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hat lesz az) � ezért ezek a mesék köl-
tõiek (hiszen senki sem tud kibújni a
bõrébõl). Be is bizonyítom, mer� ezt
írta, azér�: �volt egyszer hol nem volt
egy mátyáskirályszobor / éjjel ami-
kor te alszol / ez a mátyáskirályszo-
bor klonc klonc megindult így né /
bement egy ilyen világoskék kocká-
ba né / de még az ajtó is világoskék
volt meg a plafon / há� ott láttya hogy
ottan ül mégegy egyforma mátyás-
királyszobor� (Ikernyuszi meséje Test-
vérének).

Bizony, ez a Cselényi Béla Va-
dászíró nagy huncut. Sokat szeretne
elmondani és láttatni a meséivel a
Nyuszikról és a barátaikról (Ország-
ügyek, Ösvényleírás, Állatkák politi-
zálnak, Satnya Nyuszi a Rádióban ét-
kezik). Például A nyuszik kedvenc szí-
nészérõl, Bugry Bandy Bácsiról, aki
megfogta a bársonyfészkes Igazgató
Bácsi csíkos selyem nyakkendõjét és
azt énekelte: �Leköpöm a leköpöm

a nyakkendõdet / Hajmási Péter
Pityke Pál!�

Hát igen, Satnya Nyuszi lassacs-
kán felnõ ezekben a történetekben;
kicsi Nyuszból nagy lesz (utazik meg
disszidálgat Ausztráliába), s bár nem
érti még teljesen a világot, azért csak
elboldogul, hiszen ott vannak neki a
Szülei, a Nyuszi Testvérek, no meg
természetesen a szomszédok és Mó-
kus Keresztapa, egyszóval az egész
Világ egy ilyen kicsi, Satnya Nyuszi
számára. Cselényi Béla könyvét egy
másik Vadász, Orbán Gergely színes
illusztrációi díszítik, így azt is meg-
láthatod, hogyan néznek ki ezek a
Nyuszik, és akár össze is hasonlítha-
tod magad velük, mer� �Teli vagy
ugri-bugri tapsifülesekkel�, azér�.

SZÉKELY GYÖNGYVÉR

(Noran Kiadó, Budapest, 2004, 94 oldal
1600 Ft)
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POLGÁR ANIKÓ: 

CCaattuulllluuss  nnoosstteerr

A magyar fordítástörténet zsinór-
mértékéül eddig Rába György A szép
hûtlenek címû tanulmánykötete szol-

gált � bízunk benne, hogy ehhez ha-
sonló jelentõségû lesz Polgár Anikó
a magyar mûfordítás-irodalom leg-
újabb paradigmaváltását is bemuta-
tó Catullus nostere. Polgár Anikó a
magyar mûfordítás-történetet a ha-
tástörténet keretein belül vizsgálja:
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idõrendben tekinti át a 20. századi
magyar irodalom Catullus-olvasa-
tait.

Vizsgálódásait a szerzõ csak a
20. századi magyar irodalomra ter-
jesztette ki, ami bizonyos szempont-
ból érthetõ, hiszen a Catullus-ol-
vasástörténet jelentõsége � noha a
költõ Janus Pannonius óta jelen van
a magyar irodalomban � csak a szá-
zadfordulótól meghatározó. Polgár
Anikó négyfajta mûfordítói para-
digmát különböztet meg, amelyek-
hez négy különbözõ alakzatot társít.
A vizsgálódás idõbeli keretei miatt
azonban nem derül ki, hogy a szerzõ
által megrajzolt négyféle fordítói el-
járásnak � a wilamowitzi elveken
alapuló, a nyugatos, a filológus és az
intertextuális paradigmának � mi-
lyen 18�19. századi elõzményei van-
nak. Feltételezzük, hogy sem a Csen-
geri-fordításokhoz társított domesz-
tikáció, sem a �szép hûtlenekhez�, a
nyugatos fordítókhoz kapcsolt in-
tegráció alakzata nem teljesen elõz-
ménytelen a magyar irodalomban.
Ezektõl lényegileg különbözik a fi-
lológus-paradigma, amely a célszö-
veggel szemben a forrásszöveg el-
sõbbségét hangsúlyozza. De tud-
nunk kell, hogy a Polgár Anikó által
élesen megkülönböztetett paradig-
mák ennyire vegytisztán csak a for-
dítás-metaforákban vannak jelen.

