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Ehhez az erdélyi magyar társadalomnak kellene hozzásegítenie őket. S ez 
nagyon fontos lenne. Thorma János tragikus összeroppanása mutatja 
m e g a legjobban, hova vezet az izoláltság, a kultúra nagy áramköreiből 
való kikapcsolódás. Erre a hiányra vezetem vissza eszközeik szegényessé
gét, stilustévedéseiket, a formanyelvnek szinte bábeli zűrzavarát (ami 
különösen Szervátiusz művészetét kuszálja össze, pedig ő a kiállítás leg
többet ígérő tehetsége). 

I I I . Végül nincs megfelelő szellemi vitalitás. Más szavakkal: kevés a 
kultúrájuk. 

iNagyképüség lenne tőlem, sőt ildomtalanság, ha tanácsokat adnék, 
hogy hogyan és honnan szerezzék be. N e m ismerem eléggé a nehézségei
ket, nem tudom, mik a lehetőségeik, s milyenek a helyi viszonyaik, fia 
innen csak a hiányokat konstatálhatom!. 

Mindenesetre a nagybányaiakat sem segítette senki annak idején, 
sőt, ott nyomták őket, ahol lehetett és mégis kérészül vitték azt, amiért 
harcba indultak. A z ő munkásságuk a legjobb példa arra, mire képes egy 
kis csoport, ha közös eszme fűti és együttes erővel fog a dologhoz. — 
S a másik végen ott áll Nagy István magányos alakja. Őt se támogatta 
senki, de vitte a saját hite, elszántsága, s az elhivatottság láza, amely 
minden átkon, közönyön, nélkülözésen átsegíti azt, aki tenni akar. 

Álljanak ők, mint ösztönző szimbólumok az erdélyi művészek előtt. 
(Dési Huber István) 

O U I S E L A B B É S Z O N E T T J E I M A G Y A R U L . * Louise Labbé, a X V I . 
századbeli lyoni polgárnő szonettjeinek magyar fordítása irodalmi 

esemény. A műfordító Franyó Zoltán szerint „abban a huszonnégy szo
nettben, amely az utókor számára megmaradt, szinte sustorgó. robbanó, 
szikrázó őszinteséggel több titkot dob felszínre a lélek tárnáiból, mint 
amennyit a hivatalos irodalomtörténet szürke életrajzi adatai elárulhat
nának." Viszont: —. jegyezzük meg mindjárt: ezek a renaissance-versfek 
minden „sustorgásuk" ellenére a kor felevenitése, a háttér felvázolása 
nélkül elveszítik, ami talán legérdekesebb bennük: a társadalom-kifejező 
erejüket. 

A francia középkor az összpontosító királyi hatalom és hűbérurak 
közti vívódás kora s a városközösségek, a kifejlődő gazdasági élet szer
ves gócpontjai a monarchia támogatásában részesülnek a marakodó vidéki 
„kiskirályok" erőszakosságaival szemben. Az egyeduralomra törő király
ság polgári szabadságjogokat védelmez a kereskedelem és ipar erdeké
ben; a szabad városra, a jövendő köztársaság bölcsőjére támaszkodik, 
amely a hűbéri jellegű termékgazdasággal szemben a cseregazdaságot es 
pénzgazdaságot fejleszti ki, az államélet alapjait. Ez a szövetségi vi
szony csak akkor borul fel, amikor a polgárság a városi önkormányzat 
fejlettebb jogviszonyait az áFaméletre is át akarja ruházni. 

A francia polgárság a XVII. században már országos társadalmi 's 
politikai tényező (a királyi hivatalnokok is polgárok) és a nemzeti m« -
veltségnek mind kizárólagosabb hordozója (Rabélais, Monlaigne polgá
roknak irnak). A X V ü . század vele szemben bizonyos értelemben vissza
térés : az udvari műveltség nyomja rá bélyegét. A korai középkor, a 
„lovagkor" után háttérbe került főnemesség megjuhászodott „udvari" 
formájában, mint mecénás és a klasszikus tragédiák közönsége jut utol
jára mégegyszer művelődési szerephez. 

