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Gréczi Emõke

ILLYÉS GYULA ISMERETLEN 
APOLLINAIRE-FORDÍTÁSA

Guillaume Apollinaire mûveinek magyar kiadásaiban nem szerepelt a CALLIGRAMMES-
kötet PAYSAGE címû képversének fordítása. Még a legteljesebb kiadás (G. A. VÁLOGATOTT

MÛVEI. Európa, 1969) is, amely követi a CALLIGRAMMES-ban közölt versek sorrendjét,
ugyancsak nélkülözi e mû magyar változatát – a szerkesztõ, Réz Pál sem tudott a vers
fordításáról. A közelmúltban Szegi Pál mûfordító, szerkesztõ hagyatékából elõkerült
Illyés Gyula kézírásával, monogramjával VIDÉK címmel, utalással arra vonatkozóan,
hogy Apollinaire-fordításról van szó. Ugyancsak abban a hagyatékban, amely ma Kiss
Ferenc kéziratgyûjtõ tulajdonában van, található egy részben publikált (Szegi Pál: JÁTÉK

ÉS LELKIISMERET. Válogatott írások. Szerkesztette: Széchenyi Ágnes. Argumentum–Philo-
biblon, 2001) levelezés Szegi és Illyés között, valamint több más, eddig ismeretlen for-
dítás (Max Jacob, Apollinaire, Marcel Sauvage, Vincent Huidobro, Tristan Tzara, Fran-
cis Picabia, sõt Villon), Illyés kézírásával és Szegi javításaival, vagy fordítva, Illyés kor-
rigálásaival Szegi kéziratán. Ezeket a dokumentumokat Szegi egy „Francia antológia”
feliratú dossziéban õrizte – ma már tudjuk, hogy a kötet nem valósult meg.

Szegi Pál és Illyés Gyula ugyanabban az évben, 1902-ben született. Ismeretségük az
Izabella utcai kereskedelmi iskolából származik; együtt tették le az érettségit és a tovább-
tanuláshoz szükséges különbözeti vizsgát. Már az iskola idején bekapcsolódtak több if-
júmunkás- és diákmozgalom munkájába: az egyik a Wessely László vezette csoport (a
Galilei-kör ifjú tagjaiból), a másik a filozófiatanáruk, Varjas Sándor otthonában gyü-
lekezõ társaság. A kommün bukása után Wessely és Varjas is börtönbe került. Míg az
elõbbi késõbb Párizsba emigrált (HUNOK PÁRISBAN címû könyvében Venczel néven em-
lékezik meg róla Illyés), Varjas Moszkvába kerül, miután tanítványai – „Beatrice ap-
ródjai” – sikertelenül próbálják megszöktetni a váci fegyházból.

Illyés éppen Szegi javaslatára iratkozik be a bölcsészkarra. Kettejük életútja és sorsa
tehát látszólag párhuzamos, irodalmi pályájuk azonban nem egyenrangú, ekkor még
Szegi javára. A kortársak szerint koravén Szegi feljár Kosztolányihoz, publikál a Raith
Tivadar által szerkesztett Magyar Írásban és Kassák Má-jában, miközben Illyés még bi-
zonytalan saját jövõjét illetõen. 1921-ben belekeverednek az ún. Menczer-ügybe, ezért
az emigráció mellett döntenek. Rövid bécsi tartózkodás után – különbözõ idõpontban
– Párizsban kötnek ki, mindketten könyvkötészetbõl és tanításból finanszírozzák éle-
tüket, illetve a Sorbonne-on folytatott tanulmányaikat.

