
F O R U M 

KARDOS LÁSZLÖ MÜVE 

1. 

A Nyugat 1925-ben novella- és kritikai tanulmánypályáza-
tot hirdetett, az utóbbit „valamely 1900 és 1925 között meg-
jelent magyar irodalmi műről vagy ez időszakban virágzott 
magyar íróról". Az eredményt a következő év első számában 
közölték. A szépprózában Németh László nyerte az első helye-
zést. A tanulmányok közt első díjat nem adtak ki, a másodikat 
„Bajza" jeligére egy fiatal debreceni tanárnak ítélték. Az akkor 
huszonnyolc éves fiatalember — Kardos László — nevét így 
ismerte meg szélesebb, országos közönség. 

Nem mintha ez a — Karinthy Frigyesről szóló — tanul-
mánya lett volna legelső írása; hiszen kisebb könyvet is 
maga mögött tudhatott már, A huszonegyéves Ady Endrét, 
melyet 1922-ben adott ki a gyomai Kner. S emellett szám-
talan cikkét közölte a Debreceni Független Újság, több 
előadása elhangzott már a város Ady-Társaságában, melyben 
maga is mint az egyik gimnázium tanára lelkesen tevékeny-
kedett. 

A vidéki munka mellett azonban ekkor, a Nyugat révén 
nyílott előtte lehetőség, s mindjárt a legjobb minősítéssel, hogy 
hallathassa szavát országos fórumokon is. S bár Kardos Pállal, 
barátjával elsősorban a debreceni irodalmi életet és könyv-
kiadást ápolták, a Nyugat után Szabó Lőrinc Pandorájába s a 
Válaszba is kedvvel írt kritikát, mindegyikőjükbe oly alapos-
sággal Karinthyról, Móriczról, Kassákról, Kodolányiról, Bródy-
ról, Szabó Lőrincről és sok más kortársáról, hogy később 
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méltán tarthatta érdemesnek, hogy ezeket az írásokat újra 
elővegye és kötetbe rendezze.1 

Értekező prózáját a húszas évek második felében a Nyugat 
hagyománya és jelene, az akkori európai és hazai szellem-
irányok formálták ki. Szemléletet, stílust egyaránt tőlük ta-
nult, legfőképpen pedig Babits Mihálytól, kit az időben is, ma is 
legnagyobb mesterének tartott s tart. Illő tehát, hogy viszo-
nyát elődeihez és pályatársaihoz megvizsgáljuk. 

2. 

Mert a fórum, hová díjnyertes dolgozatával lépett, a magyar 
irodalomkritikai gondolkodás történetében külön fejezetet ér-
demel. 

Előzményeknek ugyan híjával ez sem volt. Mindenekelőtt a 
múlt század közepének-végének értekező prózája állott, vagy 
állhatott volna mögötte, Eötvös, Arany, Kemény, Gyulai, 
Péterfy öröksége. A Nyugat esszéírása kötődött is ehhez a 
hagyományhoz, meg szakított is vele. Szakított vele, mert az 
elemzésnek filozófiai, történetfilozófiai, értékelméleti igényét 
föláldozta egy jóval hatáskeltőbb, szubjektívebb, pszicho lo-
gikusabb esszéírói modornak. 

Mindvégig kötődött viszont a múlt század emez örökségé-
hez vezéralakjában, Babits Mihályban, kiről még a Nyugat 
„stílromantikusait" kipellengérező Horváth Jánosnak is külön-
véleménye volt, mivel ő — úgymond Horváth — „sok nemes 
traditiónk iránt mutat nemcsak rokonszenvet, hanem tisztele-
tet is".2 Legjobb esszéiben valóban azt látjuk, hogy e műfaj-
nak eleve szubjektivizmusra csábító jellemét Babits a bölcseleti 
igénynek tanulmányra valló logikai eszmélkedéseivel ellen-

1 Kardos László: Vázlatok, esszék, kritikák, Bp., 1959. kötetének 
java része ebből az időszakból való írásokat tartalmaz. 

