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CARNAC

Kövek, kövek, kövek...
Nem tudni: mit takarnak, 
Mily nyelven túli kin 
Teremtő titka Carnac?

Zord kősorok... Ki tudja:
Mit zár, mit rejt a menhir, 
Hogy rajta nem tör át 
Sorsáról semmilyen hir?

Konok, szótlan kövek...
Nem értem: mit takarnak, 
Mily léten túli nyelv 
Teremtő titka Carnac?

Hol voltam egyszer én,
Hol voltam épp, ahol nem -  
Magamba roskadón, 
Mikéntha néma dolmen...

Quiberon (Morbihan),
1882júliusában

* Lázáry René Sándor 1859-ben született Kolozsvárott. Latin és francia szakos tanár volt, kiváló romanista 
hirében állott, de hosszabb ideig hivatalnokként is működött. 1890-től Marosvásárhelyen élt, ott hunyt el 
1927-ben. Töredékes önéletrajza, harminchat verse még 1992 augusztusában került elő. A fölfedezést 
követő filológiai kutatómunka, illetve életrajzi nyomozás eredményeképpen további hatvanhárom 
költeményre, jó  néhány levélre és elegyes följegyzésre bukkantunk a költő élettársának, Vajdaréthy 
Júliának mindeddig lappangó hagyatékában. (Dr. Vajdaréthy Rabán szives hozzájárulásával közzéteszi: 
Kovács András Ferenc.)
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QUARTIER LATIN

1

Quai de la Tournelle! 
Rue du Fouarre... 
Könyv-skatulákban 
Mennyi buvár!
Hány patinás mű, 
Ócska bouquin! 
Olvasok én is:
Végig az uczczán, 
Szinte, ha lépek,
Orra bukom...

2

Oh, Boul’ Mich’ sarka! Rue Cujas! 
A járda billen -  egyre lejt.
Miként a sors... Elbükkenek. 
Minden magyar szó elfelejt.

3

Vasárnap van.
Hotel des Balcons.
Nem vigasztal 
Hajnal, sem alkony: 
Magadban jársz, 
Valamin töprengsz... 
Hársillat!
Rue Monsieur le Prince.

4

Café Rouget de Lisle. Künn záporok. 
Puhány szivarfüst lüktet. Calvados.
A Luxembourg-kert zölden párolog. 
René a czinkelt pultnál darvadoz.
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5

Rue Soufflot.
Fagylaltot, gyufát 
Vásároltam ma 
Tíz szantimra. 
Csókoltatlak 
Sainte-Geneviéve,
Csók Sainte-Dominique, 
Csík-Szent-Imre!

Páris, 1884 júliusában

FRANgOISE

Dans un bois prés d’Amboise 
Flane la petite Fran§oise 
Avec son pére le grand Boaz 
Passons plus vite Fran§oise 
Allons cueillir des framboises 
Fraiches comme les brises Fran§oise 
Dans un bois prés d’Amboise

Marseille, le 28 Juin 1895

Ezen gyermeteg dalocskát a csupán két hónapos Fran§oise-Marie nevére rögtönzém. 
A kisleány atyja, André-Fran§ois Forgeron (közeli barátom és távoli kuzenom) magas 
termete, valamint hamarvást megőszült feje miatt a szűkebb családi körben csak egy
szerűen Boáznak beczéztetett. Bizonyára lehetett benne valami ama betlehemi ura
ságból, valaminő ószövetségi vonás, kemény karakter -  kiváltképpen ha megharagu
dott. Én ugyan inkább az „utolsó hugenotta” epithetonnal illetém őt, amit sohse mu
lasztott el megmosolyogni. Némelykor még legyintett is rá. O tudta, miért. Am Cas- 
telsarrazinben valóban ő volt az egyetlen protestáns. Onnan települt át Marseille-be: 
a Rue de Rome egyik sarkán nyitott csekélyke könyvesboltot, igen szerény antiquari- 
umot. A csöppségnek szánt versikét szívből köszönte, csak éppen az elmaradt közpon
tozás felől érdeklődött... Hát azzal is ugyan minek bíbelődni... Végezetül még meg- 
jegyzé, hogy sohasem járt Amboise-ban, pedig szép lehet arrafelé, habár eléggé mesz- 
sze van: „C’est trop loin pour nous.” „Pour moi aussi.” Tettem hozzá. Erre vörösbort 
bontott: édeset. Karcsú, languedoci butéliát... Meglehet, mégis périgord-i bor volt... 
Monbazillac! A híres béziers-i borvásárból hozhatta valamely közös rokonunk.
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NORMANDIÁBAN EGYKORON

Nem élem -  már csak álmodom,
De bódult lelkem lázba jő... 
Csillagzó, hímzett kárpiton:
Boltíves égen szállsz, Bayeux!

