Karinthy sem feledheti őt, különösen az idő tájt, mikor már-már úgy tűnik, hogy sorsa
majd azonosan alakul Havaséval. Az önmagán az agydaganat
tüneteit diagnosztálo nagybeteg
Karinthy — olvassuk az Utazás a koponyán körül lapjain36 — „Havas komplexumban" szenved,
vízióként űzi őt elhunyt barátja rettentő szenvedésekkel teli utolsó napjainak emléke.
A nagy lírikusokkal dicsekvő, ám az igazán jelentős kritikusegyéniségekben szegény
Nyugat Havas halálával az első generáció ígéretes fiatal kritikusát veszítette el; sőt — ha a
Nyugat antimilitarizmusáról szólunk — lírája és prózája s nem utolsósorban tragikus személyes
- sorsának az íróbarátokra gyakorolt vitathatatlanul nagy hatása sem maradhat említés nélkül.
Csaplár Ferenc
Adalék egy korszakváltáshoz: két verselemzés
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Jelen dolgozat, noha tárgya — tágabban értelmezve — akár egy monográfia anyagául
is szolgálhatna, két költemény még csak nem is teljes elemzésére, csupán összehasonlítására
szorítkozik. Időben körülbelül egy, legfeljebb másfél évtized választja el Szalay Fruzsina ver
sét Ady Endréétől, témájuk meglepő mértékben hasonló. Ez egybevetésnek azonban nem
valamilyen — bajosan bizonyítható — közvetlen filológiai hatás feltárása a célja, hanem
a két hozzáállást és alkotómódszert óhajtaná szembeállítani, remélve, hogy hozzájárulhat
egyfelől a századforduló máig is kevéssé, inkább csak általánosságokban ismert lírájának,
lírai szemléletének megrajzolásához, másrészt pedig annak konkrét megvilágításához, miben
és miként forradalmasította Ady e szemléletet.
Szalay Fruzsina költeménye a Fővárosi Lapokban jelent meg,1 és második, Egy marék
virág című kötetében olvasható.
*

Hamvazó szerda

Hajnallik, vége a zenének. '
Vidám zajjal elmúlt a bál
És búcsút vesz, távozva véle
A bűvös, csábos karnevál.
Tarka-, hangos kíséretéből
Az utczán, mit hó leple fed,
Két alak halad imbolyogva
Egy Pierrot s egy Pierrette.

S Pierette szól: „Minden oly bágyadt
Égen, földön mi sem ragyog.
Azok a halvány néma árnyak
\
A régi fényes csillagok?"
S Pierrot mond: „Szemed sugara
Mint az övék, úgy elveszett,
Oh ez a hamvas téli hajnal
Oh ez a fagyos szürkület!"

Szegény Pierrette milyen halvány
S a Pierrot mily színtelen!
A rózsa arcz, a ruha selyme
Fényét veszíté hirtelen,
A lágy, fodros haj, dérrel lepve,
Didereg a piczinke kéz,
Jobban reszketnek a hidegtől,
Ha egyik a másikra néz!

S a fagyos téli szürkületben
Csak állnak, állnak egyre még,
Olyan kihalt köröttük minden,
Oly néma, ködös fenn az ég!
Mit vártok? fényéből az éjnek
Egy sugarat, e köd helyett?
Hajnal van, vége dal-, zenének,
Szegény Pierrot s Pierrette!

Ady verse viszont a Vér és Arany második ciklusának — A Léda aranyszobra — egyik
legismertebb alkotása.
Lédával a bálban
Sikolt a zene, tornyosul, omlik
Parfümös, boldog, forró, ifjú pára
S a rózsakoszorús ifjak, leányok
Rettenve néznek egy fekete párra.

,,Kik ezek?" S mi bús csöndben belépünk.
Halál-arcunk sötét fátyollal óvjuk
S hervadt, régi rózsa-koszorúinkat
A víg teremben némán szerte-szórjuk.

36

641-642.
*A költemény történetéhez hozzátartozik, hogy vele egy időre lezárult Szalay Fruzsina pályája:
Vadnay Károly ugyanis, önkényesen, megváltoztatta az utolsó két sort, a költőnő megsértődött, nem küldött
több verset a Fővárosi Lapokba. Gsak pár év után, Kiss József Juszufjának inspirációjára tért vissza az iro
dalomba, s tudjuk, éveken keresztül ünnepelt alkotója lett A Hétnek.
