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EGY VERS KERESÉSE

1961-62 a döntő olvasmányok évada volt. Érettségi után, egyetem előtt tíz hőnap egy 
könyvraktárban -  még a magamfajta könyvesbolt- és antikváriumjáró fiatalembernek 
is a nagy felfedezések sorozata. Körülöttem polcokon és stószokban a magyar könyv
kiadás többévnyi készlete. T íz  hónap felszabadult, tanrendbe és határozott célokba 
nem fogott, szertelen, mámoros olvasás. Lírában a legnagyobb felfedezés, a legszemé
lyesebb élmény: Vas István költészete. Volt még az 1957-es TEREMTETT viLÁG-ból is 
pár példány, de azzal kevésbé tudtam kontaktust teremteni; a RAPSZÓDIA EGY őszi 
KERTBEN fogott meg inkább, az éretlen-koravén tizennyolc évest az ÖTVEN FELÉ. Básti 
csellóhangján képzeltem el, hallottam magamban -  abba voltam beleesve akkoriban -, 
s nagyon bástisan igyekeztem felolvasni annak, akit szerettem. Igaz -  lehet, hogy nem 
is olvasással kezdődött. Talán az Eg y  SZERELEM HÁROM ÉJSZAKÁJA volt a nagy találko
zás, a Petőfi Színházban. Szinte minden dala-verse kultúrám alaprétegéhez tartozik, 
fordulataik utalásrendszerem alapszókincsének részei, s ma is különleges érzelmi me
legséggel töltenek el. Az olaszországi utazásról szóló dalból érintett meg először az Itá- 
lia-mítosz, a nagy, örökletes északi Itália-vágy. „Csak te és Velence” -  hívja elő tudatom 
mélyéről máig is Itália képzete a sort; bár ma, érzelmi dolgokban gyanakvóbban, haj
lok rá, hogy Velence akkor alig volt több számomra vakszövegnél, a „Csak te és...” volt 
a lényeg, s valószínűleg Koppenhága sem hatott volna rám hűvösen. De hát Velence 
állt ott. S ehhez jött hozzá kisvártatva egy nem Vas István-élmény, az Utas  ÉS HOLD
VILÁG, majd újra tőle egy kötet, a RÓMAI RABLÁS, az 1947-es RÓMAI PILLANAT anya
gával, meg az Eső ÉS TRAMONTÁNA új verseivel. Ebből a Róma-versek fogtak meg a 
legerősebben, az 1947-es Velence-versekben inkább a történelmi-politikai dimenzi
ókra rezonáltam, mint a város élményére. De aztán jött a HÉT TENGER ÉNEKE, s há
roméves heveny ÖRÖK BARÁTAINK-olvasás után hosszú időre egy új műfordítói világ
ba zárkóztam be. Itt nem az volt az alapélmény, hogy hihetetlen bőségben zuhog rám 
a világköltészet, hanem hogy úgy árad el bennem egy mindent magához hasonító in
tonáció, lassan átjárva és felmelegítve, mint a legnemesebb konyak. Egy csapásra be
leszerettem a Lábé-, Du Bellay-, Ronsard- és De Magny-fordításokba, de mindenek- 
fölött a GALUPPl-TOCCATÁ-ba Browningtól. Ismertem persze Szabó Lőrinc fordításá
ban, de nem hatott rám, most azonban „Básti-hangon” hallottam. Primer zeneiség, 
tematikusán megannyi kultúrélmény: megint csak a zene, aztán a X V III . századi V e
lence életformája mint mitologéma (ráadásul akkoriban olvastam Szabolcsi Bencétől 
az Európai VIRRADAT-Ot is), művészet, tudomány és élet viszonylatrendszere, művész 
és közönség, művészet és megértés, s mindennek tetejébe az elmúlás, az öregedés, a 
halál élménye -  mi kell még a koravén esztétaléleknek?

De „nem múlik el az a láz", az EGY ÖALUPPI-TOCCATA Vas István fordításában máig 
legkedvesebb verseim közé tartozik, a zsigereimben él, mint Mozart és Verdi zenéje. 
Amikor felmerült, nem írnék-e én is valamit Vas emlékére, rögtön tudtam, hogy -  
noha a drámafordításai közül volna kézenfekvő témát választani, és noha nem tarto
zom az esztétáknak ahhoz a típusához, amelyik foglalkozásának tágas elnevezése állal
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ösztönözve úgy érzi, hogy minden művészethez ért, és kompetens valamennyiről nyi
latkozni, s csak erős személyes motiváció hatására merészkedem a költészet területére 
-  ha egyáltalán meg tudok szólalni valamiről, az csakis a GALUPPI-TOCCATA fordítása 
lehet.

