
A K É T E Z E R É V E S KÖLTŐ. 

A RÓMAI pályaudvar könyvárusító pultja, tavaly télen, különös folyó-
irat-címre hívta fel a figyelmemet. Szilveszter délutánja volt s 

kirakott újévi számok közt ott rikitott az önérzetes «Antieurópa» 
is, amely a boríték szerint ezzel a nyomdaszagú számmal fordult második 
évfolyamába. A piros betűk közül kócos hajfürtök kandikáltak elő s a kihivó 
cím fölött két fiatal szem ragyogott ; lássuk, gondoltam, mit várhatunk a 
demokrata Európa legfrisebb ellenzékétől. 

A hosszú éjtszakai úton, (amíg lehetett, a gyereknyöszörgéssel és férfi-
horkolással zsúfolt fülke kék fénye alatt s amikor menekülni kellett, a kala-
briai part csillagaival szemben), előbb a magam fiatalságában kételkedve, 
aztán a cikkírók fiatalságán bosszankodva, kétszer is átolvastam a lelkes 
és naiv füzetet. Az új római birodalom hangos lunatikusainak e folyóiratából 
tudtam meg, hogy Vergilius, akit az Antieurópa, mint Róma Költőjét, mestert 
és vezért aposztrofált, a beköszöntő 1930-ban tölti be halhatatlansággal meg-
toldott élete kétezredik esztendejét. 

A boldog költő-Matuzselemnek persze be kellett érnie a húsz- vagy har-
mincévesek dicső vokativuszaival, ő maga egy pillanatra sem jutott szóhoz a 
lendületes cikkben, amelynek nem is annyira Vergiliusra volt szüksége, mint a 
Vergiliusra húzható szimbolumra. Campanile Aristide szemében a halhatatlan-
ságra születő Róma és a negyedik ekloga költője maradt ő, aki a latin faj 
örök hivatását énekelte s az aranykort hozó gyermeket a legjobbkor jöven-
dölte meg. Egy római sasból és római keresztből összekovácsolt költő-embléma 
kellett neki, akit a szellemi fascizmus légói fölé odatűzhessen. Vergilius (vagy 
inkább Virgilio) az, akiben egy nyelvet talál a kétlelkű Róma : az antik, amely 
rendet adott a világnak s az új, amely Istent. Ezért vezér és ezért mester ; 
Róma költője és minden költő költője, «mert nem Róma-e az állandó álma a 
világ minden költőinek?» 

Én magam nem nagyon vonzódom az ilyen jelvény-készítő fiatalokhoz 
s emberbaráti öröm fog el, ha egy-egy boldog halottat, aki két bolyongó szó 
váratlan kézfogásában lelte kedvét s futó mozdulatok árnya után kapott, 
kelletlen szimbolum-zubbonyából kiszabadíthatok. Campanile Aristide mellett 
azonban (aki bizonyára kiváló politikus lesz valamikor) hatalmas ügyvéd 
emelt szót, több mint hatszáz év távolában. Téli kényszerutamra két könyvet 
vittem magammal s kettő közül az egyik Dante volt ; Dante, aki maga is a Sas 
és Kereszt örök egyensúlyáról álmodott s Vergilius nyomán kapaszkodott fel 
az Egyház szekeréig. Nem Dante Vergiliusa óvta ezt a naiv Antieurópát? 
A latin költő és a keresztény hirnök, «aki hozza a fényt s maga nem kap belőle?» 

Talán meg is nyugszom e szimbolum-Vergiliusban, ha a másik könyv, 
amelyet a ragyogó sziciliai januárba magammal vittem, nem az Aeneis. Több 
mint tíz éve hevert ez az előkotort példány a szekrényemben s őrizte azt a 
sokszorosan aláhúzott száz sort, amellyel a latin érettségi ismertetett össze. Az 
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ember azonban sohasem tudhatja, hogy a következő reggel milyen könyvet 
fog föllapozni ; s ime, bennem is, írás-olvasás közben támadt új igények várat-
lan kívánatosan lobbantották meg a tíz év előtti szöveg gyér foszlányait. Igy 
került böröndömbe az ismerős Dante mellé az ismeretlen Vergilius s meglehetett 
az a sznob-örömem, hogy ugyanannak a havas derűben szikrázó Etnának a 
tővén szavalhattam magam elé a szigetre vert trójaiak éjtszakai szorongását, 
amely Vergilius eposzában tüzével a csillagokat nyalja s a rárakott hegy-
tömegen át tör kéményt a levert titán láng-lehelletének. 

