
Baudelaire-re emlékeztet viszont komor pesszirrnzmusa, a borzal
mak hátborzongatóan hű ábrázolása, a sötét, kisérteties iránti ér
zéke. Ezt nem világnézete diktálja (mert hiszen keresztény világné
zete, különösen annak mai értelmezésében a derű: világos, diadal
mas filozófia); eredetét részint a modern ember pesszímízmusában,
a borzalmast bemutató naturalizmusában kereshetjük; de gondol
nunk kell az angolszász lélek, az ó-angol költészet sötét világára,
homályos, borongós, komor hangulatára is.

Eliot költői formája újszerü, új versformákat és versmértéket
használ, de a formai anarchiától irtózik.

Műveit Magyarországon is ott találjuk minden modern angol
költészetről szóló antológiában. A legújabbak közül Képes Gézáé, a
S z i g e t é n e k e l közöl néhányat költeményei közül, a legismer
tebbeket: A v í z i l ó, R a p s z ó d i a e g y s z e l e s é j j e l e n.
Alább néhány nálunk kevéssé ismert művének fordítását adjuk. E
pár szemelvény azonban nem. alkalmas arra, hogy Eliot hatalmas és
igen érdekes és értékes költészetét megismerjük. Erdekes volna egy
antológia azokból a verseiből, amelyek Magyarországon is komoly
érdeklődésre számíthatnak.

SIMEON ÉNEKE

Adj Uram, békét! Pihenjek végre!
(TÓl.' járja át majd
A te szíved is l)
Görnyeszt életem borzalmas terhe, s utódaimnak terhe is.
- Szívemhez ért már a halál mérge, az én halálom, s a többi mind ..•
Bocsásd hát, Uram, el a Te szolgád,
mert az üdvösséget már láttam itt!

A NAPKELETI BÖLCSEK ÚTJA

Metsző fagy kísért végig az úton.
Tél volt, hiába!
Nem utasoknak való idő ez,
ily hosszú útra,
a halott földön ...

Tevém leroskadt az olvadt hóban.
Volt, hogy sajnáltuk szép palotánkat.
a függőkertet. s a teraszokat;
A szörbetkináló, símabőrű lányt ...
- Itt nem volt más, csak a tevehajcsárok,
bortól részeg és nőktől részeg, gyakran meglépő durva fickók;
ellenséges várak, idegen városok,
piszkos falvak, hol vagyont kértek falat kenyérért ...
Nem, nem volt könnyű!

Végill már inkább éjjel is mentünk,
ébren aludtunk, meg sem píhentünk,
s az őrület hangja súgta fülünkbe:
Örültek vagytok !
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Míg egy hajnalon dús völgybe értünk,
Buja rét bukkant ki a hó alól;
tavaszi illat, csobogó patak, kedves vízimalom;
Három fa rajza a tiszta égen,
s egy öreg fehér mén fut a mezőn.

Csapszékhez értünk, szőlő-futotta eresz alatt.
Csörgő ezüstpénzt vetettek kockán mohó kezek,
a lábak alatt a szőlő héja felzizegett.
De útba itt sem igazít senki; megyünk tovább
s este - csak este - későre járt már - megérkeztünk.

0, rég volt, míndez, de most is látom ...
S megtenném százszor is azt az utat, - hogy odaérjek,
csak odaérjek, oda, megint ...
Nem tudom, a csillag hová vezetett.
Mit is láttunk ott: halált? születést?
Gyermeket láttunk, gyermeket, persze!
És mégis láttuk a halált is.
E születés kínját mi is éreztük, úgy fájt nekünk is,
mint a halál, meghaltunk benne.
És hazatértünk, de haza nem találtunk.
A bálványt markoló idegen nép közt mit is keressünk?
- A halált várom, a másikat.

GYILKOSSAG A SZ:ÉKESEGYHAZBAN
(Részlet a kórusból)

Dicsérünk Téged, hatalmas Istenünk,
a föld mínden teremtett lényében.
A hóban, esőben, szélben, és viharban,
egymást üldöző, halálra űzött

. teremtményeidben.
Mert minden Benned él, minden csak Benned van,
s akik tagadnak, sem tagadnának.

hogyha nem volnál.
Ezért az Ember, a Te főműved, ki ismer Téged, ki érez Téged,
s tudva tud rólad,
ismerve, tudva, kell, hogy dícsérjen!
Hol szentek élnek, szent mind az a föld,
S a világ minden bűne, a miénk is.
Mireánk hull a mártirok vére, halálhörgése,
a szentek kínja, mireánk száll.

R:ÉSZLET A WASTE LAND-BÚL
Megfordul és most a tükörbe néz,
- s már elfeledte, hogy elment lovagja,
agyában lustán, pár sző kavarog:
"Hát vége van. Csakhogy túlvagyok rajta !U
Mert egy szép nő, bármit veszít is el,
s üresen vár reá magánya, .
végígsímítja mégis a haját,
és feltesz egy lemezt a gramofonra.

(M a d a r y É v a f o r d í t á s a i)
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