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Ady-utalásokkal, stílusimitációkkal idézi meg 
a Nyugatot, ilyen sorokkal: „az ádvent engem 
ünnepel”, vagy „A keservét. Helyem van a tavasz
ban”. A KÁVÉFORRÁS-ban azonban egy koráb
bi beszédmód idéződik meg -  csakhogy 
összehasonlíthatatlanul plasztikusabb költői 
nyelven. Ez ennek a szerepjátéknak a kulcsa. 
Amikor Weöres a PSYCHÉ írásakor álarcot öl
tött, a magyar költői nyelv egyik legtermőbb 
állapotához nyúlt vissza. Térey a magyar po- 
ézis történetének talán legfáradtabb, legel
használtabb stádiumát választja, és oltja be a 
maga szubkulturális szókincsével és nyelvte
remtő tehetségével. Ez a vérátömlesztés tá
masztja fel ezt a fáradt, beteg, azóta újításai
ban is megfakult lírát.

Ezek után csak egy kérdés marad. Ha Té- 
rey olyan tehetséges, és annyi mindent tud a 
mesterségről, mint az eddigiekből is sejthető 
(talán, annak ellenére, hogy nem állt szándé
komban verszenéjét, gyakran remek időmér
tékes verselését és olykor figyelemre méltó rí
meit, izgalmas jelzős szerkezeteit elemezni; az 
ifjabb kritikusnemzedék ezt bizonyára meg
teszi majd), mi az ördögre jó ez az egész álar
cosbál? Nos, amikor a versek központi figu
rája körül eltűnik az időgépen áthurcolt szá
zadfordulós installáció, és a verstérben lénye
gében a költővel azonos narrátor áll, lénye
gében a költő környezetével azonos környe
zetben, azt tapasztaljuk, hogy a narrátor és 
környezete kettős (oda-vissza) transzponálása 
során ez a poétikai gyakorlat betölthető teret 
hozott létre az élet eseményeinek feldolgozá
sához. Meggyőződhetünk erről, ha a SzÉT- 
SZÓRATÁS-kötetben megjelent, nem igazán si
került An z ix , De b r e c e n  című verset összeha
sonlítjuk a májusban az Elet és Irodalomban 
megjelent A JUSS vagy a Holmi júliusi számá
ban közölt A VISSZATÉRT FÖLD című versek
kel. Ezek a versek sem végleges foglalatai 
még annak a tapasztalatanyagnak, amely a 
gyermekkor-fiatalkor emlékeit dolgozza fel. 
Akad bennük modorosság, prózába hajló, 
megoldatlan rögtönzés, miegyéb. De ahogy 
annak idején az An z ix , DEBRECEN-ben írta: 
„...szeretnénk /  régóta eltagadni minden percét /  az 
itt elgördült évadoknak -  és /  mégis, megint ma ösz- 
szeáll a kép.” Ezt kell győzni munkával, tehet
séggel, türelemmel.

Bodor Béla

SZESZÉLY ÉS FELADAT
Paul Verlaine: Szaturnuszi költemények -  
Poemes saturniens 
Fordította Térey János 
Cserépfalvi, 1994. 156 oldal, 250 Ft

Megvallhatom, csöndesen ünnepet ültem, 
mikor megjelent Térey János munkája, a 
Sz a t u r n u s z i k ö l t e m é n y e k  fordítása. íme, 
hát nemcsak angol, nemcsak német vagy 
orosz vagy éppen görög költészet van a vilá
gon, a fiatalabb -  egészen ifjú -  korosztály 
egyik jeles szerzője egy francia költőre vetett 
szemet! Méghozzá egy (ma már) klasszikusra, 
akinek a tetejébe számos magyar fordítója 
akadt, nem akárkik; s verseinek válogatása is 
már jó néhányszor megjelent. Úgy látszik, a 
fordítani hajlandó szerzők végre újból fölfi
gyelnek a francia lírára, mely nagyszerű ma
gyar kötetekbe költözött, de mintha túl vég
leges mozdulattal csuktuk volna rá e könyvek 
fedelét. Ahogy Bennt, Mandelstamot, Poun- 
dot, Szapphót fordítanak legkiválóbb ifjú te
hetségeink, miért nem szemelnek ki maguk
nak franciákat is? Arról persze lemondok, 
hogy a francia klasszicista tragédiaírók körül 
olyan sürgés-forgás támadjon, mint Shakes
peare körül (újra), igaz, erről is nehéz szív
vel; de azt legalább megértem, hogy Petri 
vérbő Petri-darabokat gyúr Moliere-szöve- 
gekből. Hogyha csupán a francia irodalom, 
jelesül a költészet szempontjából tekintjük át 
a közelmúlt és a jelen magyar műfordítói tá
jékozódását, akkor a kép eléggé vigasztalan: 
a kincskereső, kalandozó, az idegen ünnepe
kért útra kelő és az aranygyapjú keresésére 
induló fordítók (egyáltalán érvényesek-e 
még ezek a fordítóktól származó, önstilizáló 
metaforák?) mintha kevéssé érdeklődnének 
a hajdan oly lelkesen búvárolt terület iránt. 
Értsük meg őket? Ha nem merő agyrém, láz
beszéd általánosságban jellemezni egy nem
zeti poézist, talán mégis megkockáztathat
nánk annyit, hogy a x V ii. századtól a szim
bolistákig, majd Apollinaire-ig, Bretonig és 
Valéryig terjedő időben a francia líra erőseb
ben szabályozottnak, értelmezettnek és titok- 
talannak tűnik föl, mint a német vagy angol 
nyelvű poézis. (A franciák maguk is mondo
gatnak ilyesmit; az persze más, nekik sza
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bad.) Baudelaire-t, Rimbaud-t, Mallarmét 
fordítani persze újra meg újra időszerű, nél
külözhetetlen lenne, csakhogy ezek a nagy 
újítók az egész kiművelt francia ritmikai, sti
lisztikai, tropológiai (stb.) hagyomány birto
kában alkottak, s ennek bizony nem lehet 
csak úgy készületlenül nekilátni, mint egy 
mai szabad versnek (hogy pontatlanok le
gyünk). A megnevezett költőktől ennélfogva 
inkább a harcedzett, a termékeny műfordítói 
generációk tagjai fordítottak, eltérő minőség
ben. Különben is bánatosan nézhetünk körül 
a vidéken: kiváló fiatal dekonstruktív tehet
ségeink közül hányan győznék, hogy szép 
tiszta alexandrinusokban, hím- és nőrímet 
váltogatva dolgozzanak ki egy Baudelaire- 
(vagy Mallarmé-) darabot? A francia költé
szetről szerzett és továbbadott ismeretek is 
mintha útját állnák a fölfedezőkedvnek: hogy 
mást ne mondjunk, Hugo több ezer oldalán 
még mindig számtalan meglepetés érhetné a 
reménybeli fordítót és munkájának későbbi 
olvasóját.