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Elhal a zene, s a víg teremben
Téli szél zúg s elalusznak a lángok.
Mi táncba kezdünk, s sírva, dideregve
Rebbennek szét a boldog mátka-párok.
Bármilyen összehasonlítás is, természetesen, csak hátrányára válhat Szalay Fruzsiná
nak. Szögezzük le tehát, mindenekelőtt, hogy a Hamvazó szerda, noha más értékrendben, mint
Ady költeménye, szép vers, önmagában is, jelentőségében is érdekes, jelentős költőnőjének jó,
sőt legjobb, legérzékenyebb alkotásai közül váló.
Végső soron, noha semmilyen adalék nem tanúsítja, nincs kizárva, hogy Ady ismerte
Szalay Fruzsina versét, s ez talán közvetlenül vagy közvetve inspirálta is. Mindennek azonban
kár lenne túlzott jelentőséget tulajdonítanunk, hisz ez egybevetés célja épp a különbségeknek,
az azonos elemek eltérő funkciójának az elemzése — s a hasonló, vagy megegyező motívumok
a századforduló kép- és eszmevilágának közkincséhez tartoztak. így az ihlető alapallegória
nem is eredeti, de nem is új, már vagy félszázaddal azélőtt Aranynál felbukkant (Kertben:
Közönyös a világ . . . az élet j Egy összezsúfolt táncterem, | Sürög-forog, jő-megy a nép
ség | Be és ki, szünes-szüntelen."), s a kilencvenes évekből tucatszámra idézhetnénk az életet
hol csillogó, hol nyomasztó, itt bűvölő, amott meg sivár táncmulatsághoz hasonlító műveket.
Másrészt meg, talán ,,a világ — csak. színház, az élet — csak színjáték" képzetkör továbbépülésével, ebben az időben árasztják el a festészetet és az irodalmat az emberi elesettség és kita
szítottság egyszer gúnyos, másszor érzelmes jelképei, az Arlequinok és Arlequinák, Pierrot-k
és Pierrette-ek, igen valószínű, s hogy
a Lédával a bálban Én és Léda szimbólumainak eredetét
is e figurákban kell nyomoznunk.2
A két vers költői anyaga, tágan értelmezett témája tehát erősen hasonlít: egy szerel
mespár, magányosan, kívülreked, illetve kívülrekeszti, elkülöníti magát az élet táncmulat
ságától.
E téma megközelítése, a költői hozzáállás és az akként teremtett lírai helyzet azonban
alapvetően különbözik.
A Hamvazó szerda allegorikus alakpárt rajzol, melynek személytelenségét a jelkép
hevek előtt álló, s megismételt határozatlan névelő tovább növeli: „EgyPierrot s egy Pierrette";
a Lédával a bálban hőse közvetlenül maga a költő és Léda. A személyes névmást Ady többszö
rösen is hangsúlyossá teszi. Az első szakasz záró sorának misztikus feszültségét a késleltető
kérdés („Kik ezek?") még fokozza, s az éles i-t kiemeli a rákövetkező három hosszú magán
hangzó is. Uyképpen az eredetileg rövid szótagú „mi" értelmileg, léélektanüag és a beszéd3
intonációját követve sokszorosan hangsúlyossá, a költemény egyik központi szavává válik.
A két költő hozzáállása, s így a két vers belső szituációja ellentétei tehát egymásnak:
Ady teljes személyiségével belerobban egy konkrét drámai helyzetbe s azt emeli szimbólummá;
Szalay Fruzsina viszont kívülről leír és kommentál egy hangsúlyozottan fiktív történést —
mondhatnánk úgy is: valaminő képzelt történetet kerít egy elvont hangulat kifejezéséhez —,
melybe meglehetősen nehézkesen tudja csak a széreplőpárt bevonni.
