
nál szorosabban, szükségszerűbben fonódik össze élet és teljesitmény. 
Csak ha megforditott sorrendben nézzük a kauzális összefüggést, a telje
sitményből vissza az egyénig, az egyéntől a történelmi és társadalmi oko
kig, és nem vagyunk tudatában a megforditásnak jön létre a rejtélyesség 
látszata. 

Ady sohasem stilizálta magát. Tudta és vallotta, hogy gyöngeséggel 
teli ember, akit történelmi szükségszerűség emelt erre a polcra; tudta 
magáról, hogy csak „muszáj-Herkules". Mélyen a maga sorsának érezte 
a magyar parasztságét, de sohasem kokettált az abba való beolvadással. 
Annak tudta és vallotta magát, ami volt : 

Dózsa György unokája vagyok én, 
Népért siró, bús, bocskoros nemes. 

...amikor ő az egyetlen az akkori magyar demokraták között, ki ezt tisz
tán látja és hangosan kimondja, világos szavakban tesz vallomást arról, 
hogy mi lehet ő, Ady, ebben a küzdelemben: 

Én beteg ember csupán csak várok, 
Vitézlő harcos nem lehetek. 
De sziveteket megérdemeltem, 
Véletek száguld, vív, ujong a lelkem: 
Véreim, magyar proletárok. 

Ez a nagy őszinteség Ady egész életét átfogja. Csak Ady oeuvrejé-
nek minden részletre kiterjedő elemzése mutathatná meg ott is a mélyre
ható gondolat és érzelmi egységet, ...ahol a felületen ellentmondások lát
szanak a forradalmár és a privát ember, a nemzeti költő és dekadens kö-
zött. 

F A L U D Y G Y Ö R G Y : M Ű F O R D I T Á S O K 

SAPPHO: VERSTÖREDÉK 

. . . . . . . . . S z á r d e i s z felől 
most Arignóta gyakran idegondol. 

Hajdan, amig velünk élt szerelemben 
istennő gyanánt ölelte gyenge 
kis testedet s szive bolondult dalodért. 

S most ime sápatagon tündöklik a lidiai 
nők közt, mint Éeliosz 
tűnte után a rózsapiroskezű hold, 

ha túlragyogja a csillagok ragyogását 
s fénye a sószagű tengereken 
és a virágokkal telestéle kerteken lengedezik. 

Ma is szép, tiszta harmat hullt és vérveresen 
duzzad a mák és a fűben 
a sokfejű lóhere mézszerű illata száll. 



De ő most nyugtalanul járkál fel-alá: tereád 
emlékezik, gyermekes Atthisz, 
és szive fájdalmas, puha vágy, csupa bánat. 
Ott szólongat a parton bennünket, de mi nem 
értjük a messze kiáltást, 
minden néma, a vizen ezer füllel 

hallgat az éj 

LITAI PO: A MŰVÉSZET 

A mesterséges szigeten, hová egy tigris hátán jutsz, 
mély hídnak állt a tó felett, szimmetrikusan és puhán: 
gyöngyházszín hullámok között ragyogva hí a pavillon 
mely csupa kék és csupa zöld és csupa, csupa lila porcellán. 

Víg cimborák boroznak itt, tűnő gyönyört oroznak itt, 
ingük barackvirág-fehér vagy rózsás, mint az esti pír, 
az egyik sárga bort iszik, a másik untan elmereng 
s a harmadik nehéz fejét vállára dobva, verset ír. 

De nézd: a tóban, hol a hid, mint jáspisfélhold ringatódzik 
nézd a tébolyt, nézd a mámort a művészek homlokán! 
nézd, hogyan remeg ruhájuk! nézd, hogyan áll fejtetőre 
egy pavillon, mely csupa, csupa, csupa porcellán! 

ANGOL NÉPBALLADA: SIR PATRICK SPENS 
A király Dunferlinben ült 

bort ivott, vérpirost, 
„Egy jó hajóst, ki vizre kél 

ugyan hol lelni most?" 

Felállt legott egy vén lovag 
a király térdinéi: 

„Sir Patrick Spensnél jobb hajós 
nincsen ki vizre kél". 

Nagy levelet irt a király, 
pecsétet vert reá, 

Sir Patrick Spens a fövenyen 
járkált fel és alá. 

