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�Néha szeretnék még egyszer szerel-
mes kisdiák lenni / Hosszú órákig
állni egy virágos ablak elõtt / Némán
várni egy megbeszélt szerelmes apró
kis jelre / Aztán tágra nyílt szemek-
kel, remegve csodálni õt.� Irodalmi
folyóiratban viszonylag ritkán idé-
zett szerzõ Vándor Kálmán, a hetve-
nes�nyolcvanas évek népszerû dal-
szövegírója. Mégis bátorkodtam a
Lady Laura címû dalból
idézni, s kedvem lenne el-
merengeni rajta, hogy a ma-
gyar táncdal mennyit kö-
szönhet az olasz slágerkultú-
rának, s az olasz slágerbe
vajon mennyi szivárgott le a
régi olasz trubadúrhagyo-
mányból. Hogy a szivárgás
irányát jól jelöltem-e meg, nem tu-
dom, az irodalom talán csak elõre-
csordogálni képes, egyéb irányok
csak a vízügy kútfõi elõtt ismerete-
sek. Egy bizonyos: a régi vers erede-
tileg rendszerint énekelt szöveg volt,
szöveggé száradt dallam, s az is bizo-
nyos: 2004-ben végre megjelent az
elsõ, az összes nyugati nyelvet felöle-
lõ, magyar nyelvû középkori szerel-
mi antológia, amely a legszélesebb
értelemben vett irodalmi élet min-
den szereplõjének tanulságos lehet.

A könyv valóban tanulságul
szolgál. A szexuális forradalom ko-
rában például, mint fentebb láttuk,
voltak még, s igen számosan, akik

efféle szívet melengetõ szemérmes-
séggel simítgatták a szerelem témá-
ját. A remegve csodáló áhítat versei
mellett természetesen a középkor
szerelmes mûveibe sok vaskos hu-
mor, irónia, pajzánság is fér. Túl
nagy a kor és a földrajzi távolság ah-
hoz, hogy a kötetben nagy filológiai
gondossággal, jeles irodalomtör-
ténészek korfestõ bevezetõ tanulmá-
nyaiban is bemutatott provanszál-
francia, olasz, ibériai, germán
Minnesang és angol trubadúrhagyo-

mányok leírhatók lennének
egyféle közhelykészlettel.

A kötet trubadúrjaiban
közös, hogy a férfi�nõ kap-
csolatnak a maga korában
frissen ható, annak transz-
cendens és erotikus vonása-
it egyszerre hangsúlyozó
felfogását vallják, s közös az

is, hogy munkásságukból (egymásra
épülõ, illetve egymásra olykor sze-
mernyit sem ható generációk, isko-
lák napjainkra félig már elhalkult írá-
saiból) a középkori Európa mûvelõ-
déstörténetérõl, a népnyelvû
irodalom kialakulásáról kapunk is-
mereteket.

Az ismeretterjesztõ albumot sze-
met gyönyörködtetõ, a tizennegye-
dik század elejérõl való színes képek
díszítik, s a kötet összeállítói számára
már a sötét középkorral szembeállí-
tott vérbõ és varázslatos középkor
képe is közhelyszerûen ismert.
Könyvészeti megoldásaiban a korai
nyomtatott könyvek tipográfiáját és
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trükkjeit eleveníti fel, ez manapság
itt-ott divat is lett, ebben a kötetben
viszont legalább félig adekvát.

A belbecs legalább olyan hívoga-
tó, mint a külcsín. �A magyar iroda-
lomban nem három, hanem négy
egyenrangú mûnem létezik: a líra, a
dráma, az epika [�] és az ezekkel
teljesen egyenrangú mûfordítás� �
állítja Bánki Éva, s tény, hogy a Rába
György által �szép hûtlenségnek�
nevezett mûfordítás a fordítók élet-
mûvének és korának is alkotórészévé
válik. Ily módon a jelen antológiába
beválogatott mûfordítások a 20. és
21. századot is visszatükrözik, s ala-
kítják is, amennyiben elfogadjuk,
hogy a nyolcvanas évektõl a
�magasirodalomban� (hegymászó
kútfõk leleménye) is megfigyelhetõ
a trubadúrlíra kultusza.

Három vagy még több nemze-
dék mûfordításai feleselgetnek egy-
másra: Babits Mihálytól Radnóti
Miklóson át, Illyés Gyulán és Bara-
nyi Ferencen keresztül egészen a leg-

újabbakig, akik közül három kivéte-
lesen �hûtlent� feltétlenül kiemelek:
Havasi Attilát, Varró Dánielt és Vas-
kó Pétert. A könyv még az olyan ol-
vasónak is íncsiklandó érdekesség,
aki � mint e sorok írója is � elítélen-
dõ módon a kortárs irodalom iránt
jobban érdeklõdik, mint régen elhalt
elõdei iránt. Termékeny paradoxon,
hogy épp a kötet legarchaikusabb ré-
tegét képezõ, gyakran mágikus céllal
komponált galego-portugál nõi da-
lokban kaptak legnagyobb szabad-
ságot kései fordítóik.

A kötet örömteli felfedezés a szí-
vet melengetõ szemérmesség örök
kedvelõinek éppúgy, mint azoknak,
akik boldogan lobogtatják újra és új-
ra, hogy minden kornak megvan a
maga szexuális forradalma, s min-
den korban ott a pimaszul világias és
pajzán BEAT.
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Az elsõ fülön a szerzõrõl szóló leg-
fontosabb adatok között olvashat-
juk azt az elképesztõ tényt, hogy a

könyv írójának �1984-tõl közel ezer
publikációja és húsz önálló könyve
látott napvilágot�. Lehet-e ezek
után még többet mondani az iroda-
lomról? Mit rejthet ez a karcsú kö-
tet, mely címe szerint is csak �köny-
vecske�?
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