Ezután a tények: Térey János lefordította 
Verlaine Po ÉMES SATURNIENS című kötetét. 
Somlyó György előszava, mely igen tartózko
dóan ajánlja az ifjú pályatárs munkáját, jog
gal méltatja a vállalkozás teljességét. Csak
ugyan, amennyire természetesnek vesszük, 
hogy egy regény vagy dráma fordítójának 
elejétől végéig adaptálnia kell a szöveget, 
annyira ritkaságszámba megy, hogy egy ere
deti verseskötet egészét nyújtsa át a fordító, 
egy fordító (és a könyvkiadó). Pedig A ROMLÁS 
VIRÁGAI és a FŰSZÁLAK óta ismét nyilvánvaló, 
ami korábban századokra feledésbe merült: 
a verseskötet éppúgy kompozíció, mint az 
egyedi vers, makrostruktúraként, kontextus
ként többletjelentéseket hordoz, és értelmezi 
is az egyes szövegegységeket. Néha bizony 
hasznosabb és -  esztétikai, poétikai értelem
ben -  informatívabb volna, ha a különféle 
„válogatott versei” helyett, netán mellett egy- 
egy nagy klasszikus bizonyos önálló gyűjte
ményeit fordíttatnánk le, jelentetnénk meg 
mint egységes opust. Nemcsak a TESTAMEN
TUM (mármint a Na g y) jelent szükségképpen 
többet, mint egy-egy szakasza vagy balladája, 
hanem például -  a franciáknál maradva -  
egy teljes Ronsard-ciklus vagy Maurice Sceve 
DÉLIÁ-jának egésze is többet -  vagy ami fon
tosabb: mást -  mondana, mint egy-egy kivá
lasztott részlet. Verlaine-t szívesen fordították

költőink, tették közzé kiadóink, ámde közké
zen forgó -  Kálnoky László válogatta -  gyűj
teménye a szép, a jelentős darabok mellett 
hallatlanul tarka, egyenetlen anyagot nyújt 
át, talán bőkezűbben a kelleténél -  és persze 
számos fordító egyéni nyelvének sugártöré
sében. Nemigen lehet fölbecsülni belőle az 
egyedi kötetek sajátszerűségeit. Nos, az eltö
kélt fiatal fordító most ezt lehetővé teszi szá
munkra.

Hogy miért esett választása Verlaine 
pályakezdő kötetére? A kiadói reklámszöveg 
nem mulasztja el fölhívni a figyelmet köl
tő és fordító életkorának azonosságára. Az 
analógia visszamenőlegesen kiterjeszthető: 
amint néhány vers költőjének gimnáziumi 
évei alatt keletkezett, úgy fordítója is akkor
tájt kezdte... De inkább magáról a kötetről 
beszéljünk.

A Sz a t u r n u s z i KÖLTEMÉNYEK-kel páratla
nul érett költő mutatkozott be. A hanghor
dozás, a stílusfajták, a költői nézőpont sokré
tűsége, változatossága tekintetében nem is 
haladta meg későbbi pályáján; inkább egy- 
egy szólamot, érzésfajtát, megközelítést, majd 
-  hanyatló éveiben -  témát próbált ki az ez- 
utáni kötetekben. Életművének kiemelkedő 
pontjai a SAGESSE-ig, nagy bűnbánó kötetéig 
megjelenő gyűjtemények. Ezután bő másfél 
évtizedig meghökkentően felhígul a költői 
teljesítmény, kivált nagy szimbolista pályatár
saiéhoz mérve. A kimagasló versek körül, 
szeszélyes területi eloszlásban, jó és mind ke
vésbé jó darabok figyelhetők meg: a tárgy, az 
alkalom merész bennük, a költői munka cse
kélyebb.

Vagy az ihlet? Az oly spontánnak hírlelt 
Verlaine első kötetében még kiátkozza az ih
letet, a fáradságos érlelést mondja a szép vers 
előfeltételének; ám csak tételkifejtő darabjai
ban. A SZATURNUSZI... ugyanis még jó né
hány vonásában a tanítvány műve. Különös
képp három hatásnak enged, de úgy is 
mondhatnánk, három hatást ír ki magá
ból: az első Victor Hugóé, a második Baude- 
laire-é, a harmadik -  a legnyilvánvalóbb -  a 
parnasszistáké. Ezeket a különnemű szemlé
leti és stílusrétegeket azután sűrűn egymásba 
csúsztatja, hol több, hol kevesebb sikerrel. 
Mellettük szinte észrevétlenül másfelé is ka
nyarodik: hamar rátalál arra a lelkiállapoto
kat a természetbe kivetítő, a külső és logikai 
meghatározottságokat és különböztetéseket
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szuggesztív képekben, helyzetekben feloldó, 
elbizonytalanító beszédformára, mely össze
téveszthetetlen poétikai sajátja lesz. Az első 
NEVERMORE, a SOLEILS COUCHANTS, a CHAN
SON D’AUTOMNE már itt van, ebben a kötet
ben. Ez heterogén anyagával ugyancsak za
varba ejti az értelmezőt, hát még a fordítót: 
néhol azt sem lehet tudni, vajon buzgón és 
kissé álmosan csak túl szembeötlő módon 
utánoz vagy netán parodizál, miként erre ha
tározottan hajlamos volt (LANGUEUR című hí
res versét [FÁRADTSÁG] is parodisztikus szán
dékkal írta). Kétségkívül sok a repedés, sőt a 
törésvonal a látszatra oly makulátlanul kimó
dolt kötetben: emitt gyöngéd önvallomás, 
amott távolságtartó leírás, megint másutt tu- 
dákos parnasszista tabló, útközben egy-két 
dühödt szatíra szonettben elbeszélve. Nem 
kínálkozó pre-textus egy posztmodern költő
nek? No de hagyjuk a gyanúsan könnyed 
megokolást.

