
padján ül és csak dacos áldozatokban élhet, a válságok ellen
vagy a válságok ellenére, az író is hidegebb feladatra vállal
kozik. Imi csak az egyéni érdek vagy a jobb meggyőződés el
len lehet, nehéz a kettő között méltó utat találni, de az encik
lopédista, értékőrző magatartás ideiglenesen talán mégis meg
oldás. Kicsit leverő csupán, hogy Flaubert mondása ma kép
letesen is igaz: "A lángelme nem más, mínt nagyon hosszú
türelem."

Pogdny Ö. Gdbor

KÖNYVEK
VERSESKÖNYVEK

A VERSKöTETEK, melyekről írni akarok,' egymástól függetlenül is
[elentösek ; de jelentőségüket még növeli az a tény, hogy három
egymásután következő lírikus nemzedék szőlal meg bennük, három
nemzedék, mely legalább annyira hasonlít egymáshoz, amennyire
különbözík egymástól. Izgató feladat lenne megkeresni azokat a
központi magokat, idegközpontokat, melyek közösek e három köl
tönél, rámutatni a közöttük fennálló szimbiózis jelenségekre és 
ha már természettudományi fogalmakat használunk - megfigyelni
az esetleges ozmózis-jelenségeket, melyek Szabó Lőrinc és Jékely
között feltételezhetők. Izgató s nem is terméketlen feladat lenne,
de a jelen esetben megvalósilhatatlan, mert Babits verseskönyve
secundér lírai kötet: a téma s nagyrészt a technikai megoldás is már
elöre meghatározott,· természetszerűleg korlátok közé szoritott, ami
a költő számára nagyszerű feladatok sorát jelentette, de az objektív
vizsgála t megakadályozza abban, hogy Jónás könyve alapján meg
mutathassa azokat a jelenségeket, melyek egyrészt Babits és Szabó
Lőrinc (a fiatal Szabó Lőrinc), másrészt Babits és Jékely Zoltán kö
zött fennállnak s így három költő-nemzedéket szervesen összekap
csolnak.

BABITS Jónás könyvét olvasva, az ember felveti magában a kér
dést, mi a magyarázata annak, hogy a lírikusok nagyrésze az ötve
nen túl ösztönösen másodlagos-líraí témák felé fordul. Felületes
és elhamarkodott kövétkeztetés lenne azt állit ani, hogy ezt ihlet
hiány okozza, mert ezek a másodlagos lírai alkotások még intenzi
tásban is gyakran felülmúlják a közvetlen élmény hatása alatt ke
letkezett verseket: Claudel lenyűgöző Dante-ja legalább olyan len
dületes, mint a húsz évvel ezelőtt írt öt óda bármelyike, T. S. Eliot
hatalmas biblikus versei (a Jónás könyve műfajilag leginkább ezek
hez hasonlítható) magasan felülmúlják régebbi lírai alkotásait, s
Babits könyvét olvasva az embernek egy pillanatra sincs ~z az ér
zése, hogy epikus művet olvas. Még azt sem lehet mondani, hogya
bibliai történet ürügy vagy nagyszerű szímbőlum, melyen keresztül
a költő szólal meg; az, aki a Jónás könyvében tétovázik, remeg, töp-

t Babits Mihály: Jónás könyve (Nyugat); Szabó Lőrinc: Váloga
tott versek (Singer és Wolfner); Jékely Zoltán: Új évezred felé.
(Oserépfalvi).
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reng, korhol és imádkozik, nem annyira a próféta ajkán megszólaló
költő, mint inkább a költő, aki akarva-nemakarva átéli Jónás nyug
talanságát és kínját, és másként, mint a próféta hangján nem is
tud megszólalni. Ha nem így lenne, a sorokból hiányzana az a lázas
lüktetés, melyet a legtökéletesebb technikai tudás sem tud előidéz

ni, és az egész alkotás darabokra hullna, talán ragyogó, de halott
részekre.

A könyvet lezáró Jónás imája - mely mindentől függetlenül
Babits egyik orom-verse, s a maga disztelenségében, öntudatos alá
zatosságában az utolsó évtized egyik legszebb vallásos verse - is
elárulja, hogy ebben az alkotásban a költő egy a prófétával:

... mint Jónás, rest szolgája, hajdan
bujkálva, késlJbb mint Jónás a Halban
beszálltam a kínoknak eleven
süket és forró sötétjébe ...

