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Farkas Ákos könyvének elolvasása 
után a recenzens erős kísértést érez ar
ra, hogy kitágítva horizontját, a (poszt)- 
modern irodalom felé is bizalommal 
közeledjen, hiszen a szerző által megvi
lágított párhuzamok megerősítik azon 
véleményét, hogy a két korszak között 
élő és vibráló a kapcsolat.

A már említett tartalmi-formai érté
kek mellett feltétlenül említést érdemel 
a lábjegyzetek igen alapos és precíz 
rendszere, szinte azt mondhatnánk, 
ezek -  összegyűjtve -  egy másik, ha
sonlóan színvonalas és érdekfeszítő dol
gozatot alkotnának.

Ezen a kiterjedt filológiai apparátus 
egy-két kisebb hibája sem változtat. 
Ilyen bocsánatos, de kellemetlen toll- 
hiba, hogy a köszönetnyilvánításban a 
szerző munkáltatójának angol neve mint 
Teachers Training College szerepel a Tea- 
chers College vagy Teacher Training College 
helyett, vagy hogy a bibliográfia Takács 
Ferenc magyar nyelvű cikkének angolul 
is megadott címében John Fowles poszt
modern klasszikusát mint The French 
Lieutenant’s Lovert adja meg. (Hogy 
csak egyszeri lapszusról lehet az utób
binál szó, azt az 52. oldal 56. jegyzete is 
tanúsítja -  itt még helyesen, mint The 
French Lieutenant’s Woman bukkan fel az 
ominózus regényeim.)

Farkas Ákos Will’s Són and Jak e’s 
Peer című kötetét tehát ajánlom mind
azon olvasóknak, akik a téma iránt ér
deklődnek, és kedvelik a fajsúlyos elem
zéseket, hiszen számukra ez a munka le
bilincselő olvasmány, mely kiváló angol
ságával, elegáns stílusával, a megfelelő 
helyen és a megfelelő arányban adagolt 
iróniával és humorral fűszerezve egy
szerre tanít, meggyőz és szórakoztat. A 
kötet Farkas Ákost átfogó tudással, ra
gyogó stílusérzékkel, kiváló elemző- és 
összehasonlító-készséggel rendelkező 
írástudónak mutatja, aki Joyce és 
Burgess szakavatott értőjeként figyelmet 
szentel a bonyolult intertextuális megfe

leléseknek, párhuzamoknak, ellentétek
nek, tükörképeknek, parafrázisoknak, és 
ezt a bonyolult, már-már áthatolhatatla- 
nul sűrű szövetet, ami Burgess életmű
vét jelenti, szépen, sebészi pontossággal 
rétegről rétegre fedi fel, teszi átlátható
vá saját maga, azaz a mindenkori iro
dalomkutató számára és olyan közel 
hozza a XXI. század olvasói számára a 
szívének kedves írót, mint ahogy azt 
Burgess tette a Joyce-on átszűrt Shakes- 
peare-rel és Marlowe-val.

Csilla Bertha (ed.)

Homeland in the Heights
An Anthology of Post-World War II 
Hungárián Poetry
(Budapest: Eötvös József Könyvkiadó,
2000. 260 pp.)

Szele Bálint

Ha kicsit megkésve is, de végül -  hazai 
kiadónál -  megjelent a Homeland in the 
Heights című versantológia, mely nem 
kisebb célt tűzött ki maga elé, mint 
hogy angol nyelven mutatja be a má
sodik világháború utáni magyar költé
szetet. Az ambiciózus kiadvány szer
kesztése az 1980-as években kezdődött 
az Egyesült Államok egy kisebb egyete
mi kiadójának felkérésére. Mire a válo
gatás befejeződött és a fordítások elké
szültek, a kiadó már elvesztette érdeklő
dését a magyar költészet iránt, a könyv 
így csak hosszas várakozás után jelenhe
tett meg.

A válogatás, melyben a frissen fordí
tott művek mellett nagy számban szere
pelnek más kötetekben korábban már 
megjelent fordítások is, ígéretéhez híven 
bemutatja a legújabb kori magyar költé
szet egy jelentős hányadát, ismertebb és 
kevésbé fontos költőket is.