„Norvégiába kell hajózni 
hajózni kell, hajózni kell 

norvég király legszebbik lányát 
hozzám hajódon hozni él." 

Hogy az első sort látta, roppant, 
roppant szörny kacajra fakadt, 

s ahogy letette, Patrick Spens ur, 
szemébe könny szaladt. 

„Ki ily' bolond, ily háborult 
ki tette ezt velem, 

hogy télidőn hajózni küld 
hajóst a tengeren?" 

„Minden jótett lélek sürögjön, 
hajnalban utra kélünk". 

„Ne szóljon szád igy, mesterem, 
borzalmas vésztől félünk. 

Az ujhold szarván átsütött 
tegnap a régi hold: 

Szél van kelőben, mesterünk, 
félek: zátonyra hord." 



Alig hajóztak egy csomót, 

egy csomót, alig hármat; 

borult az ég, fakult a viz, 

szélvész csapott az árnak. 

A viz alatt eltört a t a t , 

zugott az ár dagálya, 

kötél szakadt, a szél dagadt 

és összetört a gálya. 

Ő, soká, soká ülnek még 

legyezőiket tartva 

a hölgyek, mig Sir Patrick Spens 

kihajózik a partra. 

ó , soká, soká várnak még 

az arany fésüs lányok 

mig visszatér a tengerész 

ki téli vizre szállott. 

Negyven mérföldre Aberdcentől 

ötven fonál a szurdok 

ott fekszik a j ó Patrick Spens, 

lábánál a brit lordok. 

K U L T U R K R Ó N I K A 
A KÖLCSEY-SZÁZADFORDULÓ IRODALMA 

Kölcsey Ferenc születésének századik évfordulója szerfölött sokrétű 
és minőségileg egymástól messzire elütő megemlékezések rajait rebben
tette fel. Ünnepelt a magyarországi vármegyék Gyöngyösi István Irodal
mi Társasága azon a cimen, hogy Kölcsey a vármegye embere, Szatmár 
„aranytollu főjegyzője" volt. Ünnepeltek a dalosegyesületek és termé
szetesen a „hivatalos" irodalmi társaságok, sőt a Magyar Tudományos 
Akadémia is. Ünnepelt a két falu. Álmosd és Cseke, melyek között a köl
tő aránylag rövid életét megosztotta, de nem ünnepelt Sződemeter, a szü
lőfalu, noha 1890-ben, a születési év százados fordulóján még itt is or
szágra szóló ünnepségek közepette helyeztek emléktáblát az egykori Bö-
löny-kuria homlokzati falára. A z emléktábla ma is helyén van ...és az egy
kori Bölöny-kuriát, Kölcsey szülőházát, Szilágymegye a helyi g. k. egyház
községnek ajándékozta s ma papi lakásul szolgál. Ünnepelt Debrecen, az 
anyaiskola városa, mely tizenkét éven át dajkálta és nevelte a félszemű 
gyermeket, aki egyébként élete végéig harcban állott a Kazinczy által 
is annyira lebecsült „debreceni szellem"-mel. 

Ahol ennyi az ünneplő, ott bizony a fülsértő disszonancia sem megy 
fehérholló számba. Kornis Gyula, a magyar képviselőház akkori elnöke, 
a magyar szabadelvűség eszményi bajnokát állitotta mintaképül a mai 
nemzedék elé.* Mások viszont Kölcseyben fedezték fel a zsidókérdés első 
megbolygatóját. De azt elfelejtették észrevenni, hogy ugyanez a Kölcsey 
az elnyomott protestántizmust védő beszédében Anglia felé forditotta a 
pozsonyi diéta tekintetét, ahol már a zsidók befogadásáról tárgyaltak, 
anno 1833-ban. A z étheri versek költőjét és az eszményiség ritka emel-
kedettségü vértanuját emlegették, hogy egyidejűleg kiki tőkét kovácsol
jon a százéve pihenő csekei poéta egy-egy kikapott félmondatából saját 
politikai pártállása és „világnézete" alátámasztására. Üdülés volt hall
gatni ebben a hangzavarban a valóban hivatásos irodalom nehány méltó 

* Kölcsey Ferenc világnézete. (Franklin.) 