Tömör falak... Fécamp! Falaise! 
Királyi Avranches! Szép Coutances, 
Góth tornyaiddal, mint a csend, 
Nagy éjszakámban szétsuhansz...

Rouen fölött röpülnek el 
Atlanti csipkék: fellegek!
Szemem vizén Mont-Saint-Michel 
Vén látomásként ellebeg...

Maros-Vásárhelyt, 1915. július 19-én

VAE VICTIS!

„France, mere des arts, des armes et des lois,
Tu m’as nourri longtemps du lait de ta mamelle: 
Ores, comme un agneau qui sa nourrice appelle, 
Je remplis de ton nom les antres et les bois.
Si tu m’as pour enfant avoué quelquefois,
Que ne me réponds-tu maintenant, ő cruelle?”

(Joachim du Bellay: LES REGRETS)

0  Belle Justice Humaine,
Putain et taupe des vainqueurs!

Hány tetszetős hazugság!
Hány emberségre buzgó, sírrabló békerendőr!

Törvénytevőknek üdv!
Galád fejükre mennykű!

Gloire, toujours gloire,
Gloire aux pauvres vaincus!
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És Liberték, Fraterniték!
És Égalité Fülöpök!

Et merde aux nations punies!
Nagyot nyelek... És kiköpök.

Igazság! így köszöntelek.
Száraz torokkal, éppen elmenőben. 

Dühöm fölcsattan, mérgem szétcsörömpöl: 
Kegyetlen gallikán kard a mérlegserpenyőben!

Maros-Vásárhelyt, 1920. július 8-án

Marcel Proust

SZODOMA ÉS GOMORRA (I)
Bognár Róbert fordítása

II

Első fejezet

Charlus a társasági életben. -  Egy orvos. -  Vaugoubert-né jellemző vonása. -  D'Arpajonné, 
Hubert Robert szökőkútja és Vlagyimir nagyherceg hahotázása. -  Amoncourt-né, Citriné, 
Saint-Euvert-né és a többiek. -  Különös társalgás Swann és Gilbert Guermantes herceg közt. -  
A lbertine a telefonnál. -  Vizitek második és utolsó balbeci utam előtt. -  Megérkezés Balbecba. -  

Féltékenység Albertine iránt. -  A szív váltóláza.

Minthogy nem volt sietős odaérnem a Guermantes-ék estélyére, hiszen azt sem tud
tam bizonyosan, hogy meghlvtak-e, odakint tétlenkedtem; de szemlátomást a nyári 
napvilág sem iparkodott jobban, mint én. Már elmúlt kilenc óra, mégis nappali fény 
festette nugátrózsaszlnre a luxori obeliszket a Concorde téren. Aztán más árnyalatot 
adott neki, és olyan fémessé változtatta, hogy az obeliszk nemcsak értékesebb anyagból 
valónak látszott, hanem vékonyabbnak is, majdhogynem hajllthatónak. Úgy érezte az 
ember, hogy meg lehetne görbíteni azt az ékszert, sőt mintha talán már meg is volna 
görbítve egy kicsit. A hold most olyan volt fönn az égen, mint egy gondosan meghá
mozott narancsgerezd, amelyből kiharaptak egy darabkát. Később olyan lesz, mintha 
a legkeményebb aranyból volna. Egyetlen árva kis csillag bújt meg mögötte s volt kl- 
sérője a magányos holdnak, barátját védelmezve merészen tört előre, s mintha ellen
állhatatlan fegyvert szegezne, keleti jelképet: gyönyörű, nagy aranysarlóját.

Guermantes hercegnő palotája előtt Chatellerault herceggel találkoztam; megfe
ledkeztem róla, hogy félórája még szorongatott a félelem -  amely egyébként hama


