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KAPCSOLATOM KOMLÓS A L A D Á R R A L 
LEVELEI TÜKRÉBEN 

Komlós Aladárt a harmincas évek első felében ismertem meg Loson-
con. Ott szövődött köztünk barátság, amely 1980 júniusában bekövetke-
zett haláláig tartott. Komlóst sok szál kötötte Losonchoz. Jóllehet nem ott 
született, mégis kicsit szülővárosának tekintette. Gyermekkorában került 
szüleivel Alsósztregováról Losoncra. Ott végezte el a gimnáziumot az iro-
dalom szeretetére nevelő Bodor Aladár keze alatt, ott jelentek meg költői 
zsengéi két diáktársának — Darvas Jánosnak és Begyáts Lászlónak — ver-
seivel közös kötetben Bontakozó szárnyak címmel, oda tért vissza a harc-
térről az első világháború végeztével, és miután rövid szlovenszkói tartóz-
kodása után a húszas évek első felében Budapestre települt át, évről évre 
ott töltötte karácsonyi és nyári szüneteit és — ahogy egyik interjújában ki-
jelentette — e város „tanyai csendjében" írta regényeit, a Római kalandol, 
a Néró és a VII/a-l és irodalmi tanulmányainak, esszéinek számos darabját. 

A fél város ismerte, tisztelte. Kapcsolatát azonban csak néhány haladó 
szellemű, európai műveltségű régi barátjával, a marxista világnézetű Gedő 
fivérekkel és a városban élő sarlósokkal — Lami Józseffel, Pál Sándorral, 
Szekeres Györggyel, Szepesy Lászlóval — tartotta fenn. Szívesen vette az 
akkor még gimnazista Berkó Sándor közeledését is, aki ötödik gimnazista-
ként jelentkezett nála verseivel, és akinek huzamosabb ideig atyai mentora 
volt. 

Jómagam vele szülei Nagybég utcai házában, olykor Gedő György ven-
dégszerető asztalánál, leggyakrabban azonban a losonci liget fái alatt foly-
tatott irodalmi beszélgetéseink alkalmával találkoztam. Rendszerint ő vit-
te a szót. Tüzetesen tájékoztatott a magyarországi irodalom helyzetéről, a 
sajtóban fel-fellángoló irodalmi vitákról, az írói csoportosulásokról, az új 
szellemi áramlatokról. Egy alkalommal azt kérdeztem tőle, melyek azok 
a standard irodalmi alkotások, amelyek ismerete múlhatatlanul szükséges 
ahhoz, hogy kellő tájékozottságra tegyek szert napjaink magyar irodalmá-
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ról. Komlós egy papírlapot vett eló és percek alatt csaknem félszáz husza-
dik századi magyar költő, prózaíró, irodalomtörténész és esszéista művét 
firkantotta rá. Hasznos útmutatás volt ez számomra, pályakezdő kritikus 
és esszéíró számára, még akkor is, ha a hevenyészve papírra vetett bibliog-
ráfiában szereplő szerzők művének java része már jó ideje kis könyvtáram 
gondosan őrzött darabjai közé tartoztak. 

Kapcsolatunk egyre mélyült és a vakációk letelte után sem szűnt meg: 
szünidő végétől szünidő kezdetéig elég sűrű levélváltás folyt közöttünk. Le-
veleinkben főként irodalmi kérdésekről tájékoztattuk egymást, de gyakran 
személyes dolgainkról is beszámoltunk egymásnak. 

Jellemző, hogy Komlós Aladár igen gyakran elmulasztotta levelei, le-
velezőlapjai keltének feltűntetését. Ezekben az esetekben a postabélyegző 
keltét tüntetem fel közleményemben. 

SÁNDOR LÁSZLÓ 

íme a hozzám intézett levelek, levelezőlapok betűhű szövege: 

1 

Budapest, 36. jan. 11. 
Kedves Barátom, 
itt küldöm az igért kritikát. A „Néró"-!1 megkaptad? Örül-
nék, ha a pozsonyi Magy. Ujs.-ba2 írhatnál róla. 

Szeretettel köszönt: 
Komlós Aladár 

Szt. Domokos u. 8. 
U.i. 
Gyurkáékat üdvözlöm.3 

1 Komlós Aladár Néró és a Villa című regénye. 
2 A Magyar Újság Dzurányi László és Győry Dezső szerkesztésében 

1933-1938 között Pozsonyban megjelenő burkoltan kormánytámogató an-
tifasiszta napilap volt. 

