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Végső búcsú
Fuchs Simontól

Megszoktuk, hogy vagy, e városhoz, munkásmozgalmához oly szervesen
hozzátartozva, hogy aki Vásárhelyt mondott — Téged is értett. Hatvanöt éved
ből ötven évet, egy fél századot szenteltél a forradalom ügyének. Amikor más
kamaszok m é g felelőtlenül játszanak, Te már a forradalmi mozgalom sodrában
haladtál. Úgy voltál kommunista, oly természetesen, mint ahogy más ember
lélegzik. Komor idők, embertelen évtizedek üldözése n e m volt képes tiszta hi
ted igaz lángját kioltani.
S z e m e m előtt elvonulnak a közös három és fél évtized hol szomorú, hol
v i d á m emlékei. Amikor a 30-as évek végén a Minerva kölcsönkönyvtárosaként
megismertelek, nekünk, sokunknak, akkor fiatal értelmiségieknek — Te voltál
a kommunista példaképe: kezünkbe Te adtál marxista könyvet, végtelen türe
lemmel foglalkoztál velünk, előítéleteinket, balhiedelmeinket gyomlálva. Álta
lad kerültünk először össze munkásifjakkal, a Jókai utcai lakásodban nemegy
szer ért a hajnal, szemináriumot hallgatva, igaz jövőt ígérő, szigorú jelennel
dacoló vitáink közepette. Csak feleséged csitító szava — a másik szobában
gyermekeid aludtak — mérsékelte jókedvű felbuzdulásainkat.
Csak tíz évvel voltál nálunk idősebb, de mennyivel bölcsebb, érettebb.
Akkor már tizenöt év forradalmi munkásmozgalma, sztrájkja, börtöne állt há
tad mögött. K e m é n y volt életed, mint az osztálynak, melynek felszabadulásáért
harcoltál, de bizakodva néztél a jövőbe.
N e m tudtuk, Te s e m tudhattad, hogy kommunista „gyönyörű sorsod" ki
teljesítéséig még hány poklot kell megjárnod! Mert n e m volt elég a sziguranca
börtöne, Ákosfalva vallatóinak kegyetlensége, a kistarcsai internáló tábor, jött
a végtelen ukrajnai hómezőkön való gyaloglás, a kiütéses tífusz, Auschwitz, a
haláltábor, minden, amit a haladás harcosait üldöző fasizmus őrült lázálmában
kieszelt. Elpusztult mindenkid és mindened, csak hited maradt töretlen, azt
senki sem vehette el Tőled. S ott, Auschwitz és B u c h e n w a l d komor ege alatt
megtaláltad az utat elvtársaidhoz, velük együtt robbantottad képletesen és szó
szerint az auschwitzi halálkemencéket, törtél bilincset.

Aztán vége lett, béke lett, „dolgos, jókedvű idő", ahogy közös barátunk, a
kommunista Salamon Ernő megálmodta.
Milyen forró volt a kézfogás, az ölelés 1945 nyarán, amikor újra itthon
voltál barátaid, elvtársaid között. Új családot alapítottál, s oldaladon feleséged
del, Hertával és fiaddal, Gyurival, arcodon újra kivirult a mosoly. Milyen hi
vatalt is töltöttél akkor be? Propagandafelelős? Mi félig tréfásan, félig k o m o 
lyan úgy mondtuk: pártfelelős, mert úgy érezted, személyesen felelsz m i n d e 
nért, ami a szocializmus mellett és ellene történik, a sikerekért és hibákért
egyaránt. A nagyszerű mindenes voltál: propagandista, káderiskola-szervező,
brosúra-író, tanító és tanuló, mert miközben másokat oktattál, magad is e l v é 
gezted az egyetemet. Gazdag szegény, aki két kézzel adtad magadat, tudásodat,
jóságodat, mindenkinek rokona, ismerőse; ajtód nyitva volt most is akárkinek,
a gondterheltek hozzád fordultak, s a bajukat mint magadét vetted válladra.
S ahogy az évek teltek, úgy nőttél túl a városon mint országos hírű kutató,
közíró, egyetemi tanár, a munkásmozgalom kutatója, igaz ember — k o m m u 
nista.
Mondjam el most, amit férfiszeméremből n e m mondhattam szemedbe: mi,
társaid a küzdelemben, nemcsak tiszteltünk múltad és jelened miatt, de forrón
szerettünk mint mindvégig tiszta hitű embert, tántoríthatatlant az egyszerűség
ben, aki ha igazságról volt szó, n e m tűrtél egyezkedést. Ilyenkor szemed meg
keményedett, felejtetted az óvatosságot, egész lényeddel vetetted magad a küz
delembe, hívják az igazságot, amelyért síkraszálltál, a mások által ideig-óráig
felejtett Simó Gézának, Salamon Ernőnek, Aradi Viktornak, Halász Józsefnek,
de ugyanolyan hévvel, ha az igazság letéteményese egy névtelen kisember
volt.
Tanítómestered, Simó Géza sírjára ezt az egyszerű szót vésték: „Tanított".
Mi is így gondolunk majd rád — „Tanítottál"! Hirdetted az ember felemelkedé
sének igaz tanát, mindenkinek, mindenkinek, mindenkinek.
S P I E L M A N N JÓZSEF