Illyésrõl pontosan tudható, hogy 1922. április 24-én érkezik Párizsba, és 1926 júni-
usában tér haza, mikor már biztosan tudja, hogy ejtették ellenük a vádat. Bátorságát
táplálja, hogy Szegi egy évvel korábban néhány hónapot Pesten tölt, és egy rövid bíró-
sági meghallgatás kivételével nem zaklatják már a hatóságok. A fent említett levele-
zés ez alatt a néhány hónap alatt zajlik: Illyés Párizsban fordít, kapcsolatot tart a fia-
tal, náluk alig néhány évvel idõsebb költõkkel (Tzara, Éluard, Sauvage), Szegi pedig
Pesten szerkeszt, bekapcsolódik az aradi Periszkóp munkájába, és elõkészíti közös an-
tológiájuk megjelentetését.
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Ahogy a levelekbõl kiderül, Illyés ekkor, 1925 táján dönt úgy, hogy életét elsõsorban
az irodalomnak szenteli, a könyvkötészetet csak félállásban folytatja, és a francia iroda-
lom tanulmányozásába fog. Lehetséges pénzkereseti forrásnak tartja, hogy pesti lapok-
ba írjon a párizsi irodalmi élet eseményeirõl, hangulatos riportokat készítsen Tzaránál,
Cocteau-nál, Éluard-nál tett látogatásairól. Ehhez kéri Szegi segítségét, ám ilyen írások
végül nem jelentek meg Illyés tollából. Egy helyütt említi, hogy Déry biztatására figye-
lõket küldene a Nyugatba, de ehhez nem érzi magát elég felkészültnek. A Ma 1923-ban
és 1925-ben is közöl fordításokat Illyéstõl: Apollinaire ESIK címû képverse mellett Coc-
teau, Éluard, Huidobro, Sauvage és Tzara mûvei alatt olvasható a neve (Illés!) fordító-
ként. A Magyar Írás 1924-ben Ivan Goll-, Huidobro- és Jouve-fordításait közli.

Kettejük antológiájáról elõször Illyésnek egy 1925. április 8-án kelt levelébõl sze-
rezhetünk tudomást. Biztatja Szegit, hogy a Periszkóp felkérésére küldjenek nagyobb
adag fordítást, „de már mint »szerzõk közeljövõben megjelenõ fr. antológiájából« némi kivo-
nat”. Arról is ír, hogy elkészült Tzara APOLLINAIRE HALÁLÁRA címû versének fordításával
(„azt hiszem, az Tzara egyik legeslegszebb verse”), „Valéry feltétlenül fontos”. Jelzi, hogy az elõ-
szó elkészült részét Szegi küldje át, hátha lenne mivel kiegészíteni, hiszen azt majd kö-
zösen jegyzik.

A Szegi-hagyatékban fennmaradt dokumentumok között a következõ egy Illyés ál-
tal 1925. augusztus 7-én feladott levél, melyet a Szegi-monográfia 1925. augusztus 22-
re datál (egy másik boríték pecsétjén szerepel ez a dátum). A levél tartalma azonban
azt erõsíti meg, hogy a korábbi idõpont a helyes, ugyanis Illyés szabadkozik a késõi vá-
lasza miatt – ezt nyilván nem tenné, ha csak alig több mint két hét telt volna el két le-
vele között. Az antológiát az Amicusnál javasolja megjelentetni, ahol hamarosan Kál-
lai Ernõ ÚJ MAGYAR PIKTÚRÁ-ja is megjelenik. Illyés Párizsban Tihanyinál próbál közben-
járni, Szegit pedig kéri, Pesten tegye ugyanezt. „Meg vagyok gyõzõdve, hogy ha tervszerû-
en nekimegyünk, 2 hónap alatt készen lehetünk vele.”

Erre válaszol Szegi dátum nélküli levelében (teljes terjedelmében közli a kötet). „Ki-
menésem elõtt azonban föltétlenül be akarom fejezni az anthologiát, s a kiadóval is elintézni az
ügyet. Azt hiszem, nagy sikere lesz a könyvnek.” Máshol: „Most már azt hiszem, tényleg itt az
utolsó idõ a dolgozásra. Az anyagot már szeptemberben be kell adni a kiadóhoz. Hogy kiket for-
dítsz, teljesen rád bízom. Az egész anthologia terve ugyanaz, mint elõször terveztük. Elsõ Rim-
baud, ha tudsz csinálni Paul Valery-t, az nagyon jó lesz. Talán beveszik Claudelt is, ha sikerül
szép fordítást csinálni belõle. Nem lehet kihagyni Jules Romains-éket se. Legalább 5-6 verssel
kell szerepeltetni az egész kompániát. Cendrars New York-i Húsvétját lefordítom. A jelentéktele-
nebb fiatalokat 8-10 verssel lehet szerepeltetni, Apollinaire-tõl pedig annyit lehet lehozni, ahá-
nyat csak meg tudunk csinálni. Mit szólsz a Vízesés fordításához? Hát a Joli rousse-hoz?”

