
PIERRE EMMANUEL

1916....ban született s egyike azoknak, akiket az Ellenállás nagy költői

hulláma vetett föl. Egyszerre forradalmár és keresztény, mondják róla a
lexikonok. Már első köteteiben fölcsendül lírajának két alaphangja: egy
felől a profétikus sodrú, hugoí pátosz, mely széles, 'nagy versekben, több
nyire hatalmas alexandrinusokban hömpölyög, másfelől az az egyszerűbb

nek látszó, olykor már-már dalszerű líra, meJ.y váratlan társítások lob
banó villámaival világít be mély lelki tájakat. Költészetét e.gyük mestere,
Pierre-Jean Jouve "többsíkú Urának" nevezte: egyszerre ábrázolja a kor
apokalipszisét, a történelem valóságát, meg ennek mintegy mitíkus össze
foglalását, a léte lényegében fenyegetett ember drámáját, harcát az el
lene törő erőkkel. Ennek a történelmi világdrámának és személyes meta
fi2Jik.ai drámának a középpontjában a Szenvedés misztériurna áll, és a
Szenvedés Krisztusa, Emmanuel, mint ALbert Béguin mondta róla, meg
döbbentően szószerínt vette a Passiót, mint olyan cselekményt, mely kor
ról korra és emberről emberre megísrnétlődve örökké folyik: történelmi
és személyes bűneinkben Krísztust kínozzuk, és Krisztus ránk szegezve,
mint megannyi keresztjére, folytonos agóniaban vergődik. Ránk szegezve,
de a korra is, mely minden olyan bűnével, melyet az ember ellen követ
el, egyben Krísztus arcára is csapást mér, A modern költészetben szokat
lan dntenzitású Krisztus- és passió-átélés ez, amelynek forrásait egyrészt
a második v:ilágháJború élményeiben kell keresnünk, másrészt talán va
lahol a spanyol misztíka, Keresztes Szent Jánostáján. Emmanuel mélyen
hívő költő, de hite nem békés idill, hanem a Szent Jánoséhoz hasonlóan
villámhasogatta éjszaka. A modern ember kételyektől tépett, vívódó, vi
tatkozó, küzködő, egyszerre tagadó és javalló vallásossága ez, mely éppen
állandó küzdelmében, percről-perere kiharcoltaágában lesz vallomás és
tanúság. Dialógus tehát, a lélek két felének hol töprengő, hol ingerült
párbeszéde; vitatkozás, mely nem ismeri és nem tűri a problémátlan lan
gyosság kompromísszumát, Emmanuel költészetébőlKrisztus-arc néz ránk,
de nem a jámbor olajnyomatok, hanem Greco Krisztusának arca. Még
akikor is, ha a szegények, vagy a gyermekek bdbliájámak egyszerű képeit
akarja megrajzolni, mínt az Evangéliáriumban. "Lustaságból kezdtem el
írni - mondja erről -, mert nem volt kedvem az előszóhoz. melyet egy
karácsonyi képeskönyvhöz kértek tőlem; eredetileg csak afféle metsze
teket akartam készíteni a szerit szöveghez. Olyan tárgyát tűztem magam
elé, melymár-már a rnűfajt is meghatározta: egyetlen technikai problé
mám az volt, hogy szavakba transzponáljak egy meghitt íkonográfiát,
Mert nyilvánvalóan csak illusztrációkat kellett írnom, beleestem ennek a

. hajlékony és szabadon folyó versnek a csapdájába; nagy örömömet lel
tem benne. Mintha legendákat rnesélnék magamnak, gyermeki varázslat
tal, De ahogy napról napra forgattar-n az Evangéliumot, mégha csak azért
is, hogy témákat találjak benne, mindlig egy valakinek a nyomában vol
tam: taláJ.koztam vele, látott engem, mellém szegődött, újra és újra meg
Iátogatott, S a dolgok úgy hozták, hogy most már én is keresem őt, én is
szembenéztern vele, én is !kérdéseket intéztem hozzá. Mint barát, és mint
ellenség: a Farizeus, aki elvitatja őt a tanítványtól. Dialógusunk - két
hangra egy hangban - nem volt egyéb, mint álllandó ismétlése ennek a
kérdésnek: Ki vagy te ? KJi vagydk én ?" Ugyanaz a kérdés ez, mint ame
Iyet Emmanuel lebilincselő önéletrajzi írásénak adott címül: Ki ez az
ember? Voltaképpen egész költészetének mottója lehetne. Ki ez az em
ber ? Ki az ember? KJ. a mai emlber ? Az az ember, aki a maga "kemény

272



harcát" vívja Istennel, Istenért. Nem kész örökségként fogadja el, hanern
magától Istentől csikarja ki magának Istenit, egybeforrva vele a szenve
dés misztériumában. Kicsikarja. és nem ils engedi el többé. (r. gy.)

