
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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tartozik társadalmi állása révén, az ő vilá-
gukba húzza vissza a hitvesi szeretet jogán 
a felesége. 

Lajos nem egészen érti, min gyötrődik 
Horváth. A maga nyomorúságának szemszö-
géből inkább irígylésreméltónak lát mindent, 
amit Horváth életéből egyáltalán meg tud 
látni : a rendezett anyagi viszonyokat, a 
viszonylagos jólétet, sőt fényűzést, s úgy érzi, 
„az úr . . . nem tud ja jó dolgában, mit 
csináljon." — „Nem nyafogás az egész?" — 
gondolja, de a Szilveszter-esti zaklatot t 
vallomás mégis megsejtet vele valamit 
arról a bűnről, ami úgy rágja a gazdája lel-
két . „A bűnt nem egyes urak követték el. 
A bűn az uraknak is fölöttük van ; csak 
az egyik nem érzi s táncol, a másik érzi és 
tönkremegy benne?" Sejtését iszonyúan iga-
zolja a masnap reggel : Horváthot eszmélet-
lenül' találja a dolgozószobájában ; meg-
mérgezte magát . 

„Bandikám, ha én ezt gondoltam volna" 
— sikolt fel Horváthné. Pedig ő sokkal 
többet tudot t az ura gyötrődéséről, mint 
Lajos, de még annyira sem tudta megsejteni 
és megérteni a vívódások igazi okát, mint a 
parasztlegény. Ő ismerte az ura elveit, de a 
maga könyörtelenül gyakorlati észjárásával 
az elveket valamiféle makacs férfi-hóbortnak 
tekintette, a lelkiismeretet pedig a gyávák 
kényelmes kibúvójának. Ezért nem tula j -
donított jelentőséget annak, hogy férje úgy 
járt az ú j házban, mintha lopta volna, (mert 
„az ember nemcsak akkor lop, ha elcsen vala-
mit, hanem akkor is, ha elfogadja amit 
érzi, hogy nem dukál .") Ő csak olyasmiket 
látott meg, hogy az ura, elvből, nem fogad 
el egy állást, pedig jövedelmezőbb lett volna 
az addiginál, s hogy inkább gyalog jár, holott 
járhatna autón is, ha úgy akarná. 

Túl minden különbözésen, meg-nem-érté-
sen, ez a három, a regény három főalakja, 
nein is áll olyan távol egymástól, mint első 
pillantásra látszik. Közös bennük az elége-
detlenség : rosszul érzik magukat a világ-
ban, valami mást szeretnének. Ez a „ m á s " 
különböző ábrándképekben rajzolódik elé-
jük. Lajost, a paraszti élet elől menekülő 
fiatalembert a fixes állás, vagy a házmesteri 
alkalmazás, a szerény, de biztos megélhetés, 
a rendezett szegénység kispolgári ábrándja 
csalja Pestre a nagy gazdasági világválságot 
követő szűk esztendőkben. Horváthné nagy-
polgári illúziókat kerget, és szívós akarat ta l , 
férje ellenkezésével dacolva, hatóságokkal, 
vállalkozókkal, munkásokkal hadakozva meg-
építteti a rózsadombi házat, aztán német 
nevelőnőt fogad, s ha a vágyott nagypolgári 
életstílust — kellő anyagi eszközök híján 
— el nem is éri, legalább néhány kellékét s a 
látszatát biztosítja. Az ő elégedetlensége és 
ábrándja lényegében a Lajoséval azonos : 

mindketten egy fokkal feljebb akarnak jutni 
a meglevő társadalmi létrán. 

