
A P R Ó C I K K E K . 

TAPINTAT KÉRDÉSE. 
A színházak idei gyönge, meglehető-

sen közepes színvonalú tervezetéből 
kiemelkedik Francois Mauriac egyet-
len színpadi műve, amelyet a Magyar 
Színház készül bemutatni. Biztosan ér-
dekes és irodalmi értékű színházi ese-
mény lesz. Párizsban is az volt s maga 
az a körülmény, hogy a mai Francia-
ország talán legnagyobb élő regényírója 
drámai kísérletre szánta el magát, 
megérdemel minden figyelmet. Az ér-
deklődést azonban éppen azon az olda-
lon, ahol annak a legélénkebben kellene 
megnyilvánulnia, már eleve lehűti kissé 
egy disszonans mellékkörülmény. 

Az előzetes jelentés szerint a darabot 
Heltai Jenő fordítja. Mingyárt nyiltan 
kimondjuk, hogy helytelenítjük a for-
dító megválasztását. Ne értsenek azon-
ban félre. Eszünk ágában sincs Heltai 
fordítói képességeit kétségbevonni. Sőt, 
már itt megállapítjuk, hogy fordítónak 
is kitűnő. Igazi művész ebben a szak-
mában is. Már nem egy elsőrendű pró-
báját adta rátermettségének. De éppen 
a Mauriac-darab fordítására nem a 
leghivatottabb. Mauriac ma a legna-
gyobb katolikus regényíró. Művének 
általános irodalmi értékein kívül egész 
külön jellegzetes levegője, mélységes, a 
valóság és a misztikum sejtelmes hatás-
területein járó lelkisége van. Mindez és 
az író határozott világnézete idegen 
Heltaiétól. Ezt nem lehet megtanulni. 
Ebben születni kell. Vagy legalább is 
zsenge kortól kell ránevelődni. A mű-
fordítás legtöbb esetben nem mesterség 
kérdése, hanem a szerzők lelki rokon-
ságáé is, mégpedig annál nagyobb 
mértékben, mennél eredetibb, egyénibb 
és mennél nagyobb mértékben irodalmi 
valamely mű. Mauriac és Heltai közt 
szikrája sincs ennek a rokonságnak. 
Nemcsak faji, világnézeti lelkiségi kü-
lönbségek választják el őket egymástól, 

hanem még hangulataik is. Mauriac 
komor, drámai mélységű, tragikus belső 
feszültségek baljós légkörében mozgó 
szemlélete a legszögesebb ellentéte Hel-
tai kedves derűjének, racionalista pol-
gári humorának, kedves lirizmussal 
játszadozó, csillogó felületességének. 

Keresve sem lehetett volna alkalmat-
lanabb fordítót találni Heltainál. Pedig 
válogathattak volna az alkalmasnál 
alkalmasabb fordítók egész seregében. 
Ma már nálunk is felnőtt egy izmos 
tehetségekben gazdag, hivatásának leg-
magasabb szintjén álló katolikus iro-
dalom. Munkásai közt nem egy olyan 
akad, aki már színpadon is jelentős 
sikert ért el. Sőt nem egyiknek háta 
mögött a legkitűnőbb fémjelzésű, még 
a színpadtól sem idegen fordítói mult 
áll. Miért nem ezek közül hívtak meg 
valakit erre a par excellence katolikus 
írói feladatra ? Mikor tanulják már 
meg azon az oldalon, hogy vannak 
szempontok, amelyeket nem szabad fi-
gyelmen kívül hagyni. Sokszor árnyala-
tok, de legtöbbször éppen ezeken az ár-
nyalatokon mulik a lényeg. Ehhez 
azonban olyan finomabb érzék, olyan 
tapintat kell, amelyet rendesen nélkü-
löznünk kell a másik oldalon s amelyet 
a színházaknak sem szabad ráhagyni 
a színházi ügynökségeknek kizárólag 
üzleti szempontok szerint igazodó egy-
oldalúságára. Tanár. 