Foglaljuk össze inkább a magyar kötetről 
szerzett általános benyomásainkat. Ami a szö
vegek metrikai rétegét illeti, a saját verseiben 
is nagyrészt kötött formában író Térey szem
látomást győzi a fiatal francia sorképzésbeli, 
strófaszerkezeti sokféleségét és virtuozitását, 
amelyhez hozzátartozik némely korabeli kö
töttség (az alexandrinus sor) oldása is; az 
ilyen oldás másfelől -  tudjuk -  mindig újabb, 
olykor nehezebb és főként nehezebben for
dítható kötöttséggel egyenértékű. Térey ki
tűnően hajlítja, igazítja hozzá a mondattant 
a sor- és strófaszerkesztés követelményeihez, 
szükség esetén pedig ütközteti őket, az egyi
ket alárendeli a másiknak (a domináns ténye
zőnek). Kevésbé fél a zökkenőktől, a göcsör- 
tösségtől, mint csiszoltabban fordító elődei: 
kidolgozásmódjukban inkább Szabó Lőrinc- 
hez közelednek ezek a magyarítások, mint -  
mondjuk -  Kálnoky vagy Rónay munkáihoz. 
Nem is itt a baj. Hanem ott, hogy fordítónk 
nem egészen igazodik ki abban -  alighanem 
bizonyos könnyen megszerezhető ismeretek 
és vélhetőleg alaposabb útmutatás híján -, 
hogy melyik francia ritmikai, illetőleg foneti
kai tényezőnek mi felel meg magyarul. Ke
vésbé kioktatólag: mi szokott megfelelni, mi
lyen eljárásokkal igyekszenek megközelíteni 
a magyar fordítók a francia vershatást. Ezek 
az eljárások normatív erejűek: mondjuk, az, 
hogy az emelkedő szólamhangsúly „magya

rul” jambikus lejtés, hogy a néma, sorvadó 
stb. e magyarul önálló szótag a nőrím érde
kében. Hogy az impair sorokat -  Verlaine-re 
különösen jellemzők -  magyarul is páratlan 
szótagszámú sorokkal adjuk vissza. Ezeknek 
a konvencióknak egy része persze vitatható, 
mert tulajdonképpen csak szükségmegoldás. 
A leghatározottabban például a francia ere
detű műfordításaiban (is) remeklő Nemes 
Nagy Ágnes fogalmazta meg kételyeit az im- 
pair magyar gyakorlatával szemben, amely 
trochaikus (ezáltal magyarosan ütemezhető) 
ritmust ad ezeknek a változatlanul emelkedő 
(franciás) soroknak. A LIDÉRCNYOMÁS, A DÜ
HÖS TENGER vagy az ALKONYATOK Térey tol
mácsolta szabályos jambikus egységekké ki
egészülő sorainak olvastán azonban az a be
nyomásunk, hogy nem hátába került a prob
lémának, hanem szemből visszahátrált tőle. 
Föltűnnek rendre -  nem is rendszeresen -  
nibelungizált alexandrinus sorok: ezeket an
nak idején már Tóth Árpád kijavította zsen
gébb fordításaiban, jól is tette. S habár a hím- 
és nőrímek váltakozására ügyel, arra már ke
vésbé, hogy az eredeti sorrendjében válta
kozzanak (például mindjárt a prológust is 
megelőző mottóversben). Számít ez? Úgy 
gondolom, igen. Nem mindegy, melyik met
rikai és szemantikai egység hangzik ki éleseb
ben, melyik lágyabban.

