
S Z E M L E 

VICTOR HUGO MAGYARUL* 

Az irodalom barátai rég vár tak könyvet 
olyan türelmetlenül, s rég kaptak olyan 
szeretettel készült és hézagpótló antológiát, 
mint az, amely »Victor Hugo válogatott 
versei« címmel a múl t évben jelent meg, 
vagyis egy évi késéssel a Hugo-ünnepek után 
— s ha más nem, hát ez mentse ennek a 
beszámolónak is a késedelmét. Hugónak még 
életében s azóta is akárhány művét ültet ték 
á t magyarra, kezdve Eötvös Angelo-fordí-
tásán azokig a regényfordításokig, amelyek 
a felszabadulás után jelentek meg vagy van-
nak megjelenőben, s műfordítóink legjava is 
szívesen birkózott időnkint, bár aránylag 
csak elvétve, Hugo kisebb-nagyobb verseivel, 
amiről egyébként ez a legújabb antológia is 
tanúskodik, mivel mai műfordítóink mellett 
a századvég költőit, Szalay Fruzsinát , 
Endrődi Sándort, Szász Károlyt és Vargha 
Gyulát is szerepelteti egy-két szép fordítás-
sal. Azonban ilyen igényű és terjedelmű 
verses Hugo-gyűjtemény magyar nyelven 
még nem jelent meg, s a Hugo-évnek (á költő 
másfélszázados születési évfordulójának) 
Győry János Hugo-életrajza mellett ez a 
legkomolyabb magyar visszhangja. Az olvasó 
lázasan, nem egyszer elragadtatva lapozgat 
a legnagyobb francia költő legtöbbször friss 
és majdnem mindig magasrendű fordításban 
élvezhető remekei között, s már így, első 
olvasgatásra is minden eddigi gyűjteménynél 
hívebb is teljesebb képet nyerhet a francia 
köl tészetmúlt századi legmagasabb csúcsai-
ról. A szerkesztő valóban mindent, majdnem 
mindent megtet t , hogy ez az első benyomás 
maradandó élménnyé és értékítéletté vál-
hasson : Illyés Gyulával Íratott előszót az 
egész mű elé, legjobb műfordítóinknak 
legalább három nemzedékét hívta fel Hugo 
tolmácsolására, s ő maga is magvas és bőséges 
jegyzetekkel járult hozzá a költőnek és korá-
nak minél alaposabb ismertetéséhez. Mind-
amellett szabad lesz-e pár nem annyira bíráló, 
mint inkább vitázó megjegyzést fűzni e 
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könyv részleteihez és egészéhez? Bizonyos, 
hogy az adot t körülmények között s a meg-
lévő keretekben nehéz lett volna, talán 
lehetetlen, egy szebb és jobb Hugo-antoló-
giát elképzelni és megvalósítani ; csakhogy 
e sorok írója már egy második, teljesebb és 
sokoldalúbb kiadásra, egy egész Hugo-
olvasókönyvre gondol, ugyanezzel a szerkesz-
tővel és ugyanezekkel a munkatársakkal , 
azoknak az újmódi német Lesebuchoknak a 
példájára, amelyek legtöbb esetben olyan 
sikerrel tömörítik egy-egy, igaz : vaskosabb 
kötetbe az illető író vagy költő szinte minden 
lényeges alkotását — s a megjegyzések előre 
is ennek a második, bővítet t s remélhetőleg 
mihamarább megjelenő magyar Hugo-könyv-
nek szólnak. 

