
ÉVSZAKOK ÉS TÁ J A K
Az itt következlJ versek talán minden eddigi ciklusnál erlJsebb íze
líUH adnak a val6ban "modern" francia líráb61. Megzendül bennük
a kései szimbolizmus és a "test misztikája" (Anna de Noailles),a
szürrealizmus és kubizmus (Max Jacob, Apollinaire) az aktiviz
mus (Valéry Larbaud), a késlJszimbolizmusból kiteljesedlJ klasszika
(Louis Le Cardonnel), az újszerii kozmikus-panteista miszticizmus
(Supervielle) s végül a stílusforradalmakból deriisen játékos, ka
maszosan könnyed realizmus ba hajl6 párizsi hang (Cocteau). Az
évszakok és tájak csak keret és ürügy: bennük és általuk örök em
beri élmények sz6lalnak meg.

R6nay György.

MAX JACOB:
VIZITÁCIó

A kis vidéki lánykának dícséret,
ő volt az Isten anyja és mátka,
az angyal üdvözletét fogadta, az angyalt saját szemével

látta.
Hogy öreg nénjét meglátogassa, nekiindult a hegyvidék-

nek.
- János ettől az asszonytól született. -
Szegény falusi gyermek ő, ne nézzétek egyébnek,
és a családja: csupa szegény emberek.

A nénje egy öreg pap asszonya,
ő meg egy asztalos felesége,
... gondoljátok csak el: egy kis mezőváros asztalosa!
Nagy esemény tör a kettejük életébe:
úgy látszik, a Szentlélek Máriára szállt.
A nénje egy öreg pap asszonya,
Mária elindult hozzá a hegyvidékre.

Dicsöség a kis vidéki leánynak,
ki méltó volt, hogy az Istent szülje, dicsőség!

Úgy látom, itt született, valamelyik falujában Bretagne-
nak,

és itt, a szemünk előtt élt ...
Ismerem a dombot, amelyen Erzsébet lakott,
tizenhat kilométer ide épen,
nem sokkal azután, hogy Benodet-t elhagyod,
egy öreg malom áll ott az erdő mellett a pusztaszélen.
Mielőtt lebetegedett, ide jött Mária.
Előtte halad el az autobusz, mely Benodet-be visz,
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sokat karikáztam arra hajdan biciklin is,
s arra jár a La Corre-i póstakocsi, amelynek apám volt

a kocsisa ...

Ö az egyetlen,
méltó, hogy Gábriel köszöntse.
Dús érdemekben,
ezért van az Isten fölötte,
ura, gyermeke és szülője

benne van és ő körötte,
s ő anyja néki, emtetője,

királynéja, ő meg királya.
Egyetlen szűz, őrizz vigyázva.

GUILLAUME APOLLINAIRE:

öSZ

Egy lőcslábú paraszt baktat a ködön át
Bármával lassan a ködökben melyek óvják
Takarva a szegény szégyenkező tanyát

S baktatva a paraszt dúdol egy régi nótát
Dalt a szerelemről melynek vége szakad
S egy gyűrűről meg egy szívről mit összetörtek

Ó az ősz ó az ősz megölte a nyarat
Két árnyék bandukol mélyén az őszi ködnek

GUILLAUME APOLLINAIRE:

KIKERICSEK

A mező mérgezett de szép ősszel tehénkék
Legelik végig
Lassan majszolva mérgét

.Virít rajta a kék és lila kikerics
És mint ez a virág olyanok szemeid
LiIásak mint az ő kelyhük s mint ez az ősz itt
Szemedtöl életem lassan megmérgeződik

Jönnek a köpenyes diákfiúk zsivaj
Harsan a nyomukon és harmonikadal
Kikericset szednek mik mint az anyák és a
Lányaik lányai s szirmuk mint szemed héjja
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Mely reszket mint bolond szelekben a virág

A nyájak pásztora halkan fújja dalát
Amíg a tehenek lassan baktatva bögnek
S elhagyják végleg a gyérvirágos mezőket

GUILLAUME APOLLINAIRE:

RAJNAI FENYÖK

A hegyes sipkájú fenyők

Hosszú köntöst öltöttek ők

Akár az asztrológok
Rajnai hajóknak ledőlt

Testvéreiknek intnek bókot

Tudják a hét ars titkait
Megtanították bátyjaik

Vén fenyők nagy poéták
S tudják ragyogni sorsuk itt
Szikrázóbban mint a planéták

Csillaggá válva fényleni
Szeliden és hóval teli

Boldog karácsonyestén
Hosszú karjukkal ünnepi
Büvöletükben epedezvén

A fenyők szép muzsikusok
Éneklik tünt karácsonyok

Dalát őszesti szélnek
Vagy súgnak komoly mágusok
Varázsigét ha zeng az égnek

A fenyőket ha tél zokog
Fölváltják fehér kerubok

Lengetve hosszú szárnyok
Nyáron tudós rabbinusok
A fenyők vagy öreg leányok

Fenyők kóborló orvosok
Nyujtják agyantabalzsamot

Ha a hegy szülni fekszik
Mikor az orkán háborog
Egy vén fenyő nyög és lefekszik

VIGILI~ 11* 163



ANNA DE NOAILLES:

STENDHAL VAROSA

Nemes ezüstös este óv el
takarva s ringatón, Grenóbel.
Az egész táj oly tétova.
Im ez itt Stendhal városa.