Kissé hontalanul a tél derekán nyiló rózsák s a túlzó bokrok közt, amelye-
ken a gally-vég levelei is lila szirom-színben lobogtak, úgy éreztem, hogy maga 
Vergilius is egy kicsit hontalan lehetett a közeli Tarentumban, ahol Georgikonát 
írta s talán ebben a kétszeresen örök római birodalomban is, amelynek a 
költő-jelvényévé megtétetett. Nem találtam meg benne sem a császár-Róma, 
sem a pápa-Róma költőjét s bár azóta egyre többet olvasom őt s a többi latint 
is, akiket mint nagy utitársának, nekem is ő mutatott be a pokollal dacoló 
dicsfény körében, máig sem apadt el a kedvem, hogy e szomorú költőt a szigorú 
Dante és a felületes Antieurópa öleléséből kifejtsem. 

* * * 

Hogy mi volt az, ami a hajdan közömbös szöveg foszlányait oly kívána-
tosan lebbentette meg előttem, hazajövet értettem meg, amikor egy iszonyú 
csapás után, minél messzibb s idegenebb munkában keresve fásulást, a Ka-
zinczy-kor könyveibe vetettem magam. Kazinczy kora az, amelyet a legtöbb 
hóval fút t be a mi irodalomtörténeti közönyösségünk. Hány művelt magyar-
nak van sejtelme e kor nemes esztétikájáról? Irói műveltsége, a teljesítmények 
heroizmusa feledésbe ment. Szép lenne — gondoltam — megírni egyszer az öreg 
Kazinczy védbeszédét ! Ifjúság és tehetség ellene vannak, győztes, gazdag 
alkotások mosolyogják le agg-megrögzöttségét ; de valahol egy felsőbb bíróság 
előtt, amely a századok futó parancsait nem ismeri, nincs-e neki a nagyobb 
igaza, aki ifjan öt évig fordította Gessner Idilljeit s aggkorában borzalommal 
olvasta Zalán futását. Ebből a váratlan apologizáló kedvből értettem meg 
először, hogy milyen elégedetlen vagyok korom szempontjaival. Voltak 
szavak, amelyeknek hamis csengését neszeltem : eredetiség, zseni, lélektani 
mélység, kollektiv erő, drámaiság. Szavak, amelyekkel magam is szúrtam és 
koronáztam s amelyektől egyre jobban elidegenedtem. A győztes tizenkilen-
cedik század eltiporhatta Kazinczyt, de nem volna-e áldásos e győztes század 
eredményeit az örök Kazinczy esztétikáján átszitálni ? 

Azt hiszem, a diákkori Vergilius-foszlányokat ugyanaz az elégedetlenség 
lobogtatta meg bennem, amely a messzi Kazinczyban is szövetségest talált. 
Kellett egy költő, aki megsegít korom isteneivel szemben. Költő, aki nem 
eredeti, nem «szintétizálja kora káotikus törekvéseit» s nem vatat lelki kom-
plekszumok indái közt. Nem Byron, nem Zola, nem Proust, de nagyobb mind-
egyiknél. Horatiusból nagyon sok bölcsmondást tudtam s egy homályos emlék 
is (hűvös, mint a forrás fölé vetődő árnyék) Vergilius felé húzott. Kazinczyék 
azután másodszor is felfedeztették velem a költőt, aki a taorminai görög szín-
ház üres romjai alatt egyszer már megvigasztalt. Nem is a szempontjaik, 
inkább a lelkesedésük, az írói mivoltuk. Levelezésük apró stílreceptjei, kényes 
szőrszálhasogatásuk, esztétikai csípdelőzésük közelebb hozott bálványuk valódi 
természetéhez, mint a Theokritosszal és Homérosszal dobálózó kommentátorok. 
Ez volt az a költő, akinek az első eklogáját úttörő folyóiratunk a Magyar Mú-
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zeum egyszerre három példányban hozta, mikor az epés Rajnis Szabó Dá-
vidba, az öregebbik szerkesztőbe belekötött s Bacsányi, a fiatal szerkesztő 
úgy védte meg kollégáját, hogy függelékül mindkettőjük ekloga-fordítását 
kinyomatta, Szabóét és a Rajnisét is, alájuk pedig a latin eredetit. Alig érzem 
többé a különbséget; én csak azt látom, hogy százötven évi nyelvcsinosítás után 
milyen kevesen tudnák Vergiliust így is fordítani. Bacsányi és a többiek azon-
ban a nyelvük lebegő mérlegén bizonyára le tudták mérni azokat a súlyos 
súlytalanságokat, amelyek alatt az «arcátlan» Rajnisnak össze kellett volna 
roskadnia. Ezek a semmiségekre vért-velőt áldozó drága költők érttették meg 
velem, hogy mi az elméleti összefüggés a Kazinczy százesztendőt késett véd-
beszéde s a fölfedezett Vergilius közt. Itt van a költő, akit vártam. Vergilius 
lesz az, akiben az eltiport Kazinczy a győztes századon bosszút áll. 