A kötet, a rövid bevezetésen és a jegyzete-
ken kívül, 71 verset tartalmaz, hosszabbakat 
és rövidebbeket, Hugónak majdnem vala-
mennyi, ha nem is minden verskötetéből. 
Már most tekintettel arra, hfígy régebbi 
műfordítóink meglehetősen elhanyagolták 
Hugo politikai költészetét, ez a kötet a 
legtöbb verset épp a politikai verskötetek-
ből, a Fenyítésekből és a Rettenetes évbő\ 
válogatta : 28-at, vagyis a közölt verseknek 
majdnem a felét, amíg a többi Hugo-kötetet, 
köztük olyant, mint a Szemlélődéseket vagy 
a Századok legenddját, együttesen és mindössze 
43 vers képviseli. Bizonyos, hogy egy Hugo-
kötet mai magyar szerkesztője mindenképpen 
tar tozot t ezzel a késői jóvátétellel, mert 
hiszen itt a régebbi fordítók szándékos vagy 
kénytelen hanyagságát kellett helyrehozni ; 
s az is bizonyos, hogy Hugo politikai költé-
szete az ő egész l írájának egyik legerede-
t ibb s leghatalmasabb fejezete. S mégis 
annak, hogy a kötet általános benyomása 
talán túlságosan is a politikai költészet javára 
billen, nemcsak az lesz a következménye, 
hogy Hugo más lírai versei, a szerelmi, a 
családi, a filozófiai vagy t á j költemények 
kissé hát térbe szorulnak, ami nagy kár, 
hanem, ami még nagyobb kár, hogy így a 
politikus Hugo uralkodik, egyoldalún, majd-
nem az egész kötetben, amikor egy ilyen kötet, 
bizonyosan a szerkesztő legjobb szándéka 
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szerint is, Hugo sokoldalúságát, sokhúrú-
ságát akar ja bemutatni . Amellett maguk a 
politikai ódák és szatírák is jobban hatnának, 
jobban éreznó'k hevüket, erejüket, monumen-
tali tásukat, ha kellőszámú dallal vagy elégiá-
val párosulnának, az ellentét ereje révén : 

»Cédrus nem érzi meg, ha tövén rózsa 
serken« 
— mondja Hugo Az alvó Boózban, de maga 
a versolvasó ebben a szép sorban is épp a 
ket tő ellentétében gyönyörködik. Abban 
az előre megálmodott második és bővítet t 
kiadásban ennek az első kiadásnak vala-
mennyi verse megjelerme : mindannyi jelen-
tékeny vers, akár Hugo fejlődése, akár a 
francia költészet, akár a történelem szem-
pontjából ; viszont hadd í r jam ide mindjár t 
azoknak a verseknek a címét, amelyek 
szintén megérdemelnék, hogy egy teljességre 
törő magyar Hugo-antológiában szerepel-
jenek. 

Az első nagyobb Hugo-kötetből, az Ódák 
és Balladákból egyetlen vers került a gyűjte-
ménybe. Igaz, hogy ez az első kötet eltörpül 
a későbbiek mellett, de azért szívesen 
látnánk a Költőt a forradalomban, amely 
olyan megható viaskodásban muta t j a be az 
önző, az individualista költő és a forradalmi 
költő ellentétét, Hugó és a romantikusok 
egyik sarkalatos t émá já t . S a balladák közt 
a Dobos menyasszonyát, nemcsak mert olyan 
népszerű, hanem mert igen jó példája a 
francia romantikus balladának. 

A Keleti Énekekből már nem egy, hanem 
három szép verset kapunk, a Holdfényt, 
a Gyermeket és a Dzsinneket (az utóbbit 
Kardos László boszorkányosan játékos for-
dításában). Ezekhez az új kiadásban minden-
képp méltón járulna legalábbis Mazeppa, 
ugyanaz a téma, amely Byront és Puskint is 
inspirálta és nem utolsó sorban Lisztet — s 
amelyet Hugo oly jellemzőn egyéni és roman-
tikus módon fejleszt tovább. 

Az Őszi Lombokból a kötet mindössze öt 
verset hoz (abból is egy csak töredék), 
pedig ez az első vérbeli, eredeti Hugo-verses-
könyv, i t t vagyunk mintegy tanúi a nagy 
lírikus megszületésének. Mennyi szép vers 
mu ta t j a i t t ezt a rohamosan növő géniuszt : 
Amit a hegyen hall az ember — Mikor a 
könyvön este elszunnyadoz az elme — Nézd 
ezt л görcsös és fekete faágat — Az Ábrándozás 
örvénye — A Szegényekért — s a fiatal házas 
költő első, legszebb, imit t -amott Petőfire 
emlékeztető szerelmes versei! S főképp a 
hat Napnyugta, hat nagy romantikus t á j -
kép, amelyekből sajnos nem is a legszebb 
került a magyar kötetbe. 

