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Fordítások özöne. „Ahol a faragás 
és festés múzsáji még vendég isten-
ségek, ott kétségkívül azért kell 
nyúlni munkához, hogy a külföld 
nagy műveit állítsuk ki, minél hí-
vebb, de minél szabadabb kézzel 
dolgozott másolatban." „A poétai 
munkákban ezek substitutjai (he-
lyettesítői) a fordítások, melyeken 
én azért kapok oly igen, minthogy 
origináljaink, még a legjobbak is, 
nem érnek annyit, mint a középszerű 
és nem éppen rossz fordítások." 

Több mint száz éve, hogy Ka-
zinczy leírta e szavakat, s velük a 
régebbi ilyen irányú törekvéseket 
irodalmi programmá avatva kije-
lölte a maga és írói körének felada-
tát. Kilenckötetes fordításai s a 
nyomukban meginduló fordítói te-
vékenység teljesítette történeti hi-
vatását: gazdagította a nyelvet, fej-
lesztette az ízlést és felébresztette 
az alvó genie-t. A szerencsés mara-
dék egy századon keresztül az egész 
világirodalom nagyjait megszólal-
tathatta nyelvünkön, és az „isten-
fiak", akik valóban jöttek, originá-
lokban is ragyogtathatták a magyar 
nevet, klasszikus művészi megnyilat-
kozásokban fejezve ki a „magyar 
szellem kvintesszenciáját". 

De a készséges fordító-munka, 
mely, hogy elmaradottságunkat pó-
tolja, sietve haladt a nyugat nyo-
mában, igazolta részben azoknak az 
aggodalmát is, akik már Kazinczy 
korában „rettegtek attól, hogy így 
vezetve egyébbé válunk, mint va-
gyunk, s nemzeti arcunk elenyé-
szik". A legönzetlenebb magyar lit-
terátor magas művészi elveit és vá-
logató mérsékletét egy század alatt 
felváltotta a divat szeszélyeinek hó-
doló opportunizmus és, sokszor, a 
kiadói haszon diadalmaskodó kér-
dése. A külföldi irodalom klasszikus 
becsű reprezentánsai és az új mű-
vészi törekvések kimagasló alkotá-
sai mellett nagy számmal kerültek 
át irodalmunkba vásári iparcikkek 
és harcos világnézeteket, meg vál-
tozó politikai törekvéseket képviselő, 

kétes értékű iránydarabok. Míg az 
örök-emberinek művészi megnyilat-
kozásait természetszerűleg magáé-
nak vallhatta, és szellemének gaz-
dagítására használhatta fel irodal-
munk, az utóbbiakra idegenül, sőt 
nem egyszer ellenséges szemmel 
kellett tekintenie, mert ezek nem-
csak nemzeti művelődésünk termé-
szetes alakulását, de sajátos össze-
tételét is veszélyeztették. A külföldi 
irodalmi művek által nemzeti szel-
lemünk és irodalmunk fejlődésére, 
ennek tartalmi és formai alakulá-
sára gyakorolt befolyást egészében 
még nem tisztázta a kutatás, de 
egyes, írókra és korszakokra vonat-
kozó vizsgálódások már is sejtetik 
ennek elhatározó voltát. Jelentékeny 
hatását megérezte közönségünk is, 
ennek különösen az a része, ame-
lyik elhanyagolt kritikai neveltetése 
folytán a könnyed elbeszélő modo-
ron kapva, szívesen fordult a for-
dított szépirodalomhoz, melynek ide-
genszerűsége képzeletét annyira ki-
elégítette és újdonságával is csá-
bította. Más irodalmakban is elő-
fordult, nálunk is volt rá példa, 
hogy egy-egy lefordított idegen író 
egy egész nemzedéknek befolyásolta 
lelkivilágát s magához idomította 
gondolkodását. Sajnos, e kérdést 
újabb kiadóink nem igen vették 
számba s az irodalom-kritika is alig 
törődött vele. Így történhetett meg, 
hogy a „civilizáció váltólovai", a 
fordítók, nem egyszer idegenbe ra-
gadták történeti hivatása által meg-
szabott útjáról művelődésünk szeke-
rét. 

A baj most is fenyeget, belső re-
generációnk válságos idején, komo-
lyabban, mint eddig. Míg nemesebb 
nagyjai minden erővel azon igye-
keznek, hogy megtartsák Széchenyi 
nemzetét az emberiségnek, megőriz-
zék és szeplőtelen minőségben kifej-
lesszék sajátságait, mialatt írói tör-
ténelmi sorsának tanulságait és el 
nem pusztítható életakaratát hirde-
tik, kiadóinak nagyobb része, bár a 
multszázadi nagy tradició irodai-
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munk istápolására kötelezné őket, 
garmadával adja ki a külföldi iro-
dalmi műveket, a fantasztikus című 
sorozatokban alig juttatva helyet 
egy-egy remekünknek vagy újabb 
magyar írónak. Az idei kiadású 
szépirodalomnak már majdnem ki-
lenctizedrésze idegen eredetű, benne 
a regényirodalomnak is ugyanilyen 
hányada. 