Ennek a harcnak Vergilius és a tizenkilencedik század közt a kezembe 
került német Vergilius-kiadványok lettek a csataterei. Fenn a szöveg, alul a 
jegyzetek s köztük két század háborúja. A jegyzeteket a tizenkilencedik század 
szelleme írta : kicsit pedáns, németes tizenkilencedik század, de a kevésbbé 
pedáns is így gondolkozott. Ez a század igazolta Catullust és tisztelte Proper-
tiirst, de Horatiust és Vergiliust megtépázta. Mit kezdjen e bombasztikus század 
Vergiliusszal? Kétezred év állította, hogy csillag s ő csak a leesett meteort látja, 
amelyből játszva kielemezheti a vasat. Ez a csalódás két pártra osztja a kri-
tikusokat ; az egyik nem meri beismerni, hogy ő nem lát annyi jót ebben a 
költőben, mint kétezer év óta látni szokás ; méltatja hát az Aeneis társadalmi 
jelentőségét, hangsúlyozza, hogy az eklogák Arkádiája mennyire más, mint 
Theokritos Sziciliája s jobb híjján, a Gergikon szerzőjét, mint jó gazdát magasz-
talja. Az őszintébb és önhittebb tábor azonban felhördül : ez az Aeneis Homeros 
két eposza összeöltve. Vergilius nem volt olyan nagy ismerője a női léleknek, 
mint állítják s az öngyilkos Dido elbujhat az öngyilkos Bóváryné mellett. 
A Bucolica politikai allegóriákkal elrontott Theokritos ; Vergilius még csak jó 
gazda sem volt: állandóan városon élt s Varro és Theophrast gazdasági receptjeit 
szedte izzadságos hexameterekbe. Vergilius mozaikista. Gondosan kicsiszolt 
köveket, olykor igen szép részleteket illesztett össze idegen mesterek elcsent 
tervei szerint. 

Bevallom, hogy a mozaikista-párt megvetését szívesebben hallgatom, 
mint a hitetlenek műbámulatát. E mozaikosok igaz, elfelejtik, hogy a műveknek 
vannak negatív erényeik is. Az, hogy a költő mit nem csinál, ép olyan jellemző 
rá, minthogy mit csinál. A «mit csinál» : a tehetség ; a «mit nem csinál» : az 
izlés ; s ha Vergilius művei részletekre esnek is szét, mozaik darabjait egy biztos 
izlés cementjébe rakja le. De fogadjuk el, hogy az izlés a kor illemtana, a cemen-
tet nem maga a költő öntötte a mozaik alá, hanem (mint a franciák nagy száza-
dában is) az előkelő korizlés. Akkor Vergilius csakugyan az, aminek mondják : 
mozaikista. A Georgikon szerkezete felületes, olyan szimpla emberrel, mint 
Aeneas egy modern novella nem tudna mit kezdeni s ha valaki annyit venne át, 
mint Vergilius, bepörölnék kártérítésért 

Vergilius csakugyan (e gúnyos érveken túl is) mozaikista. Ragaszkodom 
e tudós német szóhoz s ha az Antieurópa mellé olyan hatalmas ügyvéd jelent-
kezik mint Dante, én e szívós szót tartom magam elé. Dante, aki igazán minden 
volt, csak mozaikista nem, önmagát tisztelte Vergiliusban s nem vette észre, 
hogy e kövecskéket az ő lelke s nem a Vergiliusé olvasztja össze egy nagy szim-
bolumba. Dante is leszállt az alvilágba, Vergilius is ; de ki látott két külön-
bözőbb poklot, noha Dante az örökbekapott pokol minden díszletét beépítette 
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a maga poklába s személyzetét is alkalmazta. Az a negyedik ekloga is talán csak 
képtelenül túlzott gratuláció, mellyel a költő egy hatalmas apának akart híze-
legni. S ha csakugyan jóslat, akkor is mi köze az aranykornak az Isten orszá-
gához? Vergilius csak annyiban volt keresztény, hogy nem volt igazi római s 
annyiban Róma költője, hogy latin urak parancsára és latin vésővel faragta 
ki mozaikjait. 

A latin irodalomhoz csak a latin irodalom szempontjaival szabad közelí-
teni s a latin irodalom szempontjai elsősorban stilisztikaiak. A latin író penzu-
mokon dolgozik : a múzsa büntetési feladatait oldja meg. A legnagyobbak : 
Vergilius és Horatius leginkább. Berzsenyi, aki először félprózában jelölte ki 
versszakai helyét s aztán esett neki az egyes soroknak, úgy dolgozott, mint 
Vergilius s valószínűleg Horatius is. Az iskolai kiadványok apró darabokra, 
szétkívánkozó leckékre osztják fel az Aeneist ; Vergilius azonban ép ilyen lecké-
ben adta fel magának époszát. Valószínű, hogy az Aeneis kezdetben ugyanaz 
volt, ami végezetül : egy csomó érettségi tétel. 

Mozaikista, igaz. De ha az is, nagy költő s szívesebben olvasom, mint sok 
mai zsenit, akinek egyetlen «szakadatlan gesztus az élete». A szöveg íme vissza-
ütött a kommentárra s a keskeny sorok újjongva szökdelnek el a vastag hasábok 
fölött : «Rágalmazhattok, két ezer éven át állítottam el a legjobbak szívverését. 
Van egy költészet, amelyet a ti szempontjaitok nem tudnak megfogni. Nagy 
költészet s belefér egy mozaik-kőbe ; mozaik-költészet s több, mint a ti regé-
nyeitek mammut nagysága.» 

