
LÁTSZAT ÉS VALÓSÁG

DICSÉRTESSÉK. A közelmultban
jelent meg egy ízléses kiállítású
kis kötet a Singer és Wolfner
irodalmi intézet "Szép könyvek"
sorozata kilencedik köteteként.
Faludy György, az ismert á'költö
a szerzője; benne a "katolikus
líra legszebb virágait gyüjtötte
csokorba". Rövid és kevesetmon
dó Előszó vezeti be a könyvet;
"e himnuszokat, - írja Faludy
György, - még az irodalomtör
ténet is jobbára elfeledte; de
most, hogy az olvasó fellapozza
őket, éreznie kell: mindezekből

semmi sem múlott el."
Sajnos, a fö1fedezésnek ezzel a

deklarációjával nem érthetünk
egyet. Igaz, hogy e különös mó
don "fordított" himnuszok né
melyike valóban elfeledett, sőt,

legalább is így és ilyen tónus
ban nem is létezett soha, de igaz
az is, hogy aki csak kicsit isme
rős az irodalomtörténetben, aki
csak egy kicsit tájékozott a leg
népszerűbb liturgiában, nem e
gyet kívülről is tud. Faludy előtt

különben is avatottabb és lelki
ismeretesebb fölfedezök jártak
már, így elsősorban Sík Sándor
és Babits Mihály; Babits gyönyö
rű Amor Sanctus-a pontosan öt
esztendővel ezelőtt már fölhívta
a művelt magyarság figyeimét a
középkori latin egyhází lírára, s
remek Bevezetés-ében oly ala
possággal mutatott rá e latin köl
tészet fölmérhetetlen jelentősé

gére, hogy ezek után Faludy
György fölfedező heve nemcsak
szerénytelenség, hanem naívság
is. Ebből a Bevezetés-ből egé
szen nyilvánvaló azok számára
is, akik irodalomtörténettel soha
nem foglalkoztak, hogy a szaktu
domány soha nem felejtkezett el
a himnuszköltészetről, sőt, épen
a modern irodalomtörténet kez
dett hozzá nyomatékosan jelen
tőségük és hatásuk föltárásához,
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így nálunk Horváth János, aki
Az irodalmi miiveltség kezdetei
című 1931-ben megjelent munká
jában részletesen foglalkozott
velük, illetőleg szerepükkel a
középkor írodalmí életében s
magyar fordításaikkal ; e tökéle
tes és a nagyközönség széles ré
tegeiben ismert munkán kívül
az érdeklődők számontartják s
nagy haszonnal olvassák Horváth
Jánosnak egy jóval korábbi, a
lapvető tanulmányát is, melynek
címe: A közápkori magyar vers
ritmusa (1928.), és amely nagy
alapossággal, páratlan érzékkel
vizsgálja és teszi valószínüvé a
középkori himnuszköltészet for
máinak hatását a magyar költői

formakincs kialakulására. Szán
dékosan említjük itt csak a leg
ismertebb magyar munkákat,
hogy rámutassunk Faludy György
idézett megállapításának szerény
telenségére és igazságtalanságá
ra, fölületességére és lelkiisme
retlnségére. A külföldi tanulmá
nyok és gyűjtemények fölsorolá
sa bizonyára fölösleges; az ér
deklődő a legszükségesebb köny
vészeti utalásokat meglalálhatja
Babits Mihálv és Horváth János
könyveiben. Ennyit azonban föl
tétlenül meg kellett említenünk,
nehogy a hiszékeny közönség an
nak tulajdonítsa a fölfedezés fá
radságát és dicsőségét, aki csak
egy több mint tíz esztendős ér
deklődés ügyes és alkalmazkodó,
de hűtlen és könnyelmű kiakná
zója.

