
kor magyar virginálkönyvein kívül másutt 
sehol sem került elő, itt hallhatta csakis 
hazánkban. Ez és még egy sereg hasonló érv 
bizonyíthatja, hogy három simpliciusi műve 
s köztük a legértékesebb, a Magyar Simpli-
cissimus valóban önéletrajzi részletekkel és 
személyes élményekkel telített mű. Moser 
szerint e kötetek a sokoldalú barokk zenész
nek nemcsak narratív önéletrajzát adják, 
hanem valósággal lelki fejlődésrajzot is 
nyújtanak, mint fejlődik az elhagyott gye
rekből, haditrombitásból, dobosból meg
komolyodó városi muzsikus, kántor s író. 
Egyéniségében ugyanazokat a vonásokat 
fedezi fel, mint amiket könyvének hősében, 
a mi Simplicissimusunkban az olvasó is 
felfedezhet. Kedvességét, ötletességét, gyors 
megfigyelőképességét, iróniára való hajlamát, 
vándorlókedvét s poétái fürgeségét emeli ki 
s vándorló énekes elődjéhez, Oswald von 
Wolkensteinhez hasonlítja, aki ugyancsak 
sokat mesélhetett volna fogságának keserű 
élményeiről. 

Dániel Speernek, az elfeledett barokk 
zenésznek köszönhetjük tehát a XVII. szá

zadi magyarság egyik legbarátibb képét. 
A magyarságról az elmúlt századokban s a 
mai megnehezült jelenben is annyi torz 
és hamis kép került forgalomba, hogy'kalan
dos életére csak szeretettel gondolhatunk. 
Ha műve nem is mindenben egyezik önma
gunkról alkotott szemléletünkkel, ha téve
dései is vannak, jószándékú és hasznos írás. 
Hálával idézzük tehát kusza életét, kalandon 
egyéniségét : a Magyar Simplicissimust. 

Befejezésül ismételten kifejezést kell ad
nunk örömünknek a teljes Magyar Simpli-
cissimus megjelenésén. Á Nemzeti Múzeum 
elhunyt érdemes főigazgatójának, Varjú 
Elemérnek sokáig kéziratban lappangott 
posthumus művét veszi itt az olvasó. Tagad
hatatlan, a fordítás néhol kissé merev, 
nehézkes, de ez nem feledtetheti velünk 
munkája érdemét, fordítói gondosságát, meg
bízhatóságát. Turóczi-Trostler József szép 
tanulmánya, Benda József pontos jegyzetei 
és a szerencsés kézzel megválogatott met
szetek könyvkiadásunk egyszerre szép és 
hasznos kiadványává avatják e művet. 

Ortutay Gyula 

EUGEN JEBELEANU, A KÖLTŐ ÉS MŰFORDÍTÓ 
Jebeleanu a költő 

Bátran elmondhatjuk, hogy nem akad 
külföldi író, aki többet tett volna a magyar 
irodalom megismertetése és megszerette
tése érdekében, mint Jebeleanu. Petőfi, Ady, 
József Attila és Radnóti Miklós költészeté
nek tolmácsolója s a magyar—román barát
ság régi meggyőződéses híve. Neve nem 
ismeretlen nálunk sem, hiszen néhány költe
ményét Jékely Zoltán, Rákos Sándor, Polgár 
István fordította,1 ismertetést is olvashat
tunk róla Hegedűs Géza tollából.2 Az utóbbi 
években többször járt hazánkban s benne a 
nagyműveltségű írót, a magyar irodalom 
alapos ismerőjét, régiségtani szakembert s 
népünk őszinte barátját ismertük meg 
s zártuk szívünkbe. ,. 