2 (Horváth Jáno)s: Babits Mihály: Irodalmi problémák Budapesti 
Szemle, 1918. 174. k. 159-160 . 
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súlyozza, s az önmagában vagy a tárgyában rejlő értékek objek-
tiválására törekszik, méghozzá egyszerre több szinten, kultúr-
történetileg, filozófiailag, esztétikailag, poétikailag egyidőben. 
Személyessége, az utána jövő „esszéírói nemzedék"-nek 
néhány tagját megbotránkoztatva, éppen azért csendülhetett ki 
erőteljesen írásaiból,mert az objektivációra, személytelenségre 
törekvése fölfokozta, gazdagította, még érvényesebbé tette azt. 
ítéletei lehetnek sommásak, tévesek is, de mindig láttatni 
engednek valami szemléleti egészt, olyan hátteret, melyben a 
dolgok viszonyrendben, viszonyrendszerben mozognak, s nem 
időleges kiszakítottságban. 

Akik még életében bírálták, csakis valami ,,ízlésformá"-t 
tulajdonítva neki, s az akkor divatos új módszer, a szellem-
történet vélt igazságainak nevében bírálták. Kardos László 
valószínűleg érezhette az irodalmi divatok gyorsan zajló árada-
taiban a belőlük lecsapódott eszmék szegényességét, ürességét. 
Másként nem fordult volna Babits felé, s a költő, a műfordító 
mellett a gondolkodó, a tanulmányíró felé is; vitázva vele, de 
mellette szólva például az 193l-es Szellemtörténet című cikké-
ben. 

A szubjektivizmusnak és a relativizmusnak a szellemtudo-
mányokban fölvetődő kérdése a Szellemtörténetben, de 
Karinthy-tanulmányában is sokáig foglalkoztatja. Hogyan lehet 
a múltról alkotott ismereteinket meg értékelésünket összhang-
ba állítani? Válasza etikai igényességű, s nagyon közeli a 
Babitséhoz. „Vagyis — írja —: a változó korszellem fényében 
megismerjük, a változatlan Szellem fényénél pedig megítéljük a 
történelem korszakait."3 

De más jelei is vannak annak, ami a Babitsé mellett az ő 
ekkori írásait is jellemzi. Valami Arany János-i „fukar ökonó-
miá"-val válogatja meg mestereit, sugalmazóval, ösztönző 
művel sohasem kérkedik. A húszas években nálunk is egyre 
nagyobb tért hódító szellemtörténettel szemben már A 

3K. L.: Szellemtörténet. (In: i. m. 180.) 
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huszónegyéves Ady Endrédének jegyzetében dacosan szegezi, 
hogy „fantáziáját és intuícióját — felelőssége érzetében — 
kicsinyke térre korlátozta".4 Bölcselőt, esztétát ekkori írásai-
ban, de később is keveset említ, távol tartva látszatát is annak, 
hogy valamely irányzatra esküdött volna. 

5 ami igaz elméleti megnyilatkozásaira, áll módszerére 
vonatkozottan is. Legsajátabb törekvése „röviden és pedagogi-
kus haszonnal írni", ahogy majd később megfogalmazza.5 Nem 
hárítja el a filológiát (A huszonegyéves Ady Endre), de az 
eszméknek, a gondolatoknak alapos „szétszálazását" sem 
(Karinthy Frigyes, 1946.). A summázatot, az értelmezés vég-
eredményét mindennél fontosabbnak tartja. Költőről beszélve 
például azt, hogy mielőbb kimutassa, „ami a költőnek legsajá-
tabb, senki másban fel nem lelhető specialitása".6 Olyan elvet 
követ ezzel, amit Babits szeretett különös buzgalommal ér-
vényre juttatni esszéiben: a faculté maîtresse megtalálásának, 
kimutatásának taine-i követelményét.7 Tanulságos volna mai 
értekezőknek is végigkövetni, hogyan fejti ki Karinthy Frigyes 
művészetének jellemző sajátosságait előbb díjnyertes dolgoza-
tában, de kivált ennek könyvvé bővült változatában mintaszerű 
gondossággal Kardos László. 

