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az élő világ mitikus alakjainak, küzdelmeinek, minden mozzanat 
pontos leírásának szimfóniája. E versben, pedig impresszionista ihletésű 
ez is, nincs egy fölösleges sor, de minden szükséges benne van. Bámu-
latos párhuzama a megelevenítő erőnek és elképzelésnek, mely együt t 
ér a célhoz, kimerülten, a kielégültség szinte fizikai érzésével. 

E hármas kötete 1904-ben jelent meg. A századforduló első négy 
évében érte el tökéletességét D'Annunzio művészete. Ebből az időből 
való a már emlí tet t Pescarai Novellákon kívül a Figlia di Iorio című, 
nálunk is bemuta to t t drámája . 

Ami D'Annunzioban jó, e művekben maradandóan van meg. 
S ha valaha, mint költő is redivivus lehetet t és lehet, ezeknek a művei-
nek köszönhető. Természetesen igen fontos, hogy eredetiben olvassuk 
őket. Zenét, mert ez t iszta zene, «lefordítani» nem lehet. Annyi, mint 
egy t á j és fényképe. Viszont eredetiben elég nehéz olvasmányok, telve 
D'Annunzio fel támasztot t szavaival, különleges, ingerlő és nyelvész 
modorosságaival, ami mind csak fokozza persze a művészi hatás t . 
Ezekre a művekre nem én szavazok, hanem az olasz kritikusok hig-
gadtabb eleme, de meg a közvélemény is, mely, mint költőt, ezen 
versek és novellák szerzőjét a jánl ja . 

3. 
Mert ami u tánuk következik a zaklatot t költői oeuvre-ben, 

bot rányt kavaró regényei, változatos sikerű drámai kísérletei, párizsi 
önkéntes számkivetése, inkább csak emberileg érdekes, de így aztán 
különösen. Újra csak feltűnik a nyughata t lan becsvágy-motívum, mely 
szüntelenül h a j t j a őt ú jabb izgalmakba, hogy soha egy pillanatra se 
érezze lankadni teremtő erejét s mindennél, mindenkinél forróbban 
áhí tot t dicsőségét, aminek ú j és klasszikus fényt adot t pályája . Pályája , 
mely igazán olyan változatos volt, amilyennek óhaj to t ta . A sűrű 
levegőjű Róma —, arisztokrata légkör —, felváltva időnként az 
Abruzzók hegyi hűvösségével, aztán Párizs, az irodalmi élet modern 
Athénje — s végül, szinte már éppen idejében, a világháború mozgal-
massága : a színpad úgy változik mindig, hogy vitalitása mind nagyobb 
erőre kaphasson, mely ugyan a korral csökken, de éppen a fokozódó 
benyomások és izgalmak növelik érzetét. 

De nemcsak a háború zaja szólította haza a költőt, hogy had-
vezér legyen belőle, hanem a kiengesztelődés heves vágya is, mely 
annyit emésztette külföldi, mégha zajos magányában is. Kozmopolita 
költőnek indult , de feláldozta ku l tú rá já t , külföldi hírét az édes hazai 
visszhangért s amivel kezdte, Carducci helyével fejezte is be : ő lett 
a sajátos olasz klasszicizmus folytatója s utolsó képviselője. 

Füsi József. 
A SZARVAS HALÁLA. 

Lassan bealkonyult. Lapulva lestem 
a szarvasok nyomát a sűrű nádban, 
s a Serchioban egy embert úszni láttam, 
lankadva már a lombos esti lesben. 

Egy ember úszott, mégis borzalommal 
remegtem, mint az éji vad szagára. 
Vörös sörénye volt, vörös szakálla 
s a hóna szőre sűrű, mint cirokhaj; 

de más szőr volt ez, mint hosszú szakálla, 
mert mintha nőtte volna lenn a lágyék 
és mintha vastag végtagokba válnék, 
úgy verdesett a vízben lába szára, 
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mint szörnyű állat szörnyű sodra vert szét, 
a vad hullámot oly vadul kavarta, 
pedig kinyúlt a víz fölött a karja, 
s ugyan magasba lökte szörnyű mellét. 

Egy ember volt. A ludakat nevette, 
mert fölriadtak, az eget hasítván. 
És hirtelen kitört a parti sziklán, 
de négy patával állt a meredekre! 

S remegve láttam, ennek anyja Felhő, 
mert emberfajta lehetne köldöktől, 
de lágyékától óriási csődör, 
kinek patája van s heréje, rengő. 

A Kentaur! Csillant a szőre barnán, 
de tompora és farka már dereslett, 
s patáitól a szőr fehérbe feslett 
a háta csontját csíkokkal takarván. 

Kerek fejű volt, sűrű fürtje rengett, 
mint szőlőfürt megrezzen, telerakva; 
az ágacskák friss hegyeit harapta 
s lerágta sarjait a leveleknek 

a nagy szájjal, mely véres ételekbe 
csontot szakítva jókedvűen kóstolt 
Thesszáliában s félakó pohos bort 
lecsurgatott, egy szuszra nyeldekelve. 

És fölemelte karját, hogy letépjen 
egy ágbogot a gyöngebőrű nyírfán. 
Aztán fölugrott s magát elhajítván 
eltűnt az erdő barna sűrűjében. 

Meglökte mellemet szívem hatalmas 
lökése, reszkettem minden tagomban, 
az ős világ elbűvölt, s valahonnan 
hallottam, hogy riong a messzi szarvas! 