Jebeleapu írói pályája — M. Beniuc, 
M. Banus, és mások tevékenységéhez hason
lóan — a harmincas évekbe nyúlik -vissza. 
1911-ben született Cimpinán tisztviselő csa
ládból. A városka festői környezetben fekszik 
a havasalföldi síkság és a Kárpátok déli 
lejtőjének találkozásánál. Lakosai túlnyo
mórészben az egész vidéket behálózó kőolaj
források termékeinek finomításából élő mun
kások. Az egyik mór stílusban épült villa 
homlokzatán látható „Júlia" felírás ma is 
hirdeti, hogy itt lakott a neves román író, 
történész és nyelvész, a dinasztia bátor

hangú bírálója, Bogdan Petriceicu Hasdeu 
Néhány kilométernyire a várostól, a hegyek 
között emelkedik a doftanai börtön, amely 
oly szomorú hírnévre tett szert a román 
munkásmozgalom történetében. 

Fejlődésének fontos állomását jelentik a 
brassói középiskolában töltött évek. A három
nyelvű város a magyar és német nyelv 
elsajátításán keresztül a más nyelvet beszé
lők iránti szeretetet is beleoltja az ifjúba. 
Már ekkor kezd fordítani Petőfi költeményei
ből s előkészületet tesz a Rilke fordításhoz, 
Heinrich Mann méltatásához. A bukaresti 
egyetemi évek látókörét szélesítették, művelt
ségét gazdagították. Jogi tanulmányainak 
elvégzése után teljesen az irodalomnak 
szenteli életét. Tizennyolc éves korában 
jelent meg Verőfényes kolostorok — Schítur 
cu soare c. verseskötete, majd három évvé 
ezután (1932) újabb kötettel jelentkezik; 
mely Szívek kardcsapások alatt — Inimi sub 
sábii címet viseli. Az ifjú költő a szürrealiz
mus fegyverzetében lép a porondra: a 
csillagok korcsolyáiról szól, a barackról, mely
ben dalok halnak el, az erdő bozontos hajza
táról, a csend balettlépteiről. Máskor meg a 
vizek és az ég szűzi tisztaságát, a gyémánt 
vakító szikrázását énekli meg s Minulescu-
hoz hasonlóan a középkori lovagok világába 

1 Román költők antológiája. Szerkesztette Köpeczi Béla és Vas István. Budapest, Szépirodalmi Könyv
kiadó, 1951. 218, 219. - Csillag, 1953. 461. 2 Csillag, 1956. 189. 

156 



vezet el. Nem egyedülálló ez a befeléfordulás, 
hiszen a korszak jó néhány költőjének látó
határát beárnyékolta az akkori társadalmi 
rendszer. Művésze a formának s verseinek 
hatásosságát tájfestő képei, finom hangulati 
elemek s sűrűn előforduló belső rímei (mun^i-
crunti, rasi-pasi, prins-aprins) emelik. 

Tevékenysége e fázisában az útkeresést 
nemcsak a formabontási törekvések jelzik, 
hanem az elégedetlenség, a parasztfelkelé
sek hőseire való emlékezés: kezük ökölbe szorul 
ütésre készen s fejük a hegyekig emelkedik. 

Világnézeti fejlődésének fontos szakasza az 
1931—1937 között kifejtett publicisztikai 
tevékenységében fogalmazódik meg. Ebben 
az időben egész sereg folyóirat bukkan fel, 
a Pegazus — Pegas, Kristály — Cristalul, 
Diszkoszvető — Discobol, Szabad Szó — 
Cuvíntul Über, Ma — Azi és mások. A mun
katársak közül (V. Cristian, M. Grigorescu, 
Dan Bottá, V. Gheorghiu, A. Hóiban, Horia 
Stamatu) E. Jebeleanu válik ki, mint aki
nek cikkei a következetesen demokrata 
írót és harcos humanistát mutatják. Nem
régen megjelent kötete3 — amely ekkor 
írott cikkeit, tanulmányait is tartalmazza — 
a korjelenségek komplex sokrétűségét egy
séges keretbe foglalja, Jebeleanu bátor, 
kritikus, a hatalmasokkal szemben álló maga
tartásával egyetemben. A cikkek nagyjából 
három témakör köré csoportosulnak, a 
tömegeket sújtó nyomorral, a kisebbségi 
kérdéssel foglalkoznak s a költőnek az el
nyomás elleni harcát tükrözik. A nyomort 
ecsetelve a társadalom széles körképét 
vázolja, munkásgyermekekkel, akik öltözet 
hiányában nem tudnak iskolába járni, a 
munkanélküliség egyre növekvő arányait 
tárja fel, megemlékezik arról, hogy három 
bányászgyermek éhenhalt, a népbetegségek 
pusztításáról ad hírt, a sztrájkolni szán
dékozó tanerőkkel való együttérzését fejezi 
ki, akiknek a fizetése egyre csökken az áldo
zati adók miatt. Az erdélyi kisebbségek 
helyzetét méri fel s harcuk helyes útját az 
etnikai elkülönülés mellőzésével, az elnyo
más és kizsákmányolás elleni közös küzde
lemben jelöli meg, széles demokratikus front 
kialakításáért száll síkra. Támadja a liberá
lis és parasztpárti politikusokat, a furor 
teutonicust s Heinrich Mann Gyűlölet c. 
regényét ismertetve elítéli az Einsteint, Max 
Reinhardtot, Thomas Mannt száműző hitleri 
parancsuralmi rendszert. 

