
Különösen magkapó Nagy Imre verseiben 
^gy-egy apróbb mozzanat szeretetteljes, ér-
zékletesen finom megragadása. Milyen gyön-
géden szól a kis légyről: 

A tél elől, a fagy elől 
ide, viskómba menekült, 
néha leszáll ceruzámra, 
s körül duruzsol egy betűt. 

(Téli estben) 

S milyen éles szem, meleg szív kellett ahhoz, 
hogy beteges apja elárvult darutollas kalap-
járól e fájdalmas-szép sorokat írhassa: 

Apám ha ránéz: köhögése 
darútollát búsan mozgatja. 

( Apám darútolla) 

A halk líraiság mellett a naturálisan nyers 
színek, meztelenül zord képek sem hiányoz-
nak Nagy Imre valóságábrázolásából. Lege-
rősebb, legsúlyosabb verseiben ez az illuziót-
lan, keményen őszinte hang uralkodik. (Az 
én uccám, Álmatlan éj, Tizen is, Az én szavam, 
Ösnádasok árnyán.) Fontos megjegyezni, hogy 
Nagy Imre realizmusa mindenkor az Alföld 
paraszti világának, az elszegényedett Sárrét 
életének tényeiből táplálkozik; nyelvében és 
szemléletmódjában valamiképp az aranyjá-
nosi hagyományt folytatva. A szemlélet jel-
lemzésére elég csak az „Én uccám" pocsolyá-
ban sármalacot gyúró, dinnyehéjban port 
hordó gyermekeinek leírását említeni. A sajá-
tos nyelvi realizmust pedig az ilyen döbbe-
netes példák mutat ják legjobban: 

A föld izzó kérgéhez sültem, 
mint zsírtalan bográcshoz a hús. 

( Emésztő tűzben ) 

A Nagy Imre-versek hangulati tónusa több-
nyire vigasztalanul komor. Csak néhány sze-
relmes, dalszerű költeményében, népdalra 
emlékeztető kísérleteiben csillan meg néha a 
szelid, félénk, öröm, s helyenként valami fa-
nyar, önmardosó humor. 

Az eredendően beteges, csökkent munka-
készségű parasztköltő sorsának terhét még-

csak nehezítette, hogy íróként is annyira peri-
férián maradt. Nem volt segítőtársa, aki 
művészi ambícióban serkentse, iskolázza. Bi-
zonyára ennek tulajdoníthatók mesterség-
beli hiányosságai, természetes hangjának gya-
kori bicsaklásai. 

A költő-elődök közül láthatóan Ady volt rá 
legnagyobb hatással. A,,nyáristen", „paraszt-
nyár", „szent holnap" kifejezésekben, vagy 
e félreismerhetetlenül Ady-ritmusú sorokban: 
„Ha j rá lovak; rúgjatok tüzet /borba, dalba, 
virágba, szívbe"/ — könnyű tetten érnünk 
ezt a hatást . A reminiszcenciáknál fontosabb 
azonban Ady társadalmi követeléseinek vissz-
hangja, befolyása, mely részint az elhivatott-
ság érzését tudatosította Nagy Imrében, 
(Hajnali virágok méze, Szomorú sirások verse) 
részben nyílt forradalmi kiállásra ösztökélte. 
( Dózsa ökle veri a föld keblét. . . Nem lesz a 
nép többé a föld rabja. Uj március.) 

A dózsai lázadás gondolata ott kísért Nagy 
Imre írásaiban kezdettől fogva. Néhol csak 
ravasz áttételekben nyilatkozik meg (A kas-
télv új őrzője, A nyár rossz fia), másutt , 
— néhány életében meg nem jelent versben — 
nyílt úrellenes kicsengéssel. (Répaegyelésen, 
Pillanatképek a pusztán.) 

A „rongyos, harcos sereg" győzelmét a ma-
gasorsúak boldogabb jövőjét, melyért a „Hol-
nap takácsaként" milliók vágyát egybeszőve 
küzdött, nem érhette meg. Gyenge szerveze-
tét idő előtt felőrölte a megfeszített munka, 
az állandó nélkülözés. Egy cikke miatt izga-
tás címén két évi börtön várt rá, mikor 1942-
ben fölmentette a halál. 

Halála után 1943-ban a népi írók kiadója 
megjelentette Nagy Imre verseinek gyűjte-
ményét. Az akkori szegényes kötet anyaga 
azonban csak a mostani, teljesebb kiadással 
vált igazán tulajdonunkká. S ebben jelentős 
része van Pintér József értékes és tartalmas 
előszavának. 

Reméljük a mai kor irodalmi köztudata, de 
az irodalomtörténet lelkiismerete is érdeme 
szerint méltányolja majd a költő Nagy Imre 
hagyatékát, tragikus, hősies életének értékes 
dokumentumát. 

