lenül formahű fordításokban elkerülhetetlen — eltérések ellenére sem vernek
fészket József Attila költészetében tőle idegen, sőt azt akármiben is módosító elemek. A végső formai benyomás az eredetit idézi.
A szövegek általános képe tehát csakugyan igazolja Beniuc büszkén szerény
véleményét saját munkájáról és annak eredményéről: „őszintén szólva régi, i f j ú kori álmomat próbáltam valóra váltani. Kolozsvárott a kommunista egyetemi hallgatók között ismerkedtem meg József Attila költészetével, mely annyira elbűvölt,
hogy állandóan éreztem a fordításra sarkalló kísértést. A vállalkozás nehézsége
ugyan habozásra késztetett, de megmaradt a vágy, melyet művének újraolvasása
az évek során, főként a háborús esztendők alatt fölszított és szenvedéllyé változtatott. Hosszas próbálkozások után következett be az ugrásszerű fordulat, s ekkor
rendszeres és lankadatlan munkához l á t t a m . . . "
Mégis, mi a jellemző az elért szintre?... Véleményem szerint az a mintegy
tizennyolc-húsz fordítás, amely az eddigi József Attila-tolmácsolások csúcsteljesítményét alkotja, s amelyeket talán olyan végleges szövegeknek fogunk tekinteni,
mint aminőnek Arany Hamlet-jét szoktuk magyar vonatkozásban. Ez — a kötet
kereken egy ötödét kitevő és az egész vállalkozásnak minősítést adó — élen járó
csoport az alábbi költeményekből áll össze: Áldalak búval, vigalommal;
Dúdoló;
Hosszú az Úristen; Favágó; Anyám; A hetedik; Medvetánc; A kanász; Holt vidék;
A város peremén; Kései sirató; A Dunánál; Nagyon fáj; Ki-be ugrál; Kész a leltár;
Levegőt; Ars poetica; Karóval jöttél...;
Íme, hát megleltem hazámat...
— Túlzás
nélkül tökéletesnek minősíthetjük valamennyit. Mihai Beniuc fénylő fegyverzetében
itt József Attila bajvívó moccanásait érezzük, a sisakrostély mögül az ő ismerős
arca villan elő. Vezérletük alatt egyöntetű győztes seregként vonulnak elénk a
többi költemények is.
Többször megismételt olvasásuk még egy — némileg meglepő — benyomást
sugallt. Szakszerű érvekkel, döntő szövegidézetekkel talán nincs is módomban bizonyítani. Az egész csak olyan sejtésféle, amelyet az ember az első ellenvetésre
visszaszív. Mégis úgy képzelem, mintha a magyar költő vele egyszint érzékenységű
románra írója önkéntelenül is erősebb vonzalmat érezne József Attila költészetének
népi elemekkel rokon összetevői iránt. A pompás hozzáállás, a tökéletes ügyesség,
az elengedhetetlen átélés nem kevesebb ama másik forrásvidékről származó verseknél sem, amelyek — mondjuk — az ún. modernizmus felől gyűjtögették tápláló
nedveiket. De a nagyobb, nyilván ösztönös szeretet az előbbieknek szól. A Dúdoló,
vagy A hetedik, vagy a Medvetánc, vagy a Kései sirató, vagy a Nagyon fáj, vagy
A kanász román szövegeinek olvastán Kazinczy példájára mindegyre fel-felsikoltunk a gyönyörűségtől. Alkati vonások akaratlan összehangolódásáról lehet szó —
ennek folytán válnak az ilyen versek lángolóbbá, zengőbbé, lenyűgözőbbé.
Mindez pensze legföljebb mennyiségi és nem minőségi súllyal esik latba. Igaza
van a fordítónak, mikor előszavában — noha csak az eredményekig vezető út törődéseiről szól —t kiemeli nyelvi és költői teljesítményének jelentőségét. Beniuc fordításaiban csakugyan „megejtenek a képek, a zene, a mondanivaló", és ez — bár
Beniuc József Attiláról mondja — saját szövegére vonatkoztatva kétségtelenül
neki is érdeme. Mindenképpen elhisszük, hogy „nem volt könnyű tolmácsolnom e
költészetet, hiszen tudtam, hogy nem indulhatok el járt utakon, se Eminescu, se
Arghezi, se Beniuc útján, csak a József Attiláén".
A kétnyelvű kiadvány nyomdai kiállítása mintaszerű. Hadd említsük meg a
kolozsvári technikai szerkesztő: Bálint Lajos nevét. A nemesen megtervezett szintén kétnyelvű fedőlapon azonban méltán hiányoljuk a Beniucét. Teljesítményének
mértéke szerint a József Attiláé mellett volna a helye.