E korszakban Jebeleanu költői'magatar
tására igen jellemző a Lázadás — Revoltá c. 
költeménye (1934), amely a fennálló állapo
tokkal szembeni elégedetlenséget fejezi k i : 

Lázadok önmagam ellen, hogy eddig tűrtem^ 
Erre az országra, hogy türelme el nem vész, 

3 Eugen Jebeleanu : Din veacul XX. Bucure§ti, 

A hurok már torkomat fojtogatja, 
A dőreség igába hajt s emészt. 

Ez az elégedetlenség a nyílt lázadásra való 
ösztönzéssel párosul: a harci lovakon vág
tató bosszúálló harcosok úgy vágják majd az 
ellenség fejét, mint aratók a búzakalászokat. 

Az 1940-—1944 közötti időszakban a költő 
elégedetlensége egyre terebélyesedik, mind 
élesebb hangvétellel emeli fel szavát a meg
oldatlan társadalmi kérdésekben. Ekkor 
írja Az ő daluk — Cíntecul lor (1942), Vég— 
Sfírsit, Kell—Trebuie (1943) c. költeménye
ket. „Az ő daluk" a gazdagok és szegények 
antagonizmusának a román irodalomban 
hagyományokra visszatekintő (Bálcescu, 
Boliac, Eminescu, valamint a Contemporanul 
költőinél is előforduló) tematikáját tárgyalja 
gazdag hangszereléssel; a szegényes ron
gyokba öltözött nincstelenek s a drága 
bundákban hivalkodó gazdagok ellentétét 
állítja elénk s a költemény fináléja a jövő 
fátylait kívánja levetni: míg szegényes 
ételünk fogyasztjuk, várjuk, hogy majd 
egyszer megharsan a trombita, melynek 
hangjára leomlanak a becstelen falak. " 

A felszabadulást közvetlenül követő idők
ben — a korszak lezáró—nyitó jellegének 
megfelelően — Jebeleanu költészetében még 
visszajárnak a múlt kísértetei. Amit nem lehet 
elfelejteni — Ceea ce nu se uita c. költeményé
ben (1945) a költő, mint ,>a salakszázad 
szemtanúja" képzeletbeli tüntetést vezet,_ 
a rongyos cipőjű, kopott ruhájú tömegek élén 
az egykori elnyomók ellen vonul: 

Mert én vagyok az, ki helyettetek is 
Balta akar lenni, emésztő tűz, 
Avagy bosszúállásra indult erdő. 

Ez a költő-váteszi magatartás, az írópró
fétai elhivatás a ~ költészet erejébe vetett 
hittel párosul az Űj dal — AMel de cintec, 
Beniuc hitvallására emlékeztető soraiban: 

Nem megy könnyen, de ha igazán akarom, 
a vén nyírfa lombjából selyemzászlót csinálok. 

t Csillagokat gyűjtök a sötét égboltozaton 
* s hálót kötök belőlük — átéri a világot. 

(Polgár István ford.) 