Az Alkonyati énekeket mindössze három 
vers képviseli, két politikai és egy szerelmes 
vers : mind a három jelentékeny mű, viszont 
kár volna elejteni ugyanebből a kötetből a 

szebbnél-szebb dalokat és szerelmi költemé-
nyeket, és főképpen ezt a ket tőt : Date Lilia 
— ó sohase sértsed a nőt, ha megtéved, bár az 
is igaz, hogy ez a kötet távolról sem oly 
gazdag, mint a megelőző. 

A Lélek hangjai című kötetből három kós-
tolót kapunk ; mily szépek volnának mellet-
tük Vergiliushoz — Albert Dürerhez — A 
Mult és azok az apró, könnyed, szinte fu tó 
ujjgyakorlatok, tájképek, dalok, hangulatok, 
amelyek a »nagy«, a »komor«, a monumentális 
Hugo mellett a bensőséges, a mosolygó, a 
játékos Hugót muta tnák meg! 

A Fények és Árnyak négy itt közölt verse 
csupa tökéletes remekmű — oly szerencsés 
választásban, hogy ha nem is merítik ki, 
de mindenesetre igen jól jelzik ennek a kötet-
nek a gazdagságát ; de azért itt is találnánk 
olyan kisebb költeményeket (— Megnyugtató 
látvány — Egy flamand ablaküvegre — Kis-
gyermek sírja), amelyek csak növelnék a 
kötetről és a költőről való jó véleményünket. 

Legjobban, mint említettük, a Fenyítések 
és a Rettenetes év, e két mindenképp hatalmas 
kötet képviseli a politikus, a forradalmi Hugo 
költészetét : az előbbiből a magyar olvasó, 
teljes joggal, 15 verset, az utóbbiból 13-at 
kap, magyarul itt először s csupa kitűnő 
fordításban. I t t is, mint a többi kötetnél, 
pár komolyabb és rövidebb dal — mert 
ilyen is akad nem egy ezekben a gyűjte-
ményekben —- csak még hatásosabbá tenné 
a nagy ódák és szatírák szinte gát talan 
patakzását . 

Legkevésbé teljesnek a Szemlélődések és a 
Századok legendája válogatását érezzük. A 
Szemlélődések (Les Contemplations) Hugo 
lirai költészetének talán legérettebb alko-
tásai ; i t t éri el a mesterségnek és az ihletett-
ségnek azt a fokát, amikor minden röpke kis 
téma egyszerre dallá, ódává, elégiává válik 
a keze között, s amikor, mint legnagyobb 
zeneszerző kortársainál, állandóan az az 
érzésünk, hogy hangszere azonnal, magától 
teljes tisztaságban zeng, elég, ha ujjaival 
megérinti. Az az egyébként igen szép hat 
vers, amit a magyar kötetben találunk, 
távolról sem sejtetheti ennek a gyűjteménynek 
méreteit. Hadd soroljunk fel pár költeményt, 
nem is a legsúlyosabbak, csak a leglehellete-
sebbek közül : A költő a mezőn — Két leá-
nyom — Falusi élet — Halvány volt s mégis 
rózsaszínű — Mezítláb volt és haja borzas — 
A láthatatlan fuvola — Holnap hajnalban 
—Mugitusque boum ! Aztán olyan nagy 
verseket, amelyek nemcsak Hugónál jelen-
tenek korszakot, hanem a francia költészet-
ben is : Ünnep Teréznél (ebből indulnak ki 
Verlaine »Gáláns ünnepei«) — Ibo — és fő-
képp a Koldus, amely szinte iskolapéldája 
az érett Hugo versalkotó, versépítő géniu-
szának! Épp ebben a kötetben leshetjük meg 