Házait úgy verte egész nap,
akárcsak egy viharnyi fény, vad
hévvel a nap, az égi tűz.

De ez most már a nyári hűs.

A vézna hold rózsállva, netten
fényesedik aPlace Grenetten.
Míly édes a lég! Hallik a
messze zengő napolita.

Forró zene, esztelen lázak,
egész lelkünk egyszerre lázad
és vágytól tikkadón a szív
örömre vagy halálra hív.

A népes utcák fölött ringva
a lámpák tejszín gömbje mint a
pilleraj, éjjel rebbenő,

melytől lágy lesz és kék a kő.

Zaj veri föl az este árnyát,
fecsegnek aszolgaleánykák,
és rád gondolok a hotel
fái közt, Julien Sorel ...

Becsukják a kapukat sorban,
az Izer tükre ring a holdban.
Szép voltál? kedves vagy rideg?
Úgy égtek érted a szivek!

Te tudtad, mennyi kell a vágynak
hév, megvetés, sírás, alázat
és gőg, reménység, könnyek és
jaj mennyi, mennyi szenvedés.

Jöjj, várom, hogy mikor köszönsz rám
ezen a vén Jezsuita-utcán,
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hol Henry Beyle mint kis gyerek
a házak előtt elesett.

Olyan nyugalmas ez a táj meg
csöndesen bölcs, a Sassanage-hegy
az éjen hűsen ontja át
az ég s az erdők illatát.

Miért hogy boldog soha nem vagy?
Lent a hűvös Chartreuse-ben tegnap
- aluszik most a völgy ölén -
a mindenségen sírtam én.

Mélységes és lobogó láz volt,
vágy birtokolni a világot.
Kívül van, ki mint te meg én,
időn és törvény erején.

Mint én, szeretted azt a kincset.
mit magukban hordnak a szívek,
a páratlanság végzetét
és az elme szép örömét.

Az ablakok mögött ma mennyi
lét indul szeretni, születni.
Ó lendület, mely nem fogy el!
Meghalunk, Julien Sorel.

Minden keserű gőgöd feltör
skárlátszínű, felhős szívemből

s szerettelek ma estelen,
Rouge et Noir-ból Julien.

t.otns LE CARDONNEL:

FÉRFIKOR

Ó mikor még a szem sugárzott és a lépés
bátran dobbant: nemes és ifjú lendület
idejel Úgy tünik most ez, mint álomkép és

tegnapi révület.

De jaj negyven komoly, bús és küzdelmes évnek
súlyos terhe alatt hajlik meg már a váll.
Negyven évI míly hamar elillant mindI Az élet

fokozatos halál.
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Naponta hullnak el mellőlem a barátok.
Ég veletek, merész remények, büszke vágy!
Az ember sorsa oly törékeny. Már ti vártok

a föld alatt, apák.

Ezek már nem a friss, derűs hajnali fények.
Ez már nem a tavasz, ez már a nyári nap.
Léptem nehéz, amint megyek a férfiévek

tikkadt ege alatt.

Biztos és atyai kezeiddel te óvjad,
Istenem, védtelen és szánandó valóm,
mert magam maradok, s munkáknak és napoknak

növekvő súlya nyom.

l'ALÉRY LARBAUD:
óDA

Add nekem robajodat, iramod édes ríngatását,
ahogy átsiklasz éjszaka a kivilágított Európán,
ó luxusvonat! és szorongó muzsíkádat,
mely aranyveretes folyosóidat telezsibongja,
míg lakkozott, nehéz rézalkatú ajtóid mögött a
milliomosok alszanak.

Dúdolva járom végig a folyosóid,
követem rohanásod útját Bécstől Budapestíg,
százezer hangodba belezeng a hangom,
ó Harmonika-Zug!

Az Északi Expressz egy Iülkéjében. Wirballen és Pskow
között

éreztem meg először az élet egész gyönyörüségét.
Rohantunk prériken át, hol a dombhoz hasonló
hatalmas fák ligetében a pásztorok
ruhája nyers és mocskos birkabőr ...
(Reggeli nyolc és az ibolyaszemü szép énekesnő

dalolt a szomszédos kupéban).

S ti jégtáblák, Szibériát láttam eltünni köztetek, és Szam
nium hegységei,

fanyar Kaszti1ia, virágtalan, és Marmora-tenger, ahogy
ázol a langyos esőben!

