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Hiszen gyalázatunk, keservünk 
Már ezer év óta rokon.
Mért nem találkozunk süvöltve 
Az eszme-barrikádokon?
(Ady: Magyar jakobinus dala)





ELÖLJÁRÓ JEGYZETEK

Si une anthologie est faite pour dón- 
ner la vue d’ensemble d’une école ou 
d’une époque, il páráit natúréi et utile 
de l’accompagner d’une préface qui sóit, 
en quelque sorté, la légende du dessin. 
Cela est encore utile parce que toute an
thologie est incompléte, pár la faute de 
1* auteur, ou pár celle des auteurs ou pár 
la perversité du hasard — ou pár ces 
trois motifs. Róbert de la Vaissiére

Ha a modern szerb lírát merev látószögből 

szemléljük, úgy ez az antológia is, mint majdnem 

minden gyűjteményes kiadás : hézagos, hiányos. 
Épen ezért szükséges némi mentegetés, némi ma
gyarázat, mert hiszen a hiányok észrevevése egyedül 
nézőpontunktól függ. Bizonyosan lesznek majd, akik 

kifogásolják, hogy kimaradt egy-két név akkor, ami

kor mások érdemtelenül bekerültek, sokaknak talán 

hiányozni fog néhány népszerű költemény és fej

csóválva találkoznak pár sápadt, gyenge verssel, 

mely besiklott e könyv lapjai közé. Oka mindennek 
az, hogy ml nem kimondott látószögből tekintettünk 
szét, célunk nem a bírálat volt, hanem az ismerte

tés. ízelítőt akartunk adni a modern szerb Urából
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gondos, illatokat átmentő fordításban s ezért se- 

inilyen szempont sem irányított vagy befolyásolt a 
válogatásnál. Rokon- vagy ellenszenvünket egyes 
költők, illetve irányokkal szemben —  amennyire ez 

lehetséges —  elfojtottuk, egyszerűen a modern sz/erb 
lírának kicsinyített tükörképét akartuk adni s ebben 

a szándékunkban nem befolyásoltak bennünket világ
nézetek, vagy esztétikai elvek.

*
A szerb művészetek közül a képfaragás és a 

lirai költészet a legerősebb. Lehet, hogy azért, mert 

ez a két művészet a legközvetlenebb, legtermésze
tesebb és legnépszerűbb. Az epikának, zenének, 

képírásnak, táncnak és drámának nagyobb igényei 

vannak ; kultura, színház, sajtó, szakiskola. A mo

dern Szerbia háborúkban és politikai viharokban él, 

kevesen és keveset törődnek avval, hogy a művé
szetek otthonra, levegőre, közönségre találjanak. De 
azért a vésők dolgoztak, a költők daloltak a vér

viharos időkben s igy fejlődik, erősödik ez a két 

művészet, mely hamarosan nemzetközi hirre és 
becsülésre tesz szert. A lírának ugyan nincs nagy, 

fáklyás neve, mely magasra törne és teljhatalmat 
követelne, mint Ady a magyar költészetben, vagy 

Mestrovity a szerb képfaragásban : a modern szerb 

lírának tekintélyes számú, izmos tehetségű munkása 
van geniális vezér nélkül. Az utóbbi három évtized 
fukar volt üstökösökben és művészi csodákban, az 

Adyk, a Mestrovityok csodálatos kivételek. De ritka
ságszámba jön a tehetségek gazdagsága ezekben az 

évtizedekben ezen az aránylag kicsiny nyelvterületen.

*

Közös véletlenről, általános jellemzésről nem 

igen beszélhetünk ma, mikor annyi világnézet és
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bölcselmi irány vergődik és meddőn keresi a ki
bontakozást. A huszadik századnak nincsen kor

szelleme, nincs kifejezett és meghatárolt iránya, mint 

az előbbi századoknak. Mégis a legújabb szerb lirá- 
bán lehet megfigyeléseket és megállapításokat tenni, 

melyek olykor általános érvényűek. Van valami 
szelid, szomorú s jellegzetesnek látszó vonás, mely 

talán a múlt századvégi orosz lírikusokra emlékez
tet, de mégis más. Kissé élesebb és világosabb s 
épen ezért Jellegzetesebb. A szerb nyelvnek nagy 
szókincse van a szomorúnak, bánatosnak kifejezé

sére, úgylátszik a szerb léleknek már régen szüksége 
volt arra, hogy lelke bújának árnyalatait pontosab

ban kifejezhesse. Ez az ősi törekvés található meg 
a modern szerb lírában is, ez a sajátos bánat- 

dalolás az, ami közös és jellegzetes kontúrokat ad 
a legújabb költészetnek is.

*

Ezen sajátos szomorúság mellett a legújabb 
költőnemzedéken valami fáradt finomságot is észre 

lehet venni, amely mindenesetre szokatlan és meg- 

okolatlan, ha csupán külső véres eseményekkel 

lehetne megokolni ezt a finomságot. A hosszú há

borúk, a haza elvesztése, fiatal életek pusztulása 

rendszerint kemény és durva indulatoknak adnak 
talajt. A gránátrobbanások és harci üvöltések goromba 

zaja sokszor visszacseng a verssorokban, a legújabb 

szerb lírában azonban nyoma sincs érdes zajoknak. 

Halk érzelmek ízléses és árnyalatos megdalolása, 

sápadt sóhajok, suttogó borongások, szépnyelvű pa
naszok, fehér álmok istenről, asszonyról és elérhe

tetlenségekről —  ezek alkotják a legújabb lira anya

gát. A gyűlölet recsegő szava époly ismeretlen, mint

7



az átok vagy a bosszú sistergése: minden pianókba 
és decrescendókba fúl.

*

A bazsalikom, ez a szerény, szagos, szomorú 

virág nagy szerepet játszik a szarb nép életében. 
Bazsalikomból készül a boszilykacsa, mellyel a szen

teltvizet szórják széjjel, bazsalikom kerül a ládafiába, 

a fehérnemű közé, az ikon alá, az ünnepi kalács 
búbjára, az ételekbe fűszer gyanánt és a bazsalikom 

bevonul a hasonlatokba, a dalokba, az álmok és 
szimbólumok világába. Mikor ezt a finom, szerény, 

apróajku virágot a kezembe veszem, valami mélyebb 

szimbólumot érzek. A hasonlatok hosszú lánca 

kínálkozik egy ilyen nyájas, szomorú virágszál szem
lélésekor. A finomság, az eredeti illat, az egyszerű

ség, a szomorúság épúgy ráillik a virágra, mint 

a poézisre.
*

A modern szónak más jelentősége van ma, 
mint a század elején, a modern költő fogalma is 

változott az utolsó évtizedek alatt. Mikor Bogdán 

Popovity 1911-ben az ujabb szerb lírából összevá
logatott s a maga nemében páratlan antológiáját 

kiadja, 1840-től, Bránkó Radicsevitytől kezdi a 

csokorba szedést. Mi azonban nem nyúltunk ilyen 

messzire vissza, mikor a modern szerb költők anto

lógiájába fogtunk, mert véleményünk szerint a modern 

jelző nem vonatkozhat lezárt korokra s a mai lélek
től távoleső érzelemvilágra. Tény az, hogy az újabb 
szerb lira Bránkó Radicsevittyel kezd kibontakozni, 

ő ad először egyéni ízt, csiszoltabb, mű/észi formát 

a népköltészetnek. A XIX. század első felében majd

nem minden európai lírában bekövetkezik a klasz- 

szikus ideáltól való elszakadás és egyrészt a nép
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költészeti elemek, az érzelmek közvetlensége és 
természetessége, másrészt a forma fríssesége új 
irányt ad az alanyi költészetnek. Ez az irány aztán 
az érzelmek differenciáltságával, az egyéninek elő
térbejutásával és a forma tökéletesedésével a század 

vége felé a l’art pour Tart, vagy a Parnasse töké

letességére emelkedik.

A szerb lírában Vojiszláv Ility az a költő, aki
ben a XX. század szelleme és elevensége fellelhető, 

jóllehet rövid élete még a XIX. századba esik. Finom 

művész, aki menekülni akar a mindennaptól, a való
ságtól épúgy, mint a csiszolatlan nyelvtől s a dara

bos formától. Ez a törekvés azután legkiválóbb 
követőjében, Jován Ducsityban éri el csúcspontját. 

Ducsity költészete már a márványosan tiszta Tart 

pour Part, ő irja a legszebben zsngő, a legművé

sziesebb és legharmónikusabb szerb verseket. —  
Ducsitynak több kortársa (Rákity, Sántity, Sztefáno- 

vity) hasonló csapásokon halad, majd újabbak jön

nek, akik elvetik a forma fanatikus tiszteletét és a 

vers művészi szabályait. Egyéni utakon járnak s 

néha egyes francia irányok programját érinti költé
szetük: a szimbolisták, intimisták, vagy a női roman
tikusok stílusához közelednek, legtöbbször azonban 

maguk bolyonganak a művészi hitvallások, vagy 

pogányságok jelenlegi káoszában.

Ha tehát a modern szerb líráról beszélünk, 

úgy Vojiszláv Ilityhez kell visszatérnünk, mert ő az 

első modern szerb poéta a modern szónak mai értel

mezése szerint. Az ő virágai még mindig élnek s 
bár már kiviritottak, da szirmuk még mindig nem 

hullott le, nem fakult el az irodalomtörténet herbá

riumában. Időrend szerint ő a kezdet, az ő virágai 

az elsők, mint a hóvirág s a primula, s csak utána
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következnek a rózsák, az orhideák s a mának lég- 
frissebb és legfurcsább sziromfejei. Anthosz görögül 

virágot jelent, antológia a virágok kiválasztását —  
ez legyen magyarázata és mentsége a virágos ha
sonlatoknak.

*

Nagyon sajnálom, hogy ezt az antológiát nem 

tudtam avval a művészi Ízléssel és tökéletességgel 
összeállítani, amellyel Bogdán Popovity az övét ösz- 
szeállitotta. Az ő zsinórmértéke kegyetlenül magos, 

feltételei szigorúak, szempontja tisztán esztétikai. 
De művészi szigorával elérte azt, hogy oly harmo

nikus és Ízléses versgyűjteményt állított össze, mely

nek talán minden verse élvezet és élmény. Noha 

a mi célunk egyedül az ismertetés volt, ez nem lett 

volna akadálya annak, hogy Bogdán Popovity fölé
nyes ízlésével válogassuk össze a fordításra szánt 
verseket. Két más akadálya volt annak, hogy ne 

tisztán esztétikai szempontból ejtsük meg a váloga

tást. Az egyik az volt, hogy a fordításnak különálló, 
sajátos szempontjai vannak, a második akadályozó 

ok pediq abban rejlett, hogy Popovity antológiája 

nem nyúlik be a háborús és hábcrú utáni korba, 

amikor már nem lehet egy költeményt az emóció, 

a világosság és a teljes szépség hármas fenekű szitá

ján átrostálni, mert akkor majdnem valamennyi fenn

akadna. Az az anyag, amitől mi válogattunk, már 

nem alkalmas az efajta rostálásokra. Ezért ez a 

könyv mindenesetre vesztett művészi szépségekben 

és harmóniákban, de nyert hűségben és teljességben.

*

Célunk és vágyunk: a magyar olvasóval meg

ismertetni a legújabb szerb alanyi költészetet. Meg

ismertetni azokat az érzéseket, álmokat, sóhajokat,
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gondolatokat, vágyakat és könnyeket, melyek szerb 
költők lelkében fakadtak és a szerb nyelv bronzában 
szilárd alakot öltöttek. A versfordítás nehéz munka: 
vagy a forma, vagy a tartalom szépségén esik csorba, 
de minden esetben megbomlik az a titkos, belső 
kapcsolat, az a mély, rejtett harmónia, mely sok 
vers szépségét okozza. Egy Ducsity-vers fordítása 
époly nehéz, mint egy Hérédia szonetté, vagy egy 
Stefan George versé. Ujevity szimbólumokban bo

rongó finomságait époly nehéz átmenteni a fordí

tásba, mint Rimbaud viharos rejtelmeit, vagy Ady 
váteszi szépségeit. A tükörkép mindig más, mint az 

eredeti, az ég színe, a felhők szállása, a nyárfák 
nyári zöldje mindig más a tó tükrében, mint a való

ságban. De nem is volt törekvésünk a pontosság, 

s a szolgai hűség. A mi szerepünk az idegenvezető 
szerepéhez hasonlatos: az idegenvezető nem szolga 

már, annak egyéni meglátásai vannak, melyet aka

ratlanul átvisz az ámuló idegenre.

Két elv vezetett a fordításnál: a lényegesnek 

és az egyéninek átmentése. Lehet, hogy ez nem 
sikerült mindig, hiszen szándékunk sokszor csuklott 

el a nyelv és forma gőgös gátjain. Mégis hisszük, 

hogy valamit átmentettünk az eredeti virágok színé

ből és szépségéből. Hisszük, hogy közelebb hoztuk 

a magyar olvasó leikéhez a szerb lelkek rezzenését, 
a testvéri vágyak röpülését, a bazsalikomos szerb 

mezők egyszerű báját és finom illatát.

Szenteleky Kornél
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I V Ó  Á N D R I T Y

AMIRŐL ÁLMODOM 

ÉS AMI TÖRTÉNIK VELEM

Ulma cajbOM u uima mu ce doiafja

Ki tudja végét az időnek,
Útját a szélnek, nevét a csendnek 
És mi az,
Ami gondolataimat rágja és álmomat 
Elrabolja?

Minden éjjel alattomos látogatók jönnek,
Nem látom őket, nem hallom őket,
Mikor tüzes homokkal szórják be szám, szemem.

S mig csökönyösért kapaszkodom emlékeimbe: 
Fényes égbe, férfias járásba,
Buja egyedüllétbe és munkába —
ök fejem felett állnak
(Nem látom, nem hallom őket)
És várják,
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Hogy halott legyen testem a halott éjszakában. 
De engem a reggel kiszabadit 
És felemel, miként a napot, vizet és zsenge le- 
A zene meggyógyít; [velet,
Egy halom ködlik a messzeségben; 
Megerősödik bennem a remény,
Azokra a napokra emlékszem,
Amikor tudtam még, hogy mi az öröm.

*

A város késő éjjel 
Nem akar elpihenni.
Első álmomból vad rikoltás ráz fel,
Mely szétfolyik az éjben. Jaj, vagy kacaj?

Vajon a szerelem bujkál az elhagyott parkban, 
Avagy bort isznak ketten,
Keserű bort egy asszony egészségére?

ó, én ismerem a földet és minden ajándékát. 
Most álmot keresek,

Mély, ismeretlen világot.

*

ó , julius feledett örömei!
íme ott, a tikkadt csendben a szilvás suttog.
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Sejtve jő az est.
Valaki siet azon az utón, amely haza vezet. 
A zöld hullám, a hal, vagy a madár 
Megtöri a csendet.
ó , messzeség, te minden vágyak anyja!

A révész elalszik a kompon,
Melyet a folyó 
Hulláma hintáz.
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M I L O S  C R N  Y Á N S Z K I

AZ ELSŐ BORZONGÁS

Ilpea j«3a

Megesik néha, hogy elréved szemem, 
mikor a zápor váratlanul 
lelkemre borul,
vagy mikor egy barna gyermekfejen 
elfeledkezem.

Megesik néha, hogy felébredek, 
felettem kék ég s csillagok, 
kezem a mellemre teszem 
és szivem veszettül dobog.

S megesik, hogy elkábulok 
sok tűnő, tarka gondolattól 
és érzem egyre csendesebben: 
ifjúságom siklik lebben

és borzongás fut végig rajtam.
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MESE

IJpUHQ

Ennyit tudok csak:

Szűz volt, dereka darázs 
A haja hamvadó parázs 
S a keble setét selyemben ékszer.
Ennyit tudok csak:
És hogy fehér akácok illatoznak bennünk 
Megvirradás előtt elégszer.

