
ŐSZI FÉNY

Jólismert mondás: HZ írás a lélek tükre. Tükör, maly a szavak
mozaikjából összerótt képet ad és épp úgy leleplezi a lélek mólyén
láthatatlanul kavargó vihart, mint ·az alkonyi merengés meghitt
derűjét. Am mindennél jobban akkor tárja fel a valóságot. ha ősz
szehascnlítási alapul szoigál, ha azonos, vagy legalább is hasonla
tos téma síkjára vetítődnek a lélek mélyéről érkező pisla, vagy
ragyogó f.énysugarak.

Különösen szép és érdekes a fordító feladata, ha ilyen kisér
letre alkalom adódik, ha nagy költők messseköltözött lelkét idéz
heti a bűvös tükör elé, hogy ujra meg'nyifatkozhassanak előtte El
magyarul csendüljön egykori örömük, vagy bánatuk sarokba fej
tett éneke. Legyen ee a bűvös tükör az élet csalóka csillogása, az
ismeretlen és oly gyakran rettegett halál fenyegető gondolata és
- esetenként - a. halálon túli örök élet vigasztaló reménysége.
Jőjjenek hát H szinte találomra kiválasztott angol szonettírók, áll
janak műveikkel a kristálvüveg elé: mutassák meg, mit írtak.
miként vélekedtek az élet káprázatáról, könnyen kilobbanó mé
cseséről s a nagy Ismeretlen ko maran tátongó kapujáról.

Sir Philip Sidney (1554-1586) Erzsébet kirá!lynő udvarának
kiváló lovagja és kora e,g-yik legkiválóbb költője, a S7'..éps;ég ihle
tett szerelmese, aki a "Költészet védelme" című munkájával ud
varképessé tette a költészet seeretetét, Száznyolc szonettet írt.
Filatalon a harctéren lelte halálát, Hollandiában a spanyolok el
len harcolva esett el.

SPLENDIDIS LONGUM VALEDICO NUGIS

Hess, Szerelem; üdvöd csak port igér,
Lelkem, keress magasabb célokat l
Duskálj abban, amit rozsda sem ér:
Hervadt bibén csak fonnyadt kéj fakad.
Ne csillogj, végy magadra jó igát,
Szabadságot terem alázatod,
A -felhőt majd oly sugár töri át,
J.fely tündököl s letépi hályo{]od.
Figyeld e fényt, válaszd oezéredill,
Bölcsőtől sidg szűk utat kövess,
Gondold meg, bukva ho.qy me{]szégyenül
Az ég szülötte, ki eget keres.
Már tudom mi vagy, el veled, te Föld:
örök Seereiet, hasson át erőd!

John Donne (1572-1631) pap volt, a londoni Szent Pál székes
egyház dékánja, Rendkívül művelt, korát meghaladó szeliem, Ig-B'U
nagy formaművész, Hazájában a közelmulthan ujra "felfedeeték" ,
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művei reneszánszukat élik és igen nagy népszerűségnek örvende
nek. Szenettjében a hirt e'1'Iejével és a tudós alaposságával ecseteli

'oa halál vitathatatlan vereségét.

HALAL

H alál, ne büszkélkedj, nem va.qy erős,

Se zord, bár sokan hiszik, nem vagy az,
Mert akin látszat-győzelmet aratsz,
Él, szegény Halál; még engem sem ölsz.
Képmásoddal, az álommai. ha jössz,
Vele mily édes ajándékot adsz;
S ha legjobbjainknak mély sírt muiaiss: 
Csontjuk pihen s lelkükkel égbe törsz!
Sors, király, gyilkos rabeeoloáio, te.
Dolgod harc, mérea, ragály végzi itt
.., bájital, mákony épp így szenderit,
Sőt nálad jobban. Mit kérkedes vele?

Rövid az éj, örök kainal vár
S nem leszel többé, te halsz meg, Halál!

John Milton (1608-1674) Shakespeare után a legnagyobb angol
költő, az "Elveszett Paradicsorn" Írója. 1650-ben teljesen meg-ra
kult, rnűveit tollba kellett mondania. Cromwell titkára és hűséges

híve volt. Stílusa tömör, mindamellett klasszikusan fenséges; mes
terien ecseteli a bensőséges érzelmeket.

~ZONETT HALOTT HITVESÉRöL
Úgy véltem, eljött drága hitvesem

Alcestisként, kit sírból felhozatt
Herakles s boldog férjének adott
Haláltól elragadva, betegen.

Nem ferlőz·te gyermekágy szennye sem,
A szeretetben tisztult meg, kopott
Reményem nőtt s az égbe mutaioit:
Ot szabadon láthatja most szemem.

Ruhája, mint a lelke, tiszta hó,
Képzeletem nrcfátyln függönyét
Attörte s úgy sugárzott rám a jó,

Mint eddi..q soha szép arc üdve még.
Karom. kitártam - felébredtem, oh,
ELtünt s a nappal éjem visszatért.

William Wordsuiorth. (1770--1850) a polgári kiegyeusúlyozottság
költője, ifjú korában tüzes forradalmár. később makacsul konzer-
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vativ lélek. Az európai romantika előfutárja, Sokáig együtt élt
barátjával, Coleridge-zael az angol tavak vidékén (tavi iskola};
'I'ájléfrásaiba is mély érzéseket sűrített.