F R A N Y Ó Z O L T Á N 80 ÉVES
1909 nyarán diadalmasan vonult be Temesvárra az ú j magyar irodalom faltörőkosa A Holnap és a holnaposok gárdája. Rokon társaság — a Dél nevű irodalmi csoport fogadta őket. Szabolcska-Költőcske Mihály városában m á r régen
készültek erre a forradalomra, fiatal erők hadakoztak a nagy epigon mindent elöntő
szürkeségével. A holnapos matiné fényesen sikerült, néhány dokumentum maradt
róla: egy fénykép, melyről Juhász Gyula, Ernőd Tamás, Nagy Mihály (A Holnap
elnöke) mellett egy szigorú tekintetű fiatal katonatiszt néz ránk: Franyó Zoltán, a
Dél irodalmi társaság egyik létrehozója, akkor m á r az említettek és Ady legkedvesebb barátja, irodalmi viták hőse és sebet kapója, aki ezen az emlékezetes matinén már abbrn a vértezetben mutatkozott meg, melyet a magyar irodalomban ma
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is csodálkozással szemlélnek: tanulmányt olvasott föl Ü) napimádás címmel, műfordításokat mutatott be saját versei mellett. Kész művész volt, a Nyugat nagy
nemzedékének méltó társa.
Világháborút és emigrációt járt meg, a bécsi évek alatt az ellenforradalmat
ostorozta, és fáradhatatlanul tanult meg tucatnyi nyelvet Ezt a tudást kapcsolta
össze költői tehetségével és érzékenységével. Romániában telepedett meg, Arad,
Temesvár munkáinak és műhelyének fészke. Több nyelvről fordított és fordít magyarra, de több nyelvre is. Klasszikusoknak lett hű tolmácsolója (elegendő itt csak
a kongeniális Goethe- és Eminescu-fordításokra utalnunk), de sohasem feledkezett
meg a kortárs irodalomról sem. Ahogyan már Ady életében németre ültette át a
nagy barát verseit, úgy ügyel ma is arra, hogy fiatal pályatársainak műveit több
néppel megismertesse. Munkássága és magatartása mindig a legjobb kapocs volt a
magyar és a román nép közötti barátság elmélyítésére, a két nép kultúrájának
kölcsönös megismerésére.
Hatalmas területeket fog át az irodalomból ez a szigorúan osztályozó és válogató
ízlésű fordítói munka. Mindig igazságos volt a válogatásban, csak az igazi tehetségnek adott lehetőséget a nagyvilág elé jutni fordítóműhelye kilátójáról. Nemzedékeket nevelt erre a munkára példájával, és ma is gyakran halljuk fiatal romániai magyar költőktől, hogy Franyó Zoltán asztalától indultak.
Úgy tűnik, hogy a műfordítás kitöltötte ennek az életműnek minden zugát és a
költő Franyó háttérbe szorította édes gyermekeit: saját verseit. Pedig eredendően
megkülönböztethető költői egyéniség volt a nagy kortársak között is verseivel.
Aligha feledhető az irodalomszervező szerepe is, melyet a gyakorta indított és
gyakorta megszűnt lapokban, folyóiratokban végzett, párosítva mindezt a legnemesebb publicisztikai munkával. (Hadd utaljunk itt két jellemző mozzanatra: a húszas évek elején Aradon Genius címmel indított folyóiratot, és az itthon üldözött,
mellőzött Juhász Gyulát nyerte meg munkatársának; 6 Örai Űjság címmel az egyik
legjobb magyar nyelvű antifasiszta lapot szerkesztette és írta.)
Néhány éve Szegeden járt, örömmel fogadtuk Ady, Juhász Gyula, Karinthy
Frigyes, Kosztolányi, Somlyó Zoltán egykori társát, kézfogásában az övékét éreztük.
(Eszünkbe jutott és most is eszünkbe jut Illyés szép gondolata a nemzedékek kézfogásáról!)
Nagy nemzedék méltó képviselője ő. Szomorúan vettük annyiok múlását épp
az utóbbi hónapokban. Örömmel ragadjuk meg az alkalmat, hogy kettőzött szeretettel köszöntsük az itt levőt: Franyó Zoltánt, aki kedvenc szerzőjének, Goethének
szavát — világirodalom — a legmélyebben értelmezte. Kívánjuk, hogy az alkotás
ihlete még nagyon soká tartson és a szellem erejét őrizze a test egészsége is.
ILIA MIHÁLY
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