A versek sora Illyés Gyula egyik
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programadó költeményével kezdődik, 
amely a kötet címe is egyben: Homeland 
in the Heights (Haza a magasban). Ezt 
további hét Illyés-vers követi, köztük a 
One Sentence on Tyranny (Egy mondat a 
zsarnokságról) -  élvezetes, lendületes 
tolmácsolásban. A sor Weöres Sándorral 
folytatódik, akinek másfél tucatnyi ver
sét olvashatjuk angolul, főleg a hazával, 
élettel, halállal foglalkozó műveit. Őt kö
veti Pilinszky János, versei között meg
találhatjuk a híres Apocrypha (Apokrif) 
és a Four-lined (Négysoros) címűeket is. 
A Weöres- és Pilinszky-versek különö
sen nagy próbatételt jelentenek a for
dítóknak a két nyelv és gondolkodás- 
mód alapvető eltérései miatt, a kötetben 
szereplő átültetések ennek ellenére mes
terien adják vissza az eredeti műveket. 
Pilinszky fordítói között Ted Hughes 
neve is felbukkan. Nemes Nagy Ágnes 
életművéből 14 vers került be a kötetbe, 
többek között a Statues (Szobrokat v it
tem) és az Akhenaton (Ekhnáton). A kö
tetben megtalálhatjuk Szilágyi Domo
kos, Nagy László, Kányádi Sándor és 
Juhász Ferenc verseit is, bár ezekből jó
val kevesebbet válogattak be a szerkesz
tők. Meglepő ezután az a versmennyi
ség, amely Csoóri Sándor, Hervay Gi
zella, Nagy Gáspár és Szőcs Géza költé
szetét mutatja be. A válogatás egy kül
földi olvasó számára félrevezető lehet, 
hiszen a művek mennyiségét sokan pár
huzamba hozzák a bemutatott költő 
fontosságával, s így torz kép alakulhat ki 
a magyar nemzeti kánonról is. A kötet
ben szerepelnek még Gál Sándor, Utas- 
sy József, Szécsi Margit és Farkas Ár
pád versei is.

Az átültetéseken mintegy húszán 
dolgoztak. Az ismert magyar fordítók -  
Tótfalusi István, Ferencz Győző -  mel
lett számos angolszász irodalmár is részt 
vett a munkában, akik magyartudásukat 
felhasználva vagy nyersfordítások alap
ján készítették el tolmácsolásaikat. Az 
antológiában megszólaló „kórus” szá

mos fordítói hangból áll össze, ami biz
tosítja az interpretációk sokszínűségét; 
emellett olyan művészek is szerepelnek 
benne, mint például Len Roberts, 
William Jay Smith vagy Makkai Ádám, 
akik egy-egy költőnek több művét is 
lefordították, s ezzel megvalósították az 
egyes költők műveinek viszonylag egy
séges értelmezését, összefüggő bemuta
tását.

A szerkesztők arra törekedtek, hogy 
inkább kevés költőt mutassanak be le
hetőleg részletesen, így a terjedelmi 
megkötések miatt olyan költők marad
tak ki a kötetből, mint -  csak a példa 
kedvéért -  Vas István, az angol nyelvű 
líra egyik legavatottabb értője és tolmá- 
csolója, Szabó Lőrinc, Tandori Dezső, 
aki szintén az angolszász irodalom nagy 
ismerője, vagy Petri György, hogy fiata
labb költőkről ne is beszéljünk. Egy 
antológia, amely a címe szerint az 1945 
utáni magyar költészetet mutatja be, 
nem lehet teljes nélkülük. Felmerül te
hát a kérdés: milyen elvek szerint válo
gatták ki a kötetben szereplő műveket?

A kiadvány szerkesztési elvei a 80-as 
évek hazai politikai helyzetének ismere
tében válnak érthetővé: ez volt az az 
időszak, amikor a szocialista rendszer 
már gyengülőfélben volt, de még elég 
erős ahhoz, hogy megfenyegessen, elné
mítson valakit. A könyv bevezető ta
nulmánya -  a külföldi olvasók kedvéért 
-  röviden bemutatja Magyarország tör
ténelmét, főleg a megszállásokra, béke
diktátumokra, a határon túli magyar
ságra koncentrálva, ami egy külföldi ol
vasó szemében fölösleges panaszkodás
nak hathat. A bevezető ezt követően 
hosszasan fejtegeti, hogy mi is (volt) a 
magyar költők feladata egy ilyen nehéz 
időszakban: a társadalmi igazságtalan
ság leleplezése, az elnyomottak és jog
fosztottak védelme, a kultúra és erkölcs 
megőrzése. A tanulmány írója több he
lyütt is hangsúlyozza, hogy milyen fon
tos (volt) a művészek politikai szerep
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vállalása, útmutató ereje. A közösségért 
érzett felelősség azonban -  a tanulmány 
írója szerint -  nem csap át propagan- 
disztikus szólamokba, hanem szigorúan 
esztétikai síkon marad. A válogatásban 
szereplő verseknek közös tulajdonsága, 
hogy mind beilleszthetőek a nemzeti 
érzelmű, vallásos, rendszerellenes versek 
vonalába. Az antológia tulajdonképpen 
ezekre a művekre koncentrál, a bevezető 
tanulmányban utal is rá. Ez azonban, a 
kísérőtanulmányban foglaltakkal ellen
tétben nem a teljes ’45 utáni magyar 
költészet reprezentatív bemutatása, an
nak legfeljebb csak egy szelete lehet.