Innen egyenes út vezet a jelen örömeinek 
felismeréséhez, a megváltozott élet szépsé
geinek felfedezéséhez. Ajánlás — Dedicatie 
c. költeményében (1948) a Népköztársaság 
kikiáltását üdvözli lelkesült szavakkal, a haza 
szépségét, á ringó búzamezőket s a hegycsú
csokról szétömlő fénysugarakat énekli meg. 
A béke pajzsa — Scutul pacii (1949) sajátos 
szintézisét nyújtja Jebeleanu szemléletének, 
mely a felszabadulástól 1950-ig a költő 

l ESPLA, 1956. 
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líráját más-más formában, de egyazon 
ihletettséggel szólaltatja meg. A megválto
zott élet különböző mozzanatainak ábrázolása 
a kivívott eredmények-megvédésének akara
tával, a népek törhetetlen békevágyával 
párosul. Az új életet Jebeleanunál a május 
jelképezi: 

A hosszú nyírfasorban zöld szemű tavasz lépdel, 
az árnyas Hatónál egy kanta felnyerít : 
az élet ősi íze minden évben megújul 
és érzi mind az élő a lét gyökereit. 

S a tavaszi nagy ünnep legdrágább ékessége, 
az ifjú-öreg élet pecsétje, foglalatja : 
május elseje — égő, vörös zászlóját bontja, 
ujjongó énekszóval vonul a nép alatta. 

(Rákos Sándor ford.) 

virágzó állami gazdaság van s ahol Sahia. 
alakja élénken él az emberek emlékezeté
ben. Rá emlékeznek az egykori szegény
parasztok, de az ő tevékenységének követ
kezményeit látják az új rendszer, az állami 
gazdaság ellenségei is. Barátok és ellenségek 
elbeszéléseiből, mint jellegzetes mozaikokból 
kerekedik ki apránként Sahia, a nagy művész 
és harcos kommunista arcéle, fizikai és lelki 
portréja — s ez a művészi eljárás valaho
gyan H. Fast módszerére emlékeztet, aki 
hasonló módon elveníti meg Spartacus 
alakját. 

A tizenkét részre tagolt elbeszélő költe
mény az aratás remek leírásával fejeződik 
be s ezt a költő szervesen egészíti ki a Sahiára 
való emlékezéssel, akinek sírjára a gyermekek 
búzakalászból font koszorút helyeznek : 

Bálcescu asupra dezvoltärii literaturii noastre. Cronicii 

A zárt kompozíciójú költemény Jebeleanu 
formaművészeti fejlődésének fontos állo
mása. Hangárnyalatai az érzelmek széles 
skáláját ölelik fel, szóképei világosak. A fel
szabadító hadsereg mint szél viharzik keresz
tül az embertelenség rengetegén, amelyet 
sűrű, ólmos felhők szimbolizálnak. Az égből 
az újjászületés tisztító zápora hull alá, s utána 
ragyogó fénynyalábok áradnak a sokat 
szenvedett országra; az ellenség mint 
farkascsorda szűköl, acsargó dühében nyála 
fröccsen. 

Költői pályafutásának e szakaszában 
Jebeleanu ihletforrása nemzetközi elemekkel 
gazdagodik. A sztrájkoló francia munkások 
hősies helytállásáról írja Gyászfátyolos dobok 
— Tobele negre és Az ököl — Pumnul c. 
költeményeit (1948), a koreai atrocitások 
emlékét őrzi a Koreai kút — Finttna din 
Coreea c. verse, Beloiannis kivégzése után 
költeményt ír, lidicei látogatása a fasizmus 
véres napjaira emlékezteti. Mindezek végső 
konklúziójaként Jebeleanu a béke megőrzé- . 
séért a világ dolgozóinak szolidaritásáért 
száll síkra s ezzel költeményei a korszak 
sűrített valóságának kifejezőivé válnak. 

Az 1950-es év új fejezetet nyit Jebeleanu 
költészetében mind a témaválasztás, mind a 
művészi kifejezőeszközök alkalmazását ille- • 
tőén. 1950-ben jelenik meg a Sahia falujá
ban — In satui lui Sahia című, s 1952-ben 
Bálcescu c. hosszabb lélegzetű elbeszélő 
költeménye. Ujat jelentenek ezek azért, 
mert a költő mondanivalójának tengelyébe 
a nemzeti múlt kimagasló egyéniségeit, 
az 1937-ben elhunyt kommunista költőt és az 
1848-as havasalföldi forradalom vezéralak
ját helyezi s egy egész korszak ábrázolására 
vállalkozik. 

