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M A U R I C E M A G R E 

A francia Akadémia idei költői nagydíját 
Maurice Magrenak ítélte oda. 

MAURICE Magre szimbolista költőnek indult, amint a «Chanson des 
Hommes» széles és dikciós strófái mutatják, de nem maradt meg 
sokáig ennél az állomásnál, a régi forma rabszolgaságában, amely-

ről tudta, hogy ismétlésekre és ellenséges egyhangúságra kényszeríti a köl-
tőt. Egyéniségre mindig jobban előre dolgozta magát s ma már teljesen 
megtalálta egyéni hangját. 

A költő szíve mélyén a szerelem hat legerősebben. Ez úgyszólván 
Maurice Magre egyetlen inspirálója. A «Le poème de la Jeunesse» és a «Les 
lèvres et le Secret»-től a «Belles de Nuit»-ig és a «Montée aux Enfers» víziós 
káprázatáig, amelyben olyan meztelenre vetkőzi a lelkét, mint senki más, 
a szerelem lángja lobog. De hát nem ez-e a legáltalánosabb és legegyetemesebb 
témája a költőknek? Maurice Magre olvasása közben eszünkbe jut az ellentét, 
a szokványos szerelmi líra, mely tele van közhellyel és banalitással, s amely-
ben minden van, csak őszinteség nincs. Egyazon húron játszanak mind : 
a gyengédségről, a melankóliáról, a szenvedésről, a reménytelenségről énekel-
nek, de valahogy kívülről befelé, mint az olyanok, akiket nem érdekel köze-
lebbről az, amit mondanak s csak azért beszélnek, hogy zajt csináljanak. 
Ezek képtelenek a nagy érzésekre, s nem is tudják magukat kifejezni, any-
nyira szemérmesek. Dehát a szemérmes költő Magre szerint nem költő. Ami 
Maurice Magre-ban engem legjobban megragad, az őszinte heve, sebző 
magábamarkolása, örökös gyónása, amelyben nem titkolja még a bűnöket 
sem. Ez adja az ő karakterét. Maurice Magre-nak nem a regény az igazi 
területe, ahol a kabbalisztika ingoványába téved, nem is a racinei hagyo-
mányokon felépülő drámák, hanem a líra. Semmi megalkuvás, semmi félre-
magyarázás nincs benne. Nem keres csillogó díszeket, hogy álcázza vele 
a lélek igazi arcát, nem szökik meg az igazság elől, ha nem is mindig költői, 
hanem szembenéz vele, még hozzá olyan könyörtelen őszinteséggel, hogy 
szuggesztivitása szinte páratlan. Az ő világa az érzések világa — őszintén 
és meztelenül. 

Éles pszichológiája, mely különösen a «La Conquete des Femmes»-ben 
nyilatkozik meg legerősebben, sosem hagyja cserben. Hangja exaltált a nők 
és a szerelem szépségétől s ezek állandó közelsége állandó bódulatba ringatja. 
Magre a nőknek született, furcsa, szinte asszonyi érzékenységű lélekkel, 
amely alkalmas az élet legcsekélyebb rezdüléseinek az érzékelésére is. A nőies 
érzékenység a legfinomabb formákkal párosul nála s örök nyugtalansággal, 
a bírás gondjával, az uralkodás aggodalmas érzésével elegyedik, amelyek 
a férfivágy esszenciáját adják, s amelyeket Maurice Magre, akit a nőies 
érzékenység és a tiszta költészet egyaránt gazdagított, nem tudott kiirtani 
a szívéből sosem. Azt vesszük észre nála, hogy a beteljesedés több bánatot 
mint örömet jelent neki és még jobban elmélyíti érzékenységét. Ezeknek a kis 
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drámáknak a kikristályosodásai a «Les Lèvres et le Secret» és a «Les Belles 
de Nuit». Hibáit nem titkolja sosem : igen, Maurice Magre egoista, vad, per-
verz és mohó, nem irgalmaz senkinek, csak saját magának, de azért szenved, 
bár ez a szenvedés és lehangoltság is épp olyan szenzáció, mint a többi. 
Hiszen a nők, akiket annyira szeretett, szintén egoisták voltak, sőt gyönyö-
rűségüket találták ebben. Vadak voltak ők is és kegyetlenek, mert hát melyik 
nő tudna állhatatos lenni? 

