
Fazekas pályája 1806 utáni szakaszának 
legszebb költeményeit élete utolsó éveiben 
ír ja. (1824 : Nyári esti dal, 1827 : A kellete-
korán jött esőhöz, 1828 : Ki a boldog, 
utolsó évek : A Kalendárium magyarázat ja 
u tán serkent gondolatok, Végbúcsú.) Beteg-
sége miat t is, kora miat t is visszavonult 
a köztevékenységtől, több ideje volt ismét 
írásra. Julow igén alaposan elemzi ezeket a 
verseket, nagyszerűen bontja ki tartalmi és 
formai szépségüket. De bármennyire szeret-
jük is ezeket a verseket, bármennyire 
t isztában vagyunk is kivételes értékükkel, 
nem hal lgathat juk el, hogy ezek sem mente-
sek bizonyos provinciális szűkkörűségtől. 
A 20-as évek közepén vagyunk, a mind 
jobban kibontakozó nemesi ellenállás idején, 
a reformkor küszöbén. Kölcsey nemrég írta 
a Himnuszt, Kisfaludy Károly a Mohácsot, 
Vörösmarty a Zalán futásá t — hogy csak 
a legnagyobbakat 'említsük. A kisebb költők 
is hasonló művekkel zárkóznak fel mögéjük. 
Fazekas minderről nem tud, nem tudhat . 
Debrecen ekkor már „vidék". 

Julow Fazekas jozefinizmusának tulajdo-
nít ja , hogy „bár egyfelől, a jobbágyság 
kérdésében . . . minden más író-kortársánál 
radikálisabb, az osztrák elnyomás egész 

rendszere ellen sehol sem emeli fel szavát" . 
(34. 1.) De ő is megjegyzi, hogy „műveiben 
nincs sok jele a József iránti megbecsülés-
nek". Azt hiszem, nem is lehet ennek a 
jozefinizmusnak túlzott jelentőséget tu la j -
donítanunk. Sokkal inkább arról lehet szó, 
hogy — mint írtam — Debrecenből nem nyílt 
kilátás a Habsburg-ellenes nemesi mozgal-
makra, másfa j ta Habsburg-ellenesség pedig 
nem létezett. (A Habsburg-ellenességet és 
a társadalom plebejus szemléletét irodal-
munkban először Katona József tudta össze-
kapcsolni : a plebejus szemléletet alighanem 
ő is a vidéknek, Kecskemétnek köszönheti, a 
Habsburg-ellenességet történelmi tanulmá-
nyainak és Pestnek.) 

Julow azzal fejezi be könyvét, hogy 
Fazekas „szelet vetet t . A vihart , a tisztító 
vihart a csodálatos év, 1848 a r a t t a " . Kétség-
telen, hogy Fazekas életműve is 48 szellemi-
előkészítéséhez tartozik. Az a bizonyos szél 
azonban több helyről, több irányból is fú j t , 
s Fazekas csak egy volt elvetői közül. Ennek 
valamiféle jelzése, megmutatása nélkül ezt 
a befejezést inkább csak ki tüntetést nyúj tó 
gesztusnak érezhetjük, mint Fazekas költé-
szete summázó értekelésének. 

Orosz László 

CORNEILLE : CID 

Nemes Nagy Ágnes fordítása, Üj Magyar К 

Egy barátom beszéli, hogy a Comédie 
Française egyik Cí'd-előadásán szóba elegye-
de t t szomszédjával, egy francia műasztalos-
sal s feltűnt neki, hogy az mily jól ismeri a 
darabot . A francia kijelentette, hogy huszon-
kettedszer lát ja, de még néhányszor meg 
szándékozik nézni. — Ugyanezen az estén 
tör tént , hogy az infánsnő szerepében debütáló 
fiatal színésznő valamelyik verssorból ki-
hagyott egy „és" szócskát. Az egész nézőtér 
felszisszent. 

Barátom Rouen-ban, Corneille szülőváro-
sában is látott egy C/rf-előadást. I t t Rodrigo 
és Chiinene első találkozásának jelentét a 
közönség tomboló tapsaira meg kellett 
ismételni. 