A Sahia falujában c. poémában az egykori 
királyi birtokra vezet el a költő, ahol most 

4 Vö. Ovid S. Crohmälniceanu : Influenta lui N. 
?i articole. Bucurejti, ESPLA, é. n. (1953). 
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Nyikorog a kiskapu. Az ösvényen 
Gyermekek jönnek aranykoszorúval kezükben 
Érett búzakalászok acélos szemmel — 
Amelyet szépen a sírra helyeznek. 
A nap tüze ragyog szemükben—s nem huny ki. 
Igen, Sahia: mindenütt, mindenben győzünk 

[mi!] 

A népies formában, öttagú hangsúlyos 
versekben írott, szimmetrikus szerkesztésű 
költemény a román falu életét idézi hiteles 
formában s ezt a hangulatot erősítik a lép
ten-nyomon előforduló népies kifejezések, 
közmondások, szólásmondások: norul ála 
alb nu-i barzá, nice luna nu e varza ; neagrá-i 
viat̂ a omului sub • sprinceana domnului; 
erezi cá o sá-{i pice luna in gurá?; nu-^i 
da pitä; bäuse lámpa gazul to t ; fär'un 
sfanf; räu i-a mers älui slab ; bine m-am 
imbäiat; Jinea o puscä in labä stb. 

Míg a „Sahia falujában" című vers a 
parasztság életéből ragad ki jellegzetes 
mozzanatokat, a „Bálcescu" c. elbeszélő 
költeményben Jebeleanu tágítja a keretet s az 
egész társadalom képét vetíti elénk a törté
nelem adott korszakában. Bálcescu élete és 
tevékenysége több román írót foglalkozta
tott. Többek között Alecsandri Bálcescu 
halála, G.Cosbuc Egyre sírok c. költeményé
ben, Camil Petrescu drámában idézte a nagy 
forradalmár és író alakját.4 Jebeleanu ter
jedelmes — előszóból, 19 énekből és utószó
ból álló — poémája valójában a havasalföldi 
48-as forradalom története. Az eszmei 
mondanivalóból is kivehetően ez része volt 
annak a harcnak, amelyet a román nép év
századokon keresztül vívott a szabadságért. 
A cselekmény középpontjában Bálcescu áll, 
mint a népi törekvések hordozója. 

Szerkezetileg a költemény öt részre tagoló
dik. Az első rész a Nyugati Érchegységbe 
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vezet, ahol a rengeteg erdők, a nép szenvedé
seinek évszázados tanúi a természet nyelvén, 
barlangok robajával, sziklák fellobbanó szik
rázásával, mennydörgéssel, sasok cikázásá-
val vallanak az emberi szenvedésekről. 
A második rész az 1848-as év forradalmi 
eseményeit beszéli el, Lajos Fülöp trónjá
nak elégetését, Bálcescu hazatértét, az 
iszlázi nagygyűlést, az ideiglenes kormány 
megalakítását. A következő részben a forra
dalom válságos napjait ecseteli Eliade és 
Brátianu szerepének kidomborításával. Ki
tér a Filipescu-féle mozgalomra, a bojárok 
önkényét, fényűző életmódját s a népi töme
gek nyomorát ábrázolja. Ez a rész a török 
hadak bejövetelével s a forradalom vérbe
fojtásának tragikus képével ér véget. A negye
dik rész Bálcescu menekülését, erdélyi 
útját, Petőfivel, Bemmel és Avram láncúval 
való talákozását tárja elénk. Az utolsó rész 
a párizsi emigrációt, Bálcescu betegségét és 
halálát öleli fel 

Ebben a keretben az epizódok és szerep
lők hosszú sora vonul fel. Bemutatja a mula
tozó bojárokat, a cselszövő bojárokat, a 
forradalom ügyét eláruló bojárokat, az úri 
birtokokon robotoló parasztokat, akik a 
forradalom kitörésekor lelkesen sorakoznak 
Bálcescu zászlója alá (majd reményeikben 
csalódva félreállnak), a harcra készülődő 
mesterembereket, a 48-as írónemzedék for
radalmat előkészítő tevékenységét s a forra
dalom ismert alakjait, mint Ana Ipátescu, 
Pópa Sapca, Eliade, Odobescu, Neofit met-
ropolita stb. 