Azt a kötetet veszem elő, amelyből a leggyakrabban szoktam olvasni, a Szerb An- 
tal-féle Száz VERS-et. De most nem adhatom át magam olyan hedonista felelőt
lenséggel a verszenének, mint máskor, s rögtön fel is merül a kérdés, hogy az I944-es 
publikálás után, később nem történtek-e változások a szövegben. Ötletszerűen a Móra 
Ferenc Könyvkiadónál A  világirodalom gyöngyszemei sorozatban 1960-ban megje
lent A n g o l  k ö l t ő k  ANTCLÓGIÁjÁ-t veszem le a polcról, és sok apró eltérés mellett, 
amely a magánhangzók hosszúsága, az egybeírás-különírás tekintetében a minden
napi nyelvi normához s az akadémiai helyesírási szabályzathoz közelíti a vers hang
testét és írásképét, három lényeges változást találok. A  22. sorban a „ Boldog voltál?” 
kérdésre felelő „Igen” helyett „Boldog” áll, a 35. és 43. sorban a „Hamu, halál" helyett 
pedig „Por és hamu”, az előbbi esetben magyarosabb, az utóbbiban pontosabb és idio- 
matikusabb lett a fordítás -  Szabó Lőrinc is így oldja meg e helyeket -, a harmadik 
eltérés azonban meghökkentő. A  Száz VERS-ben olvasható szöveg pontosan követi 
Browning eredetijének „szereposztását” : az 1 .-tői a 19. sorig a vers fiktív beszélője szól, 
aki azonban a továbbiakban különböző „szereplőket” is megszólaltat, a 20-23. sorban 
meghatározott zenei kompozíciós fogásokat, a 26-27. sorban egy velenceit, valakit Ga- 
luppi hallgatóságából, a 35. élén álló „Por és hamu”-tói a 43. élén álló „Por és hamu”-ig 
pedig magát a toccatát, illetve azon keresztül a zeneszerzőt beszélteti -  az egyes sze
repek elkülönítését korrekten kitett idézőjelek segítik. Az antológiában lévő szöveg 
azonban a leghosszabb idézetnél, Galuppi „szólamánál” érthetetlen változást mutat: 
a 35. sort nyitó idézőjel a sor végén rögtön és váratlanul bezárja az idézetet, a követ
kező hétsornyi szöveget indirekt módon az egész vers beszélőjének engedve át, csak 
a 43. sort kezdő „Poréi hamu" kerül majd újra idézőjelbe, sjut így Galuppinak. A  vers 
szellemi tetőpontja, a beszélő és az általa képzeletben megszólaltatotl zene/zeneszerző 
nagy dialógusa rejtélyes szerepcsere következtében értelmet vált. Most már minden 
odahaza fellelhető szövegközlést lekapkodok a polcról, majd fel a Széchényi Könyv
tárba, és előttem állnak a fordítás útjának azok a fő állomásai, amelyek első nekifutásra 
az eszembe jutottak: a Száz v e r s  első és második kiadása (1944, 1957), Cs. Szabó an
tológiája, a MÁRVÁNY F.S BABÉR (1947), Az ANGOL LÍRA KINGSESHÁZA (1958), az ANGOL 
KÖLTŐK AN TOLÓGIÁJA (1960), Browning: TÉBOLYDA-CELLA (1972), RÓBERT BROW
NING v e r s e i (1981), a K l a s s z ik u s  a n g o l  k ö l t ő k  (1986) és persze a H é t  t e n g e r  
ÉNEKE egymást követő kiadásai (1955, 1957, 1962, 1972, 1982). A  Száz v e r s  első ki
adásában s a MÁRVÁNY ÉS BABÉR-ban közölt szöveg lényegében megegyezik. Apróbb 
javításokon túl a HÉTTENGER ÉNEKE első, 1955-ös kiadásában változik a 22. sor „ Igm ”- 
\e„Bo/dog"-ra, s a 35. és 43. sor „Hamu, halál” formulája „Poréi hamu”-r a, viszont ekkor 
jelenik meg a hibás idézés is. Ezt a szövegállapotot rögzítik a kötet újabb kiadásai is. 
Sajátos hibrid azonban a SZÁZ VERS második kiadásának a HÉT TENGER ÉNEKE máso
dik kiadásával egy évben megjelent szövege, mert a „Boldog voltál?” kérdésre adott 
válasz esetében már alkalmazkodik az új, „Boldog” változathoz, idézés tekintetében vi
szont az első kiadást, illetve -  kétnyelvű kiadvány lévén -  a párhuzamosan közölt ere
detit követi, s míg a 35. sorban megtartja a régi „Hamu, halál" alakot, addig a 43.-ban 
az új „Porés hamu” változatot adja. Mivel Browningnál mindkét helyen „Dúst andashes" 
áll, ez a vegyes forma duplán érthetetlen. Fordítói szándék vagy a szöveg-előkészítés
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véletlenje rejlik mögötte? Ehhez képest tiszta eset a TÉBOLYDA-CF.LLÁ-é, melynek 
válogatója vagy a Száz VERS első kiadásához, vagy a MÁRVÁNY És BABÉR-hoz nyúlt 
vissza, mert egységesen a korábbi -  kevésbé megoldott, de idézéstechnikailag pontos
-  szöveget közli; így fordulhatott elő, hogy 1972-ben a fordítás két különböző kötetben
-  a HÉT TENGER ÉNEKE negyedik kiadásában és a Browning-válogatásban -  két kü
lönböző változatban jelent meg. E kivételes esettől eltekintve a különféle szempontú 
válogatások, antológiák szövegközlései 1955 után alapjában véve a H ÉT TENGER ÉNE
KE valamelyik kiadását követik, ez érthetővé teszi a hibás idézés rögzülését, megint 
csak érthetetlen viszont, hogy a Lyra Mundi sorozat 1981-es Ró bert Bro w n in g  VER- 
SEI-be és az 1986-os KLASSZIKUS ANGOL KÖLTŐK-be hogyan került vissza a „Boldog 
voltál?" kérdésre adott helyesebb -  „ Boldog” -  válasz helyett a magyartalanabb „Igen”. 
Ha e zűrzavarból a H ÉT TENGER ÉNEKÉ-hez menekülve keresnénk bizonyosságot, úgy 
annak utolsó, az életműsorozatban megjelent kiadása, tehát az ultima manus-változat 
újabb meglepetéssel szolgál. A  hibás idézés töretlenül folytatja a korábbi kiadások ha
gyományát, ám míg a 35. sorban tartja magát a későbbi, helyesebb „Por és hamu" meg
oldás, addig a 43.-ban váratlanul visszaáll az első, negyvenes évekbeli változat: „Hamu, 
halál". Ez fordítottja annak a vegyes formának, amely a Száz vers második kiadásában 
található. Megint az a kérdés: fordítói szándék vagy a szöveg-előkészítés véletlene, mit 
véletlene?, most már ördöge rejlik mögötte? S az ultima manus-változatot kell-e vég
legesnek, autentikusnak tekintenünk? Ellene szól, hogy a 22. sorban nyilvánvaló saj
tóhiba van: mivel a sor túl hosszú, törik, ám alá kerülő vége nagybetűvel kezdődik: 
„Hát te boldog Vagy-e még?" Persze a levonatban könnyen átsiklik a tekintet egy ilyen 
apró sajtóhiba felett -  de hogyan tör fel évtizedek távolából az új, véglegesnek tetsző 
megoldás közléseinek egymásra rakódott rétegei alól az első változat, s foglalja vissza 
fél helyét, szétzilálva a költői struktúrát is? Mi ez? Az említett ördög? Vagy fatálisnak 
látszó, de triviális véletlen, amelyre egészen köznapi magyarázat adódna, ha ismer
nénk? Vagy a tudattalan játéka, mélylélektani ínyencség? Vagy Vas István mindvégig 
kereste a legerősebb megoldást, 1957-ben is, 1982-ben is direkt fokozással helyette
sítve az idiomatikus formula megismétlésének, visszatérésének közvetettebb, esztéti- 
kaibb, de éppen ezért talán kevésnek érzett effektusát, előbb a formuláris változat ob
jektív ítéletszerűségének, később a halál expressis verbis megidézésének szubjektív 
rettenete irányában? Aligha fogjuk valaha is megtudni.