7 1 



a derűs, a bensőséges, a gyermeki, a»mozarti« 
Hugót, a Fenyítések és a Rettenetes év szaka-
datlan viharzása mellett . Nem is szólva arról 
a nem megvetendő körülményről, hogy ha 
valóban szükség volna Hugónak a »védel-
mére«, mint Illyés előszava állítja, akkor az 
örökös pátosz és túlfeszültség vádja ellen 
épp ezekkel a csodálatosan egyszerű, köz-
vetlen, tompí to t t fényű versekkel védel-
mezhetnénk legmeggyőzőbben. S ugyancsak 
kevés a Századok legendájának, a hugoi epika 
e diadalának érzékeltetése hat, egyébként 
igen szép is, kitűnően fordí tot t költeménnyel. 
I t t is csak épp felsorolom az ezúttal elejtett 
verseket, a második kiadás reményében : 
Egy kis zene — Csata után (már csak nép-
szerűsége miat t is) — Az Infánsnő Rózsája 
— A Varangy — és mindenekelőtt, ha csak 
töredékesen is, a Szatír, amelynél szebbet, 
megrendítőbbet maga Hugo sem alkotott , 
s amelyet sosem olvashatunk a goethei 
»Schauern«, a remekművekkel járó áhítatos 
borzongás nélkül. A szemle máris hosszúra 
nyúlt, de még csak két versnek kérnénk 
kegyelmet, szintén az új kiadás - számára, 
két már öregkori versnek, amelyek közül az 
első, az Este (másképp a Vetés évszakja) 
csak tévedésből maradhato t t ki, annyira 
közismert a Hugo-versek között, a másik 
meg a Théophile Gautier halálára írt búcsú-
vers, a hetvenesztendős Hugo utolsó, káprá-
zatos erőpróbája egy hű barátnak, egy holt 
költőnek, magának a költészetnek ünneplé-
sére, amelyben mégegyszer végignéz száza-
dán, harcain, kortársain, egész költői pályá-
ján, a legteljesebb költői pályán Goethe óta 
az európai költészetben s amelyben — a 
halál előtt s a halál témájáról zengve — szinte 
egymást követik a legfenségesebb Hugo-
verssorok. 

S ha már előre megálmodhat juk ezt a 
minél teljesebb Hugo-kötetet , milyen szép 
volna a versek mellett s mennyivel teljesebbé 
tenné a Hugóról való elképzelésünket néhány 
drámatöredék (pár jelenet Hernaniból vagy 
Ruy Blasból), egynéhány regényfejezet (a 
kevésbé ismert regényekből, mert hiszen a 
Nyomorultakat vagy az 1793-at a legtöbben 
egészükben élvezik), aztán az emlékek és 
tanulmányok közül egy-két lap a Shakes-
peare-könyvből s a haldokló Balzacnál te t t 
látogatás (mivel ezek Hugót a vele egyen-
rangúak közt muta t ják) , valamint kései 
könyvdrámái közül valamelyik tündérien, 
shakespeareien könnyed rögtönzése! Egy 
ilyen Hugo-olvasókönyv a legjobb, az egyet-
len felelet lenne mindazoknak, akik Hugó-
ban most is csak Franciaország »hivatalos« 
nemzeti költőjét lá t ják, s szeretnék pár 
alkalmi óda s pár családi költemény kispol-
gári mértékére korlátozni. 

De tér jünk vissza a valósághoz — a pilla-
natnyi valósághoz, vagyis ehhez a szép 