Zárt szemmel mélázni réveteg 
Oly jó, oly jó e régi illaton 
És visszahívni eltűnt éveket.

Hiszen ki mondja meg, hogy majdan hol lakom

Ha újból kihajt a vig, fehér akáca
Talán a Csendesség ölén hagyottan, véresen.

És bármint szeretném, nem tudok soha 
Ráemlékezni még nevére sem.
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VÁLÁS

Pacmanau

És válnunk kellett, két fehér dereglye 

Vitt minket messze kétfelé,

Mint mikor elveszti egymást az arcon 

Két együtt indult könnycsepp melegje.

A két hajó már várt a partnál 

Tiéd elsőnek evez el,

Enyém egy szigetet hajóz körül még.

Vájjon most bánó szóval midnek nevezel? 

Ki mint az égen felhős oldal 

Fekete holdárny ül a holddal 

Ülök a bús hajófedélen.
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ÉLET

)Kueom

Mindehhez semmi közöm sincsen, 
távol van tőlem, nem függ tőlem.

Emlékszem milyen szép is volt, 
a mély vizek felett 
melyekben ezüstlött a hold 
egy hid, mint keskeny iv 
lágy hajlattal.
Látod, ez megvigasztal.

Távol van tőlem, nem függ tőlem.

És azóta nekem egy illat is elég, 
melyet puszta ugarról hoz felénk a lég 
s elég ha a felhő alacsonyabban jár, 
hogy felrezzenjek már.

Nem függ tőlem.

Elég, ha dermedt télnek idején 

zuzmarás kertből szalad énfelém 
egy idegen gyermek fagyott füllel 
és átölel.
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R Á D E  D R A I N A C

AZ „EROTIKON“-BÓL

Ü 3 K tbU ie  „ E p O m U K O H “

A mámor és a magyar hegedűk után
ó, oly sovány, oly gyermeki lesz a testem.. .
Kegyelem! az ákác sárgán zörög már a ház

[megett
őszi ködök és zúzmarák sírnak benne.

Fejem a sárga lombbal együtt lankad, kókad. 
Sápadtan meghalok 
az utolsó esti lábnyomokkal 
régmúlt gyermeki bűneimért, kurta városi

[kacajomért.

Mérgezett vérem meghal, mint bacillus a
[kémcsőben.

*

Kedves kisasszony, üsse meg az Írógépen egyik

[eremet.
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Éjjel őrülten szerettem egy asszonyt 
a fehér némaságban, 
ó , az ingecskék és harisnyácskák 
az alkonyi ég sóhajához hasonlatosak!
De nem találok hasonlatot az égre és a női

[mellre
a halott estében íróasztalomra hajolva.

Az esős idő épen arra való
hogy az ember leikével elbeszélgessen,
mikor elbúsultan az őszi ablak mögött heveré-

[szik.
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DAL

Moja necMa

Szeptembertől márciusig
lelkem pocsolyában kúszik
mint utolsó tolvajnak a külvárosból
az én lelkemnek is kell az alkohol

úgylátszik te már sose térsz le erről az útról
de mondd. . .  ha jóságot gyúrt volna a csalán
közé az angyalod most jobb lennél talán?

te sehogy se jutottál volna oda
hogy e világot meglássad mely nem csoda
csak bünügyi muzeum valóban
értelem helyett talpaid a lexikonok
igy botorkálva rosszban jóban

a jó és rossz között úgy állsz mint az a konok
harmadik keresztre feszített lator
mindenki hipohondernek mond
neved ez lesz: ideges bolond
mert olyan leszel mint Scarron a nyomorult
ki életében ronccsá nyomorult.
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J O V Á N  D U C S I T Y

AZ ÉN DALOM

Moja noe3uja

Csendes mint a márvány, hűvös mint az árnyék, 
Sápadt mint leányzó, kit az álom ringat.
Hadd a mások dalát, hadd terjesszék, zengjék 
Durva rimaszájak piszkos uccahosszat.

Nem hintek rád gyöngyöt, olcsó, zajos fényt
[sem,

Hanem sápadt rózsát tűzök fürtjeidbe:
Legyél magosan szép, bárki meg ne értsen,
S gőgös legyél mindig a profánnal szemben.

Fájdalmaid miatt legyél bús, szomorú.
Ne kolduld a vigaszt, ha feletted ború.
A lázas tömeget szelíden vezessed.

Nyers, kiváncsi fényben közönyösen állja 1, 
Drága köntös helyett ködruhában járjál. 
Titkos omlós fátylak takarják a tested.
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A MÚLT

npouiJiocm

Te vigaszt keresel. De vigasz az nincsen:
Mit vigasznak hívnak, az feledés csupán;

Az igaz fájdalom nem szűnik meg sosem.

Álom és valóság ingatag határán 

Szenvedés angyala fáradt fejed felett 
Merev arccal virraszt, ül hidegen, némán.

S te csak vársz és vágyói. De azt el ne feledd, 
Hogy nem üres még az ürömmel telt pohár, 
Mérges, förtelmes gúnyt kell még hörpintened:

Örök, iszonyatos múltúnk még visszajár
Ijedt emlékekben, álmatlan éjeken
Mint rab lánc-csörgése, olyan a hangja már.

Durva napok jönnek s nem lesz több kegyelem. 
Mindegyik szivedből akar egy darabot. 
Szegény sziv menekül, vergődik szüntelen.

Menekül lihegve, mint tolvaj, ki lopott,

Fel a végzet-csúcsra fázva, fakón, árván 
S fent kinyújtod karod s igy kiáltasz: Napot!
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így megy el az élet, cél, szerencse híján 
Görnyedt háttal viszed bús, könnyes sorsodat 
És nincsen megoldás, szenvednie kell némán.

Fejünk felett rívó, húzó hollócsapat 
Nem tépi szét múltúnk átkos kötelékét,
Múlt Medúza arca nem enged, ránk tapad.
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ISMERETSEGÜNK

Ü03HaHCme0

Mikor találkoztunk borús volt az égbolt,
Az utolsó rózsák lehullottak holtan, 

őszi vizek hangja balog, bús sirám volt:
S én csak álmodoztam és szomorú voltam.

Mintha ifjúságom bús öregkor lenne.
Nem szeret, nem lángol piros szenvedéllyel; 
Borús, barna árnyék borul a lelkemre,

Mely beteg és sápadt, mint hűs, holdas, éjjel;

Vagy olyan a lelkem, mint percenő mécsfény, 

Mely vén katedrális homályában szunnyad,
A mennyezet olyan, mint ég őszi estvén,
A fekete falról vizcseppek csorognak.

Mint fájdalmas ének olyan volt a hangja. . .  
Most is egyre hallom, álmodok is róla 
S múltúnkról mely régi, őszi dalát kongja. 

Most is emlékszem még a bús búcsúszóra.
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A csókja hideg volt, mint a jeges márvány. 
Haja gőgös szőke, szeme meg se rebben. 
Mikor csókot kértem előtte megállván, 
Hideg hervadt rózsa illatát éreztem.

Álmom ma is sokszor súlyos, mint egy átok, 
Felriadok s ime: haldoklik az éjjel. 
Szétnézek ijedten, de semmit se látok: 
Szememben egy könnycsepp lassan olvad

[széjjel.
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VISSZATÉRÉS

Tloepamau

Október lesz, ha visszatér 
Partunk az ősz cibálta párszor 
Már, mig szerény fehéren ideér. 

Véle az emlék, az égi pásztor

Hablépte szenvedőn libeg 
Kisérő őszi viz zenéje lent 
Az árnya, márvány törzs, hideg 
Nem tudni honnét jő s mit jelent.

Oly halk akár a fájdalom 
Az őszi, mély, amelyre nincsen ir, 

Mily bánat leng a pár dalon 
És ó mily fekete a klavir, 
Amelyen zerge ujja szánt.
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A DUBROVNIKI KÖVET

flyőpoeaHKU noKJiucap

Tél van, ezerhatszáz valamelyik tele, 
Mencsetity a követ Versailles-ban időzik, 
Hogy a nagy királynál tiszteletét tegye,
A király most Lajos, a tizennegyedik.

Kedvelik Raguzát, a köztársaságot,
S ezért a követét fogadják illően,
Este Trianonban csapnak vigasságot, 

Moliére is játszik, zene is van bőven.

A pici markizek szép, púderes fejjel 
S lábujhegyen finom, selyem topánkában 
Menüettet járnak s mosolyt hintnek széjjel; 
Kába illat szálldos legyezők nyomában.

Mig egy bíborossal elvonul a vendég,
Hogy tanácskozzanak az egyház sorsáról 
S az Adrián kié legyen a fensőbbség —
A követ egy selyem topánkára gondol.
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DUBROVNIKI MADRIGÁL

flyöpoeanKU Madpuicui

Nagy bál lesz ma este a fejedelemnél 
Részeg keringőkbe fogunk elszédülni; 
Arcunkon örömpir, vérünk vigan zenél,

Mintha eddig köztünk nem lett volna semmi.

Aztán jön a kecses, vig francia négyes,
Vakit a hölgyeknek selymes bűve, bája;
A zene mint vihar olyan szenvedélyes,
Fekete bársony a férfiak ruhája.

Tánc után a terem csevegésnek hódol.
Az ifjaknál borról, versről foly a vita. 
öregeknél pedig égről és Platóról,
Hogy ki szent Ágoston s mi a skolasztika?

Mi a terem mélyén ülünk lágy fotelbe’,
A beszéd bennünket nem vonz, nem nevettet. 

Legyezőjét kérem és tréfát miméivé 
Ráírok egy fanyar, szomorú szonettet.
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LEILÁHOZ

IÍ3 „njecaMa Jleunu"

Mint hallgatag kereskedő,
Aki a sivatagba baktat 
És burnuszba buttan lesi egyre, 
Hogy messzi esik-e még Bagdad,

Úgy ballagunk mi, nem látva véget 
Az ám, de oly nagyon szeretlek 
Zaklatt szemem már karavánt sejt 
Beduin hordát, elől a sejk 
Üget feléd és elvisz téged.

Már ideért óh rusnya fajta, 
(Bűvölten, lassan tart feléd),
Ám mielőtt illetne ajka 
Jó kopjám oltja életét.

Tudd meg hát, lenne bár enyém 
Ezer élet és száz alak 
Pusztuljak inkább ennyiszer 
Mint sem másénak lássalak.
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NAPLEMENTE

3ajiQ3QK cyrnta

A nyugati égbolt rézvörösbe rezdül,
Olvadt bibor úszik a folyónak tükrén. 

Tűlevelű erdő setétjén keresztül 

Lappangó parázsként izzik át a tűzfény. 

Messze valahol egy vízimalom búg még 
Fáradt, rekedt hangja olyan búsan hallszik, 
S az alkony ölében, ahol csupa láng ég,
Már a tavirózsa hullámpárnán alszik.

Ismét hát egy este.. .  Olyan az érzésem, 
Hogy valahol messze, az ég pereméjén 
Tengereken túl, az alkonynak csendjében 

Smaragdos erdőnek komor, sötét mélyén 
Vár engem az igaz, ismeretlen asszony. 
Sápadt mint a vágy, a fején brilliáns ég 

Végtelen a búja. ül s rám gondol folyton,

S a kis házban búsong a néma sötétség.

Óceán nyúlik el a kertek tövében.
Sirályok repülnek a szikla odúból,
A rózsa elfonnyadt a bokorban régen 

Az erdei szellő bús nótákat dudol.
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Két hatalmas szfinksz néz az est kohójába 
őrzik a bús asszonyt, ki könnyeit ontja 
És a tenger messzi, tiszta azúrjába 

Belehull a napnak fáradt tűzkorongja.

Nem tudom, hogy hívják, arca ismeretlen, 
De most minden vágyát teljesitném néki. 
Sápadt ajkairól hűségeskü rebben 
Hűsége hatalmas, halálos és égi.. .
Ne mondjátok sose: nincs igy valójában. 
Hogy mindezt a szivem hazudta magának! 
Mert akkor én sirok, sirok egyfolytában 
S engem többé sose vigasztalhatnának.
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A NAP

CyHtfe

Az ion tenger partján született, ahol káp- 
rázik a napfény, sötétlenek a ligetek és sápadt 
szobrok villannak elő a fák árnyékából és mi

ként a sirály, úgy fürdött az azúrban, a csil
lámló vizek illatában és káprázatában. Az 

anyja többször a fák hűvös árnyékába vitte, 
melynek lombjai úgy illatoztak, mint az álom.

Ó, mily szerencsétlen a költő! Gyerme
kével olyan tájra ment, ahol fehér, fagyos 
volt az ég, amelyen hideg, sápadt nap borzori- 
gott, a partokon pedig a szelek sírtak. És a 

fájdalmas emlékezés úgy fájt, mint felszakadt 
régi seb és felidézte a napfényes partokat, a 
sötét berkeket, a nyugodt márványokat. Ö is 
sirt tehát a hullámokkal és a szelekkel együtt, 
keserűen, vigasztalanul sirdogált az idegen, 
komor tengerparton.

De mikor szőke haja, mint halott őszi 
lomb, deresen didergett, mikor nagy. szenve
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délyes szeme — amely olyan volt, mint téli 
citromfa, avagy mint derűs tenger kékje — 
elhomályosult és elfakult, mikor ereiben az 
őszt érezte sípolni, amely után már nem jön 
több tavasz — a Végzet visszavezette Ioniába.

Ott minden a régi volt. De ő már nem 
volt a régi: nem tudta már felismerni a derűs, 
duzzadós ioni tenger napcsókos partjait. Le
hunyta szemét és mélyen belenézett a leikébe. 
És ime! ott látja az egykori napot, azt a cso
dás, hatalmas napot, amely körül hajdan a vi
lág keringett, amely álomillatot adott a lomb
nak, amely hideg, fehér vért áramoltatott a 
csendes márványokon keresztül, amely lehe
tővé tette neki, hogy az emberek mély, hatal
mas szenvedélyével éljen és szenvedjen.

Ez a nap az Ifjúság Napja volt, amely 
mégegyszer mélyen bevilágít az elhamvadó 
lélekbe és mindenre az Ábránd csodás és má
gikus szépségét szórja.

Mert a dolgok olyannak látszanak, ami
lyen fényt ad nékik a lelkünk.
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MESE AZ ERŐSRŐL

Ilpuna O jü K O M

Két rab egy láncra volt fűzve, nyakukat 
és kezüket erősen szorította a lánc. Az egyik 
erős volt, a másik gyenge. A gyenge a fogságra 
gondolt és szomorú volt, az erős a szabad
ságra gondolt és vidám volt. Az erős több Íz
ben akart menekülni, egy elszánt rántással 
szét akarta tépni láncát, de ez mindenkor foj
togatta, felsebezte a gyengét, aki ilyenkor kö
zel járt a halálhoz.

Egy éjjel virrasztóit az erős. A hegyekre 
gondolt, ahol nemrég még hatalmasan, vad
állat módra barangolt, mint maga a természet; 
ahol a vadkanok is féltek tőle, ahol véres kéz
zel nyúlt a sasfészekbe, az öregeket megfoj
totta, a fiatalokat ellopta, a bércekről sziklá
kat mozdított el, hogy a szakadékban halálos 

sikolyukat hallja. Olyan erős, olyan borzalmas, 
olyan fékevesztett volt, mint a vízesés.

Az éjjel sötét volt, az őrök aludtak. A sza- 
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badság utáni ellenálhatatlan vágy feszítette 
vadállati lelkét. A vas megfeszül és elpattan. 

