SZEMLÉR FERENC

SZÉLJEGYZET B E N I U C R O M Á N
JÓZSEF A T T I L Á J Á H O Z
A vállalkozás méreteire jellemző, hogy József Attila életművéből a fordító
kereken száz verset tolmácsol — köztük a korai szonettbravúroskodásokat, vagy
a későbbi Medvetánc-ot s A kanász-t és az olyan nagyszabásúakat, mint a Szocialisták, a Külvárosi éj, a Mondd, mit érlel..., a Téli éjszaka, A város peremén,
az Elégia, az Óda, az Eszmélet, a Levegőt, A Dunánál, a Nagyon fáj...
Ez még
akkor is figyelemre méltó, ha a kezdeményezők teljesítményével mérjük össze,
hiszen Eugen Jebeleanu már 1949-ben tizenhárom fordítását közli Magyar versek
című gyűjteményében, Veronica Porumbacu pedig 1955-ben kedvenc szerzőjének
külön kötetet szentel, ahol harmincöt verset számolhatunk össze.
A két korábbi tolmácsoló lefordította költeményekből huszonnyolc szerepel
Reniuc újabb szövegezéseiben is. Érdekes volna röviden elemezni a hasonlóságokat
és eltéréseket — egyáltalán megvizsgálni, hogy József Attilának milyen versei vonzottak magukhoz több, és mindig újabbat és jobbat adni kívánó műfordítót, vagy
melyek szerepelnek ugyan a korábbi gyűjteményekben, Beniuc azonban mégsem
ezeket tartja legjellemzőbbeknek, amikor saját József Attila-felfogását kívánja
a román olvasó elé tárni? Beniuc kötetében mindenesetre hetvenkét olyan vers
jelenik meg, amelyet eddig románul még senki sem szólaltatott meg, s a végső
összesítésben az említett három jelentős költő 148 tolmácsolásában József Attilának
120 verse jutott máig a román olvasó kezébe.
A vállalkozás öntudatosságát viszont a kötet kétnyelvű megtervezése bizonyítja.
A műfordító saját teljesítményének mércéje gyanánt nem fél az eredetit odaállítani. Ezzel részben hűségét, részben önálló voltát kívánja igazolni. Beniuc a kötethez írt és a Nagyvilág 1967/2. számában is közzétett bevezetőjében szigorú
követelményekkel lép föl idegen versek tolmácsolói, tehát önmaga iránt is.
„Ezek a törvények tiltják a szószaporítást, szigorú találékonyságra köteleznek, mely
értelmez és nem magyaráz, dalolva ábrázol, anélkül, hogy fényképmásolatot készítene, vagy olcsó románcok színvonalára süllyedne" — írja, miközben megelőzőleg
nem csak a szószaporítás, de még annak lehetősége ellen is tiltakozik. Néhány
találomra kiszúrt példával szeretném érzékeltetni, hogyan értelmezi Beniuc az
eredetihez való tapadást és annak kötöttségei fölött való szabadabb lebegést.
A Részeg a síneken tizenegy szótagos sorai öt verslábba rendeződnek, melyek
közül a negyedik anapesztus, a többi jambus. Beniuc fordításában nem jelenik meg
az anapesztusi láb, illetve mind az öt láb jambus, sorai pedig váltakozva tíz és
tizenegy szótagúak. Az eredeti vers rímképlete: a, b, a, b — c, d, c, d — e, e, e —
f, a, f, míg a fordításé: a, b, b, a — c, d, c, d — a, e, e — f, a, f. A Szocialisták
román szövege nem követi szigorúan az eredeti vers — egykor talán nyomdai
kényszerből született, de nem kevésbé valóságos — sorbeosztását, s ennek folytán
az eredeti szöveg harminchat sorával szemben a fordítás huszonnyolcra csökken.
Ugyanakkor enyhe eltérések észlelhetők a rímelésnél, s ez különösen a befejező
„felszállsz — Elvtárs!" rímpár elhanyagolásánál feltűnő. Végül a Fiatal asszonyok
éneke a sorbeosztástól való eltérés hasonló, bár ellenkező előjelű jelensége s ennek
folytán a fordításnak az eredeti szöveggel szemben húszról harminchat sorra
való növesztése révén azért is meglep, mivel mi sem lett volna könnyebb, mint
tipográfiailag egyszerűeri lemásolni az eredetit.
Persze a feszesség és lazaság fentiekkel példázott és az átmenetek végtelen
változatosságát feltételező mértéke minden költő és műfordító egyéni megítélésétől
függ. Minket végeredményben az érdekel, vajon Beniuc — minden önállósága
és függetlensége ellenére — József Attilát tolmácsolja-e nekünk, vagy valaki mást?
Már most szögezzük le, hogy a fentiekhez hasonló eltérések Beniuc fordításaiban
sohasem járnak eszmei vagy tartalmi módosulásokkal. Ellenkezőleg: legtöbb esetben
a gondolat tisztább kibontását szolgálják. Ez annyit jelent, hogy József Attila
eszmeisége, mondanivalója csorbítatlanul kerül át a román szövegbe. A fordítások
jelzett formai eltérései viszont nem olyan mértékűek, hogy a hangulati elemek
esetleges módosulását, sőt torzulását eredményeznék. Aki csak a puszta román szöveg olvasására korlátozza magát, mindenképpen magával József Attilával ismerkedik meg, és az eredeti szöveggel egyenlő hatékonysággal nyer tájékoztatást a költő
irodalmi helyéről, társadalmi jelentőségéről, emberi mivoltáról. Aki viszont a
fordítást össze is olvassa az eredetivel, az meglepődve tapasztalja, hogy a nem csupán látszólagos, de kétségtelenül meglevő — és a tartalmilag is egyező, de föltét853

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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