Mivel az alább következõ Illyés-levélben Apollinaire MENET címû versének Illyés-fé-
le változata olvasható, érdemes közölni a fenti Szegi-levélben szereplõ MENET-fordí-
tást, amely alapján látható, milyen változtatásokat javasol Illyés.

„Mikor az elsõk mentek el s néhányan vártak még tovább
Egy intõ hang szólt hozzád.
Mikor elmentek az utolsók és már semmit se vártak,
Ki mondta, hogy maradj itt?
Az utolsó csillagot öli meg most a nap s nem
látsz mást, csak a port. Messzi idegen por van
talpad alatt. Saruidon is por van
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És este nehéz kérdések hullanak rád
Láttad elmenni õket és itt maradtál. A kakasszó mondta
a kakasszó vagy a por, hogy szemed nehéz és
pilláid szürkék mint az útszéli bokor. Feküdj
le. Itt az óra. Talán álmodban újra láthatod
õket.”

Szegi 1925 õszén visszatér Párizsba, hogy még egy évet végezzen az egyetemen, és
tanári diplomával térjen haza. Illyés 1926 decemberében már Pesten dolgozik, Déry-
vel a Dokumentum fõmunkatársa. Egy évvel késõbb a Nyugat közli írását, ettõl kezdve
egyre távolabb kerül az avantgárdtól és Kassáktól, az elsõ kötetét (NEHÉZ FÖLD) kiadó
Nyugat köréhez csatlakozik. A már nem költõként és nem mûfordítóként, hanem kri-
tikusként és esszéistaként termékeny Szegi a Nyugatban, a Pandorában, a Látóhatárban
és a Dokumentumban publikál, 1929-tõl pedig a Pesti Hírlap Vasárnapjának szerkesztõ-
je. Barátságuk ugyan megmarad, de pályájuk szétválik: az egyre elismertebb alkotóé
és a mindinkább háttérbe szoruló szerkesztõé.

A tervezett antológiát végül más valósítja meg: Molnár József és Tamás Aladár ÚJ

FRANCIA KÖLTÕK címû kötetét az Új Föld adja ki 1927-ben, közös elõszavuk 1926. novem-
beri keltezésû. Elképzelhetõ, hogy Tamásék gyorsabbak voltak, ezért hiúsult meg Ily-
lyés és Szegi terve.

„Kedves Palikám,
leveled olvasása után annyi kedvet kaptam az antológiához, hogy azt ajánlom, hagy-
junk mindketten föl minden más egyébbel, s fogjunk teljes erõvel a munkába, hogy
visszajöveteled elõtt végre tökéletesen befejezhessük.

A francia líráról írt megjegyzéseiddel egyetértek, azonban a mindenáron finomság-
ra, bizonytalanságra való törekvés bizonyos veszéllyel jár. Ez a remegõ érzékenység,
mely valóban egyik jellegzetessége általában a mai fr. költészetnek, túlzásba víve erõt-
len és affektált lehet. Sauvage, Reverdy, sokszor Apollinaire és Jacob verseire ez áll, de
Eluard, Tzara s a legújabbakra alkalmazva erõszakolt. Gondolom, mit értesz értelme-
zõ fordítás alatt, ebben egy véleményen vagyunk, de ép az utóbbi kettõnél (kik inkább
nyersek, mint finomak) legelsõsorban pontos, szinte szószerinti fordításra kell töre-
kedni. Különben odajutunk, amit a Mában közölt fordítások átolvasásánál éreztem,
hogy magyarul úgy hatottak ezek a versek, mintha egyazon költõ különbözõ mûvei let-
tek volna. Ez végzetes hiba lehet. Ép ezért szeretném, ha te is jobban kötnéd magadat
az eredetihez. Így pl. a Menet fordításánál én, mint másutt is, az eredeti francia mon-
dat ritmikáját tartottam szinte szótagszám szerû pontossággal szem elõtt. Erre külön-
ben majd visszatérek.