IRODALMI FURCSASÁGOK. 
Néha még az öreg Homeros is 

alszik — mondották a régiek. Ebből 
a mély bölcseségű szállóigéből kitű-
nik, hogy az ókori görög vagy római 
szellemi nagyságok, költők vagy böl-
cselők nem mindig mutatkoztak a 
piacon a maguk szellemi frisseségé-
ben, hanem bizony néha «elszuny-
nyadt a bölcseségük». Mennyire érvé-
nyesül ennek az ugyan elég régi, de 
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mégsem ásatag mondásnak az ér-
telme modern és zakatoló napjaink-
ban, amikor a poéták nemcsak a 
kötelező horatiusi kilenc esztendőt 
nem várják be műveik kiadásában, 
hanem még talán kilenc órát vagy 
percet sem. Ez az oka aztán annak, 
hogy az úgynevezett szellemi szunyó-
kálás legutóbb már szinte állandó 
álomkóros tünetté válik irodalmunk-
ban. Ez alól még a legnagyobbak sem 
kivételek, sőt reájuk éppen ezért 
jobban felfigyelnek. Igy nemrégiben 
némi csodálkozással olvastuk egy 
Babits-versben : . . .«S a messzeség-
ben feltűnt a szivárvány — a víz 
simán gyűrűzött, mint a márvány». 
Ha gondolkozunk e két verssoron ki-
csit, talán kisütjük, hogy esetleg a 
holt márvány kígyózó, gyűrűző vo-
nalaira gondolt a kiváló poéta, de az 
a baj, hogy nem mindenkinek van 
ideje fejét törnie rajta. Még vers-
olvasóknak sem. Inkább arra gondol 
mindenki, hogy a holt márvány min-
denre alkalmasabb inkább, mint arra, 
hogy a víztükör bármilyen csöndes 
és szelíd mozgására is hasonlatul ve-
gyék. Nyilvánvaló, hogy az egész 
hasonlat a rím kedvéért vette létét, 
hogy a «szivárvány» a «márvány»-nyal 
összecsengjen. Nem nagy dolog az 
egész, kisebb költőnél el is csúszik. 
Meg kell azonban állapítanunk, hogy 
a pedáns, szigorú formaművész 
Babits, aki szívesen bolházgat ilyene-
ket másoknál, most nyilvánvalóan 
szórakozottságból a saját füle mögé 
eresztett egyet belőlük. 

Lapjaink irodalmi- és színirovatá-
ban még sokkal bővebben tenyészik 
csodabogár, akkor is, ha az ember 
nem méri túlságosan keményen azo-
kat. Csortos Gyuláról olvassuk pél-
dául valahol, hogy a Dolovai nábob 
leánya — címszerepét játssza. Tessék 
csak elképzelni Csortost mint dolovai 
Jób Vilmát. Bizony óriási attrakció 
volna, csak nem éppen a Nemzeti 
Színházban. Sokszor egyes színházi 

kritikusok, helyesebben színházrovat-
vezető tanoncok összezavarják a cím-
szerep és főszerep fogalmát, amire a 
közelmultban is adódott elő olykor 
mulatságos példa. A filmkritika meg 
aztán éppen bővelkedik az ilyesmiben. 
Egy friss sütetű filmkritika pl. Há-
mory Imrét «egy vidéki cirkusz me-
nazsériájába» utalta birkózást ta-
nulni. Persze az amerikai tempóban 
eget kérő filmriporternek nem megy 
a fejébe, hogy a manézs, amiről itt szó 
van, nem egy a menazseriával. Ő még 
a menazsériánál tart. Pasquino. 

A humorista siratása. 
Meghalt a nagy humorista és egy-

formán érte veszteség híveit és a gya-
nakvókat. A hívek fájdalma érthető, 
mert a humoristával egyik legjobb, leg-
szorgalmasabb szórakoztatójuk távozott 
el, a gyanakvók vesztesége is érthető, 
mert a humorista eleven elméje, mindig 
kész frissesége még azokat is elismerésre 
késztette, akik úgy érezték: kicsit be-
csapja őket. Humorista volt, egyaránt 
dolgozott a mélyről való meghökkentés-
sel, a valóban belső izgalmak feltárásá-
val, de dolgozott a felülettel is, szerette, 
ami mutatós, ami tetszetős, ami ha-
tásos és kicsit üres. Hogy kicsit be-
csapott mindenkit, nagyon is világos. 
Minden humorista kétarcú lélek, hosszú 
időnek kell eltelnie, míg eldöntheti az 
utókor, hogy mi volt filozófia ebben a 
humorban és mi volt olcsóság. A költő 
fölött ravatalánál áll ítélőszéket az utó-
kor, a humorista körül a zavar akkor 
kezdődik, amikor meghal, a halhatat-
lanságért való harc akkor kezdődik, 
amikor a halál megvonta már az oeuvre 
határait. A humorista végeredményben 
humanista, végcélja az élet intellek-
tuális gyökereit, értelmét, szellemiségét, 
tisztaságát felmutatni, az idő azonban 
hosszú, míg a humor alól kibúvik a 
humánum, a humorista helyén lát-
ható lesz a humanista. A test el-
távozik, a gúny, a rosszmájúság, a 
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fintor elmosódik, a múló évtizedek ki-
mossák a műből az aktualitást, hogy 
tisztán hagyják, ami közös, ami örök, 
ami valóban eredmény. Ez a nagy 
magyar humorista sorsa is, és igazán 
nem lehet türelmetlen a hívők és 
gyanakvók tábora: akihez annyi köze 
volt: Swift is így jutott el, lassan, 
nagyon lassan igazi utókorához; s akit 
annyira szeretett: Mark Twain se más-
ként mutatta meg igazi lényegét. 