A két vers indítása e tekintetben igen jellegzetes. A Hamvazó szerda első sora eleve
reflexivítást, sőt kettős reflexivítást sugall: egy esemény lezajlott már, s így nem csak a költő,
de még a szereplők is kívülről szólnak róla; a későbbiekben Szalay Fruzsinának versbe kevéssé
illő szavakkal külön jeleznie kell („S Pierrette szól . . .", ,,S Pierrot mond . . ."), ha nem ő
maga, hanem alakjai beszélnek.
Ady verse ezzel szemben in medias res, úgy mondhatnánk, valamilyen abszolút jelen
ben kezdődik, hála a mozzanatos jelentéstartalmú, s rendkívül expresszív ige
különös társításá
nak: „Sikolt a zene . ..") (Szalay Fruzsinánál: „. . . vége a zenének.").4
S érdemes, mert soka't elárul, az első verszakok egybevetését tovább folytatnunk.
Témájuk ismét csak nagyon hasonló: azonos allegóriára építve kettősséget fejeznek
ki. A Hamvazó szerda ezt akként oldja meg, hogy a karnevált a múltba helyezi, szembe
állítva az imbolygó alakpárral.
Csakhogy kulcsszavai, jelzői (vidám, bűvös, csábos, tarka, hangos) mind konvencioná
lisak, alig mondanak valamit is. Emellett különösen a „csábos", és még inkább a második
2
Természetesen ez nem érinti, s nem is mond ellent Földessy igazának, ki a verset három másikhoz
kapcsolja (Két hajdani szeretők, A mi násznagyunk, Ha holtan találkozunk) mert ezekben — úgymond —
Ady önnönmagát és Lédát halottként ábrázolja. (FÖLDESSY: Ady minden titkai), Magvető Bp. 1962.
* KECSKÉS ANDRÁS Ady ritmíkájáról írt dolgozatában ( I t K 1966.) kimutatja, hogy rövid szótagok
ilyen igen gyakori nyomatékosodása, akár az időmértékes és hangsúlyos verselés, akár pedig az időmértékes
intonáció és a beszéd intonáció ellentéte révén, vagy éppen mindkettő egybejátszásával, majd mindig funkciót
visel és legtöbbnyire diszharmónia kifejezését szolgálja. Tételét a vers is szépen bizonyítja, hisz hasonló hely
zetben majdnem ugyanilyen fontosságú szavak állnak: /ekete, eíalusznak, dideregve.
1
Igen érdekes e szempontból SCHWEITZER P Á L tanulmánya Ady verskezdeteiről I t K (1959).
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szakaszt nyitó „szegény" tovább fokozza a leírás kontemplativítását, s ezután a költemény
csak nagyon nehezen emelkedik a kifejezni vágyott hangulat magasába. A szokványos jelzők
sorozata, nem, vagy nem csak a költő kifejező készségének gyengéje, hiszen a két alak jellem
zésére például már kitűnő határozót talált („imbolyogva"). Arra gyanakodhatunk inkább,
élménye csak egyfajta hangulatról volt, az életből ő valóban kívül rekedt, s a nagy karnevált
csak irodalmi emlékeivel próbálta megidézni.
A Lédával a bálban költője — és hőse — viszont az élet, sőt az Élet közepében él,
ott érzi és tudja magát. Az első strófa két kulcsszava a nyitó „sikolt" és a „kattanó szótagú"5
„fekete". A sorpárt melyet közrefognak, noha lázasan túlhalmozott, túlfűtött, önmagában
tekintve, joggal .mondhatnánk szecessziósnak (parfümös, ifjú pára, rózsa-koszorús): csakhogy
e kép itt része csak egy ellentétpárnak, melynek másik pólusát a két kulcsszó alkotja. Ady
nak mindkét pólusról közvetlen élménye van, teljes intenzitással átéli őket, s drámai szembe
feszülésükben, erőterükben felsejlik, ahogy az Űj Kritika mondaná — a többértelművé vált
szavak (sikolt, tornyosul, omlik) összes „jelentéslehetősége". Ady költeményének tartalma
egy több-elemű tragédia, drámai építéssel,tragikus kifejlettel, az egyes motívumok tragikai
ismétlésével, illetve összecsengésével (Sikolt a zene — elhal a zene; rettenve — rebbennek;
rózsakoszorús ifjak — hervadt, régi rózsakoszorúinkat; mi bús csöndben belépünk — mi tánc
ba kezdünk; a víg teremben némán szerteszórjuk — a víg teremben téli szél zúg).6 A Hamvazó
szerda tartalma viszont egy egysíkú, világfájdalmas hangulat leírása és kommentálása:
a verbálisan közölt kettős élményből valójában csak az egyiket tudja kifejezni.