Kiérlelt, minden részletében megfontoltan elrendezett 
könyv, tanulmány ez, érdemes megállnunk mellette. Mindjárt 
könyvének elején megüti az egész tárgyon végigzengő hangot: a 
huszadik század emberének megosztottságából fakadó bizony-

"K. L. : Л huszonegyéves Ady Endre, Gyoma, 1922. 84. 
SK. L.: Vázlatok . . . , 33.3. 
6 K. L.: A huszonegyéves... 77 
'„Mit jelent a faculté maîtresse, ha végiggondoljuk? A lelki élet 

egységét jelenti, hogy egyetlenegy jellemvonásból a többit mind le lehet 
származtatni. S mindenesetre ennek kell a filozófiai kritika főgondolatá-
nak lenni, mert ez adja meg egyedül az egységes kritikai kép lehetősé-
gét. A fontos azonban nem egy tulajdonság uralma, hanem valamennyi-
nek összefüggése. Szinte úgy, hogy bármelyikét vehetnem maitresse-nek 
és leszármaztathatnám belőle a többit." Babits Mihály: Három jellemzés 
(Riedl Frigyes könyve). Nyugat, 1912.1. 364. 
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talanságát, mely szerinte az egész történelmen végigvonuló 
nagy erkölcsi kérdést, az abszolút és relatív érvényű állásfogla-
láson alapuló magatartást végsőkig élezte. 

„Az abszolútum felé hajló korszakok - írja - a tekintélyek tisztele-
tét, a konzerváló, rendszerező munkát, a megszilárduló, majd elmesze-
sedő konstrukciókat hozták, a relativista korok a bíráló kételyt, a bontó 
elégedetlenséget, a vad szomjú kutatást, változás-haladás ösztöneit mu-
tatták meg. Átmeneti, tétova korszakok eseményein és intézményein a 
filozófiai eklekticizmus kusza ábrái rajzolódnak ki. Századunk első 
évtizedeit kétségkívül ilyen eklektikus időszaknak kell tekintenünk. 
Szembefutó áramlatok ekkora zűrzavarával ritkán találkozunk a törté-
nelem folyamán. A bizonytalanság ritkán rothasztotta meg ilyen 
mélyen az alkotás erőit. Építő hitek aligha zuhantak még ilyen roppa-
nással a földre. Nem az országok küzdelme a legádázabb ebben a korban 
- a század első negyedéről van szó! —, nem is az osztályoké vagy a 
különböző egyéneké, hanem az az irgalmatlan harc, amely az egy-
emberben, a kettővé, hárommá és maga-sem tudja-hánnyá hasadt egyén-
ben önmagában háborog; az a titáni tusa, amelyben ugyanaz győz, aki 
legyőzetik, s amelyben csak a lélek fele nyugodhatik meg olykor, de az 
is csak a másik fél gyötrelmei árán."* 

Pontos leírása ez a kor emberében rejlő és robbanó ellent-
mondásoknak. Művészeti diagnózisában három utat jelöl meg 
máig is érvénnyel Kardos László: az egyik a klasszicizáló, a 
másik a forradalmi avantgarde művészete, kettejük közt áll 
harmadikként az a szkeptikus, melybe Karinthy munkásságát 
sorozza. 

Miután tárgyának eszmetörténeti hátteret, történetfilozó-
fiai távlatot nyitott, tér rá (mert csak ez után lehet és érdemes 
rátérni) esztétikai, tematikus szempontok értelmezésére. A kor 
emberének bizonyosságra áhító szomjából magyarázza az 
olyan Karinthy festette állapotokat, mint az álom, az őrület, a 
túlvilági utazás, a ,fantázia irreális képződményei"; majd biz-
tos léptekkel szegődik nyomába egy-egy téma „genezisé"-nek, 
hogyan lesz a kroki témájából dráma, a karcolatéból regény. 
Egyre közelebb kalauzol az életműhöz, s útközben arra is van 
gondja, hogy néhány fogalmat, mit szerzőjével kapcsolatban 