3 Gedó Györgynek és családjának szólt az üdvözlet. 
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2 

A postabélyegző kelte: 1936. jún. 2. 
Kedves Barátom, 
köszönöm a „Néró" érdekében tett fáradozásaidat. S. K 4 

nyugodt lehet, nagy gyakorlatom van nőügyek elhallgatá-
sában. írtam volna (ill. írnék) neki egyenest, határozottan 
rosszul esett nekem, hogy legjobb losonci sétapartneremet 
még csak nem is üdvözölhettem, de attól tartottam, hogy egy 
puszta üdvözlet is fokozná a gyanút. Mondd meg, hogy te-
kintse magát üdvözölve és kézcsókolva.5 A nyári vakációt 
otthon töltöm, igen örülnék, ha őt is, téged is ott találnálak. 
Szervusz! Ölel a viszontlátásig: 

Komlós Aladár 

3 

Bpest, 37. szept. 2. 
Kedves Laci, 
mindenekelőtt gratulálok ahhoz, amit csak úgy mellesleg, 
mint vmi közlésre nem is érdemes dolgot, adsz tudtomra: 
hogy menyasszonyod van. Ezt aztán huszárosán csináltad! 
Különbül, mint én, nem is beszélve szegény Editről. Jól ér-
tem burkoltan jelzett sejtésedet? De miért „lélekgyilkos-
ság?" Rövidesen írok szegénynek. 

Az előadások ügyében még senkivel sem tudtam beszél-
ni.6 Nem megy az olyan könnyen Pesten, találkozni valaki-
vel. Az általános nehézségekhez járul ezúttal, hogy a Bat'a-

4 S. К — Sáfár Katalin: Ligeti Edit losonci gimnáziumi tanámó írói 
álnevének kezdőbetűi. 

5 Komlós egy félreértés tisztázása ügyében kérte segítségemet. 
6 Mint a losonci Tűz Kulturális Egyesület elnöke arra kértem Komlós 

Aladárt, hogy nyerje meg előadás tartására a népi írók közül Illyés Gyulát, 
Féja Gézát, Kovács Imrét. 
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cipő feltörte sarkamon még mindig nyitott s nedvedző seb 
van, papucsban járok, lehetőleg nem megyek sehová s még 
a Centrálban sem voltam. D e úgy veheted a dolgot, mintha 
már elintéztem volna, efelól nyugodt lehetsz. — Ellenben 
beszéltem már Kaczér bácsival7 A Toll ügyében. Valószínű-
leg már meg is kaptad a lapot. Ez évi előfizetési díjképen 
adj majd 5 p.-t, vagy megfelelő ck.-t apámnak, persze majd 
csak az előfizetési díjakkal együtt.8 Három gyűjtőívet mel-
lékelek itt. Kívüled Gedő Gyurkának és Berkónak küldök 
tiszteletpéldányt; mindenki mást le szabad tarolnod. Előre 
is sok köszönet! A befolyó pénzt szintén apámékhoz légy 
szíves beadni. 

Attila a Siesta-szan.-ban van, Hatvanyék költségén. Egy 
újabb szerelmi kudarca miatt lett rosszul, most azonban Fej-
tő szerint, már sokkal jobban van, megint ír verseket is. 

Érdeklődéssel olvastam Balázs-híreidet.9 Ezután még 
jobban fogom sajnálni, hogy Pesten nem olvashatjuk a Ko-
runkat. A Magy. Újság vasárnapi számait is szívesen venném 
itt. Interjúnkra10 nem utalt véletlenül vki? 

Minden jót, Laci! Szeretettel a viszontlátásig: 

К Aladár 

U.i. 
Az elébb beszéltem Illyéssel. Egy hét múlva ad választ, hogy 
mehet-e. Addig beszélek Féjával. 

7 Kaczér Vilmos A Toll folyóirat szerkesztője a harmincas években. 
8 Előfizetések gyűjtésére kért fel Komlós Aladár sajtó alatt levő írók 

és elvek című tanulmánykötete ügyében. 
9 Balázs Bélától kaptam kéziratot a Korunk részére. Erről tájékoz-

tattam Komlóst. 
10 Az inteijú Meg kell teremteni a dunai írók „Pen Club"-ját! címmel 

és Komlós Aladár nyilatkozik a Márciusi Front munkájáról, a dunai népek 
szellemi együttműködéséről, a magyar irodalom decentralizációjáról és más 
időszerű kérdésekről alcímmel a pozsonyi Magyar Újság 1937. augusztus 
22-i számában jelent meg és élénk visszhangot keltett. 
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4 

A postabélyegző kelte: 1937. IX. 9. 

