
KÖNYVISMERTETÉS. 

Petőfi Felhőinek új olasz fordítása. (Alessandro Petőfi: Nubi (Felhők). Traduzione 
interlineare di U. Norsa. Mantova, Stab. Tip. A. Mondovi e Figlio, 1906). 

Két éven innen a második olasz Petőfi-fordítás jelent meg néhány 
hónappal ezelőtt. Az olasz olvasó-közönség nagy figyelemmel kiséri a 
világirodalom áramlatait, írástudói nagy szorgalommal fordítják olaszra 
a modern irodalmak újabb jelenségeit. Ekkora munkásságnak közepette 
különösen örvendetes reánk nézve, hogy a mi teljesen elszigetelt irodal
munk is fölkeltette figyelmüket. Mert a magyar irodalom alkotásait 
nyelvünk idegen és rokontalan volta nehezen meghágható kőfallal keríti 
-el a külföldtől; szinte csodálkozunk, hogy akadt valaki, a ki meg nem 
ijedt ettől a kőfaltól, a ki nem sajnálta a fáradságot s belehatolt 
nyelvünk mélységeibe. Norsa Umberto csupán ezért is számot tarthat 
hálánkra, sokkal inkább mint közvetetten- elődje Petőfi költeményeinek 
olaszra fordításában, Larice asszony,1 a kinek csak a jó szándékára 
gondolhatunk hálásan s nem az elvégzett munkájára. 

A Felhők cyclusát szemelte ki Petőfi költeményeinek gyűjteményé
ből Norsa Umberto. A rövid előszóból, melylyel füzetét megkezdi, nem 
derül ki, miért éppen ezt, holott ő maga is tudja, mennyire nem alkal
mas ez a cyclus arra, hogy a maga eredeti mivolta szerint képviselje 
Petőfit idegen olvasóközönség előtt. Az előszóban teljes tájékozottsággal 
számol be a fordító a »Felhők« keletkezésének körülményeiről, a kötet 
irodalomtörténeti és életrajzi előzményeiről. Bhartrihari, indus költő 
.gnómáira emlékeztetik a Felhők rövid feljajdulasai, bizarr ötletei, elmés 
aphorismái, az emberre s a világra vonatkozó sötét gondolatai. Tudja 
azt is, hogy nem állandó lélekállapotból fakadtak a pessimista versikék, 
hanem pillanatnyi kedvetlenségből, szomorúságból, kelletlen hangulatból. 
Vagyis a maguk egészében nem nagyon jellemzők Petőfire nézve. Talán 
•egyik-másik költemény a modernekre, némely decadensre emlékeztető 
tárgyával, hangjával s hangulatrajzával ragadta meg figyelmét. Nem volna 
lehetetlen az után, hogy Norsa fordításának egy olasz ismertetője 2 — igaz, 
hogy csak futólagosan odavetett sorokban — a baudelairei Fleurs du 

- * L. a Budapesti Szemle 349. számát. 
2 A Corriere della Sera 1907. január 14-iki számában. 
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Mal ősére ismert a Felhők-ben. Kétségtelen, sok a szertelenség Petőfi 
ez ifjúkori költeményeiben, helyenként olyan hangok szakadnak fel 
belőle, hogy az embernek a gyűlöletről daloló Stecchetti jut eszébe: de ez 
a hang sohasem Ézsau hangja, mint sohasem a szív közepéből fakadt. 
A mi bennök Petőfihez méltó, az a képeket építő s megelevenítő kép
zelet, néhány tömör formává öntött érzés és gondolat, a melyek kész 
egészekként kerültek ki a költő tolla alól. 

Úgy akarjuk tekinteni ezt a kis füzetet mint kísérletet, mint 
ígéretet, mint elejét egy nagy munkának, a mely a java Petőfit lesz 
megismertetendő az olasz közönséggel; és nem firtatjuk, mért éppen a 
Felhők-et ragadta ki a fordító Petőfi költeményes könyvéből. 

Munkája kiváló munka. Norsa nem csak nyelvészi készültséggel 
fogott a fordításba, hanem teljes tárgyi tájékozottsággal, nagy lelkiös-
meretességgel s igazi fordítói hivatottsággal is. Ez az utóbbi érdeme 
talán a legbecsesebb, mert ennek köszönhetjük, hogy bár fordítása, alak 
tekintetében, próza, még is költeményekben adja vissza azt, a mit Petőfi 
kötött beszédben mondott el. Nem egy fordított költeménye minden izében 
híven követi az eredetit, például a' Te ifjúság... (0 Giovinezza...), a 
Barátim vagytok . . . (O Essere miéi amici...), a Földét a földmíves... 
(II contadino ara la terra. . .) , a Mulandóság (Caducita . . . ) , az Átok és 
áldás (Maledizione benedizione) czíműek. A magyar szöveget ritkán érti 
félre, degalimathias akkor sem származik fordításából. Sorról-sorra halad 
az eredeti nyomán (a költemények olasz czíme alatt a magyar czímet is 
közli zárójelben, persze az olasz szedőszekrények kissé önkényes ékezésé-
vel), és sorai éppen hogy rímre nem csattannak, de rhythmicusak s 
lendületesek. 

