
tencia. Ezekből jutunk el a létmagyarázathoz, a Daseíns-Interpretation
hoz. A magyarázat kilengéseit és lenyomó erejét vázoltuk. Nincs semmi
kivezető út a létezés sötétségéből. Az emberi létet és életet tiszta imma
nens tényezőkből megérteni nem lehet. Céltalanabb és rosszabbul beren
dezett alakulatot még elképzelni sem lehet. A végtelenre beállított és a
feléje irányított lelket nem lehet a végessel kielégíteni. A bellum om
nium contra omnes vigasztalansága és a mindennap várható megsem
misülés után, a halál, végső megsemmisítésének aggodalmas félelme lég
körében élni és kifejlődni nem tud. Az a filozófia tehát, amely ezen
fölülemelni nem tudja, nem lehet az "ember" filozófiája. Ebbe is be lehet
kényszeríteni, mint ahogyan a materializmus börtönébe is igyekeznek be
zárni, de mindkét helyen csak kisigényü, alacsony színvonalú emberek
érezhetik jól magukat.

Hogy milyen a francia exisztencializmus jelenlegi helyzete, az
"Athenaeum" legújabb számában olvasható. Átfogó képet csak később

alkothatunk. mikor ez a mozgalom már ott is kíalakult és leüllepedett.
A Congressus Thomisticus bizonyára becses adatokat küld majd erről,

hiszen e francia exisztencializmus adta meg témáját.

GEORG TRAKL VERSEIBŐL
Georg Trakl, osztrák lírikus, 1887-ben született Salzburgban.
Résztvesz a világháborúban s itt tör ki rajta, 1914-ben, rég
lappangó búskomorsága. 1914-ben, a krakkói helyőrségi kórház
ban hal meg. Versein az átszellemült művész áhítata sugárzik,
a félig már a túlvilágban lebegő lélek derengese. Tiszta, égi
szemlélet, gyermeki naivitás és transzcendens lendület hatja
át éteri költészetét. Az alábbiakban jellegzetes verseiből muta
tunk be néhányat.

A DÉLUTÁNBA SUTTOGOM
Öszi, híg nap, bágyatag,
a gyümölcs lehull a fáról.
Még egy hosszú délutánon
csönd fészkel az ég alatt.

Érc csendül, vesző, halotti
egy fehér állat lerokkan.
Lányok hangja nyers dalokkal
a levélhullásba rogy.

Szín kel Isten homlokán,
a téboly lágy szárnya rezdül.
A dombon árny fut keresztül
éjszín korhadás nyomán.

Alkony békessége vári
gitárok borúja réveszt.
És az enyhe lámpafényhez
félálomban térsz be már.



KÜLVÁROS, DÉLI SZÉLBEN

Kietlen estbe barnul a negyed,
szürkés bűz úszik el a levegőben.

A híd alól vonat robaja dörren 
verébhad ugrál a sövény felett.

Ijedt kunyhók, szétszórt sikátorok,
vad összevisszaság a kerteken,
fülledt ordítás bődül hirtelen,
gyerekcsapatban piros rongy lobog.

A szemétdombon patkánykar süvít.
Belet visznek az asszonyok kosárszám,
rüh és mocsok a nők rút karavánján,
amint az alkonyból előtűnik.

S most egy csatorna vastag vért okád
a vágóhídról a csöndes folyóba.
Szelek festik a cserjést tarkulóra
s lassú pir botlik a hullámon át.

Suttogás, mely zavart álomba fúl.
Vizesgödrökböl föllibegő képek,
emlékeí talán egy más, előbbi létnek,
mely langy szelekből kél és visszahull.

Felhők közt fénylő fasorok lebegnek,
szép hintókkal, vakmerő lovagokkal.
Majd egy hajó, amint szirtekre rokkan
és aranyárnya rózsás mecseteknek.

ROMÁNC AZ ÉJHEZ

A csillagok sátra alatt
magány lép át az éjfelen.
A gyermek ébred hirtelen
s arca szürkén a holdba fagy.

Az eszelős sikoltva sír,
a rácsos ablak rámered.
Csodálatos szerelmesek
vonulnak a tó partjain.

A gyilkos borába nevet.
Betegbe belemar a félsz.
Imádkozó apácakéz
fehérlik a kereszt felett.

Álmában dúdol az anya.
A gyermek bámulja az éjt,
nagyratárt szeme most sötét.
Csendül a bordély kacaja.

A pincelyukban gyertya ég,
a halott keze sápatag
csönddel írja be a falat.
Az alvó suttog egyre még.

Vidor Miklós fordítása
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