Az erős átgázol megfúladt társán, átgázol az 
őrökön, át a fekete mezőn, át a fekete folyón, 

amelybe úgy vetette bele magát, mint tüzes, 
fiatal bestia és eléri a szabad partot. Véres, 
vészes éjféli hold gyűl fel a hegyek mögötti 
feketeségben.

A Természet mosollyal, örömmel, szét
tárt karokkal várta az erőset és megáldotta.
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Á N I C A  G Y U K I T Y

TAVASZ

Ilpojieke

A folyó békésen folyik tovább, 
a jégtáblák eltűntek róla rég, 
érezni már a föld zöld sóhaját, 
amikor lágyan langyosul a lég; 
véremen titkos áram szalad át

— nézd, ott ég a nádas, füstje mily álnok, 
itt féreg töri át a föld haját.. . 
ó, üde, tiszta, tavaszi álmok!

A nádas lángja fel-fellobban, 
s te versedet olvasod fel nékem, 
a féreg rág és feltör egyre jobban, 
szavaid zengnek vallomásképen.

De mért nem nékem szól a vallomás, 
miért rajongsz a másik asszonyért, 
mikor lelkem minden szót érez, ért 
és áhitoz? Mikor én életet 
adnék a versnek s életet neked?
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Amíg a nap lassan aludni mén 
szivemben lassan elfogy a remény .. . 

A versek zúgnak, mint a forró vér 
és nyájasak, mint szűzi álmodás. 
Minden szó más asszonyt eped, dicsér, 
mindig csak az a más.

Nézem a hidnak két setét ivét, 
mintha madár a szárnyát tárná szét 
és rám törne, ó  mily rémitő!
A v í z  folyik tovább hangtalanul. . . 

a tavasz-est lágyan, halkan lehull.. . 
igy elfolyik az élet s az idő.
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H A M Z A  H U M O

NYUGTALANSÁG

HeMup

Jázminok nyílnak,
Zöldül a kert, lehullt már 
A gyümölcsfák szirma.
Fehér leányruhám, ó mire vár?

A zöld csuporba 
Mindennap kavicsot dobok, 
így számolom a napokat sorba, 
Várlak téged s korán kelek;

Mily bús a napnak kelte s alkonya! 
A himzőrámámra könnyet ejtek 
S kertünkben hervad 
A jázmin, meg a galagonya.

Elhervad az ősz és már a tél jön, 
Hosszú éjjelek kószálnak 
Fehér mezőkön.
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Felébredek.
Rikoltok, mint ijedt madár:
— Az ajtón ki kopog? Mi cseng? Ki jár? 
ó  semmi, semmi.
Az én szivem dobog valóban 
És lovunk csörgeti láncát 
Az istállóban.
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V O J I S Z L Á V  I L I T Y

BÉKEANGYAL

Anljeo Mupa

Az este nagy halom korom, 
Éjfélt kiált a vén torony.

Bokor se bú, nem reng berek; 
Jöttét nem látják emberek.

Jöttét nem érzik állatok,
Kedve szerénti állapot.

Nem érzi más a szél csupán, 
Mely játszva leng az ég csúcsán.

Mocsár felett lidérc ha langall 
Tudnivaló ő az, az angyal,

Ki itt marad egy éjszakán 
És hajnalban az égre száll.
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TÉLI MESE

3umckq uduna

Kemény tél lepte meg a falut.
Az erdőn szél lovacskázott, vihar 
Mint lebke zászlót, tar ihar 
Törzsét lengette, ám jót aludt

A hóruháju föld. A házfalon

Rémitő árnyak kúsztak, kese
Lovunk alatt a jó alom

Is megfagyott és járta persze boszorkányrnese.

Amint szokás. Nagyapó a félrehányt 
Dohányvágót kapirgálja. Jó lélek,

Dünnyögve szeli a szűzdohányt 
S örül, ha szortyos pipája éled.

És vár. Kis kályhánkban lonc ég 

Jó csutka, miegymás, nehéz a csönd,
Öröm, ha fagyott kapunkra csöng 
A szomszéd
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Panta bá’ az érdemes kerülő.
Szegény öreg, terhére már a hajsza,
Fázik, egyetlen jégcsap a bajsza.
Mi köszönünk, a nagyszékbe ül ő.

És nagyapó igy veszi fel a szót:
»Élt itt a faluban egyszer 
Egy szegény özvegy és kamasz fia. 
Csintalan kölyök volt, ördögnek tetszen, 

(Tisztán emlékszem, bár nem mai história.)

Ezer és nyolcszáz nem t’om hány telén, 
Kemény egy tél volt; a Drina 
Befagyott veszettül, didergett a part 

Is, annyit tudok és Bonapart

Akkor támadt az oroszra.

De nem is fontos. Nohát egy reggel,
Az özvegy nem volt otthon épp,

A kis gyerek (szeme se rebben)

Beszéd se szó, egyszer csak vesd el 

Magad, eltűnt, nyoma veszett.

Persze, hogy aztán kereste a nép,

Anyja szegény meg egyre könnyezett 

(Ezek a gyerekek — úgymond ezek 

Az ördögfiak), szeme folyója el nem apadt 

Meg összehordott hetet-havat.
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Az Istent kérte mutatná

Merre leli fiát s, hogy enyhet mi ád.

Sirt reggel, este egyre, mig 

Megelégelte Isten és vig 

Kapusát jó Szent Pétert kérdené:

Mért ri az öreg odalent?

S ahogy megtudta maga ment 

Keresni, csillaglámpással kezében

Az elveszett fiút. Meg is találta.

Ott ült az Éden 

Kertjében, angyalok, törpék 

között és gyémántkörtét 

Evett épp, körülte más 

Angyalfiak is gyémántos körtét 

Majszoltak. Az égi áldomás

Javában állt. ezüst patak 

Is folydogált és álmatag 

Virágok nyíltak s volt ám gyöngy is’ ott, 

De mennyi. Ám Isten így kiált legott:

Pál, Pál mit keresel itt?

Betyár gyerek, mondd ide ki hitt?

Álló, vedd tüstént gúnyád

Oszt otthon szépen köszöntsd ám anyád!
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És igy este Pál ur hazaért,

A falu szélén össze is esett 

Oly fáradt volt és rögtön enni kért 

Amúgy, ahogy volt félig halottan 
Beszélte ezt el, tőle hallottam 

Magától s a tanulság 
Miatt, mit az ily kár oszt 

Anyjával járta aztán a várost

Persze az özvegy nagyot nézett 

De vigasztaltan dolgozott megént 

Hogy visszakapta a csintalan legényt 

Vagy lehet hogy csak álmodta az egészet.«
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A VARDÁR PARTJÁN

Ha Bapdapy

A sok szikla kevélyen szürke égbe néz fel;
Fent sasok és felhők szállnak egymást verve. 
Lent a Vardár habzik borzalmas sistergéssel, 

Szűk szorosokon fut az Égéi tengerbe.
Szép, szerb folyó! A századok úgy folytak,

[múltak,

Mint hullám, mely a végtelen tengerbe merül. 
De gyöngyhabod emlékkövit a hires múltnak 
Csodálja és csókolgatja szünettelenül.
A szabadság, mint főnix várja uj varázsát;
S derű fakad majd, honnan ma a bánat ered, 
A fehér sas ki fogja tárni tiszta szárnyát 
Szakadékos völgyed felett.
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M I L É T A  J A K S I T Y

NYÁRI ÉJ

Jlemna Hoh

Szelíd éj, merről, honnan 
Ében hajad szikrája hol terem?

Vájjon az óceán ringatott-e keblén,

Vagy láng voltál száz szépnél szebb lény? 

Csak itt vagy egyszerre — hajadban korall 

Ég, tündököl igazgyöngy könnye,

Hab öltönyöd friss csillagfényből öntve 
Kebled havát is éri már utói 

Édes illat, futó harmatszáj, hószin 

Hószinü, mint a hattyutoll.

Ó éj jóságos nemtőm,

Lábad előtt im hiv szerelmes esd 
Te megáldasz,

Fáradtan az osztott kegyelemtől 
Álmodon.

Ó. éj ne fuss még, pillanatra csak 
Szeretek.
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Jó voln’ megbúni oltalmad alatt.
Eltenni gondot, bárdot harcit 
Nézd! Tenyeremen arany alszik 
Szunnyad már kedvesem is, lehunyta szemét 
Varázsos éj, ne fuss még, pillanatra csak.

Kél már a hajnal, hiába 

Hűvös fuvalmat arcomra hajt 
De fogva tart varázsa, kincse bája 
Az éjszakának. S nem tudok betelni majd.
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víg  a  r e g g el

BeceAQ je . . .

Vig a koranyári reggel 
Nagy sereggel, szép sereggel 
Rengő rajzó madár csapat, 
Napnak tüze el nem apad.

Kezemben verseskönyv nyitott 

ó  mennyi bánat árad,
Fehér lapok csupa titok 
És bámészkodnak fáradt 
Égett fekete szemekkel. 

Szomorú koranyári reggel.

Ám az erdő ifjú szele 
Fújja könyvem lapjait 
(Egyet kettőt elhajít)
Fekete bánatom is vele.
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G U S Z T Á V  K R K L E C

NÉGY VERS RÖFRÉNNEL 

A HALÁL MEGDICSÉRÉSÉRE

*lemupii necMe ca pecfipenoM 
y ciiaey cMpmu

ELSŐ VERS

Minden lépés lépcsőfok elvezet 
e céltalan világból máshová, 
másik világba elvezet.

Másik világ, tengerszem, erdő, 

hó, csillogó hó, ormon, hegyhadon 
beláthatatlan pusztaság, erők, 
százezer éves vadon.

Másik világ, minden szin, hang 
és illat orgiája.

lm dallal járulok eléd, teneked adom 
varázshatalmu nővérem: Halál 
Királynő!
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MÁSODIK VERS

Ki tudja?
Nem élet-e a halál, 

nem halál-e az élet?
Ki tudja hol a határ 
s a határok meddig érnek?

Mint rossz álmok tűnnek az évek
s minden halálunk:
világ, kisded, bimbózás, élet.

Valaha csillag szeme voltam, tűnő 
vagy hervadó levélke, sárga,

Talán nemes vad, vizbe, sárba 
kergetett szarvasünő.

Ki tudja, remekbe készült ládika lehettem, 
ébenből vágott hajszálnyi fűrész 

s Madonna szemét faragta rám a művész.

És ki tudja, 
mivé leszek vájjon?
Én nem. Dísztelen kis hajóm 

nem hosszú útját beúszta.
Előttem soh’ se látott puszta 
terül. Varangy lakása vérem, 
a fogam vásik.

Itt van (itt kell lenni valahol) 
az az élet, az a másik.
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HARMADIK VERS

Két aranyhaju kicsi nővér 
meghaltak régen, tavaly tavasszal 
Anyám a fényes álmokat szővén 
erre riadt csak. Adta sorsa!
(Aluvó élet sava-borsa 
veszett el ezzel, amazzal.)

Én hallgattam, jól tudtam én, 
hogy nem válhatunk örökre igy.
Nővérke te s te másik higyj, 
ó  higyj, az élet nem illan el 
csak éppen más útra tér.

Az a világ egyetlen óriási kert,
Buja kert, tündéri, tág
s kert végiben kinyil nekünk
(biztos tudom) egy cseppnyi buzakék virág
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NEGYEDIK VERS

Sohase hiszem el én, 
hogy ez az élet a minden.
Ez élet negyedén, felén, 
hogy általmehessünk ingyen.

Soha én!

A nap, 
az éj, 
a nap,
hogy elsötétül egyszer 
S minden, mi volt semminek tetszen 
A sok könny, könny, könny 
fölé borulhat-e függöny?
Nem borul bizony.

Mert hát az élet erős párkány,
mert hát szilárdan áll a rácsa
Csúnya, csip-csup sárkány

csak a halál, rövidke szünet,
amig a véghetetlen dráma egyik felvonása
után a nagy taps megszület.

Ki tudja?
Nem élet-e a halál, 
nem halál-e az élet?
Ki tudja hol a határ 
s a határok meddig érnek?
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Mint rossz álmok tűnnek az évek
s minden halálunk:

világ, kisded, bimbózás, élet.

Valaha csillag szeme voltam, tűnő 
vagy hervadó levélke, sárga.
Talán nemes vad, vizbe, sárba 

kergetett szarvasünő.

Ki tudja, remekbe készült ládika lehettem 
ébenből vágott hajszálnyi fűrész 
s Madonna szemét faragta rám a művész.

És ki tudja, 
mivé leszek vájjon?
Én nem. Dísztelen kis hajóm 

nem hosszú útját beúszta.
Előttem soh’ se látott puszta 
terül. Varangy lakása vérem, 
a fogam vásik.

Itt van (itt kell lenni valahol) 
az az élet, az a másik.
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DRÁMA DALBAN

Eajiada

Van nékem piruló arám, 
öreg sétabotom is tán.
Van ám!

Ma éjjel a hold
Búzán gyümölcsösön át
Szaladt idáig, mi volt néki a gát?
Begyesen, fiatalon
Ugort és ujja zörrent az üvegen.

Kék iv idegen iv 
Kocog ablakom-üvegén 

Jöjj! — szól — testvéred hiv 
Az ut.

Hát készülj az útra legény.

Ma éjjel messzi visz öreg botom 

Hova kiváncsi szél se fútt 
Odamék
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S hajnalra készen az ék, 
Selyem ék
Egy asszony hült tetemére.

Kifélék, kik ez éket fűzik 
S az ablak alatt,
Kik játszák Debussyt?



ÖLEDBEN

Rpiuia

Óh engedd, hadd öleljelek,
Esett fejem hadd hajtsam meleg 
Öledbe drága.

Te pirkadat hűs szellője vagy 
Tiszta, tavaszi révedt 
S én levél vagyok, ki sebzett ágról 
Hajnalkor hajadra tévedt.

óh hol vagy?

Tenger szavam nem ér tehozzád, 
Hozzád nem ér se hang, se csend 
Jöjj tiszta tavaszi szellő,
Csak rövid órácskára csend 
Esett fejem meleg ölébe.

óh hol vagy?

Széllel szaladsz, mint tépett kéve.
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B O Z S I D Á R  K O  V Á C S E V I T Y

SZÓT SE

Huutma pen

Aki hallgat, tud és konok 
mind atyámfia nékem.
Üdv nektek hé rokonok!
akik mint én
szintén

szenvedtek régen.

Akik mint én 
szintén 
nem rittok 
és titok

marad, ha gyűjtött könnyeitek 
messzi csillagokba külditek.

Ó,
aki ezt tudja 

mindenttudó.
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Aki ezt tudja 
nyugton aludja 
éjjel az álmot 
S ha én az álnok 
megölelem,

ne borzadjon.
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A „CSEND FÖLDMŰVESÉIBŐL

Ma Ktbute „Opan muuiune“

Bizisten álltam én is lesben 
Pajtást keresni, árnyas pillát 
Mely mintha égen felhő ill át 
Oly szép az. Ily pillát kerestem.

De jő az ősz már lábujjon, látom 
Már puszta minden erre, hervad 
A nyár is lassan, lassan elhagy 
Még sincsen kedvesem, barátom.

Szeretem a cigarettát, a zenét 
(Nőre rég nem veti már szemét 
A magamfajta) s elvetődöm moziba párszor 
Hol az a kisfiú mókáz a vásznon.

De hervad minden, fakul a festék

Álmaim arcán. Belényugodtam Istennek hála

[érte
Hogy régen, régen elmentek már a fecskék 
S mily messzi még e fecskék visszatérte.

*
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Nézem a sebes folyót, miként szalad 
Hervadt levelével az ősznek,
Amig az este csendben
Emel elém falat
Hervadt levelével az ősznek.

ó  mért nem szalad igy vélünk 
Az élet és erünkben a vérünk 
Mint hervadt levele az ősznek.