Ady és Kafka párhuzamához
Gondolatok
láncolatát,
kutatói feladatok
seregét indítja
el Szász
János
két remek írása A Hét 1972. 23. és 24. számában
az Ady-téma
és a
Kafka
téma metszőpontjairól.
A Találkozások csillagrendszere című cikk még
csak
egyetlen adatra figyeltet
fel: egy Franz Kafka ifjúkoráról
szóló munka
függe
lékében a prágai író könyvtárának
címjegyzéke
első helyen német
Ady-fordításkötetet
jelez, s ettől valóban
jogosan
„bokrosodik
meg a képzelet".
A
Franyó Zoltán és egy német társa fordításait
tartalmazó
kötet 1921-ben
Hat
vany Lajos szerkesztésében
jelent meg, s most már csak a
Hatvany-levele
zést kellett
kézbe venni, hogy Szász János eljusson
a közvetlen
láncszemig:
a magyarországi
származású
Klopstock
Róbert tüdőorvosig,
akiért Franz
Werfel ír a magyar
írónak és mecénásnak,
hivatkozva
az orvos és Kafka
egy-

kori barátságára.
Egy lapalji jegyzet arra is utal, hogy Klopstock
Ady-verseket tolmácsolt
Kafkának.
Gaál Gábornak
is jut „sugár-szerep...
a
kézfogások
e csillagrendszerében",
hiszen a német Ady-kötet
kapcsán ő méltatta
először
Ady átadását a világirodalom
számára egy bécsi cikksorozat
öt
folytatásában.
Mindez még a véletlenek
külsődleges
játéka, de kitűnő
alkalom
arra,
hogy
a cikkíró utána iramodjék
a lehetőségeknek,
s most már egy régebbi
Kafka
levélgyűjtemény
kiadását
véve kezébe,
következő
cikkének
tanúsága
szerint
„Ady és Kafka szellemi
találkozásának
minden
kérdőjelet
fölkiáltójellé
vál
toztató bizonyosságára"
leljen.
Kafka
1921 februárjában
közli barátjával,
Max Broddal,
hogy
Matlárházán, a Tátrában,
megismerkedett
az „élénk irodalmi
érdeklődésű"
Klop
stock orvostanhallgatóval,
s egy 1922 novemberében
kelt prágai levélben
már
ennek az új barátjának
köszöni meg az Ady-könyvet,
elárulva
egyrészt
ki
fogásait a fordítássál
kapcsolatban,
másrészt
ama boldogságát,
hogy
számára
„kis támpontok
segítségével
mégis megközelíthetővé
válik a nagy ember
a
maga rejtelmes
magyarságában".
Kafka számára
öröm, hogy Ady „élt és él,
s hogy ilyenformán
valamiképpen
rokona..."
Ebből
a
csillagtálálkozásból
fénylik fel Szász János számára Láng Gusztáv a N y e l v - és Irodalomtudományi
Közlemények 2969. 2. számában
megjelent
Ady—Kafka
összehasonlításainak
igaza. Láng A modern A d y kimondottan
műközpontú
megírásakor
még
óva
tosan megjegyzi,
hogy „az összehasonlítás
persze
nem több futó
ötletnél",
bár maga is hivatkozik
Király István
és Rákos Péter egy-egy
idevágó
uta
lására. Szász Jánosé mindenesetre
az érdem, hogy Ady és Kafka
társtálanságérzetének,
magánykomplexusának
rokonságát
az eddigi
ráérzéseken
túl
a filológiai
megragadhatóság
közelébe
hozta. Joggal írhatja:
„Képzelet-játé
kok káprázataiból
leszállva
itt vagyunk
hát a bizonyosság
birodalmában!"
A személyi
találkozások
irodalomserkentő
kölcsönhatása
minden
sejtettnél vagy ötletszerűen
megtaláltnál
szélesebb
összefüggésrendszer.
Mondhat
nók: ez a világirodalom
kortárs-törvénye.
Általánosságok
leszögezése
helyett
mégis eredményesebben
járunk
el, ha képzeletünket
hozzákötjük
a
tények
nyomkövetéséhez,
szóval elfogadjuk
Szász János példáját.
Ady és Kafka
im
már egyáltalán
nem erőltetett,
hanem nagyon is konkrét
párhuzamával
kap
csolatban
hadd bővítsem
ki néhány
adattal
magam
is az eddig
feltártakat
prágai diákkorom
emlékeiből.
Neubauer
Pálra gondolok,
aki 1923-ban
ke
rült Prágába,
tehát még Kafka
életében,
s nemcsak
Ady német
fordítója,
hanem
a nála idősebb
Max Brod prágai német
írónak,
Kafka
legközvet
lenebb
barátjának
szellemi
társa is. Egy épületben
dolgoznak:
a
Panská
ulica, németül
Herrengasse
egyik házának
első emeletén,
a Prager Tagblattnál Brod, a második
emeleten,
az egyesült
magyar
pártok
lapjának,
a Prá
gai Magyar Hírlapnak a szerkesztőségében
Neubauer.
Nos, e
barátkozásnak
bizonyára
szerepe
volt abban a feltűnő
tényben,
hogy Kafka
első
magyar
fordítója
már a húszas években
Neubauer
Pál. Találkozott-e
még
Neubauer
a közös baráttal,
a már nagybeteg
Kafkával?
Nem tudom.
Közvetítette-e
Brod a Neubauer-féle
jeles Ady-fordításokat
Kafkának?
Nem tudom. De hogy
ez a két író, Max Brod és Neubauer
Pál, megegyezett
egy bizonyos
Ady-kép,
méghozzá
éppen a Kafkát
régebben
foglalkoztató
magányos
Ady, s
termé
szetesen
maga Franz Kafka
irodalmi
értékelésében,
az kétségtelen.
A
Neu
bauer válogatta
Ady-versek
és a P M H vasárnapi
mellékleteiben
megjelenő
Kafka-novellák
alaphangulata
azonos, közös fordítójuk,
Neubauer
Pál,
közel
fél szazaddal
ezelőtt magában élte át és hordozta,
ki is fejezte a két író pár
huzamát.

