
CHRISTINE BUSTA VERSEI

A mai osztrák líra egyik legjelentősehb költője Christine Busta.
1915-ben született. Mint költöt, 1933-ban - éppen érettségijének évében
- "fedezte föl" a rádió, majd 1943..:ban, ismételten. egy nagy költő, Josef
Weinheber; Christine Busta azonban félrevonult, a hitleri idők alatt sem
miféle irodalmi életben nem vett részt, és csak 1947-ben jelentkezett új
ból, egy folyóiratban, hét költeménnyel, s ez a ciklus azonnal fölhívta rá
a figyelmet. Ugyanabban az esztendőben megnyerte a Eurebe hetilap iro
dalmi pályázatát. 1950.,ben közte és Kiessling közt osztották meg a költői

állam-díjat; négy év múlva ő kapta a Trakl-díjat; '1951 óta jelennek meg
kötetei, az 1959-ben napvilágot látott "Das andere Schaf" (A másik juh)
című válogatott verseken és kisebb prózákon kívül, melyek elé Viktor
Suchy írt bevezető esszét, eddig három: "Der Regenbaum" (Az esőfa,

1951), "Lampe und Delphin" (Lámpa és Delfin, 1955), "Die Sche-une der
Vögel" (A madarak csűrje, 1958).

"A nagy ének, tudom, nem az enyém" - vallja. Költészete a csönd,
2.Z elmélyedés és a bensőségesség lirája; világosan utal erre egyik ver
se, Az üzenet. Mély, gyöngéd tapintat jellemzi halk, már-már "néma'"
szavait: azoké, akik ismerik a szegénységet és a szenvedést, és azon át
jutnak el a szerétethez. Egy önvallomásszerű prózai írásában megraga
dóan idézi "a gyermekkor színeit": szegényes lakásuk tompa-szürke fa
lait, a zárt zsaluk mögött töltött nyári vakációkat, mert vidékre men
niük nem volt pénzük; a szürkeség egyetlen derűsebb foltja. a zöld ágy
takaró volt, melyet Chrístíne, ha anyja rnunkában volt, leterített a földre,
zöld mezőnek képzelt és 'benépesített álmai tájaival és teremtményeivel
Ezen a "mezőn" elheverve olvasgatott, Stiftert és Goethét; itt olvasta,
idő előtt, Dosztojevszki regényét, a "Karamazov testvérek't-et, malyben
egy mondat egész életére döntően hatott, szinte mint egy reveláció: "Az
a pokol, ha már nem tudunk szeretni."

Gyöngédség, szeretet, alázat, tapintat: valami csönddel rokon mély
szerénység ragad meg költeményeíben, akár a mítosz sugallja őket, akár
a bíolía képeit és Jeleneteit élik újra és hozzák közel ebben az .újraélés
ben. De hadd beszéljen ő maga, hadd vezessen be ő maga a saját vilá
gába. Válogatott versei élén, bevezető esszéjében Viktor Suchy idézi
Christine Busta egy leveléből az alábbiakat:

"Nem szívesen házalek ilyesmivel, de nekem is mindig bőven meg
volt a magarn baja. Megértem jót is, rosszat is, mint akárki más, sok
háborgatást kellett kiállnom, és gondolhattam, hogy még rosszabbak is
következhetnek; mégis hiszem, hogy naponta és óránkint, a szó legtelje
sebb értelmében ,névtelenül' sok jó történik, több jó, mint a panaszosok
sejtik. Ezeké a névteleneké, akik a világ csikorgó üzemét öntudatlan ki
tartásuk, türelmük, hűségük és reményük olajával folytonosan müködés
ben tartják: az elkerülhetetlen bosszúságok ellenére is ezeké olthatatlan
szerétetem és hálám, és a magányosság leghevesebb válságaiban sem ha
gyott el soha az a tudat, hogy sokaknak tartozom. Meg vagyok kötve és
el vagyok kötelezve, és ebbe a kötöttségbe tartozik mindcn: sors, szellem,
ember, szó és Isten ...

. .. Nincs külön elméletem, legalábbis semmi olyan, melyet minden
áron rá akarnék kényszeríteni másokra; formámat esetről-esetrekell kíta
pintanom. A költészetben többféle technikát használok, úgy, ahogyan a
képzőművész, és nem kívánom egy mellé kötni magamat. Azt is könnyű
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fölismerni, hogy verseim különböző téma-körökben mozognak, S ahol a
legkeményebb valósággal, és valóságért küzdök, ez olyan valóság. mely
nem zárja ki a kegyelmet és a csodát, hanem magában foglalja, mint aho
gyan az isenheimi oltár képtáblái vértanúságot, 'borzalmat és ördögit az
angyalok koncertjával és a bensőséges anyai örömmel egyesítenek egy
séges, nagy világképpé ... Alaptémám a rettegés, a rémület és a bún át
váltása örömmé, szeretetté és megváltassá. Közben természetesen olykor
a szépségnek könyörtelen színeí vannak, s a vigaszért legalább a fél 01
dalunkat föl kell áldoznunk. Mindig erről van szó, a kegyelem ,kemény
magváról'. Mert a hit sem bebiztosított birtokunk; azt is omladékok kö
zül kell fáradságosan kiásnunk ..." (r. gy.)

