
193KÖNYVEK

mánykötetek, nemzetközi konferenciák tucatjai 
foglalkoznak azokkal a problémákkal, amelyek 
ebben a kötetben is felbukkannak. Tanulmányozá-
sát a humán tudományok valamennyi művelőjének 
figyelmébe ajánlhatjuk.

alBert sÁndor
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Gatien Courtilz de Sandras (1644–1712) neve 
leginkább egy regényhős születésének köszönhe-
tően maradt fenn az irodalomtörténetben, ugyanis 
ő jelentette meg d’Artagnan pszeudo-emlékiratait 
1700-ban, amelyek később Alexandre Dumas-ra 
oly nagy hatást gyakoroltak.  Courtilz de Sandras 
a francia királyi hadsereg Champagne-ezredében 
szolgált kapitányként egészen 1680-ig, amikor 
Hollandiába utazott és történelmi regényeket, il-
letve pamfleteket kezdett írni. 1686-ban a hágai 
Mercure historique et politique főszerkesztője lett. 
Ebben az időszakban keletkeztek első munkái, 
köztük a Rochefort gróf emlékiratai, amelyeket 
Mémoires de M. L.C.D.R. contenant ce qui s’est passé 
de plus particulier sous le Ministère du Cardinal de 
Richelieu et du Cardinal Mazarin, avec plusieurs par-
ticularités remarquables du Règne de Louis le Grand 
címen jelentetett meg. Ez a jobbára csak a korszak 
kutatói által ismert, de a nagyközönség számára 
napjainkban szinte teljesen elfelejtett mű legújabb 
kritikai kiadása Carole Atem gondozásában jelent 
meg a neves párizsi Honoré Champion kiadónál. 
Rochefort gróf regényes emlékiratai egy hosszú 
történelmi korszak eseményeit dolgozzák fel: Ri-
chelieu és Mazarin bíborosok kormányainak, a 
Fronde-nak és XIV. Lajos király uralkodásának 
első időszakát mutatja jól szerkesztett történetek 
sorozatán keresztül. Az eredeti mű szövegét a kö-
tet tudományos kiadója számos jegyzettel és ma-
gyarázattal kiegészítve teszi érthetővé és élvezhe-
tővé. Carole Atem bevezető tanulmánya segít, 
hogy a műben elbeszélt eseményeket történelmi 
kontextusba helyezzük, és rámutat a regény mű-
fajának kialakulásában korszakának jellegzetessé-
geire is. Az álgróf történetét egy nagy európai 
körkép keretében értelmezi, és számos fontos in-
formációval látja el a korszak történelme és irodal-

ma iránt érdeklődő olvasókat. A  könyv magyar 
vonatkozású történeteket is tartalmaz, így az 
1664-es év eseményeit érintve megtudhatjuk, 
hogy a Napkirály miért éppen Coligny-Saligny 
grófot nevezte ki parancsnoknak a Magyarország-
ra küldött csapatai élére. Courtilz de Sandras szin-
tén e hadjárat kapcsán még azt a gúnyos történetet 
is elmeséli, amely szerint Sully hercege a szent-
gotthárdi csata napján olyan részeg volt, hogy nem 
tudott felülni a lovára… Amint ez utóbbi példa is 
mutatja, Courtilz de Sandras e munkája nemcsak 
élvezetes olvasmány, hanem a kutatók számára ké-
zikönyvként is hasznos lehet, mivel kiváló krono-
lógiai rendszerű jegyzetapparátussal, gazdag bib-
liográfiával és jól használható mutatókkal rendel-
kezik.
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A Kovács Ilona szerkesztésében megjelent Vá-
logatott drámák című antológia körképet nyújt a 
magyar olvasó számára egy Magyarországon ed-
dig viszonylag kevéssé ismert szerző, Marivaux 
színpadi munkásságáról. A gyűjtemény elsősorban 
olyan fordításokat mutat be, amelyek színházi 
megrendelésre készültek, de nyomtatásban eddig 
nem jelentek meg. A magyar változatok között kü-
lönböző korszakokból származó szövegek szere-
pelnek, a korábbiak Lator László, Réz Pál, Szere-
dás András és Fáber András, a későbbiek Gerelyes 
Edit, Lackfi János és Pacskovszky Zsolt tollából, a 
gyűjtemény nyitódarabját pedig a szerkesztő maga 
fordította.

Marivaux, teljes nevén Pierre Carlet de 
Chamblain de Marivaux  (1688?–1763) sokoldalú 
szerző, aki több műfajban alkotott maradandót, 
drámaírói munkássága mellett mint regényíró, 
esszéista és gondolkodó is jelentős. Több kísérlet 
(főleg egy sikertelen tragédia bukása) után első át-
ütő színházi sikerét 1720-ban érte el A  szerelem 
megokosítja Arlekint című darabjával, amely először 
ebben a kötetben olvasható magyarul. Egész élet-
művéről a magyar olvasó és a színházkedvelő kö-
zönség eddig aligha tudott sokoldalúan tájékozód-
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ni, de ez a kötet most akár áttörést is jelenthet a 
magyar recepcióban. Nemcsak azért, mert kilenc 
eddig kiadatlan komédiát közöl, hanem mert filo-
lógiai apparátusa sokféle területen nyújt támpon-
tokat az egész életmű megismeréséhez és megítélé-
séhez.