Neubauer
Pál a mi Szántó Györgyünk
unokabátyja,
mindketten
Vágújhelyen születtek.
Az idősebb muzikológusnak
készült, a fiatalabb
— mint
tudjuk — építésznek
és festőnek,
s a galíciai fronton kapott
gránátszilánk
s a bekövetkező
vakság sodorta át az irodalomba.
Neubauer
Pál sem ma
radt eredeti területén,
hanem két nyelven
is az írásművészetbe
kapcsoló
dott: németül
is, magyarul is választékos,
klasszicitásra
törekvő
nyelvezeten
írt. Mondjuk meg róla, hogy Romain Rolland
volt a levelező
barátja? Hogy
Bécsben verskötete,
Berlinben regénye jelent meg ezekben az években? A mi
témánkhoz
most az tartozik, miképpen
élhetett
benne a kétségtelen
Ady—
Kafka párhuzam. Személyesen
csak az egyenlet egyik feléről számolhatok
be.
Mint Ady-rajongó
diák jutottam
be a PMH munkatársai
közé, abba a társa
ságba, melyben Neubauer ritkábban, Szvatkó Pál, a publicista, Kálix Jenő, a
zeneszerző s két költő, Győry Dezső és Vozári Dezső annál gyakrabban
vitatta
meg a felmerülő
problémákat.
Javában folyt az Ady-vita,
s nem
felejthetem
el sohasem, hogy egy életre kötelezően Neubauer Pál adta meg számomra
az
európaiság hármas horgonyát Dante, Goethe és Ady személyiségében.
A mi
ifjúsági mozgalmaink
Ady-lobogójával
azonban nem értett egyet. Az ő világ
polgár humanizmusa
és neokatolikus
miszticizmusa
szempontjából
Ady
a
mélyből kiáltó, sebfeltáró, katartikus próféta volt, akit csak művészetében
le
het értelmezni,
semmiképpen
sem politikailag...
Szóval, vitatkoztunk
erősen.
Szvatkó
jobbról,
Vozári
balról noszogatott,
Győry saját
kibontakozásunkat
hirdette.
A vita átterjedt
a magyar diákszervezet
szabadegyetemére,
ahol
mindnyájan
előadták
nézeteiket,
s meghallgatták
a miénket.
Emlékezetem
hiányos, Kafka-vitánk
nem volt, de máig tudom, hogy A z átváltozás PMHbeli közlése után Gregor
Samsát, a bogárrá zsugorodott
ellenállót
szívből
visszautasítottam.
Talán ezért vitt le Neubauer
Pál egy emelettel
mélyebbre,
s
mutatott
be Max Brodnak, valahogy így: „Ez az a cserkész, aki Ady nevében
akar
keresztény
nemzeti
forradalmat!"
Mindkettőnk
csodálatára
Brod
komolyan
vette az irónikus
szavakat, s egy cionista példával
magyarázta
meg, hogy
a zsidó ifjúság is szabadulni akar a dekadenciától,
népi életre, fizikai
mun
kára törekszik,
s az ilyen megújhodás
benne van a világ erjedésében.
Szó
volt Kafkáról?
Nem. Kettőjük
barátja (mert ha talán személyesen
nem is
merte, lelkileg azonosult vele Neubauer is) az egy-két magyarul olvasott no
vellát kivéve irodalmilag
nem élt bennem. A téma mégis ott volt: ma tudom,
hogy Brod ebben az időben mentette meg a Kafka-hagyatékot,
s adta ki, amint
ezt Fábry Zoltán In memoriam Franz Kafka című írása a pozsonyi
Magyar
Újság 1925-ös évfolyamában
üdvözölte
is. Azt is megállapíthatom
húszéves
korom emlékezete
szerint, hogy Max Brod a maga részéről túl jutott
már
azon a kor-negatívumon,
melynek
„leküzdésére
soha, de képviseletére
bizo
nyos mértékig" jogot formált elhalt barátja.
Az elidegenedés
felpanaszlásának
átcsapását az elidegenedés
ellen
vál
lalt harcba Szász János benső dialektikus
törvénynek
tekinti, s ezen az ala
pon is rokonítja
Kafkát,
a „magányosságra
ítélt" költőt Adyval,
„a forra
dalom emberszabadító
erejére
rálelő" költővel.
Sőt, e dialektikus
fordulat
elemeit
magában Kafkában
is megsejteni
engedi, amikor egy
Wolker-vers
elismerésére
utal, hivatkozva
mai tudásunkra,
mely szerint ama Kafka szá
mára kedves verset követően magában Wolkerben
milyen „nem is oly rej
tett út" vezet „az elidegenedés
elleni védekezéstől az elidegenedés
elleni
harcig". Azt hiszem, ez már Kafkára
vonatkoztatva
túlmagyarázás,
no de