De nemcsak az utolsó váratlan és talányos fordulat ejthet zavarba, hanem a legtá
volabbi múlt is. Mivel a GALUPPl-TOCCATÁ-t nem tekintem pár excellence szerelmes 
versnek (Vas sem vette be az ötvenes években szerkesztett szerelmi antológiájába, a 
VALLOMÁS-ba), a Száz VERS-et megelőző kötetbeli megjelenésének valószínűségét la
tolgatva eszembe sem jutott a Képes Géza-Radnóti-Szemlér Ferenc-Vas-féle 1941-es 
SZERELMES VERSEK-ben utánanézni. Réz Pál azonban kevésbé rabja elvi megfontolá
soknak, s egészséges pragmatizmussal leemelte a polcról a könyvet -  hát benne van. 
Ez az eleddig elsőnek bizonyuló kötetbeli közlés végképp összezavarja a képet. A  szö
veg megegyezik ugyan a SZÁZ VERS-ben olvashatóval, de az idézés -  hibás. Mint 1955- 
től (a TÉBOI.YDA-CF.I.IA kivételével) mindvégig. A  fordítás tehát rossz szerepezéssel je 
lent meg először kötetben. Szerb Antal és Gs. Szabó antológiájában Browning erede
tije szerint kijavítva, helyesen szerepel (ez a változat bukkan fel egyszer később a TÉ- 
BOLYDA-CF.LlÁ-ban). 1955-ben Vas számos kisebb-nagyobb javítás mellett idézés, „sze
reposztás” tekintetében rejtélyes módon Szerb Antal és Cs. Szabó javított, helyes szö
vegközlése ellenére visszatér az első kötetbeli megjelenés hibás változatához, s ez rög
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ződik a továbbiakban. Mi történhetett? Egyszerű és egyszeri, csak éppen következmé
nyeit tekintve messze ható figyelmetlenség? De hogyhogy Vas sohasem vette észre? 
Vagy versértelmezési hiba? De ha olyan lenyűgözően okos költő, mint ő, félreérthette 
is Browningot, önmagát, a fordítás révén megszülető saját versét semmiképpen sem 
érthette félre. Mi hát a vers új koherenciája? De minden interpretációs kérdést eleve 
elbizonytalanít a legalapvetőbb kérdés: van-e egyáltalán Vas István Ga lu ppi-TOCCA- 
TA-fordításának autentikus szövege?

Mit mond az eredeti, a Browning-vers? Kockáztassuk meg a botrányos eljárást: exp- 
likálni a vers vélhető „gondolati tartalmát” ! Egy fiktív személy, a költő képzeletbeli 
kortársa, egy angol úr, aki még sohasem járt Anglián kívül (Browning a verset éppen- 
hogy Olaszországban írta), s akinek kedvelt időtöltései közé tartozik a termé
szettudományokkal való foglalatoskodás, szobája magányában valamilyen módon 
megjeleníti a maga számára Galuppi klavikordzenéjét. Az a legvalószínűbb, hogy a 
kottát olvasva -  ha félreértené, mondja, nemcsak süket volna, de vak is. (A  X IX . század 
közepén Galuppi nem szerepelt a hangversenyek műsorán, s a klavikord sem volt már 
használatos. Maga Browning, tudjuk, kivételes mértékben képzett volt zeneileg, ta
nult zeneszerzést, énekelni, zongorázni, hegedülni és csellózni, tudott kottát olvasni, 
hallotta a kottát. Egy levelében beszámol arról, hogy egyszer birtokában volt két óriási 
kéziratkötet, amely szinte kizárólag Galuppi-toccatákat tartalmazott, s egy Brownin- 
gékat Olaszországban meglátogató amerikai irodalmár arról tudósít, hogy a költő ját
szott Galuppit orgonán.) Mindenesetre a képzeletbeli angol úr képes arra, hogy kla- 
vikordhangzás szerint megjelenítse magának Galuppi zenéjét -  a toccata itt aligha a 
zeneszerző valamely konkrét kompozíciójátjelenti, sokkal inkább klavikordzenéjének 
„ideáltípusát” . Megérti vagy félreérti a zene jelentését? Noha bizonyos benne, hogy 
megérti, hogy helyesen érti, ez mindvégig kérdései versnek. De attól, amit kihall belőle, 
nehéz lesz a lelke. A régi zene által megelevenedik képzeletében a X V III. századi V e
lence, a valószínűtlen város és a mitologikussá lett életforma. A  másodiktól a nyolcadik 
szakaszig kérdések sorjáznak: csakugyan olyan volt a valóság, az élet, amilyen a zenéd 
révén előttem megelevenedik? így éltek egykor Velencében? Ilyen volt a karnevál: 
így hajszolta a gyönyört az iQúság, ilyen örökös volt a maszkabál, ilyenek voltak a höl
gyek, így viselkedtek, amikor játszottál nekik, ilyen méltósággal ültél a klavikordnál? 
S főleg: ugyanazt mondta nekik a zenéd, amit nekem? A  feszültség-oldás, hogy „meg 
kell halni"? A szeptim, hogy az élet nagy feladat, de próba szerencse, azért megpró
bálhatjuk? S a zenei formulák párbeszéde, hogy „Boldog voltál?” -  „Boldog.” -  „S 
még most is boldog vagy?” -  „Boldog. És te?” -  „Akkor még több csókot!” -,,E n  hagy
tam abba, akinek millió is kevés volt” ? Mindezt tényleg mondja, mondhatja is a zene, 
vagy csak az angol úr hallja ki belőle? Van a harmadik szakaszban egy sokatmondó 
mozzanat: „Ay, because thesea’s theStreet there; and 7 isarched by... whatyoucall/...Shylock’s 
bridge with houses on it”. Hogyan? Galuppi, a „Buranello” nevezné a Rialto hidat 
Shylock hídjának? A közbevetésen formailag is fenn kell akadnunk: a főmondat va
lóban átível az elsőből a második sorba, mint a híd a Canalén, s az ív közepén mintegy 
kiemeli az árulkodó kérdést, mely szinte rámutat az amúgy is látványos enjambement- 
ra -  árulkodó a kérdés, mert arra utal, hogy az angol befogadó ruházza feljelentéssel 
az olasz zenét. Aztán a képzeletben megelevenített zene által inspirált képzelet azt is 
elképzeli, amiről a zene már végképp nem beszélhet, mert éppen őneki az életben 
betöltött helyét illeti. Velencének a nagy élet mámorában élő népe, mely kegyes le
ereszkedéssel hallgatott el, amikor Galuppi a klavikordhoz ült, a műsor befejeztekor
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elismeréssel adózik a muzsikusnak teljesítményéért, mely„good alike at grave andgay". 
Felismeri és tudja értékelni a valódi mestert. S noha rögtön arra fordul a szó, hogy 
odahagyják a gyönyörért, a szórakoztató zenét az életet jelentő szórakozásért, mely 
élet így szubsztanciátlan, felszínes, mégsem utal semmi sem arra, hogy ne értenék meg 
Galuppi zenéjét, hogy közönségként méltatlanok volnának hozzá. Miért is? A  velencei 
nagy élet -  esztétizált, esztétikai élet: érzékeny és fogékony minden művészi, az eszté
tikai szférában kiteljesedő és lezáruló megnyilvánulásra, anélkül hogy az esztétikai él
ményeknek következménye volna rá, anélkül hogy ezek elmélyítenék, szubsztanciá- 
lisabbá tennék.