* * * 

De ha a latin irodalom minden alkotása dolgozatszerű is, mégis Vergilius 
emlékeztet leginkább arra a diákra, aki elől a leckék eltakarják a tananyagot. 
Csak a részletek és az egész viszonyt figyelve, könnyű egy olyan sorozatot 
csinálni, amelynek az egyik végén Propertius és Catullus áll, a közepén 
Ovidius, a másik végén Horatius s azontúl is Vergilius. Ez az arány Proper-
tiusnál a legmodernebb, de még Horatius, az agyafurt részlet-ötvös is milyen 
megtévesztően utánozza Vergiliushoz képest a görögös ihletugrálást, amelyet 
pedig ez a nagy latin mester sohasem érezhetett. Nála a részletek szépsége, ha 
el is fedi az egész művet, a mű nem áll annyira részletekből, mint Vergiliusnál. 
Horatius a legmesterkéltebb, Vergilius azonban a legtöredékesebb. 

Amióta Vergilius műveit átolvastam s a szép leckék fölött magam is meg-
láthattam az anyagot, sokat gondolkoztam ezen a jelenségen. Úgy éreztem, 
itt van a Vergilius igaz természetének a nyitja s ez a töredékesség igazol engem 
is, aki Róma «Költőjétől» annyira idegenkedtem. Ezt a töredékességet nem 
magyarázza meg egészen, hogy nagy alkotások mindig könnyebben esnek szét 
szilánkokra. Az meg épen nem igaz, hogy Vergilius nem elég fegyelmezett a 
részletek felburjánzó szépségét visszanyesni. Vergilius azért töredékes, 
mert a részletekben talál vissza önmagához. A latinok közt ő a rabszolga-költő, 
aki nem azt írja, amit szeret, hanem amivel megbízzák. Ovidius könnyű gaz-
dagsága ép erre a «minden edényben vékony bor maradok» változatosságra 
termett. Catullus ha kísérletezik is idegen hangnemben, frissen folyó, strófátlan 
verseinek föltétlen ura marad. Propertius zárt ereje is teljesen magához for-
málta a sor végén megálló, szóreleifeket egymás alá rakó elégiát. S még a raffi-
nált Horatius is, aki mielőtt tollat fogna, elébb szétágaztatja a vers-csirt s a 
legtávolabbi ágakat metszi le s fogja egy csokorba : görög példáiban nem talált-e 
ő is bámulatos lárvát bonyolult «artefice»-e elé. Vergilius azonban (az alacsony 
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származás vagy a lágy vér engedékenysége ez?) azt írta, amit vártak tőle s amit 
Vergiliustól vártak, egyre kevésbbé hasonlított Vergiliushoz. 

Én Vergilius legsajátosabb művének épen azt tartom, amelynek min-
den ötödik soráról kimutatták, hogy átvétel : az Eclogákat. Az Eclogák 
Vergilius palettája. Akárhol szedte a festéktubusokat, amit a palettán kikevert : 
az ő színei. Ez a levegőben szálló Arkádia, amely hol a költő Mantuája mellé 
száll le, hol a peloponezoszi erdőkben vonultatja fel görög nevű és latin bajok elől 
menekülő pásztorait : a költő legjobbik búhelye, amilyet soha többé nem talál. 
Boldog hely, ahol a rekedt galambok dalában nincs szünet s a méhek lelegelte 
szaliktus sövény lágy susogással beszéli bele a pásztorba az álmot. A szerelem-
beteg Corydon bizonytalan reményei esengenek itt s pajkos fiatalok virággal 
kötik meg a zöld barlangban alvó öreget, így kényszerítik, hogy régi hősökről 
s a világ hajnaláról daloljon nekik : a földekről, amelyek bámulva látták az új 
napot felfényleni s az erdőkről, amelyek először hököltek fel az első szél alatt. 
A városba menő pásztorok Menalcas-Vergilius verseit mondogatják egy-
másnak, míg a költő új aranykor századáról álmodik, melyben műveletlen 
ösvényeken piros szőlő függ alá s a kemény tölgy megint harmatos mézet izzad. 
Ezekben a tölgyek sátora alá néhány szóban odalehelt jelenetekben fakadnak 
fel Vergilius visszatérő színei. Versenyző pásztorok rövid négy soros versikéket 
mondogatnak egymás ellen, Lycadas le fogja győzni Moerist s Vergilius örül 
annak az árnyalatnak, amellyel Lycadas versei jobbak Moerisénál. Igaz, hogy 
van valami kicsinyes, mesterkélten játékos, mondhatnám, franciás az Eclogák 
helyzeteiben, viszont ép ez az a mű, amelyhez a költő legtöbb öröme s leg-
kevesebb verejtéke tapad. 

