
FALUDY GYÖRGY mûforditásaiból
Landsknechtnóta a XVI. századból

Mink volnánk hát a foltozott 
irhájú hírhedt zsoldosok, 
kiknek egészen egyre megy, 
hogy völgybe, avagy hegyre megy,
parasztra, úrra, papra megy, 
bitóra vagy csak babra megy, 
háltunk már puszta ég alatt, 
kaszáltunk fût a jég alatt, 
láttunk Brédában lángokat, 
s ûztünk tízéves lányokat, 
mert mink vagyunk a foltozott 
irhájú német zsoldosok.
Láttatok zsenge gyermeket,
akit a strázsa kergetett?
Így verbuváltak minket is,
kaptunk páncélt és inget is,
korbáccsal vert a hadnagyunk,
így nõttünk fel s most itt vagyunk,
s nem kímélünk férfit se nõt,
fáihoz kenjük a csecsemõt,
és elfoglaljuk ágyadat,
s aztán rád gyújtjuk házadat,
mert mink vagyunk a foltozott 
irhájú német zsoldosok.
Kiirtottunk már hét megyét, 
s megmásztuk Róma hét hegyét, 
kullogtunk õszi sáron át, 
vérfürdõt vettünk nyáron át,
úsztunk már téli réteken, 
s patkánymód át a Weseren, 
izzadtunk lenn a Pó megett, 
s hörböltünk szomjan hólevet, 
ettünk sáskát s döglött lovat, 
s hallottunk szörnyû átkokat, 
mert mink vagyunk a foltozott 
irhájú német zsoldosok.
Nem ismerünk apát, anyát, 
kivágunk minden almafát, 
megmérgezzük a kútvizet, 
azt szolgáljuk, ki megfizet, 
annyit se mondunk: jó napot, 
s kinyitjuk a hordócsapot, 
széthordjuk ingóságodat, 
ringyóvá tesszük lányodat, 
s ha nem mondod, hogy: köszönöm, 
lebunkózunk a küszöbön, 
mert mink vagyunk a foltozott 
irhájú német zsoldosok.
S ha egyszer majd megvénülünk
és lócánkon hülyén ülünk,26
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s lábunkat köszvény marja már,
s nehéz lesz Frundsberg kardja már:
obsitba küld a hadnagyunk,
és várról várra baktatunk,
úgy lesve, hogy a szeretet
hol nyes egy darab kenyeret,
s így érünk oda, hol az út
végén azt nézi Belzebúb:
hol jönnek már a foltozott
irhájú német zsoldosok.
(Ismét elölrõl: Itt jönnek már a foltozott irhájú német zsoldosok...)

(1937. 11.)

LUKÁCS GYÖRGY
Az irodalmi alakok intellektuális fiziognómiája
(Részlet) 

[…] az intellektuális fiziognómia kidolgozásának szükségszerûsége a tipikus magas felfogá-
sából következik. Minél mélyebben ért valamely kort és érti a kor nagy problémáit a költõ,
annál kevésbé mozoghat mûve hétköznapi színvonalon. A hétköznapokban eltompulnak a
nagy ellenmondások, közömbös, összefüggés nélküli esetlegességek keresztezik, nem ölte-
nek valóban tiszta és kibontott formát, ami csak akkor jelentkezhet, ha minden ellentét leg-
végsõbb, legvégletesebb következményéig fokozódik, ha mindaz, amit tartalmaz érzéki és
nyilvánvaló. A nagy költõk tipikus karakter- és tipikus helyzetteremtõ képessége tehát
messze meghaladja a mindennapi valóság legpontosabb megfigyelését is. Az élet mély is-
merete sohasem korlátozódik a mindennapi megfigyelésére, hanem ellenkezõleg a lényeges
vonások megragadásának alapján oly jellemek és szituációk felfedezésében áll, amelyek 
a mindennapi életben teljesen lehetetlenek, amelyek azonban azokat a hatóerõket és törek-
véseket, amiknek a hatékonyságát a mindennapi élet csak elmosódottan jelzi, az ellentétek
legmagasabb és legtisztább kölcsönhatásának világosságában tüntetik föl.

Don Quijote a szónak ennek a magas értelmében a világirodalom egyik legtipikusabb
karaktere, s nem vitás, hogy az olyan helyzetek, mint pl. a szélmalmok elleni küzdelem,
a legsikerültebb és a legtipikusabb szituációk közé tartozik, amelyeket valaha alakítottak,
jóllehet ilyen szituációk a mindennapi életben nem fordulhatnak elõ. Igen, mondhatjuk:
a jellembeli és szituációbeli tipikus elõfeltétele a mindennapi valóság meghaladása. Ha-
sonlítsuk össze Don Quijoteét Sterne Tristram Shandyjével, a legjelentõsebb kísérlettel,
mely a Don Quijotéban alakított problémákat a mindennapi életbe viszi át, s kiderül
mennyivel kevésbé mélyen és kevésbé tipikusan juthatnak kifejezésre ilyen ellentétek 
a mindennapi életben. (Természetesen Sterne-nél a mindennapi élet anyagul való válasz-
tása már annak a jele, hogy menyivel kevésbé mélyen, mennyivel szubjektívebben állít-
ja fel a problémákat, mint Cervantes.)

A tipikus szituáció végletes jellege abból a szükségszerûségbõl ered, hogy az emberi
jellemekbõl a legmélyebb s a legvégsõbb vonást a benne lévõ ellenmondásokkal együtt
kiemeljék. A jellemek és helyzetek végletességére való hajlam természetesen nemcsak a
nagy íróknál adott, hanem elõfordul a tõkésrendi élet prózájával szembeni ellenzékiség
formájában is. Ám a csak romantikusoknál a jellemek és helyzetek végletessége öncél s
lírai ellenzéki, pittoreszk a jellege. A realizmus klasszikusai ezzel szemben az emberi jel-
lem és a szituáció végletes kiélezettségét csak mint költõileg legalkalmasabb kifejezési
eszközt választják a tipikus alakítására. […]

(1938. 1.)
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