könyvhöz, amelynek eddig inkább csak 
jövendő lehetőségeit vizsgáltuk. A hangulatos 
bevezetés, az egész könyv nyi tánya Illyés 
Gyula tollát dicséri, s úgy is illik, hogy ilyen 
alkalommal költő szóljon a költőről! Magát 
a Hugo-arcképet, a bevezetés legszebb lapját , 
szinte keretben szeretnénk mindig magunk 
előtt látni, akár csak egy metszetet vagy 
aquarellt az íróasztal felet t . De már a 
bevezetés címe — Victor Hugo védelme — 
bizonyos félreértésre adhat okot, és maga a 
szöveg ezt nem oszlatja el egészen. Politikai 
szempontból, vagy ha tetszik : erkölcsi 
tekintetben Hugo nem szorul védelemre ; 
Illyés maga mondja róla, hogy az ő »alakulása 
nem szolgai alkalmkzkodás volt, hanem előre-
törés« és Győry János Hugo-könyvében 
egész fejezet foglalkozik ennek az egyre 
felfelé ívelő és harmonikus pályának a magya-
rázatával . Illyés, a költő, mennyivel meg-
győzőbben védhetné Hugo költészetét azok 
ellen, akik hazájában és másut t ma is csak 
a nagy rétort lá t ják benne, gúnyolják állandó 
ellentéteit, túlságos fortissimóit, s költői 
retorikája mellett nem hajlandók észrevenni 
az egyetemes nagy költő egész változatos 
művészetét. Hugót, a költőt, Illyés tudná 
valóban kedvelt té tenni nálunk, nemcsak 
olyan szép fordításokkal, mint az i t t közölt 
Bűnhődés is, hanem a hugói költészet részle-
tesebb értelmezésével, amelyet i t t csak meg-
pedzett , azt is az utolsó lapon. Maguk a 
jegyzetek tulajdonképp e^y egész nagy törté-
nelmi s életrajzi Hugo-tanulmányt pótolnak -: 
kötetről-kötetre kísérik a költő pályájá t és 
fejlődését, tüzetesen elemzik mindegyik kötet 
lényegét, mindegyik vers jelentőségét s 
pontos magyarázatot adnak a magyar olvasó 
előtt homályos, többnyire politikai célzások-
ról — ez pedig nem könnyű feladat, mert 
némelyik költemény (így a Válasz egy vád-
iratra vagy az Írás 1846-ból, az előbbi Gáspár 
Endre, az utóbbi Szabó Lőrinc mindennemű 
nehézséget legyűrő mesteri fordításában) 
valóságos szövedéke a nemzeti múltra, a 
korabeli eseményekre, az irodalmi nevekre 
és művekre való hivatkozásoknak. Annál 
nagyobb e jegyzetek eléggé nem hangsúlyoz-
ható érdeme, hogy majdnem három sűrűn 
és apró betűvel nyomott ívben, a legszigo-
rúbb pontossággal s a legodaadóbb részle-
tességgel magyarázzák az olvasónak a leg-
kisebb nehézséget, a legrejtettebb utalást , 
csakhogy minden világos és élvezhető legyen 
e versekben, s csak aki maga is foglalkozott 
már a jegyzetkészítés szerénynek, másod-
rendűnek tetszhető, de oly jelentékeny mun-
kájával , értékelheti igazán a Hugo-könyv 
jegyzeteinek bámulatos akribiáját , minta-
szerű megbízhatóságát. Legfeljebb azt az 
észrevételt fűzhetnénk az egészhez, hogy 
talán inkább politikai, mint irodalmi jegyze-
tek, s hogy nem mindenütt s nem eléggé 
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hívják fel a figyelmet az egyes »nagy« Hugo-
versek tisztán költői szépségére : így az 
Olimpio-vers, a romantikus költészetnek a 
lamartine-i Tó, a musset-i Emlék s a vigny-i 
Pásztor háza mellett talán legmagasztosabb 
terméke, az adot t keretek között is némileg 
több szeretetet, több megjegyzést érdemelt 
volna. S mind az olvasó, mind a jegyzetek 
csak nyernének egy bármily rövid életrajzi 
és kortáblázattal , amely nemcsak a verseket 
világítaná meg erősebben, hanem a jegyze-
tekben rejlő s eléggé nem értékelhető tárgyi 
elmélyedést és készültséget is. Külön kis 
fejezet foglalkozik, a jegyzetek keretében, 
Hugo magyarországi hatásával ; ezen a té-
mán jelenleg egy fiatal irodalomtörténészünk 
is dolgozik, s remélhető, hogy e hatás minél 
alaposabb feltárása mindenképp növelni 
fogja nálunk Hugo ismeretét és kedveltsé-
gét. S végül mind a jegyzetek, mind maga a 
bevezetés többször is tesznek említést a 
francia burzsoá kritikának Hugóval szemben 
tanúsí tot t elutasító, sőt becsmérlő magatar tá-
sáról : nem túlzás ez? Hugónak, igen termé-
szetesen, életében is, azóta is- voltak ellen-
felei és ellenségei — de ezek vagy személyes, 
netalán politikai síkon támadták , vagy pedig 
ú jabb és múlandóbb esztétikák nevében — 
míg a komoly kritika, az »egyetemi« éppúgy, 
mint a szorosabb értelemben vet t »irodalmi«, 
mindig ébrentar tot ta és t a r t j a Hugo nagysá-
gának tuda tá t , Hugo műveinek szeretetét. 
Bizonyos, hogy legújabban Aragon igen sokat 
t e t t Hugóért, egyrészt Hugo-tanulmányával, 
másrészt Hugo-antológiájával, azonban vele 
egyidőben egész kis tábora van ma is azok-
nak az idősebb vagy fiatalabb íróknak, 
kritikusoknak és irodalomtörténészeknek, 
akik sokszor kizárólag csak Hugóval foglal-
koznak, kiadják ismeretlen műveit (mint 
például Henri Guillaumin), ú jabb és ú jabb 
tanulmányt vagy életrajzot írnak róla (mint 
nemrég André Maurois), fe lúj í t ják darabjai t 
(mint Jean Cocteau vagy Jean Vilar) s 
kritikai kiadásokkal segítik elő jobb isme-
retét (mint Maurice Levaillant, mint Paul 
Berret, mint Joseph Vianey, vagy a már-
már legendás, nemrég elhalt Cécile Daubray, 
aki egész életét Hugo műveinek szentelte). 