nem felesleges.
Egy költőben
ne csak önmagát
nézzük,
hanem
hatékonysá
gát is, belőle mindazt,
ami olvasására
másban
tovább
fut, átcsap,
megfor
dul. Amiért
Kafka tragikusan
rövid életében
nem emelkedhetett
túl a kör
nyező világ hibáinak
és bűneinek
leleplezésén,
legfeljebb
nem lehet és nem
lesz mozgalmi
zászló, de művészete,
példázó
ereje, emberi
jelentősége
azo
nos marad. Ady nem azért nagy költő, mert nagy politikus,
nemzeti
és tár
sadalmi irányjelző
is, de Kafka művészete
sem kisebb, mert a maga
részé
ről nemcsak
a világtól,
hanem még önmagától
is elfordult,
s csak
írásban
talált kapcsolatot
mással,
valamivel,
az emberséggel.
Menyasszonyának
írta
egyszer:
„Mindenki
a maga módján
tornássza
fel magát az alvilágból,
én
az írással." Az alvilági jelzés őszinte, s indító erejével az olvasókból
válthatja
ki a belőle hiányzó harci magatartást.
Ezért volt találó Kafka első hazai
ma
gyar bemutatójának,
Veress Dánielnek
az a marxista
esztétákra
támaszkodó
alaptétele,
hogy Kafkát, a költőt meg kell különböztetnünk
a nyugati
Kafka
divattól. Ha ezt a cikket (Franz Kafka és a „kafkaizmus" cím alatt a Korunk
1963. 7. „világirodalmi"
számában
jelent meg) Kafka-tájékozódásunk
alfájának
minősítjük,
úgy legyen a Szász Jánosé körzáró ómega: mert valljuk
be, hogy
a most feltárt
Ady—Kafka
párhuzam
a közben
nálunk
is megjelent
Kafka
kiadványok
népszerűvé
válása után feloldja
végre pró- és kontráink
görcsét
s ellentmondás
nélkül kapcsolja
be a magányos
prágai művészt
Adyn
nevel
kedett és edződött
gondolatvilágunkba.
A világirodalom
komparatizmusát
meg lehet közelíteni
„műközpontú"
strukturalista
elemzésekkel,
s ki lehet tapogatni
a környező
történelmi
való
ság kire-kire
hasonló tényezőként
ható erőit is. Szász János találóan
hivat
kozik a találkozások
eredetére
„egy letűnt, de azért még nem annyira
távoli
világ ellentmondásaiból
fakadó
összefüggés-rendszer,
különösen
az
egykori
Osztrák—Magyar
Monarchia
s általában
Európa század eleji
korválóságának
törvényszerűségei"-ben,
saját példamutatásához
hűen azonban
egy sajátos
ku
tatómunka
folytatását
sürgeti. Mondjuk
ki: e kutatásoknak
a személyi
kap
csolatok
közvetlenségét,
a személyiségalakulás
mindenkori
„véletleneit",
az
egyéni rokonulásokat
vagy szembenállásokat
kell napvilágra
hozniok
akár a
műbeli, akár a történelmi
egyezések
és különbözések
kiegészítése
és
magya
rázata végett. Ezért járulok
hozzá még egy adalékkal
Szász János
fejtege
téseihez.
Amikor
Wolker
pályáját
említi,
egy versolvasás
élményrögzítése
pillanatában
Kafka
benső lehetőségeire
villantva
fényt,
a
Wolker-problémát
József Attila
műfordításán
át egészen
a közlő Gaál Gábor szerkesztői
te
vékenységéig
ágaztatja.
Így elvont a találkoztatás,
de beiktathatjuk
a
hiányzó
láncszemet.
Nem szégyenlem,
a mi prágai ifjúságunk
nagy élménye
nem
Kafka, hanem Wolker
volt, kedvéért
tanultunk
meg csehül. És az sem
mel
lékes, hogy nevét és verseit Szalatnai
Rezső vitte el személyesen
mozgalmi
társunknak,
József
Attilának.
A Korunkba is ő, az első magyar
Wolkerismertetés
szerzője, továbbította
a forradalmár
cseh költő
hírét.
Kicsi a világ? Nem. Az emberi kapcsolatok,
a szellemi érintkezések,
a kor
társi láncolatok,
a találkozások
„csillagrendszere"
nagy. A goethei
világirodálom-értelmezéssel
(Eckermann
nyomán),
mely a maga korában a német
iro
dalomba akarta befogadni
a nagyvilágot,
Kolozsvárt
Brassai Sámuel és Meltzl
Hugó szakítani
mert, s a világ alkotásainak
egy nyelvbe
váló beszűkítését,
a
világirodalom
csak-nemzeti
keretben
való ápolását
többnyelvűséggel,
a köl
csönös műfordítások
hálózatával
helyettesítette
be. Az ő folyóiratuk,
az Öszszehasonlítő Irodalomtörténelmi Lapok, olyasmit
valósított
meg először,
ami

különben
már mindenütt
a levegőben
volt, de megfogalmazása
késett.
Eseten
ként eddig is jelentkezett
az írók interperszonális
kapcsolatainak,
egyéni
köl
csönhatásainak,
közvetlen
érintkezéseinek
— mondhatnók:
kortársi
együttélé
sének — tanulmányozása,
az irodalomesztétikai
iskolák
és áramlatok
közt
azonban
az összehasonlítások
közvetlen
személyi
módszere
nem kapott
még
elég hangsúlyt.
Ahogyan
a szociológiában
is előtörőben
van a korszerű
szemé
lyiségelmélet,
sorra kerülhet
az irodalomtudományban
is a személyiségek
egy
máshoz
való közvetlen
viszonyulásának
tanulmányozása.
Szász János
kezde
ményezését
annál is inkább
tovább
kell fejlesztenünk,
mert
irodalmunkkal
magunk
is csillagrendszeri
kulcsszerepet
töltünk
be, s így világirodalmi
ku
tatásaink
eme eredeti módján országosan is, nemzetközileg
is hasznosan
járul
hatunk hozzá a szellemi rokonságok
tudatosításához.
Balogh Edgár

