
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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tént. P. Kádár Jolán tanulmányának nem az 
az érdeme, hogy Csokonai színműveit mint
egy felfedezi, s azokat megfelelő érték
rendben Csokonai munkásságában elhelyezi, 
hanem az a körülmény, hogy figyelmeztet 
egy igen fontos irodalmi folyamatra, s az 
eddiginél találóbban — s ezért igazabban —• 
állapítja meg Csokonai tehetségének egy el 
nem hanyagolható összetevőjét. Talán már 
most, az ismertetés elején megkockáztat
ható azonban az a bíráló megjegyzés, hogy a 
tanulmány jelentős eredményei tisztábban, 
frappansabbul rajzolódnának ki, ha nem 
játszanának a tárgytól kívántnál nagyobb 
mértékben szerepet a filológiai apparátus 
szempontjából impozáns, de az írói egyéni
ség működési körét szűkítő forrás- és hatás
kutatások. Dehát tudvalevő, hogy a magyar 
irodalomtörténetírásnak olyan szívós hagyo
mánya ez, hogy tőle szabadulni éppen e 
tudományos pontosságra, a részletproblé
mák megoldására törekvő munkákban igen 
nehéz. 

Drámákban a magyar irodalom nem túlsá
gosan gazdag, a XIX. századig pedig hatá
rozottan szegény. A drámaíró Csokonai 
sajátos tehetségének vizsgálata ezért is 
fontos, de talán még inkább azért, mert 
kedvező körülmények esetén, amint ezt a 
tanulmány megállapítja, termékeny, új utat 
nyithattak volna Csokonai kísérletei. Kísér
leteknek nevezhetők a Tempefői kivételé
vel a többiek, mert Csokonai csak kisebb-
nagyobb mértékben alkotta őket irodalmi 
igénnyel, mulattató . szándékát átszőtte 
ugyan a témában rejlő komoly mondani
való, de a kötetlen játékosság, az alkalom
szerűség, amelyet még jobban aláhúz az ő 
rögtönző, diktáló alkotási módszere, lehetet
lenné tette a művek gondos megszerkesztését, 
alapos átgondolását, művészi csiszolását. 
Az említett játékosság, kötetlen rögtönzés 
azonban mégsem akadályt jelent csupán 
művei kibontakoztatásának útján, hanem 
szabadulást is egyszersmind bizonyos iro
dalmi szabályok, kötelező elméletek, sőt 
előítéletektől, s tárt kaput olyan élmények, 
„irodalomalatti" áramlatok behatolására, 
amelyek esetenként a szabályos zártság 
rovására gazdagítják a művészetet. 

Akik Csokonai műveit kritizálták, elsősor
ban Kazinczy és Kölcsey, szemére vetették 
póriasságát, azt a hajlamát, hogy a fenn
költ irodalom szabályait sokszor negli
gálja. Mintegy felesleges gyomot láttak, a 
kamaszos ízléstelenség túlburjánzását abban 
a friss megfigyelőképességben, amellyel a 
költő a körülötte tarkalló reális életet fel
fogta. Az ő költészetében azonban ez a meg
foghatóan reális élmény-anyag nemesedik 
művészetté, nem egyszer bizonyos konven
ciók felhasználásával, és éppen a reális 
elemek, a mohó megfigyelések, intenzív 

élet gazdagságából fakadó élménybőség, 
amely a költő életkörülményeiből eredően 
plebejus jellegű, adja meg költeményeinek 
azt a sajátos bájt, amely munkáira jellemző. 
Drámáiban, ahol a művészi fegyelem korlá
tai kevéssé érvényesülnek — ami nem válik 
javukra — láthatóakká válnak azok a for
rások, ahonnan a költő hajlama szerint a 
legszívesebben merít. Élményeinek, művé
szete nyersanyagának csak egy részét tudta 
artisztikus igénnyel megformálni. Drámái 
ezt a félig-meddig nyers, formába kívánkozó, 
de a költőnek a drámától való elfordulása 
következtében a beteljesülésig, a megformá
lásig el nem érkező anyagát, az azokban 
rejlő nagy lehetőségeket illusztrálják. 