Horváth János híres tanulmányában — az adott rendszerben joggal — Adyt a stílro
mantikusok közé sorolta. Jelen összehasonlítás szempontjából azonban úgy tetszik, mélyüket
tekintve, inkább a Hamvazó szerda áll szemben a nemzeti klasszicizmus realisztikus alkotás
módjával. Nem kívánnám egyes koncepciók meghökkentő fordulatait követve a modern
európai szimbolizmus talán legnagyobb lírikusát realistának nevezni. Annyi azonban kétség
telen, hogy Ady látomásainak anyaga, maguk az egyes motívumok, bármennyire is áttételessé
válnak a versben, konkrét élményből fakadó konkrét elemekből tevődnek össze, -*• s kivált ez
a benyomásunk, ha akár Az ős kajánt is a Nyugat első korszaka vagy a századvég alkotásai
nak legtöbbjével összehasonlítjuk. A Lédával a bálban indítása például, bár emocionálisan túlajzott, de szenzuális hatású (sikolt, parfümös, fekete), kerek, zárt, éles konturú, biztos kép.7
A Hamvazó szerda nyitó strófája ezzel szemben elmosódott és tartalmatlan: minden egyes
elem, a karnevál is, az alakpár is, elvont és valószínűtlen, s csupán hangulati hatás elérését
szolgálják.
A két vers építésének különbözősége még sokkalta szembetűnőbb: oka azonban,
lényegében, ugyanaz. Alapjában mindkettőt a költői világszemlélet, hozzáállás, illetve az általa
invokált, létrehozott lírai szituáció határozza meg.
Szalay Fruzsina kívül áll a világon, s fáradt, lemondó bágyadtságát kívánja megszólal
tatni, érzését részint az allegorikus párba vetítve, részint, a záró négy sorban, mintegy a tör
ténetet kommentálva. Versének, sőt költészetének is egy egész nemzedékkel közös, súlyos
tehertétele, hogy ehhez a relative új élményvilághoz megfelelő, legalább viszonylagosan új
formanyelvet nem tudtak teremteni. Bizonyára azért nem, mert konkréten valójában semmit
nem éltek át: Arany vagy akár Vajda élménykörét már nem, Ady élménykörét pedig mégnem.
Átmeneti kor ez, ahogy mondani szokták; átmeneti abban az értelemben is, sőt talán mindenek
előtt abban az értelemben, hogy a szubjektivitás még konkrét élményhez s még kevésbé élmé
nyek sorához vagy ismeretekhez nem kapcsolódott, világszemléletté még nem épült ki, s csupán,
egyetlen, egydimenziójú világérzés íratja a költeményeket. E világfájdalom kifejezésének for
manyelve azonban, újat helyette teremteni nem tudván, őrzi ama objektív látásmód forma
nyelvének kereteit, melynek belső tartalmát már végérvényesen elvesztette. Ám másfelől,
ezek a megüresedett keretek már nem alkalmasak az újfajta érzékenység kifejezésére: túl
az objektív, de innen a szubjektív konkrétumon eként és ezért formálódik ki a magyar
szecesszió lírájának állandó stííuseszköze, az egy-referenciájú allegória.
A Hamvazó szerda nyitó versszaka, a benne megfogalmazott szituáció e szempontból
olyannyira jellegzetes. Modora, tónusa közlő, objektív, leíró; mögötte azonban nem Valóságos,
hanem mesterkélt, álreális kép áll. A költemény további részében Szalay Fruzsinának hűnek
kell maradnia önnönmagához, tehát a vállalt kerethez és tónushoz. Ezért halmozza követke
zetesen az azonos hangulatkörií jelzőket (halvány, színtelen, bágyadt, hamvas, fagyott, téli)
kihalt, néma, ködös) vagy igéket és főneveket (fényét veszté, árnyak, elveszett, szürkület,:
5

KECSKÉS ANDKÁS nevezi így a többszörösen hangsúlyossá tett rövid szótagokat.
