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EGY NAGYIGENYU 
KISMESTERRŐL

i
Voltaire 1778-as halála után a francia köl
tészetben (egészen a romantikusok 1820 
körüli csapatos felbukkanásáig) egyfajta 
űr keletkezik. A francia X V III . századnak 
talán egyetlen nagy költője André Chéni
er, akit klasszicista létére majd a romanti
kusok fedeznek fel. (Ennek miértje talán 
nem is annyira műveiben, mint inkább 
életpéldájában, a vérpadra hurcolt költő 
legendájában keresendő.) Művei első kri
tikai kiadását pedig méltó módon egy neo
klasszicista (parnasszista) költő, José-Ma- 
ria de Heredia készíti el a századvégen. 
Kár lenne azonban könnyelműen átlép
nünk ezt a korszakot, mely valójában ko
rántsem volt híjával a költőknek.

Ezek az alkotók dalnokok voltak in
kább, szertelen és termékeny irályuk oly
kor mégis meglepően közvetlenül kap
csolódik ahhoz a költői nyelvhez, ame
lyen mások csak jóval később, a múlt szá
zad végén vagy századunk elején kezdtek 
el beszélni. Robert Sabatier elképesztően 
nagyívű, mégis eleven, sokszínű költé
szettörténetében (a legjobb ilyen jellegű 
munka az általam ismertek közül) plasz
tikusan írja le ezt a nyüzsgést. A párizsi 
kávéházakban szorgoskodó „groteszk és 
börleszk” szerzők „tökéletes cserekereskedel
met” valósítottak meg a költészet terén, s 
mintegy „karbantartottak a költői hangszere
ket”, „őrizték a céhbeli hagyományt” az elkö
vetkező nemzedékek számára. Minthogy 
korábban a felvilágosodottak az Esz nap
világa mellett katonásan rendbe tették a 
nagybetűs dolgokat, úgymint Haza, Ha
ladás, Gondolkodás, Vallás és egyebek, 
megírták a nagy epikus költeményeket, 
összegezték a világminden mibenlétét, e 
kávéházi költőknek maradtak a komoly

kodók által lekicsinylett témák, műfajok 
(amelyekben ugyanakkor -  kivételképpen 
-  Voltaire maga nem röstellt megnyilvá
nulni). Minden, ami mulatságos vagy 
könnyfakasztó, ami egyedi és egyéni, ami 
a becses vevőnél tetszésre találhat, amit 
Boileau és társai elhullattak (az általam be
mutatandó Piis írta így), megmozgatta a 
fantáziájukat s rögvest a pennájukat is. 
Ha eljött az ivás ideje (márpedig mikor 
ne volna itt ez idő), bőven termettek a 
bordalok, ha valakit bakának vittek vagy 
épp elesett a háborúban, készült a kato
nanóta és a sirató, ha a matróz tengerre 
szállt (a tengerészetnél ilyesmi gyakorta 
megesik), remekbe íródott a búcsúének, 
ha a mesteremberek ünnepeltek, volt, aki 
kipöngesse szakmájuk szépségeit, ha pe
dig -  teszem azt -  kitört a forradalom, 
csőstül özönlöttek a bátorító, ajzó, dicső
ítő vagy éppen szatirikus zengemények. 
Aki forradalmár volt közöttük, a restau
ráció után sem unta el magát: kifigurázta 
az akkori politika vezető személyiségeit; 
aki royalista, a félmúltbéli revolúción kö
szörülte tollát, ilyesféle parafrázisokkal: 
„Ma győzelem vár, hív az ágy. ”*

Antoine-Pierre-Augustin de Piis (1755
1832) Ha r m o n ie  i m i t a t i v e  d e  l a  l a n -
GUE FRANgAISE című négyrészes tanköl
teményével emelkedik ki a rímfaragók 
hadából. Ontotta ő is a dalokat, neki kö
szönhetjük például az alighanem első 
francia fajgyűlölet-ellenes költeményt, a 
forradalom hevében született LA L IBER
T °  DES NÉGRES-t (A NÉGEREK SZABAD
SÁGA), mely így fejeződik be: „A szín elhull,

* Az eredeti persze másképpen hangzik: „Le jou r de 
boire est arrivé”, vagyis nem a győzelem (gloire), ha
nem az ivás napja jö tt el.
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s marad az ember.” Fő műve, az 1785-ben 
Írott Ha r m o n ie , tökéletesen illeszkedik a 
Sabatier által adott fejezetcímhez, az Ítész 
ugyanis NAGY BECSVÁGYAK, KIS MŰFAJOK 
„jeligével” tárgyalja többek között Piist is. 
Valóban, a mű nem kevesebbet tűz ki cé
lul, mint hogy gyökeresen új esztétikát 
adjon a francia költészetnek. Mégpedig 
nem is akármilyet.

