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Ebben a rovatban a recenzensnek már volt 
alkalma méltatni a Szigeti veszedelem Jean-
Louis Vallin által elkészített szép és értő 
francia fordítását. Ezúttal annak lehet örülni, 
hogy ugyanő Az török áfium ellen való orvos-
ság fordítását is publikálta. Zrínyi kiáltvá-
nyának szakszerű, kísérőtanulmányokkal és 
jegyzetekkel ellátott fordítása fontos lépés a 
magyar vonatkozású Turcica-irodalom nem-
zetközi megismertetése felé. Így Vallin mun-
kájának megjelenése, amelyet eredetileg és 
elsősorban minden bizonnyal személyes 
elköteleződése motivált, örvendetesen egy-
beesik az elmúlt évek több hasonló vonatko-
zású publikációval, így például a Christian–
Muslim Relations című bibliográfiai lexikon 
16. és 17. századi köteteinek megjelenésével 
– bennük több magyar vonatkozású szócik-
kel – és Augier Ghislain de Busbecq Török 
leveleinek Dominique Arrighi által készített 
francia fordításával (Les Lettres turques [Pa-
ris: Champion-Classiques, 2010]).

Vallin magyartudása szerencsésen ta-
lálkozik klasszikafilológusi végzettségével 
– Phaedrust is lefordította franciára –, és a 
kettő együtt tökéletesen alkalmassá teszi őt 
a vállalt feladatra: magabiztosan kezeli Zrí-
nyi prózájának gazdag latin citációs anyagát, 
az archaikus magyar szövegen átütő latiniz-
musokat, és még az Áfium mintáját, vagyis 
Busbecq Szózatát (Exclamatio) is alaposan is-
meri. A könyv bevezető tanulmánnyal indul, 
amelyben Vallin a történeti kontextust és Zrí-
nyi portréját vázolja fel, végül pedig szót ejt 
az Áfium nyelvi sajátosságairól is. Utószóként 
szintén Vallin tanulmánya olvasható. Ebben 
Busbecq szövegét és Zrínyi kiáltványát ha-

sonlítja össze (ennek magyar változatát lásd 
jelen folyóiratszámban). Az Áfium kétnyel-
vű, magyar–francia szövegközlését tárgyi és 
nyelvi jegyzetek kísérik, továbbá a kötetet a 
történeti személyek mutatójával, a magyar ki-
rályok, erdélyi fejedelmek és török szultánok 
kronológiájával is ellátta a fordító. A  könyv 
befogadását az 1663–64-es törökellenes há-
ború eseményeiről tudósító gazdag korabe-
li metszetanyag még élményszerűbbé teszi. 
Vallin itt újra bebizonyítja, hogy komoly Zrí-
nyi-filológussá képezte magát. Alapos ismerő-
je az egész életműnek, és a motívumhálózat 
szintjén is otthonosan mozog benne. Az utó-
szóban például a Szigeti veszedelem keresztény 
mártírideálját magabiztosan állítja szembe az 
Áfium sokkal pragmatikusabb célkitűzései-
vel, a bevezető tanulmány 105. lábjegyzeté-
ben pedig az önkéntes száműzetés témájára 
hoz fel két párhuzamos szöveghelyet: egyfelől 
Zrínyi gunyoros javaslatát az Áfium végéről, 
hogy tudniillik a magyar nemzet kezdjen új 
életet Brazíliában (100–101), másfelől a Szigeti 
veszedelemből a pécsi olajbéknek a törökökhöz 
intézett felhívását, hogy inkább bujdossanak 
el szégyenükben a világ szeme elől, ha meg-
torlatlanul hagyják Rézmán és Mehmet pasa 
halálát (III, 88). És bár Vallin egyelőre nem 
vállalkozott a teljes prózai életmű lefordításá-
ra, a könyv tanulmányaiban ízelítőül megle-
hetősen komoly idézetanyag található a Má-
tyás-elmélkedésekből és a Vitéz hadnagyból is.