A mai Babits egész esztétikája levezethető a Jónás könyvé-ből:

az a költő, akit valamikor elismerő vagy kissé megbélyegző hang
súllyal poeta doctus-nak neveztek, kilép gőgös magányából és meg
szólal,

mert vétkesek közt cinkos, aki néma.

Épp olyan félve vállalja a próféta-sorsot, mint egykor Jónás;
de ez nem a gyávaság vagy az önzés félelme, hanem a felelősség sú
lyát érző költő-próféta rettegése, aki tudja, hogy messzehangzó szava
életeket menthet és sorsokat irányíthat. S ha nyugtalanítja is az
a tudat, hogy hiába akart menekülni, az isteni kéz elérte és az el
rendelt cél felé irányította, egyben megnyugvást is érez, mert jó
érezni egy néha kíméletlenül taszító Kéz erejét.

A természetesnek tetsző bibliai és archaizáló nyelv is annak a
bizonyítéka, hogya téma és az élmény itt egyazon dolog; ha nem
így lenne, az olvasó mesterkéltnek, "művészieskedőnek" érezné ezt
a stilust. Ezzel azonban távolról sem azt akarom mondani, hogy
Babits öntudatlanul archaizál. A "Herceg, hátha megjön a tél is"
lírikusa sokkal öntudatosabb művész, semhogy lemondana azokról
az eszközökről, melyek szervesen hozzátartoznak művészetéhez, A
rímek raffinált lompossága (s váratlanul égv-egy elkápráztató rím
megoldás), a játékos verssorok (,.másod estére másik térre ére"), a
ritmust fokozó vagy hangulatot kifejező enjambement-ok, engedel
mes fogaskerekek szerepét játsszák egy bonyolult gépezetben, me-.
lyet Babits ösztönösen és ugyanakkor tudatos biztonsággal kezel.
Ösztönösen és ugyanakkor tudatosan, mert a mágikus sorok, melyek
a Jónás könyve "lelkét" alkotják csak az ösztön és az értelem, az
anima és az animus nászából fakadhattak. Az ilyen megmagyaráz
hatatlan szépségű sorokra gondolok:

A víz símán gyilrűzött, mint a márvány ...

Pátyiában a nagy fények fonta ködnek ...
Olyan fínomak és sejtelmesek, szépségük annyira anyagtalan,

hogy nem is lenne szabad kiemelni őket a versszakok védő tömbjei
ből. Bremond abbé írja a Priére et poésie-ben, hogy még a legna
gyobb költőknek is alig néhányszor sikerül életükben ilyen mágikus
sorokat papírra vetniük; van-e felemelöbb, boldogitóbb érzés a
Jónás könyve művésze számára, mint tudni, hogy örökké égő tüze
ket sikerült lopnia az égből?
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(Madarak)

"LIRIKUS KORTÁRSAI közül legtöbbre ő vállalkozott; ragaszkodik
az Ady-nemzedék egész tárgyköréhez", írja Szabó Lőrinc válogatott
verseinek előszavában a kötet összeállítója. Azt hiszem az a költő,

akiról ezt állítják, önmagában jogosan tiltakozik e jóakaratú, de té
ves értékeléssel szemben: Szabó Lőrinc valóban sokra vállalkozott,
de legkevésbbé arra, hogy megmaradjon az Ady-nemzedék! tárgykö
rénél és formai eszközeinél. Eppen ellenkezőleg: lírai magatartá
sában az a legjellemzGbb vonás, hogy undorodik minden konformiz
mustól s valami gőgös kegyetlenséggel keresi önmagában s a világ
ban az ismeretlen hangulatokat és összefüggéseket. Formailag pe
dig márcsak azért sem ragaszkodhatik egy előző nemzedék eszkö
zeihez, mert nyugtalansága, intellektuális érdeklődése s lelki fejlő

dése megköveteli a formai változásokat: a fegyelmezett szabadver
sek korszakát (mellyel párhuzamosan néha mintha a Romances sans
paroles Verlaine-jének formáit is használna) a vágott verssorok
(vers coupés) korszaka váltja fel:

Ne magamat? De! Magamat!
Mindenki magát!
Nem magamért, mindenkiért
siratom én a magányt ...