A pontosság kedvéért igen tanácsos volna, ha te elküldenéd a véglegesen befejezett-
nek deklarált verseket. Nincs nálam a Periszkop Jolie rousse száma, de ha jól emlék-
szem, abban kihagyások vannak. A »seul« pedig csakis egy-et, egyetlen-t, de sohasem
»magányos«-t jelent. Biztos, hogy ez a magányos szó szebbé teszi a verset, de mindenki
nyelvi tájékozatlanságnak fogja venni. Hasonlóan a szökõkút legutolsó sorában abon-
damment nem elhagyottan-t jelent, hanem bõségesen-t. (A fordítás igen szép, de túl
szabad; eredetibben ép olyan szép lett volna.) A Határ címûben több ilyen hiba is van.
Malade de nuits trop amères nem genitivusz, hanem határozó. Keserû éjû beteg. (Be-
teg akinek keserû éjjelei vannak) A 3. sor pedig a negyedikhez tartozik, nem a máso-
dikhoz. A 2. szakasz 4. sora: kezek mik holtgalyú kezeket szednek. Ezt a verset külön-
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ben én is nyersen lefordítottam, s a kettõbõl lehet talán tökéletest csinálni. Errõl van
egy megjegyzésem.

Nem tudom, te hogy gondolod részleteiben az antológiát. Megjelöljük, hogy me-
lyik verset melyikönk fordította? Én ellene vagyok ennek, s így sokkal jobban tudunk
dolgozni. Már a Jolie rousse és a Menet fordításaidnál jutott eszembe, miért nem vet-
ted be azokat a részeket, melyek az én fordításaimban szerinted is jók voltak? Egyedü-
li helyes módszernek azt tartom, hogy a fordítások mindkettönk külön-külön munká-
ja után lesznek legtökéletesebbek. Legjobb volna, ha most kemény munkával rövide-
sen feldolgoznánk az anyagot, te megállapodnál a kiadóval, azonban a kéziratot még
kihoznád magaddal. Itt aztán pár délután alatt véglegesen átsimítanánk õket. Mit
szólsz ehhez? Addig is én hozzád küldöm az én fordításaimat, te átnézed õket, a meg-
jegyzéseket megírod, s én az itt lévõ kézirattal összevetve felelek. Mindennek azon-
ban gyorsan kell mennie. Hány vers van eddig? A mondott okok miatt én Tzará-t és
Eluard-t magamra vállalom, s rövidesen már elküldök pár verset. Írd meg, hogy pon-
tosan mennyire van még szükség.

Szeretném, ha megírnád azt is egész pontosan, mit szándékozol az elõszóban mon-
dani; ha az is névjegyzés nélkül jön, hozzávennénk az én esetleges megjegyzéseimet.

Az antológia szempontjából, mit szólsz az én Periszkopban közölt fordításaimhoz?
A Periszkoppal, s általában a többi lapokkal való magatartásunkban is kellene valami
megállapodásra jutni, nehogy esetleg ugyanazt a verset közöljük mindketten. (Szeren-
cse, hogy a Menetet én nem adtam oda Tihanyinak.) Ezért állapodjunk meg, hogy a
közlésre átküldött versekrõl azonnal tudósítjuk egymást.

A te Menet fordításod tetszik nagyon, azonban 1 fordulatot kitekertnek érzek. Ki
mondta, hogy maradj itt? Az elõbb ajánlott együtt dolgozással én a következõképen
tartom a legszerencsésebbnek.

Menet
Mikor az elsõk elhaladtak s néhányan vártak még tovább
Egy hang emelkedett föl és figyelmeztetett.
Mikor az utolsók is elmentek és már senki se várt semmit
Ki mondta neked, hogy még ott maradj?
Az utolsó csillagot is megölte a nap és
te már csak a port láthattad. Messzi idegen por a talpaid
alatt, cipõidet is elboritotta.
És azon az estén nehéz kérdések hullttak reád.
Láttad elmenni õket s te ittmaradtál. A kakasszó
figyelmeztetett, a kakasszó vagy a por figyelmeztetett, hogy
szemhéjjad nehéz, szempilláid szürkék, mint az útszéli
bokrok, itt az ideje, hogy aludni térj. Talán álomban
újralátod õket.