Kedves Barátom, 
a nehézség, amit említesz, igen kellemetlen, mert az N. 
B.11 elintézése bizonyára igen sokáig tartana s Strakát12 

nem akarom ilyen ügyekben igénybe venni. Az a körülmény 
azonban, hogy más városból nem figyelmeztettek a szóban-
forgó akadályra, azt a gondolatot kelti bennem, hogy a ren-
delet nem érvényes az enyémhez hasonló esetekben, mikor 
a pénz az országban marad s a gyűjtés mintegy apám részé-
re történik. A könyvet13 egyébként holnapután már nyom-
ni kezdik. Edit14 nekem is írt. Az előadások ügyében Féjá-
tól kaptam igenlő választ; Illyés, Simándy és Ascher szom-
baton felkeres, az eredményről rögtön értesítelek.15 Lába-
mon a seb, sajnos, elgennyesedett; nem tudom még, hogy 
fog végződni. Szervusz! ö l e l szeretettel 

K. Aladár 

1 1 A Csehszlovák Nemzeti Bank engedélyének megszerzése az írók 
és elvek című kötetért befolyt összegek átutalása ügyében nehézségekbe 
ütközött. 

1 2 Anton Straka abban az időben Csehszlovákia budapesti nagykövet-
ségének kulturális attaséja volt. 

1 3 Komlós Aladár írók és elvek című könyvéről van szó. 
1 4 Ligeti Edit, akit időközben Losoncról a kassai gimnázium tanárává 

neveztek ki. 
1 5 A tárgyalások eleinte kedvezően alakultak, az előadások megtartá-

sára azonban — az időközben felmerült nehézségek miatt — nem került 
sor. 
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5 

A postabélyegző kelte: 1937. IX. 14. 

Kedves Laci, 
Illyés nem jött be szombaton a kávéházba, mert körúton 
volt a Balatonon. Féja ellenben már előadása címét is meg-
mondta: Irodalom és társadalom. Azt ajánlom, kezdjétek ve-
le a sorozatot. Fejtővel is beszéltem, szívesen fogadta a meg-
hívást. Ami engem illet, nekem legkellemesebb az volna, ha 
a karácsonyi szünetben tarthatnám meg felolvasásomat. Le-
hetséges volna ez? Mi újság otthon? Könyvemet már nyom-
ják. 

Szeretettel: 

K. Aladár 

6 
A postabélyegző kelte: 1937. IX. 18. 

Kedves Laci, 
Illyés szívesen megy közétek, de most — azt mondja — 
rosszkedvében van s arra kér, tegyétek későbbre előadását. 
Abban a hiszemben, hogy Féja, Fejtő meg én egyelőre elég 
nektek, megvallom, nem szereztem több beleegyezést. De 
Äschert, Simándyt így is biztosra vehetitek. Németh L-val, 
azt hiszem rövidesen találkozom, bár ő teljesen visszavonul-
tan él. Köszönöm, hogy szorgalmasan gyűjtőd az előfizető-
ket. Könyvemet még nyomják, a jövő héten feltétlenül kész 
lesz. Kassán Edit gyűjt. Szombat reggel Prágába utazom 
Strakához, az antológia16 ügyében. Sajnálom a négy napot, 
amit elvesztek ezzel, de muszáj mennem: megint elküldték 

1 6 Anton Straka, miután Csehszlovákia budapesti nagykövetségéről 
visszakerült Prágába, folytatta Budapesten megkezdett munkáját egy cseh 
nyelvű magyar lírai antológia összeállításán. 
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a szabadjegyet. Strakának meg fogom említeni a Tűz előa-
dásait. Gyurkát,17 Szepesit18 üdvözlöm. Szeretettel 

K. Aladár 

U.i. 
Féja címe: Budafoki út 14. Azt hiszem, legjobb lesz, ha az 
előadás terminusát, stb. most már vele levelezed le. 