A  vers a tizedik szakaszban síkot vált: az életszerű részletekkel megjelenített velencei 
karnevál empirikus valósága átvált a történelmi sors dimenziójába: a konkrét társaság, 
amely az előző sorban még egyenként hagyta el a konkrét helyszínt a szerelmi gyö
nyörért, a harmadikban már halott társadalom. Egy „Bút”, egy „de” jelzi az éles cezú
rát, sőt fordulatot, s a beszélő, a képzeletbeli angol úr ekkor -  és ettől kezdve -  nyo
matékosan érvényesíti saját idejét, szituációját, perspektíváját. Ha nem száll mintegy 
vissza az időben a zene révén, annak elképzelt eredeti életközegébe, hanem azt a vi
lágot halottnak és régvoltnak elfogadva saját életproblémájának („to take my stand nor 
swerve”)  perspektívájából jeleníti meg a maga számára Galuppi klavikordzenéjét, ak
kor az nem a letűnt világot, az egykori elevenséget idézi fel neki, hanem egészen mást 
mond: az olyan életből, amely nem szubsztanciális, amelyben nincs lélek, csak „por és 
hamu” marad. A  lélek halhatatlan, s minden a benne lakozó lélek mértéke szerint ma
radandó -  a fizika, a geológia, a matematika, s noha nincs kimondva, magából az alap
helyzetből, a régi zene megelevenedéséből következően: a zene, azaz a művészet. A 
dajkáló-tápláló világát túlélő, fennmaradó és új kontextusban megeleveníthető, meg
elevenedni képes zene megnyugtatja a majd' száz évvel későbbi, természettudomá
nyokkal foglalatoskodó angol urat, hogy nem halhat meg. S noha nagyon meggyőző
en hangzik számára a Velence fölött kimondott ítélet, még sincs szíve, hogy szid- 
ja/megfeddje/dorgálja/korholja azt a világot. Mintha a beszélő, aki hol közvetlenül, 
hol Galuppi zenéjén keresztül szól magához (hisz feltűnően perspektívája határozza 
meg, hogy mit hall ki e zenéből), nem tudná kivonni magát a X V III. századi Velence 
mitologémájának varázsa alól, mely a női szépségben látszik összpontosulni számára. 
Mintha a „szív” nem volna befogható a fizika, a geológia, a matematika, sőt a zene, mi 
több: a „lélek” világába, mintha az nem volna képes oly szigorúan megítélni a velencei 
életformát, mint emez, hanem mintegy észlelné és érzelmileg értékelné, hogy min
dennek ellenére mégiscsakéfeZ volt, s közvetlenül rezonálna rá. Mintha mindaz, amivel 
a fizika, a geológia, a matematika, a zene hozzájárul a „lélekhez” , az ember szubsztan- 
ciálissá válásához, nem tudná lényegtelenné tenni a szép élet, a primer elevenség von
zását, pontosabban: a veszteség érzését, amelyet pusztulása okoz. A  szív mintha ra
gaszkodna Velencéhez, s a képzeletbeli angol úr mintha a halhatatlanság ígéretével 
vagy inkább („you'll nőt die, it cannot be!") reményével is távolodóban érezné magát attól 
a közvetlen és intenzív élettől, amelyet Velencének az ifjúságéval is összekapcsolódó 
képzete (10. sor!) szimbolizál, s ezért érezné vacogva, hogy megöregedett.

*

Az angolról magyarra fordítás közismert problémája, hogy tudniillik az angol szavak
nak a magyarokhoz képesti viszonylagos rövidsége miatt szinte képtelenség mindazt 
a tartalmat belesűríteni az eleve adott versformába, amelyet az eredeti hordoz, a GA-
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LUPPI-TOCCATAesetében szélsőségesen kiéleződik, lévén a forma nemcsak eleve adott, 
de eminensen zenei is. A  vers értelmi gazdagságát és zeneiségét egyforma híven meg
őrizni, a részletekig-árnyalatokig pontosnak lenni s a verszenét is visszaadni aligha
nem lehetetlen-valamelyik dimenziót előnyben kell részesíteni, s a másikból így sokat 
feláldozni. A  vers szellemi tartalma komplex és bonyolult, erősen kontrapunktikus, 
zeneisége viszont a finom és változatos belső tagoltság ellenére is elementárisán érvé
nyesít egy alaphangot, s ez határozza meg alapélményünket, amelyet elemző újra- 
meg újraolvasással bonyolultabbá és gazdagabbá tehetünk ugyan, de ha széttagoljuk, 
megbontjuk, a vers domináns poézisét veszítjük el. Vas István, helyesen, az utóbbi 
mellett döntött, s a vers telt zenéjét teremtette újra magyarul, lemondva nem egy ér
telmileg fontos mozzanatról. (Mivel az ÖRÖK BARÁTAINK első három kiadásában -  
1941, 1942, 1944 -  nem szerepel a ÖALUPPI-TOCCATA, csak majd az 1948-as második 
gyűjteménybe kerül bele, Szabó Lőrinc vélhetően már Vas István fordításának isme
retében fordította le, és meglehet, éppen az a kihívás inspirálta, hogy mindazt bele
sűrítse a magyar változatba, amiről Vas lemondott, s ez imponálóan sikerült is -  csak
hogy a vers zenéjének feláldozásával.)