A humorista korai ravatala előtt 
csak a kétely lehet az igazi részvét. 
Ö se akart volna mást, a métier lé-
nyegével tisztában volt ő is, most holta 
után felelevenítik egyik mondását, hogy 
hallani szerette volna halotti méltatásait 
és válaszolni rájuk. Legjobban ő is-
merte értékét és híveit, legjobban ő 
méltányolná a gyanakvók várakozó, 
készséges hallgatását, mellyel be akarják 
fogadni a múló idővel műveiből azt, 
ami állandó, ami végleges s legjobban 
ő nevetne a híveken, akiket elragadott 
a buzgalom, akik úgy érezték: a halál 
egyben üdvözülés. Hányan búcsúztat-
ták! A nagy felületest és mégis olyan 
sokszor, éppen legigénytelenebb művei-
ben, mélyet, milyen fellengző bánattal 
hantolták el! Észre sem vették, hogy 
így nem a halhatatlanok halnak meg, 
hanem a halandók, a sirató kórus csak 
kicsiket illet és nem nagyokat. «Üljünk 
le a földre és jajgassunk!» — olvastuk, 
és kedvünk lett volna látni a választ is, 
amit a nagy humorista adott volna 
erre a bánatra. Mert lehetetlen, hogy 
meg ne érezte volna: itt nem öt siratják, 
itt siratnak egy rögeszmét, amit ő pró-
bált annyiszor kodifikálni, itt siratják 
az Új Enciklopédiát, a humanista és 
levegőben lógó kísérletet korunk fo-
galmainak átszövegezésére. Mennyire 
ürügy volt csak ő, hogy a siratok el-
mondhassák véleményüket, a maguk 
külön, nagyon kicsi kis Új Enciklo-
pédiáját! Mennyire elfelejtették már 
abban a percben, amikor annyira em-
legették! A nagy humorista régen el-
távozott körükből és meg kellett tudni 

mindenkinek: ők, a fáklyavivők jelen 
vannak. S most szóljunk a gyanakvók-
kal, akik szerették a humoristát, de 
nem voltak hívei: nem az Új Enciklo-
pédia számít, nem a tételekbe rögzített 
állásfoglalás számít, nem a vezércikk 
számít műveiből, hanem a művek. 
A mű a legjobb enciklopédiája az író-
nak, a jó mű a legjobb enciklopédiája 
a kor kérdéseinek. Ne filozófiájával 
érísenek egyet a hívők, hanem a művei-
vel. Mert vannak művei is, amelyek-
ről annyira megfeledkeztek: a humo-
rista írta a Holnap reggelt, a Krisztus 
vagy Barabbást, a Hasműtétet, az 
Utazás a koponyám körül-t, az Esik a 
hó-t, a Faremidót, és a Capilláriát s 
keressük műveiben a filozófiát. Igy 
indulhat meg az igazi mértéktartó 
értékelés: műveken át az író felé. A fi-
lozófia, amit egy-egy ujságcikke fogal-
mazott meg, szándékolt volt, és köz-
tudomású, hogy mindig baj, ha a szán-
dékot észrevenni —, a humoristában a 
humanista akkor jelentkezett, amikor 
a filozófia önkénytelen volt, amikor 
egy-egy regény, novella egyéni lírájá-
ból jött szem elé. Keressük őt itt hát, 
s úgy érezzük: jó úton fogunk járni, 
megtaláljuk a halott Karinthy művei-
ben az élőt. Mert a mű mindig helytáll 
a halhatatlanság előtt az íróért, mert 
a mű egyetemes, zárt, befejezett, hozzá-
férhetetlen s aki a műből keresi elő az 
írót, a humánumot, a filozófiát, az az 
egyetlen olyan helyen keres, ahol a 
halott nagyság helyett nem fogja meg-
találni kereső önmaga kicsiségét. 

