
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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mányos” vagy, hanem azért, mert ebben a mai mûvi irodalomban igazi tudsz lenni. Hogy tíz-húsz 
oldalon is figurákat tudsz csinálni, hogy ráadásul egy nagyon színes közeget köréjük, általuk 
(nekem olyan ismerôs családodét), nekem elbûvölô. Különös gyönyörûségemre szolgált a könyör-
telenséged, majdnem azt írtam, hogy rosszmájúságod, akár magad iránt is, írtam neki 1999-ben 
frissen megjelent könyvérôl. És egy évvel késôbb a Merszi, Möszjôrôl: Az esszéidet, hiszen 
tudod, mindig is nagyon szerettem, nagyra tartottam, de Te ezekben a kis (sokszor alkalmi, ilyen-
olyan késztetésre készült) írásaidban (majdnem azt írtam, hitvitázó cikkeidben) is magadra vallasz. 
A kötet egy-egy írása módszere, természete szerint akár Szabó Magda-levél is lehetne. 
Ahogy egy-egy levele remek kisesszé. Érezhetôen kedve telt a levelezésben. Író volt (az 
volt minden idegszálával élete minden pillanatában) leveleiben is. Éberen figyelte-
tudta, és okosan-pontosan írta meg, mi történik benne, kívüle, körülötte. Jó néhány 
elragadó, olykor megrendítô levelét ôrzöm én is. Hadd tegyek ide kettôt. Csupa sze-
szélyes futam az egyik, meg-megsûrûsödik, el-ellazul, ide-oda kanyarog, mégis ott van 
benne az ellenôrzô-szervezô értelem. Nemrég halott feleségem, Judit posztumusz köny-
ve, a Lóháton Rómában a tárgya. És közben mi minden sejlik-gomolyog a háttérben! De 
Szabó Magda a másik is: játékos kedélyét, költôi-technikai, nyelvi virtuozitását jellem-
zi ez a hexameterben írott, bûbájosan csúfolódó megrovás. Zárójelben: a két Dioscur, 
Ferrum és Cuprum Vas István és Réz Pál. Újabb zárójel: Szabó Magda latin szakon 
végzett, s ami nagy ritkaság, tanúsíthatom: folyékonyan társalgott latinul.

96. VII. 24.
Tudod, Neked egyszerûbb. Vörösmarty új képe Benned és általad ugyanígy kialakult 
volna, ha Neked támad az a perverz ötleted, hogy lábjegyzetbuzi lévén utánamenj, hogy 
is volt szegény az a szegény asszony, akirôl Mihály a klasszikus izét írta, János meg 
udvariatlanul feltárja a valót: Isten nyugtassa, kibírhatatlan volt az áldott. Mit ne tudnál, 
amit én?

Csakhogy nekem személyes gyászom az, aki Neked a feleséged. Én úgy megelemzem 
Neked Csajághy Laurát, ahogy a kutatás és az írói kreativitás szellemidézése lehetôvé 
teszi, de nekem még mindig csak a palier jut eszembe, egyikünk sem akar sem enni, 
sem inni, haza szeretnénk menni valahogy elôbb. A palier, amin állva azt mondta, sose 
hiányzott neki barátnô, mert ott voltál-vagy Te, ahogy nyilván nekem Szobotka, de 
tulajdonképpen mi azok lehetnénk. Mondtam, hogy azok. Elkéstünk a palier-n.

Most itt van elôttem a kollega, akirôl mindig tudtam, hogy az, mint ahogy, emlékezz 
csak vissza, hiába ordítoztál velem, Rólad is elmondtam, mekkora költônek tartalak, 
vagy, mikor még ezt nem hangoztatták. Itt a kollega, aki egyszerûen mindent tud, 
anyanyelve, magán- és közélete irodalom. Semmivel nem tud többet vagy mást egyikünk 
sem, szépséges prózanyelve ugyanolyan elsôdlegesen szárnyaló népdal-szoprán, amilyen 
költôvé mondanivalója jellege minden olyan fordításban magyar az-zá bûvöli, akihez 
hozzányúl. Nézem, most már lassan csak esszében gondolkozó fejemmel, szememmel 
a csodát, amit lépten-nyomon létrehoz, ahogy a magánéletben hiányzott belôle minden 
linkség, kapta meg helyette a szó, a megtalált fogalom varázsát. Tündér tündérkedett 
közöttünk, szigorú és tisztességes tündér, ha az oroszok itt járta ellenére nem vérzik el 
se klasszikus, se modern irodalmuk, köszönjék meg neki.