„Ó, Galuppi, Baldassaro, szomorú, hogy rád le lek !"-kezdi Vas. De miért maga a zenével 
való találkozás volna szomorú? Hiszen az „régi kincseket kínál". A  „this is verysadto find” 
nem a találkozásra vonatkozik, hanem mintegy az egész vers gondolatmenetét előle
gezi, gondolati-érzelmi logikájának irányát, konzekvenciáját, a „szomorú dolog ez” , 
„ez szomorúnak találtatik” érteimében. Ezt erősíti meg a 3. sor is: értlek, de nehéz lesz 
tőle a lelkem. Éppen hogy nem addig nehéz a szíve, amíg képzelete száll vele, azaz 
amíg a zene segítségével felidézi a velencei életformát, hanem amikor -  a tizenkettedik 
szakasztól -  a képzelet már nem száll a zenével, hanem mintegy csak belebújik, s már 
nem egy világot elevenít meg, hanem reflexiókra korlátozódik. Ám a fordítás sokat- 
mondóan éppen akkor szárnyal fel, amikor a beszélő szíve még nem nehéz, de kép
zelete csakugyan száll a zenével. „Mondd, így éltek Velencében, hol a kalmár volt király, / S 
tengert jegyzett el a dózse, hol a Szent Márk-templom áll?" Szabó Lőrinc megoldását mellé 
állítva még lenyűgözőbb szöveghűség, kultúrtörténeti konkrétság, poézis és verszene 
természetes egyensúlya, mint csak az eredetivel összevetve: „így élt egykor Velence, a 
kalmár s arisztokrata, hol a Szent Márk áll s a Dózsék arája az Adria?” Hogy milyen kényes 
kérdés, minek kedvéért miről éri meg lemondani, jó l példázza a folytatás Szabó Lő- 
rincnél, illetve Vasnál. „Persze, hisz ott hab az utca, ház-sor íve vízre száll: / ...hogy is mon
dod?... a Shylock-híd: ott vonult a Karnevál". Vas: „Hisz a tenger ott az utca, és fölötte ível át / 
Shylock hídja -  házaiban tartották a karnevált Szabó Lőrinc megmenti az egész vers 
szempontjából nem lényegtelen, árulkodó „ívhat you call" közbevetést, viszont azáltal, 
hogy az első sor második fele teljes mondat, elvész a költői effektus, hogy tudniillik a 
mondat áthajlása a híd ívelését jeleníti meg. Vas ezt bravúrosan reprodukálja, noha 
nem is csak egy értelmileg fontos mozzanat, hanem egy félreértés árán is. A  „where 
they képi the camival” kötőszava -  idézzük csak magunk elé a Rialto hidat! -  nem vo
natkozhat az apró házacskákra, csak az egész építményre. Szabó Lőrinc nyelvileg és 
tárgyilag pontos, viszont veszni hagyja azt, ami Vas számára, úgy látszik, mindennél 
fontosabb volt: a Rialto híd -  ha lehet így mondani -  gesztusát, az ívelés elevenségét, 
eleganciáját, artisztikumát. „Hogy a vízre szállt a május -  így meséled, ugyebár? , folytatja 
Vas (s bár itt a kissé túlpoetizált megoldás elsiklik az eredeti csodálatos konkrétsága- 
érzékletessége fölött, miszerint „uihen the sea was warrn in May”, amikor májusban már 
felmelegedett a tenger, még mindig nem megy olyan messzire, mint Szabó Lőrincé:
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„mint a tenger, forrt az ég"), majd megszólaltatja az egész fordítás egyik legnagyobb so
rát: „Éjszakától másnap délig fellángolt a maszkából". Az eredetiben -„Balls and masks be- 
gun at midnight, buming ever to mid-day" -  az időbeliségen, a ...-tói ...-ig viszonylaton, a 
kezdő- és a végpont széthúzása által érzékeltetett folytonosságon, huzamosságon van 
a hangsúly. Ahogy Vas az időhatározókat összevonja a sor elejére, hogy velük, mint 
égő fáklyát emelje magasba az igenév névszóba kötöttségéből elementárisán dinami
kus -  mozzanatos, kezdő -  igével kiszabadított tüzet -  e sor hatalmas romantikus képe 
és melódiája megint a lendületes mozgást hangsúlyozza, az elevenség ellenállhatatlan 
erejét, roppant intenzitását teszi élményünkké. S micsoda remeklés a következő, az 
ötödik szakasz! Browningnál így kezdődik: „ Was a lady such a lady, cheeks so round and 
lips so red, Szabó Lőrincnél: „Aki hölgy volt, deli hölgy volt? szeme, szája így tüzelt?” De 
hiszen nem az a kérdés, hogy milyenek voltak a velencei hölgyek, hanem hogy lehet-e 
hinni a zenének. S a „deli hölgy” nem éppen Szabó Lőrinc-i találat. Vasnál: „Ilyen dáma 
volt a dáma, piros ajka ily finom?" Erről van szó! A  következő két sor egyetlen hatalmas 
mondatépítmény: „On her neck the small face buoyanl, [...] / O’er the breast's superb abun- 
dance where a mán might base his head?”, ahol is a zárójellel jelzett helyre beékelődő ha
sonlat -„like a bell-flower on its bed” - ,  nemcsak az előző félsornak felelvén meg, hanem 
a következő sor második felének is, teljes párhuzamot, tökéletes egyensúlyt teremt. 
Szabó Lőrinc megpróbálta tartani a léptéket, a nagy lélegzetet: „a nyakán kis gyöngyvi
rág-arc libegett a büszke mell / széles ágya fölött, melyen úgy megfért a férfi-fej?” A  képi szim
metria még csak kárpótolna valamelyest az eredeti finom és gazdag párhuzamaiért, 
de a hosszú, kanyargó mondat reménytelenül prózai. Vas feladja, felbontja a mon
datszerkezetet: „Nyakán keskeny arca lengett, mint harangvirágszirom? / Felséges mellén a 
férfi nyughatott, mint vánkoson ?”Az első sor törékeny, gyöngéd poézisú képe itt egyszerű 
szemléletességgel -  és igazi csengés-bongással -  lekerekedik, magába zárul, s a nagy 
képi komplexumból kiválva mintegy emblematikussá emelkedik, olyan elveszíthetet- 
len szépséggé-értékké, amely erősen megalapozza és motiválja a vers végső érzelmi 
fordulatát. A  velencei koncert eseményszerű leírását pontosabban adja vissza Szabó 
Lőrinc: „S elcsendesült a csevegés (ami kegyük jele vo lt),/ -a  hölgy maszkját harapdálta, párja 
a kardján dobolt, / te meg ültél s toccátáid zengette a clavichord. ” A  társaság viselkedése egy
szerre fejezi ki, hogy a zene fontos része kultúrájának s hogy csupán része esztétikai 
életvitelének. Vas tompítja a zenehallgatás kontrasztcselekvéseit: Nők játéka sötét 
álarc, férfiaké könnyű kard —”, inkább könnyed eleganciájukat, artisztikumukat emeli 
ki. S nem ejti el, hogy Galuppi „méltósággal" ült a hangszernél, s játszott rajta, ám ez 
nem a muzsikus és a közönség szintkülönbségét érzékelteti, minthogy a „felzengett a 
klavikord" (ne kerülje el figyelmünket, hogy a „könnyű kard -  klavikord" enyhén kancsal 
rím tökéletesen fejezi ki a már Browning korában is hegemón zongora hangjával 
szemben a barokk hangszer „ciripelését” !) nyilvánvalóan párhuzamos és összekapcso
lódik a korábbi „fellángolt a maszkabál" fordulattal -  a velencei életforma és a Galup- 
pi-zene egymást megdicsőítve együtt dicsőül meg. Elidőzhetnénk az egymást követő 
kis tercek és szűkített szextek„sigh onsigh” effektusának gyönyörűséges megoldásánál: 
„jajra sóhaj visszaszáll", de fordítsuk figyelmünket inkább egy sokatmondó hangsúlyel
tolódás felé! Browningnál a szeptim mintha azt mondaná: „“Life might last! we can bút 
try!«” Szabadon: bármilyen nagy feladat is az élet, „próba szerencse” , „azért megpró
bálhatjuk” . Szabó Lőrinc: „»Az élet nagy! de -  kezdjük el!"" Vas: „ » Tart az élet, de kibírni 
rajtad áll!"" Miért az ereded aktivitása helyett e passzív szemlélet? A  kötött forma ha
gyott volna csak oly szűk mozgásteret, ahol már „nem fért el” hívebb megoldás? Nem
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lehetetlen. De a vers utolsó harmadából kiderül majd, hogy Vas fordításában a beszélő 
gyengébb pozícióban van, vesztesebb, mint az eredetiben. Meglehet: később domináló 
perspektívája idáig előreveti árnyékát.