7 

A postabélyegző kelte: 1937. X. 6. 
Kedves Laci, 
Prágában remekül mulattam, mindhárom éjszaka, amit ott 
töltöttem, majdnem hajnalig. Str.-val természetesen beszél-
tem, de arról a tervről nem tudtam, hogy őt is le akarjátok 
vinni. A „Tűz" dolgát azonban elmondtam neki s arra hi-
vatkozhatsz is, ha hozzá fordulsz. Címe: Velflivková ul. 4. 
Simándy, sajnos, nem vállalhatja az előadást bizonyos út-
levélnehézségek miatt . . . Köszönöm, hogy oly szorgalma-
san gyűjtőd az előfizetőket. A könyvnek már ki kellett volna 
jönnie, a nyomdával azonban rémes bosszúságaim vannak: 
mióta visszajöttem Pr.-ból, nem alszom miattuk. Remélem 
mégis, hogy 15.-re megjelenünk. Egyelőre munkaképtelen 
vagyok az idegességtől s hosszú idő óta lopom a napot. A 
pr.-i kirándulás gyönyörű volt, de már ennek az emléke is 
(kicsit persze nő is volt a dologban) elkopik ebben a sötét 
hangulatban. Ölel a viszontlátásig: 

K. Aladár 

U.i. 
Pr.-ban kérvényeztem a gyűjtést. 

Edit jobban érzi már magát? 

1 7 Gedó Györgyöt. 
1 8 Szepesy Lászlót. 
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8 

A postabélyegző kelte: 1937. okt. 14. 
Kedves Laci, 
ma d.u. beszéltem Féjával: közölte velem, hogy már két nap-
ja írt neked s minden rendben van. Remélem, megkaptad a 
levelét. Végre elkészült a könyvem is, jövő héten már a bol-
tokban lesz. Persze ti csak akkor kaphatjátok meg, ha a cen-
zúrától megjön az engedély. Nem tudod véletlenül, mennyit 
gyűjtött Opman Ilus?19 A te gyűjtésed pontos számára is 
szükségem van. A küldés t.i. úgy fog történni, hogy a Nyug. 
[at] eljuttatja Pozsonyba s ti onnan kapjátok meg a városon-
ként különcsomagolt köteteket. Szalatnainak már írtam; a 
késés nem rajtam múlt, várni kellett az elintézésre. Örülök, 
hogy Editet már jobb állapotban találtad. Kaczér bácsi azt 
írja nekem, hogy A Tollat rég elkülde címedre; igaz ez? Sze-
retném, ha majd annak idején őszintén referálnál könyvem 
losonci hatásáról. Szervusz! ö l e l szeretettel: 

K. Aladár 

9 

A postabélyegző kelte: 1937. okt. 20. 
Kedves Laci, 
beszéltem újból Féjával. Kétségeid említése nélkül csak 
annyit kérdeztem: „Mikor utazol Losoncra?" Nyugodt vá-
laszából azt látom, hogy neki nincsenek kétségei, — igaz, 
hogy nagyon optimista természet.20 Aschernél nehézségek 
vannak. Ne szóljak helyette Szerb A-nak? — Újból köszö-
nöm gyűjtésteket. Köszönet O. [pmann] Ilusnak is. — Távo-
zási reményeidhez (szeretném közelebbről tudni, mik azok) 

1 9 Opmann Ilona gimnáziumi tanárnő az idő szerint Rimaszombaton. 
20 A Viharsarok című szociográfiai műve miatt 1937 szeptemberében 

perbe fogták Féja Gézát s emiatt nem tarthatta meg előadását Losoncon. 
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gratulálok, bár a magam önző szempontjából nagyon sajnál-
nám megvalósulásukat.21 Szeretettel: 

Aladár 

10 

Kedves Laci, 
végre megjött a szlov.-i cenzúra engedélye s a Nyugat hol-
nap már elküldi könyvemet a Novitashoz,22 amely továb-
bítja azt egyes városokba. Még egyszer köszönöm szorgal-
mas gyűjtésedet. — Bizonyos események miatt, amelyekről 
nem írhatok,23 de Féja majd imformál, sajnos, nem tartha-
tom meg karácsonyra ígért előadásomat. írd meg, kit pró-
báljak megszerezni magam helyett s mikorra. 
Szervusz! Szeretettel: 

Aladár 

11 
A postabélyegző kelte: 1937. XII. 4. 

Kedves Laci, 
ne haragudj, hogy ily késve s most is csak ilyen kurtán írok: 
sokkal több minden történik velem és sokkal kevesebb az 
időm (dehogy egy szabad percem sincs), semhogy levelet 
kaphatnál most tőlem. Elég annyi, hogy a prágai út végze-
tesnek látszik az életemben, a Barkóczy-ügy elmondhatatla-

2 1 Az idő tájt küszöbön volt áttelepülésem Losoncról Kassára, amire 
1938 elején került sor. 