A kor rendkívül művelt fantasztáitól 
korántsem állt távol a szinesztétikus gon
dolkodás. Louis-Bertrand Castel jezsuita 
atya felvázolta a szÍnek és szagok hang
jegyeknek való megfeleltetésével szerzen- 
dő muzsika kritériumait, az „illat-orgo
na”, illetve az „optikai csembaló” tervét. 
Hangrendszerében a dó kék, a szi lila, a ré 
zöld, a szó piros lett volna. Poncelet abbé 
az Ízek felhasználásával fogott volna a 
komponáláshoz. Ezek az elképzelések -  
nem túlzás azt állítanom -  csíráikban már 
magukban hordozták azt a racionalitás 
börtönéből kilépni szándékozó, anyagta
lan teljességre vágyakozó szemléletet, me
lyet később a romantika, még inkább a 
szimbolizmus teljesít be. René Ghil 1886- 
ban meghirdetett instrumentalizmusa, a 
szó (Verbe -  Ige), a hangzás és a szín ösz- 
szeolvasztását célzó elképzelései tehát itt- 
ott már egy századdal korábban felbuk
kantak.

Ezekhez a törekvésekhez csatlakozik 
Piis, amikor verses traktátusának első 
énekében létrehozza (s egyben illusztrálja 
is) az elsődlegesen zenei természetű köl
tészet eszményét. „Jaj a hidegfejü rímeid
nek!” -  kiáltja, ugyanis a valódi francia 
vers szerinte felhasználja, kiteljesíti e 
nyelv eredendő (tehát a racionalitásnál 
előbbre való) funkcióját, és utánoz. Az ál
tala elképzelt dikció együtt zeng-zsong- 
bong a szavak természetéből adódó rit
mussal, hangzással, színnel, tapintással. 
„Az ember, bármely nyelvet beszéljen is, a legér
zékletesebb tárgyaknak magától értetődően 
olyan nevet ad, amely körülbelül megismétli az 
illető tárgy által kiadott hangot.” Teóriája,

jóllehet a szerző alapvetően az Akadémi
án megtisztított, a „rút gót maradványok” 
hordalékától megszabadított, makulátlan 
franciaság himnuszát dalolja, túllép a 
klasszicista eszményen, mégpedig éppen 
a megvalósítás pillanatában. Piis szerte
len társításai, az ábécé egyes betűinekjel- 
lemzésekor alkalmazott (sokszor az ösz- 
szecsengés kedvéért tett) gondolati bak
ugrásai, hökkentő képei egy jóval sza
bálytalanabb, mintegy a szövegen vízjel
ként áttűnő ars poeticát láttatnak. Nem 
véletlen, hogy Verlaine pontosan száz- 
egy évvel később publikált „Zenét miné- 
künk, csak zenét”-je, még inkább a Rimbaud- 
féle Ma g á n h a n g z ó k  s z o n e t t j e  ju t az 
eszünkbe. (A közvetlen hatás csaknem 
teljességgel kizárható, a gondolkodásbeli 
rokonság viszont annál kevésbé.)

Akad a költeményben természetesen 
százféle badarság, sületlenség, mulattató 
naivitás. Piis ámuldozik például a francia 
nyelv tömörségén, merthogy egy ember 
egész napja két sorban elfér („Felébred, fe l
kel és öltözik, útra kél, /  Hazatér, jót eszik, iszik, 
aludni tér”). Mintha csak igéink nem pon
tosan valamely (akár hosszan tartó) cse
lekvés rövid megragadására szolgálná
nak. Amíg valaki kimondja a „kapál” igét, 
jószerivel még egy kapavágást sem lehet
ne tenni. Ámde félre az efféle pedantéri
ával, kusti, józan ész! Költőnk roppant 
szórakoztatóan szedi össze a jelenséget 
alátámasztó egy szótagos szavakat, s a 
megidézett görögöket, latinokat, spanyo
lokat, olaszokat, arabokat, angolokat te
temre híva kérdi: mondja-e valaki a gall 
nemzetnél kurtábban a semmit (rien, ejt
ve egyetlen szótag, körülbelül [rjen], amit 
az i és e diftongussá olvadása, illetve az n 
nazális ejtése tovább rövidít).

Hangja bombasztikusságát az egyik leg
rokonszenvesebb írói tulajdonság: egy
fajta táblabírói jovialitás enyhíti, teszi zá
rójelbe állandóan. Piis ránk kacsint fon
toskodó elméletének tudós lombikjai fe
lett, s képtelen cigánykerekekkel, bűvész
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mutatványokkal jelzi: azért még sincs sem
mi baj, nem a (szerzőnk tagfelvételi kérel
mét több Ízben elutasító) Akadémia kar
zatán szundikálunk, hanem a Café Vaude
ville mámorosan zakatoló versfaragómű
helyében vigadozunk, korántsem száraz 
gégével. Piis tehát méltán elmondhatja 
Pál apostollal, hogy amiben gyöngesége, 
abban az ereje.

