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ÓDA A DUNÁHOZ. 
— Gino Saviotti. — 

Gino Saviotti nevét kritikái tették ismertté. Több haladó-
szellemű folyóirat munkatársa volt, melyek a háborúutáni elseké-
lyesedett közönség-irodalom ellen harcoltak s az irodalom méltó-
ságának igyekeztek új érvényt szerezni. Következetes kritikus 
létére, mikor ez erőteljes visszahatás a túlságos irodalmiasság ve-
szélyével fenyegetett, maga alapított egy folyóiratot Genovában, 
«Indice» címmel, melyet három éven át szerkesztett s ebben nagy 
hatást gyakorolt az olasz próza kialakulására. Dolga végeztével 
gyakorlatilag is meg akarta mutatni művészi felfogását. Mezzo 
matto című regénye viareggioi díjat nyert. E fínomszerkezetű 
regényben egy nyugtalan emberrel találkozunk, aki sorozatos 
kalandon, szenvedésen és tévedésen át jut egyénisége teljes ki-
fejtéséhez : szobrász lesz, s a lapos álerkölcstől félbolondnak csúfolt 
ember megnyugszik. Másik regénye Szent Antal életéről szól, 
megint csak az eszmei fantázia küzdelméről a vaskos valósággal. 

S ahogy témáiban az anyagtól megszabadult lelki egyensúly 
diadalát énekli, ugyanúgy stílusában is a zeneiségre tör, s nem 
egy helyen, különösen Szent Antal életében, valóságos prózai köl-
teményt ír. 

Bemutatjuk itt Ode al Danubio c. költeményét,? Képes Géza 
kitűnő fordításában, melyben magyar rokonszenve és érdeklődő 
vonzalma elragadó művészi formában fejeződik ki. 

f. j. 

Hömpölyögsz, fejedelmi folyó, 
vérarany-színű habbal; partjaidat 
cikk-cakkos fényszalagok kötik össze. 
De hogyha tekintetem rólad leröpül; 
rekedt siralom 
von fátylat a hullámok játéka elé 
s Dél temetői csöndje kísért, — szél selyme suhog: 
a Kárpátok vad bércei tépászták meg e selymet, 
amíg idelengett. 
S odaát Buda kuksol hallgatagon, 
a tűhegyes, hiú tornyok, 
dombok, sziklák, meg a házak s a királyi lak ott fenn 
némán hunyorognak 
ködfelhőbe borultan. 

Magyarok hajdankori nagyhíre, hol vagy? 
Szurokszínű zászló 
csapkod bágyatagon. A madárhad 
még le-lezúg a folyó fövenyes partjára, betöltve 
az únott repedéseket. 
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Idők idején 
itt kondult meg az ég csöndes kupolája 
ostromba zúdulok harci zajától; éji táborok tüze, 
mint olvadt arany, úgy loccsant a habokba; 
hej, dicső dolog ellenségre robogni a harc mezején, 
így mondtad, úgy-e, költő? 
és hogy a végbeli jó katonák, 
e lovas fél-istenek, 
villámként cikkáznak a hímesréteken átal — 
«Vitézek, mi lehet szebb dolog a végeknél?» 
S halld, mint zeng Zrínyi éneke, fölcsap a dal, föl az égig 
harcokról, miket itt a magyar kar, az ősi vitézség 
vívott a pokol sunyi, bősz seregével! 

Oh, hát megfojtották volna valóban 
a gyémánthangú fülemilét, 
melynek a magyar nemzet szíve volt puha fészke? 
Jaj, hát még mindig gyászoló 
kurucok zokogását rejtik az erdők: 
«Árva fejemet nincs már hova hajtsam!» 

Jó magyarom, többé ne zokogj 
mult s a jövő Mohácsai nem fenyegetnek ezentúl, 
hogy felfalják ős nagyságodat, mint roppant temetők. 
Rómára tekints, ím, a Tiberisről 
új kor serkentő szele szökken. 
Magyar, diadalmámorban 
szállj ki a kriptai csendből 
s a latin szellem fénye ragyogja be újult életedet! 
A Nyulak Szigete, 
szent szigete 
halott most, lombjai sárba tiporva. 
Csontvázak a fák, a nevetést 
ajkadra fagyasztják. 
De a Szűz szívétől a szép ágak 
egyszerre kihajtanak újra, 
szerelmesek ajka susog a sötét 
hullám gyöngéden simogatja a partot 
s frissen, mint szerelemre gyulladt lány ajkai. 
S egyszerre magasba röpülnek, mint lángok, a zászlók 
s a tornyokban Szent István harangjai zúgnak. 
Hallja e hangot a messzire néző ércalak, Árpád, 
szeme villámlik, büszkén igazítja párduc-kacagányát; 
fülében lüktet most érces pengéssel az ének, 
Vörösmarty dala — 
száz más költő hangja rivall s a vezéren 
átnyilal valamennyi 
s visszhangot ver a lelkében 
Petőfi zokogása. És íme: 
a Duna nem piros és nem fekete többé, — 
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drága illatú fátylak hullnak rá, 
mint egy királynő dús hajzata! 
Csönd. Fülel a város; 
valami ritka csodát sejt. 
S Árpád s hat vezére talán 
elhagyja a nagy talapzatot és 
— mögöttük végtelen csapatok, úgy 
menetelnek az éjben, bársonypatájú lovakon; 
titokzatos mosolyuk ki-kivillan 
a sötéten lobogó szemöldök alól. 

A Duna vizét s a Tiszáét 
s Erdély bozótosait 
többé nem festi pirosra magyar vér! 
Dicsőséges vonulás ez: a seregek Atyja 
rugtat elől, délcegen, s a vezérek utána: 
hol van olyan hatalom, mi legyőzheti őket?! 
Új vérszerződésre vonulnak, 
a nép körülveszi őket 
s a Koronázó Templomot 
sose-látott ünnepi fény aranyozza be . . . 
Aludj békülten Kölcsey, néped 
bűnhödve multért s a jövőért 
fejére hág a gonosznak, bizakodva elindul 
s a jövendő partján 
várja víg esztendő és tiszta verőfény! 

Képes Géza fordítása. 

GŐGŐS EPITÁFIUM. 
Ki nyugszik itt, szegény kicsiny poéta, 
barátaid között a legparányibb, 
gyötrődve számos, hosszú éjen által, 
gubics-tintától szurtos, rossz fülekkel, — 
reménytelen próbálta rímbe törni 
makrancos és sovány strófáit, s célját 
nem érte el, mert bölcs madár-füledben 
még gyönge neszt sem kelt a cirpegő dal, 
tücsökfi lényem szánalmas danája, — 
de mint bogárkák s pusmogó füvecskék, 
kiknek neszét nem hallja hold, se csillag 
s mégis danolnak: úgy verseltem én is, 
magamnak tán, ahogy tanít a véda. 
Csak énekeltem, jámbor kis poéta, 
néhány nyers rímet váltva és cserélve, 
terelgetvén, mint kis papírhajókat, 
strófáimat az új, megáradt évbe! 

Toldalaghy Pál. 