Egy örökké tépelődő, önmagát emésztő lélek természetes kife
jezési formája ez a szaggatott ritmusú, kopogó vers, mely egyúttal
mintha a nagy városban élő modern ember idegállapotát akarná
megrögzíteni. S végül a harmadik, a mai korszak: a forma leegy
szerüsödik, sokkal inkább emlékeztet az öreg Arany nyugodt hang
jára, mint Ady vagy az "Ady-nemzedék" (vagy az előbbi Szabó Lő

rinc) kifejezési eszközére:
Mit tehetek? Nevetek és adok,
szalonnablirt, kölest és tökmagot,
ami akad ... Míg kint teszek-veszek,
messzirlii lesik az erkélyemet,
s alig jövök be, tollas seregiik
rögtön itt van, itt röpdös mindenütt

Nem lenne érdektelen végigkísérni a formai változásokkal pár
huzamosan a költő lelki fejlődését, helyesebben intellektuális ma
gatartásának állomásait. Mert Szabó Lőrinc erősen intellektuális
költő, aki agyában hordja a szívét, ha már nem sikerült azt kisza
kítania magából. Ez a magatartás bizonyos fegyelmezettséget ad
verseinek, ami egyik legfőbb értéke a "Te meg a világ" költőjének,

s aminek nem egy szép versét köszönheti (Ne magamat?, Az Egy ál
mai, A homlokodt61 fölfelé stb.), ugyanakkor azonban ez jelenti szá
mára a legközvetlenebb veszélyt is. Az antológiában közölt új ver
sekből mintha arra lehetne következtetni, hogy sikerült kiszabadul
nia az önmaga által épített börtönből, de megmutatni csak a jövő

fogja, vajjon ez a kiszabadulás nem vezeti-e egv nem egészen ön
ként vállalt költői magatartás terméketlen zsákutcájába.

JÉKELY ZOLT ANNAK, azt hiszem, második verskötete az "Új év
ezred felé". Megvallom, számomra némi csalódást jelentett, aminek
nem annyira a költő az oka, mínt inkább azok a kritikus-barátok,
akik Jékelyt "a fiatal lírikus-nemzedék legkiemelkedőbb képviselő-

I Azt hiszem az "Ady-nemzedék" sohasem létezett abban az ér
telemben, ahogyan az antológia bevezetője használja.
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jének" nevezték ki s ezzel felfokozták az érdeklődlí igényét. Ugyan.
akkor megtévesztették a kétségtelenül tehetséges költöt is, aki úgy
igyekszik méltónak mutatkozní a magasztalásra, hogy erőszakosan
kiszélesíti Iírájának területét és intellektuális és pröfétikus pózok
ban tetszeleg mások s kissé talán önmaga előtt is. Jékely Zoltán a
hangulatok, sejtések, tűnő emlékek, tájak és évszakok lírikusa való
ban kitűnő (Elhagyott lakások siratása, Reggeli tűz, Pisztráng-balett
stb.) s az ilyen sorok, mint:

Forog, gördül a nagy Rotáció,
bezárulnak s megnyilnak csillagévek ;
a Hadak-utja fénylik, mint a hó,
porában jó vitézek mendegélnek,
gurul a Hold, roppant aranygolyó ..•

felejthetetlenül az emberben maradnak; de ez a sejtelmes fínomság,
mely Jékely verseinek legértékesebb része, rögtön eltűnik, mihelyt
gondolati vagy metafizikai területre téved. Ilyenkor hangja erőlte

tett, s szinte bántóan érződik, hogy valami idegen elem keveredett
versébe, mely mindent megfertőz:

6, embernemzetség! Csillagszi!ánk
Vetett ide a földre, bizonyisten!

A modernkedés szintén furcsán hat ennél az annyira nem "mo
dern" lírikusnál. Elég egy ízléstelen sor és a "Nizsinszkihez" című

vers tiszta hangulata azonnal megromlik:
hogy nyilalhat dagadt Nurmi-sz!ved!

Ugyanez történik a "Chaplin-óda" végén:
"Itt nyugszik Char!y Chaplin ur,
Roi des Foux - a Bolondok Királya."

.De a költői igazságszolgáltatás még a költöt is utoléri: rosszul
használja a fou többesszámát (nem sajtóhiba!) s az olvasó megálla
pítja, hogy Jékely - aki mint lírikus sokszor igazán kitűnő 
francia grammatikából négyest érdemel.

