meg. Karádi Zsolt hivatkozásai közül ehelyt 
Gérard Gengembre megállapítását idézem sza-
bad fordításban: „E híres költemény a Természe-
tet olyan térként határozza meg, ahol a lények és 
tárgyak sokszoros kapcsolata összezavarodott... a 
költő dolga, hogy helyreállítsa a szétszóratott, ösz-
szetört szimbólumokat... melyek a szó görög jelen-
tésében ismertetőjelként szolgáló töredékek, (cse-
rép)darabok...” Következésképp a szimbólum 
lényege éppen az összeillő töredékek megfele-
lése–megfeleltetése, a részek korrespondenci-
ájából visszanyert egész.) A műfordítás szöve-
gének lényegi szerepkörét — Szegedi–Maszák 
Mihály megállapítására hivatkozva — a tanul-
mány a célnyelvi hagyományba való beillesz-
kedésben látja. Karádi Zsolt írása azzal is segíti 
ezt a beilleszkedést–beillesztést, hogy a francia 
szöveg grammatikai–jelentéstani–lexikográfiai 
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elemzésében, a magyar megfelelések kritikus 
vizsgálatában egy szövegközpontú, mélyebb 
és „olvasóbarátabb” műértelmezés példáját és 
modelljét teremti meg.
 A szellem győzelme részletesen kibontja a Tor-
nai-fordításkötet (A rossz virágai) keletkezésének 
kontextusát, s az értekezés fegyelmezett logi-
kája, higgadtan pontos vonalvezetése mellett 
talán erőteljesebben érvényesül az esszényelv 
hajlékonyabb eszközrendszere is. Az interpretá-
ció mechanizmusához természetes módon tár-
sul az irodalomtörténész narrátori szerepköre: 
Karádi Zsolt avatottan és hitelesen kíséri végig 
az olvasót a kontextustól a textusig, ezúttal az 
Une charogne (Egy dög) mikrovilágáig. Az elem-
zés módszere — a következetes szövegössze-
vetés — meggyőzően tanúskodik amellett, hogy 
ihletett értelmezés csak szisztematikus filológiai 
kutatások pontos eredményein alapulhat.
 A könyv harmadik szakasza „...quelqu’un 
est venu” [valaki jött] címmel francia nyelvű 
tanulmányokat tartalmaz. (A cikluscím — a ta-
nulmányok témáját alapul véve — számomra 
Alain Fournier mondatát idézi: „Mais quelqu’un 
est venu qui m’a enlevé à tous ces plaisirs d’en-
fant paisible. – De valaki jött, és elvette tőlem a 
gyermekkor minden békés örömét.”) 
 Az első írás („J’étais un morceau de glace pen-
sant...” [gondolkozó jégdarab voltam] Baudelai-
re könyvének, a Mesterséges mennyországoknak 
a keletkezéstörténetét tárja fel. A cím idézet 
a könyvből, s a hasismámor egyik fiziológi-
ai–lélektani tünetegyüttesére utal. Baudelaire 
könyve több írás ötvözete, a hasisról szóló rész 
éppen egy évvel a Les fleurs du mal megjele-
nése után lát napvilágot folyóiratban. Karádi 
Zsolt tanulmánya is említi a legendás Hotel 
Pimodan-t (Ady az induló Nyugat első számá-
ban ezzel a címmel ír konfesszionális–szociog-
rafikus esszét a magyar tehetség önsorsrontó 

