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[IN MEMORIAM

Szabó Ede csendje

"El köztünk ll!'lgy csöndben egy literátor" - ezekkel a szavakkal kezdte irodalmi hetila
punk főszerkesztője Szabó Edét köszöntő rövid írását, amely abból az alkalomból jelent
meg, hogy az ünnepelt 1985. február ll-én töltötte be életének hatvanadik évét. A követke
ző számban közreadott szerkesztőségi cikk már a gyász csöndjéről szól, mert hat nappal
születésnapja után, szívroham következtében váratlanul meghalt Szabó Ede.

A. literátor csöndjére utaló szó új értelniet kapott a nekrológban, a végletesség, a meg
másíthatatlanság, a befejezettség színonimája lett, és ezenfelül - meggyözödésém szerint
- arra a szomorú tényre is felhívja a figyelmet, hogy Szabó Ede nagyon termékeny és gaz
dag életművének'nem volt olyan hatása, kisugárzása, amilyent az megérdemelt, és amelyre
irodalmi köztudatunknak is nagy szüksége lett volna. Mérhetetlenül sokat lehetett tanulni
tőle, fogékony és érzékeny volt művek megközelitésében, megvilágításában, de mindig túl
nagy csönd vette körül, szinte észrevétlenül dolgozott, nem volt egyetemi oktató, nem vol
tak tanítványai, nem tartott elöadássorozatokat, márpedig - mindannyian tapasztalhatjuk
- az írott-nyomtatott szó sokat veszített egykori varázsából, ellustult, elkényelmesedett
világunkban.

Magam is most döbbenek rá igazán Szabó Ede tanulmányirói, kritikusi, fordítói tevékeny
ségene\f. rendkívüli arányaira, pedig régóta barátok voltunk, és közel négy évtizeden át
szorgalmasan küldözgettük egymásnak könyveinket, dolgozatainkat, összeállitásainkat, vá
logatásainkat. Hölderlmről, Rilkeről. Krúdy Gyuláról írt könyvet, fordításai jelentek meg
Friedrich Hölderlin, Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, Theodor Storm, Conrad Ferdinand
Meyer, Friedrich Nietzsche, Gerhart Hauptmann, Stefan George, Heinrich Mann, Hugo von
Hofmannstahl, Thomas Mann, Rainer Maria Rilke, Hermann Hesse, Franz Kafka, Max Frisch
műveiből. Közel két évtizedes fordítói gyakorlatának elvi és módszertani tapasztalatait írta
meg a műfordításról szóló, 1968-ban megjelent könyvében.

Az pedig, hogy milyen fordító.volt Szabó Ede, legtömörebben abból a jellemzésböl derül
ki, amelyet Rónay György fogalmazott meg Hölderlin" himnikus-lirai lebegésű, filozofikus
regénye, a Húperion magyar nyelvre való tolmácsolásával kapcsolatban. "Szabó Ede a nem
könnyű feladatot nagyon szepen oldotta meg - írja Rónay -, munkáján látszik, hogy nem
pusztán szöveget, nem pusztán csak mondatot fordít, hanem elsősorban élményt: a hölderli
ni élmény felől közelíti meg a hölderlini prózát."

Ez a megállapitás viszont arra is alkalmat ad, hogy Szabó Ede kritikusi, irodalomtörténet
írói tevékenységére vonatoztatva, annak legfontosabb vonását emeljük ki. Esszéiben, bi
rálataiban, amelyeknek javát az Ol/honunk u művekben című kötetében gyűjtötte össze,
mindig abból az élményböl indul ki, arra keres magyarihatot és azt akarja velünk is meg
osztani, amelyben a müvel való találkozás során részesült. Akár Theodor Storm, Gottfried
Keller, Kosztolányi Dezső vagy Tamási Aron alkotásait mutatta be, minden elemzését annak
a célnak a szolgálatába állítotte, hogy a művet élő valóságában ragyogtassa föl előttünk.