Pár szót csak a fordításokról, a könyv 
tulajdonképpeni lényegéről és létjogáról. 
Semmi sem kényesebb, mint egy költő, egy 
műfordító munká já t bírálni — mert hisz, 
versfordításról lévén szó, nemcsak a »hűsé-
get« kell számbavenni, hanem a vers egész 
anyagát s megfoghatatlan hangulatát , értel-
mét és zenéjét, jelentését és lendületét. 
Nem tisztelhetjük eléggé a hű és jó műfor-
dítókat kockázatos, vakmerő, szinte lehetet-
len vállalkozásukért, s az irodalmi életben 
alig van nehezebb, hálát lanabb és tisztelet-
reméltóbb foglalkozás — főképp, ha kellő 
hivatással, öntudattal , elmélyedéssel és 

szeretettel mívelik. Ha egy fordítás sike-
rültnek tetszik (s melyik az, teljes mérték-
ben?), minden érdem az eredetié ; ha viszont 
szürkének, semmitmondónak, minden gáncs 
a fordítóé! S tegyük hozzá, hogy Babits 
sokat idézett paradoxona, amely szerint 
nincs magyarabb költő, mint az idegen költők 
fordítója, mert hisz ő csak a magyar olvasók-
nak, csak magyar nyelvterületen dolgozik, 
nincs híján minden igazságnak. A műfordító, 
a legjobb is, csak a maga népére, csak a 
maga korára számíthat : egy-két nemzedék 
elteltével még a legszebb fordítás is avultnak 
és jó, ha csak kissé »patinásnak« tetszik, s 
egyetlen jóvátételt látok, a műfordító érde-
méhez méltót, ha — mint egy Svájcban meg-
jelent francia versantológiában — a kor 
legjobb versei mellett a legjobb műfordítá-
sok is helyet foglalnak, egy szinten, egy kötet-
ben az eredetiekkel! 

