
KÖNYVEK

VöRöSMARTY "CSONGOR
ÉS TűNDÉJÉNEK" NÉMET
FORDITASA. Mohácsy Jenő
a magyar nemzeti irodalom
több kimagasló művét ismer
tette meg a külfölddel. Magá
tól értetődő, hogy eredetiben
csak azok a külföldiek ismer
kedhetnek meg a magyar iro
dalommal, akik a magyar
nyelvvel behatóan foglalkoz
tak. A magyar nyelv azonban
nem tartozik a világnyelvek
közé és így a magyar művek

idegen olvasótábora elenyé
szően kicsi. Épen ezért nagy
érdeme Mohácsy Jenőnek,

hogy tehetségét ennek a mun
kának szolgálatába állította.
A magyar irodalom terméke
it nem csak lefordítja, hanem
szinte újra írja, úgy hogy aki
olvassa, eredeti munka be
nyomását nyeri.

Az "Ember tragédiája" u
tán, Mohácsy a "Csongor és
Tündét" írta meg német nyel
ven. Nem merül ki abban a
vérszegény erőlködésben,

hogy például a neveknek ta
láljon megfelelő német kife
jezést; egyszerűen meghagy
ja eredeti formájukban őket,

úgy hogy a magyar eredet, a
magyar íz továbbra is meg
érződik rajtuk. Emellett igen
kitűnden olvasztotta bele e
zeket az idegen fül számára
különösen hangzó személyel
nevezéseket a szövegbe. Aki
a német nyelv egyes szavai
nak sulyát és zenéjét kellő

képen ismeri, különösen fog
ja élvezni a fordításnak ezt a
sajátosságát. Ami magát az
egész munkát illeti, mély
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csodálattal kell adóznunk for
dítójának. Nem csekélység
egy német versformától tel
jesen idegen magyar versfor
mában megírt műből igaz
értelemben vett "német szín
padi művet" alkotni. Jóllehet
a munka továbbra is a költő

sajátos szellemét árasztja so
raiból, meg kell gondolnunk,
hogy verses fordítások igen
gyakran azért nem sikerülhet
nek, mert két nyelv törvény
szerűségéről van szö ez a két
féle törvényszerűség igen ne
hezen egyeztethető össze. Eb
ben az esetben ez az össze
egyeztetés pompásan sikerült.
A darab hangulata igazán
megmarad a maga semmi
képen sem tolakodó álmatag
ságában, meseszerűségébenés
mint ahogy Mohácsy elősza

vában meg is jegyzi, van ben
ne valami a "Szentivánéji á
lom" hangulatából.

Hiba lenne, ha ezt a han
gulatot kizárólag a költő ér
deméül akarnók betudni. A
külföldi olvasók nem ismerik
a mű eredeti formáját és itt
Mohácsy Jenő közvetít a köl
tő és olvasó között. Ű viszont
csak saját géniuszán keresz
tül fejezheti ki németül azt,
amit magyarul természetes
nek érzünk.

Bírálatunk, lehet, nem je
lent sokat. A legnagyobb elis
merésben tavaly volt a fordí
tónak része, amikor isa né
metnyelvű színházak legelő

kelőbb reprezentánsa, a bécsi
Burgszínház elfogadta Mohá
csy "Csongor és Tünde" for
dítását. Egy magyar. író ismét
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hozzáj árult ahhoz, h~gy ne~
zeti irodalmunk egyik legkí
magaelóbb művét a külföld
szellemisége ~eg~smer~ess~ s
ezzel kultúráhs [elentöségün
ket újból kihangsúlyozta a
világ előtt.

HORNER MIKLöS: A PA
LESZTINAI KÉRDÉS, BU
DAPEST, 1938. (Pantheon ki
adása.) A szerző célja a~,

hogy egyetemes érvén~l:I'
mindannyiunkra fontos politi
kai és gazdasági tan~lságo~at

mondjon korunk egyik leger
dekesebb szociálís jelenségé
nek a cionista kísérletnek
helyzetéről. Horn~r ~lismer~a
cionisták palesztmal kultur
teljesítméI;tyét és a~a~ ..az
igazságát IS, hogy ~z ~ldo~ot~,
nyomorgó keleteuropal zsid 0
kat földhöz kell juttatni vala
hol, hogy emberhez méltó é
letet élhessenek.