A mű egyik erős oldala a szereplők kitűnő 
jellemzése. Bálcescu alakjának egyénítését 
segíti elő"a Fuad pasával folytatott tárgyalása, 
amelyben a nyers erőszakra, fölényes köve
telésre Bálcescu a szellem emberének higgadt 
logikájával válaszol, avagy a száműzetésben 
élő forradalmár szobájának leírása, amelyben 
könyvek, fóliánsok között elmélkedik nemzete 
múltjáról és jelenéről. Vagy lássuk, hogyan 
mutatja be Jebeleanu a Bálcescu—Petőfi— 
Bem találkozót : 

Ifjonc az őrnagy | De fekete, dús szakálla 
alatt is | Homloka álmodozó, | Tekintete 
metsző | Bálcescu végigkíséri pillantásával. 
Ki lehet? j kezet szorítanak : „Bálcescu"|. 
Üdvözli ő t : „Petőfi", j Karonfogta az őr
nagy | Mint testvért — és beléptek. | Fogad
ja őt az öreg | Tábornok : „Vártam ön
re". ! . . . Arra gondoltunk [mondja Bál
cescu], Hogy ütött az óra | S mócainkat 
megbékítsük | A magyarokkal késedelem 
nélkül. | Voltam Erdélyben, s ha kell ) 

Elmegyek Pestre is ; (Elveszünk, románok és, 
magyarok | Ha ezt az alkalmat is elszalaszt-
juk. | . . . Kezét ökölbe szorítva az asztalon | 
A vitéz tábornok | Fejével bólint :„ — Igen» 
ideje | Hogy nyu-galom legyen Erdélyben" 
| Csak négy ujja van | A tábornoknak. 
Keze csonka, j Az ötödiket golyózáporban 
| Hagyta a csatamezőn. | „Ami a hadosz
tályt illeti | Amelyet fel kell állítani — 
rendben van. | Én minden segítséget meg
adok ! De nemcsak tőlem függ. | Kossuthhoz 

kell mennie | Mondja Bem, nem kis út 
| De bátor embernek az út | Rövid 
Debrecenig. 

A „Bálcescu" Jebeleanu eddigi költészeté
nek csúcspontját jelenti román méltatói 
szerint is.6 

Jebeleanu, a műfordító 
A magyar költészet tolmácsolása már a 18 

éves Jebeleanu gondját képezte s azóta szinte 
megszakítás nélkül folytatta ezt a munkát. 
Petőfi, Ady, József Attila, Radnóti Miklós 
legszebb verseit a román olvasók általa 
ismerték meg — műfordításaiból s a róluk 
írott tanulmányokból.6 Ennek a fontosságát-
az a körülmény is emeli, hogy a román mű
fordítási hagyományok nem túlságosan gaz
dagok, s napjainkban îs csak Veronica 
Porumbacu vállalkozásáról tudunk, aki József 
Attilát fordította. Jebeleanu hosszas műfor
dítói tevékenységének gyümölcse a két 
évvel ezelőtt megjelent Ady kötet,7 amelynek 
előszavaként a fordító Ady életrajzát és 
életművének ismertetését nyújtja. A kötet 
78 Ady költemény fordítását tartalmazza 
szerencsés válogatásban. 