' K. L.:Karinthy Frigyes, Bp., 1946. 6. (Kiemelés tőlem. R. J.) 
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sűrűn emlegettek (mint például a „fantasztikum "-ot) meg-
magyarázzon, árnyaljon, pontosítson, s hogy esztétikai mércéit 
ne csak a sikeres, hanem az „ötletszerű és áttekinthetetlen" 
szerzemények bírálatával szintúgy hitelesítse. És nem is csak a 
műveket veszi számba. Karinthy publicisztikájára éppúgy 
figyel, s megjegyzi, „az ismeretelméleti és etikai relativizmussal 
elkerülhetetlenül együttjár az esztétikai ítélkezés relativiz-
musa" benne.9 A kellő azonosulást s a kellő distanciát így 
mindvégig megtartja a könyvben, az értelmező Kardos Lászlót 
már itt is, mint a későbbiekben is, az irodalmiság mibenléte 
foglalkoztatja, ezt igyekszik mennél jobban kifürkészni és olva-
sójának a róla szerzett élményt át is adni. 

Karinthy-könyve igazi szellemi tett, mestermunka, a majda-
ni nagy tanulmányoknak", a Shakespeare-ről, Rimbaud-ról meg 
a Tóth Árpádról szólóknak előképe; nem véletlenül választotta 
be köteteibe, hol alig változtatva (Vázlatok, esszék, kritikák), 
hol átdolgozva (Közel és távol). 1946-os változatán itt-ott erőt 
vesz még a zaklatottság, s néhány sora különös vibrálásokkal 
teli. (Ne feledjük azonban, hogy az őt magát s családját is 
gyilkosan érintő háborús években vagy kevéssel utánuk 
fogant.) De szemlélete, munkamódszere mellett szembetűnő 
azoknak a stiláris jegyeknek az uralma, melyek majd későbbi 
esszéire is jellemzőek lesznek. 

Nyugodt stílus az övé, szinte készakarva lassított. Nem 
szereti a gondolatok gyors futamait, sőt, önmagukért a gondo-
latfolyamatokat sem; pusztán a végső, kiérlelt megfogalmazást 
méltatja leírni valónak. Tárgyát tisztelő, annak mélyére néző, 
tanárosan pontos stílus lesz így a sajátja. A fiatalkori írások 
metaforikus túltengéseiről egyre inkább lemond, fogalmiságra 
való igénye megnövekszik. Ha könyvet ír, nem riad vissza az 
olyan hosszúnak tűnő, de általa „kellő szilárdságú bázisnak" 
nevezett életrajztól,10 mellyel Tóth Árpádjában találkozunk, 
hogy állításait alátámassza, fokozottabban megvédje. S mégha 

' U o . 19. 

6 Irodalomtörténet 
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éppen ezzel a munkájával kapcsolatban volna is ellenvetésünk 
(Tóth Árpádot az ország akkori ,.legnagyobb költőjé''-пек11 

ugyanis nem tartjuk), elvitathatatlan az, hogy Kardos László 
érvelőkészsége, kritikai prózája korai írásai óta csak nyert 
erőben és szabatos megfogalmazásban. Pontossága sosem ered-
ményez egyhangúságot, alapossága érdektelenséget. Nyelvileg 
rendkívül igényes, leleményes: különösen vonzza a beszédnek 
lassúbb medret biztosító igei („tűrték-támogatták", ,/or-
rnál t a-gy öt örte" stb.) és névszói ikerítés („vívmánya-modoros-
sága", ,,állapotát-igényeit" stb.), s az elmondás ünnepiességét 
fölfokozó archaizálás („azidőtt", „szemer", „errülső"). Né-
melykor pedig úgy teszi élvezetesebbé, olvasmányosabbá szö-
vegét, hogy sablonná meredt szakmai kifejezések helyébe lírai 
részletet állít. „Karinthy is emlékeztet itt-ott másokra,de min-
dig anélkül, hogy csak föl is rezzentené az utánzás gyanúját" — 
írja nagyon érzékletesen. Vagy, csipetnyi iróniával, bájjal: 
„Sohasem véletlen, hogy az induló művész milyen iskolába 
iratkozik, milyen mesterek lábánál kuporog."12 Beszédmódja 
bensőséges, a szóbeli közléshez hasonló előadássá lesz, mely 
nemcsak azzal törődik, hogy mit mond, hanem azzal is, 
hogyan mondja el azt. Olvasói előtt tanítványai vallottak erről 
a sajátságáról, kik látogathatták előadásait, szemináriumait az 
egyetemen. 

3. 