Már utaltam rá, hogy Térey János, saját 
verseiben teljessé formált, egyénítőn stilizált 
beszédek és beszédmódok lejegyzője, magas 
szinten bánik a mondattannal. Grammatikai 
szerkezetei, kötő- és utalószavai, egyeztetései 
és az egész mondatok arányai általában meg
felelők, meggyőzők. Szövegtani szempontból 
azonban már látunk zavarokat. Olykor meg
bicsaklik, téved a vissza- vagy előreutalás; a 
logikai kapcsolódások, következtetések néha 
elhomályosulnak. Ez a jelenség nemritkán 
puszta értelmi félreértésből fakad. Kép- (tró
pus-) használatában többnyire megbízha
tunk. Igaz, ezt a réteget is kikezdi néha az 
értelmi zavar: az említett LIDÉRCNYOMÁS ötö
dik strófája elködösíti a hasonlatot (köpeny 
sasszárny), a két elem elszakad egymástól. 
Egyébként Térey munkájában is észlelhető 
az a szinte önkéntelen tendencia, amely a 
klasszikus költészet hasonlatait (azonosító) 
metaforákba rántja össze: Szabó Lőrinc meg
tette ezt nem egy Baudelaire-fordításában. A
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szövegek így óhatatlanul „modernebb” színe
zést kapnak, a fordítások némiképp elfedik 
azt a tényt, hogy a nagy francia szimbolista 
újítók nem kívántak vagy tudtak teljesen el
szakadni a klasszicista típusú képhasználat
tól. Térey szóválasztása viszont néha megle
pően veretes, a nyugatos lexikához közelítve 
régiesít. Annál inkább kiütközik egy ezzel el
lentétes vonása: nem éppen a „maias” fordu
latok (rendkívül, elszalaszt stb.), hanem az ide
gen -  lefordítatlan -  szavak tömege. Ha Té- 
rey idegen szóként csak valamennyire is 
használt francia lexémára bukkan, szinte bi
zonyos, hogy meghagyja: póz, obszcén, izolál
tan, diszkrét, ortodox, eksztázis, agyő, rezignáltabb, 
passzió stb. stb. Sőt az is előfordul, hogy a nem 
átvett, nem nemzetközi, tehát lefordítandó 
francia szó helyett is ilyet keres: így lesz az 
irodalmias ressouvenirs-ből: nosztalgiák (ÜTÓ- 
HANG). Mit szóljunk hozzá? Módszere a hű
ség patikamérlegén mindenképp híjával ta- 
láltatik: az izoláltan, az eksztázis vagy pláne a 
passzió átvételként másképp hat, mint franciául 
(görögül, latinul stb.). Mégis van bizonyos 
létjoguk ezeknek a megoldatlan megoldások
nak. Egyrészt a magyar műfordító ösztöni, 
zsigeri vágya törhet felszínre így, amellyel az 
indoeurópai nyelvekben közösen használa
tos, mélyebb fogalmi és emotív hagyományú 
szavakhoz próbál utat törni; másrészt -  és ez 
sokkal megfoghatóbb indok -  Térey az ifjú 
Verlaine kötetének valami egészen lényegbe
vágó vonását érzékelteti így; az eredeti szö
veg helyenkénti sajátos stréberségét, leckefel- 
mondás-szerűségét, a buzgó példakövetés 
nyelvi mikrojelenségeit.

El nem hallgatható azonban, hogy ebben 
a fordításkötetben igen sok a félreértés. Ez a 
hibatípus kétségtelenül túl van a tűréshatá
ron. Megléte nemcsak Térey egyébként érté
kes, javarészt sikerült vállalkozását árnyékol
ja be. A kétnyelvű kötet francia szövegközlé
seiben hemzsegő sajtóhibákkal együtt az iro
dalom szakmai, kiadói közegének, hátteré
nek, ellenőrző és tanácsadó műhelyeinek hi
ányát leplezi le. Ments isten attól, hogy 
visszavágyó színben tűnjek föl, de azért haj
danta az Európánál verseskötet ennyi félre- 
fordítással nem jelenhetett meg. Az olvasó 
lépten-nyomon fölszisszen, de nem kajánul, 
hanem keserűen: a pompásan intonált El ő - 
HANG-ban miért mondja a fordító Ragu dicső

fiairól, hogy „kétes erényeik miatt nyögött az or
szág”, mikor a „vertu troublant” után halmo
zott tárgy következik: ez az erény nem kétes, 
hanem megzavarta, megszégyenítette még az 
isteneket (stb.) is. Bhagavatot is. De mi az, 
hogy az „összes Bhagavatot”? Nem, csak „Bha- 
gavat lui-meme”: magát Bhagavatot is. A finom 
műértőként lefestett katonai hősök felsoro
lása végén mit keres e visszautalás: „íme, ez 
Akhilleusz!”? Valójában „Akhilleus entre tous!”: 
kiváltképp Akhilleusz (volt ilyen). Ezek a fél
refogások Térey akarata és művészi ízlése el
lenére összezavarják a szöveg jelentéskép
zését meg az olvasót egyaránt. Még ezen a 
ponton is találhatunk mentséget az eredeti
ben: nem titok, hogy maga az ifjú Verlaine is 
gyakran hibázik, archaizáló ügybuzgalmában 
érvénytelen jelentéssel ruház föl régi szava
kat; tárgyakat, személyeket téveszt össze. De 
hát neki szabad.

Ezután hadd fűzzünk néhány megjegyzést 
a kötetnek mind a négy ciklusából választott 
verseihez. A választásban a meggondolás és 
a véletlen is szerepet játszott, arányukról a 
recenzens képtelen számot adni.

