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EZÓPUS FABULAI 

Az 1536. évi kiadás hasonmása. Budapest, 1950. Közoktatásügyi Kiadó. 

Bár a régi magyar irodalom területén a szövegkiadások terén a múltban is 
nagyon sok szerencsés kezdeményezés történt és alapvető eredmény született, még-
sem mondhatjuk, hogy a népi demokrácia szövegkiadói számára nem is akad 
tennivaló. Ellenkezőleg: több a kelleténél. A Régi Magyar Költők Tára és a 
Heinrich-féle Régi Magyar Könyvtár folytatásra vár, s számos, a kutatók és a nagy 
érdeklődést eláruló egyetemi hallgatók számára nehezen vagy egyáltalán hozzá 
nem férhető mű lapul pesti és vidéki könyvtárainkban, sőt külföldön is. Ezek — 
nem egy közülük unikum, s ki vannak téve az elkallódás veszélyének — feltáma-
dásra várnak. Haladó hagyományaink szeretete és ápolása kötelez, hogy végre-
valahára napvilágot lássanak. 

Ezért köszöntjük megkülönböztetett figyelemmel az első magyarra fordított és 
kinyomtatott Ezópus fabulák 1536. évi eredetijének hasonmás-kiadasát. A „meg-
különböztetett figyelem" és a kiadvány jelentősége késztet arra, hogy a kiadás 
körüli problémákra és hiányokra élesen mutassunk rá. 

A hasonmás tökéletes, minden igényt kielégít, hisz a könyvet nem csupán 
tartalmában, azaz szövegében, hanem eredeti formájában is megsokszorozza és így 
örökíti tovább: az eredetit teljesen helyettesíti. Ez a jelen esetben azért is lényeges, 
mert csak néhány példányának kegyelmezett meg a könyv két nagy ellensége: a 
„nyájas olvasó" és az idő; s ezt a néhány példányt könyvtáraink — méltán — 
féltett ritkaságként kezelik, óvják és nem szívesen adják sokak kezébe. 

Feltűnő és szokatlan, hogy a hasonmáshoz a magát meg nem nevező közreadó 
„a szélesebb körben való feihasználás érdekében" csupán egy nyúlfarknyi (tizen-
négy soros) bevezetést, tartalommutatót és négylapnyi, eléggé hiányos szójegyzéket 
csapott. A műre, annak jelentőségére, fordítójára stb. szót sem pazarol, pedig e 
mostan: kiadásnak puszta ténye is arra utal, hogy valamikép jelentős alkotással 
állunk szemben. Hogyne volna jelentős, hisz a nemzeti nyelv szempontjából irodal-
munk fontos állomása és világi szépprózánk úttörő megnyilatkozása, a fordító Pesti 
Gábor pedig az irodalmi anyanyelvűség harcosa és az első tudatos magyar stiliszta. 
Nem valószínű, hogy a címzett, a „szélesebb kör" minderről oly sokat tudna! Ezért 
szükséges és elengedhetetlen az előszó, melyben az olvasót segítjük, irányítjuk, 
megismertetjük az íróval és tálcán visszük néki azt a minimális tudnivalót, mely-
nek birtokában jól és helyesen érti meg a művet. Egyszóval: a legújabb kutatások 
eredményeit adjuk dióhéjban. De már nem utolsó sorban itt kell rámutatnunk arra 
is, mit ad ez a könyv a mának, amiért külön is érdemes volt a sok százéves homály-
ból napfényre hozni. Sokat. Felszabadulás utáni fordításirodalmunkat olvasgatva 
gyakran maradt vissza bennünk valami keserű szájíz, szinte feljajdultunk: hogy 
lehet így kerékbe törni Petőfi, Arany, Móricz Zsigmond nyelvét! A gazdag nemzeti 
hagyományból ime be tudjuk mutatni egyik boldog ősüket, ki több mint négyszáz 
évvel ezelőtt mélyebben átérezte hivatását, jobban szerette, ismerte anyanyelvét, 
különben fordított, mint ők. Nem vallanak szégyent, ha tanulni hozzá mennek 
vissza. 
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De továbbmenve, a régi irodalom kutatói számára is kellett volna valami 
keveset mondania. Kitől várhatjuk ezt joggal, ha nem attól, ki a munkát érdemes-
nek találta kiadni s aki ezzel természetszerűen behatóbban foglalkozott? Ha már 
a szerzővel és a művel, a köfötte rajzó problémákkal nem is foglalkozott, ha valami 
újat vagy legalább a réginek rendszérezését, átértékelését nem is adta meg, pedig 
erre Szilády Aron példája és eredményei köteleznek, legalább Pesti Gábor könyvé-
nek sorsáról: hány példány maradt fent, kiadták-e már, hogyan, voltaK-e kísérletek 
hasonmáskiadásra, hogy valósult meg a mostani, melyik fentmaradt példányról való 
e mostani hasonmás? — értesítene minket, bizonyos bibliográfiát adna, hisz e sok, 
szétszórt adat összefogása is tanulságos lenne. Megtudnók többek között azt, hogy 
e kiadás tervét az Akadémia közel harminc évvel ezelőtt már magáévá tette, s meg-
bízta Mészöly Gedeont kiadásával; ő fényképeztette le az Akadémia könyvtárának 
példányát, s erről készült ez a kiadás évtizedekkel utóbb, mert a régi Akadémiára 
jellemző „tudományos" személyi szempontok miatt lekerült a napirendről. Az sem 
érdektelen, hogy Toldy Ferenc már a múlt században érdemesnek tartotta kiadni, 
de ő nemcsak tartalommutatót és szójegyzéket csatolt hozzá, hanem a maga idejé-
ben kitűnő, a problémák egész teljességét felölelő, értékes bevezetést is. Ez az új 
kiadás azért vált szükségessé, mert Toldyé maga is könyvritkaság, másrészt pedig 
átírt és többhelyütt pontatlan. Ha Toldy a múlt században eleget tudott kora szín-
vonalán tenni a tudományos közreadás követelményeinek, akkor ez ma sokkal fej-
lettebb színvonalon elengedhetetlen kötelesség. 