2 2 Novitas — pozsonyi könyv- és hírlaptetjesztő vállalat az első köz-
társaságban. 

2 3 Komlós Aladár ellen bírósági eljárás indult egy interjúja miatt, ame-
lyet Barkóczy István készített és amely a Moravská Ostravában megjelenő 
Magyar Nap 1937. október 6-i számában látott napvilágot. 
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nul sokat ártott, de vannakjó dolgok i s . . . Harmadik hónap-
ja semmit sem írok, nem is olvasok, nyári regényemet nem-
csak nem hoztam tető alá, de még el sem olvastam.24 Igaz, 
nem sürgős, úgysem adhatnám ki, úri passzióból írtam. Meg-
kaptátok már az írók és elvek-et? Köszönöm, hogy elküld-
ted a Győry-verset.25 Ascher írt neked? Straka betegeske-
dik, bizonyára ezért nem válaszolt leveledre. Karácsonykor 
hazamegyek, nagyon örülnék, ha véletlenül épp akkor volna 
a Dem.Trókör zászlóbontása s együttlehetnék a fiúkkal.26 

Szervusz, ölel 
szeretettel 

Aladár 

12 

A postabélyegző kelte: 1938. jan. 21. 
Kedves Barátom, 
ha nem késtem el tanácsommal s ha (ami csöppet sem biz-
tos) érdemes ilyen dologban a szerzőre hallgatni, azt aján-
lanám, hogy a „Néró" 8. és 10. fejezetét fordítsd le.27 

Szeretettel a viszontlátásig 

Komlós Aladár 

2 4 E regényét Komlós Aladár az 1937. évi nyári szünetben írta Loson-
con, de kiadására nem került sor. 

2 5 Győry Dezső: Szegény szép pántlika és Egy Féja-könyv margójára 
című versét küldtem el lapkivágáson. (Magyar Újság, 1937. XI. 7., 4.) 

2 6 A Magyar Demokrata írókör zászlóbontására 1937. december 18-
án került sor a Tűz Kulturális Egyesület, a Losonci Járási Magyar Közmű-
velődési Testület, a Munkásakadémia és a Losonci Magyar Akadémikusok 
Egyesülete rendezésében. 

2 7 Javaslatot tettem a Druístevni práce prágai kiadónak Komlós Ala-
dár Néró és a VII/а című regényének cseh nyelvű kiadására. 
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13 

Budapest, 38. júl. 25. 
Kedves Lacikám, 
ha tudnád, milyen felfokozott az életünk az utóbbi időben, 
megértenéd s nem neheztelnél a disznóságért, hogy ilyen 
későn gratulálok a házasságodhoz. Hidd el, ha nem is írtam, 
sokat gondoltam Rád, — igaz, Boris is gyakran emlegetett 
leveleiben. Aug. közepén Kassán leszünk s akkor, remélem, 
alkalmam lesz találkozni Veled s megismerkedni feleséged-
del. Kedves Lacikám, nem kívánhatok Neked jobbat, mint-
hogy a Te házasságod is úgy sikerüljön, mint az enyém.28 

Feleségednek ismeretlenül kézcsókomat küldöm, Téged 
ölel 

K. Aladár 

Ui. 
Editnek is kezét csókolom. Ó Kassán lesz aug.-ban? 

+ 
Én is szívből gratulálok. A legjobbakat kívánom mindkettő-
jüknek. A nyári viszontlátásig szívből köszönti magukat 

[Palotai] Erzsi 

14 

A postabélyegző kelte: Újtátrafüred, 1938. aug. 19. 

Kedves Laci, 
addig is, míg odahaza találkozunk, hadd köszönöm meg így, 

2 8 Palotai Boris, az első Csehszlovák Köztársaság fennállása éveiben 
Kassán élt. 
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írásban a gratulációdat. Szerda este már Losoncon leszünk. 
Szeretettel a viszlátásig: 

К Aladár 

Szívből üdvözli 

Komlós Aladámé 

15 

A postabélyegző kelte: Budapest, 1969. máj. 11. 