Most csupán nyugtázva a nyolcadik—tizedik szakasz értelmileg és zeneileg egyaránt 
hű megoldását, ugorjunk is oda, a tizenegyedik éles perspektívaváltásához: „De ha ülök 
és tűnődöm, hogy álljak meg helyemen, / S a természet mélyen elzárt titkait ha kémlelem, / Bejössz 
kihűlt muzsikáddal, s érzi minden idegem." Kontrasztként Szabó Lőrinc: „De te, mikor leülök 
és a kutató értelem / a természet egy-egy titkát elém tárja hirtelen". Itt az eredetinek két lé
nyeges mozzanata sikkad el, melyek közül az egyiket Vas remekül reprodukálja: a 
„hogy álljak meg helyemen" optimálisan sűríti a „think to take my stand nor suierue” pers
pektívameghatározó életproblémáját. A  másik azonban nála is elvész. Nemcsak hogy 
a beszélő többet tesz, semmint csak kémlelné „a természet mélyen elzárt titkait” -  kicsikarja, 
elragadja azokat, de diadalként éli is át ezt („ While I  triumph o’er...”). Browningnál ez 
biztosítja azt a pozíciót, amelyben a beszélő vigaszt képes kihallani Galuppi Velence 
iránt részvéden zenéjéből. Vasnál nincsen semmi, ami a beszélőt önmagában megerő
sítené. S most érkezünk el a fordítás legkritikusabb pontjához, az idézőjelek hibás el
helyezéséhez, a rossz „szereposztáshoz” , ami akár véletlen, akár koncepciózus, az ere
detihez való hűtlenség ellenére is logikusnak bizonyul -  a maga módján.

A 35. sor elején nyíló idézőjel, mint szóltam róla, Vasnál hibásan, még ugyanennek 
a sornak a végén zár, „rövidre zár” , s így Galuppi zenéjének szólama egyeden sorra 
redukálódik: „»Por és hamu -  hova lett a velencei aratás?« ” Persze leheteden egy tizenöt 
szótagos magyar verssorba gondolatilag mindazt belesűríteni, amit itt az angol sor tar
talmaz, s Vas megoldása nagyon szép, annak a kritikai mozzanatnak az elveszte azon
ban, hogy Velence felélte, amit megszerzett, a későbbiek felől visszatekintve nem bi
zonyul irrelevánsnak. A következő sor a hibás idézés következtében automatikusan 
újra a beszélőé lesz: „Lélek marad, ami lélek, nem midik el az a láz.” Csakhogy ha ezt nem 
Galuppi zenéje mondja a beszélőnek, hanem a beszélő Galuppinak, akkor egészen 
mást jelent. Annál is inkább, mert a szerepcseréhez még félreértésP/tudatos változta
tás? is járul. „»The sóul, doubtless, is immortal -  where a sóul can be discemed.«", prózaian 
kifejezve: a lélek, nem kétséges, halhatatlan, már ahol lélek egyáltalán felfedezhető -  
mondja Velencére nézve szkeptikusan, sőt indirekte tagadóan Galuppi zenéje. Vasnál 
azonban úgy fordul a dolog, hogy a beszélő fejezi ki abbeli hitét: lehet, hogy az a ve
lencei társadalom testileg „por és hamu", de életformájának lelke él, életintenzitása örök 
példa - „n m  múlik el az a láz". S nemcsak a hibás idézés következtében folytatódik ez 
a gondolatmenet, hanem a fordítás is erősíti. Az a zavarbaejtő látszat keletkezik, hogy 
a beszélő tulajdonítja Galuppinak a földtan, a fizika, az algebra ismeretét, s ebben az 
összefüggésben Vas a zeneszerző megkülönböztetett, kivételes helyét a „“Souls shall rise 
in their degree«” félsor sajátos átértelmezésével biztosítja: „de a lélek túlrepüli e határt”. 
Valójában azonban nem arról van szó, hogy a lélek túlrepüli a földtan, a fizika, az 
algebra, egyszóval a természettudományok határát, és az ezeknél magasabb rendű ze
nében, művészetben leli meg hazáját, hanem -  mint már fentebb megpróbáltam ér
telmezni -  hogy a lelkek a maguk módján/nemében/mértéke szerint különböző fokot 
érnek el, s különböző fokon megmaradnak, például a fizika, a geológia, a matematika, 
a zene síkjának-szintjének megfelelően és határai között. Browning a vers logikája sze
rint egymás mellé, Vas viszont romantikus szellemben szembeállítja a termé
szettudományokat és a művészetet, mely utóbbi a lélek tulajdonképpeni hazája. Egy
szersmind megint csak párhuzamot teremt a hajdani velencei élet láza és Galuppi ze-
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neje között -  megfelelnek egymásnak, ugyanazt látszanak kisugározni, egyképpen 
példaszerűek és maradandók. Browningnál a tizennegyedik szakasz adja talán a leg
keményebb kritikáját Velencének. Vas következetesen enyhíti. Amikor az eredeti azt 
mondja, hogy Velence és népe csak virágzásra és hanyatlásra született, akkor a magyar 
változat, „csak virágzott, hervadóit", a személyes közreműködéstől, felelősségtől mentes 
természeti körforgás dimenziójába játssza át a folyamatot, ráadásul őszi szépségbe 
vonva. Amikor az eredeti azt mondja, hogy csak földi gyümölcsöt termett, vígságot és 
bolondságot, akkor a magyar változat szerint „Bolond ünnep volt gyümölcse, mit a földnek 
itthagyott”, ahol is a „bolond ünnep” gyökeres európai hagyományt idéz, félreérthe
tetlenül lényeges kultúrkincs, és maradandó örökségként jelenik is meg. Végül ami
kor az eredeti kétségbe vonja a valószínűségét annak („»/ wonder«”, „veti közbe” a ze
ne), hogy maradt valami a lélekből, mikor a csók véget kellett hogy érjen, akkor a 
magyar változat kételkedve ugyan, ám szorongva-reménykedve kérdi: „ Vajon még ma
radt-e lélek, mikor a csók megfagyott?” Az eredetileg „cold”, hűvös-hideg, józan és kiáb
rándító Galuppi-szólam egy tévedés révén a beszélőhöz visszakerülve Vasnál -  trivi
álisan szólva -  Velence-pártivá, életformát és klavikordzenét egybeérzővé, részvevővé, 
sőt lelkesültté és nosztalgikussá, ciripelő helyett érzelmesen telt zengésűvé válik. A  kla- 
vikord száraz ciripelése csak a tizenötödik szakasz elején, a kiábrándító „ »Por és ha- 
mu!«" formula erejéig hangzik fel újra. Bámulatos, hogy Vas milyen zökkenőmente
sen, milyen gyanút elaltató költőiséggel tudta átértelmezni és áthangszerelni a vers 
utolsó harmadát! Csak most következik egy kis zavar: az új érzelmi diszpozíció alapján 
végképp nemigen értelmezhető a beszélő -  félreértett -  reakciója a zene „»Por és ha
mu!"” végszavára: „Én szívemmel porolok. ” Miért is pöröl? Hiszen egy pillanatra sem 
kísértette meg olyan nézőpont, perspektíva, kritikus szemlélet, amely konfliktusba 
hozta volna érzelmi kötődésével, amellyel szemben kellene követelnie szívének a maga 
jogait. Ráadásul az eredeti félsor jelentése -  „and I  want the heart to seold” =  és még 
sincs szívem szidni/feddni/dorgálni/korholni (Velencét) -  jobban is illenék Vas új gon
dolatmenetébe. Ám az értelmi döccenőn átsegít a költői nyelv érzelmi áramlása. S a 
fordítás az utolsó két sorral visszatalál a Browning-vers eredeti gondolati és emocio
nális menetébe: a szép életformát, az életélvezetet megtestesítő női szépség és elmúlása 
által kiváltott veszteségérzésbe, továbbá az ezáltal kiváltott fázékony öregedésél
ménybe.