Mint hervadt levele az ősznek. 
Engem is elkap, visz a viz sebesen, 
Mint hervadt levelét az ősznek 

S a te szűz gyermekkebledre esem

Mint hervadt levele az ősznek.
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D E S Z Á N K A  M A K S Z I M O V I T Y

VÁLÁS UTÁN

Tlo pacm am y

ó, valld be már, hisz már a múlté minden: 
a szép napok s a szép, szent fájdalom; 
szavadtól lelkem már össze nem rezzen, 

a régi bút födi uj bú-halom; 
ó, mondjad mond, 

hogy fájt-e bánatom neked, 
mikor nagyon 
nagyon szerettelek?

ó, valld be most, hogy többé nem szeretsz már, 
mikor orcádat födi uj mosoly, 
mikor lelkedben a múlt vissza nem jár 
legfeljebb ha velem találkozol; 

ó, mondjad, mond 

hogy fájt-e mosolyom neked 
mikor többé 
már nem szerettelek?
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VIRÁGOK HALÁLA

Jedna cMpm

A fehérkelyhes jácint —
tegnap, mikor a hajnal felhasadt,
s a nap mezőn, füvön, harmaton s az erdő alatt

tűzcsókjait széjjel hintette —
a kis ibolyát megszerette
a fehérkelyhes jácint.

ök ketten együtt voltak; 
s mikor est hullott le a tájra, 

a jácint csókot lehelt az ibolyaszájra, 
a harmatos száj megremeg, 
lehunynak a virág szemek. — 
ök ketten együtt voltak.

Ma mindkettő vázában fonnyad, 
fejük lekókad, mint leszakadt ág, 
a zsineg zsenge testükbe belevág.
A jácint ájultan lehajol, 

s az ibolyának szirmáról 

szijja az utolsó harmatot.
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Lehet, hogy te meg én majd egyszer,
épugy mint ez a két
virág, kinek letörték zsenge életét,
egyszer, egy sápadt reggelen
halkan és észrevételen
meghalunk egymásra hajolva.
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T Ó D O R  M A N O J L O V I T Y

VER SACRUM

1916

A langyos sötétségen át 
Rejtett kis kertekből,
Messzi rétekről 
Kótyagos hullámokban 
Lélekzik 
Az üde április.
A tavaszi éjszaka 

Lágy ujjakkal cirógatja 
A réteket és illata 
Oly édesen hull szerte-széjjel, 
Mint templomi mécses füstje .

ó, csodás, csirás tavasz! 
Szerelemittas,

Vágyódó, búsongó;
A gyenge, duzzadó,
Frissnedvü
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És bűvösen buja fii 
Már kitört, kizsendült;
A bóbitás, kalászos 
fűszálak ezrei
Megrészegülten, fojtott szenvedéllyel 
Remegnek, hintáznak —
És csábos meséket meg 
Tündérregéket sugdosnak 
A széllel meg a csillagokkal 
Történt szerelmeskedésről —

És az Örökkévalóságról.

Közben azonban 
A titokzatos homályban 
Csapásra emelkedik,
Mint riadt árnyék 

A borzalmas sarló,
Me,ly mindent letarol,
Leterit, majd halott kazlakba gyűjt,

— Melyek rothadást lehelnek —
És kettévágja egy isteni tavasznak 

Heves, hatalmas, lendülős,
De fájdalmasan rövid életét.
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AZ ÖRÖK ÁLOM

Bevnu CQH

A délszaki parknak 
Lombos labirintusában 

öreg babérfák 

Fűszeres homályában 
Elváltunk,
Elvesztettük egymást 

Kétségben, örömben. 
Mindketten szomorúak 

És szerelmesek voltunk.. .

Végtelen virágos mezőkön, 

Kanyargós utakon 
És óriás ciprusokon keresztül 
Lobog — messze, messze — 
Egy fehér fátyol 
És szőke női haj —
A márvány Diana pedig 
Komoran néz le rám .. .
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Azonban a drága istennő 
Nyájas mosolya 
Nem deríti föl többé 
Lelkemben 

Az álnok, árnyas 
Alkonyatot.

Pedig egykoron ez a nyájas mosoly 

Bűvös berekben cirógatott,
Ahol Ámor
És az Örök Királynő
Oltalma alatt
Bájos húgaim
Tündéri táncot lejtettek,

Ahol a vágyterhes zöld Zefir 
A zsenge ibolyáknak 
Aranyhaju anyját ölelgette,

Amikor még szerény, rózsaszinarcu 
Ifjú valék
És a varázsos aranyalma 
Után nyúlt kezem.. .

Ó, bűvös liget,
ó, drága derűs utitársnőm —

Máris elveszítelek,
Elnémul a dalotok;
Az ősrégi szobrok,

Kísértetiesen fehérek
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Fájdalmasan néznek le rám 
A fekete bokrokból,
A szökőkút pedig 
Az alkony magányának 

Dalát zokogja.
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HAJNAL ELŐTT

flped 30py

Alom és valóság mezsgyéjén 
Nappal és éjjel mezsgyéjén 

A könnyű, gyöngyszinű ködben 
Az illatos virradat 

Sápadt, ezüstös ragyogásában 
(Amely csak sejteti a hajnal 
Pirosló aranyát)
A látóhatáron megjelennek 
A fáradt lélek
Leghalkabb és legtitkosabb 
Emlékei, melyek éjjel-nappal, 
Rejtetten, ájultan 

És hozzáférhetetlenül pihennek 
A lélek sötét, mélységes 
öntudatlanságában.

És nyájasan bizalmaskodva 
Feléd jönnek 
Az enyhe szürkület
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Fehér hidján által 
És néznek téged
Az álmok fehér fátyolán keresztül 
Szelid, szomorú szemekkel 

És ezt súgják neked 
A harmatos fuvallattal:
»Mi vagyunk itt. . .  Mi vagyunk itt. . .«

Te ezt a hangot ámulva,
Fájdalmas elérzékenyüléssel hallgatod 
És mintha függöny gördülne fel szemed előtt, 
Az enyhén tündöklő messzeségben 

A boldogság birodalmát látod:
A gyermekkor képeit,
Az első szerelem lugasát —
És mindazokat a drága helyeket,

Ahol egyszer boldog voltál,
Vagy boldog lehettél volna,

A virágos utakat, az összeseket,
Amelyeken egyszer elhaladtál 

Vagy, amelyeket elkerültél — ó jaj! —
Mikor előtted kitárultak;
Minden olybá tűnik most, mint valami mese — 
Te fájdalmasan csodálkozol,

Hogy itt vagy 
A torz, hazug valóságban,

Mikor tulajdonképen odaát van igazi életed — 

A visszatérésre gondolsz tehát,
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Arra, hogy hogyan lehetne 
Egy szerencsés lendülettel 
Általrepülni.

De a kevély, józan Nap
Égető szárnyának
Hatalmas erejével
Elsöpri és felégeti

A félálomnak varázsos aquareljeit;
A látomások elmerülnek,

Felgyúladt és szétszakadt a hid.

De te az élet innenső partjáról is 
Szeretni fogod 

Forró álmodat

Az orgona hangja vagy a lant 

Zokogása mellett 
És képét sápadtan, rejtélyesen 
Rajzolod meg
Egy sötét, őszi eglogamban.
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D A N I C A  M A R K O V I T Y

ÁPRILISI ELÉGIA

AnpiuicKQ eneiuja

Eltüntetek már ibolyák 

Kósza boldogság messze mentél. 
Most csupán a bánat a vég, a kezdet 
És minden mi terád emlékeztet 
Mi soha, soha vissza nem tér.

Most nincs többé ibolya már 
Most szél jár ottan mordan, ásitón 

Ahol bolyongva perzselt pázsiton 

ó, könnyet hivó múlt, bús érzemény 
A messze ment időt idézem én.

Most nincs többé ibolya már 
Csupán a tiszta, mélyvizü ijedt 
Csepp csermely, mely messzi siet 

S nótáz a szél, mint zugó folyamár.
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Mint hallani már falevél neszét 

Amint a dúlva, zúgva pergő 
Szél öblöst ásítva szórja messze szét 
És orgonától illatoz az erdő.

Az ibolyák, a kedves ibolyák 
Törvényhez mennek, feljelentenek 

S a fenti biró hűvös szigorát 
Olvassák rám. Bizony én, Kedvesem 

így élek ám szememnek nedve sem 
Ered utánad, jól tudom tenéked 
A halál kaput nyitott csak, uj fényt jelent 

Mig nékem csepp vigasz, mázsányi bánat: 
E földi élet maradt idelent.

Mi lesz velem ibolyák nélkül

Nem nyil virág nékem már semmi fajta
Sivatag remény, jövő nem épül.
Se jó szerencse tüzhelyül rajta.
Amim maradt: mély sóhaj, fáradt 

Lemondás, emlék, keserű bánat.

75



S Z I B E  M I L I C S I T Y

BESZÉLGETÉS

Paatoeop

— Hogy hívják azt a sok, csodás virágot, 
ami a lélekben terem?

— Azt versnek hívják, kedvesem.

— Azt beszélik (nem tudom, igaz-e?) 
hogy akkor nyílnak szebben, jobban, 
amikor az emberben valami nagy összeroppan?

— ó, borzasztó igazság lenne ez!

— Hát mely lélekben, mondjad, ó 

és mikor nyílik e ragyogó, 

varázsos virág?

— Abban, amelyben Isten ur, 
melyben templomot épitnek 

és ennek tornya égbe nyúl;
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abban, melyben a legnagyobb 
tény és hatalom: 
az álom!
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N E N Á D  M I T R O  V

KÉT LÉLEK

Mae dyuie

Vibrál az éjjelnek 

néma, selymes árnya.
Hűs holdfény remegésében 
kék partokról messzi égen 

hullámok gyűrűznek épen. 
Susog sejtéseknek 

titkos, terhes szárnya.

Láthatatlan kézzel 

épül a végzetünknek 
setét, bűvös palotája, 
szerelmünk tragédiája.

A lélek most párját várja, 
És tömjént hint széjjel 

Búja életünknek.
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Lobog fájdalmas baj 
jóslat szavát hallva.
Vágyunk felsír halk sikollyal - 
S ha a lelkek üggyel-bajjal 
találkoznak: hangjuk elhal, 
beütköznek, ó jaj! 
kemény sziklafalba.

Végzet szabja árját.
Lelkek felijednek.
Mig a gyengébb jajgat, fázik, 
gyógyulásra vár a másik 
s ha a gyenge hite vásik, 

visszatartja párját 
hónától Hádesznek.

De a teremtőnek

vészes átka sújtja
most a lelket. Szédül, lebben
s majd elég a vágy tüzekben,
néha meg kegyelme cseppen
a jóságos Nőnek —
ó meddig, ki tudja?
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M I L O R Á D  M I T R O V I T Y

EGYSZER VOLT EGY RÓZSASZÁL...

Eiuia jednoM pyxca jeóna . . .
Volt egy anyának egy leánya;
Szép, mint a nap délest egén.

Szeme kincses, tiszta bánya,
Aztán jött egy deli legény.
Egyszer volt egy rózsaszál.

De a legény pillangó volt,
Hitegető, csupa hóbort.

Szegény báj italt is főzött 

Más leánnyal kergetődzött 
Volt egyszer egy rózsaszál.

Jön a lánynak végre vigasz.

Más legénnyel fogott kezet 

Amint szokás: győz az igaz,
De az álom odaveszett.
»Volt egyszer egy rózsaszál. . .« 

so



B O Z S I D Á R  N I K O L Á ' J E V I T Y

ÍGY lesz télen

IJo 3UMU

Érted jövök vihar dalában,

Ha fergeteg kever telet, te édes 
S szobádig ejt a tél. Ha lábam 
Mint eltévedt, fázó utast a révbe értet.

S te majd, te majd biztos nem érted 
Ki az ily tájban, ha vigyázva 

Kocogtat a régi ablakon.
Anyádat küldöd, nézze meg, ki az,

Ki álmot zavarni jött e csöndes léptü házba.

Nálad termek, mintha ó ráma 

Fakó fényképe életre kelne 
És védőn, óvón betakar márna 

Kendőd, e drága sima kelme.
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S Z  i M A P A N D U R O V I T Y

MI,

Isten kegyelméből gyermekei e századnak...

Mu, no Mtinocmu Eoxcjoj, deija oeoia cnoneha...

És az ebéd után annyi ital, étel 

Maradt. Mintha a szobába hatolna 

A fáradt, fehér ősz s titkos kezével 
A szivünket megérintette volna.. .

De azért mi még sem vagyunk hibásak. 

Elmúlt, elszállt a nyugtalanság éje,
A tavaszok, a szépek, a csodásak;

Most éljen hát e század bús eszméje!

A hölgyeink most titkokat takarnak,

Szemük ködös és homlokukon árnyék,
Sejtése vágynak s néma lemondásnak,
A szenvedélyük ellobogott már rég.

MI fáradt gyermeki vagyunk e kornak:

A szép minket többé nem érdekel már,
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Nem ihlet meg jövendő tavaszoknak 
Szemérmes álma. Lelkünk nem ég s nem vár.

Magunk se tudjuk, hogy hogyan jutottunk 

Egy nyers erős uralkodó jármába,
Az alkohol a romboló vigaszunk,
Nincs hűs remény, nincs holnap-vágy a mában.

Az uj uralkodót bár én is félem,
Uralmának vagyok az ellenese;

Habzó poharam a nőkre ürítem,
A hagyományukat az isten éltesse!

Az ősi ösztön hassa át a nőket,

S mi papjai leszünk az ösztönöknek;
Bár méltatlanul, de élvezzük őket,

Mint bús apát ványadt gyermekeknek-

Mindez nem hozza vissza azt, mi emlék,

De mégis ránk hull az öröm sugára 
És mindannak mi kin volt s keserűség 

Ismét felgyűl a régi fénye, bája.

Ismét érezzük tavaszok reményét 
Az ibolyák régi illatot adnak,

Fonnyadt orcákon ifjú tűz ég ismét — 
így élnek gyermeki e bús századnak.
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A SÖTÉTSÉG DALA

IlecMa maMe

Éj.

Ki hallja,
Amint az éji árnyak 

Búsongó nótát kornyikálnak? 
Csendben a fekete hárs. 

Virágok könnye 
Csurran.

Éj.

Ez a vidor szemek nyugalma, meleg 
És édes titkok hangjával ékes álma 
Rajt’ az öröm ül, öröm szendereg 

És meszi dúl tülekvés, lárma.
Mint ifjúság vagy szerencsém csillaga.

Éj.
Ki hallja,

Amint az éji árnyak 

Búsongó nótát kornyikálnak? 
Csendben a fekete hárs. 

Virágok könnye 
Csurran.

Éj.
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Isten hozott boldogság perce!
Halld szivem felül a felhő s arany szeg lent 
Minden csillaghoz odaszegezték 

S e kapcsolat halálragondolástól megment.

Éj.
Ki hallja,

Amint az éji árnyak 

Búsongó nótát kornyikálnak ? 
Csendben a fekete hárs.

Virágok könnye 
Csurran.

Éj.
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M I L O S  P E R O V I T Y

MINEK A GONDOLAT...

Haiumo m u c o o  ...

Minek a gondolat, ha nem örök 
S nem mély, csak lenge!
Ha nem éles, mint a penge 
S nem fényes, mint a nap 
És sugarai nem törik át 
Létemnek ködbe göngyölt titkát!

Miért, mikor csak bajt okoz,
Mikor csak kínban, jajban él,

Mikor nem nyúl tovább.
Mint szűkös szemfedéL 
Mikor semmi lesz ő is mihelyt 
A fekete sir elnyeli a porhüvelyt.

Miért ad a Gondviselés bölcseséget, 
Mikor féreg az ur mindenek felett! 
Miért hisszük, hogy előre látunk, 
Mikor setéiben járunk 

S szemünk erőtlenül 
A tudatlanság ködébe merül? 

se



V L A D I S Z L Á V  P E T K O V I T Y — Dl  S

TALÁN ALSZIK. . .