Fodor András 

ARNOLD ZWEIG : A WANDSBEKI BÁRD 

Fordította: Zsámboky János és Kardoss Tilda. (Kossuth Könyvkiadó, 1959. 474 old.) 

A modern német irodalomban sokkal in-
kább mint bármely más nemzet irodalmában, 
nagy meghatározó erővel bírt a két világ-
háború s az azokat kisérő gazdasági és társa-
dalmi megrázkódtatások. írógenerációk nőt-

tek fel éppen az 1914—1918-as évek hatására. 
És tollat ragadott számos becsületesen gondol-
kodó német író akkor is, amikor a hitleri évek 
nyomása elől emigrációba kényszerült, s a 
fasizmus elleni harc minden más eszközétő 
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meg volt fosztva. Arnold Zweig egyik legtipi-
kusabb alakja ezeknek a német íróknak. Az 
első világháborúból- egy életre szóló írói prog-
ramot hozott magával. Az ismert Grisa-cik-
lus Bertinje, azaz maga Arnold Zweig, az első 
világháború összes hadszintereit végigjárta, 
és az ott szerzett élmények széles epikai fel-
dolgozása még ma is foglalkoztatja az N D K 
idős íróját. Még mielőtt azonban teljességé-
ben leleplezhette volna az első világháború 
valamennyi kulisszatitkát, mielőtt honfitár-
sait a háború embertelen voltáról meggyőz-
hette volna, a német nagyipar már újból 
lőszert gyártot t és Hitler propagandája min-
den eddiginél veszélyesebb háborús pszihó-
zist teremtet t Németországban. Arnold Zweig 
is, több német írótársához hasonlóan külföldre 
kényszerült, könyveit pedig Berlin Opera-te-
rén más haladó írók műveivel együtt eléget-
ték. 

Zweig az emigrációban is folytat ta munká-
já t a Grisa-cikluson. A háború szörnyűségei-
nek ábrázolásával akar ja a német népet elté-
ríteni a háború gondolatától. Mert bármily 

.borzalmas is volt az első világháború, véle-
ménye szerint nem is mérhető ahhoz, ami egy 
ú jabb világégés alkalmával várna Német-
országra. 

Új regényéhez egy újsághír ad ja az ösztön-
ző gondolatot. A hír közli, hogy Hamburgban 
a hóhér betegsége miat t hosszú ideig késett 
négy kommunista kivégzése, mig végülis egy 
Hamburg külvárosából, Wandsbekből szár-
mazó hentes vállalkozott a hóhér helyettesí-
tésére. A rövid közlés az író kezében monu-
mentális regénnyé formálódik, és Zweig bele-
sűríti az egész náci Németország kri t ikáját . 
Albert Teetjen (az első világháborúban tiszt-
helyettes), wandsbeki hentes, és csinos fele-
sége nem elvetemült gonoszok, hanem egy-
szerűen a német kispolgárság jellegzetes kép-
viselői. A húszas években kezdődő gazdasági 
válság miat t a német kispolgárság erősen meg-
rendült anyagi életében és egzisztenciáját 
egyre jobban veszélyeztetve lá t ta a nagybur-
zsoáziától. Ez a — Németországban viszony-
lag igen széles — kispolgári réteg megmentő-
jét vélte Hitlerben. A fasizmus pártprogram-
ja nagytőke ellenes jelszavaival megnyerte a 
kispolgárságot, míg a proletárellenes tenden-
ciájával pedig annak polgári öntudatá t erő-
sítette. Hitler fennhangon hirdetett „örök-
éle tű" pár tprogramja azonban 1933-tól, a 
gyakorlatban, egészen másképpen nézett ki. 
Teljes egészében a nagytőkére helyezkedett, 
és elejtette addigi kispolgári tömegeit. Teet-
jen, Hitler híve, az SS tagja, saját bőrén érzi 
a nagytőke terjeszkedését. Amikor egykori 
katonatiszti elöljárójához fordul segítségért, 
eszközzé válik, és négy becsületes hazafi gyil-
kosa lesz. Bár hóhéri teendőit álarcban végzi, 
és féltve ti tkolja, mégis értesül róla az egész 

utca és környéke, s eddigi vevői messze elke-
rülik hentesüzletét. A kapot t vérdíj átmene-
tileg javít ugyan a helyzetén, de hamarosan 
teljes anyagi romlásba dönti. Nem segítenek 
ra j t a elvbarátai sem, a kicsinyek irigységből, 
a nagyok pedig, mert tovább nincs szükségük 
rá. Kitaszí tot tan, mindenkitől elhagyatva 
vívja egzisztenciaharcát és kínlódik, hogy a 
teljes anyagi csődtől megmeneküljön. Végül 
a sors iróniájaként egy emigrációba induló, 
üldözött német zsidó segítene ra j ta , ha még 
nem lenne késő. Csakhogy felesége közben 
öngyilkos lett, és Teetjen számára sem marad 
más hátra, mint hogy őt kövesse. 