A MELANCHOLIA ciklusba tartoznak a leg
bensőségesebb versek (szonettek). Az itteni 
NEVERMORE című költemény (még egy talál
ható a kötetben) mindenekelőtt rímelőkész
séget vár el a fordítótól, négyes rímű kezdő 
szakaszaiban. Térey megállja a helyét. Az első 
szakaszban csak a „merészen” („sugarát szórta a 
nap...”) hat töltőelemként, de még ezt is védi 
az eredeti igéje: „dardait”. A második sorban 
elmarad a cezúra, indokolatlanul. A második 
szakaszban nyilvánvalóan az utolsó sor rím
szava, az „arany” kényszerítette ki az összes 
többit. Az arany árát az állapotrajz fizette 
meg: a gyengéd gesztusok Téreynél idege
sebbek. „Firtatva lázasan”: ugye, nem szakít a 
korai nyugatos versfordítói állandókkal? Nem  
szakít a 12. sor „szállong” szóalakjában sem: 
noha Verlaine-nek épp ezek a legköznyel- 
vibb, leginkább beszédszerű versei. Egészé
ben megnyerő a fordítás. Azt a lényeges 
apróságot ugyan nem menti át, hogy a „leg
első igen” nem egy (határozott névelővel meg
jelölt) szájat juttat eszébe a poétának, hanem 
határozatlanul, csak úgy „ajkakat” („qui sort de 
levres bien-aimées”). Ez a személyesből a sze
mélytelenbe, a típusba való átlépés fontos 
eleme Verlaine egész szimbolizmusának.
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Me g h it t  á l m o m . A nagy fordító előd: 
Ady Endre. Térey a fogalmi hűség szem
pontjából pontosabb, de szövege persze nem 
olyan szuggesztív, megszakítatlan egész, mint 
Adyé. Baj ez? Nem éppen, hiszen e benső 
vallomás tétován, körülményeskedőn indul, 
megrögzött ismétlésekbe bocsátkozik, sőt sa
játos prózaizmusokat görget: ilyen a „cesse 
d'etre un probléme”, amelyet a „csak 8 lel kétsé
geimre írt” teljesen más hangnembe transzpo
nál, keresett régiességével. Egészen érdekes 
a következő két mondategység: „szomjazom ki
omló könnyeit, /  s beléjük halvány, izzadt arcom 
frissülve mártom”. Itt bizony eléggé szétcsúsz
tak a viszonylatok: Verlaine szerint (szó sze
rint) „sápadt homlokom verítékét csak 8 tudja fel
üdíteni, sírva”. Nincs szó könnyek szomjazásá- 
ról, nem olyan kegyetlen ez az áhítatos ifjú; 
és a két kijelentés egészében is inkább egy 
szecessziósan bizarr helyzetet és szándékot 
vázol föl, mint a történések gyengéd önkén
telenségét. -  A háromsoros strófákban kisi
mul a francia vers mondattana: a magyar 
szöveg ezt híven tükrözi, de megenged ma
gának egy szervetlen mondatbetoldást: „édes 
nagyon”, amely föllazítja az „édes név” megidé- 
zését. A hang „inflexion”-ja a végén, a vers 
utolsó szavaként „zengzete” lesz: még irodal- 
miasabb, mint Adynál a „suhanás”. Sajnálato
san e versbe is becsúsznak ritmikai szabályta
lanságok. „Tekintete merev, mint szobrok tekinte
te”: ez a sor a reddició keretező alakzatának 
diadala, mert harmonikus szimmetriájával 
(és hűségével) szinte elfedi, hogy a kelleténél 
eggyel több szótagból áll.

A cikluszáró Ag g o d a l o m  címe bízvást le
hetett volna Sz o r o n g á s  is (Illyésnél: Gy ö t 
r e l e m ). Az „angoisse” itt valóban a lét üressé
gének lélektani következménye, filozófiai 
asszociációi épp ezért nagyon is helyénvalók. 
A csöppet túl affirmatív, apodiktikus hangne
mű, de -  befejezésével különösen -  megren
dítő szonett Térey egyik remeklése (a hím- 
és nőrímszerkezet, igaz, megint megfordult). 
Térey fogalmazása Illyés illyésien bonyolí
tott, inverziókkal tarkított mondatszerkeze
teivel szemben egyenesen halad előre, így 
szuggesztívebb a keserű számvetés. Már bizo
nyos fordítói rutinra vall, ahogyan tud és 
mer kompenzálni. A beszélő többek között a 
„görög templomokat” is kineveti. Térey pontat
lan pontossággal „szent görög homályt” ír, sze

rencsés kézzel helyezvén át a főnév fontos je
lentéselemét a jelzőre. E vers egyébként tál
cán kínál egy olyan fordítói megoldást, szinte 
már invariánst, amely majdnem olyan ritka, 
mint az ötös találat (persze Illyés is így fordí
totta): a „Je ne crois pas en Dieu” félsora termé
szetesen: „Istenben nem hiszek”. Jegyezzük meg 
még, hogy Térey jelzett hajlamának meg
felelően a „pastorales” magyar változata: pasz- 
torál.

A RÉZKARCOK ciklusának második darabja 
a Lid é r c n y o m á s . Pompás a magyar szöveg, 
az eredeti ördöngösen nehéz verselését is 
(hűen!) megvalósítja magyarul. Eltalálja azt a 
németes balladahangot, mely ezúttal Ver- 
laine mintája volt. (Később bezzeg hogy fe- 
nekedett a francia költő németekre és néme
tességre, még a szimbolizmust is „alleman- 
disme”-ként utasította el magától!) Egy félre
értés azonban becsúszott. A 3. szakaszban a 
„Ni hop!” nem így fordítandó: „no rajta:” hi
szen folytatja az előző „sem... sem” fölsorolást, 
vagyis kantár, zabla és „rajta” szó, azaz nóga
tás nélkül szalad a ló.

Az Éj je l i  k é p  a ciklus, sőt az egész kötet 
képzőművészeti, festészeti ihletettségét és 
metaforikáját is reprezentálja. Térey változa
ta még Szabó Lőrincénél is izgatottabb, szó- 
és képzetválasztásában brutálisabb. A lezáró 
leírásban benne rejlő drámaiságot érdekes, 
már-már képzavarba hajló metaforával adja 
vissza: „s a merev kardlapok... / fényl8n feszülnek 
a zápor telt össztüzének”. (Kardlapjuk szembe- 
fénylik a zápor lándzsáival: ilyesmit mond a 
francia sor [„¥ contresens des...”].) Szóval zá
porvíz mint tűz. Materiálisan -  sőt az irányt 
nézve is -  lehet képzavarnak minősíteni e le
leményt. Nekem mégis tetszik, mert találóan 
irrealizálja a képet, mely mindenekelőtt at
moszferikus kép.