Mootcda cnaea

Reggel egy dal nem jutott az eszembe,
Egy dal, melyet egész éjjel hallgattam,
De melyet reggel dalolni sem tudtam,

Mintha e dal tűnő szerencsém lenne.. . 
Reggel egy dal nem jutott az eszembe.

Álmomban nem tudtam mi a valóság,
Hogy a földnek kell a nap és a harmat,
Hogy reggel a csillagfények meghalnak,
S fakul a hold, hogy buját meg ne lássák. . . 

Álmomban nem tudtam mi a valóság.

Most alig tudom hinni ezt az álmot,

A szemeket s az eget mit ott láttam.
Egy arcot talán gyermekessé váltan,

A dalt, a fényt, mi azóta szétmállott . . . 
Most alig tudom hinni ezt az álmot.
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Semmit sem idéz fel emlékezésem,

Mintha álmom csak buborék lett volna, 

Mintha lelkem most messze barangolna, 
A dalt, a fényt már elfeledtem régen .. . 
Semmit sem idéz fel emlékezésem.

A lelkemben csupán csak sejtés az élet,
A régi szemeket most sejtve vágyom, 
Ezek vezettek át múlton és vágyon,
Ezek nézik egyedül hogyan élek —
A lelkemben csupán sejtés az élet

De álmomban látom a drága szempárt,
A boldogságot látom a szemében,
Arcán májusi mosoly virul épen,
De mindnek vége, ha az álom elszállt. . .  
Csak álmomban látom a drága szempárt.

Látom fejét, hajában hűs virág van,
A pillantási hű szerelmét vallják.
Érzem puhán ölelő bársony karját.
Lelke a nap nekem e bús világban... 
Látom fejét, hajában hűs virág van.

Lelkem őt vágyja s mindig visszasírja, 
Ki tudja él-e a Feledhetetlen?
A bizonytalanság olyan kegyetlen.
Talán alszik, ki tudja, hol a sírja?.. . 
Lelkem őt vágyja s mindig visszasírja.
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Talán alszik és túl van minden rosszon,
Túl életen és minden földiségen,
Szépsége is elmúlt, mint fény az égen.
De tán eljön hozzám, hogy vigaszt hozzon.. 
De tán alszik és túl van minden rosszon . . .
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V É L Y K Ó  P E T R O V I T Y

VISSZATÉRÉS

IloepamaK

Nevet az aranyló őszi reggel 
vidáman virrad fel a nap.
A pára, amely a rónán piheg 
gyérül és egyre sápadtabb.

A pára minden izzó sugarat 
száz szivárványos színre bont.
— Mért mosolyogsz rám régi otthon, 

hol örök volt a bú, a gond?

A régi nap csókolja arcomat 
s a gyorsvonatnak ablakát, 
ó, csókolj nap, tüntessed rólam el 

fázós fanyarságom nyomát.

Szülőföldemnek illatárja vár, 
szemem megrebben könnyivei.
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ó  íöld! a fiad szégyeli magát, 
arcát kezébe rejti el.

Bátran, pirosán, merész lélekkel 
bocsájtottad világba őt 
S igy tér most vissza! Elfogadod-e 
a sápadt, fáradt csüggedőt?. . .

Siess vonat, vigyél haza! Anyám,
a fiad karját nyújtja szét!

. . . Mily szomorú, mint letört rózsaszál: 
elveszté erejét, színét.
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A MESE MEGHAL

IJpuna yMUpe

Álomba merült az erdő. Éjjel.
Könny csorog le a gyertyánfa törzsén 
egy bagoly a szárnyát bontja széjjel 
s a lombokon átszitál a holdfény.

Lelkem most a mesét lesi, várja: 
gombán üljön törpék fejedelme, 

szinaranyból legyen koronája 
és szakálla a földet seperje.

Szűzi mohán, hová nem jut kerék, 
ott rejtőzik a mese nemtője, 

ott szívja a nöstényfarkas tejét.
Fejsze és a puska megölője.

Mert ha egyszer az erdőt kiirtják, 
s golyó sivit s nem lesz lombtetőzet, 

úgy a mesét is holtan találják, 
mint megsebzett szelidszemű őzet.
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MILY KEDVES A KEZED .

Mtua je meoja pyxa ...

Mily kedves a kezed, mint kis madár, 
mely forró számon keres meleget, 
mely dideregve pihenésre vár; 
kis sziv dobog minden ujjperc megett.

Még kedvesebb, ha lágyan simogat, 
mint holdas árnyék alvó tárgyakat. 
Illatnyoma mindenütt ott marad, 
mint édes emlék, amely hívogat.

Mily kedves a szemed, ha felragyog, 
mint nap, mely áttör pillák függönyén, 

s mint tó, melyet nem borzolnak habok; 
tükrében lelked képét látom én.

Még kedvesebb, ha bágyad, mint az est. 
ha minden könnyet, mosolyt elfödött. 
Szemem ekkor minden valót elveszt: 
álmodat látom szemkagylód mögött.
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Mily kedves a szavad, mint kikelet, 
mikor a lepke vándorútra tér; 
a bántó szót te nem is ismered, 
a kopott szó nálad írissen zenél.

Még kedvesebb, ha elhal a szavad, 
olyan ekkor, mint hulló meteor, 

melynek fénye soká visszamarad, 
vagy hang, melyet a szikla visszaszór.

Mily kedves vagy, ha karjaim közt vagy, 
üde gyümölcsként vágyva tartalak, 
a gazdagságom kábitóan nagy: 
mily szép e láb, e kar, e haj, e nyak!

Még kedvesebb vagy, ha a kert megett 
a rózsák eltakarják alakod.
Ilyenkor hívlak, sirom nevedet 
s üres karomról szivom illatod.
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MIÉRT?

O 3awmo ?

Mért is találkoztunk ősszel, halott 

úton, melyet fanyar avar födött? 

őszi felhők szálltak fejünk fölött, 

pillantásunk mért is találkozott?

Mért nem kerültük el egymást, drágám 

Két hajó módjára, melyek éjjel 

közel járnak s hamar válnak széjjel 
ködben úszva nyomtalanul, némán?



V E L I M I R  R Á J I T  Y

INTIM HISTÓRIA

Jedua uumuMHQ ucmopuja

I.

Egy fülledt nyáréjszaka, midőn 
Először láttam meg magát 

Ezüstlő holdon át s időn.
Amely tépedt akácok dús szagát

Kínálta. Bámuló szemem 

Vette-e észre, szóljon,
Kért, rítt, mint kalitkás sólyom 
B ízó tekintetért a 'gyámoltalan.

Fehér tekintet, gondolkodó és néma,
Mely mintha mindig titkot rejtene 
És néha néha könnyet ejtne le.

Megismerkedtünk. Ujjongni kellett 

Hogy oly közel volt hozzám, mint soha 

Hogy lépdelhettem csendben Maga mellett
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És nem vettem le szeméről enyém, 
Mely bár ivott tükréből jó nagyot 
Szomjas maradt. Ó szomjasan ragyog.

II.

E perctől legottan uj láng lobbant 

Elébem, vidámpirosra sávol 
E drága láng, melenget roppant 
És régi fekete bánatomra távol

Vidékek ezerjófüvét szerezte 
Sohse volt olyan az éjvég 
Bánat futása, éjszaka veszte 

Virradat soha oly mély még.

S néha szembe ültem óraszám Magával 
Nagy csend között a kis szobában szembe 
Beszéltem sok érdektelent, közömböst, 

Csak arról nem, mi folyvást járt eszembe.
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ESKÜVŐDRE

Ha dán n>enoi eeunatba

Szétfoszlott az álom, minden oly szomorú, 
Másvalaki vezet oltárhoz ma téged,
A fejeden fátyol s mirtuszból koszorú —
Te voltál számomra szerelem és élet!

Gratuláltam néked. Te mondád: köszönöm... 
S talán te is tudtad, hogy e pillanatban 
Szétfoszlott a remény, meghalt minden öröm 
S azóta lelkemben csak hamu és rom van.

De nem! Lelked felett borús felhő nem járt, 
Arcodon az öröm virul, szerteszéled.. . 

Mindennek már vége! Másé vagy, ha mindjárt 
Te voltál számomra szerelem és élet!

Nem átkozlak téged, nem átkozok semmit, 
Magamat se bántom vérző, sajgós sebbel, 
Sem a balga sorsot, sem őt, aki elvitt,
Mert a szerelmemet átkoznám meg evvel.
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Minek is az átok? Csúnya szót nem mondok, 
Ki tudja szerencséd te utol-e éred?
Csak a halál gyógyít kint, csalódást, gondot — 
Te voltál számomra szerelem és élet!

Isten veled édes, nincs hozzád több szavam 
Csak az, hogy nap s kék ég legyen osztály

részed!

Szerencse kisérjen, élj szépen, boldogan!
Ha boldog vagy én is boldogságot érzek.

S minden reggel mikor halk harangszó széled, 
Imádkozni logok s áldani emléked.. .
Most tudom, most érzem, hogy szeretlek

[téged.
Te voltál számomra szerelem és élet!

Arra kérem Istent imába merülten,
Hogy az a sok panasz, keserűség sirám,
Amit neked irtam, amit neked küldtem, 
Kerüljön el téged s hulljon vissza én rám!

Teljesítsd az imám, Isten, kérlek erre!
Akkor a lelkemben több panasz nem éled.
De azért mig élek ezt suttogom egyre:
Te voltál számomra szerelem és élet!
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M I L Á N  R Á K I T Y

SÓVÁRGÁS

Heotciba

Ma este, langyos lámpafénynél 
Virágok özönét adom neked.
Virágaimban lelkem búja él 
És tiszta, szűzi, szende szeretet.

Szelíd homály lesz a szobában,

Homály, mely altat s görnyedt gondot űz, 
S a vallomás pillanatában 

Az ablakon izzik az alkony-tűz.

Minden szentebb, számosabb, szebb:
A hulló éj s az elalvó világ,
Kopár mezőn a csenevész gyep 
Illatozik, mint millió virág.

Egyedül maradunk mi ketten.. .
— Mint csermelyek csobognak magukban 
A suttogások a sötétben,
S szavak, melyeknek tavasz-szaguk van.
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BORÚS IMPRESSZIÓ

Mym na UMnpecuja

Köd üli ma, drágám, a messzi rónát. 
Harangszó sir távolról libegőn,
S a gyászos föld felett a levegőn 
Megérezni a napok fojtott búját.
Köd üli ma drágám, a messzi rónát

Érzed? Halála van minden holnapnak, 
Vágyó csira sem tör ki a földből 

Friss hantokban, melyen már a gaz női 
Drága éltek titkon széthullanak.

— Add a szádat, adj titkos hitet nekem, 
Hogy feledjem éltünk elmúlását,
Jóság, vigság mindig ölelgessen!

S kérem Budha hűvös nirvániáját!
Add a szádat, adj titkos hitet nekem!

Mert mindig fáj látnom pusztulásokat, 
Mikor minden halódik mellettem,
A halál csendben csirákat fojtogat. 
Érzem, a ború miként vonul át 
Bennem, feketén, halk gyászlepelben.. .  
Köd üli ma, drágám, a messzi rónát. . .  
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ELHAGYOTT TEMPLOMBAN

Hanyuimana i^puea

ódon festmény fekszik a templom zugában. 
Megfeszített Krisztus, vér csorog le testén, 
Üveges a szeme, halott valójában;
Feje mögött pedig ezüstből vert dicsfény.

Jámbor nemes ember adománya e kép,
Aki dukát-láncot tett Krisztus nyakába;
A keret szinezüst, de horpadt s már nem ép. 
Egy hires debári ötvösnek munkája.

így fekszik Krisztusnak sápadt, árva teste,
S a puszta homályban hull, huhog az este, 
Baglyok mozdulnak meg alkony fátyolában,

Véres vámpíroknak erre vezet útja,
Krisztus egyedül van, csüggedt karját nyújtja: 

Várja a híveket, hűen és hiába.
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SZERELMES VERS

Jbyóaena necMa

Az éj lámpása csillog remegve gyűl 
Pár cserje orgonát hintái a gyenge szél 
Ujhold karéja sápad messze túl 
Pár cserje orgonát hintái a gyenge szél.

Ilyen lehetett szakasztott az éj,
Amelyen egykor Izolda várta Trisztánt 
Kinyiló sirok éje, hangos jajongás pokla,
Tűz vad heve, pirosló szenvedély 
s emlékezés rég elfutott napokra.
Ilyen lehetett szakasztott az éj.

A félelem és gáncstalan lovag
Viszen az édes ablakhoz fonott selyemből

[hágcsót
S amint hajítja hull véle száz csók.
Tüzes szerenád ég lantján a lovagnak 
Félelem és gáncstalan lovag!
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Most hallom régmúlt szép éjek neszét. 
Szivemben megholt cimborák ködképét őrzöm 
Sok sápadt sirból árnyak futnak szerte-szét 

Kik vélem tűrnek, simák és vágynak.
Most hallom régmúlt szép éjek neszét.

Vár már kedvesem a tikkadt csöndbe’. Vár 
És minden messzi neszre vágyón felfigyel. 

Belőle jöttöm véli hallni tisztán 
Vigy csábos hold sietve, hozzá vigy el!

Már vár. Mint Izolda várta Trisztánt 
Csak vár remegve csendben. Nem beszél- 
Pár cserje orgonát hintái a gyenge szél.
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ÖREGSÉG

Cmapocm

I.

Nyílik, nyújtózkodik az est szürkületben 
Ványadt falunk s a puszta setét horizontja;
A fehér vadrózsa illatát csak ontja;
Érett búza a vetésben meg se rebben . . .

Fenyőerdő áll feketén, csendben, némán,
A természet hallgat. Halkan hull az éjjel,
Késő madarak repülnek néma széllel 
És mi mélán állunk, mint két árva, drágám.

Ebben a hűs csendben vesszük mi csak észre, 
Ekkor érezzük mi csak búsan, döbbenettel. 
Hogy a mi lelkűnkből mi minden veszett el, 
Hogy nem rezzenünk fel már az örök szépre.

ó, drágám — nem érzed? — a közöny hogy
[baktat

Egyre közelebb tespedt, sivár napokkal.
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Sápad szenvedélyünk, sőt a vágy is elhal, 
Borzalmas vénségünk oly korán kopogtat.

Igen, idő előtt jött el öregségünk 
S gúzsba köt. A lelkünk túnya kórnak rabja 
Gyönyört vagy borzalmat mi többé nem érzünk 
Messze tűnt el tőlünk ifjúságunk napja.

Minden már unalmas, nem érdekel semmi,
Uj, merész eszmékért nem rajongunk többet, 
Lelkűnkben már semmi sem tud csodát tenni 

Unottan megyünk el minden varázs mellett.

A természet, amely annyi nagy érzést szül, 
Minden alkotás, mely hatalmasan áll még 
Nyomtalanul suhan lelkűnkön keresztül,

Mint sötét vizekbe fúló, fáradt árnyék.

Vénülünk mi egyre leplezett bensőnkben,
Sivár lelkűnkben már tüzek nem lángolnak, 
Meghalunk egészen még az életünkben,

Mi fiatal vének, gyermeki e kornak . . .

II.

Nékem nem fog adni az Ur fent a mennyben 

Hosszú öregséget. Sőt még azt is tudom, 

Hogy parádés násznép, aranylakodalom 
Nem fog mosolyogni az én életemben.
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Életem elmúlik babvirág módjára 
Hol keserű búval, hol némi örömmel. 
Meg-megroppan éltem, hajlik száraz szára,
De a nyájas ősz már számomra nem jön el.