A közadakozásból alapí
tott államépítést az nehe
zíti meg, hogy a zsidók föld
vásárló kereslete hihetetlen
mértékig fölhajtotta az ára
kat és ezért a cionizmus ne
hezen teljesítheti éppen leg
lényegesebb célját: a sze~ény

zsidóság letelepedesét. MIg a
Zsidó Nemzeti Alap közada
kozásból történő földvásárlá
sait az adakozás sovány mér
téke elég szűk határok közé
szorítja, a rendkívüli magas
földárak és a nagy befekteté
si költségek a magánosok
földvásárlását csak nagytoke
seknek teszik lehetövé, Ennek
eredményeképpen a Paleszti
na-telepítésnek éppen az a
gyenge oldala, ami ef!yetlen
létjogosultsága: a mezogazda-
sági kolonízáeíö, .

Horner igen érdekesen IS-
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merteti Palesztina világpoliti
kai fontosságát és azokat az
érzelmeket, melyek mindhá
rom egyistenhívő világvallást
ahhoz a földhöz fűzik, mely
szent minden kereszténynek,
zsidónak és mohamedánnak
egyaránt. Kimutatja azt is,
hogya zsidók telepítésére a
cionista mozgalom megindu
lásakor nem állott más föld
rendelkezésre, mint Paleszti
na, rnert minden más telepí
tési lehetőség gyakorlatilag
kivlhetetlen volt. Kétségtelen
azonban, hogy Palesztina kis
földje a legkedvezőbb elmé
leti esetben sem fogadhat be
több mint egy - másfél mil
lió zsidót (az ott élő arabokon
kívül), úgyhogy Palesztina,
mint a "zsidó-kérdés" megol
dása nem jöhet tekintetbe, de
még a keleti zsidóságnak er
re legjobban rászoruló t~me:
geit sem lehet áttelepíteni
Palesztinába. Mint részlet
megoldásnak azonban igen
nagy jelentősége van Palesz
tinának. Világjelentőségét pe
dig az biztosítja a cionista
mozgalomnak, hogy a pales~

tinai zsidó mezőgazdaság kl,:
sé rieti telepe a különbözö
mezőgazdasági üzemformák
nak, melyek Palesztinában
egyenlő előfeltételekkel ver
senyeznek, másrészt pedig a
tervezett zsidó állam (melyet
a Szentföld részéből hasítaná
nak ki) olyan reformokat va
lósítana meg a modern adó
rendszer és gazdaságszerve
zés terén, melyeknek tapasz
talatai az egész világot érde
kelhetik. Horner Miklós mind
ezeket igen világosan és élve
zetesen fejti ki. Könyve a
magyar politikai irodalomnak
nagy nyeresége. hb.

VI(,llIA



ARADI ZSOLT

,
AZ EG

A RÁCS MÖGÖTT

REvAI TE5NEREK

A SZENTISTVÁNI ÁLLAMESZMtNEK
KORSZERŰ ERTELMEZEStT MUNKÁLJA

AZ
ORSZÁG

UTJA
HAVI ÁLLAM- ÉS NEMZETPOLITIKAI FOLYOIRAT.
SZERKESZTIK: BARANKOVICS ISTVÁN ss DESSEWFFY GYULA GROF.

ELOFIZETESf ÁRA
EGY tVRE 5'- PENGO
FtL tVRE 2'50 PENGO
EGYES SZÁM ÁRA 50 F.

SZERKESZTOS~G ~S KIADOHIVATAL: BUDAPEST, IV. KER, VACI-UTCA 46. II. EM. 3
TELEFON 18-22-40. - MUTATVANYSZAMOT K~SZS~GGEL KÜLD A KIADOHIVATAL

Felel6s szerkeszt6 és kiadó: Dr. Possonyi László.



BALLA BORISZ

RI:VAI KIADÁS

A MAGYAR
KATOLIKUS

_ IRODALOM
GRAHDIOZUS

ALKOT ÁSA.I


