
akart kitárulni t :ts csak "pa
Iaekban" üzenheti meg az embe
riségnek: ki volt, hol járt:
"Itt vagyok, az Elhagyatottság

Harmincadik
Szélességi, a Szégyen
Századik Hosszúsági
S a fogatösszeszoritó Dac
Végső Magassági Fokán, valahol

messze vidéken
És kiváncsi vagyok, lehet-e még

jutni előbbre." Baráth Ferenc.

I(ÜLFÖLDI IRÓK
CATULLUS VERSEI DEVE

CSERI GABOR FORDITASA
BAN (Officina kiadása.l A költő

Devecseri Gábor öntudatos fe
JOTelemmel parancsolja bele ma
gát az új-klasszikus formafegye
lembe. A műfordító igazolja a köl
tőt. Amit verseiben óhajt meg
valósítani: a díonvsosí életvágy
zárt keretekbe szoruló toporzé
kolását, műfordításaíban szaba-
don élheti ki. Nem hanzulati fel
lobbanás. hanem Catullus köl
tészetének mélv átélése. csapon
j{ó-szeszélyes líraísázának töké
letes értése-érzése állandósitot
ta benne a vágyat, hogy magya
rul szólaltassa meg a "rómaiak
Petőfíjét."

A vállalkozás sikere a forditó
művészí öntudatánakiogosságát
hirdeti: Catullus fölcsapó fiata
losságát igazán csak nyiltszemú
fiatal költő tudía tolmácsolni, le
biithetetlen hevessézét, kama
szos szabadosságát, huncutkodó
érzékísézét, pajzán fesztelensé
zét csak azonos hőfokú költő tud
ia hiánytalanul visszaadni.

Biztos és csalhatatlan nyelvi
ösztönével könnyen találta el a
latin szavak és kifeiezések han
gulatát, és .mínthozv a magyar
nyelv egész anvazán uralkodik,
könnyen tudta klválozatní a la
tin szöve lZ ecndclatt és hangu
lati meztelelöít. Az eredeti egy
két duhajabb és kícsapongöbb
kifejezésének visszaadására 
szükséz esetén - az argot-szó
lásoktól az úiabbkeletű kifejezé
sek alkalmazásától sem riadt
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vissza: a catullusi életstílus
fesztelenebb formáival könnyen
összeegyeztethető az a néhány
markánsabb kifejezés, melyet a
forditásokban találunk.

Ezzel kapcsolatban ezyik elő

kelő szakfolvéiratunkbana klass
ssíka-Iilolöaía mal!var doyenje
leplezetlen elfogultsáscal foglal
kozik a forditásokkal: egyfelől

nagyobbfokú szövegtiszteletet kí
ván meg a fordítótól, másfelől

meg akarja vele .hamisittatni az
igazi Catullust: eufémisztikus
kifejezéseket ajánlott, ahol De.
vecseri a nyersebb kifejezéseket
kipontozással helyettesítette. Kér;
dés: melyik eljárás hívebb: egy
általán nem fordítani, vagy meg
hamisitani aszöveget

A kötet kétnyelvű kiadás. Ha
Devecseri csak pontos kritikai
kiadást ad, felhasználva az 1901
utáni külföldi kiadásokat (1901.
utolsó Catullus-kiadás hazánk.
ban), már ezzel is nagy tudomá
nyos szolgálatot tesz. De ezenfe
lül "új teljes magyar Catullust"
is adott, éspedig olyan művészet

tel, amely legjobb műforditóink

mellé emeli. Baráth Ferenc

DUFF COOPER: A NYUGATI
HADSZINT:tR. (Singer és Wolf
ner), A könyv eredeti angol ci
me: Haig, jobban megfelel tar
talmának. Egy skót úrról szél,
aki külső megjelenésében a brit
állampolgárok legtöbbjéhez ha
sonlít és óvatosan ügyel arra,
hogy semmi feltűnő ne legyen
rajta. Környezetének minden tag
járól határozott véleménye van,
de szükségtelennek tartja ki is
mondani. Kényesen ügyel a tisz
tességére és a jó modorra, még
a háborús sikereknél is fonto
sabbnak tartja, hogy állandóan
gentlemanhez illően viselkedjék.
Mint az angol hadak parancsno
ka, többször ellentétbe kerül a
franciákkal, vagy azért, mert be
le akarnak avatkozni az angol
csapatok vezetésébe, vagy pedig
azért, mert olyan célokat tűznek

ki egy-egy támadás elé, amelye-
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ket Haig túlzottnak tart. Egyik
legmakacsabb képviselője volt
annak az álláspontnak, hogy a
világháború hosszú ideig tart, a
németek ellenállását csak lassan,
álllandó támadásokkal lehet fel
őrölni.