Pedig úgy szerettem volna egyszer ismét 
Élni ifjúságom szegletes szerelmét, 
ó , ha holdas vágyim újra dalolhatnám!

Ó, ha öreg kézzel — mozdulatom csempe,

S úgy mint egykor régen — tiszta vágy lel-
[kembe’.

Simogathatnám az ősz hajadat, drágám!
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A L E X A  S Á N T I T Y

NE HIGYJ . . .

H e  e jepyj...

Ne higyjél rímeimnek édes,
Versnek, mely esdőn kér szerelmet, égve 
S érted meneszt tüzes fohászt az égbe,
Vagy szép neved barnult fatörzsbe metszi.

Ne higyj! Ám később ha teljes holdon át 
A szikla orma szinezüst ruhát ölt 
Hol nyugszik néhány cserje orgonánk 

S tavasz csattog minden bokorban.

Oda jöjj édes. Várlak. Ne szólj mást 
Ha hozzám simulsz remegve, érzed-e 
Hogy égek, lánggal égek folyvást 

Hogy én is reszketek ó érzed-e?

És akkor higyj nekem. Ne kérdezz!
Hiszen nem ismer szót a szerelem 
Csak lángol egyre, kiáll harcnak, haragnak.
— S akkor ne bándd, hogy verset is faragnak!
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A FORRÁSNÁL

Ha u3eopy

Lepkék, lepkék ne szálljatok széjjel 
Járt-e itt egy lányka az éjjel?

»De járt bizony, hólátta vállát 
Azt mondta reggelig vár rád«

Hát az arca ugy-e mint a harmat, 
Éjszakánként békadalra hallgat?

»Biz az arca éppen mint a harmat, 
Éjszakánként békadalra hallgat«

Tudom, tudom, ajka aranyalma,
Mondd csak lepke, szőke volt, vagy barna?

»Barna haját selyemnél is lágyabb 
Két kék szeme szerelemtől bágyadt«

Tudom, tudom, szebb volt mint az álom, 
Megmutatom itt a képe nálam,

Lepkék, lepkék ne szálljatok széjjel 
Szép kedvesem járt erre az éjjel.
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X. KISASSZONYNAK

rocnofjuiiu . , .

Valaha én is ott hevertem 

Pici lába előtt (e szó nem a vádé 
Kisasszony,) kezemben skatulya csokoládé 
S ha kidobott, mentem leverten.

Ám napjaim, mint lármázó folyam 
Habjai hulltak, mint őszi bús ág 
A múlté már a drága ifjúság 
S akár a sohse voltnak emléke olyan.

Tudom kegyednek mind ma is 

Oly ifjú szive, amilyen rég volt 
És a szeme nyáresti égbolt 
Ifjas, lányos, kedves, hamis.

De tőlem hol van már az ifjú félsz 
Dadogás, szerelem, — óh balszavak,
Mik régen megvájt sírban alszanak 
S fehér fejem hólátta bérc.
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EGY KÖNNYCSEPPEN KERESZTÜL

JeÓHa cy3a

Éjfél. Fekszem és te jársz eszemben 
Amint édes, érett gránátalmát 
Szakajtottál tegnap a kertben.

A körték a fákon duzzadt barnák, 
Ragyog az ég, felhők már nem járnak, 
Gyerekek leckéjüket tanulják.

A szökőkút körül lepkék szállnak,
A vizcseppek szétporzanak épen 
És millió rubintgyönggyé válnak.

őszi napnak alkonyi tüzében . . .

De a bánat mint nagy, ólmos felhő 
Fekszik lelkemen szemfedélképen.

És e gondolat kinzó s rettentő:
Mért nem vagy enyém és életemben 
Mért minden sirámos és veszendő?
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Mért nincsen gyümölcs az én kertemben? 
Más gyümölcsöt szívnek tüze éget,
De kertemben fénysugár se rebben,

Orgona sincs, csak a szél beszélget . . . 
Rád gondolok. Látom kebled halmát, 
Könnyűn át is mindig látlak téged,

Mint téped az érett gránátalmát.
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TI ÉJSZAKÁK

Moja Hoku

Ti éjszakák 
mikorra tűntök el?
— Soha!

Ti hajnalok 

mikor jöttök el?
— Soha!

Szerencsém te 
mikor keressz meg?
— Soha!

Oh üdvösségem 
öltesz-e testet?
— Soha!

Szép jegyesem 
mikor lesz kézfogó?
— Soha!
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Szemem bő könnye könnyfolyó 
mikor apadsz e,Q

— Soha!
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D U S Á N  S Z I M I T Y

ÉJJEL

Hohy

Éjjel, ha minden teremtett szendereg 
És bizón néz az égi hold tirátok 

Fojtó illatár mögött nehéz virágok,
Éjjel ha már csupán kevéssé szenvedek,

Lelkem öltözik ünnepruhába 
Féltett aranyba, párnapuhába 

Ringó galambraj, lebbenő uszály 
Cikáz, a langyos szél meg üstökön kuszái.

Ám ott vesz el. Az éjidő 
Szelíden messze lejt és mélyítő 
Virága, eszme odva 

Búcsút int s lásson távolodva

Tűn el. Hajnal szülét
A lebbenő galambuszály is megtér, muszáj 
Indulni, hogy egyre közéig a szürkület
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És mellettem halnak meg a virágok 
(Vérből kél a nap, vércse riog)

Szegénykém, tudod-e miért, 

Tudod-e mért kell meghalniok?
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j f eLA S Z P I R I D Ó N O V I T Y  — S Z Á V I T Y

AZ ASSZONY

XttH*

Az asszonyok 
mindnyájan
véres keresztet hordanak, 
az anyaság 
vérveres keresztjét.

Mindnyájan lángoló csillagot hordanak, 
a Kelet

pirosló csillagát.

Ezért oly csodásán mély 
a szemük:

a kereszt mélységeket hasit.

Ezért olyan ragyogó 
a szemük:
csillagok csillognak bennük.

117



De az ajkuk körül 
valami gyermeki lebeg, 
amelyben nem sötétlik 
a kereszt,
amelyben nem csillog 
a csillag . . .

íme az asszony.
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S Z V E T I S Z L Á V  S Z T E F Á N O V I T Y

ISTEN NEVÉBEN

y  UMe BesHoia

Jöjj ó jöjj ez édes éjjelen,
Mely világszép arcod árnyán tükröz 
Egész az áldott bölcs betűkhöz 
Zarándokolj ma, kedves énvelem.

Ma nagyszakállu könyvből olvasok 
Halld kedves mint mondja méret 
Valahol földi szerencse súlyra,
De győz az élet mindig újra,

Mert nincs erősebb lény, mint az élet.

Fagyon a nap, siron a hűség,
Mindég van ujj, mely jóra intsen 

Halld kedves, mint mondja nincsen 

Az alkotásnak jobb gyönyörűség.

Se szentebb. Mily fenséges is a szellem 
Amint csatáz kár, kő, pokol ellen.
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Halld kedves, mondja egyre, meddő 
Itt sirni, amig a szellem úgy kivánjá, 
Hogy váljék egyből néha kettő.

igy mesélek s egyszer csak megveted 

Szemed szűz horgonyát fövenyén 
Szapora szómnak s szól tekinteted: 
Tied vagyok s te az enyém.

/vo



ZENEI LÁTOMÁS

My3UHKe eu3uje

A holdnak sugári zokogva szétmálnak; 
Mintha ezüst hárfán játszna a hold épen; 
Úsznak s elmerülnek a sejtelmes árnyak, 
Mint búgó akkordok a végtelen éjben.

Halk vizek remegnek s vágyón epekedve 
Hulló hárfahangok ezüstjét felisszák, 
Tavirózsán mintha korona libegne,

Minden olyan mint egy bűvös meseország.

Tündérek a tóra arany habot szórnak. 
Elvarázsolt kagylók halkan nyílnak széjjel. 

S ájult fájdalmával csendes, édes kórnak 
Chopin hangjainál sir a holdas éjjel.



G V I D O  T A R T A L Y A

PASTORALE

riacmopane

Felhőtlen ég és rajta égő nap delel, 
a gyümölcsfák közt vidám szél szalad.

Három-négy bárány béget és kószálva iegel 

Egy pőrleány a fűben nehéz, zöld fa alatt 
nyujtottan énekel.

Két ökör fáradt és sovány 
a széles fehér utón bután 

húzza a gödhös parasztszekeret.

Sűrű por száll a szekér után. 
a tikkadt nyári lég nem mozdul, megmered.
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ROMANTIKUS ÖNGYILKOS KEZE

Pyice poManmuHKot caMoyőm^e

Holtan találták meg a parkban, hajnali szür-
[kületben

hervadt levelekkel teleszórva.

Kezei fehérek, mint sápadt leányzóé és gör-
[csösen meredtek : 

az egyikben fegyver, amely ennek a különös
[ifjúnak

a halált hozta,

a másikban összegyűrött papiros az utolsó
[gondolattal, 

összegyűrött papiros az utolsó szóval.

Köd.
Hideg szél zörög az ágak között.
A sárga és vörhenyes levelek, mint felhasadt

[vértelen szivecskék

hullanak

arcára, testére, meredt márványkezére 
hullanak, egyre hullanak.
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KEZEK A HALÁL ELŐTT

Pytce nped cMpm

A haldokló utolsó, törékeny napjai olyanok 
mint szélben didergő levelek őszi ágon, 
mint remegő, bizonytalan árnyékok a vizen 
hajnali szürkület előtt.

Az arc keskenyebb és áttetszőbb 
s a kezek egyre fehérebbé válnak.

Az ő kezei —
lassan olyanokká sápadnak, mint azok a

[gyertyák,
melyeket nemsokára meggyujt egy öreg,

[aszott kéz
ebben a házban,

miután lefogta az utoljára lecsukódó fáradt 
szemkagylókat.
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M I L Á N  T Y U R C S I N

ŐSZ

Ha cmpaHnymiafu

Itt van az u. n. ősz
Mikor »hervadt levelek« stb. stb.
És minden árva fa alatt bősz 

költők ülnek figyelve 
A »természet halódását.«

Egyszer magam is megpróbáltam 
A költői uzust követni,
Hogy tudniillik sirassam a nyarat 
A fa alatt,

De a fölényes tiszta ég
Kiverte a nyafka bánatot
Belőlem és inkább kerek szemmel figyeltelek

Óh, csodálatos rend, Természet.
Amint ezer színben vakítasz, játszván
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Az ősz siralmas komédiáját minékünk 
És játékos kedvvel hajigálsz alá 
Pár porzsolt ágat, levelet 
És adod szőnyegnek alánk 
A komédiához.
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HAGYJANAK BÉKÉBEN!

Tlycmume mq kclko ja xoky

Miért szól mindég egyformán a száj,
Hogy lön a beszédje mindig ugyanaz
És ki parancsolta, hogy muszáj

Azon az úton járni melyet a szokás behavaz?

Értsék meg már, nem a betű a gondolat 
És ez a vers korántsem akta,

Amelyre por nehéz nehezékét rakta 
A »mindig ugyanaz« mondolat.

A vers majd üt magának utat 
Csak ne féltsék
És ne méricskéljék igaza bércét,

Hagyják a mércét!
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A U G U S Z T I N  U J E V I T Y

MINDENNAPI SIRÁM

CeaKudauuba jaduKoena

Oly nehéz gyengének lenni, 
oly nehéz egyedül lenni, 
öregnek s ifjúnak lenni!

Gyengének lenni egyedül, 
mindenkitől elhagyottan, 
nyugtalanul, kétségek közt.

És taposni országutat, 
sárban taposva lenni, ó 

s nincs csillag fényes, biztató.

Sors csillaga nem ragyogott 
szivárványos, meleg fénnyel 
az én bölcsőm felett soha.
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— ó  Isten, Isten emlékezz, 
hogy mit ígértél egykoron 
mivel biztattál engemet!

— ó, Isten, Isten emlékezz 
szerelmekre, győzelmekre, 

igért babérra, jutalomra.

S tudd meg, hogy Fiad vándorol 
a világ könnyes völgyében 
tüskék és göröngyök között,

bajtól jajig, jajtól bajig 
és lábán kiserken a vér 
és szíve sebzett lesz szegény.

És csontjai fáradtak már 

és lelke bágyadt és borús, 
mert mindenki elhagyta őt.

Testvére, társa nincs neki 
és apja, anyja sincs neki 
és barátja, az sincs neki.

Sehol sincs néki senkije, 

csak tövis van a szivében 
s teste vérző sebektől ég.
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Egyesegyedül vándorol 

görnyedt, borús égbolt alatt 
s előtte sivár sivatag

és nincs kinek panaszkodjon. 
Senkisem hallgat rá, senki, 
még a koborló társak sem.

Pedig, Isten, éget szavad 
beszélnem lenne csak szabad, 
a torkomban lobog a vágy.

Panasz perzseli garatom, 
mint lobogó máglyarakás, 
amelyre uj hasáb kerül.

legyek hát hegyi pásztortüz, 
legyek a láng lehellete, 
ha már sikoly nem lehetek,

magasságoknak sikolya, 

mely világokat besüvit, 
de hangom gyenge, pipogya.

Ó, Istenem, fejezd be hát 
bolyongásom, mely céltalan, 

mely hideg, néma csendre vár.
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Vagy adj hatalmas szót nekem, 
mert válasz kellene nekem 
s szent szerelem vagy vízözön.

Fanyar az üröm-koszorú, 
a méregpohár szomorú, 
én édes nyárra gondolok.

Mert úgy fáj gyengének lenni, 
oly nehéz egyedül lenni —
(ó, mily jó lenne, Istenem,

ha szép, erős vón életem) —
<ie legkínosabb fájdalom: 
vénnek lenni fiatalon!
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CSILLAGOK A MAGOSBAN

3eejde y  euctmu

Csak azt ne higyjék, nem szeret 
kevésbbé az, aki hallgat.

Az érti már a zengzetet 

és égi nótát, zenve vett 
jogot magának, halkat 
fütyülni hiv világfolyásra.

Az csupa titok csupa figyelem
az őrzi titkát jó mélyre ásva
a fenti csillagoknak s egy szívnek idelenn.

A hallgatás ó, hallga csak, beszél, 
azt mondja álmodhatom világról 

de másról, mint ez itt, veszély 
és félelem nem bánthat — álmodom 

egy szép szonettről, szál virágról, 
tervezgetésről, bohóról, Rólad 

s egy boldogságos maró, vad 
szóról, melyet majd feléd kiáltok egykor: 

Jövök, jövök, jövök.
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TITKOSSÁGOK

Tajancmea

Szűk, zűrös zsivajban, oly profán a lárma, 
lülem a titkokat szomjas vággyal issza, 
vigaszt vár a lelkem, lelkem, amely árva, 

s hangos, hallelujás dalok térnek vissza.

Lesem, hogy a büszke, szilaj gondolatok 
mint olvadnak fel az éltető könnyekben, 
s lesem azt az órát, mikor a nagy titok 
megfojtja az éjjelt fekete lepelben.

— Ki vagyok, mi vagyok, mit és kit akarok, 
hova, merre megyek, miért az életem? —
Az égtől, hiába, választ én nem kapok.

Félek önmagámtól s könnyeimet nyelem; 
életnek, világnak egy rémes titka van: 
nem ismerek semmit, legkevésbé magam.

*
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Ha árván bolyongok csendes éjjeleken 
átkos szók mozgatják nyelvemet hirtelen 

úgy borzadom tőlük, gondolni sem merem, 
hogy ily szörnyeket szült volna az értelem.

Mért a harc, a küzdés, mért e bús színjáték? 
Hisz a balsorsomat el nem kerülhetem, 
az álmaim kicsik, sápadtak és törpék, 
de én arra megyek síromig szüntelen.