Úgy hatolt versek és novellák szövetének rejtett rétegeibe, hogy ne sértsen élő ideget, sőt

az alkotás eleven vérkeringését is érzékeltetni tudja.
Míközben azt panaszlom, hogy műveínek nem volt kellő visszhangja, azt is érzem, hogy

sokan irigyelhették is Szabó Edét azért, hogy minden bajában, betegségében, társtalanságá
ban, közérzetének. hangulatvilágának hullámzásai között meg tudta teremteni magában az
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alkotó munkához szükséges belső csöndet, a zavartalan munka örömét. Milyen jellemző,

hogy mindig talált alkalmat arra a fényüzésre is, hogy mint esszéista, legkedvesebb iróihoz
újra és újra visszatérjen, hogy maga is fejlődve, érve és alakulva, szembesítse minderikor í

önmagát ifjúsága legnagyobb irodalmi élményei vel.
Azt pedig kevesen tudtuk róla, hogy a termékeny műfordító, mások műveinek tudós

elemzője maga is költő. Szerelmes verseinek rajongó áhítata és gazdag természetélménye a
reneszánsz kori lirára és Apollinaire költészetére emlékezteti az olvasót. .

Ritkán beszélt verseiről. kiadásukra is csak akkor gondolt, ha költeményeinek ihletőit az
zal szerette volna meglepni, hogy nyomtatásban is átnyújt ja nekik a róluk szóló verset.
1~48 májusában egy napfényes délelőtt csalódottan érkezett Szabó Ede egyetemista korunk
törzshelyére, a Károlyi utcai Darling eszpresszóba, ahol úgyszólván naponta összeveródtünk
fiatal irók, kritikusok, filozopterek, az Újhold munkatársai. Elmondta, hogy az egyik folyó
irat szerkesztőjéhez elvitte legújabb verseit, aki átfutva a kézrratlapokat, azzal eresztette
el, hogy jobb lett volna, ha saját versei helyett szép műfordításokat hozott volna.

Nem láttam még Szabó Edét annyira feldúltnak és letörtnek. mint azon a delelőttőn. Meg
kérdeztem tőle, nem akarja-e verseit Rónay Györgynek is megmutatni. Aznap estére a Vigi
lia munkatársainak körébe voltam hivatalos. Szabó Ede velem jött a Fő utcába, abba az ek
lektikus-archaizáló kis palotába, ahol abban az időben a Vigilia havi összejöveteleit' tar
tották.

Rónay György hgyelmesen végigojvasta Szabó Ede kéziratait, majd azt rnondta, hogya
versek jók, szivesen közli őket a Vigiliában. Szabó Edében feloldódott a rossz érzés, ami a
délelőtti visszautasitás óta gyötörte, de a kéziratokat visszakérte. Az volt a terve, hogy
másolatokat készit a versekböl, az egyik példányt a költemények ihletőjének nyújtja át, a
másikat postára adja a Vigilia eimére.

A versek nem kerültek közlésre sem a Vigiliában, sem más folyóiratban. Szabó Ede nem
volt saját műveinek és irodalmi érvényesülésének buzgó adminisztrátora. Lehet, hogy sür
gős munkája akadt másnap, de még valószínűbb. hogy miután Rónay György kedvező véle
ménye kimozdította lelkiállapotának mélypont járól, a közlés már kevésbé érdekelte, a to
vábbi tennivalók elintézéséhez már nem volt készsége. e,

Az itt közlésre kerülö vers ' a rádióban hangzott el, a kéziratot Albert Zsuzsától, a rádió
irodalmi osztályának szerkesztőjetőlkaptam, néhány nappal Szabó Ede halála után.

A vers publikálásával váratlanul elhalt barátomra szeretnék emlékezni és a Vigilia egy
kori szerkesztőjére, aki néhány okos szóval megvigasztalta a bánatos költöt.

Vargha Kálmón

Színes emberek az európai festészetben

Az európai művészet története sokféle nézőpontból és sokféle téma szerint vált ismertté.
Stiluskorszakok és irányzatok, mesterek és iskolák, országok és földrajzi tájak éppen úgy
a kutatás tárgyává lettek, mint az építészet, festészet, szobrászat, iparmüvészet művészetí

ágai és müfajai.
Természetes volt, hogy az ember ezen a tájon . .lilurópai: történelrnejnínden változása

ellenére külsejében, arcszínével, testi felépítésével e földrész gyermeke. E müvészetet ő

hozta létre, a katedrálistól az általa hordott öltözékig, és ez mintegy stílusjegye lett annak,
hogy e földrészen mikor, hol élt, mit dolgozott és hogyan alkotott .

•Az 591. oldalon.
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