Ma minden nemzet a saját
egyéniségét igyekszik mennél
teljesebben kifejezni. Duff CO?
per, a mai angol közélet egYIk
legtevékenyebb tagja, az a már
annyiszor eltemetett gentleman
ideált emeli ki, amelynek egyik
legjobb képviselője Douglas Ha
ig. Bizonyos, hogy az angol vi
lágbirodalomnak nemcsak anyagi
alapjai vannak. Csak úgy volt le
hetséges felépíteni és fenntarta
ni, hogy Hongkongtól kezdve Ka
nadáig mindenüvé tudtak megfe
lelő embereket állítani. akiknek
szellemi képességei különbözők

voltak, de egyben megegyeztek:
tisztességben, kényes becsületér
zésben.

Nem véletlen, hogy az angol
könyvpiacon épen most jelent
meg ez a könyv, amely a gent
leman-ideálról zeng himnuszt a
maga angolos módján: szerényen,
megfontoltan, kissé nehézkesen.
A világszerte folyó fegyverkezés
nek megvan a szellemi oldala is.
Duff Cooper könyve a szellemi
felkészülésnek tesz hatalmas
szelgálatot. - A fordítás néha
felületes és magyartalan.

Fdbián Istvdn

MICHAEL FOSTER: AMERIKA
ÁLMA. (Singer és Wolfner.)
Mindaz, ami négy világrész em
beriségének életéből szépségben,
hitben, csorbítatlan jogegyenlő
ségben, szabadságban, az élet
tisztább és súlyosabb értékei
ben hiányzott, itt akart megvaló
sulni, Kanada jégmezőitől a ke
menceforró sivár prérikig. Az
ócska, viharvert gőzösök utasai,
akik itt partraszálltak, kis ka
landorok és nagy álmodók, a fe
délköz éhesei s luxuskabinok
telhetetlenjei, soknyelvii, csoda
váró tömeg, Foster szerint azzal
az eltökélt szándékkal tették ezt,
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hogy megteremtsék a tökéletes
hazát, minden eddiginél tökéle
tesebbet. A szándék mélyén alig
hanem kevesebb volt az idealiz
mus és több a vigasztaló szug
gesztió: tökéletes hazát teremte
ni, hogy minél gyorsabban elle
ledhessék azt a másikat, ame
lyikből jöttek. Álom volt, egy
mindent feledni akaró tömeg
őrült álma. Az eredmény egé
szen más lett, végzetesen és jó
vátehetetlenül más. Miért? Kik
hibázták el és mikor? Foster
megkísérli, hogy választ adjon e
súlyos kérdésekre. Regényében a
Thrall-család három nemzedéké
nek sorsán át keresi e meghiú
sult álom magyarázatát, egyéni
tragédiákból igyekszik kitapinta
ni egy nép tragédiáját, amely 
ha elfogadjuk Foster feltevését
a kezdeti szándékok tisztaságá
ról - valóban megrendítő lehet
ne. De erős a gyanunk, hogy eb
ben a Thrall-esaládban három
nemzedéken át mindvégig erlJ
sebb volt a kalandvágy, mint az
idealizmus. A kalandorok idea
lizmusa mindig kissé gyanus s
nem éppen bizalomkeltő. De
semmiesetre sem tekinthetjük
komoly országépítő elemnek,
vagy akár csak az amerikai ci
vilizáció pionírjának a család 48
ban kivándorolt ősét, egy hóhé
rok keze elől menekülő hajdani
ír kalózkapitányt, aki a polgáro
sodás elviselhetetlennek érzett
rövid évei után minden különö
sebb zökkenő nélkül hull visz
sza régi kalandoréletébe, sorsá
ra hagyván gyermekét, várandós
feleségét, virágzó vállalatát s azt
az egész, álszenteskedő, nyárs
polgári társadalmat, mely - s
ezt készséggel elismerjük
nemcsak Francis Thrall ex-ka
lózkapitányt, de minket is mene
külésre késztetne. A regény to
vábbi során megismerkedünk
Francis Thrall fiával, Johnnal,
egy prérivároskában tyúkperek
kel veszkődő ügyvéddel, akinek
jellemzésére hadd idézzük a
szerzőt: "Ö is, mint minden ide
alista, szánalmas emberi gyön-
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geségek, ostobaságok és kícsí
nyes megalkuvások keveréke

'volt." És néhány sorral lejjebb:
"És mégis az amerikai kultúra és
a hagyományok megtestesülése
volt:' Ez már nem is gyanus:
ez már meghökkentő. És sértő

is, sértő arra az amerikai kul
túrára. amelyről egy Dreiser,
Lewis, vagy O'Neill művei alap
ján - hogy egy Whitmant vagy
Poet ne is említsünk - sokkalta
jobb véleményünk van. S hisz
szük, hogy joggal. A regény har
madik részének hőse, az unoka,
Shelby Thrall, jelentéktelen új
ságíró, akiben nagyapja kalan
dorvére furcsán keveredik a
mai amerikai fiatalság álmodo
zásra hajlamos mentalitásával s
végül is odahagyja biztos állá
sát, hogy családjával együtt el
költözzön egy romantikusnak
igérkező kis tengerparti fészek
be s ott a "Szigetlakó" című nél
külözhetetlen sajtóorgánumot
szerkessze. Költözködés közben
akad rá apja s nagyapja padlá
son porosodó naplófeljegyzéseire
s e feljegyzések teszik a regény
zömét, míg a közbeiktatott ré
szek Shelby reflexiói, ámuldozó,
híg bölcselkedései, ezeket "Ame
rika álma" címmel közjátékok
nak nevezi a szerző. Ilyesmik ta.
lálhatók bennük: "Nem fontos,
hogy milyen célokhoz érünk, az
álom tovább él... Az a lehetet
len álom, amely furcsa bolond
ság - és egy világ megváltása."
Szegény világ... Miért, hogy
mindig a tehetségtelenek akar
ják erőnek erejével megváltani?