Mivel nem elemezhetjük végig valamennyi 
műfordítónknak valamennyi teljesítményét, 
s mivel egy Radnót i vagy egy Szabó Lőrinc 
amúgy is díszére válna minden antológiának, 
csak a legújabb nemzedék műfordításait 
szemeltük ki, azokból is mindössze ket tőt , 
egyrészt a versek szépsége miatt , másrészt, 
mert ez a két műfordítónk — Nemes Nagy 
Ágnes és Kálnoky László — vállalta az orosz-
lánrészt a Hugo-versek tolmácsolásában. 
Olimpió siralmában (amelyet Kálnoky László 
előtt már Kosztolányi is lefordított) meg-
vallom, már а címet sem érzem egészen meg-
felelőnek : а francia cím csak bánatról, 
szomorúságról beszél (tristesse), s a vers 
egésze se siralom, inkább valami emelkedett, 
k i tar to t t és fenséges borongás-féle és ezt a 
magyar átültetés, legalábbis az első részben, 
nem tud ja mindig megvalósítani. A második 
szakasz végső sora például (»mi újság ide-
lenn«) meglehetősen vulgárisnak tetszik a 
francia »szent énekhez« képest ; a hetedik 
szakasz pedig — talán a siralomra való 
tekintet tel — megtoldja egy-egy hangulatos 
szóval s feloldja Hugo tömör költészetét 
(nézte bánatosan : Hugónál csak »sokáig« ; 
szegény álmodozó ; Hugónál csak »estig 
álmodozott«) ; ugyanígy a nyolcadik strófa 
végén (s így kiáltott az elkeseredett : Hugónál 
»akkor így kiáltott«). Az első nyolc versszakasz, 
az egész költemény nyitánya, az eredetiben 
sem éri el a következő részek magasságát ; 
de mikor a vers derekán a leírást felvált ja 
a költő közvetlen áriája, mintha a magyar 
tolmács is együtt lendülne fel a költővel, 
átveszi roppant lélekzetvételét.s a franciával 
versenyezve építi, emeli a dallamot. Mind-
emellett i t t is van egy sor, amelynek sokat 
idézett, közmondásossá vált szépsége úgy 
látszik elkerülhette a fordító figyelmét : 

les grands chars gémissants qui reviennent 
le soir. 
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V 

Ez a sor a francia alexandrinus és a hugói 
versművészet egyik legteljesebb diadala : 
a legegyszerűbb szavak, a legtágabb vers-
mérték s a valóság, a kép és a hangzás együt-
tesében egy falu egész napvégi hangulata 
van mintegy foglyulejtve. Magyarul, sajnos, 
ez nem sikerült, minden szöveghűség elle-
nére : 

a mezőről jövő, nyikorgó szeke rek . . . 
Annál szebbek a következő strófák, franci-

ául is, magyarul is ; i t t éri el a fiatal Hugo 
költészete egyik magas csúcsát ; a képek, 
a gondolatsorok mind egyetlen melódia 
részletei, szerelem, természet, emlék, múlan-
dóság, minden zenévé tisztul, s a fordító is 
i t t talál olyan gyönyörű sorokra, amelyek 
magukban is csodálatosak, de az eredetivel 
összevetve még hűségükkel is telítik már-
már kibírhatatlan szépségüket : 

legbenső éjjele kihalt sivatagát. 
Ily sor után a krit ikának nincs más mondani-
valója a köszönetnél ! 

Nemes Nagy Ágnes (Kardos László 
régebbi remeklése után) Az alvó Boázt 
fordí tot ta , ihletetten, majdnem hibátlanul. 
Ez a remek költemény egy rmUtszázadi 
francia költő, igaz : Victor Hugo nyel-
vén, a primitív népek költészetének szinte 

i LLYÉS GYULA: OZORAI PÉLDA. 

Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 1953. 

Nemzeti önállóságunk kivívása, népünk-
nek ma az élenjáró népek mellé való felzár-
kózása szükségképpen megköveteli íróink-
tól is mához vezető múltunk igazi fel tárását . 
Népi demokráciánk keresi őseit. Ezért van 
szükség forradalmi és szabadságharcos hagyo-
mányaink művészi újjáélesztésére. Ezért 
irt Illyés 1848—49-ről drámákat , f i lmet : 
a Fe l támadot t a tengert és a 19-es Tanács-
köztársaságról Sándor Kálmán. Mindhárom 
dráma — a bemuta to t t történelmi korszak 
különbözősége ellenére is — ugyanazt az 
emberformáló szerepet tölti be : szabadság-
harcos, forradalmár, kommunista elődeink 

. példájának feltámasztásával neveli a ma 
emberét, népünk és hazánk szeretetére, 
hősiességre, forradalmi éberségre, az ellenség 
gyűlöletére, bátor helytállásra. 

