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RIMBAUD

Otven esztendlJvel ezellJtt halt meq vérmérgezésben
egy marseillesi kórház betegekkel teli szobájában. Fia
talon, letörten, izületi gyulladástól dagadt, megmereve
dett térddel verg{Jdött haza Afrikából. Költészetéért
akkor már ezrek lelkesedtek s egész kis kö!tlJi iskolák
esküdtek egy-egy »ersére. Még csak tizenhat éves gye
rek volt, mikor verseivel meghódította Párizst. Eran-:
ciaország legnagyobb írói fogadták barátságukba,. Vic
tor Hugo, "kölyök-8hakespearnak" nevezte elragadta
tásában. S ez a körülrajongott alig harminchétéves be
teg kölUJ már tizenhat esztendeje nem írt egyetlenegy
'versel sem.

Va,n valami misztérium Rimba'ud életében. Ez a
kiszámíthatatlan. zseniális suhanc húsz éves korában,
t'ad és. lázadó kóválygásokkal teli gyerekkor. meghök
kenlő, elbámésztó, sokszor hajmeresztlJ, borzongató pá
rizsi kalandok s revolveres drámával, idegen országból
való kiutasítással tűzdelt nagy bolyongások s zajos,
még ebben a korban is rendkívüli síkerek után egy
szerűen hátatfordít mindennek: barátoknak és iroda
lomnak. Nem akar többé író lenni. Talán rájött, hogy
egyéniségének korlátlan lehetlJspgeit nem tudja örök
életű formák ba gyúrni. l'alán észrevette, hogy ,,0. líra
az egyénesülés egy bizonyos fokán túl vagy zenévé
lesz vagy - őrültséggé." (Szabó Dezs6.) Az írásban, a
versben /ükröz6dű. csillogó, /ükteUJ élet nem elégítette
ki többé. Vj, színesebb, még kalandosabb, izgalmakban
még b6velkedlJbb életre vágyódik. Színesebb, exotiku
sabb tájak, vadabb, 6seredetibb emberek közé kíván
kozik. Egy cirkusszal végigjárja' a világot, majd tíz esz
tendeig robotol afrikai lJserdlJkben s néger falvakban:
veszi és adja az elefántcsontot egészen addig. míg' ha
lálos belegsége haza nem kényszeríti.

Életénél is szokatlanabb, rendkívülibb, meghökken
tlJbb költészete. Verseiben, kiilönösen a formálI an for
mában írott "poemes en prose'í-okban; - melyekben a
kötött vers ritmusát és rímeit az érezhet{; tökéletesség
s a gondolalok bels6 ritmusa pótolja, - a tudatalalti
mélységek kiszámíthatatlan, sokszor félelmetes forrásai,
bugyognak fel, törnek e16 mindeni magukkal sodró, vad
áramlással. Rémítő pokolilálomások. majdnem ártatlan
huncutkodások, suhancos ötletek villognak. gomolyog
nak fantasztikus összevisszaságban s megrlJkönyítlJ ter
mészetességgel.

Igazi kölyök-zseni, aki gyerekesen tud örülni an
nak, ha kihívó vigyorgásával, hetyke akasztófahumord
val (Bohémélet) sikerül neki falhozállítani vagy éppen
meglúdb6röztetni a nyárspolgárokat ; viszont nem rit
ká11l csakúgy mellékesen, a zseni nemlörlJdömségével
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