A műfordító miértje
Hosszú évek-évtizedek
lankadatlan
és máig sem abbahagyott
műfordítói
munkássága
közben és után is mereven
megválaszolatlannak,
szinte
megvála
szolhatatlannak
érzem az egész tevékenység
miértjét.
A kérdés közérdekű
idő
szerűségére
mi sem jobb bizonyíték,
mint hogy magánosok
és testületek
ma
kacs érdeklődéssel
újból és újból fölteszik
a boldogtalan
műfordítónak,
aki té
tova zavarában
rendszerint
csak bizonytalan
hümmögésekkel
válaszol — anél
kül, hogy bosszantó
módon feltámadt
lelkiismeretfurdalását
a
legcsekélyebb
mértékben
is csillapíthatta
volna. Én legalábbis így vagyok ezzel a dologgal, a
műfordítással,
amelyet
első eredeti
verseim
közlésével
egyidejűleg
kezdtem
meg. Először félig-meddig
öntudatlanul,
aztán kitartó odaadással,
majd
egy
re növekvő
kétkedéssel
— és folytonos
kísérletekkel
arra, hogy a
bennem
munkáló
ösztönzés
gyökereit
több-kevesebb
pontossággal
kikutassam.
Az ön
magamnak
adott vagy a nyilvánossággal
is közölt válaszaim
elégtelenségének
fojtogató
tudatában
most is ott állok a kezdetnél
— azt szeretném
tudni
ugyanis, hogy mi az a benső parancs, amelynek
még ha akarnám,
sem
tudnék
ellentállani,
és amely nem csupán ösztönöz, de szinte ellenállhatatlanul
kény
szerít az idegen nyelven
felhangzó
vers újraelmondására
saját
anyanyelvemen,
holott minden
egyes nekifutáskor
úgy érzem, mintha már az első
métereknél
végleg kifulladnék,
pedig legtöbbször
milyen messze van még a
célszalag!...
Talán a középiskolás
évek távolába kellene visszapillantanom.
Vagy
még
korábbra, majdnem
gyermekkoromba,
amikor Petőfi versei mellett kedvvel
ol
vasgattam
ma már rég elfelejtett
idegen költőket?...
Annyi
bizonyos,
hogy
tizennégy-tizenöt
éves koromban
szorgalmasan
faltam
Molière-t
és
Shakespeare-t — persze anélkül,
hogy valójában
értettem
volna őket. A tudatos
él
mény
valamivel
később
érkezett.
Egy évre rá Kosztolányi
Modern költök
gyűjteménye
(még az első kiadás, az „Elet" című katolikus
folyóirat
könyv
sorozatában)
lett mindennapos
olvasmányom.
Vagy talán helyesebben:
térké
pem. Ez a könyv vezetett
el emberi világunk
addig nem is sejtett szellemi
tá
jaira, és támasztott
talán kedvet,
hogy a szeretve
tisztelt vezető
nyomdokain
elindulva magam is megkíséreljem
utánozni nemes
példaadását.
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Ha Arisztotelész
szerint „az eposzírás,
a tragédiaköltészet,
a komédia,
a
dithürambosz-költészet
s a f u v o l a - és lantjáték
nagy része egészben véve
mind
utánzás",
akkor ezt az egykori
kedvenc
könyvemet
is mintegy
az
utánzásra
való titkos felszólításnak
kell, így utólag, tekintenem.
Persze ehhez
hozzájárult
a Nyugat nagy nemzedékének
egész fordítói példaadása
is: Tóth Árpád,
Babits
Mihály, hogy csak a számomra
legfontosabbakat
említsem!...
Kezdetben
tel
jesen ösztönös volt ez az u t á n z á s i vágy, hiszen szövegeik
olvasása pusztán
be
fogadói minőségemet
alakította.
Eleinte talán nem is gondoltam
arra, hogy a
szeretve tisztelt és elérhetetlen
magasságban
fölöttem
lebegő mesterek
teljesít
ményéhez
hasonló tettekkel
bizonyítsak
— hiszen a magamét
amúgy is min
dig óhatatlanul
alacsonyabbrendűnek
éreztem a másokénál,
de meg a
szüksé
ges nyelvtudásom
is hiányzott.
(Nyersfordítások
megverselésétől
általában
ma
is
tartózkodom.)
Mihelyt
azonban
legalábbis
olvasni
kezdtem
egy-két
idegen
nyelven,
többé nem tudtam
ellentállni
a kísértésnek.
Nyilván
nem saját
tapasztalatom
ez, hiszen többek között Görögország,
helyesebben
a görög nyelv
meghódítása
után már a latin költők is azonnal tolmácsolni
kezdték
az ókori versírás
re
mekeit (s ez valószínűleg
így történt azokban
az irodalmakban
is,
amelyeket
adatszerűen
kevésbé
ismerek).
Ezenkívül
pedig tapasztalatom
szerint
minden
igaz költőt, mondjuk
Balassitól
Weöres Sándorig
(hogy csak a magyar
iroda
lomnál maradjunk),
csábított
más nyelvű
költőtársai
művének
anyanyelven
történő
megzendítése.
Itt megint csak felmerül
a kérdés, hogy vajon miért? Honnét ez az álta
lános törekvés
egy más zeneszerszámra
írt muzsika
új hangszeren
való
meg
szólaltatására?
Szolgálatot
vél evvel tenni a költő honfitársainak?
Őket
is
részeltetni
akarja a másként
hozzáférhetetlen
szépség
örömeiben?...
Lehet!
Esetleg csakugyan
ez a mindenki
számára közérthető,
mindenesetre
elfogadható
magyarázat.
Különösen,
ha figyelembe
vesszük
az egész világirodalmi
terme
lést már régóta magával
sodró tolmácsolási
lázat, amely a minden
olvasóban
meglevő
kölcsönös megismerési
igényt igyekszik
— rendszerint
sikerrel — ki
elégíteni.
Ez utóbbi igény azonban rendszerint
a Love Story-féle,
könnyen
eladható,
mert keresett
limonádéirodalomra
vonatkozik,
és nem magyarázza
azt az ön
feláldozó
odaadást,
amely például
egy Devecseri
Gábort az egész
homéroszi
költészet
tolmácsolására,
vagy Szász Jánost és Lőrinczi
Lászlót Eliot
fordítá
sára, végül Kiss Jenőt a román balladaköltészet
ragyogó magyarítására
biztatta.
Ilyen esetekben
— azt hiszem — számolnunk
kell a költői személyiség
meg
többszörözésének
legyőzhetetlen
vágyával.
A műfordító
nem elégszik meg ön
magával. Magába akarja olvasztani
a világlíra egészét, annak minden
rezdületét, minden
árnyalatát,
minden
külön egyéniségét.
Ezt pedig nem teheti
úgy,
hogy kivetkőzik
önmagából,
és — bár vannak
erre példák,
mondjuk
Rilke
francia verseiben,
vagy Baudelaire
latinjában
— a sajátjától
eltérő nyelven
fo
galmaz, hanem úgy, hogy az édesanyja
ajkáról ellesett szavakkal
alakítja
újjá
és mégis ugyanazzá
a távoli tájak és eltérő gondolatkörök
másajkú
költői
be
szédét. Hadd táguljon
végtelenné
így önnön egyénisége,
hadd növekedjék
ha
tártalanná az egész emberi
világ!
Nyilván
megtörténhetik,
hogy az előbbi, általánosnak
tetsző
szövegezés
ben ismét csak valamely
alanyi meggyőződés
rejlik. Végeredményben
azonban
ez sem ejtene kétségbe,
hiszen itt nem általános
igazságokat
kutatok,
hanem
azokat az indítékokat
keresem,
amelyek
személyemben
gyökereznek,
és ame-