Olyan művet írni, amely tárgyát a törté-
nelem egy-egy eseményéből, szakaszából 
meríti, — nehéz feladat . (Amint a tapasztalat 
m u t a t j a jólsikerült történelmi drámát még 
nehezebb, mint regényt.) 

Nagy művésznek kell lenni annak, aki 
egy korszakot, annak embereit reálisan, a 
mához szólva t u d j a megfesteni. Az írót 
ezer művészi csapda csalja. Modernizálni 
akar ja a történelmet, á t akar ja festeni azt 

egész teljét megszólaltatja, s a fordító i t t 
egyszerre két világot, két stílust kell, hogy 
tolmácsoljon. A magyar fordítás első része 
— egyébként az eredetiben is -— kissé nehéz-
kes, majdnem nagyhangú, inkább hugói, 
mint bibliai : 

mert szép a fiatal, de a véli nagyszerű 
mondja Hugo némi öntetszelgéssel (bár 
franciául ez közvetlenebbül hangzik). 

Ugyanígy kevéssé meggyőző ez a sor : 
s mindezek ideje az ősi ősidő 

(franciául csak »igen régi idő«). 
De amikor megkezdődik az éjszaka és 

Boáz álma, nemcsak a francia eredeti, hanem 
a magyar fordítás is egyszerre kiszínesedik, 
zengést kap, s a gomolygó, roppant képek 
magyarul is megindítóan szépek. I t t -o t t 
egy-két kis modernség : 

És nem sej tet te Ruth , hogy isten mire céloz 
(franciául : »mit akar tőle«). 

De az utolsó strófáknak minden sora 
tökéletes, minden megoldása telitalálat, s 
legszívesebben idemásolnám az egész költe-
mény befejezését, amely a nyár, az aratás , 
az éjszaka és a termékenység egész őskölté-
szetét magába zár ja . E két próbáról, gondo-
lom, az egész kötet szintjét is l e m é r h e t j ü k . . . 

Gyergyai Albert 

a ma színeivel. (Ezt teszik a harmadrangú 
írók.) A múltnak ilyen hamis, torz »művészi« 
életrekeltésére semmi szüksége sincs a jelen-
nek. Ez a megoldás éppúgy nem szerencsés, 
mint az ellenkezője sem. Az tudniillik, 
amikor az író mesterséges kínai falat emel 
a jelen és a múlt közé, nem tekintve a múl ta t 
és a tegnapot a jelen szerves előzményének, 
olyannak, amelyből kinőtt a ma. (Ez a látás-
mód rendszerint azoknak az íróknak a sa já t ja , 
akik »menekülnek« a múltba a »sivár« jelen 
elől. Megállapíthatjuk : az írónak nem szük-
séges a történelem lényegtelenebb tényeihez 
kicsinyesen ragaszkodnia. Élhet és éljen is 
művészi fantáziájával . Ez azonban nem vezet-
het fontos történeti tények elferdítéséhez. A 
művész mutassa belényeges történelmi esemé-
nyen vagy eseményeken tipikus és egyénített 
emberi sorsokon keresztül a történelem szük-
ségszerűségét, a társadalmi mozgás i rányát . 

Illyés Gyula ebben a szellemben írta meg 
drámáit . Nem modernizálta azt a kort, 
amelyről írt és mégcsak nem is ragaszkodott 
a történelem minden tényéhez. Illyés meg-
találta és megjelenítette a 48-as idők lénye-
géből eredő konfliktust. Jellemző alakokon 
muta t t a be az osztályharcot, a nemzeti 
harcokat és az ezekben résztvevők tet tei t , 
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