
ÚJ.GÖRÖG ROMANTIKUSOK

ALEXAHDROS IPSILAHDIS

Az újgörög szabadságharc halhatatlan hlJse. Kievben
siületett, 1792-ben. Korán az orosz hadsereg szolgála
tába lepeit s itt küzdött a napoleoni idlJkben is. 1813
ban elvesztette egyik karját. KéslJbb l. Sándor cár had
segéde lett. 1820 körül megszervezte a görög nemzet és
az egész Balkán felszabadítása érdekében híres társasá
gát, a Hetairiát. Romantikus álmok lobogtak szemei
ellJtt: a bizánci birodalom visszaállltásáról ábrándozott.
A román [eiedetemséqekbe érve vállalkozása nehézsé·
gekbe ütközött. Az' éppen Laibachban tanácskozó cár
Metternich ösztönzésére ölette meg a román felkeWk
vezérét, Vladimirescut is - s végül Havasalföldön a tö·
rök dönt{} csapást mért csapataira. lpsilandis Erdélybe
menekült, de csakhamar letartóztatták, s az osztrák ha
tóságok intézkedése folytán hat évig Munkács várában
raboskodott. Csak 1827-ben szabadult ki. Egy évvel ké
slJbb, 1828-ban Bécsben halt meg. A görög történelem
elslJsorban a szabadságMst látja benne, de említésre
méltó kö!tlJi muktuieee is; alábbi kis versének politikai
célzata nyilvánvaló. Mindenesetre lpsilandis mint költlJ
is jelent{}s helyet foglal el a Fanarióta·kor irodalmában.

HELLÉN HAZAFI SIRALMA

Szegény madárka,
Mért vagy oly árva?
Szállni mi késztet?
Hol van a fészked ?
- Nincs semerre,
Hol arra, hol erre

Bolyongok én,
Nincs nyugodalmam,
Sem bizodalmam,
Semmi vigalmam

I E földkerekén.

Kicsiny koromban mírtuszligetben,
Boldog hazában éltünk mi ketten.
Mindig daloltam, hajnalban-este,
Röptöm csak édes párom kereste.

Szívem reménye,
Szememnek fénye

Volt kicsi párom, míg egyszer nyáron
Jaj, lecsapott a kegyetlen sólyom
S feldúlt fészekből prédára várón

Elvitte párom ...
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Azóta folyton
Bolyongok erre, bolyongok arra,
Szállongole messzi, idegen partra.
Fárad a testem, lankad a szárnyam,
Borongó bánat leng csak utánam ...
Repít a sors és szelek szeszélye,
Vad zivatarba, fekete éjbe,

Míg oda érek
Hol minden véget

Ér s ahol egyként hull a halálba
Kegyetlen sólyom, gyönge madárka ...

PAHAIOTlS SUTlOS

Konstantinápolyban született, 1806-ban, de fiatalságában
sokfelé megfordult. Tanulmányait Chios szigetén kezd·
te, majd késlJbb Párisban, Padovában, Velencében és
Brass6ban folytatta, ami igen érthetlJ, mert mindezen
városokban az akkor még erlJsen szétsz6rt görögségnek
jelentlJs telepei voltak. Verseit újgörög és francia nyel·
ven adta ki, akárcsak késlJbb több román költlJ, Botin
tineanu, Alexandri és Macedonski. Egy másik nagy új
görög romantikus, Alexandros Sutzos testvére volt, ki
mUvészi elégiákat irt az antik R6ma romjair61. Panaio
tis Sutzos is e romköltészet 6dai szárnyalású képvise
llJje, flJihletlJje a francia Volney, kinek "Les ruines"
címil elmélkedés-sorozatáb61 Leopardi is merített ösz
tönzést. 1868-ban, Athénban halt meg.

A RÉGI SPÁRTA ROMJAI

Sodord spártai vén folyó, hullámaid, sedord csakI
A hideg őszrrek rozsdamart lombjait egyre hordd csak

Halálba ott, e habbanl
A lombok némán követik morajló, vad futásod,
S mint ők, követlek én is, míg szótlan, merengve állok

Bús vándorként, magamban.