A könyv minden kétséget kizáróan a 
külföldi olvasókat tartja szem előtt. Se
gíti a befogadást a történelmi összefog
lalás, a bemutatott költők rövid életraj
za, s a könyvben gyakran felfedezhető 
magyarázó lábjegyzetek is. Ezek a ma
gyar történelem alakjait, a versekben 
szereplő személyeket mutatják be, vagy 
külföldiek számára értheteden fogalma
kat, utalásokat magyaráznak meg. A 
könyv hasznos oktatási anyag lehetne, 
ha Magyarországon kívüli terjesztését 
biztosítani tudnák. Ezért is kár, hogy 
csak itthon jelent meg, hiszen egy hoz
záértő tanár kezében méltón gazda
gíthatná a külföld Magyarországról való 
ismereteit. A címlapon és a könyvben 
szereplő képek is hozzájárulnak a kiad
vány esztétikai értékéhez.

Petrőczi Éva
Fél-szentek és fél-poéták
(Budapest: Balassi Kiadó, 2002.
207 pp.)
Pintér Márta

Petrőczi Éva, költő, műfordító, irodal
már, kultúr-antropológus, a teológia és 
egyháztörténet szakavatott értője, a mai 
magyar filosztársadalom ritkaságszámba

menően sokoldalú, imponálóan klasszi
kus műveltségű, több tudomány-terüle
ten jártas képviselője. A Fél-szentek és 
fél-poéták  ennek a szerzői sokszínűség
nek, komplex látásmódnak és a téma kí
méletlenül alapos és sokrétű, mondhat
nánk „petrőczis” vizsgálatának iskola
példája.

A tanulmánykötet vezérmotívuma 
megegyezik a szerző öt éve lezárt, azo
nos című disszertációjának témájával: 
az 1630-as évektől nagyjából 1680-ig 
megjelent, főként angol forrásokból for
dított és kompilált magyar puritán trak
tátusok, életvezetési könyvek művészi 
szépírói státusának körüljárása, és az 
eddigi irodalomtörténeti értékelésben 
marginális helyzetének módosítása. A 
jelen kötetben közreadott, jórészt 1998- 
2002 között írt, és szóban, nyomtatás
ban már különböző helyeken publikált 
tanulmányok a korábbi értekezés „ki
érleltebb”, térben-időben kiterjedtebb 
folytatását nyújtják. Az Előszó bán meg
fogalmazott cél: „hogy ... rehabilitáljam 
... e tanulmánygyűjtemény hazai szerzői 
közül a névteleneket vagy elnévtelene- 
detteket, illetve, hogy az ismertebb élet
művek, puritán vagy puritanizmus kö
zeli szereplők eddigi értékelését kiegé
szítsem, az eddigitől eltérő megvilágí
tásba helyezzem”, valamint, hogy „szá
mot adjak az angolszász világ kevéssé 
ismert vagy éppen világhírű, ugyancsak 
ezt a szellemiséget képviselő korai és 
kései szerzőiről, Sir Philip Sidney-től 
Emily Dickinsonig.”

A 17. századi magyar puritán írások, 
részben, mert már keletkezésükkor is 
csak néhány évtized szűk és sajátos 
recepciókészségére támaszkodhattak, s 
részben azért is, mert jó néhány közülük 
„nem kiemelkedő irodalmi alkotás” 
(68), még a korszakban egyébként jár
tas, igényes olvasó számára is egy zárt, 
zárványszerű világ távoli darabjainak 
tűnnek. Amitől a címbeli „fél-szentek és 
fél-poéták”, azaz a 17. századi puritán