Kritikáit, esszéit, tanulmányait kiformáló szemléletet, mód-
szert, stílust tehát nem annyira a Nyugattól (attól is, természe-
tesen), mint Babits Mihálytól kapott, s ha érdeklődése nem 
kalandoztatta is oly sok vidékre, mint nem egy kortársát, 
hasonló érvénnyel szólhatott magyar s világirodalmi rangú kér-
désekről, jelenségekről. S abban sem maradt mögöttük, hogy -

I °K. L.: Vázhtok, 174. 
I I K. L.: Tóth Árpád. Bp. 1965 s , 79. és 236. 
1 2 К. L.: Karinthy. . . . 77. 
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Szerb Antalhoz hasonlóan — az irodalomnak maga is művelője 
volt: versekben, miket korán meg kicsit felelőtlen megsemmisí-
tett; műfordításokban, melyeket viszont, állva az idő meg az 
önkontroll ostromát, kötetekbe rendezett. 

„Műfordítás nélkül nincs vüágirodalmi kultúra" — írta 
1965-ben.13 Bizton jelenthette ki, hiszen több évtizedes fordí-
tói és esszéírói gyakorlata állt érte hitelt. Válogatott műfordí-
tásainak. 1953-as utószava szerint műfordítói kísérletei még az 
első vüágháború idején készültek, midőn „Baudelaüe Chanson 
apres midi-]ét, Heine Die Welt ist dumm kezdetű dalát és 
Ovidius Fasí/jának egy részletét tette át magyarra".14 Sokszor 
idézett fordítása, Victo Hugo Dzsinnek című költeményéé, 
mely külön kötetként is megjelent, már 1925-ben érett tol-
mácsnak mutatja. Mesterségében sokat tanul a nyugatosoktól, 
s megint csak Babitstól, kinek ebbeli tevékenységét is nyomon 
kíséri. Első, 1930-as Rimbaud-fordításairól Szabó Lőrinc még 
kisebb fönntartásokkal él hozzá írott levelében („. . . érzésem 
szerint kissé megnehezítetted a versek szövetét, komplikáltad 
valahogyan, . . . ez azonban a te fordítói sajátságodból követ-
kezik"), a következő, az 1944-es Rimbaud-kötetet azonban ő 
is „igazi teljesítmény "-ként értékeli.1 s Később Poe-t adja ki, 
antológiát szerkeszt, s ezekben jelentős számú és minőségű 
szerzeménnyel jelentkezik. Fordít görögből, latinból, franciá-
ból, németből, angolból, oroszból s több más nyelvből. 

Foglalkoztatja a műfordítás elmélete, s erről magyar nyel-
ven alapvető tanulmányt ír A műfordítás kérdései címen.16 

Végsőkig tisztult mondandója ez mindarról, amit Válogatott 
műfordításainak utószavában s Tóth Árpádénak vonatkozó 
fejezetében már taglalt. 

1 3K. L.:Müvek és mesterek. Bp., 1965. 115. 
1 4K. L.: Válogatott műfordítások, Bp., 1953. 399. 
1 5Szabó Lőrinc levelei K. L.-hoz (In: Közel és távol, 511. és 533.) 
1 6 K. L.: A műfordítás kérdései (In: Közel és távol, 2 9 5 - 3 4 3 . és 

író, írás, irodalom, Bp., 1973. 70 -124 . ) 

7* 
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Kritikusai főként francia-fordításait emelték ki s illették 
dicsérettel. Valóban, a tolmácsolásában szóló Hugo, Rimbaud, 
Anna de Noailles magyarul is ugyanaz az élmény. Fordítói 
„realizmusa", melynek fejlődésére Rónay György hívta föl a 
figyelmet, védjelzi ezekben az alkotásokban az eredeti versnek 
a lehetőségek szerint mennél hívebb visszaadását. De a fordítói 
hűség mellett keveset szóltak arról, hogyan tud egy-egy magya-
rításban a stflusalkotásra, a stílus újrateremtésére is példát 
nyújtani. Mint például Hugo von Hofmannsthal A külső élet 
balladájának (Ballade des äusseren Lebens) átültetésében. 