GYÚNAS

A testem már nem nő tovább
De napról napra nő az árnyam
Té.tova emlék járja át
Lengő lidérc a sír-homályban

Kettős bennem a pillanat
Egyik fele fény másik árnyék
Imádkozom és azalatt
Szennyes álmokkal cimborálnék

Amig az arcom csupa nap
Hátam lepráját rejti éppen
S mintha nem tudnám álmomat
Hol nélkülem ténfereg énem

Nyílt vagyok s hazug végtelen
Züllött vagyok és tiszta közben
Szeretek szeretettelen
Azé vagyok akit megöltem

Több mint hétszer öt év után
Nem tudom létezem-e itt ma
S múltam nő vagy a semmi tán
Zsigereimben mint a ciszta

Feledés-súlyom mind nagyobb
Hinnem keH-e tehát hogy-éltem
Egyszerre voltam és vagyok
Vagy időm ömlő lávaképpen

Már folytában megdermed és
Nem marad emléke se ránco.
S nincs rajta egy sóhajnyi rés
Mint semmi-sorsom tanúsága

De tán ha jő a Végnap ott
Az örök léttúli jelenben
E szüntelen megtagadott
Én megsűrűdve létre serken

Hibátlan élű penge én
Igazság rád hagy'atkozom csak
Minden tetteim szövetén
Te metszeti szét a jót s a rosszat

Lényembe magát szégyenem
Naponta jobban belerágja
Fölébreszti a kegyelem
Félelmesen sujtó csapása

Bár meghozná egy nap nekem
Szégyenem ben a Lét szerelmét
S belé merülve teljesen
Benne végleg magamra lelnék

AZ EVANGÉLIARIUMBÚL

NAGYPÉNTEK

Vihar támadt estére zordan Lehetséges de nem hiszem
Mondják a föld megreszketett A nap szokott módjára tellett
Sírokat láttak nyiIni sorban Isten haldoklott Senki sem
S halott is fölkelt egy sereg Tudta Dolguk után siettek

Csak aki szemtől szembe látta
Banálisan meghalni őt

Csak azt rázta meg ú,gy bukása
Hogy megtért e nagy űr előtt

TAMAs

Amikor Jézus jött Tamás a
Didymus nem voU odabent
A házban Társai hiába
Mondták Örvendezz megjelent

Ha nem látom a szög helyét
S ui1amat nem teszem
Keblén a sebbe hoau szívét
Tapintsam nem hiszem

Tamás tedd kezed ide hM
Érzed bent hogy piheg
tgy fognám egy életen át
E lü~ető szívet

Tamás kétkedők pártfogója
Lámpásod az Úr szíve Add
Hogy nyisson sebébe hatolva
Kételyem szívéig utat
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CIBUS VIATORUM

Mellénk került Emmausz felé
Menet az út felén
Kleofás meg én
Lehajtott fejjel lépegettünk
S nem volt még fölnézni se kedvünk
Ahogy hozzánk csatlakozott

Miről beszéltek oly szomorún
Egyedül csak te nem ,tudod
A Krisztus keresztre jutott
Három nap földben volt a teste
De most már nincsen ott

Hallva mit mond nekünk
Repesett a szívünk
Előttünk próféták repültek
Nem szegtük le már a fejünket
Stöprengésünk mögött
Csillagfény ütközött

A fogadóhoz érve
Búcsút akart venni tőlünk

Maradj velünk
A nap már lemenőben

Maradj velünk
Mert elbúsul a lelkünk

Ahogy asztalhoz ültünk
Kezébe vett
Egy kenyeret
Megáldotta megtörte
Úgy adott belőle

S szemünk egyszerre megnyílt

Az emmauszi fogadóban
Ott voltam Kleofással
Ettem a kenyérből

Atszögezett kezéből
Elsőnek kapva a Föltámadott
Testéből egy falatot

Ú ti balgatagok
Szívetek milyen konok
Izajás nem megmondta-e
Mennyit kell elszenvednie
Hogy dicsőségébe menjen

AZ IGAZI ARC

Az aki föláU s így szól vakmerőn
Én Isten, hóhéra vagyok
Káin fajzata vagyok mindenestül
Enyém az emberiség minden bűne

Az aki megvallja szívében
Hogy a világ csordultíg telt ,epével
Az ismeri a rögök ízét
Az a tulajdon szörnyű súlyán
Méri a Kereszt kínjait

Az tudja, hogy
Bármit tegyen
Nem tud csak rosszat tenni
Ö az az ember
Aki rombol
Az aki összedúljaa világot
Hogy önnön képmására rakja újra
De szívének egyetlen unciája
Nem létezhet magától
És nem válthatja meg magát magától
És most a semmibe kiáltja
Mutasd meg istenarcomat

Az aki így szól
Fölmértem a nyomorúságom
Gyöngébb vagyok hogysem magamra bírnám venni
Istent megölve meghaltam magamnak
Csak Isten támaszthat föl önmagamból
Az az Úr halálában osztozík
S a kereszt képtelen őrületében

Az embernek fenékig kell ürítenie kínja ke!yhét
S el kell merülníe gyűlöletének túlságába'r!, ahhoz
Hogy fölfedezze Ellened acsarkodó indulatában
Az önmagát is tépdeső dühöt
S akkor megérti majd hogy igazi
Arca az Isten halálkínos arca

Rónay György fordításai
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