Catullus csupán ürügy a szerzõ
számára: a Catullus-fordítások, -va-
riációk, -átköltések a különféle mû-
fordítói (és költõi) eljárásokat, a ma-

gyar irodalom olvasásmódjait szem-
léltetik. A szerzõ rendszerezõ igénye
nem társul semmiféle elõíró igény-
nyel: nem rangsorol, nem nevez
egyetlen fordítói eljárást sem üdvö-
zítõnek vagy egyedül helyesnek,
mindig a fordítás szövegteremtõ jel-
legébõl indul ki. A Polgár Anikó ál-
tal választott módszerek nagyon is
inspiratívnak bizonyulnak az egyes
Catullus-olvasatok, a fordítói vallo-
mások vagy akár a 20. századi iroda-
lomban megjelenõ �catullusiság�
felfejtése során. Külön kiemelném a
�hódító� (azaz nyugatos) költõ-for-
dítók, Babits és Szabó Lõrinc elem-
zésének mélységét.

A legizgalmasabb az intertextuá-
lisnak nevezett fordítói paradigma
vizsgálata; itt kap helyet Rákos Sán-
dor, Géher István, Kovács András
Ferenc (KAF) Catullus-olvasatának
elemzése. Vajon az applikációt (a fen-
ti �Catullus-olvasókra� jellemzõnek
tartott alakzatot) tényleg csak a nyu-
gatos integráció radikális formájá-
nak tekinthetjük-e? Az intertextuális
mûfordítói paradigma már nem elõ-
író jellegû. Itt a fordítás-értelmezés
vállaltan túllép az eredeti�fordítás
viszonyon: az applikáció nem más,
mint több világirodalmi korszakot
egybeolvasztó intertextuális játék.
A szerzõ és a szöveg között eleve
ironikus viszony áll fenn, a fordítók-
applikátorok a jelentéseket rögzíthe-
tetlennek tekintik. A magyar mûfor-
dítói hagyományt �kifosztó� KAF-
nál már nem is a Catullus-szövegek
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újraírásával, hanem tudatosan újra-
teremtett �pretextusokkal� találko-
zunk.

Mi az elméletileg is megragad-
ható különbség a Catullust a Petõfi-
költészet álarcában megszólaltató
Csengeri-, a Géher-féle, Aranyt,
Shakespeare-t is tudatosan felidézõ
szövegkörhinta vagy az egész ma-
gyar mûfordító-hagyományt paro-
dizáló KAF között? Vajon mi értel-
me van a szigorú korszakolásoknak,
a paradigmák éles elkülönítésének?
E világosan felépített hatástörténeti
monográfiának a legnagyobb érde-
me, hogy a most kibontakozó mû-
fordító �irányt� akarja behatárolni,
ennek megértéséhez/kritikájához
próbál elméleti hátteret, újfajta be-
szédmódot találni. A minden koráb-
bi mûfordító-hagyományt átstruk-
turáló új magyar mûfordító-para-
digma szolgálhat legfontosabb
ürügyül (és majdani igazolásul) en-
nek a száz év Catullus-olvasatait fel-
ölelõ kötetnek.

BÁNKI ÉVA

(Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 2003,
296 oldal, 1990 Ft)

CSOÓRI SÁNDOR: 

EEllvveesszzeetttt  uuttaakk

Vitathatatlanul az elmúlt évtizedek
egyik meghatározó esszéistája Csoó-

ri Sándor, aki a Nap Kiadó Magyar
Esszék címû sorozatában megjelent
kötetében az utóbbi évek írásait
gyûjtötte egybe. Ennek a rangos és
megjelenésében is igényes sorozat-
nak méltó darabja Csoóri kötete,
amely nemcsak esszéket, hanem
publicisztikákat, alkalmi szövegeket,
sõt interjúkat is tartalmaz. A temati-
kus blokkokba rendezett írások stí-
lusa, Csoóri egyszerre patinás és
mégis minden ízében mai nyelv-
használata még a túlontúl napi, elsõ-
sorban politikai témájú szövegeit is
élvezetes olvasmánnyá teszi. Csoóri
az az író, aki tud írni (ezen a meg-
jegyzésen ne tessék meglepõdni, ez
ma egyáltalán nem általános elvárás
az írókkal szemben), s akinek írói hi-
vatástudatával, az irodalom, az írók
feladatáról vallott nézeteivel össz-
hangban van az anyanyelv feltétel
nélküli szeretetébõl fakadó, a ma-
gyar irodalom legszebb hagyomá-
nyaihoz köthetõ költõi képalkotás a
prózai szövegekben is következetes s
egyúttal természetes, az olvasót ma-
gával ragadó használata.

A könyvet olvasva talán csak a
negyvenévesnél fiatalabb olvasóknak
lesz hiányérzete. Azt õk is megértik,
hogy az évek múlását érzõ Csoóri
egyre �hangosabban hallja maga mö-
gött a fejszecsapásokat�, s hogy egy-
re többször és egyre hoszszabban
idõz el régi korok elmosódó képei-
vel, elvesztett szeretteivel, barátaival,
s legfõképpen az elveszített vagy ép-
pen elvett értékekkel, erkölccsel. �Ef-
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