A költőnek azonban, aki nagy megbízásokat kap, ki kell költöznie Arka-
diából. Mint az első ekloga Meliboeusa, akit a földosztás túrt ki birtokából ; 
ő is fájdalmasan nézheti az itthonmaradó Tityrust, akit Octavianus kegyelme 
a tölgyek alatt hagyott. Mondják, hogy e Tityrus magasztalásában, Vergilius-
nak, a megkímélt kisbirtokosnak a hálája szól ; a költőt azonban ép az a kegy 
űzi ki Arkadiából, amelynek a birtokát köszönheti. Két nagy megbízás, két 
hatalmas mű emészti fel az életét : egy tanító költemény és egy eposz. Tízezer 
verssor, amelyhez Vergiliusban főleg két erény van meg : a rabszolga passzi-
vitás : csinálom, amit rámbíznak s a rút ember szemérme : ne beszéljünk 
önmagunkról. 

Én a Georgikon és az Aeneis igazi szépségét abban az édes hűségben 
látom, amellyel ez a költő a nagy feladatok mellől vissza-visszaszökik önmagá-
hoz. A Georgikonban a feladat tűrhetetlenül prózai, a vetések és a szőlős lankák 
azonban Arkádiával határosak ; az Aeneisben viszont a műfaj nemes, de a lábra-
kelt Trójából nehezebb az erdőkbe visszaszökni. Vergilius azonban annyiszor 
szökik meg, ahányszor lehet s itt is ott is tiszta lírai helyek tagadják meg a 
vállalt feladatot. A földművelés nehézségeiről Jupiter új uralmára ugrik : 
Jupiter vetett véget az aranykornak ; a fekete kígyókba gonosz mérget oltott, 
megtanította az embert, hogy a kovából hogy kell a tüzet kiütni s a folyót, 
hogy a vájt fatörzseket mint kell elviselni. A kecskerágás a Varro szerint árt a 
szőlőnek, de Vergilius már el is illant a bölcs tanács mellől s Bacchus kecske-
áldozó ünnepeit énekli, ahol a paraszt fakéreg-álarcokban ugrál s a lágy Bor-
isten képe függ a fenyőfákon. Igy kerül Aeneás titánok gyártotta pajzsának a 
közepére az ikreket nyalogató farkas ellágyított idillje s az Aeneis két fele: a 
kalandozások és a hódítás kora közé ezért ömlik a tirrheni tenger csendes 
éjtszakája, melyen az elszundító Palinurus kormánya mellől a tengerbe esik. 
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«O nimium caelo et pelago confise sereno Nudus in ignota, Palinure, iacebis 
harena». Nem ilyen páros verseket mondogattak-e egymás ellen az eklogák 
pásztorai? Az Aeneis legszebb éneke : a sziciliai olimpiász egy nagy szökés az 
eposzból az idillek játékaiba s Dido lakomáján, a vergiliusi éjtszakában a dalnok 
ugyanazt a nagy éneket dalolja, amelyet az Eclogák örege, 

Hic canit errantem lunam, solisque labores 
Unde hominum genus et pecudes, unde imber et ignes 
Arcturum, pluviasque Hyadas, geminosque Tirones ; 
Quid tanto Oceano properent seltinguere soles 
Hiberni, vel quae tardis mora noctibus obstet. 

A költő azért lesz mozaikista, mert e töredékekben leli fel a költés örömét. 
A pensumokat összetarthatná a kompozició, de ennek az örömnek a súlya 
kitépi a műből a boldog részleteket. 

Nem mondom, hogy épen az Eclogák Arkádiája az, ahova Vergilius az 
okuló gazdát s az őseit követelő császárt visszacsalja. Árkádia kicsinyes dísz-
letei közül rég kiszállt ez a költő, de megőrzött valami önkéntelen idill-teremtő 
hajlamot, amely a turnusi háborúk szálló kopjáiban is az anyaerdők csendjét 
idézi fel s a vad evezős versenyen, ahol a szenvedélyes hajós kormányosát a 
vízbe hajítja, a csónak iramát egy sóhaj pályáján siklatja tovább. Vergilius nagy 
műveit azok a csodálatos vergiliusi pillanatok törik szét és mentik meg, amelyek 
olyanok, mint hirtelen csend közepén egy váratlan szívdobbanás. Az idegen 
tárgy leszoktatta Vergiliust Arkádia raffinált játékairól, de egy magasabb 
értelemben az itáliai háborúk énekről-énekre nyúló öldöklésében is «sub tegmine 
fagi» maradt. 

* * * 

Szép volt mindig a költő örömét követve, a középkor latin Keresztelő 
Jánosától és a kétezredik születésnap fascista Virgiliójától e vergiliusi pillana-
tokhoz visszatalálni. A nagyszerű bombaszt elszállt s megmaradtak a részletek. 
Az Antieurópa bizonyára megvet bennünket, akik e birodalmat jelentő koro-
nából hitvány gyémántokat tördelünk ki ; csakhogy gyémántok előtt mi 
szívesebben vagyunk ékszerészek, mint historikusok. 