alkoholizmusáról). Karádi Zsolt tanulmánya 
érinti a francia művészvilág viszonyát a kora-
beli tudatmódosítókhoz, felvillantja a mámor 
rituáléit. Kitér Thomas De Quincey jóval koráb-
bi (1821-ben Londonban megjelent) munká-
jára, az Egy angol ópiumevő vallomásaira is. Az 
elemzés szerint Baudelaire műve esszé, mely a 
drogfogyasztás és a költői teremtőerőt tápláló 
látomások, hallucinációk kapcsolatát vizsgálja. 
Baudelaire könyve azt sugallja, hogy a művész 
mindig is keresi a végtelen feltárulásának–meg-
nyílásának helyeit és helyzeteit, s ez a végtelen 
csábító eredményességgel tárul fel a mester-
séges mennyországoknak [paradis] nevezett 
bódítószerek hatására. Mindamellett — ahogy 
Karádi Zsolt konklúziója is ez — Baudelaire 
egyáltalán nem tekinti üdvözítő eszköznek a 
drogokat a művészi kreativitás erősítésében. 
Ellenkezőleg. Kerülendőnek tartja, s alapvető-
en elítéli fogyasztásukat. 
 A Francis Jammes, le poète catholique [Francis 
Jammes, a katolikus költő] vonzó portrét rajzol 
a Nyugat indulásakor már hazánkban is ismert 
„újkori Szent Ferenc”-ről, ám az írás igazi szen-
zációja mégis inkább az „Ima azért, hogy a sza-
marakkal mehessen a Paradicsomba” című költe-
mény kiemelése. „Miért a szamarakkal? — idézi 
a tanulmány Claude Thiébaut írását — Mert ez 
a szerény, alázatos állat szent, mert melengette a 
gyermek-Istent a jászolban, mert az ő hátán vonult 
be Krisztus Jeruzsálembe? Lehet, de többet érne a 
Paradicsomban együtt lenni a szamarakkal, mint a 
derék katolikus Orthez-i polgárokkal...”
 A könyv záró tanulmánya Un amour incon-
cevable [Egy felfoghatatlan szerelem] címmel 
Marguerite Duras és a nála több mint harminc 
évvel fiatalabb Yan Andréa Steiner szerelmét 
állítja középpontba. 
 Karádi Zsolt könyve a filológia kalandos 
útjain kalauzol: többsávos pályákon, kanyargó 
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ösvényeken, ismerős és meghitt sétányokon, 
titokzatos és ismeretlen csapásokon. Felfedez-
nivaló bőséggel akad, eltévedéstől nem kell 
tartanunk, biztonsággal maradhatunk — hála a 
szerzőnek — a szöveg közelében.

Baljós                     
hagyaték
Anna Politkovszkaja Orosz naplójáról

Frei Gabriella

A 2006-ban meggyil-
kolt újságíró, Anna 
Politkovszkaja Orosz 
naplója tizenkét év 
késéssel jutott el a 
magyar olvasókhoz, 
így számunkra ki-
csit olyan, mint egy 
időkapszula. Kiömlő 
tartalma ugyan ré-
misztő, de visszazár-
ni nem lehet, és nem 
is volna tanácsos. 
 Sajtótermék-címek gyakori alkotóeleme a 
„napló” szó, és ahogy haladunk Politkovszkaja 
könyvében, úgy lesz egyre egyértelműbb, hogy 

formája ellenére maga is inkább előbbi körbe 
tartozik. Putyin-ellenes krónika, amely a mű-
fajok széles skáláját vonultatja fel: akad benne 
száraz tudósítás, kritikus publicisztika, interjú, 
megrendítő riport, gúnyos kommentár, olykor 
pedig a hírrovatok leghorrorisztikusabb részeit 
idézi. (Így szól például egy öngyilkos terrorakció 
helyszínéről: „Utána még sokáig ott hevert mel-
lette az aszfalton egy kínai turista feje.”) 
 A Putyin-rendszer 2003 decembere és 2005 
augusztusa között még kezdeti stádiumban volt, 
de a szerző már akkor is annyi baljós jelről szá-
molt be, hogy művét akár Ómenre is átkeresz-
telhetnénk. Amikor a tényfeltáró kötetén dol-
gozó Jelena Tregubova körüli gyanús robbantást 
említi, vagy a néhai FSZB-ügynököt, Alexandr Lit-
vinyenkót szólaltatja meg egy mérgezésgyanús 
esetről, mindezt magunkban önkéntelenül is 
kiegészítjük a későbbi fejleményekkel. Közben 
még úgy is borzongunk, hogy Politkovszkaja 
az ellene elkövetett — akkor még sikertelen — 
merényletet kihagyja a történetből. Mintha ő 
egyáltalán nem, vagy csupán az orosz közélet 
viszonylatában számítana. Amikor már lapja, 
a Novaja Gazeta sem hozhatja le egyes cikkeit, 
egyszemélyes hírcsatornává alakulva szállítja 
tovább az információkat, olyan szenvedéllyel, 
hogy ha nem hal meg, talán bele is őrül. 
 Némi empátiával belátható, hogy aligha 
szemlélhette józanul, hogyan süllyed vissza 1989 
előtti állapotába egy hatalmas ország, hogyan 
élnek benne tovább a legvadabb kémfilmekből 
ismert megfélemlítési és kivégzési módok. Rá-
adásul az állam és annak változatos jelzőkkel 
— „Első Számú Polgár”, „Az Alkotmányért Jótálló 
Kezes” — illetett feje, akárcsak a szovjet idők-
ben, most is a ködösítésben érdekelt. 
 Nem sokkal a Csernobil-sorozat bemutatása 
után különösen fájdalmas arról olvasni, hogy 
a metrórobbantás áldozatának halotti anya-
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