Vas Ist%'án GALUPPI-TOCCATA-fordításának példás hűsége a Browning-vers zenei 
jellegéhez s kisebb-nagyobb tartalmi hűtlenségei, mely utóbbiakról gyakran nem lehet 
eldönteni, hogy véletlenszerűek-e vagy költői szándék kifejezései, összességükben 
egységes jelentéssé szervesülnek. Az eredeti vers jelentése nem egységes, hanem több
szöri perspektívaváltás feszültségében vibrál. Részint tematizált kérdése a versnek a 
zene megért/fWosége, részint felépül és lerombolódik, de érzelmileg bizonyos fokig 
mégiscsak megőrződik Velence mítosza, részint megméretik egymáson a művészet, a 
racionális tudomány és a közvetlen élet-anélkül, hogy megnyugtatóan megállapodna 
a mérleg. Vas fordítása ezzel szemben romantikus azonosulással a Velence-mítosz és 
a művészet-enthuziazmus testvériségét -  ezúttal, a vers primer zeneiségére való te
kintettel talán kivételesen nem zsurnalisztikus közhely azt mondani -  énekli meg. Ha 
Vas költészetének egészéből indulunk ki, amelyre nem a feltétlen azonosulás, az egye
nes vonalú romantikus poetizálás és pátosz a legjellemzőbb, hanem fontos eleme a 
korlátozás, a fenntartás, a distancia, a visszafogás, az irónia is, azt gondolnánk, hogy
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szinte predesztinálva volt e Browning-vers teljes komplexitásának visszaadására, s 
meglepőnek találhatjuk, hogy nem így történt, hogy egyértelműsítette a sokértelműt. 
De ha tekintetbe vesszük a fordítás élettörténeti helyét, valamivel közelebb juthatunk 
a megértéshez, még ha külső tények sohasem magyaráznak is meg teljesen egy művet. 
Vas István a KETTŐS ÖRVÉNY verseinek korszakában, 1941 -ben fordította le a GALUPPI- 
TOCCATÁ-t, az Éti halála utáni intenzív szerelmi útkeresés és az egyre életveszélyesebb 
politikai történések feszültségében. Az AzUTÁN-ban írja: „főként fordítottam, a mi szerel
mes antológiánkba, ráérősen, szórakozva, mintha csak mulatságból kalapálnék, fúmék-farag- 
nék, sőt mintha Lucretius, Ixtuise Lábé, Browning fordításával még fittyet is hánynék a genna- 
nizálódó végzetnek”. S mindezt a sokatmondó Halálérzet és hedonizmus lapszéli cím alatt. 
S ha azt is tekintetbe vesszük, hogy mit jelent Vas költészetében Itália s különösen 
Velence, egy tizennégy éves kori iskolai kirándulás jóvoltából valóságos „ősélmény”, 
megérezhetünk egy mélyről fakadó és -  ha lehet így mondani -  ellentmondást nem 
tűrő ihletforrást is. Talán nem teljesen jogosulatlan azt feltételezni, hogy Vast 1941- 
ben e vers fordításakor nem éppen Olaszországba utazgató nemzedékének mítoszból 
táplálkozó és mitizáló hajlamú Itália-vágya is motiválta. Az 1947-es olaszországi út él
ményéből keletkezett RÓMAI PILLANAT Velence-versei nem cáfolnak rá a Browning
fordítás érzületére. Ez a legkevesebb, amit elmondhatni kapcsolatukról.