A latin irodalomhoz különben sem szabad ékszerész-lupe nélkül közelí-
teni. Nemcsak Vergiliusban, a többi latinban is érdekesebb a makroszkopikus 
versnél, ami a nagyító alatt látható : a vers stilisztikai szövete. A latin nyelv 
biztos, messziről is összetaláló ragjai a szavak példátlan széthányását engedik 
meg s e szórendkeverés titkos törvényei sokszor jellemzőbbek egy íróra, mint 
verstémái. Egy-egy kellő helyre rakott szó, hosszú mellékmondatokat takarít 
meg. Propertiusom latin-francia kiadásában bámulattal figyelem, hogy e szin-
tétikus nyelv finom nyílalásait az analitikus francia hány mellékmondattal 
kénytelen éreztetni. A latin poétikai flora is szerényebb, rejtőzködőbb, mint 
a miénk. Mi folytonos analógiák után kapkodva cifrálkodunk, az ő költői 
nyelvük inkább metonimiás : két váratlan összekerült szó ősi titkából pattan 
ki a szépség. Az elvont gondolatok elé tólt szakadatlan konkrét képvalóság 
finom mesterkéltségét is nehezen veszi észre a mi nyers absztrakciókhoz szo-
kott figyelmünk. Aki a latin költőt úgy olvassa, mint a moderneket, nem igen 
veheti észre azokat a felületen csekély, szerkezetben óriási differenciákat, 
amelyek az egyiket a másiktól elválasztják. Ha többet akarsz tudni Catullus-
ról annál, hogy pajkos volt s Horatiusról, hogy mértékletes : műveik szövet-
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tanát kell kiismerned : a latin nyelv kínálkozó lehetőségei közül melyikük 
mit használt ki s melyikkel nem tudott mit kezdeni. 

Vergilius nagy eredetisége is a lupe alatt derül ki. Ő, aki a forráskutatók 
szerint a legkevésbbé volt eredeti, a nagyító alatt forradalmár. A latin mester-
ség kemény anyagához új, alacsonyabb olvadáspontú elemet kevert. Észre-
vehető halmazállapotkülönbség van az ő költői nyelve s kortársai költői nyelve 
közt. Ami azoknál szilárd, nála az olvadás határán van. Kevesebb a fény, több 
az árnyék ; a színfoltok önálló ragyogásánál fontosabb lágy egymásbaoldó-
dásuk. Mint a latin költők mind, ő is a vesta-tűzként ébrentartott konkrétum-
nál melegedik, a világ igazi képeit tar t ja bonyolult szellemi élete elé. De míg 
a többieknél a konkrétumot valami örökölt költőmatematika helyettesíti be 
az elvontba (azt, ami gondolat volt, lefordítják látomásra), Vergiliusnál ez 
a viszony sokkal bensőbb, őszintébb, a konkrétum veszít álarcmerevségéből, 
édes metafizikai nyugtalanság serken föl benne ; a lélek árnyai felborzolják 
a szavak víztükrét : inhorruit unda tenebris. 

Ha Horatius egy-egy remek ódája olyan, mint a fényes intarzia, színes 
konkrétumlécek szorongnak benne egymás mellett, Vergilius részletei víz-
festmények : a lélek elemében olvadnak fel a színek. Mintha a modern pantheis-
ták színezéséhez közeledne. Nem arra gondolok itt, hogy senki sem szorította 
áttetszőbben az ókori mitológiát egy csaknem modern pantheizmus szolgálatába. 
Inkább színeire, amelyekben a lélek a természettel keveredik. Lélekkel fertő-
zött természet az övé is, akár a tizennyolcadik század pantheistáinak a ter-
mészete : látomásai érzelmek is. Az Aeneis legszebb helyei ép azok, ahol egy 
mélyet lélegezve, amennyire a latin fegyelem engedi, erdőkbe, vizekbe, éjtsza-
kákba engedi szétfolyó lelkét. A Tiberis istene megállítja a folyót, hogy a trójaiak 
könnyebben juthassanak Evanderhez. Az erdőben csendes folyó tükrön síklik a 
megkent fenyő. Bámul a hab és bámulja liget a szokatlan férfiak fényes pajzsát 
s a beúszó festett hajókat. (Labitur uncta vadis abies ; mirantur et undae, 
Miratur nemus insuetum fulgentia longe scuta virum fluvio pictasque innare 
carinas . . . Arboribus viridesque secant placido aequore silvas.) Vagy ahol 
csak egy cél, gallyat kell kitűzni az evezős verseny elé : 

Est procul in pelago saxum spumantia contra 
Litora, quod timidis summersum tunditur olim 
Fluctibus, hiberni condunt ubi sidera cori; 
Tranquillo silet immotaque attolitur unda 
Campus et apricis statio gratissima mergis. 
Hic viridem Aeneas frondenti ex ilice metam 
Constituit signum. 

