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És akkor már nem mulaszthatom el, hogy ebben a levélben polgárilag is át ne ölel-
jelek.

És hadd kívánjam mindkettônknek, hogy még sokáig legyen alkalma megölelni 
(legalább mostani állapotunkban)

öreg és örök hívednek
Pistának

Nagy szeretettel, tisztelettel köszöntöm, szívbôl
Piroska

Melléklet: SZÜLETÉSNAPI RIGMUS ILLYÉS GYULÁNAK, kézírás, 1 o. (Kötetben: Vas István: 
RÁÉRÜNK. Szépirodalmi, 1983. 78–79.)

Kôrizs Imre

KÓKUSZVERSENY ÉS BÖLCS 
BOLONDOZÁS

„Olykor bölcs a bolondozás” – ez volt a Trencsényi-Waldapfel Imre által szerkesztett HO-
RA TIUS NOSTER címû fordításgyûjtemény második, végleges kiadásában a római költô 
utolsó szava, Vas István fordításában. Az ódák negyedik könyve tizenkettedik darabjá-
nak teljes utolsó versszaka így hangzik:

„Hagyd el gondjaidat, már ne habozz, amíg
Elmédben feketén ég a halotti láng.
Múlékony mulatás frissiti lelkedet,
 Olykor bölcs a bolondozás.”

A strófa meghatározó képe a feketén égô láng, amely önmagában is elég baljós, de 
a magyar változat sötét tónusát az eredetibôl hiányzó „halotti”, illetve a mulatáshoz – 
egyébként cseppet sem horatiusiatlan szellemben – illesztett „múlékony” jelzô még drá-
maibbra színezi.

Az utolsó elôtti darab a híres Leuconoe-óda (I. könyv, 11. vers) fordítása, mégpedig 
magától a szerkesztôtôl. Ebben az ódában olvasható a klasszikussá vált horatiusi szál-
lóige, amelyet eredetiben talán többen ismernek, mint fordításban: „carpe diem”. For-
dí tásában Trencsényi az ódát az élet nagyon is konkrét – kettesben történô – élvezeté-
re való felhívás helyett valamiféle rezignált életbölcsesség meglehetôsen sötét tónusú 
foglalatává hangolja: a kiszámíthatatlan, fenyegetô világ összeesküdött a pár ellen, a 
jövô bizonytalan, egyetlen bizonyosság van csupán, az igaz szerelem.

A záró vershármas elsô darabjában, vagyis az utolsó elôttit megelôzôben, a harmadik 
könyv Radnóti által fordított tizennyolcadik ódájában a költô azért imádkozik Faunus-
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hoz, hogy ne tegye tönkre a vers további részében ecsetelt békességet. Csakhogy ennek 
az évente feláldozott kecskegida vérén vett, veszélyeztetett idillnek az egyik szereplôje 
a „bégetô nyáj közt legelészô ordas”. A Horatius-vers különös, kegyelmi helyzetében az 
alkalmilag növényekkel táplálkozó farkas nem támad ugyan, de az óda mégis felidézi 
a ragadozó megszokott, vérszomjas viselkedését, ami mintegy „más távlatot ád” a békés 
együtt legelészésnek is. Woody Allen ismeretes aforizmája is éppen ebbôl a feszültségbôl 
táplálkozik: „Eljô az idô, amikor az oroszlán és a borjú együtt fekszik majd le. De a borjú nem 
fog jól aludni.”

Látható, hogy Trencsényi-Waldapfel ebben a formában elôször 1940-ben megjelent 
antológiája, illetve a lapjain olvasható versfordítások – az irodalom természetének 
megfelelôen – magukon viselik koruk bélyegét. A múlt század másik jelentôs Horatius-
kiadása 1961-ben látott napvilágot, és a benne szereplô fordítások olvastán e gyûjtemény 
keletkezési körülményeinek sajátos távlatai is feltárulnak.

A Devecseri Gábor és Borzsák István által szerkesztett kötetet HORATIUS OLVASÁSAKOR 
címû nagy kritikájában Vas István rendkívül szigorú szavakkal illette. Vas a cikket De-
ve cseri fordítói technikájának ismertetésével kezdi, felelevenítve azt az epizódot, ami-
kor a Homérosz-fordító felhívta telefonon, és megkérte, hogy a legutóbbi ILIÁSZ-kötetet 
vegye le a polcról, és javítsa ki egy helyen kézzel a „kiabálva” szót erre: „rivalogva”. 
Késôbb egy másik telefonhívás is szóba kerül, amelynek során Devecseri, már az új 
Horatius-köteten dolgozva, éppen a fent idézett, HORATIUS NOSTER-ben megjelent for-
dításon kér változtatást. Ebbe Vas István akkor bele is megy, késôbb azzal magyarázva 
a dolgot, hogy telefonban nem tud „talpraesetten gondolkodni”.