2
Fordításomban, melyet ezúttal talán cél
szerűbb lenne a francia területeken hasz
nálatos adaptáció szóval jelölni, igyekez
tem a magyar tradíció kijelölte „keskeny 
ösvényen” megmaradni, vagyis a lehető 
legszorosabb tartalmi-formai hűségre tö
rekedtem. Ami már csak azért is istenkí
sértés, merthogy az eredetiben a szerző -  
vallott koncepciója szerint -  a francia 
nyelvnek nem csupán szabályait, de kép
zeletmegmozgató önkényét is törvénnyé 
avatja. A franciában kézenfekvőén meglé
vő, gyakran a leghasználatosabbak közül 
való, az ábécé adott betűjét reprezentatí- 
van tartalmazó kifejezések minél többjé
nek összegereblyézését és egyfajta mulat
ságos „karakterizálás” jegyében való ösz- 
szegyúrását tűzi ki célul. A fordító tehát 
első pillantásra vert helyzetben van. A 
francia „amour” magyar megfelelői pél
dául „sz”-szel kezdődnek. Mit lehet itt 
tenni? Az asszociációs kört nem is túlsá
gosan szélesre vonva rájöhetünk, hogy a 
magyar „anya” és „asszony” szavak nagy
jából hozzák a várt tartalmi töltetet, s 
ugyanakkor a formai kritériumoknak is 
megfelelnek. Sokszor azonban a sorok ér
telme is a fonetikai elrendezésre vonatko
zik, abból bomlik ki a kissé mindig gro
teszk karakterológia. A francia „pere” 
(„apa”) szó élén álló „p” a magyarban ha 
megfeszülünk, sem mozdul el a középről. 
A jelentést tehát részben módosítani kel
lett, mégpedig úgy, hogy az eredeti szel
leme minél kevésbé sérüljön. A patriar
kális tekintélyt talán éppúgy érzékeltet
heti a szó közepén méltóságosan trónoló,

mint a szó elején kevélyen feszítő hangzó 
képének felidézése.

Jóval kényesebbek viszont azok a he
lyek, ahol a francia grammatika szabályai 
foglaltattak versbe. Válaszút előtt álltam: 
vagy konokul ragaszkodom az eredeti 
nyelvi jelenségek bemutatásához, és egy
fajta népszerű, „könnyen, gyorsan fran
ciául” stílusban bemutatom, mit és ho
gyan csinálna az illető betűvel egy francia 
(aki véletlenül ezúttal magyar szövegbe 
tévedt), esetleg meg is lábjegyzetelem a 
problémát, s bemutatok néhány szemlél
tető példát klasszikusoktól vagy a francia 
napi sajtóból -  vagy pedig valamelyest 
analóg szerkezetet keresek idiómánkban. 
Ha az E dicsérete esetében az első verziót 
választom, négy tizenkét szótagos sorban 
kellett volna elmagyaráznom a francia 
versbeli néma „e” (ö) ejtésének, illetve 
nem ejtésének ama szabályrendszerét, 
melyet egyetemi hallgatóim esetenként 
két-három évi „tréning” után is meglehe
tős bátortalanul tudnak csak alkalmazni. 
Eszembe ötlött viszont, hogy igekötőink 
számos esetben (meg, fel, le, el, be) hor
dozzák az inkriminált E-t, s éppúgy elé, 
illetve mögé kerülnek igéinknek, amint a 
francia néma E kerülget egyes mással
hangzókat. A hamisítás ténye kétségte
len, mégis minden ilyen esetben igyekez
tem követni még a szöveg fogalmazási, 
szerkesztési módját is, ha már a mara
déktalan tartalmi azonosság eleve ki van 
zárva.