Debrecen városához kapcsolódnak a költő 
alapvető élményei. Sokan és sokáig afféle 
helyi notabilitást óhajtottak látni Csokonai
ban, és akkora hévvel bizonygatták minden 
bölcs gondolatának és szép sorának debreceni 
eredetét, amit csak a szűkkörűsége miatt rend
kívül intenzív érzés, a lokálpatriotizmus tud 
produkálni. Meg kell adni, hogy ez Csokonai 
esetében nem minden ok nélkül történt. Ez a 
nevezetes város régi kollégiumával s a benne 
kialakult sajátos diák-életformával és men
talitással, lakosságának sajátos társadalmi 
összetételével, a varos begyökeresedett közös
ségi hagyományaival szükségképpen nagy 
befolyást gyakorolt az olyanfajta művész
egyéniségre, mint költőnk, akiben erős meg
figyelő talentum lakozott. Debreceni élmé
nyeinek maradandóságát azonban nem vala
mi varázsos „genius loci" okozza, amely a 
tisztes város fölött lebeg, hanem az a körül
mény, hogy a város egy darab jellegzetes 
Magyarország volt, sőt tágabban értel
mezve : egy darab élet, amely az eleven, 
fogékony lelkű, fürge szemű poétában a 
művészetben szokásos áttételek segítségé
vel irodalommá vált, s a realitás sűrűjéből 
emelkedvén a költészet régióiba, törvény
szerűen magán viseli eredetének bélyegét. 
Megfigyelőképességének frisseségét, rugal
masságát azonban az bizonyítja legjobban, 
hogy milyen hamar és jól tudott Somogyról 
írni, elméjének átfogó képességét, művészeté
nek a lokális élményeken túli erejét pedig 
azok a művei bizonyítják, ahol magvas 
gondolatokat, mély érzéseket formál köl
tészetté, anélkül, hogy akár debreceni, akár 
somogyi lenne. 

Az a bizonyos diákosság „mendikás tónus", 
póriasság, amelyet Csokonainak szemére 
vetnek, valóban az ő debreceni élményeiben 
gyökerezik és egészében népi eredetű. A játé
kosság, a szókimondás, a tekintélytisztelet 
hiánya (a debreceni tekintélyekkel szemben 
is), továbbá rögtönzési képessége irányítják 
drámáiban a tárgy commedia deli' arte-
szerű felfogása felé. (A Tempefőit kivéve 
persze.) P. Kádár Jolán erősen hangsúlyozza 
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a Csokonai drámái és a bécsi népszínmű 
közötti kapcsolatokat. Már régebben is 
értekezett a magyar irodalomnak Bécshez 
fűződő kapcsolatairól, akkor a magyar nép
színmű bécsi gyökereit kutatta. Ennek a 
területnek a kutatása kétségkívül igen érde
kes feladat, mert tény, hogy az osztrák 
kultúra befolyása a magyarra nem nagyon 
ismeretes, holott Ausztria és Magyarország 
nem nagyon kívánatos, de kétségkívül szoros 
kapcsolatából logikusan következik e be
folyásnak az irodalmi köztudatban élőnél 
intenzívebb jellege. Csokonai drámái első
sorban a Gerson du Malheureux, a Cultura, a 
Karnyóné természetesen sokkal több ihlető 
forrásból merítenek, nem kis részben a 
Csokonaiban lakozó „észrevétel talentoma" 
adja értéküket, ezt a tanulmány is leszögezi. 
A bécsi népszínmű nem ismeretlen Csokonai 
előtt, hatása azonban nem konkrét, olvas-
mányjellegű, mégha ez ki is mutatható, 
Csokonai a szellemüket fogja fel, fejlődé
sük irányát érzi meg, amely analóg a költő 
drámaírói tehetsége kibontakozásának irá
nyával. Ezt az igen érdekes fejlődési tenden
ciát a tanulmány így fogalmazza meg: 
„ . . . a bécsi népszínmű a tündérjáték és 
lovagi bohózat irányából lassan a realiszti
kus életkép, a ,Lokalposse' felé tolódik 
anélkül, hogy a commedia dell'arte-ből való 
eredetét megtagadná." 