«Talán felesleges megjegyeznünk, hogy a költemény drámai motivációja alapvetően lírai jellegén
semmit 7nem változtat.
Jelen felfogás eltér tehát némileg Tamás Attiláétól: dolgozata szempontjainak azonban így is nagyon
sokat köszönhet. (TAMÁS ATTILA: Költői világképek fejlődése Aranytól József Attiláig . . .)
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csak ekképpen tudhatja az objektív közlést, leírást a kommentárt egy alaktalan, megfoghatat
lan s túlfinomult hangulat érzékeltetésévé átbillenteni. Jelzők és határozók céltudatos hal
mozása tehát, úgy tetszik, nem Ady, hanem a századvég lírájának vívmánya: az Új versek
forradalmi újítása a debreceni, s többé-kevésbé a nagyváradi kötettel szemben is, hogy a költő
az ilyen felsorolásokat dinamikussá s dialektikussá feszítette. A Hamvazó szerda, noha tár
gyilagos közlő modor és az érzelmes tartalom ellentétét feloldania nem sikerül, végül, ha fele
másan is, félig megértetve, félig mégéreztetve allegóriáját s az ihlető hangulatot — a lapos
leírásnál feljebb emelkedik:- inkább egészében, mint részleteiben, de nem csak magyarázza,
sugallja is világfájdalmát. Ennél többre azonban nem jut. A Lédával a bálban konkrét elemei
viszont érzéki közvetlenséggel fejeznek ki egy lélekállapotot, s azon túl a vers egészében Mi és
a Világ, filét és Halál jelképévé magasodnak.8
Érdemes megfigyelni: a kétféle közegben, a kétféle szituációban hogyan értékelődnek át
látszatra teljesen megegyező költői eszközök. A halmozás kétféle funkciójáról szó esett már,
s jellegzetes az is, mennyire eltérő — egyikben inkább epikai, leíró, másikban feszült és drá
mai — az egyként jambikus lejtésű mellérendelt mondatok belső lüktetése. Még többet mondó
azonban, teljesen vagy majdnem teljesen azonos fogalmak — meglepően sok akad — mily
különböző értelmet, erőt és súlyt nyernek. Kettőt emelnék ki közülük: a víg-vidám és a dideregdideregve szavakat. A Hamvazó szerda „vidám" mellékneve majdhogy csak töltőszó, de sem
miesetre sem több egy, valaminő mulatozásról beszélve elsőként eszünkbe jutó jelzőnél;
a szembeállítás viszont túlontúl nyílt és magyarázott ahhoz, hogy mélyebb érzelmi hatást
keltsen és az élettelen jelzőt energiával töltse meg. Szótári értelemben a „víg" szónak is
ugyanez a jelentése és funkciója. Ám a „sikoltó zene" után, a vers drámai közegében a ritmikailag nyomatékos, élesen magashangú jelző nem csak a „bús"-nak, de az egész, erősen mélyintonációjú strófa, a komor intráda ellenpontja, egy, jelképrendszer része, s oly erős tragikai
feszültséget nyer, hogy Ady az egész szintagmát változatlanul megismételheti a következő
szakaszban. Másik példánk talán még jellegzetesebb. Szalay Fruzsina is érzi a kitűnően meg
talált szóban rejlő lehetőséget, s azt — költőileg kissé sután — kifejti, elmagyarázza; a leírásból
magából ugyanis semmi esetre sem adódna. („A lágy, fodros haj dérrel lepve, | Didereg a piczinke kéz, | Jobban reszketnek a hidegtől, | Ha egyik a másikra néz!") Adynak nincs szüksége
ilyen körülírásra. Az igenevet megelőzi a követlenül érzelmekre utaló „sírva", egy sorral lejjebb
pedig 3 „téli szél", követi, mely itt már nem csak leíró elem, miként Szalay Fruzsina versében,
hanem a szereplőkből magukból árad jeges hidege. Ilyképpen, a fokozás és a visszautalás révén,
a „dideregve" szóból természetesen adódik az elsőn túli, ama lelki — transzcendens didergést
jelentő értelme.