Kedves Laci, 
egész biztos, hogy B. [erkó] S. [ándor] [19] 44-ig élt. Bizonyí-
tékaim: az Ararát évkönyv 943-as kötetében még verset hoz-
tam tőle, a Mártír írók K.-ben pedig — amely még csak há-
rom évnyire volt a halálától — 44-ben jelöltem meg elhuny-
ta évét. B. S. egyébként 5-es gimn.-ként hozta fel hozzám 
verseit, s azután is mindig felkeresett, a harctérről is rend-
szeresen írt nekem (könyvében egyik versét nekem ajánlot-
ta). Erzsi állapota, sajnos, igen lassan javul, most talán új 
eljárással fognak próbálkozni. 

Kézcsók, ölelés 

К Aladár 
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NÉHÁNY VONÁS EGY KÖLTÖ-MŰFORDÍTÓ 
ARCKÉPÉHEZ 

Az 50 éves Devecseri Gábor 

Képes Géza hagyatékából került elő ez a szöveg amely tudtunkkal eddig 
nem jelent meg. Özvegye szívességéből közölhetjük 

Feltehetőleg felolvasás volt eredetileg vagy a rádióban, vagy a Kossuth 
Klubban, 1967-ben, a költő születésnapján (február 27.) rendezett műsoros 
esten; de ennél pontosabban az alkalmat dokumentálni nem sikerült. 

A szerk. 

Ezelőtt több mint három évtizeddel találkoztam először 
Devecseri Gáborral. Ugyanannak a számban kicsi, de ható-
sugarában jelentős társaságnak voltunk tagjai mind a ket-
ten. Ez a társaság a Mikes Kelemen-Akadémia volt, amely 
nevével az akkori Magyarországon a belső emigráció szük-
ségét hangsúlyozta. A Kisfaludy- és Petőfi-Társaság langyos 
unalom-tengerében mindenki egyet akart utánozni: a csa-
ládi és leíró költővé fésült Petőfit. A Mikes Akadémiában 
legalább mindenki mást utánzott: a közönséges olvasó előtt 
nagyjából-öregiből ismeretlen európai költőket s írókat — 
nem utolsósorban saját magunkat. És ez a szándék és gya-
korlat a zajos élet izgalmakkal telített levegőjét idézte fel 
körülöttünk. 

Az Akadémia pesti, Benczúr utcai helyiségében, az Aka-
démiát életre hívó Füsi József lakásán esett első találko-
zásom Devecserivel. Én a sárospataki Angol Intézet taná-
ra voltam akkoriban, úgy emlékszem az egyetlen vidéki tag-
ja ennek a kedves, bohém társaságnak, amelynek fájdalmas 
büszkesége, hogy több tagja — Hevesi András, Szerb Antal 
és Halász Gábor — a hősi halál és vértanúság koszorúját vi-
seli. Jól emlékszem: ott ültünk szétszórtan a kerek asztalnál 
s a díványon, borospoharat szorongatva — elnöke a társa-
ságnak soha nem volt — és az igazán meghitt, baráti légkör-
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ben költőkről beszélgettünk. Devecseri volt a társaság Ben-
jáminja: mindig kedves, mindig talpraesett, szellemesen, so-
hasem sértőn visszavágó fickó, felejthetetlen és fontos szín-
foltja volt ezeknek a találkozásoknak. Ki gondolt volna ak-
kor arra, hogy egy szép napon országos ünnepségeken ülik 
majd meg születésük napját! 

Devecseri esetében ez az ünneplés egyáltalán nem azt je-
lenti, hogy a tavaszi zsendülés és a nyári tékozló virágzás 
kora lejárt és elvesztésükért a gyümölcsszüret szelíd napfé-
nye vigasztal, ö már kora ifjúságában, amikor a költők láza-
san keresik és nem lelik azt az archimédészi pontot, ahon-
nan a világot kilódítsák sarkaiból — olyan műveket tett le 
a nemzet elé súlyos ajándékként, amelyek a földgömb bár-
melyik pontján életműnek számítanának. Ezek a művek: a 
teljes magyar Catullus és a teljes magyar Homérosz. 