* Louize Labé: Szonettéit. Az eredeti francia szöveg' és a magyar fordítás 
párhuzamos kiadása. Fordította Franyó Zoltán. Uj Genius kiadás. 
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A polgárság irodalmi érdeklődése azonban már a XV I . században 
minden más társadalmi rétegnél fejlettebb. Már nem a zsonglőrök és 
vaskos tréfákkal elegyes misztériumok jámbor tömege ez s ha nem is 
jutott arra a fokra, mint az észak-olaszországi renaissance városokban, 
ahol jóformán minden polgár műértő vagy művész, sőt egyszerre művé
szet- és tudománykedvelő ( „humanista" ) , de az egyéni műizlés már 
kezd kibontakozni köztük, különösen ott, ahol a szellemiekben való gya
rapodást jótékony külföldi hatások is ösztönzik. 

1 H 0 I lehetne ezt jobban érezni, mint abban a gazdag Dél-franciaor
szági városban, Lyonban, amelynek a XV . század második felében már 
50 nyomdája volt és Parissal versengett. Olaszhonból Franciaországba 
Lyonon keresztül visz az ut, az utas ott piheni ki fáradalmait s nem 
egyszer ott is ragad s vele együtt az olasz renaissance nyoma. Lyonnak 
nyomdáin kívül már festői és költői is vannak, akiknek hálás közönsége 
az ott élő jómódú polgárság. És ez a polgárság nemcsak művelődik, ha
nem kitermel magából már a XV I . század első felében két olyan költő
sarjat, a lyoni költői iskolának két legkiemelkedőbb a'akját, mint Fáau-
rice Scévé (1510-1552) és Louise Labbé (1526-1566.) 

Louise Labbé (és nem Louize La&é, ahogy egy kései kiadás után Ír
hatja Franyó, mert már korabeli rézkarcon Loise Labbé-nak szerepel) 
szonettjei a műfordító szerint „Villon versei mellett a korai francia iro
dalom légmagasbbrendű, legőszintébb és egyben legművészibb alkotá
sai". Villon azonban előtte száz évvel irta verseit s ezt a Nyugat kriti
kusa fel is rója Franyónak, de ugyanakkor őmaga Louise Labbé-t s a 
lyoni iskolát halvány vidéki csillagnak, Ronsard Pléiade-jának korába 
helyezi. A lyoni iskola azonban megelőzte a Pléiade-ot, sőt annak sok 
tekintetbén előkészítője volt s ha költői értékben korántsem, tudott egy 
Ronsard-t adni, az irodalmi életnek fejlettebb változatait is elérte. Aka
démiáján már nőirók is szerepelnek s a későbbi nagy polgári irodalmi 
szalonok ősét is megkapjuk, itt éppen Louise Labbé, a szép kötéiverőné 
otthonában. A z olasz hatás is gyökeresebb itt, mint Parisban. Petrarca
kultusza provencei hagyomány s éppen Maurice iScéve (akit mellesleg a 
francia szimbolizmus előfutárjának tartanak). Louise 'Labbé költőtársa, 
volt az, aki a felejthetetlen Laura sirját meglelte a nem messze fekvő 
Avignonban. Egyébként mindkettőjük olasz eredetű s Louise Labbé első 
szonettjét is olasz nyelven irta. A z átmenet igy szemmel látható a Pet
rarca-utánzattól a francia renaissance önálló hajtásáig. 

Mindezt mellőzve, a puszta, elvont esztétikai mérlegen nem csoda, ha 
pl. a Nyugat kritikusa előtt ezek a szonettek jelentőségükben összezsu
gorodnak. Pedig egyéni értékük is van: a spontán szenvedélynek a köl
tői sablont áthevitő ereje. S ha finom árnyalatokban nem is olyan gaz
dag Louise Labbé nyelve, hogy kiemelje kortársai közül, d'e az érzelmek 
bensőséges rajzát éppen a lyoni iskola, éppen ő adta vissza a francia 
költészetnek az előtte élt „nagy retorikusok" rimes játékai után, 

