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ségtudatának tényét, tartalmát és 
irányait kétségtelenül fényesen fog-
lalja össze és állítja egymással szembe. 
Hasonló sikerü a fejlődés állomásai-
nak jelzése és értékelése is. Az azon-
ban már más kérdés, hogy a nemzedék-
fejlődés és sor enemű levezetése fe-
dezi-e az egyes író belső személyi fej-
lődését is és számol-e azokkal a külön 
és rendszerbe alig foglalható utakkal, 
amelyeken az egyes egyén hogyan éli 
le önmagában előre, néha csak egy ké-
sőbbi nemzedékrend életében meg-
valósult irányokat és eszméket. Az is 
kétséges, hogy vajjon a nemzedékek 
élete olyan zavartalanul egyenes és 
tiszta-e, amint az könyvünkben lát-
ható. Farkas Gyula maga is nagyon 
érzi, hogy elvének vannak vitatható 
pontjai. Éppen az vall tudásának 
finomságára, hogy sok kérdést szaba-
don hagy és nem erőszakolja rá anya-
gára a föltétlen érvényességet. De vi-
szont, ami a kérdés lényegét illeti, ott 
olyan világos következményekhez jut, 
hogy ezek ereje és igazsága előtt min-
denkinek hálával kell meghajolnia. 
Farkas Gyula könyve formailag is él-
vezetes. Mindvégig lendülettel s elő-
kelő nyelven van írva. Mindenképen 
értéksugárzó, kiváló munka. ss. 

Lenau : Faust. Fordította : Kozma 
Andor. (A Magyar Tudományos Aka-
démia kiadása, 1931.) 

Lenau csodálatos költészetével mi, 
magyarok sohasem foglalkoztunk 
eléggé, pedig Lenau a maga majd szi-
laj, majd borongós, szélsőségek között 
hányódó lényével egészen a mienk, a 
Kossuthok, a Petőfik, az Adyk test-
vére. Most, hogy Faustjával Kozma 
Andor fordításában még közelebb ke-
rült hozzánk, látjuk, mennyire a mienk 
volt ez a német költő egész véres em-
beri sorsával. Mert Lenaunak hideg 
volt a német szellem. Emóciókat ke-
res s mint a talajából kiszakított nö-
vénynek, nincs nyugta. Tengerre száll, 
Amerikába hajózik, de itt is csalódás 

éri. Ott — panaszolja jellemzően — 
«nincs bor és csalogány sincsen». 

Faust sorsa Lenau sorsa. Ő, Lenau, 
boncolt hullát, «életet kutatva holt-
ban», hagyott el igaz barátot, fordult 
el a tiszta nőtől, vergődött viharos ten-
geren. Műveinek lipcsei kritikai ki-
adása rávilágít a Faust epizódjainak 
(hullaboncolás, a kovácsné abrosza) él-
ményi hátterére. A fordító szerint ért-
hetetlen az, hogy a költő a drámai köl-
temény formáját meg nem okolt forma 
váltogatással elbeszélő és lírai részek-
kel tarkítja. A magyarázat egyszerű. 
A költő maga «Ein Gedicht»-nek ne-
vezi művét. Régebbi drámai próbál-
kozásai sikertelenek voltak s most a 
látszatát is kerüli annak, mintha drá-
mai költeményt írna. Természete is 
inkább lírai. A Faust szaggatott, bal-
ladaszerű előadásmódjában az esemé-
nyek laza, érzelmi összefüggésű lánca, 
amelynek szemei mögött és között 
perspektivákat nyit a költő («. . . zwi-
schen welchen hindurch die perspek-
tive in einen grossen Hintergrund 
offen geblieben ist» — írja egy levelé-
ben Meyernek, Wien, 1835 aug. 15.), 
ez a reflektorszerű, de érzelmi meg-
világítása egy-egy jelenetnek egészen 
lírai modor. 

Kozma Andor rendkívüli áhítattal 
és «amor intellectualitással» nyúl Le-
nau szelleméhez. 