A könyv elején a jámbor olva
só megnyugtatására ott az egy
házi cenzura, bizonyságául an
nak, hogy e munkában semmi
Egyház- és vallásellenes nem ta
lálható, ez a cenzúra azonban tá
volról sem jelenti azt, mintha a
fordítások hívek és az Egyhdz
szellemének megfelelIJek lenné
nek. A cenzori approbáció csak
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az Egyház példás engedékenysé
gét jelenti ez esetben, de nem
biztosít arról, hogy az olvasó a
fordításban valóban azzal a köl
teménnyel találkozik, amelyet
egy Szent Tamás, egy Hrabanus
Maurus írt, nem biztosít arról,
hogy vajjon a közölt fordítások
nem járnak-e már nem is a sza
badosság, hanem a hamisítvány
haárán,

Az itt következő szemelvé
nyekben mindenütt a leghozzá
férhetőbb forrásra utalom az 01
vasót; a tudósok és anyagban já
ratosabbak utalásom nélkül is
megtalálják a kérdéses verseket
a közismert gyüjteményekben.
Mindnyájan ismerjük a nagy né
met Hrabanus Maurus pünkösdi
hímuszát: Veni creator Spirítus.
Ime második strófája:

Cum Paraclitus diceris,
donum Dei altissimi,
fons vívus, ignis, caritas,
et spiritalis unctio.

Babits Mihály fordításában:

Te kit Védőnek mondanak,
s mellénk a magas Ég adott!
Tűz, élő forrás, szeretet!
Te lelkek lelki olaja l

Faludy György szerint:

Vigasztalónak mondanak,
kit Ö küldött, a legdícsöbb ;
gyógyító balzsam, tiszta fény,
örökélet kútja, irgalom.

Ugyanebben a himnuszban Fa-
ludy tolmácsolásában úgy hang
zanak a középkori költő szavai,
mint próféciák a modern nacío
nalizmusok Vezér-mitosza ellen:

'" mert a bűn
nem ér utól, ha kárhozott
vezér helyett te lész Vezér.

Ami szóról szóra fordítva így
hangzanék: te járván előttünk

mint vezér, kerüljünk el mín
dent, mi ártalmas.

Még merészebb tornákkal lep
meg a Róbert királynak tulajdo
nított Veni Sancte Spiritus for
dítása. A Consolator optime kez
detű strófa itt így szól:

'IIC:>illA

Add malasztod ó-borát,
légy lelkünknek jóbarát,
kit kíván a szenvedő,

munka közben nyugalom,
szelllJ tüzes ugaron,
zokogásban keszkenlJ.

Mindez meglepő és szép, csak
éppen hamis és hazug, kegyelet
nélküli és barbár. Oly mester
ember műve, aki a saját jól be
vált sablonjától képtelen szaba
dulni, s az egyszer valóban fe
lejthetetlenül sikerült Villon -pa
rafrázís terminológiáját húzza rá
oly szövegekre, amelyeket az
egyház ezeresztendős használata
szentelt meg, s amelyeken vál
toztatni a jól hangzás, a megle
petéshajhászás és modernség
örve alatt sem szabad; aki nem
érti mekkora kegyelet, hit és
áhitat szükséges ilyen szövegek
fordításához, az ne nyuljon hoz
zájuk; a parafrázisok és hami
sítványok ellen tiltakóznunk kell,
még ha mentegetné is őket a szép
ségre törekvés. A fordító a him
nuszok szépségét adja vissza, ne
hamisítsen. Ez nem fordítás, ez
sokszor már az irodalmi szélhá
mosság határán járó merész és
kárhoztatandó ferdítés és hami
sítás. Villonnal egyszer meg le
het tenni, s még talán-talán azt
is eltűri egyszer az ízlés, hogy
közismert verseket duplajukra
dagadva és teljesen kiíorgatva
lát viszont, de a himnuszok meg
szentelt szövegei egyáltalán nem
alkalmasak ily gyermekded já
tékokra, ily rutinos manőverek

re, kacsintó apokrifiákra, még
akkor sem, ha a jóhiszemű egy
házi cenzúra örve alatt sompo
lyognak is elő. A nagy magyar
müíordítóí hagyományok megta
gadása ez az eljárás, és Faludy
György bizonyára jobban tenné,
ha patétikus parafrázisok szer
kesztése helyett kissé belemé
lyedne abba a remek tanulmány
ba, amelyet Babits Mihály írt a
műfordításról, immár több mint
két évtizede. A fordításhoz nem
elég rutin, ehhez áhítat kell, tisz
telet és lemondás olyan aszké
zis és alkalmazkodás, a teremtő
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szellemnek olyan tisztelete, a
melyre Faludy György első kétes
sikereitől elkapatva mindeddig
sajnos képtelennek bizonyult.