BEFE.JEZÉSűL két műfordításról kell megemlékeznem. A pécsi
Janus Pannonius Társaság kiadásában Holler András huszonöt Ver
haeren verset ültetett át magyarra, ami már azért is figyelemre
méltó, mert Verhaerennek eddig alig néhány darabja jelent meg
magyar fordításban, és a Kosztolányí fordította híres Szél-en kívül
jóformán nem is ismertek semmit ettől a flamand származású fran
cia nyelvű és műveltségű költötöl. "Ebben a könyvben - írja Vár
konyi Nándor a fordítást bevezető szép tanulmányban - az olvasó
izelítőt kap a ritkán csillapodó viharból, ami Verhaeren költészete
volt, látni fogja, mint töri át a francia verstan kristállyá csiszolódott
formáit, mint teremt meg valami alig elképzelhető dolgot: a francia
szabadverset s látni fogja e költészet legfLbb törvényeit: az akarat
rnunkát, az idegfeszülést, a csillapíthatatlan mozgást."

Holler András szívesebben fordul a fiatal Verhaerenfelé s in
kább első köteteiből (Les moines, Les heures) fordít, mint az érett
Verhaeren alkotásaiból. A kritikus restelkedve írja le azokat a szte
reotip jelzőket és megállapításokat, melyek a műfordításokkal fog
lalkozó ismertelésekben minduntalan visszatérnek: az eredeti szö
veget hűen tolmácsolja, jó formaérzékről tesz tanuságot, stb., stb"
de az ilyen semmitmondó megállapításokat csak akkor lehetne el
kerülni, ha az embernek helye és ideje lenne ahhoz, hogy összeha-
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sonlítsa a fordított verset az eredeti szöveggel és rámutasson a for~
dító technikai leleményességére, az esetleges tökéletlenségekre etc.
Egyszer talán majd nálunk is megszületik a francia Y ~lJdrasil-hoz

(vagy a már msgszünt Muse frangaise-hez) hasonló folyóirat, mely
kizárólag verseket és a lírával kapcsolatos tanulmányokat közöl;
abban bizonyára külön rovatja lesz a műfordításoknak és a velük
foglalkozó bírálatoknak.

VERLAINE mindig vonzotta müfordítóinkat és költőinket: Szabó
Lőrinc, Térey Sándor egész kötetrevalót fordított a "szegény Lélían"
verseíböl, de Ady, Kosztolányi, Babits, T6th Arpád ís érdeklődéssel

fordult feléje, aminek többek között az az oka, hogy a modern fran
ciák között Verlaine antiintellektuális, érzelmes lírája áll legköze
lebb hozzánk, magyarokhoz. Raícs István fordltásaí (Paul Verlaine
verseiből, Budapest, 19f19.) valószínűleg csak úiabb állomást jelen
tenek, melyet majd mások fognak követni. Főleg a Sagesse-böl és
a Romances sans paroles-ból fordította a verseket, bár itt már majd
nem átköltésről van szó: nem ragaszkodik az eredeti szöveghez in
kább a versek zenéjét és hangulatát igyekszik visszaadni. Például
ezt a versszakot:

II faut, voyez-vous, nous pardonner les choses,
De cette fogon nous serons plus heureuses.
Et si notre vie a des instants moroses,

Du moins serons nous, n'est-ce pas, deux pleureuses ...

így "fordítja":

Van életünkben sok-sok furcsa perc,
mikor megbocsátunk s mindent megír
a toll, melyben máskor nincs semmi mersz
cívódik csak s a lelkünk egyre sír.

S ha ebben az esetben az a hangulati rekonstrukció nem is si
került teljesen, a versek legnagyobb része nem méltatlan az ere
detihez.

Just Béla

AMERIKA
RACHEL FIELD: EGY ASSZONY HARaM ÉLETE. (Révai.) Fordí
totta Szinnai Tivadar. Az ír6nő hiteles adatok alapján elmondja nagy
nénjének, a francia születésű Henriette Desportasnak regényes éle
tét. Ez az élet, a XIX. századbeli kenyérkereső nő élete, már ma
gában véve oly tökéletesen megfelel az érdekfeszítő. mozgalmas tár
sadalmi regény követelményeinek, hogy szinte feleslegessé válik
bárminő szakmai fogás, vagy hatásos irodalmi eszköz alkalmaz isa.
Enélkül is eléri célját, a magasabbrendű, bár mindvégig felszínes
szórakoztatást.