Jebeleanut láthatóan az a szándék vezette, 
hogy Ady költészetének a lényegét nyújtsa ; 
a forradalmi versek (Fölszállott a páva, 
Magyar jakobinus dala, Dózsa György 
lakomáján, Csák Máté földjén, Dózsa György 
unokája, Történelmi lecke fiúknak, Ülj 
törvényt Werbőczy, A vörös nap), a párizsi 
tartózkodás élményei (Egy párisi hajnalon, 
A fontainebleaui erdőben) mellett helyet 
kapnak a kötetben Léda-dalok (A Léda szíve, 
Add nekem a szemeidet), a reménytelenség 
(Az én sírásom, A könnyek haszna), a halál 
(Halottak élén), a pénz (Harc a Nagyúrral) 
versei. Nem lenne helyes számonkérni Jebe
leanut ól azt, hogy egyes költemények 
fordítása hiányzik. Ennyit a válogatásról, 
mert a kötet így is kiválóan alkalmas arra, 
hogy belőle képet lehessen alkotni a magyar 
fa sorsán aggódó, lélekindulásokban tépelődő 
Adyról. 

6 Vö. Ovid S. Crohmálniceanu : Cintec ctespre eroul revolufiei de la 1848. Idem, 249—258 — Mihu 
Dragomir : Eugen Jebeleanu : Bd cescu. Din literatura noasträ nouä. Bucuresti, ESPLA, é. n. (1953) 67. kkl. 
— Eugen Luca : Poczia lui Eugen Jebeleanu. Viata Romineascä, 1954. 10. 

6 Eugen Jebeleanu i. m. 345 — 367. 
' Ady Endre : Poeme. Bucuresti, ESPLA, 1955. 

159 



Jebeleanu dicséretére legyen mondva, 
az Ady-versek tolmácsolásában a legtelje
sebb eszmei-tartalmi hűségre, a költemé
nyek hangulati elemeinek minél valódibb 
érzékeltetésére törekedett. Az eredeti szöveg 
félreértésére, átköltésére nem kerül sor; a 
Radnótit is jól ismerő Jebeleanura hatni 
látszott az a Radnóti által támasztott köve
telmény, hogy a műfordítónak észrevétlenné 
kell varázsolnia magát. Viszonylag gyéren 
fordulnak elő Ady gondolat- és élményanya
gát fellazító betoldások, a gondolatokat 
szegényítő rövidítések, jelzők Összevonása, 
enjambementok vagy éppen a verssorok 
tartalmi elemeinek felcserélése.8 

Talán nagyobb gondot lehetett volna 
fordítani az Adyra oly jellemző s a művészi 
hatást fokozó ' ismétlésekre, mint „hullj, 
hullj rogyásig" (a műfordításban : cazi, te 
prábuseste), „várjuk már, várjuk már" 
(asteptám-mel adja vissza a fordítás), „hull, 
hull, egyre hull" (Jebeleanunál: curge 
potop) „kacagott, kacagott" (hohoti cu 
glas pustiu), valamint az alliterációkra. 
Viszont a mai román olvasó igényeihez 
alkalmazkodva helyenként nagy költői lele
ményességgel és megkapó bájjal tolmácsol 
olyan kifejezéseket mint „új szemek" (ochi 
proaspeti), „vén huncutok" (batríne javre), 
„gonosz ostobák" (relé tidve seci), „új 
kohók" (noi fauri). 

Jebeleanu arra törekszik, hogy betartsa a 
szótagszámot s a rímeknek az Ady-versekben 
alkalmazott elhelyezését. A magyar és román 
prozódia közötti különbség miatt a műfordító 
trochaeusokat és jambusokat használhat 
főként, de az eredeti költemény zeneiségének 
érzékeltetését illetően művészi teljesítmény
nek számít pl. A csillagok csillaga (Steaua 
stelelor), Az Idő rostájában (In sita vremii), 
vagy a Fölszállott a páva (S-a-näl^at päunul). 
Ez utóbbinak négyütemű tizenketteseit pom
pás hatütemű tizenkettesekkel melodikusán 
adja vissza s megőrzi az eredeti vers hang
súlyos lejtését. Finom érzéke van a forma 
művészi szépségei iránt, sajátos, egyéni 
hangján az Ady-versek eredeti lendületét, 
tömörségét, eszmei mondanivalóját méltó
képpen tolmácsolta.9 Reméljük, hogy a 
rövidesen megjelenő János Vitéz fordítása 
újabb művészi élményt jelent majd. 