A Horváth Endre elégedetlensége más t e r -
mészetű. Ő nem a maga társadalmi helyével 
elégedetlen, hanem a társadalmi renddel . 
Ám nem forradalmár-lélek, akinél a társa-
dalom romlottságának felismerése után a 
következő logikus lépés a társadalmi rend 
megdöntésére irányuló törekvés volna. Benne 
a felismerés nem érlel te t te t , ábrándot i s 
csak töredékesen, a felismert igazsághoz 
képest törpe arányokban. A probléma tehá t 
— szubjektive is — megoldatlan marad s 
egyre nyomasztóbb lelkiismereti tehertétel 
lesz belőle. Márpedig Horváth szerint „nem 
az a fontos, hogy az embert mások meg ne 
öljék, hanem, hogy a lelkiismerete meg ne 
ölje." A lelkiismereti válság annyira elhatal-
masodik ra j ta , annyira felőrli, hogy sokszor 
már ellenállásra, önvédelemre sem telik az 
erejéből. Jellemző pl., hogy az örökségét, 
amellyel más tervei voltak, amellyel az 
ábrándjaiból akar t valamit megvalósítani, 
„részvétből, szeretetből" odaengedte a fele-
ségének, s ha nem helyeselte is, mégsem 
akadályozta meg, hogy az asszony felépíttesse 
a rózsadombi házat, ami a Horváth szemében 
a felesége elszántságának s ezen túl az őt 
annyira emésztő bűnnek a jelképévé nő. Ami-
kor a ház ellen lázadozik, építész-barátja 
szemére is veti : „Ezt elébb kellett volna 
meggondolnod . . . Egy házépítés komoly 
dolog, éppolyan komoly, mint a családala-
pítás. Akinek nincs hite hozzá, az tör jön, 
zúzzon, harapjon, de ne egyezzék bele. Aki 
házat épít tet , az igent mondot t a vi lágra ." 
Horváth válasza : „De én nem mondtam 
igent. Én csak fáradt voltam, menekültem 
a felelősség elől, s ezt dobtam oda E m m á -
nak." 

Az ellenállóképesség efféle megbicsaklásait 
—- úgy is mondhat juk : az öntudat kihagyá-
sait — a külső, adot t körülmények nem indo-
kolják szükségszerűen ; inkább egy gyenge 
idegrendszer működési zavarainak m u t a t -
koznak. Az idegrendszer labilitása olyan 
jelentős szerepet játszik Horváth Endre sor-
sának alakulásában és öngyilkosságában, 
hogy bukása egy érzékeny lelkiismeretű, de 
gyenge akara tú , elhatározó lépésre még a 
családi ot thon négy fala közt is képtelen 
ember kisszerű egyéni tragédiája, nem pedig 
„ a " becsületes, de u ta t nem találó értelmiségi 
tragikus felőrlődése a társadalom ellentétes 
erői közt. 

Méltatlan és hiú dolog olyasmit kérni szá-
mon az írótól, amit nem is akar t adni. A re-
gény szerkezete azonban olyasmit sejtet , 
mintha a művészi szándék több, más lett 
volna, mint amit a mű megvalósított . 
A Németh Lászlónál szokatlanul gazdag tá r -
sadalomrajz, a sok jól jellemzett mellékalak 
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mind azt az érzést kelti, hogy az író különös 
gondot fordít a hát tér megfestésére, s hogy 
Horváth Endre tragédiáját ez eló'tt a hát tér 
előtt akar ja lejátszani, és úgy, atiogy az 
csakis e háttér előtt játszódhatik le. Horváth 
azonban, mikor a regényben feltűnik, már — 
hogy úgy mondjuk — ,,készen v a n " ; előbb 
szerzett tapasztalatai alapján, vagy ami 
valószínűbb és rá jellemzőbb, elméleti úton 
már rég el jutot t a bűn felismeréséig, s a tár-
sadalmi kérdések már régóta személyektől, 
eseményektől függetlenedve, elvi síkon, még 
inkább lelkiismereti vetületben tudatosod-
tak benne. Feltűnő például, hogy Lajos, 
akinek a regény szerkezetében az a szerepe 
lehetne, hogy a fő-alak és a háttér közt az 
állandó, élő kapcsolatot megteremtse, egyre 
passzívabb hallgatójává válik Horváth mono-
lógjainak. A társadalom bajaitól Horváth 
észre sem yeszi a Lajos bajai t , legfeljebb egy 
pillanatra, restelkedve, de egy kicsit meg is 
lepődve azon, hogy másoknak is lehetnek 
gondjaik, mások is szenvedhetnek. Ket tőjük 
regénybeii sorsa egymástól teljesen függet-
lenül alakul, úgyhogy Lajos alak ja és történe-
te a Horváth doktoré mellett szinte úgy hat, 
mint felesleges ráadás. A regény két, egymás-
sal alig összefüggő, egymás művészi hatását 
rontó részre esik szét. 