A magyar közönségtől annyira távol esik 
a corneille-i klasszicizmus, hogy én aki életem 
javát a francia irodalom tanulmányozásával 
töl töt tem, akkor lát tam először magyar 
Corneille-előadást, amikor a Kis Színház 
eljátszotta Po/yeuc/e-fordításomat. Az alap-
jában romantikus magyar lélek, amely 
Shakespeare-t oly természetesen öleli magá-
hoz, csak ezzel a spanyolosan-romantikus 
Corneille-jel tudna megbarátkozni, akit a 

yvkiadó, Budapest , 1956. 

francia költő, a szabályok zsarnoksága előtt 
meghajolva, nagy fáradsággal kiirtott magá-
ból. Ha a Cid-e.t, legalább olvasmányként, 
legjobban szeretjük művei közül, ez nyilván 
a spanyol eredetiből á tvet t romantikus ele-
mek érdeme. Az „és" kihagyásán elszörnyedő 
francia"közönség nem ezt keresi Corneille-ben; 

I t t kell rá tapintanom irodalmi és színházi 
műveltségünk fá jda lmas sebére : a forma-
érzék hiányára. Természetesen nem az ön-
magáért való formáról, a művész felelőtlen 
játékáról beszélek, hanem arról a formáról, 
amely elválaszthatatlanul összefonódik a 
tartalommal : amelynek megérzése nélkül 
a t a r ta lmat sem ér thet jük egészen. Corneille 
és nyomában a francia klasszikus dráma két-
száz esztendeig viselte olyan szabályok 
nyűgét, amelyek nélkül Shakespeare (hiába 
sajnálja ezért Voltaire) igen jól megvolt. 
Régen fölöslegesnek érezzük a hely—idő— 
cselekmény hármas egységét és a klassziciz-
mus rengeteg részlet-szabályát. De azért 
az irodalmi fejlődésben, akárcsak a fa jok 
vagy társadalmi rendszerek fejlődésében, 
nincsenek fölösleges,- á tugorható korszakok. 
Színpadi irodalmunknak és közönségünk 
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ízlésének nagy hiányossága, hogy a magyar 
színház — jól ismert okokból — oly későn 
született meg^ Későn vagy egyáltalán nem 
kapta meg azt , amit szerencsésebb népek 
évszázadok óta mintegy az anyatejjel szív-
tak magukba. Shakespeare életereje „be-
hoz ta" a kétszáz esztendős késedelmet. De 
a klasszicizmus ízlés-iskolájából végképpen 
kimaradtunk. Bessenyei már egy haldokló 
ál-klasszicizmust utánzot t , nem is szólva 
arról, hogy sem tehetsége, sem korának 
viszonyai nem engedték egy szűk körön túl-
jutni. Ma százezreket nevelünk színházi 
kul túrára és nem is sikertelenül ; de tegnapi 
és tegnapelőtti , kiváltságos közönségünk is 
messze járt at tól , hogy egy verssor megcson-
kítását észrevegye, vagy egyszerre egy ember-
ként , kéjesen sóhajtson fel egy „szép sor" 
hallatára. 

Ezért tulajdonítok nagy jelentőséget annak, 
hogy költőink egyszer-egyszer a francia 
klasszikusokhoz fordulnak s legalább könyv-
ben megismertetik közönségünkkel a tar ta-
lommal szervesen összeforrott szigorú for-
mák művészetét. Ezért örülök Nemes Nagy 
Ágnes, a tehetséges fiatal költőnő Cid-
fordításának is. 

A tar talmi hűség kérdése a Cid-zt illetően 
ma már föl sem merülhet. Több fordítása és 
magyarázatos kiadása van, magát a XVII. 
század francia klasszikusainak nyelvét külön, 
bőséges szótár dolgozza fel, minden, a maitól 
eltérő, szó- vagy kifejezés-használat meg-
magyarázot t példáival. Nem számít tehát 
különösebb dicséretnek, ha a fordítás hű-
ségét megállapítom. Komolyabb érdem, hogy 
a rím-kényszer sem csábítja a hagyomány-
szentelte sorok értelmének elcsavarására. 
A költő-fordító a szigorúan megszabott kor-
látok között is meg tud ta találni a költői 
megoldásokat. 

A verselés (versforma és rímelés), a nyelv és 
stílus kérdései mindig v i ta tha tók —• ha 
francia klasszikusokról van szó, még kiilön, 
sajátos szempontokból is. 

Természetesen nem kívánom ezzel a for-
dítással kapcsolatban folytatni azt a vi tá t , 
amelyet Bérénice-fordításom előszavában in-
dí tot tam el. Én elsősorban színpadi szem-
pontból tér tem el a formahűségtől a klasszi-
kus francia tragédiák fordításában, ötös-
hatodfeles jámbust használva alexandrin 
helyett . A színész lélegzetére és a kántáló 
szavalás („ronron classique") elkerülésére 
gondoltam. Nemes Nagy Ágnes fordítása 
könyvkiadásra készült. Bizonyára a lektorá-
tuson sem jut keresztül, ha az én külön-
véleményemet fogadja el. (A Franklinnál 
megjelent Racine-kiadás szerkesztői csak 
személyes becsülésből fogadták el Mithri-
da/es-fordításomat, az egyetlent, amely a 
gyűj teményben eltért a formahűségtől.) 

