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Csontos János

Ditrói Ákos 90
Ha volna a Napútnak a Jeles hetvenesek 

mintájára Jeles kilencvenesek sorozata 

is, akkor most lehetne Ditrói Ákost kö-

szönteni benne, ugyanis 1926. március 

31-én jött a világra. Amikor 1995-ben 

egy párizsi boulevard kávéházában 

megismerkedtünk, már közelítette a 

„jeles” hetvenet. Érdekesnek találtam, 

hogy születési évszámaink (a 26 és a 62) 

épp az inverzei egymásnak: gondoltam, 

ez nem lehet véletlen.

Azon a napsütötte �szön egy hóna-

pos „illegális tanulmányúton” voltam a 

fény városában. A  hivatalosan már be-

zárt Magyar Házban aludtam a Vaugirard 

úton; Illyés Gyula régi fürd�kádjában fü-

rödtem. Ismerkedtem a ’45-ös és ’56-os 

disszidensek belharcával, felkerestem 

Párizsba szakadt magyarokat: Pierre 

Székelyt, Fejt� Ferencet, Michel Gyarma-

tit. Ditróival építész ismer�söm hozott össze: csak annyit tudtam róla, hogy � is 

a nagy forradalmi huzattal távozott. A könyvkiadójában interjúztunk, merthogy 

franciául írta némiképp fantasztikus regényeit (Les Racines de la Citedelle, Le 

Justicier Clonq). Aztán szóba került, hogy lefordította Weöres Sándor Dalok Na 

Conxy Pan-ból cím� ciklusát, s a kérésemre meg is mutatta. Revelatív élmény 

volt: a húsz négysoros strófa konzseniálisan megszólalt Rimbaud nyelvén. Mivel 

azokban a hetekben magam is írtam egy tizenkét darabból álló ciklust Szajna-

parti szonettek címmel, elkérte, s bár kétségkívül jobban meg kellett küzde-

nie vele, mint Weöressel (épp a hagyományos versmondat szétfeszegetésével 

kísérleteztem, de úgy, hogy közben ne sérüljön sem a csiszolt forma, sem a 

jambikus lüktetés), átültette �ket franciára. Mondanom sem kell: jobbak lettek, 

mint az eredetiek. Kis kétnyelv� füzetkében jelentek meg Hules Béla jóvoltából, 

Sonnets parisens címmel.

Évente egyszer-kétszer találkoztunk azután, amikor hazalátogatott; el�bb 

a Gerbeaud-ban, majd a Gellértben. Szenvedélyesen politizáltunk; annál is in-

kább, mert maga is szerkesztett CoEur címmel egy Közép-Európával foglalkozó 

folyóiratot: Trianon népével próbálta megértetni, mit is m�velt a magyarokkal 

Trianon. Én ismertettem össze Fucskó Miklóssal és F. Saági Anókával, akik 

aztán a Szószabó Stúdió kereteiben a magyarországi kiadói lettek. Els� vállal-

kozásuk, a Weöres-versciklus kiadása a jogdíjörökösök értetlensége és irreális 
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mohósága miatt fi askó lett, csúnya pereskedésbe torkollott; a saját Ditrói-m�-

vek megjelentetése viszont gördülékenynek mondható. Több ízben dedikált is 

a Vörösmarty téren a Napkút és a Magyar Napló kiadók standján.

Ditrói Ákos ugyanis több évtizedes építészkedés, polgári létezés után ismét 

felfedezte magában az eltemetett írót, újraélesztette ifjúkori költ�i ambícióit. 

Ámulva néztem ezt az érett kori reneszánszt: nem csupán egyik, eredetileg 

franciául írott regényét (Az Er�sség gyökerei) fordította magyarra, de verseinek 

kétnyelv� tárát is létrehozta; a francia darabokat magyarra, a magyarul írottakat 

franciára ültetve át (Magyarul mondom / Je le dis en français). Következett az-

tán a misztériumdráma-sorozata: az öt darabból álló ciklust (Európa mítosza, 

a Jéghatalom, A nemek háborúja, Ég-Föld közti pár, Európa tragikomédiája) 

maga is illusztrálta. Most pedig itt az újabb, ugyancsak öt részre tervezett, Öt-

ször öt ötlet cím� kispróza-sorozata, amelynek els� opusa (Örök) leplezetlenül 

a szabadk�m�ves-élménykörb�l táplálkozik.

Merthogy az építész-író a szabadk�m�ves-világban is megmerítkezett: 

a  Nyugati Magyar Irodalmi Lexikon szerint éveken át a Martinovics Páholy 

f�mestere is volt. 1951-ben a Budapesti M�szaki Egyetemen szerzett építész-

mérnöki diplomát, harmincévesen távozott francia földre, 1957 januárjától él 

Párizsban. Publikált az Esprit-ben; a párizsi Magyar M�hely második számának 

fed�lapján, 1962-ben pedig képz�m�vészeti szerkeszt�ként szerepelt. Versei a 

Magyar M�helyben, az Irodalmi Újságban, valamint az Új Látóhatárban jelentek 

meg. És most kilencvenéves: Isten éltesse!

Kezében tartja lapunkat, Kedves Olvasó – hadd higgyük, hogy „nyert ügyünk van” így, 

mert törekvéseinket megítélheti, s határozhat arra, hogy adójának egy százalékát 

alapítványunknak ajánlja föl.

Ezt megteheti, ha kedvezményezettként

a Cédrus M�vészeti Alapítványt

nevezi meg, adószámunk pedig:

18110661-2-41.

Köszönjük.