— Drágalátos asszony, a bolond szerelmet

eltitkolni bárgyú, felesleges dolog,
mert csekélység vagyok fényességed mellett,

ha mingyárt az vagyok, ami lenni fogok. — 
Lelkemben sorvasztó, szivó szerelem ég, 
s bár utolsó vagyok, első is lehetnék.

*

Nagy csak akkor voltam, amig gyerek
[voltam,

de most már eltörpült álom és messzeség, 
a hiú remények szétterültek holtan, 
sápadt, átkos vágyak hevernek szerteszét.

Hagyom hát a célt, ábrándot nem festek, 
csak egy kedves kertnek zöld csendjére

[vágyom,
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avagy tán egy felsőbb, messzi lényt szeressek? 

Nem! az egyszerű csend istenem, világom.

De ha jő az este, elborul a lelkem, 
mint csengő fenyőág setét erdő mélyén 
kongom: törpe, szürke nem vagyok én még-

[sem.

Rettenetes sikoly fojtogatja gégém 
s a fekete végzet dob, darabol engem 
szívtelen szeszéllyel — s én csak nézem

[csendben.
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D U S Á N  V A S Z I L Y E V

DAL A LELKEMRŐL

IlecMa o M ojoj dyiuu

A lelkem puszta és szomorú, 
mint tarlott kert a késő őszben.

Akarásaimat elültettem a fekete földbe 
és a gyümölcsös szépen kiviritott, 
mikor a föld levetette fehér köntösét.

Én pedig nyugodtan aludtam, 

mert Ígéretes, nemes és bőséges 
termésről álmodtam.
De egyszer alattomos nap jön el: 
fagy bujt a langyos verőfény mögé 
és engem megtévesztett a napsugár . . . 

A gyümölcsösömet dér csípte meg, 
fanyarok lettek a gyümölcsök.
A sikoltós fájdalom e pillanatában 
tompa baltával vagdaltam össze a fákat,
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melyek most kiterítve feküsznek, 
mint fekete hullák.

Érzéseimet bele leheltem a virágokba, 
az illatos sétányokba

és éjjel csillogó csillárt gyújtottam számukra, 
hogy lássam őket s vigyázzak rájuk 
akárcsak nappal.

Egy éjjel azonban elaludtam a virrasztásban 
és mikor felébredtem,
körülöttem az örök halál lehellete imbolygott. 
Valaki mérgezett lehelletével 
suhintotta végig a virágos sétányt.
És én hiába sírtam, 
hiába gügyögtem, gagyogtam 
ragyogó epopeják csengő rímeivel: 
érzéseim elfonnyadtak, mint az őszi rózsák.

Lelkem üres és szomorú, 
mint tarlott kert a késő őszben.
De vájjon mi értelme volt akkor 
illatos olajjal itatni a lelkem 
és vért izzadni tespedt testemből?
Miért kellett ismeretlen vizeken hajózni? 
És végül volt-e értelme annak, 
hogy napvilágot lássak?

137



HÁBORÚ UTÁNI ENEK

Hoeetc neea nocjie pama

Térdig gázoltam a vérben 
s elvesztettem minden álmom.
Nővérem eladta magát 
s anyámnak levágták ősz haját.

De én a sárnak s a buja bűnöknek zavaros
[fertőjében

zsákmányt sose kerestem.
ó, én tiszta fényre vágyom! Tiszta tejre!

És a hajnal tiszta harmatjára!

Térdig gázoltam a vérben és nevettem 

és sose kérdeztem: miért?
Átkozó szóval hivtam a testvért

és ujjongva törtem előre az éjbe,
mikor ördögi táncba perdült isten, ember és

[a felhasadt föld. 
De ma békésen nézem, mint öleli 

a bélpoklos fűszeres kívánatos asszonyomat 
és tűröm hogy utolsó párnámat is elvigye
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fejem alól.
Nincs kedvem — vagy tán nincs erőm? — 
hogy bosszút álljak rajta.

Tegnap még alázatosan lehajtottam fejem
és fontolgatás nélkül, elvadultan 
szeretkeztem a gyalázattal.
Tegnapig még nem tudtam Sorsom és Mivol-

[tom,
de ma már tudom, ó, tudom már 
hogy Ember vagyok! Ember!

Nem sajnálom, hogy térdig gázoltam a vérben 

azt se bánom, hogy a nagy Világmegismerés 
vérvörös évei pusztulást és nyomort 
hoztak számomra.
Én nem keresek zsákmányt, jussot: 

csak egy marék tiszta fényt adjatok nekem 
s egy kevés, tiszta hajnali harmatot — 
a többi legyen a tiétek!
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Z S Á R K Ó  V A S Z I L Y E V I T Y

AZ „UCCA FÁJDALMA'* CIMÜ 

CIKLUSBÓL

Ü3 tfUKJiyca „B oa yAuife"

PILLANAT

Megyek az uccán. Éj van.

Az egyik sarokban barátom vár, 
a nyurga, fadereku, bandzsaszemű 
öreg lámpás
és barátságosan rám mosolyog.

A házak sugdolódznak körülöttünk 
és homályba göngyölik a felfénylő ablakokat.

Egyszerre csak társam, a lámpás 
becsukja bandzsa szemének lankadt kagy-

[lóját

és a sarok mögé búvik.
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Csak hosszú fadereka 
jajdul fel tompán, 
mint mankó a kövön.

MAGDOLNA

A fáradt nő 
a sarkon áll

és neki támaszkodik a szunnyadó háznak. 

Az arca

mosoly és halódás, 
az ujjai pedig 
elhamvadt viaszgyertyák.

Nekitámaszkodik a szunnyadó háznak 
és a sarkon áll 
a fáradt nő.
Ezalatt pedig az uccai lámpás
— a hű barát — 
dicsfényt és halált hullat 

fáradt fejére.
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ÉJJEL

A házak az ucca végén 

gúnyolódnak a halottas hangulattal.

A sarkok élesen belehasitanak 
a íeketés égbe.

Körülöttem az éjjel elsüppesztette 

a véres Qolgota-utat 
a Kenyér úr felé. — 
és az éhség ilyenkor csak 
gyermekek, asszonyok, emberek 
álmaiban feleselget kábán — 
ami? a csüggedt, roggyant test 
alszik.

A katedrális tornyáról a városra 
óriás feszület hull 
és ráfekszik az álmokra 
és ráfekszik a lelkekre.

Körülöttem az éjjel elsüppesztette 

a véres Qolgota-utat 

a Kenyér úr felé.
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ANYÁMNAK

M o jo j Majiiu

Peer Gynt:
Segítség, jó anyám, segítség 1

Anyám, engedd, hogy belenézzek 

szemedbe, mely oly bánatos, 
mely aggódik és búsul értem, 
mely rózsához hasonlatos, 
mi halkan hervadt őszben, dérben.

És engedd, hogy meleg öledben 
még egyszer hallgassak meséket, 
az óriást s a bábát féljem, 
hogy lássak lenge tündérkéket 
és lássak nyüzsgő törpe rajt 
amint a földből, fák közül 

virágokból s a zöld fűből 
csodás módon előkerül 
és sose lássak bajt meg jajt.
A kék madár után szaladni, 

az is oly kedvemre való, 
aztán fáradtan elaludni
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s oly messze, messze a való.
Szelíd felhőkről, hadd álmodjak, 
melyek csodásán, lágyan úsznak, 
cirógatásuk mint a hab, 
az ábrándnál is finomabb.

S hadd mondjam el anyám teneked* 
ki gyűlöl engem s ki szeret, 
hogy mind hazugság: férfi, asszony, 
a szem azért van, hogy csalhasson, 
csalnak az ölelő karok — 
és szomorú csak én vagyok.
Mert tudom jól, 
a végzetem: 
a messzeség, 

a végtelen,
engem ölel a messzi szél 

s halott álmoknak árnya kél.

Anyám,

felettem virraszt végzetem 

és te — és te,
Egyetlenem.

Anyám, engedd, hogy belenézzek 

szemedbe, mely oly bánatos, 

mely aggódik és búsul értem, 
mely rózsához hasonlatos, 
mi halkan hervad őszben, dérben.
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TARTALOMJEGYZÉK
(A  zárófelben álló betűk a ferdítik neúének kezdőbetűi)

Elöljáró jegyzetek 

IVÓ ÁNDRITY

Amiről álmodom s ami történik velem (sz.k.J 
MILOS CRNYÁNSZKI

Az első borzongás (sz. k.) .
Mese (d. ].) .
Viílás ( d '. j . )  . . . .

Élet (sz. k.) .
RADE DRAINAC

Az „Erotikon“-ból (sz. k.) .
Dal (sz. k.) .

JOVÁN DUCSITY
Az én dalom (sz. k.) .
A múlt (sz. k.) .
Ismeretségünk (sz. k.)
Visszatérés . . . .
A dubrovniki követ (sz. k.)
Dubrovniki madrigál (sz. k.)
Leila dalaiból (d. j.) .
Naplemente (sz. k.)

5 oldal 

13 „

16 „

17 „
18 „

19 „

20 „ 
22 „
23 „
24 „
26 „ 
28 „
29 „
30 „
31 „

32 „
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A nap (az. kJ 
Mese az erősről (az. k.)

ANICA GYUKITY 
Tavasz (sz. k.)

HAMZA HUMO
Nyugtalanság (sz. 1c.) .

VOJISZLÁV ILITY

Békeangyal (d. /.) . . .
Téli mese (d. j.) .
A Vardár partján (sz. k.) .

MILÉTA JAKSITY 

.Nyári éj (d. j.) .
Vig reggel (<L j.)

GUSZTÁV KRKLEC

Négy vers röfrénnel a halál megdicséré
sére ( < £ / . ) .......................................

Dráma dalban (<L j . ) ................................
öledben {<L j.)

BOZSIDÁR KOVÁCSEVITY
Szót se (d. j.) . . . .

A „Csend földműveséiből (d. j.)
DESZÁNKA MAKSZIMOVTTY 

Válás után (az. k.)
Virágok halála (az. k.)

TODOR MANOJLOVITY 

Ver sacrom (sz. k.)
Az örök álom (az. &.)

Hajnal előtt (az. £.)

DANICA MARKOVITY 

Áprilisi elégia (d. j.) .

SZIBE MILICSITY

Beszélgetés (tz. k.) . .
14H



NENÁD MITROV
Két lélek (sz . k.) 78 oldal

MILORÁD m itrovity

Egyszer volt egy rózsaszál . . .  (cf. y . ) 80 »>

BOZSIDÁR NIKOLÁJEVITY

így lesz télen (d. j.) . 81

SZIMA PANDUROVITY

Mi (52. k.) 82
A sötétség dala (d. j.) 84 19

M1LOS PEROVITY

Minek a gondolat . . . (sz . 

VLADISZLÁV PETKOVITY —

k . ) . 

DIS

86 99

Talán alszik . . . (sz . k.) . 87 99

VELYKO PETROV1TY

Visszatérés (sz . k.) . 90 99

A mese meghal (s z . &.) . 92 19

Mily kedves a kezed . . . (sz . * .) . 93 91

Miért? (sz . k . ) 95 11

VELIMIR RÁJITY

Intim história (<L ].) . . 96 19
Esküvődre (sz . 98 11

MILÁN RÁKITY

Sóvárgás (sz . k.)  . . 100 11
Borús impresszió ( s z .  k.) . 101 11
Elhagyott templomban (s z . i t . ) . . . 102 11
Szerelmes vers ( d .  j . ) . 103 11
Öregség (sz . k.)  . 11

ALEXA SÁNTITY

Ne higyj . . . ( d .  j . )  . . 108 11
A forrásnál (<L j .) . 109 11
X. kisasszonynak (</. j . ) . 110 11
Egy könnycseppen keresztül (sz . k.) . 111 11
Ti éjszakák (ĉ . /’.) . . 113 19
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dúsán szimity

Éjjel (</.;.). ........................................ 115 oldal

JÉLA SZPIRIDÓN0V1TY — SZÁV1TY
Az asszony (sz. k.) 117

sžv et iszlAv  sztefánovity

Isten nevében (d. /.) # 119 •i
Zenei látomás (sz. k.) 121 9*

GVIDO TARTALYA

Pastorale (sz. k . ) ................... 122 ff
Romantikus öngyilkos keze (sz. k.) . 123 »»
Kezek a halál előtt (sz. k.) . . . 124 *»

MILÁN TYURCSIN

ősz (d. / . ) . . . 125 **
Hagyjanak békében . 127 »>

AÜGÜSZT1N UJEVITY
128 »>

Csillagok a magosban (d  j.) 132 II
Titkosságok (sz. k . ) ................... 133 »»

DUSÁN VASZ ILYE V

Dal a lelkemről (sz. k.) 136

Háború utáni ének (sz. k.) 138 II
ZSÁRKÓ VASZILYEV1TY

Az „Ucca fájdalma* cimü ciklusból (sz. k.) 140
Pillanat

Magdolna

Éjjel

Anyámnak (sz. k.) . . . 143
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A Bazsalikom magyar-szerb 
kapcsolattörténeti vonatkozásairól

Az antológiák a magyar és szerb irodalmi kapcsolattörténet 
szempontjából különös figyelmet érdemelnek. Ezek, a köl

tők, írók, fordítók, irodalmárok, irodalomrajongók által meg
határozott szempontok alapján szerkesztett vers- vagy szöveg- 
gyűjtemények, a másik nemzeti irodalom költészetének és kis
prózájának egészére vagy egy irodalmi irányzat, korszak, műfaj 
széleskörű bemutatásra irányuló válogatások az összehasonlító 
irodalomtudomány tárgyaként a legjelentősebbek. A bizonyos 
mércék és elvek szerint összeállított szöveggyűjtemények az iro
dalmi, művelődési kölcsönhatások, párhuzamos vagy ellentétes 
folyamatok részeként, illetve végső eredményeként jelentkeznek. 
Az antológiák, közvetlenül vagy közvetve, egy korszak esztéti
kai értékrendjéről, az olvasóközönség irodalmi ízléséről és el
várásairól, a másik irodalom befogadó képességéről, a másság 
iránti nyitottságról tanúskodnak. A két nemzeti irodalom egy
más közötti bemutatásaként a fordítástörténet megkerülhetetlen 
állomásai, hisz megjelenésüket mindkét irodalomban, majdnem 
törvényszerűen, a műfordítások mennyiségének és minőségének 
magasabb szintű létrejötte előzte meg. Az ilyen szövegválogatá
sok minden kapcsolattörténeti előzmény nélküli felbukkanása a 
magyar és szerb irodalom terén nem ismeretes.

Az antológiák magukban hordozzák a fordítói magatartás 
milyenségét, az idegen kultúra, művelődés és nyelv ismeretének 
szintjét, a versben vagy kisprózában megjelenő egyéni alkotói 
megoldások skálájának fordítók által végbevitt áthangolását, a 
másik nemzet irodalmi kánonjaihoz való idomulás nyomait, a
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másik nyelv hangzásában való megszólaltatás lehetőségeinek ha
tárait, a motívumok és témakörök otthonosságának vagy idegen- 
ségének arányát és a másság megnyilvánulását. Ennek alapján 
megállapítható, hogy egy másik nemzeti irodalomból válogatott 
szöveggyűjtemény az új közegben újat jelent-e, fáziseltolódással 
jön-e létre, kortévesztőnek tűnik-e, beágyazódik-e a hagyomá
nyokba vagy ellentétes velük, és a szomszédos nemzeti irodalom 
ismeretének hiányosságait betöltő jelenség-e.