És mint akit a bestia repeszt föl, 
s harapta volna húsát vad oroszlán, 
úgy bőgött, aztán mégse borzadozván, 
kiugrottam a sűrű nádi lesből. 

Mint friss agár, oly frissen iramodtam, 
könnyen vetettem át a bodza-bokrot, 
bokám a kék borókán meg se botlott, 
de mint a bársonyon, röpültem ottan. 
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Ó, Derbe, vágyom most a nagy hatalmat, 
a barna bronzot, kit a tűz emésztett, 
hogy ily csatát az örök ércbe véssek 
s Korintosz büszke bronzába faragjak. 

A Kentaur a szarvast megragadta, 
kifordította rengeteg agancsát; 
a bírkózó haját is így facsarják, 
fejét tekerve és a földre csapva, 

hogy megszakadjon homloka s a háta 
s a por igyon a párolgó velőből; 
vagy mint iszonyú gyönyörben a csődör 
nyihog habosan a kancára hágva, 

a szarvast két patával úgy taposta, 
és karjai az agancsot gyötörték, 
tombolva megtiporta görbe törzsét 
és rája roggyant súlyos teste hossza. 

De megszökött a szarvas hömpörögve, 
szőrén szakadt a hab, a szeme lángolt, 
a szája szélén forró fehér nyál folyt 
s a vak dühöt dagadva gőzölögte. 

Mert őse volt a legősibb nemesség, 
akit megbűvölt hajdanán a hárfa, 
húsz gyűrűt gyüjtött szarva minden ága 
s mint egy bivaly, megfeszítette testét. 

Jaj, mennyi őszön, mennyi holdas éjen 
verhette szét a bődülő bikákat 
és lökte mind a barna-kérgű fáknak, 
míg rátiport a Kentaur kevélyen! 

De rázta izmos tagjait, habot fújt 
és reszketett a bőgés körbe-körbe, 
a szörnyeteg egy félszarvát letörte, 
kiszökkent mégis, aztán visszafordult. 

Megfordult és a bosszú dőlt az orrán, 
készült a bestiának, új birokra, 
kitépett szarvát messzi hajította 
s figyelte őt, a négy patán topogván. 

És emberfajta mellén vér csepergett, 
verejték csillogott ló-féle szőrén 
s hátán rezesen röpködött a zöld fény, 
kihalt fakultan, végül fényesebb lett 
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250 

a ferde napsugárban, mely a fákat 
s a lombokat belepte. Csendesebben 
suhant a szél a méla rengetegben 
s nem tudtam, ember bőg-e, vagy egy állat. 

A rőt fenyők ragyogtak, mint arany fák, 
a nap tüzet lehelt az ág-hegyekre. 
A keseredő szélbe keveredve 
szagoltam bak-szagot, keserű gyantát. 

A szarvas körme a földet kaparta, 
mint amikor a dühös bika öklel. 
A Kentaur is háromszor nyögött fel 
és mint az ostor, csattogott a farka. 

De úgy rohant a szarvas, mint a orkán, 
fölágaskodott gyilkoló agancsa, 
jaj, Derbe, hogy a szívet kiszakajtsa, 
konok dühében az emberi bordán. 

Mint ember ordított akkor a vad ló 
és bátran pattant két első patája, 
megint a szarvas tomporába vágta, 
s így lett megint a földön elhanyatló! 

Meg is ragadta homlokán a szarvat 
és megcsavarta állati pofáját, 
mint ahogyan a gyönge fát cibálják, 
így összekapva egymásba haraptak 

a fényen és az árnyon, lila esten, 
a néma égben már a nap lebágyadt; 
a küzdelemben láttam a patákat 
és vérrel ázott oldalukba lestem; 

keményre vált a farkuk, nagy csomó haj 
között fajom fejét remegve láttam, 
hogy küzködött a szarvas oldalában 
és meglegyintett engem is a sóhaj. 

A szívem sajdult az emberi csődör 
sorsán, az antik bú dobbant szívemben 
s a lesből íjjamat megfeszítettem, 
de szarvát akkor mind kitépte tőből. 

És hallottam, a csont hogyan csikorgott, 
mert orráig szétreccsent koponyája, 
az agyvelőből áradott a pára 
s a piros vérrel egyesülve csorgott. 
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Tompán zuhant a teste vérbe fagyva, 
az oldalából csepergett a vér még, 
de meg se moccant; a száraz levélkék 
a vértől lettek síkosak alatta. 

A Kentaur akár a vadludakra 
a zöld Serchioban, harsányan rikoltott. 
Büszkén emelte föl a büszke csontot 
s a rengetegnek körbe megmutatta. 

A szélbe szagolt aztán teli szusszal, 
három fenyő-gallyacskát leszakasztott; 
körülcsavarta kettő az agancsot 
és így lett gazdag kétszeres tirsussal. 

A harmadikat homlokába csapta, 
hol lüktetett a pezsdülő halánték, 
a küzdelemtől egyre kalapált még 
a vastag ér, a vértől megdagadva. 

És koszorúsan, tirsussal dicsekvőn 
az ég felé kitátogatta száját, 
a messzi tenger nagy zúgása szállt át 
a lombok suttogása közt az erdőn. 

Az égi körben meztelen istennő 
pihegve szállt az ég vizén, szendergett. 
Alakját így dícsérte meg a gyermek, 
kinek szülője Ixion s a Felhő. 

És gyönyörű volt ekkor. Megmutatta 
a létet, melynél soha se találnék 
dicsőbbet. Ugrott. Elsuhant az Árnyék 
s az alkonyattal tűnt az Ámulatba. 

Horváth Béla fordítása. 

18* 