A regény azonban korántsem csak ezt a 
kispolgárból gyilkossá vált életsorsot tar tal-
mazza. Felvonul a hitleri Németország egész 
vezető rétege és hatalmi szervezete. Maga 
Hitler is megjelenik Hamburgban, hogy az 
óriási Elbahid munkálatainak megindítását 
előmozdítsa. Az író nagyszerűen érezteti a hit-
leri propagandának a kispolgári tömegekre 
gyakorolt hatását , de nem maradunk kétség-
ben annak ingatagsága felől sem. Igen gyak-
ran maguk, akik hirdetik sem hiszik el, de a 
totális erőszakszervezet mindenfaj ta tiltako-
zást elnémít. A fegyverkezés, a háború elő-
készülete közben egyre fokozódó ütemben 
folytatódik. Megtörténik a gazdasági élet vég-
leges koncentrálása, s aki ennek ellenáll, ment-
hetetlenül elpusztul éppenúgy, mint azok, 
akik a politikai életben akár baloldalról, akár 
a régi arisztokrata konzervatív oldalról pró-
bálják Hitler fejvesztett politikáját józanabb 
mederbe terelni. 

Az író a háború kezdetére helyezi regényé-
nek cselekményét, amikor a hitleri Német-
ország a nyugati hatalmak passzivitását pró-
bára téve, egymás után h a j t j a uralma alá 
szomszédait. Ausztriának a birodalomhoz va-
ló csatolása megtörtént, s már Csehországot, 
sőt Lengyelországot veszélyezteti a náci ha-
talomvágy. Hitler hódítási tervei; az ország 
belső helyzetének átformálása, a munkás-
osztály harcának teljes elfojtása, a lakosság 
figyelmének elhárítása az osztályharcról a faji 
gyJö le t re , mindez hát terül szolgál. Teet jent 
nem csupán lelkiismerete üldözi, hanem az a 
felismerés is, hogy általa hazafias cselekedet-
nek szánt tet tei miat t a környék lakossága 
megveti, sa já t elvbarátai pedig cserbenhagy-
ják, mert többé nincs szükségük rá. 

A magyar olvasóközönség a Grisa-ciklus 
néhány kötete után Arnold Zweig írói alkotó 
művészetét ú j abb oldaláról ismeri meg. A 
„Fehér emberek nagy háború-"jában (Grisa-
ciklus) az író széles epikai leírással öleli föl az 
első világháború minden oldalát, és ábrázolá-
sában egyaránt érzékelteti a külső és belső 
mozgató erőket. Ebben a művében azonban 
anélkül, hogy lemondana a német élet átfogó 
bemutatásáról, a fizikai és pszihikai okok ha-
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tásának kutatásáról; a nála megszokott széles, 
talán kissé vontatott epika helyett gyors drá-
maisággal peregteti az eseményeket. Ez a 
fiatalabb Arnold Zweig módszerétől eltérő 
alkotói eljárás most is (mint a Grisa-ciklus-
ban) a téma természetéből adódik. Az első 
világháborúra még a porosz hadigépezet von-
ta tot t , bürokratikus nehézséggel mozgó lassú-
sága jellemző, míg a fasiszta államgépezetben 
a Führer korlátlan önkénye érvényesül. Az 
Elbahidnak épülnie kell annak ellenére, hogy 
szakemberek véleménye szerint a folyami 
hordalékból képződött folyópart ilyen épít-
kezésekre egyáltalán nem alkalmas. A faj-
elmélet képtelensége minden józan ember 
előtt ismert, mégis ez mozgatja a fasizmus 
rugóit; s bár szinte mindenki első pillanatra 
át lát ja Teetjennek a varázsvesszővel folyta-
to t t kísérleteit, és más effajta képtelensége-
ket, mégis felhasználják őket mint a hitleri 
tömegpszihozis eszközeit. 

A lázas, görcsösen gyorsuló eszeveszett 
tempójú fegyverkezésnek és katasztrófába 
rohanásnak a regény üteme is pregnáns ki-
fejezője. Teetjen fénykora, amikor Hitlernek 
is bemutat ják éppoly gyorsan elkövetkezik, 
mint hirtelen bukása, amely mintegy előre 
szimbolizálja a Harmadik Birodalom sorsát. 
A regény többi alakja sem oly állandó, vál-
tozatlan figura, mint a Grisa-ciklus alakjai. 
Gazdasági helyzetük ingatag éppúgy, mint a 
társadalmi életben betöltött pozíciójuk. Hisz 
gyakori, hogy ez a pozíció teljesen független 
saját életfelfogásuktól, sőt gyakran vele ellen-
tétes. Hitler államában a tradíciók meghatá-
rozó ereje is megszűnt. Egyazon család kép-
viselői egymásnak teljesen ellentmondó élet-
pályákat járhatnak be aszerint, hogy a fasiz-
mus diktatúrája, mint mindent magával 
sodró gépszíj, terrorjával a maga szolgálatá-
ba haj t ja , vagy a pusztulásba taszítja őket. 