A századfordulót megelőző és az ezt követő évtizedben 
(1881-1914) a két szomszédos irodalomban összesen tíz anto
lógia jelent meg, köztük öt a magyar vers és kispróza korszakait 
és íróit mutatta be a szerb irodalmi körökben, öt pedig a magyar 
olvasóközönség előtt tárta fel a szerb költők jellegzetes alkotásait. 
Ezek az antológiák mindkét irodalomban a már meglévő isme
retekre és gazdag fordítói hagyományokra épültek, de válogatá
suk kitért számos olyan alkotásra is, amelyek szerzői addig még 
nem kerültek be a másik nemzet irodalmi köztudatába. Egyes 
gyűjtemények a különböző irányzatok bemutatására törekedtek, 
kisebb-nagyobb fáziseltolódással, a mások művelődési és isme
retterjesztő céllal jelentek meg, de voltak olyanok, amelyek a XX. 
század első évtizedében, a kortárs irodalom „klasszikus” mo
dernségét meghaladva, a kibontakozó avantgarde fiatal élgárdája 
felé irányultak.

Számításba véve a szerb olvasóközönség érdeklődését a kis
próza periodikákban megjelent fordításai iránt, Blagoje Brančić 
1896-ban egy kötetben kiadta a magyar elbeszélések antológi
áját, Kita cveća iz madarskog perivoja (Egy csokor a szomszéd 
virágoskertből). A válogatás fókuszában Jókai és Mikszáth szó
rakoztató elbeszélései álltak. Az 1897-ben Zomborban megje
lent Đena Pavlovié Ruze (Rózsák) című antológia a XIX századi 
magyar irodalom már klasszikusnak vélt költőit tartja számon, 
és az 1907-ben Újvidéken íz madarskog perivoja (A magyar vi
rágoskertből) címen kiadott Blagoje Brancid-féle antológia kö
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zéppontjában is Vörösmarty és Petőfi költészete áll. Ezektől el
térően, 1909-ben a bosznia-hercegovinai Mostarban megjelent 
Mađarski pripovjedači. Dvadeset pripovjedaka (Magyar elbeszé
lők. Húsz elbeszélés) címet viselő novella-antológia már a század- 
fordulói kortárs magyar kispróza irodalmából nyújt áttekintő vá
logatást, és ezzel megelőzi a műfajnak az antológiái szintre emelt 
gyűjteményét a magyar irodalomban. A válogatott prózafordí
tás kötet Slavko M. Kosié (1886-1955) nagykikindai születésű 
fiatal tanító, Ady első, 1906-ban szerb nyelven megjelent műve 
tolmácsolójának gondozásában került az akkori szerb olvasókö
zönség elé. Kosiénak számos magyar elbeszélés-fordítása jelent 
meg 1909 előtt a szarajevói napilapok és a nagy példányszámú 
vajdasági szerb népi kalendáriumok hasábjain. A válogatás 
az alábbi írók művei alapján állt össze: Gárdonyi Géza (1863- 
1922), Herczeg Ferenc (1863-1954), Színi Gyula (1876-1932), 
Túri Zoltán (1870-1906), Vértesi Gyula (1876-1925), Ady Endre 
(1877-1919), Bíró Lajos (1880-1930), Szöllősi Zsigmond (1872- 
1953), Heltai Jenő (1871-1957), Ambrus Zoltán (1861-1932), 
Bródy Sándor (1863-1924), Rákosi Viktor (1860-1923), Kóbor 
Tamás (1867-1942), Tóth Béla (1857-1907), Molnár Ferenc 
(1867-1952), Krúdy Gyula (1878-1923), Zöldi Márton (1854- 
1919), Lengyel Géza (1881-1966), Bársony István (1855-1928) 
és Mikszáth Kálmán (1847-1910).

A könyv a Mala bibliotéka 166-167. köteteként jelent meg. 
Ez a Kiskönyvtár sorozata 1899-ben indult, és 1910-ig összesen 
185 könyv jelent meg a Mostarban működő kiadónál, közöttük 
Herczeg Ferenc Šest pričica (Hat kis elbeszélés) Jovan Grčić fordí
tásában, Gárdonyi Géza Male priče (Kis elbeszélések) kötetet pe
dig maga Jovan Protié, a kiadó szerkesztője fordította magyarról.

Kosié átültetései és az említett kötetek nem egyedülállók a 
bosznia-hercogovinai irodalom területén, hisz a századfordulón 
több mint tíz fordító tolmácsolta és népszerűsítette a magyar iro
dalmat az ottani periodika hasábjain. Ez nem csak a szövegek
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mennyiségéhez, de bizonyos fordítói kritériumok létrejöttéhez is 
vezetett. Lehet, hogy Slavko M. Kosié fordítása nem érte el azt a 
műfordítói szintet, amilyent az antológiába felsorakoztatott írók 
művei kiérdemeltek volna, de ennek ellenére Kosié érdeme el
sősorban abban rejlik, hogy a legszélesebb szerb olvasókör elé 
tárta a kortárs magyar próza alkotóit, akik között megtaláljuk 
a magyar irodalmi modernség képviselőit, a holnaposokat és a 
nyugatosokat is. A magyar irodalom iránti rajongó, a Galilei Kör 
tevékenységét jól ismerő fiatal tanító becsületére válik az is, hogy 
felfigyelt Ady prózájára, és az antológiái válogatásba iktatott egy 
Ady-novellát jóval az első, a Nyugat gondozásában 1910-ben 
megjelent, így is történhetik című novellakötete előtt, továbbá 
nem utolsósorban az is, hogy pár hónappal az Új versek megjele
nése után Adyt már megjelentette szerb nyelven.

A magyarra fordított szerb költők antológiái közül említsük 
meg a két zombori kötetet: Rádics György Tarkaságok 1881-ben 
és Dömötör Pál Őszi rózsák című 1897-ben megjelent válogatá
sát. Ezt követően, 1910-ben két verses gyűjtemény állt a magyar 
olvasók rendelkezésére, az egyik Rohonyi Gyula Szerb költőkből 
a másik Szászy István úgyszintén Szerb költőkből című antológi
ája, amely tizenhárom szerb poéta 140 versét mutatta be, kitérve 
a századforduló újabb költészetére is. Egyesek szerint ez a kötet 
nem érte el a kor támasztotta követelményeket, mások szerint 
ez volt az akkori szerb költészet legteljesebb bemutatása a ma
gyar irodalomban. Figyelmet érdemel még az a tény, hogy ezek 
a válogatások Bogdán Popovié 1911-ben Zágrábban megjelent 
Antologija novije srpske lirike (Az újabb szerb líra antológiája) 
előtt keletkeztek, így a későbbi magyar gyűjteményektől eltérő
en, alkotói nem vehették számba azt a fölényes ízlést és azt az esz
tétikai értékrendet, amelyet Popovié messzire hatóan rávetített a 
szerb költészet alakulástörténetére.
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Az első világháború előestéjén, 1914-ben, jelent meg Kosz
tolányi Dezső Modern költők antológiája 102 európai költő vá
logatott verseit tartalmazva. A népszerű szabadkai alkotó becses 
gesztussal beemelte e költők társaságába Jovan Dučićot és Milán 
Rakićot, méltányos helyet adva verseiknek az európai költészet
ben. S bár az első világháború vérzivataros ideje alatt megsza
kadt a kapcsolattörténeti kontinuitás, a háború után e gesztus 
viszonzásával Boško Tokin (1894-1953) úgymond, visszaállítot
ta a felbomlott reciprocitást. Ez a szerb avantgarde költő és film
esztéta, a magyar irodalom ismerője, fordítója és népszerűsítője, 
a Zenit folyóirat egyik szerkesztője, az újvidéki aktivista Út mun
katársa, Ady, Kassák, Heltai, Zilahy szerb fordítója volt, leveleit 
Kassáknak és cikkét a Ma folyóiratnak magyarul írta, esztétikai 
írásai hat nyelven jelentek meg, Belgrádban pedig kezdeménye
zője volt a Petőfi-centenárium megünneplésének. Temesváron 
magyar piarista gimnáziumot, majd Párizsban esztétikát és mű
vészettörténetet végzett, Modigliani, Lefebre, Verharen barátja 
volt, ismerte Anatole Francét, 1919-ben franciául megjelentet
te a szerb költők antológiáját. 1922-ben, amikor barátja, Iván 
Goll, Párizsban megszerkeztette és kiadta a Les Cinq Continents. 
Anthologie Mondiale De Poésie Contemporaine (Az öt kontinens. 
A kortárs világköltészet antológiája) című kötetet, a 116 nemzet 
költői között, Boško Tokin közvetítésével és az ő válogatásában, 
megjelent három Ady és egy-egy Kassák- és Barta Sándor-vers 
is. Az antológiában közölt Ady-verset, A nagyranőtt Krisztusok 
címűt, ő fordította franciára. A szerb költészetet Miloš Crnjanski 
és Ljubomir Micić verseivel képviseltette. Válogatásával egyaránt 
a szerb és magyar kortárs irodalom modern és avangarde ötvö
zetét sugallta.

E két antológia a szerb-magyar irodalmi kapcsolatok nem
zetközi, európai és világirodalmi síkra való kivetítését jelentette, 
de egyben a háború évei alatt ellenségeskedő és egymás ellen 
harcoló szomszédos népek új alapokra helyezett kulturális és
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irodalmi viszonyai kibontakozásának kezdetét is. Mindez abban 
az időben történt, amikor a Trianon utáni új délszláv államban és 
a környező államokban, az anyaországtól elszakadva, a magyar 
értelmiség kisebbségi helyzetbe került, Magyarorszáról pedig 
színe-java külföldre emigrált.

A századfordulót övező évtizedek tíz antológiája a magyar
szerb irodalmi kapcsolatok fénykorát összegezi: a Bazsalikom, 
Szenteleky Kornél és Debreczeni József 1928-ban Szabadkán 
kiadott Modern szerb költők antológiája, a világháború követ
kezményeitől még lidérces időben jelenik meg, az egységesnek 
vélt jugo(dél)szláv kultúrtérségben egyengetett vajdasági ki
sebbségi magyar irodalom identitáskereső és megalapozási út
ján. Szenteleky vállalta azt, a Mladen Leskovac által is közzétett 
feladatot, nevezetesen, „hogy a vajdasági magyar kutúrának kell 
megtennie az első lépéseket a szerb kultúrával való együttmű
ködés felé.” Szivácra való visszatérése és letelepedése után, már 
1923-ban kibővült fordítói érdeklődése a szerb irodalom felé. 
A Bácsmegyei Napló Szerb elbeszélők című rovatában Borislav 
Stanković, Veljko Petrović, Ivó Ćipiko, Milán Uskoković, Dragiša 
Vasié elbeszéléseit tolmácsolta. Hamarosan a szerb költészet 
vonzáskörébe került. Elsőként a fiatal Žarko Vasiljevićet fordí
totta, de az igazi felfedezést számára Jovan Ducié költészete je
lentette. Lehet, hogy épp az ő versei nyomán jött létre a szerb 
költészeti antológia-terv, amelyről a pozsonyi Tűz folyóirat 1926. 
októberi száma már hírt adott; amikor 1927. február 9-én és 10- 
én Kairóban, tunéziai utazása közben a nagykövetként ott élő 
Jovan Dučić fogadta, már az antológia részletkérdéseit vitatták 
meg. Szentelekyre minden bizonnyal hatást gyakorolt Dučićnak 
a szerb irodalomról alkotott véleménye. Kairóból magával hozta 
nemcsak azt a verslistát, amelyet Dučić saját verseiből válogatott 
ki a részére, hanem azokat az elképzeléseket és szuggesztiókat is 
amelyek az antológia felépítésére, a költők és versek válogatására 
és besorolási sorrendjére vonatkoztak.
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Jovan Dučić véleménye és Mladen Leskovac tanácsai mel
lett, Szenteleky biztos támaszra lelhetett volna Popović az újabb 
szerb lírikát átfogó antológiájában is, amely megjelenése óta már 
beépült a nemzeti irodalmi tudatba, és értékrendjével „átrendez
te” a szerb költészetről alkotott nemzeti (de részben a nemzet
közi) képet. Szentelekynek az antológiái tervek megvalósítása 
idején már rendelkezésére állt a Popovic-féle válogatás sokat 
vitatott antipodusa is, az 1927-ben megjelent Sima Pandurović 
Antologija najnovije srpske lirike (A legújabb szerb költészet 
antológiája). Míg Előjáró jegyzeteiben Pandurovićot nem is em
líti, Popoviétyal inkább finom iróniával polemizál, minthogy 
lépésről lépésre követné. A három részre való időrendi felosztá
sával kapcsolatban megjegyzi, hogy a „ modern szónak más je
lentősége van ma, mint a század elején, a modern költő fogalma 
is változott az utolsó évtizedek alatt, [...] a modern jelző nem 
vonatkozhat lezárt korokra s a mai lélektől távoleső érzelemvi
lágra4. A szerb irodalmártól eltérően, a „csokorba szedést“ Vo- 
jislav Ilić verseivel kezdi, mert szerinte „ő az első modern szerb 
poéta a modern szónak a mai értelmében/4 A „páratlan anto
lógiát44 elveinek meghatározásával sem tudta követni és a válo
gatást „avval a művészi ízléssel és tökéletességgel összeállítani/* 
mint Bogdán Popović. Nemcsak azért, mert az „ő zsinórmértéke 
kegyetlenül magos, feltételei szigorúak, szempontja tisztán esz
tétikai/4 hanem azért, „mert a háborús és háború utáni korba, 
amikor már nem lehet egy költeményt az emóció, a világosság 
és a teljes szépség hármas fenekű szitáján átrostálni, mert akkor 
majdnem valamennyi fennakadna. Az az anyag, amiből mi vá
logattunk, már nem alkalmas az efajta rostálásra. Ezért a könyv 
mindenesetre vesztett művészi szépségekben és harmóniákban, 
de nyert hűségben és teljességben/4

Szenteleky nem vállalkozott a szerb költők és versek sem ér
tékrendi, sem időrendi besorolására. E két fontos kérdést, amely 
minden hasonló esetben felmerül egy antológia alkotója előtt,
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ő nagyon egyszerű megoldással mellőzte, ugyanis, a költőket 
ábéce-szerint sorakoztatta fel, többé-kevésbé átfogó névsorral 
az akkori kortárs szerb költészetre vonatkozóan. Felróható neki, 
hogy kihagyta Rastko Petrovićot. Másrészt, ily módon a nyitány 
szerepét, úgymond látnokként, átruházta Ivó Andrić Amiről ál
modom és ami történik velem című költeményére.

A Bazslikom megjelenése figyelmet keltett a kortárs szerb 
és magyar vezető folyóiratokban. Mladen Leskovac és Miloš 
Crnjanski méltatta a Belgrádban megjelenő Srpski književni 
glasnikban (1928, február 1,3 sz., 237-240), Aszlányi (Auslánder) 
Károly pedig a Nyugat (1928. 1. szám) hasábjain. Leskovac di
csérő szavait Crnjanski úgy követte, hogy a Glasnik részére lefor
dította a Nyugatban megjelent Aszlányi-szöveget, melynek záró 
tétele meghatározta az antológia jelentőségét:

„Mindent összevetve: Debreczeni József és Szenteleki Kor
nél, a két bácskai poéta a szerb lírai termés összegyűjtésével és 
átültetésével korántsem udvariassági aktust végzett; éppen akko
ra szolgálatot tett a magyar olvasónak és szemlélődének, mint a 
szerb irodalomnak, amelynek útját egyengette nyugat felé. A for
dítás nem volt könnyű munka; a szerb szókincs nagyobb öröm, 
semmint errefelé gondolnók; azután az egymástól távoleső korok 
és irányok költészetét híven visszaadni átlagmunkával nem lehet. 
A fordítók munkáján meglátszik, hogy ismerik a szerb irodal
mat, másrészt magyar nyelvkészségük lehetővé tette, hogy hű 
és pontos képet nyújtsanak a délszláv líra egy nagyobb fejlődési 
szakaszának sajátosságairól; ennél többet pedig nem is nyújthat 
egy antológia.”

Marija Cindori - Šinković
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