Közhely számba megy már az a megállapítás, hogy ná-
lunk a műfordítás színvonala magasabb, mint bárhol má-
sutt a világon. Itt mindig elsőrangú költők vállalták azt a fel-
adatot, hogy a külföldi irodalmak remekműveit méltó mó-
don megszólaltassák magyarul. így váltak magyar szerzők-
ké Shakespeare, Goethe, Villon — hogy csak a régi klasszi-
kusokat említsem, s műveik így kapcsolódtak be a nemze-
ti irodalom vérkeringésébe. Catullus az első, mai értelem-
ben is merész, egyéni hangú latin lírikus, akinek furcsa, fa-
nyar hangja és a felszálló sorok végén szárnyaszegett var-
júkénti lezuhanó verssorai nagy és modern izgalmakat tár-
tak fel. Catullusnak ezt a sajátos hangját és a szenvedélyes 
feszültségnek ezt a megbicsakló vonalát kellett megragad-
ni és magyarul szinte előzmények nélkül megformálni. Ez 
volt Devecseri első sikeres vállalkozása. Tegyük még hozzá 
az elmondottakhoz, hogy a költő 21 éves volt, amikor a teljes 
magyar Catullust megjelentette. 

A másik, jóval nagyobb arányú vállalkozás a magyar Ho-
mérosz elkészítése. Homérosz fordításával nálunk már De-
vecseri előtt többen is megpróbálkoztak, de ezek a kísérle-
tek teljes sikerre nem vezethettek. Annak idején Baksaynak 
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Arany költői nyelvén és verselésével megszólaló kísérlete 
kettéosztotta a magyar Homérosz-várók táborát. Az egyik 
tábor azt vallotta, hogy a homéroszi hősi hatos mérték, a 
hexaméter soha se lehet magyar népi forma, tehát e he-
lyett a magyar hősi epikának szerintük egyedül méltó for-
máját, a páros rímelésű, 12 szótagú, hangsúlyos sorokat kell 
alkalmazni a fordításban. A másik tábor vallotta és követ-
kezetesen meg is valósította a tartalmi és formai hűség el-
vét, amit végeredményben legnagyobb költő-műfordítónk, 
Arany is vallott és költői gyakorlatával szentesített. A pipa-
szóra hangszerelt Homérosz helyett végül is megszületett az 
igazi Homérosz, amely tartalomban és formában az erede-
tinek művészileg teljesen hű képe és egyenlő rangú megfe-
lelője lett. 

A költő-műfordító sorsa, az itt-ott mutatkozó kedvező je-
lek ellenére, eléggé mostoha nálunk. Jól emlékszem, még 
Eötvös-kollégista koromban történt, egyik elsőrendű írónk 
Babitsról szólván, ezt mondta nekem: „Mihály nem költő. 
Mint műfordító, egészen kiváló, a Dante-fordítása remek. 
De költőnek nem költő." Én akkor azt próbáltam dadogni, a 
tekintélyes író igen határozottan megformált véleményével 
szembe szegülve: „Én azt gondolom, hogy egészen kitűnő 
műfordító csakis az lehet, aki költőnek is kiváló.. . " Ma is 
ezt vallom és nyilvánvalóan ez az igazság. Igen ám, csakhogy 
az emberekben a skatulyázási hajlam igen sokszor erősebb 
mint az igazságra való őszinte törekvés. S ha egyszer valakit 
a „kitűnő műfordító" rovatba besoroztak, ezzel beskatulyá-
zási energiájuk már ki is merült. Ezt az önkényes besorozást 
aztán az idő korrigálja vagy sem. Többnyire korrigálja... 

Mint Babitscsal, Devecserivel is megtörténik, hogy mű-
fordítói érdemeit és képességeit emelik ki a költői eredmé-
nyek rovására. Devecseri már az első — merész hangú, friss, 
őszinte — versében egy vitézt álmodik meg, aki nyilával oda-
szegzi az égre a pályáján haladó napot. Különös dolog ez! 
Mefisztofelész, amikor Fauszttal alkura lépett, azt gondol-
ta, hogy Faust szerelmeskedés vagy pontosabban szeretke-
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zés közben szólítja fel maradásra a tűnó pillanatot. De ki 
gondol erre a szerelem feszült pillanatában, amikor amúgy 
is megszűnik az idő, és ami elkezdődik, az maga az örökké-
valóság. Egyedül a munka az, ami közben néha érzi az em-
ber, hogy jó lenne megállítani az időt. De a költőnek erre 
sincs szüksége. Minden költő kettősen él: versében rögzíti, 
megörökíti az elszálló pillanatot — és él tovább a pillana-
tokban. Devecseri, a költő is így él — hogy is élhetne más-
képp? Az ilyen versei a legszebbek, amelyekben a szavak el-
len lázad, a süket, fecsegő, zörgő szavak ellen és olyan ver-
seket követel — és ír is —, amelyek úgy jelzik az élet szívme-
legítő villanásait, mint „a kígyó / ír a sziklára görbe vonalat, 
/ mely láthatatlanul sétáit őrzi / s amíg csak él, folyton to-
vább halad". Az élet, a természet, a mindenség mozdulatai, 
— ezeknek megragadása — erről szólnak a versek, és a meg 
nem ragadott rezzenésekről, az elmulasztott, a csak pedzett, 
de meg nem élt élmények, az élet árnyékától elriadt álmok 
szomorúságáról: 