Ez elemzés csak egyetlen szempontból, nem a teljesség igényével Íródott, annál is
kevésbé, hisz minden jó költemény, végső soron, kimeríthetetlen és elérhetetlen. Talán elegendő
motívumot említettünk azonban ahhoz, hogy tanulságait összefoglalni megkísérelhessük.
A dolgozatban, miként az elején már jeleztem a hangsúlyt leginkább a különbségek, sőt ellen
tétek nyertek: legfőbb tanulságának mégis a két költemény közötti — az esetleges filológiai
átfedésen túlmenő — megegyezéseket, azonosságokat vélem.
Noha általános igazságként köztudott, konkrét formában mégis meglepő, mennyi szót,
kifejezést és motívumot vett át, illetve folytatott tovább az érett Ady lírája a századvég
költészetéből. Igaz, ez elemek mindegyike az egyes versekben lés az új felismerésekkel, tudással
gyarapodott rendszer egészében,, új értéket nyert; ám — a filozófia nyelvén szólva — nemcsak
megsemmisítette, de meg is őrizte őket. Kétségkívül azért, mert élményvilága — kivált az
Űj Versek és a Vér és Arany idején — sokat őrzött a mögöttük álló hangulatokból, érzésekből,
sőt szemléletmódból. E megvilágításban pedig, ha talán túlzottan leegyszerűsít is egy sokkalta
bonyolultabb problémakört, meggondolkoztatónak tetszik a koncepció, mely a két első kötet
forradalmát abban látja, hogy egybegyűjtötték és nevet adtak a sokarcú századvég szét
szóródott, homályos és vértelen érzéseinek.
Stilisztikai szempontból viszont, anélkül, hogy Ady nyelv- és szóalkotó géniuszát két
ségbevonnánk, azt a feltételezést kell megkockáztatnunk, az első nagy kötetek forradalma
kevésbé lexikai-szemantikai, inkább stilisztikai; vagyis nemcsak, s talán nem is elsősorban
új szavakat teremtettek, inkább új helyzetben használták a régieket s ezzel jelentésüket és
energiájukat megsokszorozták.
/
Ady szókincsét, motívumait, s bizonyos fokig szemléletét, erős és eleven szálak kötik
tehát elődeihez. Versépítését, noha újdonsága e tekintetben legegyértelműbb, legeklatánsabb,
nem kevésbé. A különbségekről elegendő szó esett; ha azonban a két fokozat elé,
harmadikként,
odavetítjük Tompa allegóriáit, vagy akár Arany „egész verstesttel közlő"9 líráját, világossá
8
Horváth János Ady könyvének a szimbolizmusról szóló híres fejezetében fogalmazta és válaszolta
meg ekképen a problémát. (HORVÁTH JÁNOS: Ady és az új magyar líra)
" BARANSZKY-JÓB LÁSZLÓ kifejezése kitűnő könyvében. (Arany lírai formanyelvének fejlődéstörténeti
helye)
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válik, hogy a magyar szimbolizmus nem elsősorban Nietzsche és Baudelaire hatásra született,
hanem egy többévtizedes belső, organikus fejlődés eredménye. Ady szimbolista lírája szervesen
ízesül előzményeihez, része és tetőpontja az objektívtől
a szubjektív, az érzelmi kifejtéstől
a közvetlen érzelmi tükrözés felé törő folyamatnak.10
Nem tanul hiányt, hanem disszertációt igényelne e folyamatnak vagy akárcsak Ady
helyének elemzése. Egyetlen szempontot kívánnék — jelezni csupán.
Szalay Fruzsinát és nemzedékét a szimbolizmus előfutáraiként szokás emlegetni.
A magyar költészetben azonban a presszimbolizmus, eltérően a franciától, s inkább a német
hez hasonlóan, egybeesett a szecesszióval; s nemcsak a Versek, a Még egyszer, az Űj Versek
és a Vér és Arany, de — fokozott mértékben — az induló nyugatosok első kötetei is tele vannak
tapinthatóan szecessziós elemekkel. Úgy látszik tehát, a magyar szimbolizmus a szecesszióból
sarjadt. Hiszen a szecesszió, noha formaalkotó jelentősége sokkalta nagyobb a nálunk köz
tudottnál, lényegében bizonyos átmeneti állapotnak kifejeződése. A szilárd formákat felbontja
ugyan, de még csak túlhajtottan stilizál, s nem absztrahál, még semmilyen végleges — és vég
letes — rendszerbe sem csoportosítja át, vagy végleges és végletes rendszertelenségbe nem
bontja szét azokat. Tág utak vezetnek hát tőle mindenfelé: elsősorban az expresszionizmushoz,
de a szimbolizmushoz is éppúgy, mint a neoklasszicizmushoz; minden olyan szemlélethez,
melynek kikristályosodott világképe a formák új és teljes rendezését vagy teljes felbontását,
végletes feszítésüket célozza.