A kötet szerkesztője az Utószóban (381–398) és 
a Függelékben (401–420) több irányból közelíti 
meg Marivaux munkásságának lényeges témakö-
reit és problémáit. A tanulmány komoly figyelmet 
szentel a korábbi fordításoknak, előadásoknak és 
az eddig megjelent egyetlen fordításkötetnek, 
János házy György munkájának (Hazugságok [Ma-
rosvásárhely: Mentor Kiadó, 2004]), amelynek 
koncepcióját erősen bírálja. Érdekes adalék a ma-
gyar nyelvű megjelenésekhez az Illyés Gyula szer-
kesztette antológiában (A francia irodalom kincses-
háza [Budapest: Athenaeum Kiadó, 1942]) találha-
tó két rövid szemelvény elemzése, amelyik egyúttal 
felveti a fordítások igen bonyolult problémáit. Er-
ről a kérdéskörről külön alfejezet szól (416–420), 
érintve a legegyszerűbbnek látszó apróságoktól 
kezdve a filozófiai háttérrel és értelmezéssel össze-
függő lényegi dilemmákat is. A gyűjtemény kifeje-
zett és vállalt célját szolgálja az is, hogy a fordítói 
módszerek nincsenek egységesítve. Ez egyrészt 
szükségszerű volt a sok szerző kiváló, de eltérő 
megoldásai miatt, másrészt hasznos a gyakorlati és 
a fordításelméleti paradoxonok szemléltetésére. Az 
előbbi azért lett volna megvalósíthatatlan, mert 
több évtizedet ölel fel a merítés a szövegekből, az 
utóbbi pedig a sokszínűség rovására ment volna. 
Csak egy könnyűnek látszó példát idézve, a sze-
replők nevének magyarítása közelebbről nézve ko-
rántsem egyértelmű: a darabok központi figurájá-
nak megnevezése Arlequin, Arlekin és Harlekin 
formában egyaránt szerepel, és mindhárom név jól 
indokolható különböző hagyományok alapján. Ez 
a téma egyúttal átvezet a darabok forrásainak és 
előzményeinek tárgyalásához, amely a szakiroda-
lom néhány alapvető munkájára és a két mérvadó, 
kritikai igényű összkiadásra (Paris: Garnier-Frères, 
1968, illetve a Pléiade sorozatban megjelent gyűj-
temény, Paris: Gallimard, 1993–1994) támaszkod-
va tájékoztat a legfontosabb tényekről és kritikai 
álláspontokról.

Mivel Marivaux erősen kötődött az ókori ko-
médiaírók (például Arisztophanész, Terentius és 
mások) és a commedia dell’arte hagyományához, 
valamint a francia elődök, köztük is elsősorban 
Molière munkásságához, a források felderítése 
nélkül nehéz hitelesen megközelíteni a szövegeit. 
Ennek fényében lehet csak élesen látni és megítél-
ni az ő újításait, amelyek közt kiemelt helyet foglal 
el a róla elnevezett szellemes párbeszédtípus, a sok-
 értelműen megszerkesztett csevegési stílus, a 
marivaudage. Ennek átültetése magyarra a lehetet-
lennel határos, de a fordítók persze sok esetben si-
keresen és mások számára is tanulságosan győzik 
le ezt az akadályt. Szintén az újítások közé tartozik 
bravúros szerkesztési technikája, az ún. „kettős re-
giszter”, amely bonyolult mondanivalók közvetíté-
sére alkalmas, látszólag könnyed, játékos formá-
ban. E téren a tanulmány sokrétűen igyekszik 
megcáfolni azokat a közkeletű, mára üres közhely-
lyé vált tévhiteket, amelyek a játékos formát egy-
ben felszínesnek is tekintik. E téren különösen 
hasznosak a Jegyzetek (401–415), amelyek a bemu-
tatók sorrendjében közölt darabokról gyűjtenek 
egybe fontos adatokat és értelmezéseket. A legis-
mertebb főmű (a Szerelem és Véletlen játéka, Lator 
László szellemes fordításában) mellett sok kiváló 
komédia olvasható a kötetben, amelyek mind felfe-
dezésre vagy újrafelfedezésre várnak, köztük egy 
másik, nálunk alig ismert remekmű, az Állhatatlan 
szeretők (Réz Pál nagyszerű magyar szövegével).

Marivaux aktualitását nyelvi és stílusbravúrjai 
mellett nagyrészt az biztosítja, hogy színházi vilá-
gának központi eleme a (gyakran kegyetlen) szere-
lem, amely összefonódik a pénz és a hatalom érvé-
nyesülésének bonyolult áttételeivel. Ezeket a ma is 
érvényes és súlyos témákat viszont olyan játékos 
formában közvetítik a filozofikus vígjátékok, 
amelynek előbb-utóbb meg kellene hódítania a 
magyar közönség szívét. Reméljük, hogy ez a sok-
féle lehetséges megközelítést bemutató, jól doku-
mentált gyűjteményes kötet kedvező fordulatot 
hoz majd a kiváló szerző magyarországi recepció-
jában.
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