Azt hiszem, hogy minden fejtegetésnél jobb, ha egyszerûen leírom a nekem legjob-
ban tetszõ formát. Fontosnak tartom a személyes névmás kiemelését. A többiek elmen-
tek, de te ittmaradtál. Menetrõl beszélve jobbnak tartom az »elhaladtak« szót, ez kife-
jezi, hogy csak a menet egyrésze, az elsõk mentek el. Avertir: figyelmeztetni. Szép a te
mondatod: az utolsó csillagot öli most a nap, azonban ép teszerinted valóban fontos
a múlt. Ezért, a hûség kedvéért változtattam meg a másik szép mondatot is: És azon
az estén nehéz kérdések hulltak reád. Mi a te véleményed?
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Én legutóbb nem igen foglalkoztam fordítással, azonban, mondtam, az antológia be-
fejezésének reménye annyira fellelkesített, hogy hajlandó vagyok minden idõmet erre
fordítani. Erre kérlek téged is. Egye meg a fene az egész magyar kecmergést, ha ezt a
könyvet szépen megcsináljuk, többet ér, mint negyven modern folyóiromány. Hallom,
Kassák atya otthon volna. Igaz ez? Mit csinál?

Nagyon örülök Palikám, hogy visszajössz. Most Menczerrel lakom együtt, te is majd
valahová közelünkbe jössz. Frankli nem gondol a csöbörbõl visszamászni?

Itt – nyár lévén – minden alszik. Kirakatban olvastam a Révolution Surréaliste leg-
újabb számát, egy igen szép Eluard vers van benne, holnap ceruzával és papírral me-
gyek el a Crèshöz és a kirakatban lemásolom. Te miket olvasol? Nagyon örülni fogok,
ha elküldesz valami mutatót az otthoni dolgaidból. Tegnapelõtt és tegnap együtt vol-
tam Politzerrel, igen nagyszerû legénnyé változott, lelkes, idealista misztikus forradal-
már. – Otthon mi újság?

Én valóban mostan rosszul állok, de a jövõ hétre már remélek pár tanítványt, s ak-
kor majd sikerül valahogyan elvergõdnöm.

Írjál hát gyorsan. Böskével együtt szeretettel ölellek,
Gyuszi.”
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Periszkop Jolie rousse száma – a Periszkóp 1925. májusi számában jelent meg Apollinaire A SZÉP VÖ-
RÖS ASSZONY címû verse Szegi Pál fordításában.

Tihanyi – Tihanyi Lajos (1885–1938) festõ, a Periszkóp párizsi szerkesztõje.
Menczer – Menczer Béla (1902–1983) író, publicista.
Frankli nem gondol a csöbörbõl visszamászni? – Frankl Sándor (1896–1945) könyvkötõ, Szegi egy-

kori iskolatársa az iparmûvészeti iskolában. Elsõk között tér haza a párizsi emigrációból, ek-
kor már Pesten dolgozik. 1945-ben a nyilasok agyonlõtték.

Politzer – Politzer György (1903–1942) filozófus, egy darabig Szegivel és Illyéssel együtt dolgo-
zik a „Les Petits Bonhommes” könyvkötészetében. A francia ellenállás mártírjaként hal meg.

Böske – Markos Erzsébet (1899–?) iparmûvész, Szegi Pál elsõ felesége.

Sumonyi Zoltán

EGY JOZEFINISTA

Kazinczy-átiratok

I. József császár leírása
(prima vista)

Ezerhétszázhetvenben
elõször láthatám:

Patakra jött, vagy inkább
megállt pihenni ott;

kiszállva egy szekérbõl,
kérdezgeté, az út

Munkácsra merre fordul,
s miféle stációk

következhetnek addig? 
Fölírta gondosan. 

Posztó felsõruhát és
viaszkosvászonból

való csákót viselt, tán
esõ ellen, de azt

csak hón-alá szorítva, 
miközben jegyzetelt.

Egy jól megnõtt szép férjfi:
setét szöghajjal, és

nagy csontos homlokához
keskeny metszésû orr.