ESTE A CALAIS-I ÖBLÖN

Nyugalmas, enyhe, gyönyörű az est,
Mint imát suttogó apáca-nő,

Oly ünnepélyesen szent az idő;

A nap a mély csendbe bukik fejest;
A szelíd ég a tengeren kotol:

Csitt! a hatalmas Lét ébredezik,
A mulhatailan mozoá« neszez itt,

Most megdördül - as Őrök szava szól.
Velem bólyongó lányok és fiúk,

H a nem is értitek e szeni erőt,

Világotok épp ilyen isteni:
Lelketek Abraluim. keblére jut;

Bár imátok csak oltárát leli,
Velünk az Úr, ka nem is látjuk őt.

Percy Busshe Shelley (1792-1822) a világirodalom 6g')'-ik legua
gyobb lírai zsenije. F'iaualon, harminc éves korában lel te halálát...
egy csónakkirándulás alkalmával a speziai őbölbe fulladt. Holt
testét barátja, Byron máglyán égettette el, hamvai Rómában vi.
hennek.

OZYMANDIÁS

Nagymultú földről jött egy utazó
S így szólt: A pusztán áll két testtelen,
Gigász.i láb. Homokba fulladó
Repedt Marc hever mellette lenn;
Vont aj/w rideg porancstol fakó, .
Szobrásza jól véste vad jellemét.
Az alkotó kezet e kőrakás

Túlélte s túl e zord szebor seioét,
Talapz.atán hirdeti büszke jegy:
"Én, urak ura, Ozymandiás
Vagyok nézd művem, király, és remegj r:
Más semmi sem maradt. A dőlt romok
Roppnnt omladékával hoU elegy
A néma sil« a végtelen homok.

.John Keats (1795-1821), A mély melankólía s tl tiszta szépség
imádatának költője. a görög klasszicizmus ra.iongója. Kortársai.
főleg a kritikusok, nem értették meg buja szómuzsiké.iát s ez a
mellőzés - állítólag - nagy mértékben siettette korai halálát.



HA FÉLEK. HOGY MEGHALHATOK ELÖBB

Ha félek, hogy meghalhatok előbb,

.Mint agyam termését szedné a toll
Es dús csűrként. mit érett m,ag betölt,
Betűmiin könYl,halom őrködne jól;
Ha látom, az éj csillag-homlokán
Felhős talánnyal boronanak regék
És tudom, elbűvölt kezem talán,
HamI árnyát fesse, nem nyer több esélyt;
H a. ér,z.em: üt az óra, mindenem!
És többé már nem láthallak soha,
Tündér zamatát sem ízlelhetem
A gondtalan gyönyörnek - a/ekor a

Világ peremén. tűnődöm maoam,
Míg vágy és hír a semmibe zuhan,

Thomae Hood (1798-1845) hányatott életű. tüdőbeteg költi) és
ujság í ró, Humoros műveivel korában nagy sikereket aratott. Ő

talán az első igazán szocialista lírikus, aki mealátta és meg merto
írni az élet visszásságait. Megrázó eredű naturalista. töprengő.

mélységeket kutató és f'eltárú sfílművész.

HALÁL
Az nem halál, ha ima.sóhajok

Ékes szava némasáaba repül;
Sem, ha e napot verő csillagok

Felett olykor sötét éj feketül;
H o.qy az öntudat, (l hús elenyész
'S a lüktelő létforrás elapad;

Hogya; gondolat a semmibe vész
S ft test olt hever az a,.oyag a.latt;
Nem halál tudni ezt, de mealehet,

Hogy új sírok közt maid eszedbe jut,
jlfí.Q mea-meoállit ott a kegyelet

S a hantokon a Ni hulláma fut:
Az a halál, ha mindenlci feled
l~s nem támaszt fel az emlékezet.

Christinu Geortnna Rosetti (1830-1894) Dante Gabriel Rosetfi
uek, a, témáiban a transcendens misztikum felé vonzódó praeraffu
elira iskola alapítójának testvérhuga.
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NYUGALOM

Oh föld, puhán takard be tört szemét,
Légy őrző pecsét raita, rög pora,
Zárd körül, hogy ne zavarja soha

Nyers kaca}, méla sóhaj fekhelyél.
Nem kérdez, nem felel, hisz' nincs miért,

Függönyözd le édesen-mostoba
Magányát, míg nem szól a harsona.

Védd q csend időleges édenét.
Napnál szebb éj, borítsd rá fátyolod,

A csendet, mely feledteti a dalt,
E sziure, mely megállt és nem dobog;
Mig az örök hajnal fel nem dereng
S életre nem kel hamva odalent -

Hogy álmát csak rövidnek higyje maid.

Rupert Brooke (188i-1915) igazi modern egyéniség. szenvedé-
Ives lélek, metafizikai témákat, intellektuálisélményeket keres, Az
első világháború alatt önként jelentkezett tengerésznek EI 1915-0011,
útban a Dardanellák felé, meghalt.

A HALOTT
E szivet öröm és gond szőtte át,

Majd bú mosta vidámra csodamód.
Korával nőtt a java. A világ

N éki hainal: és alkooypirt adott.
Szólt a zene, pezsgett az élete;

Szereiett, álmodott, ébredt reményre,
Magány után varázs játszott vele;

Orcát, szirmot simogatott. Most vége.
Van, hogy búgó szél szánt a zord hullámba
S villám-vemhes az ég. Majd egycsapásra

Eliilnek a felkorbácsolt habok .
S lágy ringás kél. - Öröke patyolat,

Töretlen glória - vakít, ragyog 
A tündöklő béke az éj alatt.

Bittner Lajos fordításai
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