Kivételes alkalmat nyújt az új fordító és 
elődei munkájának összevetésére a GROTESZ
KEK csoportos karakterrajza. Rónay György 
a harmadik nemzedék poétikusabb aurájába 
vonja, lecsiszolja a magyar szöveget; a míves 
asszonáncnak olykor töltelékelemekkel ál
doz: pl.: „kárhozat tép ~  hullátokat még...” Té- 
rey szaggatottabban fogalmaz, néha össze is 
kuszálja a grammatikai-retorikai viszonylato
kat (l. „Le sage, indigné, les harangue; /  Le sot 
plaint ces fous hasardeux” is. „A józant ingerlik, 
s ki félti /  e bolondokat: esztelen;” -  mintha az
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volna a fontos, hogy esztelenséget bizo
nyítson rá azokra, akik féltenek, holott: „Az 
ostoba szánja e kalandkereső bolondokat”, 
mert a mondat súlypontja, témája a bolon
dok, vagyis a groteszkek), de fordítása egé
szében borzasabb, elevenebb, s ezért itt az ifjú 
Verlaine-hez illőbb, mint nagy elődjének 
megállapodottabb hangja. A „groteszkséget” 
Térey még csak fokozza sűrű idegen szavai
val. A hatás olykor már a komikumot súrolja, 
például itt: „A természet... megbosszulja nemte
len, vad /  és vehemens reményetek.” Hát persze: 
„De vastes espoirs véhéments.” Csakhogy a fran
cia versből nem kiabál ki úgy a vehemens, 
mint a magyarból, különösen a bosszútól, a 
nemtelentől és a vadtól körülvéve.

A Sz o m o r ú  t á jk é pe k  első darabja, az Al - 
KONYATOK jól mutatja, hogy a rövid soros, ze
nei hatású versekben a szókészlet mennyire 
emlékeztet a nyugatosokéra: bánatok, lágy, 
bolond, szünetlen, imbolyog stb. Sajnos a 
kérdés értelmi feszültségét Térey sem képes 
átmenteni. Azt, hogy egy hajnal ontja a nap
lemente melankóliáját, Tóth Árpád az „esthaj
nali” jelzővel érzékeltette. Ez telitalálat, de 
csak a nyelvi emlékezet szintjén, hiszen újabb 
kori jelentése e szónak is: alkonyati. Térey 
hasonlattal magyaráz: „A gyönge hajnal [...] 
mint alkonyatokon.” Ha az előző versben a „le
pusztult” jelző, ebben az „el nem szalasztom [ál
mom]” formula szól ki mai közbeszédi ak
centusával a szövegkörnyezetből. A másodi
kat szívesebben fogadom el. Az impairért 
megint kár, itt, egy ennyire hangzó versben 
különösen.

Kosztolányi előzte meg fordítónkat a 
Kla ssz ik u s  Wa l p u r g is-é jje l  magyarításá
ban. Nem meglepő, hogy Térey pontosab
ban fordít (ezúttal verstanilag is), a részletek 
rajzát, a bujkáló irónia hangnemét is jobban 
eltalálja, mint Kosztolányi virtuóz saját-Ver- 
laine-je. Azonban mindjárt az első sort félre
fordítja: „Boszorkányszombat ez új Fausttal -  8 a 
másik...” Itt mégiscsak Kosztolányi segít ki: 
„Ez itt a második Faust szombatéje.” Értsd: a má
sodik részé, és a klasszikus. Bántó értelmezési 
hibáját Térey a folytatással teszi jóvá. Nagy 
elődjénél ezt olvassuk: „Halk, ütemes, zenél8 
szombatéj.” Térey sokkal hűbben tolmácsolja 
az eredetinek szinte komikusan ható, táncta
nári instrukciókat idéző jelzőismétlését: 
„szombat, mely rendkívül ritmikus, igazán /  ritmi

kus”. (Pedig e szerkezet dokumentálhatóan 
megragadt Kosztolányi fülében! Már ifjú fő
vel így dicsérte meg Babitshoz írt levelében 
az utóbbinak Fe k e t e  ORSZÁG című versét: 
„Nyelvzene -  rythmique, extremement rythmique! -  
és mélységes filozófiai fájdalom van benne...”) Ha 
egybevetjük a színtérül szolgáló „műkert” hár
mas jelzőcsoportjának kétféle fordítását, a két 
olvasat szemléletesen elkülönül. Kosztolányi: 
„merev, bohókás és kacér”; Térey: „hibátlan, bájos 
és vidám”. Fiatal fordítónk itt ugyan lehetett 
volna még ünneprontóbb: a „vidám” az ere
detiben „ridicule”, tehát nevetséges. (Ám rövid 
a sor.) Ellenben ezt a hiányos mondatot: „La 
lune /  d'un soir d'été sur tout cela” már így for
dítja: „Fönn derült ég, /  melyen a nyárest holdja 
ring.” Ezt Kosztolányi is írhatta volna. (Más
képp írta.) Az eredeti nyeglesége („sur tout ce
la”: „ezen az egészen”, „az egész fölött”) itt bizony 
elsikkad.

A magyarul Tóth Árpád hangján szólaló 
híres Őszi DAL nagyon szépen sikerült. Eh
hez nincs mit hozzátennem: el kell olvasni, 
még könyv nélkül megtanulni is érdemes.