A hosszú, tanulmány terjedelmû írás rendkívül kritikus a kötettel szemben. „Mennyi 
papír – írja Vas a majdnem nyolcszáz oldalas könyvrôl –, papír a szövegben is.” A vitain-
dítónak bizonyult cikk után még sokáig sorjáztak pró és kontra a különbözô írások. Vas 
István tétele, hogy Devecseri és követôi a magyarosságot, sôt sokszor a szöveg puszta 
érthetôségét is alárendelik a metrikai tisztaságnak, ezzel verstanilag tökéletes, de ér-
telmileg menthetetlenül nyakatekert fordításokat hozva létre. „Belsô, Metellus consul alatt 
kitört” harcról beszél az egyik fordítás, és Vas iróniája teljesen jogos: talán létezett „külsô 
Metellus consul” is? (Az, hogy az olvasó látja a vesszôt a „belsô” után, nem számít, a ma-
gyaros szórend mindenképp a következô lenne: „Metellus consul alatt kitört belsô harc” 
– csak így persze nem jön ki az alkaioszi sor.) Devecseri egész életében ebben a szigorú 
szellemben fordította például Homéroszt, kiadásról kiadásra csiszolgatva, javítgatva 
a szöveget, a szavakat mozaikkövekként csereberélve. Csakhogy amit meg lehet tenni 
a meglehetôsen szabad verstani szerkezetû hexameterben, ahol két rövid szótagot 
sokszor egyetlen hosszú is helyettesíthet, az menthetetlenül kudarchoz vezetett a min-
den szó tagukban szigorúan meghatározott lírai versek fordítása során. „Bor közt tábori 
mord sorsa miatt, vagy nyomorán ki sír” – „mielôtt leszállna oly madár, záport ki jelez, szavunk-
ra” – „szôke Thybrist is csavarodni láttuk vissza tuszk partról hevesen”: az efféle mondatokban 
sokkal könnyebb a szavaknak az összképet figyelmen kívül hagyó, makacs erôszakkal 
egymás mellé puzzle-ozott halmazát, mint verssorokat meglátni. Ma igazi költô nem 
fordítana így, legfeljebb – ha a verstan is bele lenne táplálva – a Google Translator.

Vas István Devecseri és tanítványai állandóan csiszolgató, a verstan oltárán a magya-
ros prozódiát, sôt sokszor az elemi érthetôséget is feláldozó módszerében a filológus-
berkekben nevelkedett, de egyébként céhbeli – elsô verseskötetét még szinte gyerekként 
Karinthy Gáborral közösen kiadó – költô megalkuvását látja. A verstan és szöveghûség 
dolgában a legkisebb engedményre sem képes filológusoknak való behódolást hányja 



Devecseri szemére, elárulását azoknak az eszményeknek, amelyek jegyében mind ô 
maga, mind vitapartnere költôvé érett: „Devecseri útjában épp az volt a rendhagyó, hogy 
ezúttal nem a költô tört be a rezervátum területére, hanem egy költô, vérbeli, nôtt fel a rezervá-
tumban, s nevelkedett annak etikettjében.”