Nem kritika tehát , amikor néhány meg-
oldatlan kérdést vetek fel a francia a lexandrin 
fordításával kapcsolatban. Az első és leg-
fontosabb : lehet-e ezt a versformát valóban 
formahíven fordítani? Válaszom : nem. Fő-
ként , ha klasszikusokról van szó. A f rancia 
vers alapja tudvalevően a szótagszám, a 
metszet és a rím. De ha pusztán erre az a lapra 
helyezkedünk, akkor — legalább is a hím-
rímes, 12 szótagos sorpároknál a tiszta 
magyar Zrínyi-verset kapjuk, aminek népies-
sége tökéletes ellentétben áll a klasszikus 
stílussal (a kántálás fokozott veszedelméről 
nem is szólva). Paul Fort „bal ladái t" lehet 
így fordítani, Corneille-t vagy Racine-t nem. 
Ezt egyébként annyira tud ja és érzi mindenki , 
hogy — formahűség ide, formahűség oda — 
a magyar fordítók jámbusba szedik a francia 
alexandrint . 

A középmetszet (hémistiche) a másik erős 
rokonság a magyar verssel. Ehhez azonban 
ragaszkodni kell a jámbusba szedés ellenére 
is. Nemcsak gyakorlati okokból (a színész 
lélegzetvétele, a hallgatónak vagy olvasónak 
bizonyosfokú megpihenése) — hanem mer t 
fontos jellemző vonása a corneille-i verssor 
felépítésének, loáikai megszerkesztésének. 
Nem elég az, ha a metszet két szó közé esik. 
Értelmileg, logikailag kell ket téválasztania 
a sort. Egyhangúvá teszi a verset? Hát igen, 
Corneille-nél is, még inkább másodrendű 
kortársainál. Áz emberöltővel f ia ta labb 
Racine, aki nem a jogi okoskodások, hanem 
az érzelmek és szenvedélyek költője, már 
sokszor érzi tűrhetetlennek ezt a megkötöt t-
séget és három részre tagolt sorok bőven 
akadnak nála. Hugo jogtalanul vindikálja 
magának ezt a dicsőséget : 

J ' a i disloqué/се grand niais/ d 'alexandrin. 
Racine fordításában tehát van helye a 

hármas tagolásnak ; Corneille-nél hibásnak 
kell tekinteni ezt a sort : 

Te szirt, rólad (bukott alá) becsületem ! 
(I. felv. 4. jel.) 

A rímelés kérdésében Nemes Nagy Agnes 
szerencsésen találja meg a középutat az 
Ábrányi- vagy Kosztolányi-féle „gazdag 
rímelés" és a mai nemzedékben —- vissza-
hatásképpen — annyira kedvelt „süket 
r ímek" között . A puritánul, sőt gyöngén 
rímelő Corneille-t, aki a verssorok végének 
összecsengését keserves munkával érte el, 
valóban stílszerűtien ugyanolyan rímekkel 
fordítani, mint Victor Hugo-t, akinek a fel-
szabadított szótár egész kincsesháza rendel-
kezésére állt. 

A rímeléshez hasonló mérsékletre van 
szükség a szókincs megválogatásában. Cor-
neille a précieuse-ök kortársa, azonfelül 
desztillált emberek, ideális hősök megalko-
tó ja , akik társadalmi állásuk szerint királyok, 
császárok, hadvezérek. Semmi sem áll tőle 
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távolabb, mint az élet reális részleteinek 
ábrázolása vagy akár emlegetése is. Népies 
kifejezés még véletlenül sem hagyja el a 
tollát. A C/d-ben, igaz, a spanyol mintakép 
a lapján elcsattan egy valóságos pofon, de 
ehhez hasonló realizmus bűnébe soha nem 
esik többé. Nemes Nagy Ágnesnek gondo-
sabban kellett volna kerülnie a magyarul 
jól hangzó, de népies asszociációkat keltő 
szavakat , mert ezekkel kiesik Corneille 
stílusából. Corneille-nél nem lehet valamit 
, , sutbadobni" , vagy a „félsz" és „mersz" 
főneveket használni, bármennyire csábítja is 
ez utóbbiak rövidsége a szótagszámmal 
takarékoskodni kényszerülő fordítót . Ki-
rívóan népies a „kéne" és a „ l ám" is, Chimene 
szá jában. A „vágy" szó rövid, jól is hangzik, 
de hol írta le Corneille ezt a merész szót 
a szerelemmel kapcsolatban? Hiszen még 
„ a m o u r " helyett is sokszor , , f lamme"-ot 
használ, és cinikus természetű franciák 
gúnyosan idézik a szerelmes meghallgatásá-
nak ezt a szűzies kifejezését : „couronner 
sa f lamme". 