E fájdalmas tény súlyos következ-
ményeknek veti előre árnyékát. A 
lírai műfajok terén folyóirataink 
és hírlapjaink nyilvánosságot bizto-
sítanak az új magyar termésnek, 
számosabb kiadásuk révén a régiek 
is hatnak, a drámában mérséklően 
léphetnek közbe színházaink, de a 
magyar regénynek könyvpiacunk-
ról való kiszorítottságát semmi sem 
enyhítheti. Pangása veszteség az 
irodalomra és az íróra, mert ettől el-
veszi a nagyobb lélekzetű munka le-
hetőségét, és a hírlapirodalomhoz 
kényszeríti. Még érzékenyebb, telje-
sen soha nem pótolható vesztesége 
nemzeti szellemünknek és művelődé-
sünknek. mert — ha átmenetileg is 
— elveszti azt a műfajt, mely egye-
dül vállalkozhatott a nemzeti élet 
összes problémáinak felvetésére, s 
amely valóban, száz év óta nálunk 
is a nemzeti gondolkodás legtermé-
szetszerűbb alakja volt. Nemzeti 
művelődésünk egyik fő hordozóját 
veszíti el benne, a közönség pedig 
érdeklődésének, érzés- és gondolat-
világának megváltozásával szenved 
károsodást. A külföldi regények for-
dításai, a legtetszetősebb külsőbe 
bujtatva, ellepik a könyvesboltok és 
kölcsönkönyvtárak polcait és szinte 
magyar versenytárs nélkül kínálják 
magukat a minden vezető szempont 
nélkül szellemi táplálék után kutató, 
mohó olvasónak. És közönségünknek 
új, nagyobb rétege, mely lelki alkata 
vagv még hiányos műveltsége miatt 
nem kapcsolódott bele a magyar kul-
túrába, csupa idegen szellemű írótól 
tanul érzést és gondolkodást, s egy 
sorsunk iránt közömbös vagy ellen-
séges, problémáinkat nem ismerő, 
nekünk idegen világban gyökerezik 
meg. Nehezen vonhatja ki magát e 
hatás alól régi, műveltebb, de első-
sorban szórakozást kereső olvasó-
közönségünk is. Minthogy alig fér-
het hozzá új regényíróinkhoz, s a 
régiekhez, akiknek kiadásai jórészt 
teljesen elfogytak, természetszerűleg 
a hangos reklámmal ajánlott külföldi 

után nyúl. Ez aztán elfeledteti vele 
a nemzetiségének tisztább öntudatá-
ból fakadt irodalom emlékét, s el-
hidegíti érdeklődését a történeti 
örökségünket és nemzetünk neme-
sebb életakaratát szolgáló törekvé-
sektől. 

A közönség-rontás hatását csak a 
tervszerű közönség-nevelés ellensú-
lyozhatja. Szerencsére a magyar 
műveltségnek ez az „élet-halálharca" 
már nem „könnyelműen elmulasz-
tott nagy feladat" többé. De tel-
jes sikerrel csak úgy oldható meg, 
ha fokozott mértékben szolgálja e 
célt az irodalom-kritika is, s a kül-
földi, főképen a regényirodalom 
fordítása terén érvényesíti a nem-
zeti művelődés sajátos érdekeit, 
lelkiismeretes alapossággal válo-
gatva ki az asszimilálható és külön-
állásukban is megbecsülést érdemlő 
értékeket, de tiltakozva az idegen 
invázió ellen s visszautasítva az üz-
leti vállalkozásnak művelődésünk 
szelleme és erkölcsi tartalma ellen 
irányuló termékeit. A költészet mú-
zsái már nem vendég istenségek 
többé a honi talajon. Kritikánkat 
támogatja feladata teljesítésében a 
nem pusztán az üzleti haszonért 
dolgozó kiadói tevékenység, mely 
aggódva tekint a veszélyre, mi nem-
zeti arcvonásaink eltörlésével fenye-
getne, s munkásságával áldozatok 
árán is igazolja, hogy irodalmunk 
és művelődésünk hőseinek száz éves 
munkája után bőven találni „origi-
nált, mely a magyar nevet ragyog-
tatja", — originált, mely nekünk 
ma már többet ér minden közép-
szerű, sőt akárhány kiváló fordítás-
nál. Müller Lipót. 

Harsányi Kálmán: Utolsó fölgyú-
lás. Két évtizedet meghaladó idő-
szak terméséből ötvennél alig több 
költeményét bocsátja közre ezúttal 
e könyv szerzője, a Stádium ízléses 
kiállításában. Harsányi feltűnése a 
század kezdő éveire esik; s vele 
kapcsolatban valóban feltűnésről 
kell beszélnünk, mert nagyobb üdv-
rivalgással lírai gyüjteményt alig 
fogadtak még a magyar sajtóban, 
mint az addig csaknem ismeretlen 
nevű Harsányi Kálmán első köte-
tét. Két nagy fővárosi lap — s ezek 
egyikében az akkor tekintélye tel; 
jességében ítélkező Tóth Béla — új 
lírai üstökös megjelenését köszön-
tötte a fiatal költő heves lendületű 
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