Neked nyilván nem kell magyaráznom, milyen ritka, mikor az alkotó egyszerre látja 
a színét-visszáját a kelmének, s még szereti is a szövôszéket. Ahány portré, annyi szög, 
ahány szög, annyi villanása a szellemnek, ezt egyszer azért mondd el nekem, mikor 
már bírsz errôl beszélni, mennyire volt tisztában saját rendkívüliségével. 



Hogy szeretjük, azt észrevette. De tudta, mennyire tiszteljük? Nem úgy, hogy mek-
korát ugrott a bûbájos outsider, aki nemcsak mindenkinek segít, aki rászorul, s azon a 
területen, ahol igényli, hanem mint valakit, aki abszolút hozzánk tartozik, s vállalta, 
hogy Isten száján síp legyen, Isten meg erôsebb perceiben elfújta lényén keresztül ezt 
az alkotót meg azt az alkotót. Teremtett, ahogy Te, ahogy én, ahogy Ágnes, s mindig 
úgy, hogy egy mozdulattal hátralépett, mint a színész a jól sikerült prömieren, aki rá-
mutat a kitett szerzôképre: ahogy Moore-ban fordítottam az alkotás másnak átadott 
eredménycsodáját a hárfa és a szél kapcsán: én voltam a szél, mi a húrokon átzeng, de 
a dallam vad bája, az mind a tiéd – mondta Írországnak. Na, ezt tudta ô, érted, Lator? 
Azzal a különbséggel, hogy olyan határig mûvésze volt annak, amit megvalósított, hogy 
nemcsak a hárfa is volt, de a vad bûbáj is. Ha akarta, átbucskázott a fején, és a lysisbôl 
úgy került ki, hogy minden törvényt megcsúfolt, hol férfi volt, hol nô, valamit hátulról 
is látott, úgy értem, hogy úgy, ahogy én gyerekkoromban, mikor a mûszakiak között a 
színházban alábújtam a javítandó díszletnek, és a fejem felett varrták a János Vitéz tavát 
és tündérországát. Érted, hogy értem, ki volt, ki van? És mitôl fog szakmabelinek is 
megmaradni?

Sokszor elnézem a képét, még sose láttam fotót, amely megy is, jön is. A ló már súlyos 
neki, azt hiszem, két igén fut a kocsija, és egészen karcsú jelzôk húzzák a kocsit. Hiszen 
ha Rómában hajtana, de itt teszi, ezért övé minden palier és az elkésett, elmulasztott 
perc vádja: valóban lehettünk volna barátnôk, amelyek Ágnessel sose voltunk, hiszen 
megírtam, olvastad. Nehéz a röpülés minden félszárnyú madárnak, Laci, a magamfaj-
ta nyomorék tizennégy éve próbálja elhitetni Veletek, hogy délceg mesebeli királylány. 
Te csak tudod, királyfi.

Hát akkor szervusz. Ügyesen gratuláltam, és jól megvigasztaltalak. De én legalább 
értelek Mindkettôtöket, és hogy szeretlek élve vagy halva, azt is észrevehetted. Vigyázz 
Magadra, mert ô ezt akarja. Ne félj, ha akarnók, se lehet elfelejteni.

[Kézírással] Vagyok, aki voltam. A
Szabó

Drága Lator!
Mit? Drága Lator? Te cenkfi ecetfa! 