Ez a kettősség azonban Németh László 
írói adot tságainak, módszereinek kétféle-
ségével megmagyarázható. A tanu lmányí ró 
Németh Lászlónál a kérdések, még az aprónak 
látszó részletkérdések is általános érvényű-
nek szánt tételek megfogalmazásához szol-
gáltatnak anyagot, a regényíró viszont éppen 
akkor van elemében, amikor az ábrázolt való-
ság minél kevesebb s minél szűkebb körben 
igaz jelenségét ragadja meg és boncolgatja. 
(Gondoljunk csak a ,,Gyász"-ra vagy az 
, , lszony"-ra, ezekre az egyetlen problémára 
szűkített, roppant feszültségű regényekre.) 
A „Bűn"-nél , úgy látszik, a tanulmányíró 
és a regényíró Németh László szemlélete 
nem tudot t szerencsés egységbe ötvöződni 
és nem tudta mégteremteni a szükséges 
módszert. 

A törésnek még egy oka lehet : az író 
túlságos azonosulása hősével, amitől erősen 
szubjektív színezetet kap a regény, és prob-
lémákat rej tő emberi viszonylatok, helyzetek 
művészi ábrázolása helyett önelemzés, ön-
vád, önigazolás, önkínzás lesz belőle. Az ember 
kielégületlenül teszi le a könyvet : az indulás 
alapján nagy regényt vár t , s ez a nagy re-
gény valahol, valahogy elsikkadt. 

Rultkay Kálmán 

F Á B R Y Z O L T Á N : A GONDOLAT IGAZA 

Csehszlovákiai Magyar Könyvkiadó, Pozsony, 
P 

1940 őszén, az illavai fegyházból kiszaba-
dulva és barátai unszolásának engedve, a 
két háború közti marxista magyar irodalom 
egyik élharcosa, Fábry Zoltán, egy dokumen-
tum-értékű bátor vallomást írt, mely akkor 
nem jelenhetett meg s melyet most ú j köny-
vének függelékeként közöl. E szövegből 
idézzük, bírálatunk bevezetéséül, a követ-
kező soroka t : , , íme, egy e m b e r : tud ja , 
érzi a katasztrófát minden idegével és nem 
menekülhet, nem hasonulhat. Non possumus. 
Idegen világ, kivédhetetlennek látszó barbár 
erő szakadt rá és neki önnönmagában, önnön-
magából — elrekesztve, a mából kiközösítve, 
mindenből kicsöppenve — egy másik világot 
kell megőrizni és á tmentenia holnapba. Poszt-
ján nincsenek társai, csak emlékei : bizo-
nyosságai és hitei. Nincsenek győzelmei, csak 
vereségei. A pompéji őrre gondol, aki fu tha-
to t t volna és nem mozdult. A pompéji őrt a 
kötelesség állí totta őrhelyére. 6 t a megisme-
rés, meggyőződés és vállalás tudata köti 
és ki ismer ennél makacsabb elkötelezettséget? 
A gondolat : igaz! A szellem : erkölcs! 
A huszadik században élünk . . . — A husza-

1955. 

dik században élünk! Háborúban élünk : em-
berek hullnak és emberek gyilkolnak, embe-
rek részegednek és emberek kisebbednek. 
Halál, gyász, pusztulás, züllés egyre szélesedő 
körgyűrűi falják a házakat és lakóit, szájak 
habzanak és sebek gennyesednek, tollak 
görbülnek és milliók némúlnak. Föld szakad, 
ég füstölög, vízár hömpölyög és tűzoszlopok 
vakítanak perzselve. Minden — embert t emet : 
vadít és némít. Vox humana, vox humana : 
a sirálysikoly itt e l fú l . . . Hamu permetez, 
katasztrófa lávája. És íme, őr vigyáz a strá-
zsán. Egyedül és árván. Pontosan úgy és 
akként , ahogy hadköteles századunk magyar 
emberségtörvénye, Ady reglamája előírja : 
ölt testvérek úgy élnek benne és általa, mint 
a gondolat igaza! Most megszólalt : életjelt 
adot t , az őr számadó és számonkérő életjelét. 
— Bízzatok!" 

így vallott magáról és küldetéséről, 1940 
végén, az az író, akit jól ismertek s akinek 
pártos és alkotó kritikáiból sokat tanul tak 
a tudományos szocializmus egykori ki tűnő 
folyóiratának, a Kolozsvártmegjelent Korunk-
nak vagy az osztályharcos proletariátus folyó-
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