Mondattanában ugyanaz a vonzó, ami a színezésében. A latin retorika, 
amely Horatius felsorolásaiban, ellenszegzéseiben állandóan ott kísért, nála 
legföljebb a robotba készített helyeken zakatol elő. Aránylag nagyon ritkák 
a szentenciaszerűen megszerkesztett vagy reliffé kivésett sorok. Az ilyenféle 
helyeket, mint «Prisca fides facto sed fama perennis», vagy «trahit quemquem 
sua voluptas», nála keresni kell. Nemcsak a latin színezést, de a latin retorikát 
is megolvasztotta az ő folyó nyelve, amely inkább nemes beszéd, mint dikció. 
A szavak széthányásában nem olyan mértékletes, mint az egyszerű Catullus 
(akadnak ilyen sorai Candida per silvam cum feta concolor albo Procubuit 
viridique in litore conspicitur sus), mégis az ő szórendjét játszva megszokja 
az ember. A latin mondat szavaiban két ellentétes erő küzködik : egyik a többi 
szó társaságát keresi s a tovafutó értelem után rohan, a másik azonban leválik, 
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mondat akar lenni a mondatban, elhagyja a mondatot, mint a nomád törzsből 
kiváló család. Propertiust ezek a mondatból kiálló szavak teszik számomra 
tüskés olvasmánnyá, míg Vergiliusnál minden szál egy fonálba simul, a rokon-
ragok kötnek s nem választanak. Retorikai figurák és szórendkiaknázás helyett 
a megnemesített folyó beszéd enyhén változatos hullámain lebeg ez a költő. 
Az értelem nem tiszteli a sorvéget, mint Propertiusnál, de ha alkalom kinál-
kozik, szívesen pihen meg a ritmussal együtt. Ez a mérsékelt függetlenség 
époly jellemző Vergilius szabad passzivitására, mint Horatiusra a sorvégeken 
diadalmas raffinériával áthúzott mondatok. 

Poétikai flórája aránylag elég gyér, inkább beszéd és szinezés természetes 
szépségében akar költő lenni, mint cirádákban. Ritka hasonlatai ürügyek, 
hogy idegenebb képekről kedvenc képeihez visszaugorhasson : a méntenyész-
tésről a vihar előszelére, amely az emelkedő vetést megremegteti. A metafora-
halmozás modern bűnét nem ismerte. E cirádáknál ő többre becsüli azokat 
a figurákat, amelyek a természetes beszédet nemesítik el. Egy-egy jelzője a 
gazdag vizualítás és a költői fegyelem csodája. A tavaszt ő a barázdában 
lekopott eke csillogásán (sulco attritus splendescere vomer) látja meg. A tűz 
folyékony, a láng recsegő, a folyó boldog iszapot hoz s este ideje van a füstölgő-
nyakú lovakat kifogni (iam tempus equum fumantia solvere colla). Ide tartoz-
nak azok a finom eltolódások értelem és gondolat közt, amelyeken első olvasás-
ban átszaladsz s a másodikban meghatódva állsz meg. Az aranyág, amelyet 
Aeneasnak meg kell keresnie, sarjadó arany (species auri frondentis). A szüret 
teli kádakkal habzik (spumat plenis vindemia labris) s a hideg harmat vissza-
adja, amit a nyáj lelegel (quantum longis carpent armenta diebus exigua tantum 
gelidus ros nocte reponet). Ha a fehér hattyúk a pázsitos folyón legelnek. 
(Mantuam, pascentem niveos herbosos flumine cycnos) a finom áthidalást 
úgy kell fölfedezned. S ki veszi észre e szép sor nemes csalását : Frigidus obsti-
terit circum praecordia sanguis. Vagy ezt a nehezen visszaadható részt. 

Iam vinctae vites, iam falcem arbusta reponunt 
Iam canit effectos extremus vinitor antes. 

Minél pontosabban fedi a szöveg a gondolatot, annál különösebb akusz-
tikájuk támad ezeknek a nemes disszonanciáknak szöveg és értelem közt. 
Pehelysúlyok alatt görnyednek az érzékeny sorok. Az imponderabiliák szám-
űzték a bombasztot s ha beleuntál a modern irodalom hangos szivárványába, 
Vergilius megtanít rá, hogy egy szinen belül is elfér az árnyalatok finomabb 
szivárványa. E csendes poétika közelebb hajlít a szavakhoz s úgy figyelteti 
mögöttük a szépség szívverését. 