A regény első része a hősnőt hazájában mutatja be. Az ese
mények színhelye legnagyobbrészt Páris, e csillogó, izgalmas lég
körrel telített, roppant végletek közt hajszolódó város, hol royalís
ták és bonapartisták marják egvm ist Lajos Fülöp ingatag trónja
körül. Páris ezidőtájt szellemesebb és romantikusabb. kegyetlenebb
és álmodozóbb, mint valaha. Itt-ott kapunk egy kis ízelítöt ebből a
túlfűtött, történelmi légkörböl, - asszonyi szernmel meglátott tör
ténelmet, távlatok nélkül, inkább csak egy-egy utca, vagy egy ház
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történeimét - némi erőltetett couleur locale-t a polgárkirály rövid
uralkodásának korából, melyben a nagy Rachel a Théíltre Francats
színpadán, a politika pedig utcai barrikádok mögött aratja forró
sikereit. A hősnő küzdelmes éveket tölt egy hercegi család szolgá
latában, mint nevelönö. Háládatlan feladatát sok tapintattal és bá
torsággal végzi. Henriette és a boldogtalan házaséletet élő herceg
kimondatlanul maradt, eszményi szerelrnéröl finom rajzet kapunk,
ámbár nem mondhatnánk, hogy ez a felhőkben járó kapcsolat az
újdonság erejével hatna. Eszményi nevelőnő és boldogtalan her
ceg, - mintha már hallottunk volna efféléről érzelmes német re
gények jóvoltából? A herceg, - akit alkalmazottai állandóan "ke
gyelmes úrnak" címeznek, nem tudjuk, a forditó, vagy a szerző

egyéni elgondolása szerint - végül akaratlanul is magával sodorja
az ártatlan Henriette-et életének véres, titokzatos tragédiájába. Ez
a házassági botrány akkoriban bejárta az egész világsajtöt, az új
ságok hasábos cikkekben ismertették a titokzatos gyilkosság körül
ményeit s gyűlölködő hangon írtak a pikáns ügy gyanusítottjáról, a
Conciergerieben raboskodó "Mademoiselle D."-ről. Ez a bűnügy, a
hírhedt I'affaire Praslin, széles hullámokat vert egész Franciaor
szágban, közvetve kihatott a politikai életre is s előbb a makacsul
konzervativ Guizot-t emelte ki a külügyminiszteri székből, majd
megingatta Lajos Fülöp trónját. Henriette csorbítatlan becsülettel,
de megtépázott hírnévvel szabadult a börtönből, hogy később barátai
segítségével elhajózzon, mint előtte s utána annyian mások, a meg
feneklett európaiak mentsvára felé, Amerikába.

A második kötet, mely érezhetően biztosabb kézzel íródott, el
mondja Henriette amerikai élményeit, házasságát s a polgári élet
biztos keretében folytatott változatos 'napjait. Élete itt kapcsolódik
be az írónő családjának, az elképesztően nagyszámú Fíeld-család
nak történetébe. Hallunk a kor nagyembereiről, Cyrus Field, a ká
bel feltalálója, Bryant a költő, Putnam, a híres könyvkiadó, Lin
coln, Morse, Youmans, Emerson sorra felvonulnak a regény lapjain.
De sajnos, csak felvonulnak, mint szalonban az előkelő meghívot
tak. Nem tudunk meg róluk többet, mint amennyit a "jelenvoltak"
névsorából megtudhat a kiváncsi olvasó. A felsorolt nagy nevek vi
selői között szinte egyetlen egy sem akad, aki hús-vér emberré vál
na. A szerző írói leleménye, emberábrázoló képessége ezen a pon
ton teljességgel felmondja a szolgálatot. Még a hallatlanul küzdel
mes életű Cyrus Fieldről is mindössze annyit tudunk meg, hogy
"fel-alá szaladgált a szobában, mint a bolond," mikor találmá
nyával első ízben kudarcot vall s egész vagvona odavész a roppant
vállalkozásban. Henriette-en kívül csupán férje, Henry Field, a ro
konszenves protestáns lelkész s még néhány mellékes személy emel
kednek a valóságos, életteljes alakok sorába.

Rachel Field kétségtelenül tehetséges,'kedves hangú mesélő s
alakjai közül azok, melyek nem igényeltek túl mélyenjáró [ellem
rajzot, kitűnden sikerültek. A többi csak mese és árnyék, impozáns
névsor, legjobb esetben hiteles sajtókritika. Szívesebben láttunk
volna szűkebbre fogott mesét és több irodalmat. Ez nem rontott
volna a regény mozgalmasságán, de annál jobban emelte volna a
lélekrajz értékét. A regénynek azonban bizonyára így is lesznek
lelkes rajongói, akik feszült érdeklődéssel, meghatottan olvassák
majd Henriette Desportesnak, e jellegzetesen gall szellemű s vér
mérsékletű, sorsáért mindvégig bátran helytálló nőnek, sokezer ön
álló modern nő hajdani ősének élettörténetét.

Déchy Liane

so VIG'lIA
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