A vers ismert, nagy költemény, a szimbolizmus egyik mara-
dandó alkotása. Fordítás szempontjából kemény próba: dikció-
ja, jelképisége megvesztegetően egyszerű, a mindennapi és a 
természeti élet archetipizálása, oly elemekre redukált, melyek 
erős formai kényszerben is az élőbeszéd természetességének, 
közvetlenségének benyomását keltik. Hofmannsthalnak ez a 
verse arra a Jegfolyékonyabb beszédtónusra" emlékeztet, 
mellyel Rilke élt sokszor, hogy aztán magyarra fordítása — 
Rónay Györgyöt idézve - „erőltetés nélkül csak kivételes 
leleményességgel megvalósítható" legyen.17 

Nos, Kardos László fordítását olvasva legelőször ez a .kivé-
teles leleményesség" fog meg: olyanná sikerült formálnia a 
magyar szöveget, mintha az magyarul, magyar fül számára 
íratott volna: 

És gyermekek nőnek fel mély szemekkel, 
semmit sem tudva nőnek és kihalnak, 
és ezt az utat járja minden ember. 

S édes gyümölccsé érik a fanyar mag, 
s halott madárként éjidőn lehullva 
ott fekszik, s megrohasztja pár cudar nap. 

És mindig fű a szél, és mindig újra 
s özönnel hallunk s mondunk furcsa szókat, 
és zsibbadoz tagjaink kéje-búja. 

" R ó n a y György: A vándorévek gyümölcsei Nemes Nagy Ágnes 
fordításai. (In: R. Gy.: Fordítók és fordítások. Bp., 1973. 68.) 
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A réten utak futnak, szerte sok vak 
falucska, csupa tócsa, fáklya, lombok -
fenyegetők s halálosan aszottak . . . 

Ha ezt a szöveget a német eredetivel összevetjük,'8 látjuk, 
azt a stílusteremtő képességet, mellyel a magyar szimbolizmus 
után, vívmányainak és eszköztárának ismeretében Kardos 
László él is, hogy határozottabban visszaadja azt, ami a német-
ben esetleg halaványabb megfogalmazásban is kifejező: így 
erősíti a „wenig Tage"-t „pár cudar nap"-pá vagy a „Lust und 
Müdigkeit"-re a jellegzetesen nyugatos „kéj"-t és „bú"-t 
választja. A költemény következő, ötödik versszakában úgy 
alkotja újjá a művet, az eredeti tónusnak megfelelően, de kicsit 
még inkább líraibbá téve, hogy kisebb gáncsnak is alapot ad. 
Míg ugyanis németben így folytatódik: 

Wozu sind diese aufgebaut? und gleichen 
Einander nie? und sind unzählig viele? 
Was wechselt Lachen, Weinen und Erbleichen? 

a magyar az utolsó kérdést a versbeli én-re vonatkoztatja, s így 
keménységéből szemernyit veszíttet is a versnek: 

Miért építették őket? S nem hasonlók 
egymáshoz? És nem érnek soha véget? 
Mért sáppadok, mért sírok, mért mosolygok? 

Minden tökéletes, minden a helyén van, a határozottan 
poentírozott kérdések, az enjambement, csak egy kevéssel 
„magyarabb", a magyar szimbolizmusra jellemzőbb lett a vers, 
talán a két nyelv s a fordítás művészetét oly sokfelől gúzsba 
kötő okok következményeképp, hiszen a Ballade. . . szövege 
egyszerre vallja a megszólaló tulajdonának a ,.nevetést, sírást és 

1 "Hugo von Hofmannsthal: Gesammelte Werke, I. Berlin, 1924. 11. 
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sápadást", és egyszerre objektiválja is, mintegy föltéve a kér-
dést: változtatnak-e ezek valamit is az ember sorsán? A vissza-
adás lehetőségeit mérlegelve, kétségkívül a költeménynek „kri-
tikus sor"-a ez; s azzal, hogy a megoldásból származó s értel-
mezésbeli eltérésre alkalmat adó sort megemlítettük, nem a 
fordítás jelen formáját akartuk bírálni. Épp ellenkezőleg. Úgy 
véljük, Kardos László a lehetséges kisebbik rosszat választotta, 
mivel a vers tónusát maradéktalanul sikerült visszaadnia kisebb 
lemondás árán is. Ez pedig nem kevés. Ugyanúgy, mint hűtlen-
séggel, pontatlansággal sokat vádolt fordítóink, Kosztolányi 
vagy Szabó Lőrinc sem keveset tettek, ha egy-egy szót, kifeje-
zést, félsort föláldozva mégis az eredeti hangját találták meg az 
illető költeménynek és úgy is szólaltatták azt meg. 