*

Ez írás elején említettem, hogy 1962-ben, amikor megismertem a RÓMAI RABLÁS-t, a 
Róma-versek fogtak meg legerősebben, s a Velence-versekben inkább a történelmi
politikai dimenziókra rezonáltam, mint a város élményére. Csak amikor hat évvel öre
gebben, mint Vas, magam is eljutottam Velencébe, lettek sorsszerűén sajátommá a 
Szent Márk tér ihlette sorai: „Majd szikkadton, halálos-szárazon / Erre a térre s éjre szom
jazom. "Velence a magamfajta reflektált és reflektáló ember számára alapvetően kétféle 
viszonyt kínál fel. Az egyiket Símmel fogalmazta meg nagyon pregnánsan: „A velencei 
paloták [...] értékes játékszerek, már egyformaságukkal is eltakarják lakóik individualitását, lep
leik, ráncaik csak saját szépségük törvényének engedelmeskednek, s a mögöttük zajló életet csak 
azzal árulják el, hogy elleplezik. Minden belsőleg igaz műalkotás, bármily fantasztikus és szub
jektív legyen, az élet valamilyen lehetőségét fejezi ki. Ha azonban végigutazunk a Canale Gran- 
dén, akkor tudjuk: bármilyen legyen is az élet -  ilyen semmi esetre sem lehet. Itt, a Szent Márk 
téren, a Piazellán olyan hatalom vasakaratát érezzük, olyan sötét szenvedélyt, amely mint a ma
gánvaló dolog rejlik e derűs jelenség mögött: de a jelenség mintha tüntetőén elkülönülne a léttől, 
a külső oldal egyáltalán nem a belsőt követi, nem belőle táplálkozik, nem valamilyen átfogó lelki 
valóság törvényének engedelmeskedik, hanem olyan művészetének, amely látszatra éppen aman
nak meghazudtolására rendeltetett. De ha a művészet mögül, bármily tökéletes is, eltűnik vagy 
ellentett irányba halad az életértelem, akkor a művészet mesterkéltséggé válik. [...] Velence [...] 
mesterkélt város. [...] itt [...], ahol minden derű és világosság, könnyedség és szabadság csak hom
lokzatként takarta el a komor, erőszakos, könyörtelenül célszerű életet, ennek hanyatlása csak 
lélektől megfosztott színpadi képet hagyott maga után, az álca hazug szépségét. ” A  másik viszo
nyulás alapképletét Vas SZENT MÁRK című verse adja: „Esztelenül halmozza itt / Habos 
cikomyáit Velence. / Cukrozott márvány, arany, mozaik, / Csupa óriás zsuzsú. / De állj meg csak 
a homorú, / Táruló kupolák alatt: / Milyen hatalmas tereket / Teremtett itt az akarat,/Nő-cicoma 
mögött a férfi-rendszer. / Matematikus üregek / A formát gyönyörködve sokszorozzák, / Hogy 
Velencét, / A hódító, kalóz okosság / Diadalát / Kurtizán bujaságon át / Jelentsék. ” Aligha le
hetségesek ellentétesebb nézőpontok és állásfoglalások. Az impresszionistának tartott,
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de-ezúttal nagyon is a német idealista esztétika legkellemetlenebb normatív hagyo
mányait őrző dogmatikusnak bizonyult filozófus nézőpontját és felfogását a legkevés
bé sem tudom osztani, sőt indulatosan utasítom el. Velence ügyében Vas Istvánnal 
tartok. Az EGY GALUPPI-TOCCATA, mint említettem, legkedvesebb verseim közé tar
tozik. Mind az eredeti, mind Vas fordítása. Permanensen ingadozom közöttük. Brow
ning verse komplexebb élmény. De -  nekem tényleg -  pörölnöm kell a szívemmel, 
hogy maradéktalanul át tudjam magam adni neki. Mert annak a számára Vas fordí
tása vagy inkább Browning-fordítás burkában írt saját verse a személyesebb, s ezért 
intenzívebb élmény. Mint egy másik versében, a TlNTORETTO címűben írja: „Nagy 
dallam peng a mélyzengésű húron, / S egyenesen a szívünkbe talál. ” Legalább az enyémbe -  
biztosan.

Tandori Dezső

„SZÁLL AZ IDŐ ITTHAGY ENGEM”

Apollinaire: A MlRABEAU HÍD 
(Vas István fordítása)

A  műfordítóval találkoztam először. S mivel a műfordítóval, s mert ez a találkozás meg
annyiszor ismételendett még -  lehetett sejteni: fontos volt a műfordítás akkoron, és 
még soká, a versé; érzelmek-iskoláim, hogy így mondjam (fontos volt, hogy megala
pozódjék: csináljunk is valamit az anyanyelvvel, leljünk új kis vívótechnikarészeket, 
elemeket), a Nemes Nagy Ágnestől (tanáromtól a gimnáziumban) kölcsönbe kapott 
Tóth Árpádon (műfordításain; Kosztolányiéin), Baudelaire-en, Rimbaud-n kezdtek 
végeződni, mondom, mert ez így volt, az ötvenes évek jó-derekán megjelent HÉT 
TF.NCER ÉNEKE, az alap Vas-gyűjtemény a kellő hatást tette rám. Jobb szó nincs rá: 
kellett. S hogy a gimnáziumi irodalmi „verseny” páros-jutalma (vers- és prózakategó
ria) külön értelmet kapjon, s mert kétszer száz. forintot a két kategóriahelyért irodalmi 
szakkörös „menőként” el sem fogadtam volna, annyit azért kimódoltam — illetve ezt 
módoltam ki -: legyen az előző évi Hemingway mellett (AKIÉRT A HARANG SZÓL; még 
a régi kiadás!) most, búcsúzóul, egy ilyen „hét tenger”-em, legyen ez az egyik százas 
helyett, mondjuk, a novellapályázati placcomért ajutalom. Szóval, akkor hát még stíl
szerű is, hogy most Vas Istvánról, a műfordítóról beszéljek. És csak ahogy beszélni 
bírok mostanság (ahogy tehát „szoktam” ): hogy ámulva nézem, mint is képes bárki 
irodalomról vagy „társadalomról” szólani úgy, hogy el ne mondja, miként ment át a 
Mirabeau hídon, járt-e külvárosokban, lópályák környékén netán, krumplizott-e ara
boknál, avagy Sir Henry sírkövén egy Lingfield nevű London-a-környéke Agatha 
Christie-t idéző kisvárosban ivott-e (aztán a pályára is belopott) London Dry Gint, meg 
hogy biciklizni akkor Dániában milyen, vagy ha épp téged ütne el, járatlan oda nem 
szokottat, egy ily pár-kerék, meg hogy mi az Utrillo-elem a montmartre-i manzárdok 
bádogszürkéiben, és mi a különbség az olyan sörözők s az. amolyanok közt, ahol elébed 
teszik már a poharat, ahol nem, és hogy még így tovább, fák alatt milyen padokon