Hányszor pálcázott vesszôje árva Szabónak, 
hátha fejed lágyába hatol csengô szava, mondván: 
csak Te tudod, mi a líra dalát feldobja az égig, 
bár magatartásod beteges kétség iszonyítja. 
Ôneki higgy, akirôl hittel hirdette elégszer
Ferrum és Cuprum, Pál úr és Pista Dioscur,
„esszék úrnôje”. Hát akkor meddig a kétely,
itt a Szabó, mondja. Mi fenét vársz? Írjon az Isten?
Szél, föld, zöld patakok, zöld emberi szív lihegése,
minden szól, ha Te szólsz, de nem érted önmagadat sem,
csak menekülsz. Hát persze, fiam. Mert féled a nument,
csakhogy adest, amig élsz, nem ölheti senki se. Nec tu.
Bízott Rád a nagy ég nagy titkot, szórd a szelekbe,
bús ez a nép, a líra beteg, hát orvosa légy Te, 
s félre ború. Nyomorult! Dajkából hányat igényelsz? 
Áldja nem ismert édesanyádat mind, ki barátod,
mert megszült Téged, lihegô remegés, repedések, 
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köd meg pára urát, elemek elemi fejedelmét. 
Mit csápolsz, így van. Nagy költô, bírd el a sorsod. 
Salve, kutya! Ez bók. Csudamód szeretem a kutyákat.
Írtam Trójából. Hol máshol? Ott a családom. 
Salve, kutyissime Tu! Csókollak:

[kézírással] Creusa Sobotka

*

másképp, népibben

Ha nem folytatod, Latorom,
én a derekad letöröm.
Sej-haj!
Tejeskávéban szokatlan a haj.

Somlyó Bálint

APÁMRÓL

1970-ben a Szépirodalmi Kiadó háromkötetes életmû-válogatással ünnepelte meg apám 
50. születésnapját. A stílusosan HÁRMASTÜKÖR címet viselô, elegánsan kartondobozban 
közreadott kiadvány az addigi életmû három fôpillérét jelenítette meg: az elsô kötetben 
válogatott versek, a másodikban tanulmányok, a harmadikban pedig mûfordítások 
kaptak helyet. A versválogatás végén azonban felbukkant valami, ami mindaddig tu-
domásom szerint csupán egyetlenegyszer, a rövid életû Újholdban jelent meg, még 
1946-ban, és aminek e hármas felosztáson belüli pozicionálása is elgondolkodtató. 
A kötet SZERELÔSZÔNYEG címû, utolsó ciklusa nem verseket tartalmaz, hanem a pályával 
összekapcsolódó, nyíltan vagy bújtatottan önéletrajzi jellegû írásokat, levélfogalmazvá-
nyokat és naplójegyzeteket. A cím késôbb majd, jellemzô módon, egy végül befejezet-
lenül maradt és hivatalosan annak soha nem is nevezett életmûkiadásban tér vissza, 
kötetcímként, és itt magyarázatot is kap: „Szerelôszônyeg: a Magyar értelmezô kisszótár 
szerint: »Hídépítéshez kifeszített drótháló, amelyen szerelést végeznek.« Tehát: maga is híd. A híd 
létezését megelôzô híd, amely a majdani hídhoz ível át. Híd a híd eszméje és a híd megvalósulása 
között.” Ez a hídmetafora megsokszorozottan érvényes azokra a naplójegyzetekre, ame-
lyek a ciklus gerincét alkotják. Egy a bármelyik pillanatban bekövetkezhetô megsem-
misülés árnyékában élô fiatalember gondolkodik bennük választott mesterségé rôl és 
saját megírandó mûveirôl, amelyeknek megvalósítását a tehetség és a személyiség mély-
vízi aknái éppúgy fenyegetik, mint a mûvek létrehozását egyáltalán lehetôvé tevô élet 
erôszakos megszakításának árnya. A körvonalaiban is alig kivehetô túlpartra igyekszik 
vele hidat verni, és talán magának a hídverés aktusának segítségével próbálja fenntar-
tani legalább az illúzióját annak, hogy egyáltalában létezik túlpart. Számomra azonban 
van ennek a hídmetaforának még egy aspektusa, amely apám címadásában nyilvánva-