Kardos László legjobb fordításaiban s köztük ebben a 
Hofmannsthal-versben a fordítónak a költőhöz mért egyenran-
gúságát érezzük, erőt, mely újrateremteni képes. Hogy meg-
bírálásra okot ad, az minden emberi mű egyenes következ-
ménye. 

„A fordítással is ügy van - mondja Babits - , mint az egészséggel: 
könnyebb hibáit észrevenni, mint kitűnőségét, s a legjobb fordítás 
bizonnyal az, melyre legkevesebb figyelem esik. Ezért hálátlan mester-
ség a fordítás.'" ' 

Hálátlan mesterség, s Kardos Lászlónak mégis leginkább 
szívügyének tekintett mesterség volt a műfordítás. Tanítvá-
nyainak vallomásai erről győznek meg. S ezek a tanítványok 
ma már lassan-lassan mesterek. 

Ahogy kritikát, tanulmányt, irodalomtörténeti portrét írni 
is munkája, előbb gimnáziumi, később egyetemi elfoglaltságai 
közepett, mintegy saját irodalomértésének elmélyítésére kez-
dett, úgy műfordításai is egy, a közvetlen líráról lemondó 
ember önnönmagának s a köznek szánt ajándéka. Munkásságá-
nak egészére áll, hogy belső igényeit mindig megfelelő ered-

1 'Babits Mihály: „Érzelmek iskolája". Nyugat, 1926. II. július 1. 
(In: B. M.: Arcképek és tanulmányok. Bp., 1977. 359.) 
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ményekkel igyekezett még tovább fokozni, s aztán űjra várni 
tefvei, szándékai teljesültét. Nyolcvan évesen sokfelé tájékozó-
dó s az irodalom számtalan jelenségéről tájékoztató életművet 
vallhat sajátjának. Amit ezen belül esszéírói gyakorlatából, 
műfordításaiból kiváltképpen hasznosítani kell: ifjabb nemze-
dékeket váró intelem, biztatás, érték. 

REISINGER JÁNOS 

EGY ÖNERZET TÖRTENETE 

KÍSÉRLET EGY REGÉNY RÉGÉSZETI FELTÁRÁSÁRA 

Az irodalmi jelképek teljes megértéséhez távlat kell; mig 
nagyon időszerűek, a jelennek néma tanúi csupán, annyit lá-
tunk belőlük, mint Fabrice del Dongo a Waterlooi csatából. A 
két világháború között írott regényekben, például, gyakran 
esik az eső; szórakoztató ma olvasni a kritikákat, melyek 
ingerülten tiltakoznak a divatos, de semmi megfoghatót nem 
jelentő szimbólumok ellen. 

„Az eső sehol sem gyönyörűség — kezdődik Hevesi András Párizsi 
esője - , de Párizsban szívet marcangoló, megalázó, méltatlan szenvedés, 
amely a legellenállóbb idegzetet is felőrli, a legszilárdabb önérzetet is 
porba tapossa . . . Különösebb képzelőerő nélkül is gyaníthatja az em-
ber, mit érzett Kolumbusz a Santa Maria fedélzetén, ugyanazt, amit én 
a rue de Richelieu és a rue des Petits Champs sarkán, egyforma tehetet-
lenséggel vonaglottunk az ellenséges természet markában. Késő ősszel 
érkeztem Párizsba, éppen Anatole France-ot temették." 

Jó néhány év s egy világháború kellett hozzá, hogy a képhez 
társuló képzetekben többet lássunk, mint rutinos regényindí-
tást, ügyes és elegáns expozíciót, helynek és időnek a sablonos 
megoldásoktól eltérő megjelölését. A Párizsi esőről 1945-ben 
írta Sőtér István: 