lyek — másokéival
együtt — hozzájárulhatnak
majd egy-egy többszörösen
ér
vényes
tétel megfogalmazásához.
Éppen
ezért nyugodtan
bevallhatom,
hogy
műfordítói
munkásságom
egyik — talán legfőbb — ösztönzője
kezdettől
fogva
mind a mai napig bizonyos jelentéktelenségi
érzés vigasztaló
és nyugtató
meg
haladása
volt.
Az én anyanyelvemet
a világon kevés ember beszéli. Ennek a helyzet- nek átérzése alkalmas
lehet bármely alkotói lendület
lelankasztására.
A mun
kához váló kedv elnyeréséhez,
az önbizalom
megtartásához,
a saját
létezésünk
jelentőségének
és fontosságának
meggyőződéséhez
kellett
és kell tehát ez a
világhódító
mozzanat,
amely minden
csekélyvoltom
ellenére
is belekapcsol
a
világirodalom
beláthatatlan,
de meleget sugárzó és életet tápláló
Golf-áramába.
Vajon minden bajom, bánatom,
betegségem,
bizonytalanságom
és
bátorta
lanságom
ellenére
ezért venném
kezembe
újból és újból a műfordító
tollát,
erőltetném
meg képességeit,
s éjszakai felriadtomban
találnám meg olykor
egyegy megoldhatatlannak
hitt hely
megfejtését?...
Talán
ezért.
Szemlér Ferenc

A műfordítás öröme és felelőssége
Kosztolányi
óta tudjuk,
fordítani
annyi,
mint
gúzsba
kötve
táncolni.
Vannak intraduktibilis
versek, bár ezeket inkább a magunk
irodalmában
tart
juk számon, ami természetes
is. A franciák
— mondják
a jól értesültek
—
nem is versben,
az eredeti formájában,
csakis prózában
fordítják
a
költemé
nyeket.
(Ami viszont nem így igaz, hiszen csupán magyar és román
klasszi
kusoknak,
sőt kortárs
költőknek
kiváló francia
költő-műfordítóiról
tudunk.)
Traduttore — traditore — gúnyolódik
az olasz; fordító — ferdítő — vissz
hangozza
a magyar szóvicc, nem is szólva a sajtó ördögének
rossz
viccéről:
ordította X . Y. S minderre
gyönge
vigasz, hogy Babits szerint
a
legszebb
magyar vers az Oda a nyugati szélhez Tóth Árpád fordításában,
mert
milyen
szép lehet hozzá képest az angol
eredeti...
De tréfán és ismert irodalmi
paradoxonokon
kívül: többször
hallottunk
a műfordítás
nehézségeiről,
olykor
lehetetlenségéről,
mint
öröméről.
Pedig
fordítani
öröm, élvezet,
gyönyörűség.
Már a mű, a vers megválasztása
is
legtöbbször
erre mutat: annak átültetésére
szoktunk
vállalkozni,
ami
idegen
nyelvű
olvasmányainkban
megtetszik,
amit érdemesnek,
érdekesnek
tartunk.
A fordítás
folyamán
a versben
való elmélyülés,
a szöveggel
való
bíbelődés
során gyakran
rejtett
s csak a többszöri
olvasással
tudatosuló
részletszépsé
gekre
bukkanunk.
Hölderlin
talányos-szép,
híres versének,
Az élet felén
nek alliterációira
valószínűleg
föl se figyeltem
volna, ha a magam
szórako
zására meg nem próbálkozom
az átültetésével
— annyi jeles műfordító
után