Az érintettségnek ennél még személyesebb motívumaira világít rá, amit majd ön-
életírásában említ Vas: „Talán az Argonauták körül (ma úgy mondanánk: mûhelyében) kezdett 
kialakulni a fokozott formai és tartalmi hûségnek az a módszere, mely a következô két évtizedben 
látványos diadalokkal bizonyította igazát, hogy aztán az újabb évtizedek nagyüzemi termelésében 
a gépies gyakorlat és az elidegenítô ellenôrzés formalizmusa a fordításmûvészetnek éppen egyéni 
felelôsségvállalását kezdje ki.” Az Argonauták mindössze három számot megélt, „évnegyedes” 
folyóirat volt, amely 1937-ben jelent meg Trencsényi-Waldapfel és Hajnal Anna szer-
kesztésében. Mint a lap „egyetlen élô közremûködôje”, Szilágyi János György írja HORATIUS 
BIBOSUS címû írásában, mûhelyrôl beszélni egyrészt túlzás, másrészt a – nem mellesleg 
„a mind jobban és mind fenyegetôbben kiélesedô urbánus-népies ellentét” feloldásán munkál-
kodó – laphoz tartozó irodalmárok éppúgy beletartoztak a Baumgarten-könyvtár állan-
dó látogatóinak körébe, ahogy a Kerényi körül csoportosuló Stemma Körbe is. Arról, 
hogy a folyóirat körül alakult volna ki a teljes formai hûség követelménye, Szilágyi a kö -
vetkezôket mondja: „Babits az IRODALMI PROBLÉMÁK-ban már 1917-ben éles fogalmazással tört 
lándzsát a formahûség mûfordítói alapelve mellett Wilamowitzcal (és az írásra reflektáló Kerényivel) 
szemben, másfelôl Vas és a vele egyetértô Rónay vádja, amely a filológusok rémuralmáról beszél, 
csak modern változata a »grammaticusi zsarnokló szempont«-nak, amelyet Toldy Ferenc 1843-
ban A MÛFORDÍTÁS ELVEIRÔL címen tartott elôadásában a »szabadabb mûvészi«-vel szembeállít.”

Az mindenesetre már ebbôl a csaknem ötvenévnyi távlatból adott reflexióból is látszik, 
hogy a vita rendkívül éles hangnemben folyt. És ha a kérlelhetetlen mûfordítói szigor 
eredetét rossz helyen kereste is, Vasnak a „filológus-rémuralmat”, „terror”-t és „retrográd 
diktatúrá”-t emlegetô, illetve a „lazítás”, a „szabadság”, hovatovább a „költôi lázongás” 
mellett érvelô korabeli szavaiból nem nehéz a kétségbeesett elszántság hangját kihal-
lani. Azét az elszántságét, amellyel – csak évekkel az 1956-os forradalom után és a 
megtorlásoknak még nem a végén – a költôk az irodalom szuverenitásának megmaradt 
területeit védelmezték a kiadóval, a szerkesztôkkel, filológusokkal, vagyis a hatalommal 
szemben.

Érdekes, hogy Vas és fegyvertársai szabadságharcos retorikáját használta a másik 
oldal is, igaz, más elôjellel. Ahol Vas „szabadság”-ot követel, és „merészség”-re buzdít, ott 
Devecseri „szabadosságot” lát, „fegyelem” és „szigor” után kiált, illetve „fegyverzet”-et emle-
get (még ha az idômértékes verselésért is). Falus Róbert egyenesen Vas cikkének „hibás 
és káros [...] irányzatá”-ról, a benne megnyilvánuló „retrográd törekvések”-rôl, a fordító 
„önkényérôl” beszél, és egyetlen mondaton belül jut el a „metrikai lazaság”-tól „a marxiz-
mus ókorszemléleté”-ig, ahonnan tényleg már csak egy lépésre vannak Marx nyilván 
minden vonatkozásban nélkülözhetetlen „ókori vonatkozású írásai”.

Rónay György is Vas kritikájának diktatúraellenes szellemét felidézve kezdi a Nagy-
világban 1963-ban megjelent, HORATIUS KÖRÜL címû cikkét. „Vas István szerint az új magyar 
Horatius nem jó. Elsôsorban azért nem jó, mert a filológia rémuralmának jegyében született.” 
Vas ingerültségével ellentétben egyébként Rónay hangsúlyozott udvariassággal, sôt 
galantériával vezeti elô a maga példáit, szinte egy Molière-darab koreográfiája szerint, 
kalaplengetésekkel és meghajlásokkal adva elô a maga bírálatát: elegánsan méltányos 
mindenkihez, és csak késôbb tér rá a Vas Istvánéval végül is teljesen egybehangzó ki-
fogásaira. Ekkor azonban már Rónay is azt mondja, hogy „az új magyar Horatius elvileg 
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szemlátomást semmilyen licenciát nem enged meg” – „föltûnô liberalizmus”-t szerinte a szerkesz-
tôk „csak a magyar szavak csavarásának és idomításának” terén tanúsítanak –, és „kérlelhe-
tetlen szigor”-ral, „zord imperializmus”-sal, a metrika „könyörtelen” érvényre juttatásával 
vádolja a filológustábort, felvetve a kérdést, hogy – a latin eredeti sajátosságaival szem-
ben – „a magyart esetleg tiporni is szabad?” 