A folyamatra jobb példát a két versnél keresve sem találhatnánk. Pierrette halvány,
Pierrot színtelen arca Ady versében sötét fátyollal óvott halál-arccá mélyült, a kissé egyhangú
leírás, lüktető drámává feszült, Szalay Fruzsina szürke, elmosódott pasztellképét Ady fekete
látomássá emelte s az egyjelentésű és túlmagyarázott allegóriát lefordíthatatlanul sokértelmű
miniatűr szimbólumrendszerré építette.
Pór Péter
József Attila és Carlyle
Carlyle Munka és hit c. kis magyar breviáriumában (Magyar Könyvtár 590—1. sz.
Kühn és Kretzscher német szemelvénygyűjteménye segítségével magyarra fordította Benedek
Marcell) olvasom: ,,. . .úgy végezd tehát a munkádat, mint csillag az útját, lassan, de foly
vást." (1. 1.) Az embernek óhatatlanul eszébe jut József Attila verstöredéke:
„Ne légy szeles
Bár munkádon más keres,
Dolgozni csak pontosan, szépen,
Ahogy a csillag megy az égen,
úgy érdemes." (II. 299.)
Ismerte-e vajon József Attila az angol gondolkodót? Valószínűleg, s annál inkább,
mert a füzét fordítójával szívélyes ismeretségben volt, s könnyen lehet, hogy Benedek Marcell
maga hívta fel rá a figyelmét. Az efféle szövegegyezéseknél persze mindig feltehető, hogy pusz
ta véletlen találkozással van dolgunk. A hatást csak az valószínűsíthetné, ha több hasonló
egyezést fedeznénk fel a magyar költő és a konzervatív gondolkodásában tőle igen távolálló
angol prédikátor között. A kérdés megérdemelné a behatóbb vizsgálatot. Én egyelőre csak
még a következő párhuzamra mutatnék rá: Carlyle szerint „lássuk, micsoda ár elégítene ki
téged. Az életed illő ára: Isten egész világa, a tér egész végtelensége, az idő egész örökkévalósá
ga, s minden, amit ezek magukba foglalnak: ezek elégítenek ki, ez és nem kevesebb": (Uo.
15. 1.) Ami bizony nagyon emlékeztet az Ars poetica ismert sorára: „A mindenséggel mérd
magad." Egyébként mindkét gondolat Carlyle alapvető meggyőződéseihez tartozik, nem
győzi őket különböző változatokban újra és újra ismételni. „Úgy dolgozni, ahogy a nagy
Természet parancsolja, nem jelenti ez az erény egy fajtáját, — nem jelenti ez minden fajtáját
az erénynek?" (23.1.) A cipőtisztító is „állandó megelégedettsége és jóllakottsága díjául sem
többet, sem kevesebbet nem fog követelni, mint Isten végtelen világegyetemét egyedül a maga
számára . . . kínálj neki egy fél mindenséget, fél mindenhatóságot — veszekedni kezd a másik
fél birtokosával és kijelenti, hogy soha emberrel olyan rosszul nem bántak, mint vele". (42—
3. 1.) S ha Carlyle konzervatív, kissé papos gondolkodása idegen is lehetett József Attilának,
költői pátosza és némely gondolatvillanása mégis megragadhatta őt.
Komlós Aladár
10
Nem ennek az összehasonlításnak feladata azt kutatni, miért és hogyan hordozhatta a szubjektív
attitűd a kor legnagyobb objektív igazságát, miért és hogyan válhatott forradalmi költészetté mi különböz
t e t i meg döntően Adyt a hasonló irányban mozgó kortárs világirodalomtól.
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