A Szeszély ek  című ciklus olyan Verlaine- 
nel is megismertet, akihez mi kevéssé szok
tunk hozzá. A szatirikus költő ez, aki mérték
telen, észokokkal többnyire indokolhatatlan 
dühöt szán és pazarol magánéleti és írói el
lenfelekre. Nemhiába ír élete vége felé egy 
egész kötetnyi szidalmat (INVECTIVES)! Az 
EGY NAGYASSZONY -  a gúnyolódás mélyén -  
költőjének sajátos szadomazochista hajlamai
ról is árulkodik, melyek végigkísérik későbbi 
érzéki tematikáját. A nő oly gyönyörű, hogy 
érzéki imádatában a férfinak szinte meg kell 
semmisülnie, s ez az alávetettség kínálja a 
legfőbb élvezetet; a vágykép az, hogy „az ifjú, 
kerek farocska” a hódoló „g8gjét maga alá aláz
za” (szabad idézet a későbbi SEGUIDILLÁ-ból, 
Kálnoky László fordításában). A megalázko
dás öröme azonban átcsaphat a büntetés, az 
erőszak élvezetébe. Ez történt meg az Egy 
NAGYASSZONY csattanójában: „imádd... vagy 
korbács kell ide, hogy az arcába csapjon!” -  Ver- 
laine első megjelent verse volt a PRUDHOMME 
ú r  című, szonettbe foglalt gúnyrajz. Térey 
ezt is pontosan, élesen, célratörőn fordítja. -  
Az EGY DÁLIA hőse egy újabb nagyasszony: 
csakhogy Verlaine itt indulatát „dühös, sért8- 
dött jázminokba” helyezi át. Ezek a verszáró 
jázminok különben megint az „inog” szót ren
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delik maguk elé rímhívónak, mint a VÖRÖS 
SZEKÉR A TENGEREN-ben s a HAZÁM-ban. A 
rímpár elindult a közhelyesedés útján. Kü
lönben azt megbocsátjuk, hogy a vers élén ko- 
kottá deklasszálódik a kurtizán: így fér el a 
„keménymellű” díszítő jelző, melyben a „ke
mény” csakugyan fontos. De a 3. sorban meg
hökkent a „nagy száradon” szintagma. Igaz, 
hogy a következő sorban már indul a nőt a 
dáliával azonosító metaforalánc, de itt még 
márványhoz hasonlítja, és torse-ot emleget. A 
3. szakaszban pedig elmosódik a népbarát 
vád, hogy tudniillik a kurtizánnak még test
szaga sincs, mint a szénaforgatóknak. Téves 
ezenkívül a „tehát” kötőszó használata az utol
só strófa élén: ami hátravan, nem következ
tetés, nem új információ, hanem visszautaló 
hasonlat: így, ilyen a Dália stb.

A SZESZÉLYEK utolsó darabja legföljebb ab
ban az értelemben szeszély, hogy szinte eltúl
zott buzgalommal igazodik egy olyan vers- 
modellhez, mely Verlaine tehetségétől merő
ben idegen. A II. FÜLÖP HALÁLA széles ívű, 
történelmi tárgyú, szenvtelenül előadott leíró 
költemény, a parnasszista ízlés egyik leglátha
tóbb lenyomata a részben még tanítvány Ver- 
laine kötetén. A foltokban sejtetés, az iramló 
sorok költője itt súlyos terzinákat zenget, ál
lóképeket halmoz, kegyetlen és főként gusz
tustalan képekben tobzódik -  ám mindez 
végső soron egyetlen célt szolgál, s ez a cél 
már nagyon is Verlaine személyes ügye: ba
rátai körében edződött, hogy úgy mondjam, 
neofita egyházellenességét. Az egész nagy
operát egyetlen duett kedvéért írja és rende
zi, amelyben Fülöp romlott és kegyetlen 
gyóntatója a király minden bűnére lelkesen 
ad feloldozást. Térey ékesszóló kalauzunk az 
Escorialban. Itt-ott modernizál ugyan („s ri
kácsolásuk oly rekedt és ideges”, írja a karva
lyokról, noha a francia sortól idegen az em- 
fázis meg természetesen az „idegesség” is; lej
jebb pedig „rendkívül tömör” ajtóról olva
sunk), az egész fennkölt stílusgyakorlatot 
mégis rendületlen, emelt hangon tolmácsolja 
végig. Akad azért néhány zökkenő.

A 15. versszakban főurakat és hölgyeket 
látunk, s az eredetiben a következő strófa ala
nya már az őrség, Téreynél ez az átmenet va
lamelyest erőltetett, a vonatkoztatás mondat- 
tanilag nincs megoldva. Ezt írja még az őrök
ről: „hármas csoportba gyűlnek”; csakhogy a „de

trois quart” festészeti műszó (jellemzően a kö
tet látás- és láttatásmódjára), amelyet az elő
ző, Bo r g ia  CÉZÁR című versben még hűen 
fordított le, így: „háromnegyedes szögben”. Ké
sőbb: „a fáklyahordozók extázisban ügyelnek, /  tíz 
kapucinus közt”: nem beszélve arról, hogy az 
„extázis” így, lefordítatlanul, ironikus szaksze
rűséggel színezi a szöveget, meg is téveszt, hi
szen a tíz kapucinus viszi a fáklyákat, s ők es
nek eksztázisba. Ezen a ponton a fordító va
lóban csak elnézhetett egy szót: „entrent” (be
lépnek) helyett „entre”-t („között”-et) vélt ol
vasni.

Folytassuk az akadékoskodást. A gyónta
tópap odajárul a királyhoz, erre „A bolond ke
gyesen fordít hátat az ágynak /  és a test orvosa 
ilyenkor oly szerény, /  átengedi helyét a Lélek orvo
sának”. De ki ez a bolond? Kommentált fran
cia kiadásokból kiderül, hogy a „matassin”-t 
Verlaine -  tévesen! -  orvos értelemben hasz
nálja. Ezután érthető a magyarázat, persze és 
nélkül. A gyónás jelenetében pedig a pap ezt 
mondja: „Mért kéne bánnia nemes buzgalmakat ? 
/  Zsidót égetni, ez élvezet önmagában, /  ön hű, ön 
ortodox, és minden tette nagy.” Nos, ez a fráter 
azért ennyire nem gonosz (vagy ennyire nem 
őszinte). A „dilection” nem élvezet, hanem Is
tennek tetsző, kegyes cselekedet. Hogy e cse
lekedet szabatos megnevezése (brűler des juifs) 
a XX. századi olvasót mennyire kizökkenti, 
mi több, kilöki az egész művi atmoszférából, 
sőt, sajnos, úgy egyáltalán a költészet szituáció
jából is, csak azt a közkeletű nézetet bizo
nyítja, hogy a befogadó saját meghatározott
ságai részévé válnak a műről szerzett tapasz
talatnak. Az „ön ortodox” bókja azonban jobb 
kedvre derít: Térey ismeretes eljárása már 
végképp paródiába csúszott át. A magyar szö
veg egyébként a gyónástól a vers végéig meg
győző, kitűnő.