Minden fordítás lényegében tra-
gikus küzdelem, hármas összeütközés-
sel. 1. Küzdelem az idegen s a fordító 
nyelv-egyénisége között. 2. Összeüt-
közés két ember egyéni szelleme kö-
zött. 3. A tartalom és forma kettős, 
hullámzó küzdelme. Az első szinte 
eleve reménytelen, mert minél inkább 
érvényesül a fordító nyelvének sajátos 
íze, annál inkább háttérbe szorul az 
eredetié. A másodikkal kapcsolatban 
legyen szabad egy elvi kérdést felvet-
nem. Különbséget kell tennünk költői 
és fordítói congenialitás között. A con-
genialis költő hajlama beolvasztó s 
nem receptív. A congenialis költő a 
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maga erős, teremtő, aktív egyéniségé-
vel nem képes arra a szellemi aláza-
tosságra, ami hozzánk egy idegen lel-
ket elhozhatna. Pedig a fordítás igazi 
célja, minden más felfogás ellenére, 
csak ez lehet. Ha tőlünk Petőfit, Adyt 
külföldre viszik, nem azt kívánjuk-e 
mi is, hogy őt magát, s rajta keresztül 
minket érezzen meg a világ? Azok a 
fordítások, amelyeket éppen legkivá-
lóbb költőink adtak, az első két sor el-
olvasása után, mintegy hívó szóra, 
nem a költőt, hanem a fordítót asszo-
ciálják. 

A fordítói congenialitáson én — 
bármilyen merésznek látszik is — zse-
niális alárendeltséget értek. Egy pilla-
natra sem a szolgai fordítás szerviliz-
musára gondolok, hanem a magát ide-
gen szellemnek átadó, ellen nem sze-
gülő paszszív szellemi alázatra, amely 
azonban ura a tartalom és forma nehéz-
ségeinek. Bizonyos lelki diszpoziciókra, 
amelyek lehetővé teszik egy másik 
szellem lényének teljes átáramlását. 
Ha a költő zseniálisan aktív, legyen a 
fordító zseniálisan passzív. 

A költői és fordítói congenialitás 
együtt, éppen természetük ellentétes 
volta miatt, a legnagyobb ritkaság, s 
talán csak Arany Jánosban volt meg. 

A tartalom és forma küzdelme ál-
landó engedményeket eredményez 
mindkét részen s bizonyos ingadozást, 
de egyszersmind egyensúlyt is teremt. 

A hármas küzdelem vége tragikus. 
Az eredeti mű a maga sajátos nem-
zeti, emberi és nyelvi varázsában soha-
sem lehet a sajátunk egészen. Az ere-
deti és fordított mű között mindig van 
valami finom lemez, amit a legnagyobb 
művész sem képes eltüntetni. De egy 
plusz is van : bizonyos barokkos íz, 
ami ebből a szellemi kétféleségből 
ered. 

Régebbi fordítóink csak tartalmi 
koncessziókat tettek. Ehhez az iskolá-
hoz tartozik Kozma Andor is. A leg-
szigorúbban követi a mű versformáját 
és a szótagszámot, még ott is, ahol a 

költő pusztán szeszélyből, egy-egy 
versszakon belül hol páros, hol ölel-
kező, hol keresztrímet használ. A csi-
szolt és tökéletes forma, s az a köny-
nyedség, amellyel a fordító az író sze-
szélye szerint ezt váltogatja, az ere-
deti mű stílusbeli ízét hozza közelebb 
hozzánk. Ezzel szemben tartalmi en-
gedményeket sűrűbben tesz, élve a for-
dító jogával, de csak a legritkábban 
sértve az eredeti gondolatot. 

Lenaunál szebben a természetet és 
fényjátékait aligha írta le valaki. Al-
konyi, esti képei a leíró költészet re-
mekei. Ezeket a lírai részeket eléggé 
nem méltányolható finomsággal adja 
vissza a fordító. Hosszú sorát idézhet-
ném a lehelletfinom szépségű részletek-
nek. Ilyen a «Kötelezvény» bevezetése, 
a lovaglás a «Kovácsműhely» felé : 

Útján a hullámzó vetések zöldek 
S égbe törők az osztrákföldi tölgyek. 

Ilyen az «Éji vonulás»-ban a szent-
ivánéji ünnep s az éji erdő leírása : 

Homályos úton tévedezve jár, 
Ritkán dereng ott csillag, fénysugár. 

Mélységes éj, a kikeleti vágyak 
Langy, lélekteljes izgalmat keresnek. 

A legcsodálatosabb sorok az «Éji 
sétá»-ban muzsikálnak : 

Pihennek a világos fellegek, 
Lebámulván a szép tavaszi tájra. 
Csak néha-néha a virágos fáknak 
Boldog zsongása, míg hajlongva leng-

nek 
Szellők lehétől, bontója a csendnek. 