A JO ISTENHEZ

Dem lieben Gott

A földön, Uram, annyi nyugtot adj,
mint pihenésre kér a szerelem,
s mutass virágot, fát, állatokat,
törvényed szerint élnem idelenn.

A nagy ének, tudod, nem az enyém,
dalom nem száll zúg6 szárnyon repülve,
csak mint arany nyil, rebben könnyedén
fényed felé, és visszahull a fűre;

Min a pataknál - ha az est leszáll 
ámulva nézik a rét őzei,

vagy a bokrokba viszi egy madár,
szál szalmaként, fészkét építeni.

R6nay György forditása

AZ ÜZENET

Die Botschaft

Vannak kém madarak:
tetőkön, csúcsokon ülnek,
vagy a boz6tban, némán.
Ahonnét jönnek, a fészek
ismeretlen, a röptük
elérhetetlen., s hirtelen
szivenüt rikoltásuk.

Vannak néma szavak,
de a csöndből mindig
feléd les valami.
Beláthat6k az utak, mind;
menj csak! Már szimatolva
érzed a tűzhely 6v6 füstjét.
De a falvak szélén
örökkön utolér.

R6nay György forditása
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JÚNIUS SCHÖNBRUNNBAN
,T II TI i i TI S c h Ö TI b r u TI TI

Nézd a nyarat, öreg hársfakertek
útjain jár s meghitten beszélget
a méhekkei a zöld szél alatt.

Napos kőpadon elszálló lepke
pihen s a tó algás mélye izzik,
aranyszövevénybe fúlt a fény.

Rejtekben madár fészkel s a dal cseng
szív mélyéről. Titkos forrás szája
megnyílik s ömlik árnyék alól.

Szép istenek sisakos fejükkel
idegen hűs lombból mosolyognak,
virágfürt csüng vak szemhéj felett.

Hajnal Gábor fordításil

EGY SíRRA
Auf ein Grab

Te éltél, s nappalok lehajoltak,
hogy halkan viruljanak hajad
fényében, szél, eső látta orcád 
ó mindez oly szépséges marad.

S elnémít, hogy éjeimnek édes
csillagai szempillád alatt
pihennek már. Mert e fájdalomra
kevés a könny s a panasz-szavak.

De szerelmünk zengő duójába
oly gyönyörűn adtad szívedet,
hogy kínomból vigaszként világít
még, s holtomig köszönöm neked.

Hajnal Gábor fordítása

KRÚNlKA
Chronik

A világ ezerötszázhatvannégyben ís,
mikor Pteter Bruegel a Keresztútat festette,
vészhírrel volt tele.

A városokból nem nőttek atomgombák,
az erdők felé a szélmalmok gondtalanul
paradicsomi levegőt lapátoltak,
de az emberekben csordultig pezsgett a baj.

Lovas poroszlók piros köntöse
villant a csöndes tájon át,
s a látványosság mohó vágya,
hajszolta a népet a letiport dombra,
hol csikorgó kerekek és bitófák
kopár ligetei nőttek.
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A legböszebb tolongás közepén valaki
hangtalanul lerogyott. A vesztőhelyre még
a latrokkal sem engedték együtt menni,
mert más volt. És a gonosz sokadalomban
nem tudta, csak egy maroknyi csoport,
külön szakadva, félrevonulva,
mi történt voltaképp, s csak ők bánkódtak emberséQQel.

Amikor ezerötszázhatvannégyben
Pieter Bruegel a Keresztutat festette,
nem csak a borzalmat festette meg,
Tudta, a világ szép és szörnyű,

s elé festette, egészen előre a képen, az ősi

átok jeleit, mint megragadó csodát:
balra a tüskeág törékenységét,
jobbra a sápadt bógáncs erejét.

Róna'll György [o r d i t ű s «

AZ EMBER BIRTOKA
Besitz des Menschen

Mi maradt nekünk? Fejünk fölött a csillagok,
messze idegenül,

lábunk alatt a holtak, a vad, gyermeki fű,

és szívünl"ben a bűn, nyugtalan életével.

Rónay György fordítása

MASJUHOD
Das andere Schaf

János Evengéliuma 10, 16. verséhez
Mikor találkoztunk, már nem tudom.
Csak nagyon messziről cseng a fülembe,
s akadt valaki, aki még fel is jegyezte,
hogy így neveztél egyszer: más juhom.

A jámbor juhok szerint rossz vagyok.
De nem vesződött velem soha senki;
jól megnyirtak - amivel törődtek, csak ennyi.
CSOck szűkös takarmány volt s rossz akoL

Jóllakott órzőeb tűznél hevert,
a dús karámból lopott csak a farkas.
Ök se kerestek, és el nem ragadtak,
ha kóboroltam, keresve füvet.

Igy örökre elmentem egy napon:
idegen állatok közt gyenge juh mal1á!ban,
eltévedve, betegen, de még lábon álltam,
s reméltem titkon, majd hívsz, pásztorom.

Most már minden nyomot beiútt a tél.
"Megszegte szavát" - szól a. hó sziszegve.
De haldokolva hallom nedves rejtekembe' :
odakint valaki jön, s lassan ideér.

Hajnal Gábor fordítása