„szabadon".
lyen

Aztán van valami érdekfeszítő,
rejtvény-,
rejtélyszerűség
is abban:
mi
lesz az anyanyelven
megszólaló
mű? A formai
megoldások
keresése,

a csiszolás,
az eredetivel
egyenértékűnek,
kifejezőnek
érzett fordulat
meglelése, a jó rím, a ritmusba
illő szó, az „illő igék" fölsorakoztatása
(a kife
jezést
lásd Szemlér
kitűnő
magyar
Arghezi-kötetében)
— megannyi
meg
oldott feladvány
szatiszfakcióját
nyújtja.
A szabad versek
lazább
ritmikája
mentesít
ugyan
a prozódia
sok csínjától-bínjától,
de a nyelv
természetes
ritmusát s a tömörséget
a fordítás éppúgy megkívánja.
(A német
dichten=költ
ige tulajdonképpen
azt jelenti „tömörít" — igencsak a dolgok lényegét
fejez
ve ki.) A napokban
egy Ion Alexandru
szabadverset
fordítottam,
amelyben
egy bizonyos
„mînzul
ro u"-ról esik szó. Ugyancsak
kapóra jött, hogy
va
laha a hóka, a kesely, az almásderes
és a többi, színek szerinti
gazdag
lómegnevezéseink
mellett
azt is tisztáztam,
hogy a pej színű ló
rozsdabarna,
a „mînzul roşu" tehát pejcsikó.
Falusi származásúakban
talán él még a szó
jelentése,
de hányan nem tudják ma már azt, ha hallják, olvassák
vagy ép
pen használják
is. Pedig „piros csikót" fordítani
ugyancsak
csúnya leiterjakab
lett
volna...
A műfordítás
révén aránylag
kisebb
energiabefektetéssel
(hiszen a mű
kész, csak meg kell szólaltatni
az anyanyelv
bűvös hangszerén)
a fordító
az
alkotás
részesévé
válik. Persze, az idegen
nyelv
ismerete
és tehetség
kell
ehhez is, az anyanyelv
használatának,
ismeretének
tudatos, művészi
foka.
Leg
jobb műfordítóinkat
ezért legjelesebb
költőink
között találjuk,
akiknél a költői
egyéniség
varázsa is érvényesül
a tolmácsolásban.
De vannak
csak a
műfor
dítás terén kiválót alkotók is. A fordítás lehetőséget
ad arra, hogy
önmagunk
ból kilépve
más emberi-költői
univerzumokat
ismerjünk
meg, s abban
mint
egy vendégként
is otthonosan
mozogva, felelősséggel
fogjuk kézbe egyes
darab
jait, és tisztelettel
fújjuk
le róluk a csillagport.
Természeténél
fogva a mű
fordítás
népek, nemzetek,
nyelvek
között a szellemi-művészi
értékek
kicse
rélésének
legélénkebb
forgalmú
csatornája. Így a felelősség
és a gond is ket
tős: az ahonnan és az ahová felé egyaránt
irányul.
Talán ezért is van az,
hogy sok nagy műfordítónk
a művészi
tolmácsolás
kétségtelen
öröme
elle
nére mégis annak
nehézségét,
gondját
hangoztatta.
Ám felelősség
és
öröm
nem zárják ki, sőt kiegészítik
egymást.
Jancsik Pál

Tíz éve hiányzik Kádár Tibor
Azok
közé a művészek
közé tartozott,
akik nagy hittel
és
becsülettel
keresnek
választ napjaink
plasztikájának
döntő fontosságú
kérdéseire,
és nyíl
tan szállnak
síkra a tudatlanság,
kispolgári
gondolkodásmód
ellen.
Mind
erre bizonyíték
munkássága,
tanításai
és az a mód, ahogy kereste
az utat
egy új művészet
felé, amely
gyökeresen,
minőségileg
azonosul
a mai
élet
problémáival.
Ilyen értelemben
megjegyezném,
hogy barátsága
a
fiatalokkal
(lemondva
a tanári gőgről) nem volt véletlen,
hiszen felismerte
azt a nagy
és tiszta szellemi
és lelki szomjúságot,
amellyel
a fiatalok
az újat
fogadják.
Ráébredve,
a XX. század szakmai
eredményei
mellett,
a népművészet
„cso
dáira", megszállottként
gyűjtötte
a népművészeti
tárgyakat,
hogy velük
kö-

Kádár Tibor: Halászok
rülvéve
magát, alkalma
legyen megérteni
azt a benső „mechanizmust",
mely
e művészetet
szülte. Soha nem másolta a népművészetet,
a művészethez
való
hozzáállást
tanulta el tőle. Egy nemzedékben
ébresztett
szeretetet
iránta,
az
itt lelt mesterségbeli
komolyságra,
szellemi
frisseségre,
funkcionális
látás
módra hívta fel tanítványai
figyelmét.
Mindez
testet ölt festészetében
is. Képein
az akadémizmussal
szemben
nem az irodalmi
narráció
nyilvánul
meg, hanem
egy élettel
teli
látásmód,
amely a sík törvényei
szerint épít — ábrákkal,
színekkel,
értékekkel.
E tö
rekvés
nyilvánvalóan
nem a valóság ellen irányul,
hanem
a valóság
belső
törvényei
szerint és főleg a valósággal együtt alakít, teremt. Rajzai mint
előtanul
mányok
és fogalmazási
gyakorlatok
(mindemellett
önálló művek)
éppen
ezt
a dinamikus
belső mozgást,
artikulációs
folyamatot
követik,
az
interferencia
jelenségét,
mely
végül grafikai
rendszerré
áll össze. Elhagyva
a
kevésbé
jelentős
elemek
sorát s a zavaró vonásokat,
az ábrák által elfoglalt
terület
és a megmaradt
mező jelképhez
vezet. Ilyen értelemben
jelentős
pedagógiai
munkássága
szempontjából
is az új metódus
kialakítása
a
rajztanulmányban,
mellyel mint kiváló nevelő a Ion Andreescu
Képzőművészeti
Intézetben
diák
jait
gazdagította.
Kádár képei: a valóságból
jövő végtelen
sokrétű
információknak
egyegy megszűrt,
újjáépített
plasztikai
tükre. Például a Homokóra. Az itt hasz
nált konkrét
tárgyak
— népi szőttes, homokóra,
kerámia
csempe,
csigák
—
mint alkotóelemek
szervesen
épülnek
a felület
struktúrájába.
Egyenlő
tá-