Ha előhang nyitotta a kötetet, az utóhang 
sem maradhat el. Szándéka szerint mívesen 
tagolt gondolati költemény, valójában egy 
szépséges, elégikus hangulatkép (az első egy
ség) és parnasszista esztétikai tételek szervet
len egymásutánja. Térey mindkét rétegre 
ügyel, csak nibelungizálva megtoldott sorai 
lazítanak olykor az alexandrinus értekező fe
szességén. No meg néhány félreértés. A 3. 
rész az ihlet ostorozásával kezdődik. A szidal
mak sorozatát megzavarja ez a két sor: „Mú
zsánk hangja erős, nem hagy sohase békén, /  mun
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kára készteti a legjobb a g y a k a t A  „premiers” 
azonban itt régies, hiányos alakja a pejoratív 
„premiers venus” szerkezetnek: vagyis éppen 
nem legjobb agyról, hanem amolyan köze
pesről, az első „jöttment” agyáról van szó. 
Majd az ellenséges tirádát így zárja le Ver- 
laine: „Ah! l'Inspiration, on l'évoque a seize ans!” 
Azaz: csak tizenhat évesen bízunk az ihlet
ben. Téreynél ez a gúnyos mondat belemo
sódik a környező fölsorolásba: „Apollón s Gáb
riel lantja, tizenhat éved /  és Inspirációd, megidé
zett varázs!” Kár, hogy ilyen „maszatolások” 
közepett kell fölhangozniuk oly remek sorok
nak, mint például: „s versünk megindító, de 
agyunk szenvtelen”.

És ennek az írásnak vajon mi lehetne az 
epilógusa? Azt hiszem, valóban termékeny 
találkozásból fakadt ez a kötet. A SZATURNU- 
SZI KÖLTEMÉNYEK szerzőjének nemcsak rend
kívüli tehetségéről tanúskodott, hanem fel
adatvállaló hajlandóságáról is. Az igazán ön
tudatos Verlaine Hugo, Baudelaire, Leconte 
de Lisle leckéjét is belefoglalta kötetébe, mi
közben már tévedhetetlenül megszólalt a sa
ját hangján is. Fordítója szintén feladatot rótt 
ki magára, és tiszteletre méltó csökönyösség
gel végre is hajtotta. Fiktív, stilizált, átképze- 
léses lírai-drámai monológjaihoz föltehetőleg 
még ösztönzéseket is kapott kiszemelt francia 
költőjétől. Fordítását jószerével már puszta 
létrejötte is értékké avatja, de azzá teszik bel
ső kvalitásai is. Reméljük, a kezdeti bizonyta
lanságokon túljut majd, vagy már túl is ju
tott, jó értelemben vett rutinja megszilárdul, 
és azt is, hogy lesz még kedve fordítani.

Bárdos László

GONDOLKODJUNK 
AZ ÁLLAM FEJÉVEL?

Anthony de Jasay: The State
Basil Blackwell, Oxford-New York, 1985. 291 oldal

Az állam. Kellemetlen, gyanús, bizonytalan 
és félelmetes érzés támad bennünk, sőt láza
dás, engedetlenség iránti csábítást érzünk, ha 
az államra gondolunk. Mindig találkozunk

vele, ha úgy tetszik, benne élünk, mégse szí
vesen foglalkozunk vele, és nem is nagyon 
tudnánk meghatározni, hogy mi is egyáltalán.

Ez a bizonytalanság nemcsak az állam lai
kus polgárait jellemzi, hanem még azokat is, 
akik hivatásuknál vagy tisztségüknél fogva az 
állam szolgái, sőt elméleti tájékozottság terén 
az államtudományok hivatásszerű művelői is 
könnyen sarokba szoríthatók.

Pedig az állam nem természeti csapás -  az 
államot az ember eszelte ki, nevezte el, alakí
totta és alakítja ma is. Az állam mai problé
máinak -  jó másfél évszázados ívbe helyezett 
-  bemutatására vállalkozik Anthony de Jasay, 
azaz Jászay Antal -  a magyar születésű, angol 
képzettségű közgazdász, számos társadalmi
filozófiai mű szerzője -  egyszerűen Az ÁLLAM 
címet viselő műve. Az először 1985-ben Ox- 
fordban megjelent könyvet azóta több nyelv
re lefordították, és alapossága, eredetisége, 
közérthető gondolatfűzése miatt számottevő 
sikert ért el. Jászay egyebek között az állam 
mai állapotát vizsgálja, a történeti gyökerek
re és igazolásokra is tekintettel, illetve azt fir
tatja, hogy milyen jövendő vár az államra és 
az abban élő emberekre. Mindezt elsősorban 
állam és társadalom viszonyán keresztül 
szemléli.

Köztudott, hogy a prekapitalista társadal
makban a társadalmi és politikai közösség 
egybeesik. A kapitalizmusban válik el a társa
dalmi (magán) és a politikai (köz) szféra, és 
így a fennmaradó társadalmi egyenlőtlenség 
immár politikai egyenlőséggel párosul. E fel
fogás szerint a politikai állam biztosítja a pol
gári társadalom létét, mikor olyan funkciókat 
lát el, mint az ország, a nemzeti piac védel
me, a külső versenyképesség biztosítása, bel
ső viszonylatban a piaci önszabályozás általá
nos feltételeinek létrehozása és védelme.

Az állam és társadalom közti közvetítés
rendszer feladata egyfelől a társadalom elvá
rásainak kifejezésre juttatása, a konfliktusok 
feloldása, a legitimáció, másfelől pedig az ál
lam döntéseinek közlése. E közvetítő szférát 
alkotják egyebek közt a politikai demokrácia 
intézményei, az érdekképviseleti szervek és a 
politikai nyilvánosság intézményei. Bár az ál
lam és társadalom elválasztása csak elméleti 
és virtuális elválasztás, mégis ez sugallja a 
polgároknak az állammal való szembenállás 
tudatát, és gerjeszti bennük a rajtuk kívül ál
ló állam hatalmától való félelmet.