Add nekem, Orient-expressz, Sud-Brenner-Bahn, ó add
nekem
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csodálatos tompa robajaidat és
vibráló dallamodat;
add nekem a magas és karcsú mozdonyok
könnyíi és gyors lélekzetét, a gyorsvonatok
mozdonyáét, mely oly fürgén röpül
a négy aranybetűs sárga vaggon előtt

Szerbia magányos hegyvidékein
s tovább, tovább, Bulgária sűrű rózsamezőin...
Ó te mozgás, te zaj,
te törj be verseimbe és te mondd el
elmondhatatlan életemet helyettem,
gyermeki életemet, mely tudni mit sem akar, csupán a
tűnő dolgok után eseng örökké!

JULES SUPERVIELLE:

EQUATOR

Gyarmatok, gyarmatok, szálló tüzek ti!
feledtessétek el
a bús és vak telet, e hóba fulót
és az utcalángok gyászos sorát a
végtelen városi esők alatt
s a négyszögű eget a háztetők fölött
melankólikus szélrohamával!

Ki az? Ceres kelt át a tengeren az utolsó
háromevezős gályán, a gyarmati Ceres,
jön barnán a szakállas füvek és a
füstölgő földművelő szörnyek között,
újraszületett istenasszony.

Könnyed ajándékkal mily teli két szeme,
hogy hinti a fecskék tarka raját
fűzillatú mezei kosarábólI

Gabona

Arany báj leng az istennő mezőin

s lábunk hosszú hajába belebotlik,
az ő kedvéből s öröméből érik be mind a termés,
ki jön az antik Olympos felől a búzamezök hátán
könnyedén kelve át a földek s tengerek évszázain
s a légi évszázadokon, mik horgonyuk a csúcsokba

akasztják.

á' évezredes zsibongás, amelyben a türelmes
kalászokban ugyanegy harmónia forrong!
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Cukor

A nádak, a magas nádak susognak
ajka alatt a könnyű fuvalomnak,
mely mintha elnyúlva aludna
édes fészkén a leveleknek.
Hát lehet, hogy ennyi költői báj
töredezzék négyszögletesre
minden csészéiében anagyvilágnak
kínálva az emberi ajknak
izét a méznek és a napnak
s a forró távolok varázsát?

Selyem

Gubójában a hernyó készíti a báli ruhákat
s a tarkapöttyös nyakkendőket

az ázsiai nap heve alatt, mely
az átváltozások diktátora.
A selyemhernyóból messzire lendül a fátyol,
körülöleli a Földet,
hogy fölismerjék a távolokban
a firmamentum hajósai.

Kávé

"Itt vagyok fölemelve lándzsám
és elborftom fekete viharral
a forró szívet, amely lángra lobbant.
Ujjongok és súlyos napokat ébresztek föl az éjszakában,
mint nyájakat terelem őket,

vagy kiszínezern a homályt
könnyű szivárványokkal, amelyek
száz turbános ifjú leány jöttét jelentik."

Rum

Egy hajó ég egy kristály kikötőben,

az ég mélyéről százezer angyal
fut a tekergő füst felé.
Az ég mozog, fölkél a légi tenyészetek szelében
és készülődik

páratlan aratásra.
A rum, a rum eljegyzi a valóval az álmot
és megkoszorúzza a vágyat,
ő békíti egybe a jelent a jövővel,

tekintetére minden
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könnyü szertartás lesz és lobogó részvét,
démonok, angyalok fogódnak egybe
ugyanegy körtánc ütemére.

Gyarmatok, gyarmatok,
vonjátok egeteket Észak fölébe!

JEAN COCTEAU:

KÖZEL KUTYA UGAT ...

Közel kutya ugat és messze kakas harsog.
Ilyen hát, únt vidék, a te szomorú arcod.
De holnap április - minden megváltozik
a gyümölcsfák hegyén selyem zászlót feszít,
szőllőt és pillerajt befúj egyfajta kénnel
s nem fáj a föld, ahogy a nap magasba kél fel,
a rózsák borain a méh megrészegül
s a széthullt szerelem füzére egyesül.

Igy gyujt költőd, a vad istenek híve dalra,
kinek, mint Jánuszé, ép oly kettős az arca.

JEAN COCTEAU:

A KöLTő HARMINC ÉVES

Ime most itt vagyok életem közepében.
Szép házam tetején ülve lovagolok,
végiglátok a két oldalon a vidéken:
ugyanegy táj, de rajt mások az évszakok.

Emitt piros a föld s szarvas szőllőkarókkal,

mint ifjú őzgida, friss vásznak lengenek,
köszöntik a napot víg jelek, kacagó dal.
Amott a tél borong s mi vár, a tisztelet.

Ó Vénusz, akarom: "szeretlek" - néha mondd még.
Hogyha nem zengeném a te neved dalát
s a házamat nem a verseim tartanák,
az űr szédítne s a tetőrőllepotyognék.

Rónay György fordításai.
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