A regény mozgalmas szerkesztésével, az 
egyes események reflektorszerű felvillantatá-
sával rendkívül alkalmas az egész kor-
hangulat kifejezésére. A hitleri pártzsargon 
használata, ironikus és szatirikus alkalmazása 
ugyancsak kitűnő eszköznek bizonyult arra, 
hogy az író a fasizmus diktálta erőszak és az 
emberek gondolkodása közti ellentétet fel-
tűnően érzékeltesse. 

A könyv magyar megjelentetése dicséren-
dő lépés, mert hozzájárult Arnold Zweig írói 
művészetének szélesebb, árnyaltabb bemu-
tatásához és olyan könyvet adott a magyar 
olvasó kezébe, amely azonkívül, hogy nagyon 
olvasmányos mű, a közelmúlt, a hitleri Né-
metország egész belső szerkezetét is leleplezi. 
Mondanivalója a ma számára sem kétséges. 
Az a négy szovjet hajó, amely a négy kivég-
zett kommunista nevét viselve Hamburg ki-

kötőjében lehorgonyzott, akkor a hitleri Né-
metországnak volt kellemetlen, mert hatal-
mat jelképezett, később pedig annak az ame-
rikai kiadónak, a mely ezt a kommunisták 
üldözésére emlékeztető záró jelenetet kény-
telen volt kihagyni az angol nyelvű kiadásból. 

A könyvet ismertetve szólni kell a magyar 
kiadást előkészítő munkálatokról is. Az elmúlt 
évek fordítási irodalma egyre inkább igyek-
szik leszámolni azzal a terhes örökséggel, 
amely irodalmunk e részét a felszabadulás 
előtt jellemezte. A gondos szerkesztési, kont-
rollszerkesztési és korrekturai munkák is hoz-
zájárulhatnak egy könyv élvezhetőségéhez. 
A mű két fordítójának munkája, bár hangvé-
telben szépen megközelíti az eredetit, nem 
kifogástalan. A hitleri párt- és katona-zsar-
gont nem sikerült a magyarban hiánytalanul 
visszaadniuk. Hadd hozzunk ennek illusztrá-
lására egy-két konkrét példát: a „Kamerad" 
szó „ba j tá r s" fordítása nem fejezi ki ere-
deti, háború előtti ízét, s az . Unteroffizier" 
,,altiszt"-tel való visszaadása számos fordí-
tásban állandóan visszatérő helytelen tükör-
fordítás. Megnehezítették a fordítók munká-
já t a regény számos földrajzi, politikai, a 
német kultúra, filozófia és irodalmi múltjára 
történő utalásai. Több helyen erősen vitat-
ható, hogy az ilyen vonatkozású nevek, címek 
vagy elnevezések fordításánál, illetve eredeti 
formában történt meghagyásánál célszerűen 
és következetesen jártak-e el a fordítók. így 
például a „Wandervogel"-t, amit eredetiben 
hagytak, a magyar olvasó aligha érti meg 
jobban, mint az „In der Heimat, in der Hei-
mat . . . " rossz emléket idéző dal kezdősza-
vait, amelyek viszont minden megjegyzés nél-
kül fordításban szerepelnek, és ezáltal teljesen 
felismerhetetlenek. 

A fordítás tárgyi tévedései közül itt említ-
sünk meg egy irodalmi vonatkozású példát: 
George „Jahr der Seele"-je nem „egy George-
vers", hanem egyik versciklusának címe. A 
nyelvi határozatlanságból erednek az olyan 
megoldások, mint „Heinrich der Löwe", ami 
magyarul aligha jelenthet „Henrik, az Orosz-
l án"^ . A számos geográfiai utalás is bizony-
talansághoz vezetett, csak így magyarázhatók 
az olyan tévedések, mint a „schloteni erdő", 
amely mögött földrajzi helynevet sejtett a 
fordító, és nem ismerte fel az író egyszerű 
képhasonlatát, tudniillik a gyárkémények 
erdejét. 

Zavarólag hatnak a könyv nem éppen ritka 
korrekturahibái is. 

Ezeket a szépséghibákat leszámítva a for-
dítás hasznos szerepet tölt be, és jelentős 
művel gazdagítja fordítási irodalmunkat. 

Mádl Antal 
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