Jebeleanu lírája a román dolgozó nép nagy 
törekvéseit, harcait fejezi ki s életműve, 
amely évről évre újabb alkotásokkal bővül, 
a nemzetközi szocialista művészet értékes 
alkotórésze. 

Üdvös lenne, ha a Román költők antológiá
jában megjelent Jebeleanu-fordításokat újab
bak követnék s ha válogatott költeményei 
magyar nyelven is mihamarabb napvilágot 
látnának. 

Pálffy Endre 

P. KÁDÁR JOLÁN : A DRÁMAÍRÓ CSOKONAI 
(Akadémiai Kiadó. 1956) 

A nagy, összefoglaló, általánosító jellegű 
munkák között ritkán bukkannak fel olyan 
tanulmányok, amelyek teljes képet adnak az 
írói pálya egy szakaszáról, az írói tevékeny
ség egy sajátos területéről, s ezt a teljessé
get a részletkérdések igényes és pontos, egy-
másbaillően felépített tisztázásával érik el. 
P. Kádár Jolán tanulmánya vizsgálódási 
szempontjainak gazdagságával, a legapróbb 
írói műhelytitkok boncolgatásáig hatoló 
filológiai igényével olyan munka, amelynek 
bírálatát a munkához méltó részletességgel 

csak olyan specialista vállalhatná, aki e 
szűkebb tárgykörben a szerzőhöz legalább 
hozzávetőlegesen hasonló mértékben jára
tos. Nem ez lévén a helyzet, csupán néhány 
kérdés felvázolására vállalkozunk, ame
lyek érdekes további következtetések levoná
sára adnak alkalmat. 

Csokonai Vitéz Mihály sokoldalú életművé
nek hosszú időn keresztül elhanyagolt, 
kellően nem méltányolt részét képezték az ő 
drámai munkái. Ez az elismerés sokáig 
késett, de az utóbbi évtizedekben megtör-

8 Pl. a „Költözés Átok-városból" c. költemény „egy süket, őszi napon" verssora Jebeleanunál „késői" 
jelzővel bővül (in toamná, íntr-o surdá zi t i rz iu) ; „A Léda szivé"-ben „szíveket dobtak a boszorkák" verssor 
egy időhatározó betoldását mutatja (inimi zvírleau in noapte vrájitoarele), míg az „egy asszony jött fényben 
felém" a román fordításba megcsonkítva kerül (veni spre mine o femeie); a Harc a Nagyúrral c. költemény 
„sertés testét az undokot én simogattam" verssora „gondosan" módhatározóval gazdagodik (gretosu-i trup de 
porc cu grijái-l mingiiai) ; a „vad vágyak vad kalandora" viszont „szegény kalandor"-ra egyszerűsödik 
(m-o crede un biet vinturä-lume) s ezzel a betűrím is elsikkad ; a Gőg és Magógban Verecke indokolatlanul 
„Vereckei"-re Változik s a „durván, gazul" módhatározót „élve" (de viu) tükrözi ; a Fölszállott a páva c. 
költeményben a vármegyeháza „tneterez" lesz, ami bástyát , erődítményt jelent, a pávák „kényes, büszke" 
jelzői a román fordításban „magas pávák"-ká lesznek s a „Nap-szédítő tollak" „sugaras, meleg tollak"-ká 
lesznek (naltj páuni cu pene insorite, calde) ; „Az utca éneké"-ben a „rongy kóta, kusza lom" ládába do
bandó rongy (o zdreantä-i bunä de zvirlit in ladá) ; „A magyar jakobinus dalá"-ban „ E pulya had mi, 
milliók?" verssorát önkényesen megváltoztatja — igaz, hogy ez szinte egyedülálló példa az egész kötetben — s 
„a bitangok meddig maradnak hatalmon?"-nal adja vissza (miseii cit vor sta-n domnie?). 

0 Márki Zoltán : Ady Endre és József Attila románul. Utunk, 1955. V. 13. — Szemlér Ferenc : Poezille 
lui Ady Endre in tdlmdcirea lui Eugen Jebeleanu, Flacara, 1955. 14. Műfordításait méltatják. 
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