A francia Szigeti veszedelemhez hasonlóan 
a fordítás ezúttal is pontos, és a korabeli ma-
gyar nyelv fölényes ismeretéről tanúskodik. 
Vallin a nyelvtörténeti és a dialektális sajátos-
ságokra is ügyel, és tökéletesen érti őket. Csak 
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szúrópróbaszerűen: a „cseléd” szó ’család’ 
értelemben való használatát érti, és helyesen 
fordítja, valamint az idiomatikus kifejezéseket 
is frappánsan, megfelelően adja vissza: „mind 
egy bordában szűttek vagyunk”, franciául: 
„nous sommes tous de la même étoffe” (64–65); 
„körmösen nyúlunk a magunk dolgához”, a 
fordításban: „que […] nous saisissions entre 
nos griffes notre propre destin” (58–59). Noha 
a fordító maga is bevallja, hogy Zrínyi latiniz-
musokban, nyelvtörténeti különlegességekben 
és egyedi nyelvhasználati jellemzőkben gaz-
dag magyar nyelvének rétegzettségét nem tud-
ja reprodukálni, stílusérzéke mégis szellemes 
megoldásokhoz vezeti. Még a hangulatfestő 
szavak sem fognak ki rajta: „nem habahurjául 
kévánom az mi nemes resolutiónkat”, a fran-
ciában: „ce n’est pas comme un hurluberlu que 
j’aspire à notre noble résolution” (58–59). Külö-
nösen sikerültnek érzem a „chimère” (’szörny’, 
’ábránd’, ’rémkép’) szó használatát ebben 
a híres passzusban: „Musquát nem számlá-
lom, mert álomhoz való discursus volna in-
kább, hogysem valósághoz” („Je ne prends 
pas en compte les Moscovites, car j’aurais à 
parler d’une chimère plutôt que d’une réalité” 
[54–55]). Némi erőtlenséget, hiányt egyedül a 
szöveg végén érezni, ahol Zrínyi keserű sza-
vait – „kérjünk spanyor királytúl egy tarto-
mányt, csináljunk egy colóniát, legyünk pol-
gárrá” – Vallin így adja vissza: „demandons 
un territoire au roi d’Espagne, fondons-y une 
colonie et soyons-en les citoyens” (100–101). 
A  francia en névmás, valamint az ’állampol-
gár’ jelentésű citoyen szó használatával Vallin 
a következő jelentést adja a mondat zárlatá-
nak: ’legyünk ennek a gyarmatnak a lakói’. 
Zrínyi viszont általában beszél a polgárrá vá-
lásról, ami a magyar eredetiben azért drámai, 
mivel – tudva, hogy Zrínyi föntebb a polgár 
szót ’közrendi’ értelemben használja – ebben a 
felszólításban a nemességről, így a vitézi élet-
módról való lemondás is benne van.

Néhány apró furcsaság is bánthatja a 
magyar olvasó szemét, pedig hazai szakértő 
bevonásával ezeket könnyen javítani lehetett 
volna. Ilyen az, hogy Vallin a bevezető tanul-
mányban Klaniczay Zrínyi-monográfiájának 
első, 1954-es kiadására hivatkozik, noha a 
szakmában evidens, hogy a második, javí-
tott és jelentősen bővített kiadás a mérvadó. 
Javára legyen mondva a fordítónak, hogy 
Klaniczay könyvének társadalmi-politikai 
kontextusát pontosan érzékeli, és helyén ke-
zeli azt a passzusát, amelyben a Zrínyi-ku-
tatás megkerülhetetlen alakja az Áfiumban 
támadott „muszkákat” védi, nyilván nem 
minden politikai áthallás nélkül. Zavaró az 
is, hogy Vallin kommentárja szerint a Zrínyi 
által emlegetett „őshaza”, Szkítia, azonos len-
ne Magna Hungariával, amelyet a fordító a 
Káma partjaira, az Uráltól nyugatra helyez. 
Ez azonban már utólagos régészeti-őstör-
téneti tudásunk visszavetítése Zrínyi korá-
ra: Anonymus például a Fekete-tengert és 
a Dont említi tájékozódási pontként Szkítia 
kapcsán; a Don Kézai Simonnál és a Képes 
krónikában is hasonlóképpen szerepel; Bonfi-
ni a Don mellett a Dnyeperről is beszél, de az 
Urálról és a Káma könyökéről egyetlen régi 
történeti kútfőnk sem ír. Vallin tanulmányai 
ezt leszámítva informatívak és korrektek, az 
Áfiumnak a Busbecq-szöveggel való össze-
hasonlítása pedig néhány hiánypótló meg-
jegyzést is tartalmaz. Ezekből a kísérőszö-
vegekből jó volna eltanulni a jellegzetesen 
franciás, a távolságtartást mellőző, szenve-
délyes, átélésről és személyes érdekeltségről 
tanúskodó hangnemet (noha éppen a hazai 
Zrínyi-szakirodalomban nagyon is jelen van 
ez a tónus Kovács Sándor Iván óta). Jó látni, 
hogy Zrínyi francia fordítója együtt lélegzik 
az élő hazai kutatásokkal, amelyekkel maga 
is párbeszédbe lép.
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