Hasonlóan zavarbaejtő jelenség, hogy 
a két rendelkezésre álló „latin” ábécé ko
rántsem minden ponton egyezik, s az 
egyes hangok használtsága is különböző: 
a magyarban gyakori K (különösen a ko
rabeli franciában) mindössze egy-két, ko
rántsem kézenfekvő kifejezésben jön  elő, 
a Q esetében pedig fordított a helyzet. 
Ezért igyekeztem a francia ábécé hangbá
zisára koncentrálni, aminek következté
ben megint csak szűkült a lehetőségek 
száma. Az A helyett például, úgy ítéltem 
meg, nemigen használhatom az Á-t, kivé
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ve persze szegény Ádám esetét, akit a vi
lágért se kívántam volna megfosztani éke
zeteitől. Az egyes helyeken nem mindig 
ugyanazt a megoldást választottam, első
sorban a vers vers voltát tartva szem előtt. 
A francia C és S, illetve C és K kiejtésbeli 
„viaskodását” magyar példával illusztrál
tam, a meglehetősen gyakori francia Q 
előfordulásait fonetikus úton-módon érzé
keltettem, máshol pedig (mint mondjuk a 
néma H vagy éppen a Q-val és C-vel helyet
tesített, szinte csak kiejtésben létező K ese
tében) a talán kívülálló számára is legismer
tebb francia nyelvi jelenségekre utaltam. 
Öszvér megoldások ezek, nem kétséges, 
mégis azt remélem, a sok csereberét a lé
nyeg nem sínylette meg. Piis szellemében 
szólván: ha már öszvér, legalább ne legyen 
ösztövér -  e sok keresztezés eredménye
ként talán teherbíró „állatfaj” állt elő.

Felmerülhet a kérdés, hogy a rengeteg 
mozzanatnyi áthangolás nem rajzolja-e 
át, netán egészen a felismerhetetlenségig, 
éppen az említett és óvni vágyott egészet. 
Épp ezért igyekeztem kordában tartani a 
szöveget, s ha valahol a szoros gúzs miatt 
kénytelen voltam fakítani rajta, igyekez
tem másutt kiköszörülni a csorbát, s nem 
tartóztattam meg magamat, ha egy-egy a 
formába belesimuló és más lényeges ele
met ki nem szorító ötlet jö tt a tollam he
gyére. Itt ugyanis fokozottan igaznak ér
zem azt az általam amúgy is vallott interp
retációs meggondolást, miszerint amit a 
réven veszítünk, nyugodtan visszanyer
hetjük, mi több, vissza is kell nyernünk a 
vámon. Az O ókulája, az U-t huhogó uhu, 
az E lenge lepkéje és a Z zokogása példá
ul saját „találmányaim”, mégsem érzem 
őket a szövettől idegennek. Hiszen azt a 
bravúrt, mondjuk, amikor Piis pusztán A 
kezdőbetűs igék felhasználásával felsora
koztatja a várostrom teljes terminológiá
ját, természetesen nem tudtam eredeti 
formájában megismételni. A versnek te
hát egy másik nyelvi vonatkozásrendszer
be kerülve szükségképpen át kellett ala
kulnia itt-ott.

A formai megvalósítás tekintetében 
igyekeztem szinte statisztikai hűségre tö
rekedni, amit egy röp-számadással iga
zolhatok is. Piis első versszakában példá
ul 65 szó eleji és 37 szó belseji A-t számol
tam össze (ezek némelyike ugyan nazális 
A-nak ejtetik, a kétszer alkalmazott „oi” 
diftongus az írásképet nem, de a kiejtett 
hangértéket reprodukálja, két ízben pe
dig a leírt A összeolvadva [ai] e-ként 
hangzik, de ezeket is beszámítottam), míg 
a magaméban előbbiből 69, utóbbiból 57 
darabot találtam. Soron belüli legjobb 
átlagom, az öt szókezdő A, megegyezik 
francia eredetim „csúcsával”, legjobb szó 
belseji teljesítményem pedig (7 darab) 
felülmúlja Piis 4-es rekordját.

A zárszámadást nem folytatom, a köl
tészetet nem (vagy nemcsak) dekára mé
rik, s nem is a magam érdemét kívántam 
növelni. Csupán arra szerettem volna rá
mutatni, hogy e hajmeresztő feladat meg
oldásában mekkora segítségemre volt 
nyelvünk már-már minden anyagszerű
séget meghazudtoló formázhatósága és 
rugalmassága. Ha tehát Piis szövege fő
hajtás a francia nyelv és gazdagsága előtt, 
legyen az itt olvasható változat óda a ma
gyarhoz, amelyre némi furmányoskodás
sal le lehetett fordítani.

Végezetül egy filológiai megjegyzés: Piis, a 
nyughatatlan, egy későbbi kiadásban az eredeti 
formában írott verses lábjegyzetekkel látta el a 
már meglévő müvet. Ezek a variációk hol át
alakítva ismétlik az egyes betűkről mondotta
kat, hol újabb szálakat szőnek a szövegbe. A 
lábjegyzeteket, bár meglétük kétségkívül na
gyon is jellemző a szerzőre, az olvasás zavar
talanná tétele érdekében elhagytam, az itt ta
lálható változat tehát csupán a főszöveget 
(egyébként a MÍMELŐ TÖKÉLY első énekének 
zárlatát) tartalmazza.

És még valami: köszönet Ferenczi László 
barátomnak, aki egy beszélgetésünk alkalmá
val felhívta figyelmemet a versre.

Lackfi János