, A legszebb álom ott kopogtat 
fülünk körül; 

de úgy alszunk, olyan sötéten, 
álomtalan, 

hogy még egy végső rezzenéssel 
megostromol, 

s fejét lehajtva, mindörökre 
továbbsuhan." 

Gyöngyházfénnyel ragyog ez a költészet, de izzani is tud. 
Szerencsére az ó-görög és latin mesterekkel szemtől szem-
be ült Devecseri, velük parolázott, tárgyalt, veszekedett. Jól 
tudja, érzi, hogy a klasszikus eszmény nem olyan szelíd, mér-
téktartó, szavakat tempósan szaporázó, ünnepélyes költői 
elv és gyakorlat, amivé ezt az ál-klasszikus iskolák szigorú 
óvatossága manikűrözte. Az akadémikus úgy gyűlüli és ret-
tegi a szertelenséget, mint ördög a tömjént. De Devecse-
ri tudja, hogy Homérosz is szertelen — még a szelídnek és 
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megadónak ismert Ovidius is. És milyen kedvesen megin-
dító, mégpedig éppen bizarr vigasztalansága okán — az az 
őszi kép, amit Devecseri fest: 

„Most felhő sincs az égen, csend van és széles levelei 
mögött lassan érik a szőlő. 

Tiszta vizű patakokban, kövek között elfolyik a bánat. 
Öreg cigány ül a fa tetején, fürészelik alatta az ágat." 

Vagy gondoljunk annak a versének szertelen szomorúsá-
gára, amelyben azt írja le, hogy szeretőjét hogy oldja szét a 
rajta átrohanó patak, s hogy szedi szét darabokra a termé-
szet és hogy nyeli be ezerrétű bendőjébe. íme, a vers záró 
szakaszai: 

„Arca felett folyt át gyengéden, 
napban fürdött a rét, 
csókolgatta fogát, kimosta 
és elvitte szemét. 

Térdeit megoldotta és 
ellepte derekát, 
csodálkoztak a kis füvek 
mikor lába levált. 

Haját is simogatta lágyan, 
legyezgette, játszott vele, 
bontotta, ringatta, becézte 
s fürtökben vitte messzire. 

Hárfapergető ujjait 
nevetve hordta szét, 
kilenc nagy folyó lett belőle. 
Dicsértessék az ég. 

Vagy amikor kedvese tiltakozik mohó, marcangoló csók-
jai ellen — a költő látszólag enged a tiltakozásnak, de meg-
fenyegeti a kedvest, hogy kísértetként fog rárontani éjsza-
kánként: 
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„ . . . álmaidban megjelenek, dühös 
tátott terekkel, negyvenezer fogú 

kísértetként és összemorzsolt 
csontjaidat a szelekbe szórom." 

A Margitszigeti elégia című kötet névadó verse Aranyt idézi: 

„Vörösen világít az ösvény, 
itt Arany János sétált nemrég, 
Lelke még a tölgyek körül leng; 
köztük már én is megpihennék" 

De az Arany szuggerálta nyugalom vágya két versszakkal 
odébb már visszájára fordul, pontos megfogalmazását ad-
va mindannak, amit Devecseri klasszicizmus-ellenességéről 
mondtam: 

„Itt e porondon, 
Előre nem tudott és ingó, 
bonyolult, megmeredt és álnok 
történések között keringve 
majd én is szertelenné válok." 

Devecseri tudatosan is vállalja és folytatja az imént meg-
idézett Arany fordítói pályáját, főleg a nagy görög költészet 
tolmácsolásával. De nemcsak folytatja, hanem sok tekintet-
ben tovább is fejleszti. És ez, valljuk meg, nem kis dolog. . . 

KÉPES GÉZA 