Mindebbôl úgy látszik, hogy „a filológusok rémuralmának” apropóján néhány író 
és költô egyszer csak úgy kezdett a szabadság és az elnyomás kérdéseirôl beszélni, ahogy 
az a korban példa nélkül áll. A Horatius-kötetrôl szóló vita örve alatt tehát mintha 
költészet és valóság csapott volna össze, mégpedig olyan – már igencsak apróra zsugo-
rodott – területen, amit mindaddig nem gyarmatosított az egypártrendszer, ahol elô-
zô leg valóban csak a költôk és az irodalomkritikusok rendelkeztek szavazati joggal. 
A nyilvános vitát bizonyára az tehette lehetôvé, hogy a hatalom képviselôi talán mindent 
gondoltak, csak azt nem, hogy egy olyan életidegen témán rágódva, mint az antik 
versfordítások elvei, a szabadságról is érvényesen lehet beszélni.

AZ ANTIK KLASSZIKUS KÖLTÉSZET FORDÍTÁSÁNAK AKTUALITÁSA címû, a Holmiban éppen tíz éve 
megjelent írásának tanúbizonysága szerint Szilágyi János György is kritikusan ítéli meg 
a Devecseri-féle kétnyelvû Horatiust, bár az ô baráti pillantása számára a fordítói szigor 
mélyebb mozgatórugói is láthatóvá válnak: „Ezen a költôi mélyponton lépett mindinkább 
az ihlet helyébe a pontosság, az antik metrika és poétika gyakorlatának dogmákká merevedése, az 
örökös javítások megszállottsága (ami persze – félreértés ne essék – távolról sem jelenti az ezekben 
az években készült fordításainak értéktelenné degradálását); nem a gôg, hanem a kétségbeesett 
fogódzókeresés vezette igyekezet volt ez a lehetetlenségében értelmetlen vélt tökéletesség megvalósí-
tására, minden kritikus könyörgés ellenére, amiért a Horatius-utószóban a »becsmérlô szavait ki 
sosem mérsékli« jelzôt érdemeltem ki [...] Amikor pedig fájdalmasan rövid élete végén a BIKASIRATÓ-
val mint költô újra hazatalált, már nem volt ideje, de szüksége sem ezt az új erôt mûfordításokra 
váltani.”

A vita addig is „tovább folyt az Írószövetség Mûfordítói Szakosztályában, majd Devecseri 
»versfordítási elvekrôl« írt KÓKUSZVERSENY ÉS FACICA címû tanulmányával fejezôdött be” – írja 
kismonográfiájában Rónay László. Elsô pillantásra úgy tûnhet, mintha a felek mind-
végig a jó, a helyes, a pontos, a hû fordítás meghatározásával foglalkoztak volna, vagyis 
azzal, hogy megegyezzenek azokban az elvekben, amelyek elfogadása nélkül nem be-
szélhetünk elfogadható fordításról. Közelebbrôl nézve viszont azt látjuk, hogy a vita-
partnerek két malomban ôröltek, Devecseri és Falus egészen másképp határozta meg 
a mûfordítást, mint Vas és követôi: a mûfordítások körébôl olyan klasszikusok nem 
egészen vagy egyáltalán nem formahû fordításait is kirekesztették, mint Arany vagy 
Babits, mondván, hogy azok nem is mûfordítások, hanem – csak? – önálló versek. Ebbôl 
is látszik, hogy Devecseri és Falus meghatározása nem más, mint egy igen nemes fából, 
nagy mûgonddal készített vaskarika: az ember ugyanis hajlamos azt gondolni, hogy 
azért a versfordítás-irodalomért, amelynek nem része Babits Theokritosza vagy Szabó 
Lôrinc Horatiusa, ne adjon egy fabatkát se.