Ez a pár sor egészen a Lenau lelkét 
lehelli s a fordítói készség csúcspontját 
jelzi. A «Párbeszéd az erdőn» egy sora 
az eredeti kifejezés hangfestő hatását 
művésziesen adja vissza : 

Mephisto : 
Hörst du im Wald des Herbstes Räu-

berpfiff? 
Hallod az ősznek rabló-füttyeit? 
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Kár, hogy Kozma Andor a Faust 
előhangjaként szereplő «Schmetter-
ling» c. költeményt nem fordította le, 
pedig ez a tíz versszak olyan, mint egy 
nyitány : benne van a hős tragikuma. 
A pillangót a tengerre csalja az isme-
retlen utáni vágy s gyenge teste a vi-
harok s a tenger zsákmánya lesz : 

O Faust, o Faust, du Mann des Fluch-
tes, 

Der arme Schmetterling bist du ! 

— mondja a költő. Lehet, hogy a for-
dító rendelkezésére álló szövegben ez 
a rész nem volt meg, mert egyes ki-
adásokban a kisebb költemények kö-
zött szerepel. 

Lenau, a költő, Kozma Andorban 
congeniális fordítóra talált, aki e mű-
vével mély hálára kötelezte irodal-
munkat. Juhász M. 

Munthe, Axel: San Michele. Káldor. 
1932.2. kötet. Axel Munthe Párizsban 
tanuló svéd orvosnövendék beleszeret 
az olasz San Michelebe, olyan szenve-
déllyel, ahogy csak északi emberek 
tudnak beleszeretni déli földbe. A kék 
meleg tenger, a napfény, ciprus, olaj-
és fügefák, a narancs és a déli kedély 
varázsa határozott programmot ad 
életének : megveszi Tiberius császár 
kertjét, kiásatja a kétezer éve földbe 
temetett oszlopokat és szobrokat. El-
múlik néhány tíz év s az ifjúkor álma 
teljesül. San Michele a küzdelmes, vál-
tozatos, merész, makacsul kitartó 
orvos életének jutalma lesz. 

A könyv az embert minden lapon 
zavarba hozza. Az első lapok ered-
ménye : ragyogó írói tehetség. De rög-
tön utána : ízetlen dilettantizmus. 
Mindenütt vakmerő : többször sikerül 
a csaknem kifejezhetetlent kifejezni, 
de még többször az egyszerűt is el-
hibázza. Vannak olyan részletei, ame-
lyek utolérhetetlenül szépek s vannak 
kínos mellékízű műkedvelői tökélet-
lenségek. Egyenetlen. Ez a nem-író 
írásművészete. 

Napkelet 

Munthe könyve a már több, mint 
tíz év óta nagyon divatossá vált 
memoárirodalom egy terméke. Ott áll, 
ahol a különböző hercegnők, nagy-
követek, miniszterek és hadvezérek 
művei : a könyvet a tárgy teszi érde-
kessé, nem a mód, a személy nem a 
stílus — mondanivalója tehát nem 
művészi mondanivaló. A tárgy azon-
ban érdekes, a személy vonzó, telve 
nagyszerű és ritka értékekkel : az 
ember olvasás közben gyakran azon 
kapja magát rajta, hogy megkívánja 
(önmaga, vagy környezete számára) 
ezeket a pompás tulajdonságokat. 
Munthe legyőzhetetlen életkedve, vi-
dámsága, bátorsága, nyugalma, játé-
kossága, őszintesége — vagyis a 
szerző személyes hatása a «San Mi-
chele» nagy, egészen kivételesen nagy 
értéke. 

A személyiség bűvölete oly erős, 
hogy az írás módjára kényes olvasó is 
örömmel bocsát meg a rosszul sikerült 
művészi megoldásokért. Olyasvalamit 
kap, ami — a nápolyi pestis, a mesz-
szinai földrengés, a lappföldi kirándu-
lás és még egy tucat epizód — sokszor 
annyi, mintha tökéletes írásművészet 
volna, sőt néha még egy kicsivel 
több is. 

A világhíressé vált könyvet Káldor 
adta ki és Benedek Marcell fordította. 
A fordításban az eredeti kifejezés 
gyarlóságai észrevehetők. A könyv ki-
állítása nem ízléses. Hamvas Béla. 

Nadányi Zoltán : Ezüstkert. (Singer 
és Wolfner. 1931.) — Hogy Nadányi 
vidéken lakik, nemcsak életrajzi adat 
és tárgykör nála, hanem némileg mű-
vészi sajátságainak magyarázata is. 
Erdélyi József és Illyés Gyula nyomán 
új lírikusaink közt valóságos falu-
kultusz támadt, de ami bennük részint 
emlék, részint nosztalgia, Nadányi 
számára mindennapos élmény s meg-
értem, hogy versei többségében — 
éppen ezért — a kultúrember elsóvár-
gása az alapmotívum. Tárgyai : strand, 
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