Hol van Eurotas, hova lett a szép kor, mikor még a
Kristályhabodban hattyúként játszadozott Heléna,

E csodás, messzí gyermek?
S mikor Agesziláosszal kiállott Thebe hőse,

Ki harcban sose fáradott s futásban épp úgy győzte,

Mint habja emedernek ...

A szebb hajdan visszhangja itt többé seholse zendül.
Mélységes bánat, tompa gyász, magány és lomha csend ül

E puszta partvidékre;
Fülelsz, de jaj nem hallasz mást, mínt árva nádasoknak
Zúgását, míg a gyors vizek jönnek s továbbzuhognak

Új tlajtékot ígérve.

V IGI L I A 265



Halhatatlanok földje ez! Likurgos szent hazája,
Dicső tettek s dicső nevek feledhetetlen tája I

Te voltál egykor, Spártám,
A dús görög szígetvílág ragyogó királynője;

S .mily forró ajkkal csókolom most rögöd, idejőve

S ősi földedet járván.

Be fáj látni, a föld első országa hova sorvadt!
Csontváz lett és Leonidas síri lakát akolnak

Használják, szörnyű vétek I
Kleomenesnek háza még odú s kietlen hombár,
Oroszlán, farkas ver tanyát most e mogorva romnál,

Hol nagy szellemek éltek I

Hol vagy hajdani Spárta, hol bajnokod Leonidas?
Hol a nagy Agesilaos, állhatatos Brasidas,

Efórjaid és néped?
S a hangos küzdőtér, hova szűzeíd tiszta bája
Hajdan meztelenül, csupán szemérme fátyolába

Burkolva, büszkén lépett?

ALEXANDROS RIIOS RANGAVIS

Mint Ipsilandis és Sutzos, Rangavis is a lege/{jkeUJbb
görög családok egyikének sarja volt. Szintén Konstanti
nápolyban született 1809-ben, tehát valamivel késlJbb,
mint Sutzo«, Mint a bulgár Vazov és a román Alexand
ri, a balkáni polihisztorok ttpusát képviselte; politikai,
kultúrális és irodalmi téren egyaránt minden erejét el
maradt népe gyors felemelkedésének szolgálatába állí
totta. Mint tudós, az archeológia tanára lett az athéni
egyetemen, mint politikus volt külügyminiszer. késlJbb
követ Washingtonban, Párisban, Berlinben. Jóformán
minden irodalmi műfajt művelt, 8 emellett még írt ré
gészeti szakmunkákat, irodalomtörténetet és tudományos
szótárak at. Költészetét tiszta, klassziciá16 lírai lendület
s ideális emelkedettség jellemzi. Hosszú és termékeny
élete 1892-ben ért véget.

A PARNASSOS

Ó mily büszkén, fenségesen áll a Parnassos orma!
Az ókor szent lehellete még csúcsain honol ma,
Sugárzó csillagkoronát hordnak a gőgös szíklák,
Köréjük zordon feIlegek vetnek villámos szikrát. ..
Hol barlangokban mély az árny, ott szólt egykor a mélybe
Az aranyíjú istenség magasztos jósigéje.
De vissza nem tér-e ide, a menny magasba torló
Boltívei alá, arany lantján zengve Apolló?
S nem árad-e a szívben el az a mennyei dallam,
Melyből a szabadság szavát halljuk ki akaratlan?
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Szabadság temploma e hegy: sötéterr zúgó fái,
Vakítóan fehér hava, lágy szel1őorgonái

S rejtett forrásai, melyek a szirtekből omlanak,
Szabadságot lehelnek mind, szabadságról daloInak!
Letiporhatott odalenn a puszta rút porába
Minden rózsát a zsarnokok durva és lomha lába,
De ím felettük őrködik a vén Parnassos bérce,
Gőgösen áll az, fel egész aranyegünkig érve,
Ahol örök hazát talált, bárhogy is megtagadják.
Tisztán és érintetlenül, a százszorszent szabadság!

Újgörögből fordította:

Gáldi László.

A GELLÉRTHEGYI KALVARIA.
A bens(Jséges kis műemlék elhagyatva, kegyeletsértlJen bemocskolva
roskadozik. Vagy vegyék' gondjuk ba az illetékesek, vagy bontassák le, 
ami ugyan nagy kár lenne - mert igy csak botránkozásul szolgál.
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