A féltékenység legborzasztóbb pillanatait szomorú gyönyörökkel érzé-
kelteti. (Jalousie, La Bête). A bírás boldog állapotát, az uralkodás rövidségé-
nek és bizonytalanságának az előrevetett árnyéka mérgezi meg. Lesi a szerel-
mese gondolatait, kitalálja legtitkosabb vágyait és sietteti őket a szerelem 
teljes bizonyosságára. A cinizmusuk fáj neki s épp azért egy pillanatra sem 
ismeri az üdítő, lélek-pihentető örömöt. Nagyon illik rá Baudelaire mély-
értelmű mondása : 

«Sous le fouet du plaisir, ce bourreau sans merci». 
De ebben a zárt és fülledt világban lassanként idegen és gyászos álmok 

születnek, amelyek már az őrület határát súrolják. A «Montée aux Enfers» 
új formákat és új érzéseket hoz. Primitív ösztönnel messze elszökik a valóság-
tól, magasra vagy mélyre, a borzalmak, a szívszorongások misztikus birodal-
mába. Ez mégis Maurice Magre legszebb kötete, mert itt találja meg azt 
a legjobban hozzáillő lendületet, amely néha már fékét veszti. Képzelete 
egész mélyre száll, a zavar és az őrültség hullámai közé ; felépíti a maga kép-
zelt városát, ahol idegenszerű paloták ékeskednek, ahol a kurtizánok egy 
szamarat imádnak, a «mindent szabad» sátáni szimbolumát. Beteges víziói 
örömtanyákat, lebujokat hoznak látásközeibe, ahol a festett nők lárvája 
mögött a halál nevet. Itt mindenki táncol s a költő érzi, hogy a haláltáncukat 
járják. A paradicsomot is felidézi egy pillanatra, mintegy kontrasztképpen, 
a szenvedésnélküli és örömtelen paradicsomot, hogy aztán mégis a pokolnak 
adja az elsőbbséget, amit a «csodálatos halottak» népesítenek be s ahol újra-
élednek az álom lidércei. 

Megy tovább, mindig tovább az álomban, csodálatos fantáziával. 
Tündérjátékokat játszat, azután megint a szürke valóságba zuhanunk 
vissza. Zárt ajtókhoz, titkos termek folyosóira vezet, ahol bizarr népség 
nyüzsög. A meztelenséget itt aranyfüst és csecsebecsék húzzák alá. Egy 
meztelen fiatalember citromokkal zsonglőrködik a teremben, ahol a szökő-
kútból illatszer permetez, a báli zűrzavarban pedig egy királynő Sétál, piros 
ruhában, vágyakat és rémületet hintve el. 

Az egész kötet minden sora valami misztikus idegenszerűség légköré-
ben muzsikál. Egy nagy csomó lázas vízió tárul elénk, minden magyarázat 
nélkül. Hirtelen nem is tudjuk, hogy hova helyezzük őket. Nem szokványos 
dolgok ezek a versek ; Magre költészete egy furcsa és szomorú mágus költé-
szete. Az egész olyan, mint egy érzékiségből, mély és fájdalmas őszinteségből, 
szívszorongásokból, álomból és valóságból, valamint nagy-nagy adag szép-
ségből összemixelt varázsital, amely egy kicsit megrészegít ugyan, de a hig-
gadt olvasónak zavartalan élvezetet tud nyujtani. 

Galambos-Gruber Ferenc. 