volságra
egymástól
angolvörös
függőleges
csíkok
indulnak
fentről
a
kép
közepéig,
ahol egy vízszintes
tengely jelenléte
tükörképpé
váltja a
csíkokat,
melyek tovább zuhannak
függőleges
irányban
— a tér végtelenségét
sugallva.
E tércsíkok
előtt semlegesen,
objektíven
és átlátszóan
lebeg a homokóra
(je
lentés és plasztikai
jelkép), a csigák spirálvonalai
mozgást,
életet és
fejlődést
jelentenek.
A kerámia
csempe
friss zöldje,
a vörös csíkok
komplementer
visszhangjaként,
fokozza
a felület
vizuális
hatását.
Tömör
plasztikai
fogal
mazás ez, mely lehetővé
teszi biológiai és szellemi
létünk
gazdag
újraértel
mezését,
újraérzését;
e festmények
mint „újszerű
tárgyak"
feltétlenül
képe
sek nevelni
érzékenységünket,
ízlésünket.
Képzettársítás
révén
már
kevés
plasztikai
kultúrával
is képet alkothatunk
e törekvésekről.
Ábrák,
irányok,
vonalak, színek viszonya,
sötét-világos
valőrök utalnak arra, ahogy a valóság
ban ezek az adatok lényegében
objektíven
és egyidejűleg
léteznek,
egymásra
rajzolódnak,
átalakulnak.
Kádár Tibor komolysága
túlment
az egyéni
büszkeség
gátló
kerítésén,
nem szégyellt
tanulni
mindenkitől
és mindenből.
„Újjászületése"
kezdetén
a
gyakorlati
meggyőződés
érdekében
másolta
olyan művészek
munkáit,
akik
től tanulni
akart; tanult a gyermekrajzokból
is, egy kalotaszegi
kerámiából,
egy román ikonból
vagy varrottasból.
Ezeket
az új „vitaminokat"
az
élet
érzés, tapasztalat
és intuíció
segítségével,
értelemmel
próbálta
új képi
rend
szerbe foglalni. Az ilyen szinten történő absztrahálás,
egy jelenség vagy
tárgy
többrétű
tulajdonságaiból
„jelt" alkotva,
képes elénk
tárni az illető
tárgy
lényegét,
de emellett
lehetőséget
hagy a fantázia
és vizuális
tapasztalat
aktív
részvételére.
(Ez esetben dinamikus
szerep jut a nézőnek.)
Gerliceszárny
suhanása, kék égen fehér felhő, víztükör,
égető nap, fakadó gesztenyeág
— így
válnak képi
tárggyá.
Művészi
és szellemi
fejlődése
konstruktív
látásmód
kialakításához
vezet.
E periódusra
legjellemzőbb
Kompozíció című temperája.
Szürke
alapra
négy
krómsárga
ábrát helyez, melyek
óriási optikai erővel terjeszkednek,
és hogy
növelje
e vizuális
mozgást,
fekete,
nem párhuzamos
vonalrácsot
húz
eléjük.
Teljes plasztikai
kép! Olyan magasra emelkedik
e felület,
hogy mint a ter
mészettől
elütő emberalkotta
tárgy,
képes dialógust
kezdeni
környezetével,
kiegészíteni
azt. Aránylag
rövid idő alatt az OP-ART
fogalmáig
jut el, in
tuitív alapon. Ez abban az időben nálunk
egyedülálló
jelenség.
Valószínűnek
találom, hogy a népi szőttesekben
jelentkező
tiszta ábrák, a geometriai
látás
mód és a legváratlanabb
szín-szomszédságok
hatása nagy szerepet
játszott
e látásmód
kialakításában.
A külső világ szubjektív
értelmezésétől
egy sok
kal objektívebb
látásmód felé haladt művészete.
E pillanatban
bizakodással
gon
dolt a képzőművészetek
és építészet
kapcsolatára.
Konkrét
példa erre a kolozs
vári Köztársaság
mozi előcsarnokához
készített freskóterve.
A karton kiváló mó
don egyesíti
a sík felület
törvényeinek
tiszteletben
tartását
és a
plasztikai
tartalom
egységes
megfogalmazását.
Tiszta
ábrák
kiegyensúlyozott
ritmusa,
ezek egymásba
szövődése
és a fehér-szürke-fekete
értékek nemes
építőelemmé
válnak.
Művészi
szándékai
egybeestek
azzal az állásponttal,
mely szerint a mű
vészet
szerepe
az aktív,
formáló
részvétel
a társadalmi
életben.
Tanításai
nem voltak
hiábavalóak,
mint kiváló pedagógus
és művész
lendületet,
ön
bizalmat
és komolyságot
hagyott azok számára, akik mélyebb
értelmet
tulaj
donítanak
a PLASZTIKA
és a „társadalmi
fogyasztás"
kérdésének.
Kancsura

István