Gerézdi Rábán 

W. M. THACKERAY: HIÜSÄG YÄSÄRA 

Ford-: Vas István, bevezette Sőtér István 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1950. I—II. 392,383 1. 

Még javában t a r t a napoleoní háborúk színjátéka, amikor , az európa i 
hadszínterektől távol, Kalkut tában megszületik a század később oly keserű 
és élesszemü angol í r ó j a : Thackeray. (1811.) E g y évvel előbb még magasan 
ragyog Bonapar te c s i l l aga s többek közt ez az év hozza a m a g y a r nemesi 
insurrect io győri f u t á s á t is a „ret i rá l j , ret irál j , K o m á r o m i g meg se á l l j " 
dal lamára. Thackeray születése után egy évvel viszont : Borodino, Kutuzov 
győzelmes visszaütése, bukás, ma jd Szent Ilona. À korzikai sas röp te száz-
napos vergődés után végleg lehanyatlik Waterloonál, s „a dicsőséges hír-
adásra egész Anglia megremeg a diadal tó l" — ahogy Thackeray í r j a később' 
A v ik tor iánus Angl ia fénykora kezdődik Well ington győzelmével. A gyar -
matbirodalom biztonságát látszólag sejmml sem fenyegeti többé, legalábbis 
a búr háborúig . „Virágzó" korszak ez, hatalmasan fej lődő iparra l , ór iás i ra 
duzzadt kereskedelemmel. Évi többezer fontból parádézó divatmajmok, min t 
Brummel , ünnepelt szépségek, kétes üzleteket lebonyolító g y a r m a t i kor-
mányzók, min t War ren Hastings, ar isz tokraták, ak iknek rosszul jö t t a ga-
bonavám eltörlése, gyárosok, akiket az 1832-es választójogi re form be ju t t a t 
a par lamentbe, for rada lmár- le lkű költők, mint Shel ley —: ez a felszín ragyo-
gása s ez a la t t érlelődik, egyre jobban kibontakozik a munkásmozgalom. 
A képmutatás , a fokozódó kizsákmányolás, a p rof i t é r t hajszolt gyermekmunka 
s az E u r ó p á n végigsöprő forradalmi hul lám korszaka ez: Angl iában a char-
t i s táknak m á r öt nap i l ap juk van s egy folyóira tuk is (a Democratic Rewiew), 
és 1864-ben, egy évvel Thackeray ha lá la u tán éppen London lesz a színhelye 
az első nagyjelentőségű megmozdulásnak. A St. Mart in ' s Hallban M a r x köz-
reműködésével megalakul az I. Internacionálé. 

103 