Ha fordításának egy és más fogyatkozásáról még is részleteseb
ben; beszélünk, csak azért teszszük, hogy bizonyságát adjuk annak, 
mennyire megbecsüljük munkáját. Hiszen csak árnyalatokról lesz szó, 
finomságokról. 

A Mosolygjatok rám.. .-ban a költő a leányok szivéről beszél: 

Véljük, hogy a lyányok szíve az ég, 
Mert mélyei, mint ez, úgy ragyognak. 

A fordító ezt a kissé zavaros képet (a leányok szíve úgy ragyog 
mint az égnek mélységei!) világosabbá akarja tenni, de csak még 
jobban összezavarja, mondván: 

Noi crediamo che il cuore delle fanciulle sia.il cielo 
perché, al pari di questo, gli occhi profondi brillano ; 

Vagyis: azért véljük, hogy a leányok szíve az ég, mert szemök 
úgy ragyog mint ez. 

A Már sokszor énekeltem... (Ho giá cantato tante volte. . . ) 
utolsó három sorát félreértette Norsa. A költő a csillagokról dalol, a 
melyek megvigasztalják mosolygásukkal: • 
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S oly jól esik nekem, 
Oda tekintenem, . , 
Hol egy kis vidámság van 
E szomorú világban. 

A fordító valahogy kérdésnek olvassa a költő állítását, és bár 
ezúttal is csaknem szó szerint követi az eredetit, még is teljesen meg
változtatja értelmét. Tévedésének oka, hogy az oda névmást, a közelre 
mutató idé-nek értette. így lett azután fordításában: 

dovrei piuttosto volgere lo sguardo qui, 
dove tanto poca é la gioia, 
a questo triste mondó ? 

(Inkább ide fordítanám tán tekintetemet, erre a szomorú világra, 
a hol olyan kevés a vidámság ?) 

Az álom czímű költemény egész váratlanul végződik két megkapó 
erejű sorral, a miken megérzik, hogy egyenesen a költő szivéből törtek 
föl. Arról dalol, hogy a szegény ember bőségről, a király nyugalomról, 
az ifjú szerelmi vágyának teljesültéről álmodik, ő, Petőfi pedig álmá
ban a szabadságért küzd: 

Almámban én 
Rabnemzetek bilincsét tördelem. 

Norsa a rabnemzetet egyes számban fordítja s megrontja vele az 
utolsó két sor értelmét. Mert a költő nem éppen a maga hazáját értette 
rabnemzeteken, hanem minden rabságban sínlő nemzetre gondolt; a 
»világszabadság« eszméje lebegett előtte. 

Fejemben éj van... (Nel mio capo é la nőtte . . . ) Ennek a költe
ménynek olaszra fordítása közben az a baleset érte Norsát, hogy egy 
helyütt agy-nak olvasta az ágy szót. Mulatságos félreértés származott belőle. 

Agyamban egymást szülik a gondolatok 
írja Petőfi; 

nel mio letto nascono i pensieri 

mondja a fordító, a mi azt jelenti magyarul, hogy: ágyamban 
születnek a gondolatok. 

A félreértések scrát azonban ezzel már ki is merítettem. Még 
csak néhány más természetű apróbb észrevételre szorítkozom. 

Petőfi képzelete kiválóképpen megelevenítő, személyesítő képzelet. 
Képeinek részei többnyire cselekvés közben jelenülnek meg. A fordító 
ezt az árnyalatot nem veszi észre s ilyen helyeken a fordítás élettelenebb 
az eredetinél. Mikor például Petőfi azt mondja egy helyütt: »A pusztát 
síri csend fődé el, Mint elfödik a halottat szemfödéllel.« (Itt állok a 
róna közepén...), a fordító erejét veszi az eredeti képnek, megfosztja azt 
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mozgalmasságától, a mikor bár szószerinti pontossággal, de így viszi át 
olaszra a kérdéses sort: 

Una quiete sepolcrale copre la puszta 
Come il funereo lenzuolo la salma. 

XMint a hogy a szemfödél elfödi a tetemet.) 
Fönséges éj czímű költemény így kezdődik: 

Fönséges éj ! 
Az égen tündökölve ballag 
A nagy hold s a kis esti csillag. 

Egyszerű leírás volna ez, ha a ballag ige, a mely csupán emberi 
mozgást jelez, meg nem személyesítené a holdat s az esti csillagot. 
Ilyen egyszerű eszközökkel idéz föl Petőfi megragadó képeket. Az ember 
szinte látni véli a nagy vándort, a holdat s nyomában a kis vándort, 
az esti csillagot, a mint fényesen, de lassan, fáradtan haladnak az ég 
boltján. Ezt a szép képet egy tollvonással megsemmisíti a fordító, mikor 
a ballag ige helyébe a kering igét teszi. A keringő hold és csillag, 
ha még oly nagy az egyik s ha még oly kicsi a másik, nem egyéb 
közönséges földrajzi észleletnél, igazabban elméletnél. 

A fordításnak számos ilyen alárendeltebb fogyatékosságát említ
hetném, ez azonban szőrszálhasogatásra vinne és kedvezőtlenebb képet 
adhatna Norsa Umberto füzetéről, mint a milyent megérdemel. A mi 
nagy igazságtalanság lenne. Mert, ismétlem, magunknak, Petőfinek s 
az olasz közönségnek sem kívánhatnánk különb Petőfi-fordítót Norsa 
Umbertónál. 

E. A. 