Minden jó költőnek vannak jeligesorai : költő és olvasó közös titkai ezek 
a sorok, ha a költőre gondolunk, ezeken át gondolunk rája. Azok a sorok, 
amelyekben én Vergilius lelkének a mottóját ismételgetem, alig feltűnőek, 
nincs bennük bölcsesség, sem költői bravur, csak nemes, poézisen megharmatoso-
dott hangulat. Égről, habokról, csillagokról van bennük szó. «Vertitur interea 
caelum et ruit Oceano nox». «Suadentque sidera somnos.» «Ibant obscuri sola 
sub nocte per umbram.» «Vos o clarissima mundi lumina, labentem caelo quae 
ducitis annum.» «Maiores cadunt de altis montibus umbrae.» Lehet, hogy egyiket-
másikat a költő is használta, lehet, hogy egyik-másik mindennapi latin szójárás 
volt. Az ember azonban olyan sokat tud írni egy költőről s olyan keveset 
vihet belőle magával. Vergilius hozzám ezekben a félig-szürke sorokban van a 
legközelebb. * * * 
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Talán túlságosan kifejtettük Vergiliust abból a Vergilius szimbólumból, 
amelyre az embereknek, úgylátszik, nagyobb szükségük van, mint az eposza 
falai közt bolygó költő nemes sóhajaira. Jól esett vitába szállni a költő neve 
elé rakott hatalmas vokativuszokkal s védeni a kis jelzőket, amelyek emberibb 
vonások nyitjái. Ha ti a kereszt-sas emblémát magasztaljátok, hadd magasz-
taljam én a mozaikistát : nem azért, mert az, hanem mert annak ellenére is. 
nagy. Úgy éreztem, hogy Vergilius részleteiben a költészet egyik lebecsült 
dimenzióját védhetem meg : a stilisztikai tökéletességet, amely egy nagy költőt 
akkor is átsodor az ezredéveken, ha új barbárabb igények előtt más erényei 
elolvadnak is. Éreztetni akartam a kétezeréves költő gúnymosolyát : Kellet-
tem a középkornak és kellek ma is. Van valami bennem, amire jól esik 
álmaitok papírsárkányát rázsinegelni. Ez a valami azonban, amely ma is 
kívánatossá tesz, nem a római nagyság s nem a megjövendölt kereszténység, 
hanem a győztes stilisztika. 

De ez a vergiliusi stilisztika, amely a merevebb latin stilisztika figuráit 
már megolvasztja, de össze még nem olvasztja, nem dagad-e maga is szimbó-
lummá, ha korunk ellen fordítom? Mi volt távolabb a tizenkilencedik század 
óriás koncepciójú, lélek-geológus, kísérleti társadalmakat építő irodalmától, 
mint a latin stilisztika. Az irodalmi nagyvállalkozások százada volt ez, mely-
ben az ipari vállalkozás csődjével egyidőben a szellemgazdaság is csődbe 
került. Mély, zseniális, eredeti művek csömörével a szánkban egyre jobban 
vágyunk a tökéletesség után. A mai író legnagyobb problémája : kora szellemi 
zűrzavarából örökkévaló formákba menteni a lényegest. Nem véletlenül kotor-
tam elő diákkori Vergiliusomat, amint a költők sem véletlenül fedezik fel a 
latin irodalmat ép abban a pillanatban, amikor az iskolákból kisöprűzik. 
Az iskolákban most triumfál végleg a tizenkilencedik század ; az írók azonban 
most keresnek a győztes század ellen szövetségeseket. A tökéletesség bilincseit 
keressük s ki vasalhatna ránk lágyabb és mégis szívósabb bilincseket, mint 
Vergilius. 

Amíg e tanulmányt írom, egyre makacsabbul kerülgeti a tollam André 
Gide neve. André Gide nagy Vergilius-olvasó lehet. Nem arra célzok itt, hogy 
két művének (Corydon és Amyntas) az eklogák adtak címet és nagyszerű 
Paludesje az első ekloga parafrázisa, hanem ő az a modern író, akinek a tökéle-
tességéből a vergiliusi stilisztika üzen. Akik izgatják : Nietzsche és Doszto-
jevszkij, ő maga is a világ-káosz gócában ég, de ami folyós anyagát lágy s 
mégis biztos fegyelmével összetartja : a vergiliusi stilisztika. André Gide 
recitjei nemcsakhogy valamennyien egy-egy jól bekerített Arkadiában ját-
szanak, de a levegőjük is vergiliusi. Izgatott pszichológiai remeklések és eklogák 
egyszerre. 

Lehet, hogy André Gide, mint a régibb franciák is, kissé kényesen, kicsi-
nyesen, játékosan volt latin. Az eklogák meddő presziőz mellékíze jobban 
vonzotta, mint az igazi, bámulatosan tiszta vergiliusi hang. De én új költők 
szárnyait hallom, akikben a világirodalom két legellentétesebb törekvése : 
korunk nagyigényű, kozmikus gesztusa s a vergiliusi stilisztika tart egy pilla-
natra új, büszke, dantei egyensúlyt . . . 

Végső fokon az Antieuropának talán mégis csak igaza van. Vergilius 
lágy latinsága a mi modern barbárságunk örökifjú tanítója. Róma költője 
mint mester jár előttünk. Mesterségünk mestere. Németh László. 
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