A három alkalomszerű, iskolai előadások 
céljaira készült színjáték az imént említett 
tendencia érvényesülését mutatja. Ha emlé
kezünk Csokonai zsánerképeire (pl. a zsugori 
alakjának költői felfogására) vagy a Dorottya 
leírásaira, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy a 
megfigyelőképesség, bizonyos jellemző hely
zetek felfedezése, az a sajátos tehetség, 
amely a helyi sajátságok pontos, találó, 
hangulatos leírásaiban ölt testet, Csokonai 
szabálytalan alkotásait a színpadon megjele
nített realisztikus életkép felé" közelíti (min
den tündéries, fantasztikus, bizarr ötlet, 
tudatosan naiv deus ex machina ellenére is). 
A mese, a bonyolítás, az összeütközés, általá
ban a szerkezet, a jellemfejlődés lessingi 
követelményei hiányoznak e művekből. Még
is, az irodalomalatti népi, a barokk és rokokó 
színpad avuló fogásaiból összetevődő szín
művek nyersanyaga, egész világa végső 
soron a társadalmi dráma kialakulásának 
lehetőségeit sejteti. Példaként a Kamyónéra, 
Csokonai máig is legszínpadszerűbb drámá
jára utalunk. Igaz, hogy Boris, a szolgáló 
szabályos Columbina, a hősök feltámasztása 
tündéries rekvizitum. Karnyóék különös 
boltja, az álözvegy otromba maga-kelletése, 
a két „szeleburdi" gavallér mesterkedései 
azonban már többet mutatnak. Nem, nem 

_ éles társadalomkritikát, ehhez a koncepció 
túl szűkös, de képet, jellemző képet, tréfás, 
vaskos dialógusokat, érzékkel, tehetséggel 

rögzített élet-darabokat, amelyekből mint
egy sejlik a tudatos, művészi társadalom
kritika lehetősége. Talán még jobban rámu
tat Csokonai drámáinak egy el nem hanyagol-" 
ható tulajdonságára a Karnyónénál sok szem
pontból kezdetlegesebb Cultura. Csak néhány 
szereplő emlékét kell itt felidézni, a Nagyváthy 
János alakját rejtő Tisztest, a külföldieskedő 
Szászlakit, a derék Lehelfit. Ha ezt a gárdát 
kiegészítjük a Tempefői Serteperti és Koppó-
házi-szerű figuráival, akkor két újabb név 
jut az eszünkbe^ezúttal két író neve. 

Valószínű, hogy nem pusztán ötletszerű 
asszociatív kapcsolat létezik Csokonai, vala
mint Bessenyei és Kisfaludy Károly között. 
Már Horváth János fontosnak találja Csoko
nai drámai művei kapcsán Bessenyei munkáit 
forrásként megjelölni. Az életképiségből 
és a rejtett vagy nyílt társadalomkritiká
ból összeszövődő vígjáték-típus ugyanis nála 
kezdődik. Nem véletlen, hogy ez a típus, 
amennyiben jelentős írók kívánják a szín
padon keresztül mulattatni-nevelni a honi 
színházlátogatókat (ami színházak híján 
ugyan kevéssé sikerül) — vissza-vissza
tér. Ami Kisfaludy Károlyt illeti, Csokonai 
nem sablonos értelemben vett „előfutára" 
(mint ahogy nem egyszerű „követője" 
Bessenyeinek) — hármukat a civilizált, 
modern Magyarországért küzdő progresz-
sziónak az egész korszakon át végső lényegük
ben közös eszményei közelítik egymáshoz. 
Ez ugyan nem szorosan vett filológiai 
probléma, de mellőzése hiányérzetet kelt a 
tanulmány olvasása közben, az az érzésünk 
támad, mintha a zseniális Hafner Fülöp fon-
tosabb lenne Csokonai megértéséhez, mint a 
modern magyar vígjáték Bessenyeivel kez
dődő kialakulása. 

Végezetül csak annyit, hogy P. Kádár 
Jolán tanulmánya olyan tulajdonságai elle
nére, amelyeket elvi-módszertani fogyatko
zásoknak érzünk, igen értékes anyaggal 
gazdagítja ismereteinket, mégpedig nemcsak 
az aprólékos részletekben, hanem elgondolásá
nak egészével is. A fiatal, felvilágosult 
művész küzdelme a kultúra megbecsüléséért 
a Tempefőiben, a ,Rousseaut és Herdert 
ismerő költő megismerkedése a népi kultúrá
ban rejlő értékekkel, a felvilágosodás esz
méinek összekapcsolása munkáiban a válto
zatos európai irodalmi irányzatokkal, köny-
nyed és merész kísérletei a magyar valóság 
eleven, életteli ábrázolásának megteremté
séért az akkoriban centrális jelentőségű
nek érzett, de lehetőségekben szűkölködő 
színházi kultúra területén — ezek a motí
vumok szövik át a tanulmányt, ezek köré 
csoportosul a tudományos lelkiismeretes
séggel felkutatott, tanulságos bizonyító 
anyag. 

Wéber Antal 
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