Déchy Liane

JEAN GUIREC: L'ENCHAN
TEMENT DE LA NUIT. (Albin
Michel). Jean Guírec negyven
éves és egyike a francia iroda
lom mai nemzedékében a legko
molyabb tehetségeknek. új re
gényének (nagyobb föltünést
csak az ezt megelőző La maison
au bord du monde keltett) egy
fiatal hivatalnoklány a hőse, Ma
rie-Paule, aki egy korlátolt és
ragyogóan ábrázolt polgárcsalád-
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ban él, de voltaképen nem tar-o
tozik közéjük, mint lázongó
öccse mondja: nem ebből a vi
lágból való. Marie-Paule a tisz
taság, választottság áldozata, egy
erény súlya alatt szenved és tö
rik össze. Érzi, hogy más, tud
ja, hogy másnak tartják: szaba
dulni akar ettől a másíajtaság
tól, olyan akar lenni, mint a
többiek; ha kell, elbukik: mond
ja gyóntatójának. A pap ameri
kai lelkipásztori útra indul, s
mire megjön, Marie-Paule való
ban elbukott: egy különös estén
hivatali főnöke szeretője lesz. A
főnök felesége nagy beteg, s
egyetlen vágya, hogy gyermeke
legyen, meddősége ugyanolyan
gyötrelem számára, mint Marie
Paule számára a tisztaság. Fér
je nem tud szabadulni a lány
emlékétől, s mikor az asszony
szívrohamot kap, magárahagyj a,
későn hív orvost: Simone meg"
hal, bizonyára az ő hibájából.
Fölkeresi Marie-Paulet. aki csa
ládjából kiűzve, Páris egy rej
tett zugában húzódik meg, hogy
világrahozza Martigny-Desroches
gyermekét, - a gyermeket, aki
re Simone annyira vágyott. A
lány elutasítja a férfit, Simone
ról kérdezősködik, úgy érzi, a
magzat, akit szíve alatt hord,
nem az övé, hanem a halott asz
szonyé.

Merész és bonyolult téma, s az
[ró mindenben méltó hozzá:
egyformán otthonos a legvasko
sabb valóságban és a legelvon
tabb látomások közt. Simone és
Maríe'Paul rejtelmes kapcsolata:
a halott árnyéka az élő fölött, s
a másik oldalon a Fontanieres
család önző polgári rövidlátása,
- pont és ellenpont, bravúrosan
kidolgozva. Az író mértékkel
torzít, gyűlölet nélkül, ridegen
ábrázolja a valóságot, de ebben
a rideg ábrázolásban csodálato
san megmutatkozik az élet nyo
morultsága, a szenvedés végzet
szerűsége. S vannak részletei,
amikor valósággal elragad; mint
mikor Martigny-Desroches rá
akarja venni feleségét, hogy el-
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utazzék, s az asszony kinyittatja
vele az ablakot. fölhallatszik a
Champ-de-Mars gyereklármája,
s a meddő nő egyszerre lázba
jön: ezeket nem hagyhatja itt l
Jean Guírec ezekben a finom
részletekben a lagnagyobbak
médján érzékelteti azokat az ir
reális kapcsolatokat. amelyek
élőt élövel, sőt. élőt halottal ösz
szekötnek, megdöbbentően vil
lantja meg. az életben az elha
talmasodó álmot.

Mauriac érzik Jean Guirec
művében, mely ép oly sötét,
mint mestere regényei, de nem
utánoz, valamit hozzáad Mauri
achoz: az álmot, a lélek rejtel
mes sugárzását, az álomba ját
szó élet csodáját. Marie-Paule,
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Marc, Simone alakja megtelik
ezzel az álomhangulattal; a ha
lál itt szinte nem is határ: Si
mone akkor kezd igazán élni a
regényben, amikor meghalt,
amikor már csak Marie-Paule
lelkében él. S Marie-Paule is
hogy él öccsében, Marcban, mí
lyen félreismerhetetlenül isme
rős már, mikor még meg sem
jelent l A tisztaság szenvedése,
a különbnek született lélek fele
lősségérzése oly megdöbbentő

dramává teszi sorsát. oly megle
pöen méllyé a regényt, hogy
megértjük a várakozást. amellyel
a francia kritika Jean Guíreere
néz: Mauriac legméltóbb utóda.

R. Gy.

231