—vvv. 

„FÜRTIDBEN TENGERVÉSZES ÉJ. . .” 

«Csinján azzal a fajkérdéssel! — 
horkan fel egy ismert baloldali pub-
licista, aki ezidáig a sexuális kérdé-
sekkel szinte szívügyeként foglalko-
zott. A faj problémái mindig érdekel-
tek, így örömmel csaptam a kérdéses 
cikkre, de csalódottan tettem le. 
A cikkíró számos dolgot említ meg, 
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amelyek magukban ugyan helyt-
állóak, de mégsem tartoznak ide, fő-
leg nem támasztják alá az ő vélt 
igazságát. Jelen esetben arról elmél-
kedik, hogy a faji kérdés abszurdum, 
mivel a nagy népkeveredés folytán 
nincsenek és nem is lehetnek tiszta 
fajok. A bulgárok pl. vérségileg ve-
lünk rokon-turániak, viszont nyelvük 
és kulturájuk a szláv közösségbe 
utalja őket. I t t is, amott is otthon 
vannak. Tiszta fajok tehát nincse-
nek — mondja ki olyan diadalma-
san —, mintha a kör négyszögüsítésé-
nek problémáját oldotta volna meg — 
magyar faj, meg egyáltalán nincs. 
Úgy-e bár, mi a mongol fajhoz tar-
toznánk? Lássuk tehát, hogyan ítél-
nek, illetve verselnek erről nagy 
költőink? ! A publicista mindgyárt 
idézi is Vörösmartyt: «Fürtidben 
tengervészes éj, szemekkel mint a 
csillagtűz, hol annyi gőg és annyi 
kéj . . .» 

Ime, Vörösmartynak, a «Szózat» 
költőjének női szépségideálja — teszi 
hozzá leplezetlen elégültséggel — 
egyáltalán nem mongol típus, hanem 
a «márványkeblű szűz», akinek szét-
zilált göndör hajzata inkább déli, 
olaszos, vagy spanyolos, illetve me-
diterrán típusra vall. A mongolos 
szem ferde vágású — jegyzi meg —, 
abban nem lobog «csillagtűz», a haj 
sem göndör, hanem olajosan síma. 
A nagy magyar költő el sem tudna 
képzelni mongol szépséget, mert az 

nincs, a mongol nő csontos, szögle-
tes — majdnem hozzá teszi, mint 
egy kubistarajz —, nincs raj ta 
szemernyi gömbölydedség, válla nem 
telt s nem érzéki a kebel . . . 
De nemcsak Vörösmarty nőalakjai 
ilyenek — folytatja hévvel, hanem 
Arany Jánosé is. A poéta «Buda 
halálá»-ban egyetlenegy kifejezetten 
mongol típusú alakot szerepeltet : 
egy ellenszenves árulót. 

Van-e hát magyar faj és általában 
magyar fajiság — kérdezi kárör-
vendően —, amikor a magyar szel-
lem legnagyobbjai sem vesznek róla 
tudomást, vagy ha igen, úgy nincs 
benne köszönet. Nem vonjuk két-
ségbe a publicista irodalmi tudását. 
Az idézetekben is helytálló — csak 
éppen olyan távol állanak innen, mint 
Makó — Jeruzsálemtől. . . Ha a 
faji kérdésben keres döntőbírót a 
baloldali publicista, akkor ne költő-
ket szólítson a porondra, hanem szak-
tudósokat. Mert ezen a réven bárme-
lyik költő szakvéleményt nyilvánít-
hatna akár a csillagászatban — te-
kintve, hogy elég sokszor tanyázik 
fantáziája a csillagok körül, vagy a 
matematikában —, mert néha száz-
ezer, meg millió csókot is adresszál 
kedvesének. A poéta képzelete — 
mint pillangó csapong —, hogy el-
avult költői rekvizitummal fejezzük 
ki magunkat — s hogy mi tetszik 
neki és mi juhászítja meg, az teljesen 
egyéni gusztusa. 

Mme Sans Gêne 