A rövidség kedvéért választott szavak 
átvezetnek a corneille-i tömörség kérdéséhez. 
(Ez a tömörség is érvül szokott szolgálni 
az ötös-hatodfeles jámbus ellen.) Nos, ennek 
a kérdésnek két oldala van. A nagy dikciók 
ál talában nem tömörek, sőt éppen a vers 
kényszerítésére sokszor szófecsérlők. Az össze-
tartozó tizenkettes-tizenhármas rímpárok 
gyakran kényszerítik a költőt, hogy egy 
gondolatot, amely két-három sorban is el-
férne, az egész „versszakra", tehát négy 
sorra nyújtson ki. Ilyenkor bőven akadnak 
henye szavak (cheville). Erre, ha a hely 
engedné, itt is ezer példát hozhatnék fel. 
A Po/yeuc/e-fordítás ötös-hatodfeles sorait 
nem volt mindig könnyű kitölteni ; a formahű 

Corneille- vagy Racine-fordításokban pedig 
bőségesen akad henye szó. Van Nemes Nagy 
Ágnes fordí tásában is egynéhány. Az ezernyi 
bőbeszédű sorral szemben a Corneille-iro-
dalom ismerőinek feltűnhetik, hogy min-
denüt t majdnem ugyanazokat a sorokat 
idézik a „corneille-i tömörség" igazolására; 
Bámulatos sorok ezek — néha csak félsorok, 
s a leghíresebb egyetlen, egytagú szó : 
„Moi !" (Medée) Ennek a kur ta szónak 
tar ta lma, helyzeti energiája valóban kivé-
teles és megérdemli a csodálatot. Ezek a 
sorok, félsorok, szavak különös gonddal ki-
kalapált díszítések bár szebbé teszik, de 
általánosságban nem jellemzik a művet . 
A fordítót mindenesetre nehéz próbatét elé 
állí t ják tömörségükkel, erejükkel. A leg-
nagyobb dicséret, amelyet Nemes Nagy 
Ágnes fordításáról elmondhatok, az, hogy 
ezeket a nehéz corneille-i sorokat méltóan 
fordítot ta le. Könnyí te t te helyzetét, hogy 
nálunk nincs hagyománya e sorok fordítá-
sának, egyik sem rögződött úgy a közönség 
tudatában, mint Arany Hamlet fordításának 
akárhány sora. 

Ké t példa : 
Reményből él a vágy, s meghal, ha nincs 

remény. 
(Si l 'amour vit d'espoir, il périt avec lui) 

(I. felv. 2. jel.) 
És harcosok híján a csata véget ért. 
(Et le combat cessa, faute de combat tants . ) 

(IV. felv. 3. jel.) 
Végezetül csak ennyit : szép C/d-fordítá-

sával Nemes Nagy Ágnes jó szolgálatot t e t t 
új olvasórétegünknek : megismertette egy 
nálunk jóformán ismeretlen stílussal és ta lán 
fel is ébresztette az érzéket ennek a stílus-
nak finomságai iránt. 

Benedek Marcell 

\ 

NÉMETH LÁSZLÓ : BÜN 

2. kiadás. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp. 1955. 

„Az ember nem állhat egyik lábával 
jeges vízben, a másikkal melegben" — 
mondja dr. Horváth Endre, ú j rózsadombi 
vi l lájának mosókonyhájában. A lakásban 
felesége vendégei szilvesztereznek, a 30-as 
évek közepetáján búcsúztatnak egy lejárt 
évet , egyben az ú j házat ava t j ák . Horváth 
a vendégek lármája elől menekül, s a vendég-
sereg helyett a mosókonyhában meghúzódó 
Lajos t választja társaságul, a Pesten szeren-
csét próbáló falusi parasztlegényt, aki segéd-
munkásként dolgozott a ház építésénél, s 
u tána egy időre még ot t ragadt Horváthék-
nál : kertet ásni s ezt-azt rendbe tenni a ház 

körül. A hirtelen kikívánkozó vallomást 
Lajos számára is érthetőbben fo ly ta t ja 
Horváth : „A hivatalom azt rendeli, hogy 
tud jam, mi van az országban, az állásom 
pedig, hogy egy legyek azukkal, akik odabenn 
táncolnak. A kettőt tisztességes ember nem 
bírhat ja soká. Vagy egészen ki a hóba, vagy 
be a pezsgős vödörbe." 

A ház urát voltaképpen nem a vendégek 
lármája kergeti a mosókonyhába ; az élet-
felfogásuk, életstílusuk, társadalmi felelőtlen-
ségük elől menekül, amelyet bűnösnek ta r t , 
s bár elítéli őket és nézeteiket nem osztja, 
magát is bűnrészesnek érzi. Az ő világukba 
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