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adás ez, a lélek gyötrelme a marcangoló idegek világában, néha majdnem 
őrültségi tünet, mint Eugene O'Neill egyik-másik színdarabjában; csak 
azért nem hangsúlyozottan pathológiai jelenség, mert a művészet szabadító 
ereje megkönyörül a «kettős» személyiség megoldhatatlannak látszó harcán. 
A rossz és a jó szembenéz egymással és a művészi kifejezés rendet teremt. 

Ezek az amerikai írók és költők, számszerint kevesebben, mint ahogy 
azt az amerikai méretek alapján feltételeznők, álarcmentesen, esztétikai és 
spiritualis felelősségük tudatában éreznek, vágyódnak, gondolkodnak és 
írnak. Túl téren és időn elképzelik az idővel versenyző emléket, az emberiség 
bűnét. S mintha ezt kérdeznék : ifjúságunkban vagy hajunk deresedő tényé-
ben miért tantalusi kín magunkban cipelni az örök remény terhét, s miért 
még borzalmasabb kín e remény nélkül élni és alkotni? A bizonytalanság és 
a félelem ugat körülöttük. Sappho is rettegett és Shakespeare és Melville? 
Bizonyára, mert alkotásaik ezt igazolják, mert képzeletük volt, mert köny-
nyebb Priamosként trójai hősnek lenni, mint az időtlen temetők hajnalokat 
igérő tája nélkül meglenni. Ha vigasztalódhatnak is a görög symposion szelle-
mes bájának emlékével, vagy saját nemzetük értékeivel, az amerikai élet 
bizonyos irányú fejlődésével, ha ebben a lelkiállapotban úgy érzik is, hogy 
egyelőre a halál nem mer velük szóba állni, előbb-utóbb ráébrednek arra, 
hogy a halál megkívánta Rómeót és Júliát s minden szépség szomjas ajakát, 
de ők az élő szív szavát akarják megérteni, azét, amelynek az örökkévalóság 
a visszhangja. Descartes hitt és Pascal hitt s mások, nagy gondolkodók, nagy 
művészek, hittek, s ők, a huszadik század amerikai írói és költői, miért ne 
kérdezhetnék sóhajjal, remegéssel és büszkeséggel, hogy honnan indult és 
hová vándorol álmuk és tehetségük szülöttje : az alkotás? A téren és időn 
túli vággyal ők is győzni akarnak a boldogtalanságon. 

TÜKÖR VAGY. 
Tükör vagy, ah, szelíd tükör 
Csupán szelíd magadnak. 
A fénynek, árnynak bús-derűs 
Visszái látogatnak. 

Virágok állanak eléd 
És szemlesütve néznek. 
És tükrözöd a bérceket 
S a porszemet egésznek. 

Az Isten apró dolgait 
Magadban újra fested, 
A kertet, álmot, árnyakat, 
A hosszú téli estet. 

Arannyal fested újra mind, 
Szelíd tükör, magadnak, 
Ahogy feléd keringenek, 
Ahogy beléd szakadnak. 

De néha mint a köd, belep 
A könnyek édes éje. 
Ilyenkor hallgat a tükör, 
Hiába állsz eléje. 

Hódsághy Béla. 