További példák aprólékos idé
zése helyett, apokrifák kimuta
tása helyett - ily fáradságot e
torzszülött antológia aligha ér
meg, - elégedjünk meg még egy
utolsó szemelvénnyel, annak il
lusztrálására, míre vezet a fordí
tói lelkiismeretlenség, filológia
nélküli álliumanizmus. Találko
zunk nagy meglepetésünkre a
kötetben Jean Racine egyházi
nekéveI. Jegyzet semmi nincs
hozzá. Eleve gyanút kelte
nek a jambikus sorok; kis
utánjárással megtalálhatjuk e
vers eredetijét Racine összes mű

vei között, a Mesnard-Iéle 1865
ből való kritikai kiadás negye
dik kötetének 113/4 lapján, ahol
a kiadás gondozója közlí Racine
parafrázisának latin eredetijét, a
római breviárium szép himnu
szát, az Ales diei nuntius kezde
tű költeményt is. Racine a kor
ízléséhez híven költötte át a la
tint, franciás, és nem ahirnu·
szoknál oly kedvelt ambröziánus
nyolcas, formában. A második
strófa imígy szól:

Latin eredeti:

"Auferte, clamat, lectulos
Aegro sopore desides ;
Castique, recti, ac sobrii
Vigilate: jam sum proxímus,"
Racine parafrázisa:
"Quittez, dit-il, la chouche

oisive
Ou vous enselvit une molle lar

guour:
Sobres, chastes et purs, I'oeil et

l'áme attentive,
Veillez: je suis tout proche et

frappe a votre coeur." '

Racine már kénytelen fölolda
ni a latin szép tömörségét, Fa
ludy György viszont ezt a már
nem pontos Racine-t "költi át",
illetőleg hamisítja meg oly si
kerrel, hogy szinte már rá sem
ismerni az eredetire :
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Miért ültök - szól - lágy tol
lán ágyatoknak,

mely medd{j kéiben ringat ben
netek?

Virrad már szilzi és sovány na·
poknak,

ahol Vélem lehelne lenne ttk.

Kétségtelen, hogy a legszebb
harmincegynéhány egyházi him
nusz közt Racine versének nincs
helye. Ha Faludy György "felfe
dezni" akarta a nagy tragédia
költő ily irányú munkásságát, te
hette volna kevesebb hamisítás
sal, valóban Racine-t adva, nem
a müiordításnak ezt a paródíáját,
a parafrázisnak ezt a "meddő
kéjét l" Altalában, sokkal több
gonddal és hittel, sokkal keve
sebb önhittséggel kellett volna
eljárnia ahhoz, hogy az avatott
irodalom és vallásos érzés részé
ről egyformán ne visszautasítás
ban és tiltakozásban legyen ré
sze. Lehet, hogy ezekben a para
frázisokban vannak igen szép
strófák, vannak fordításnak is
sikerült részek, de az egész mű

hiábavaló és káros, értelmetlen
és sértő. Az irodalom egyformán
megbotránkozik a meghamisított
Donna Clara-n, mely Faludy ha
sonló eljárású parafrázisában ol
vasható az Európai költ{jk anto
lógiájában, s a valójukból kífor
gatott himnuszokon, tiltakozik a
művészetnek hirdetett hamisítás
ellen, fölháborodik az ügyes fél
revezetésen, a kaján apokrifeken,
a kultúrszélhámosság filológia
báránybőrébe bújó farkasosínye
in, s a szép sorokért sem hajlan
dó megbocsátani a nem szép el·
járást.

A Dicsértessék a dicstelen ha
mísítványok sorát növeli csak, és
hallatlan naivság, tájékozatlan
ság kellett ezt a művet az Egy
ház ünnepi napjaiban bocsátani
ki, még akkor is, mint már mon
dottuk, ha az elnéző cenzúra ez
esetben rá is nyomta pecsétjét.
E "nihil obstatr-tal szemben
igenis "obstat" és mindig is
"obstat" a hit, a kegyelet, az íz
lés és az irodalom lelkiismerete.

Rónay György.
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