Egyáltalán nem véletlen, hogy Catullus-fordításokról szóló, CATULLUS NOSTER címû 
könyvében Polgár Anikó a többi fordítói paradigmával egy sorban tárgyalja az „appli-
káció”-t, amely tulajdonképpen már nem is fordítás, de még csak nem is átköltés, hanem 
olyan „fordításokat” is ihlethet – ilyenek például Kovács András Ferenc Calvus-versei –, 
amelyeknek nincs eredetijük. Az tehát, hogy mit tekintünk mûfordításnak, tényleg 
meghatározás kérdése, de a definíció szigorát érdemes az ésszerûséghez igazítani. A vitát 
megelôlegezô cikkében Hegedüs Géza közölte néhány saját Horatius-fordítását. Az elsô 



könyv utolsó ódájának – Hegedüsre egyébként nem jellemzô módon: metrikailag ki-
fogástalan – kezdôsora sokak fülébe lopta be magát: „Perzsa felvágás, fiam, undorító”. 
Ugyan mi ez, ha nem fordítás, még ha nem a legszerencsésebb is!

Devecseri szerint „a végletesen hû, minden mozzanatában, minden elemében az eredetihez 
ragaszkodó fordítás már nem volna fordítás, mert nem állna másból, mint az eredeti szöveg pa-
pírra másolásából”. Jorge Luis Borges ezt árnyaltabban látta: a PIERRE MÉNARD, A DON 
QUIJOTE SZERZÔJE címû novellája szerint igenis van értelme az efféle gesztusnak, hiszen 
a Ménard által ekképp megalkotott DON QUIJOTE szóról szóra megegyezik ugyan az 
eredetivel – legalábbis amennyi elkészül belôle –, mégis egészen más, hiszen, mint 
Borges írja, amíg Cervantes például kora természetes köznyelvét használta, addig Mé-
nard XX. századi szövegében ugyanazok a kifejezések kimódoltan és mesterkélten 
hatnak.

„Nincs vigyázz, kész, rajta; mindenki onnan indul, ahonnan akar, akkor, amikor akar; és 
akkor és ott is áll meg” – idézi Lewis Carrolltól a vitát a maga részérôl lezáró írásában 
Devecseri az eredeti szöveg szavait egymás mellé író „fordítással” szembeni másik vég-
letként, amelytôl ugyancsak óvja a fordítókat. A különös szabállyal leírható játéknak 
kókuszverseny a neve. De Vas István szívesebben nevezte egyszerûen szabadságnak.

Lator László

LEVÉL-MOZAIK

Mikor 2003-ban megkapta a nagyon elôkelô francia Fémina-díjat, bár nem vagyok 
nagy levelezô, küldtem neki egy köszöntô levelet: Édes Magdolna (nem használta, de 
nagyon szerette nevének ezt a változatát), hát végre most már nyilvános-rendes sztár lettél, 
s az is igaz, hogy elôbb Párizsban (a latin–francia szellem, különben Neked igazán otthonos hely), 
de ha nem is egy csapat újságíró színe elôtt, úgy veszem észre, most már itthon is az vagy. Hadd 
tegyem hozzá, hogy nálunk, ha valaki kimondta a nevét, jobb körökben, illett egy kicsit 
elnézôen elhúzni a szánkat, merthogy Szabó Magda az igénytelen olvasóké, nem a vájt 
fülûeké, piaci irodalmat csinál. Mit tudtál versben is, tudtad, de hogy tudtad a feszültségteremtô 
fegyelmet, a mesterséget, de a merészséget is, összemarkolni egy versben mindenfélét, koponyát, 
násfát, korcsolyákat vagy, latin lelkeddel, szilfát, halat... nagyon szerettelek költônek, de még 
nagyobb gyönyörûség volt olvasni (kéziratban, Ágneséktôl kaptam meg) az akkor olyan meg-
döbbentôen új Freskót, aztán Az ôzet... Nyilvánvaló volt persze addig is a Te (nekem legalább-
is) talán legfontosabb képességed; gyerekkorodtól mindent rögzítettél, minden beléd épült, a csupa-
eleven-részlet egész. S amikor éppen kell, más-más rendbe állva, elôhívódik, ugyanolyan elevenen, 
mint amilyen valaha volt. Átszabod, átrendezed, megváltoztatod arányait, de ez az óriási tartomány 
minden könyved anyaga és fedezete. Ezt az eleven, erre-arra mindig megnyíló-szétágazó 
világot éreztem az esszéiben is. S azt, ami mifelénk olyan ritka: a biztos ízlést, az írói 
látást és a szükség esetén elôhívott filológiát. Hogy milyen kivételes... esszéíró vagy, mindig 
tudtam... De ez a (nem egyszer keserû) mézescsók (mint annyi könyved) megint felfedezés volt. 
Nagy dolog elôször is, hogy Téged jó olvasni, nem azért, mert ahogy finnyásan mondják, „olvas-
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