Sajnos Franyó Zoltán fordítása igen sokszor jobban megközelíti 
ezeknek a „nagy retorikusoknak" a költői mutatványait, mint az erede
tit. Minden készsége meg van ahhoz, hogy elsőrangú műfordító legven, 
de a bravúrra való törekvés alig ad helyet a műgondnak és a fordítói 
lelkiismeretnek nála. Rimkülönlégességek és pergő jambuszok vezérlik, 
nem egyszer az értelem, a szöveghűség rovására s mig néhol kifeiezés-
beli nehézségeket meglepő könnyedséggel old meg, máshol egyszerű so
roknak éppen a fonákját érti. (VEH. 3. sor; XVJJI. utolsó előtti sor; XX . 
1 és 2. sor) . Valamilyen Balassi Bálint-változat helyett, amit várnánk, 
a háború előtti „modernség" szó-káprázatai térnek itt vissza s a régi-
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séget egyedül a francia szöveg 1833-as kiadásának utánnyomása szol
gáltatja. A helyesírás korabeli bizonytalansága azonban a benemavatott 
olvasót a régi helyesírás és kiejtés összezavarására vezetheti. Vagy talán 
a hományos írásjelek hatása az, ami itt a „patinát" pótolni hivatott? Nem 
kritikai, azaz jegyzetes kiadásról lévén szó, éppen a régi nyelvnek a 
mai helyesírással való megéreztetése lett volna helyénvaló. A magyar 
szövegbe viszont még ennyi sem jutott a korszerűségből s a renaissan
ce légkört csak egy-két mythológiai név csillantja meg. Ami melegség 
van mégis e műfordításokban, az éppen a modern magyar költészet for
maeredményein pallérozódott Franyónak a beleérzése, sőt nem egy helyt 
merész továbbköltése. (Bányai László) 

E B. I/DKACS MAGYAR VERSFORDÍTÁSAI. Emil Bóleszlm Lukács, a 
• háborúutáni szlovák költőnemzedék egyik kimagasló tagja. Válo

gatott verseit most adta ki díszes köntösben a prágai Druzstevni práce 
könyvkiadóvállalat. A kötet anyaga két részre oszlik: az első rész a köl
tő eredeti verseit tartalmazza, a második részben francia, német, ma
gyar versfordítások fannak s azonkivüli Omár Chajjá.m, perzsa költő hi
res „ A bor bölcsessége" c. költeményének szlovák fordítása. 

[Bennünket pillanatnyilag a magyar versfordítások érdekelnek kö
zelebbről. Jellemző, hogy az uj magyar költőket az utóbbi időben egy
re többen fordítják szlovák, sőt cseh nyelvre. Különösen Ady Endre lí
rája hat ösztönzőleg <a fordítókra. BóhumU MvMer cseh és Vojtech M&r-
ko szlovák Ady-forditásaih kívül különösen Lukács és Krcsméry fordítá
sai fontosak. A két utóbbi versfordításai művészi visszaadás és pompás, 
sőt néhol egyenesen bravúros átköltés szempontjából érdemelnek foko
zottabb figyelmet. De az említetteken kívül még számos más szlovák 
költő (Valentin Beniak ,Vladimir Róy, stb) végzett eddig szép munkát 
a magyar köiltők, főleg Ady köíteméyeinek tolmácsolása terén. Lukács 
versfordításainak zöme is Adytól való. Azonkívül Szabó Lőrinc 2, Ba
bits Mihály, Erdős Renée, Juhász Gyula, Tóth Árpád, Sárközi György, 
Gulyás Pál és Berda József pedig l - l verssel szerepel a kötetben. A szlo-
venszkói magyar lírikusok közül Győry Dezső: Hegyvidék és Vozári De
zső : Szebb a sziréna c. versének ügyes fordítását tartalmazza a gyűjte
mény. 

Félmerül a kérdés: milyen szempontok vezették Lukácsot a lefordí
tásra kiválasztott verseknél? A z első pillantásra kitűnik, hogy Lukáics 
nyilván merőben esztétikai szempontok szerint válogatta össze a verse
ket. A z úgynevezett híarcos versek nem kaptak képviseletet a kötetben. 
Noha Ady 14 verssel szerepel az anthológiában, a lefordított versek kö
zött egy sincs Ady „szociális" beállítottságú versei közül. Jellemző, hoey 
például József Attila, Kassák Lajos, Déry Tibor, de még csak Illyés 
Gyula vagy Fodor József sem kapott helyet a fordítások között. Jóllehet 
Lukács nem törekedett, de nem is törekedhetett teljességre, a dolog mé
gis szembetűnő. Ezzel a megállapításunkkal természetesen nem. szeret
nők csökkenteni a végzett munka értékét, csupán arra kívánunk rámu
tatni, hogy a lefordított versek kiválogatásánál érvényesített szem
pontok miatt bizonyos fokier hiányos a versciklus anyaga. Ezt annál is 
inkább fájlaljuk, mert Lukács nagyszerű fordítói képesséae révén való
ban kongeniális átköltést nyertek volna a gyűjteményből hiányzó harcos 
magyar versek. 

Lukács versfordításainak kapcsán önkéntelenül és szinte kikerülhe
tetlenül vetődik fel a kérdés: mikor kap végre érdemes szlovák vagy 
cseh forditást a nmi magyar lira? I t t természetesen olyan munkára 


