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R U D O L F G. B I N D I N G . 
Csöndes elvonultságban, aminő különben egész halk húrú élete volt, 

szinte észrevétlenül elment az életből Rudolf G. Binding, a bensőséges, 
nemes szépségeken merengő német lírikus. Mint Konrad Ferdinand 
Meyer, akivel költészete nem egyben rokonságot is mutat, ő is sokáig 
kereste és későn találta meg önmagát. Az ifjú Bindingnek szerencséje, 
de talán terhes öröksége is volt apjának nagysúlyú neve. Carl Bindingnek, 
a világhírű jogtudósnak fia már csak a hagyomány parancsa folytán is 
jogásznak készült — egyideig polgármester is volt. De a jogtudomány 
nem elégítette k i ; megpróbálkozott az orvosi tanulmányokkal, majd 
belépett a hadseregbe s így kereste botorkálva, tapogatódzva, várakozó 
türelemmel igazi ösvényét. Már a negyven év körül járt, amikor d'Annun-
zióval került érintkezésbe s ez a hatás ihlette írásra. Néhány évvel a 
háború előtt jelent meg első novellás kötete, a Hegedű (Die Geige). Ezek 
a halk, finoman egymáshoz hangolt, költői átfűtöttségű elbeszélések 
egyszerre megalapították írói nevét és örökre eljegyezték az irodalommal. 

Sokáig a csiszolt formák mesterének tartották. Voltak költeményei, 
amelyek Stefan Georgenak és körének a szavak formáin át fáradságosan 
meghódított, tisztult eszmevilágát sugározták. De a nemesveretű formák 
alatt mélyen és közvetlenül átélt érzések dobogtak. Binding széleskörű 
hatásának titka főképen lényének benső gyöngédségében volt, amely 
éppen ezen a gyöngédségen keresztül tudta annyira megérteni és meg-
közelíteni a női lelket. De ha legbensőségesebb, legátéltebb érzéseit 
adta is verseiben és novelláiban, a leírt szó és az érzések közvetlensége 
között mindig bizonyos művészi távolságot teremtett. 

Egyetlenegyszer adta csak fel ezt a távlatot és markolt bele köz-
vetlenül az élet valóságába, amikor harctéri naplóját megírta. Ebben 
leplezetlenül áll előttünk ő maga, a férfi és a katona. Egy érett férfi beszél 
itt korának végzetéről, de a sorokban mindenütt ott érezzük a költő örök 
korfelettiségét. Az új romantikus nemzedéknek egyik legerőteljesebb 
alkotó szelleme volt, hátrahagyott műve aránylag mégis igen kis terje-
delmű. Néhány verskötet, egy-két hosszabb-rövidebb novella és két élet-
rajzi természetű munka (Aus dem Kriege — Erlebtes Leben) és még 
néhány lírai fantázia lovaglásról, ez mindössze késői költői pályájának 
egész alkotása. De ezt a számbeli csekélységet pótolja az alkotás rend-
kívüli ereje, az érzelem mélysége s a nyelv bámulatos tömörsége és 
ritmusa. Egyes novellái a klasszikus tökély határán járnak, olyan szer-
vesen eggyéolvadt bennük forma és tartalom. 

Itt lírai költeményeiből mutatunk be egy rövid ciklust. 

DALOK AZ ESTBŐL. 
I. 

Kéz a kézben a széllel, amely az esthez ér, 
Szemtől szemben a nappal, mely pihenőre tér, 
Félfüllel morajlásod hallgatva hűs patak, 
Visz léptem le a völgybe, hol tűnni láttalak. 
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II. 

Véled vonulni, örök vándor te, szél, 
Nevetni rád, ég, nevető szeszéig, 
Játszódni véled forrón, játszi nap, 
Hűsözni nálad, felleg, árnydarab 
Egy dalra zúgni, zúgó, magas fenyő, 
Rád lesni ér, völgy mélyén csörgedő, 
Bércek, hogy zord csapáson fogjalak, 
Te, föld meg, tarts így hosszan hallgatag. 

Ez hozott. . . Hogy volnék hát egyedül? 
De tölgyek, ti őrséget álljatok, 
Míg álmára a bérci éj ledül 
S én a legszebb alvóval nyughatok. 

III. 

Éj csöndszárnyon érkezel, 
Barna bársonyszárnyú lepke. 
S rád terül a gyászlepel 
Nappal, vidám, tarka telke 
Szép valónak, csendesen. 

Ám az, ki titkon szeret, 
Téged sejt mindenhatónak, 
Kiből szent varázs ered 
S álmaid rám kulcsolódnak 
Csodát csalva keblemen. Kállay Miklós fordítása. 


