
JEAN·t:LAUDE RENARD
Toulon-ban született, 1922-bel1" (az "Es a szigetek elnémulnak" egyik

versében szereplő Méjean egy keskeny touloni partvidék neve); Párizs
ban végzett egyetemet, irodalorn-szakct , s ott is él, a Casterrnan kiadó
Iektora, 1945-től jelennek meg verseskötetei - eddig összesen hat; a he
tedik most készül, s előkészületben van a Seghers kiadó híres "Mai köl
tők" sorozatának Jean-Claude Renard kötete is, antológiával verseiből,

és André Alter róla szóló tanulmányával.
Ugy tartják számon, mint a vallásos ihletésű költők egyik legjelentő

sebbikét a mai francia irodalomban, Műve "a Teremtő, a teremtett világ
és az ember himnusza" - írják róla a chicagói "Poetry" folyóiratnak
abban az új francia lírát bemutató számában, mely Pierre Jean Jouve,
Ren6 Char és Jean Grosjean mellett az ó verseit közli. Egy francia kri
tikus, Yves Vadé pedig így jellemezte 1932-ben, mikor legutóbbi kötete
megjelent: "Igen nagy eredetisége a keresztény költészetben, ami telje
sen elkülöníti például egy Claudel tól, hogy sajátos szabadságot ad a
nyelvnek, a véletlen szavaknak és az önként adódó képeknek. legalábbis
egyes verseiben , .. Keresztény szürrealizrnust, onirikus - (álom-ihletű)

- kereszténységet lehetne emlegetni vele k-i »csolatban. Szavai, melyeket
mindig a hit víziója irányít, olyasformán érintik szellemét, mint valami
földalatti forrás vize ... Egyre inkább sikerül neki összebékíteni képek
iránt való szürrealista izlését egy olyan lelki valóság közlésének szándéká
val, amely nem tetszés szerint hajlítható. A dogma által meghatározott
világfölfogás, meg a nagy szürrealista képek közt hidat vet, amely köz
vetlenül köti össze a költészetet a hittel ... Amit Saint-John Perse a nagy
t-ermészeti valóságokkal, azt valósítja meg J. C. Renard szemünk láttára
a természetfölöttiekkel ... Műve azt rnutatja, hogy hívő embernél a tu
dat alatti épp úgy dicsérheti Istent, mint a tiszta értelem ... Ez a költé
szet azt az egyetemes szimbolizmust példázza, mellyel a keresztény költő

újra rátalál az ősi ortizmus intuicióira, és úgy teszi magáévá, hogy ki-
tágítja őket." .

Mindez nemcsak J.-c' Renard "helyét" jelzi a mai költészetben, ha
nem némi tanácsot foglal magában arra vonatkozólag is, hogyan kell
olvasnunk a verseit. Egészítsük ki mindezt magának a költőnek a szavai
val; ezek még határozottabban tájékoztatnak mind lírája jellegéről, mind
megközelítésének módjairól. A "L'VII" folyóirat 1964. novemberi száma
közli "A nyár jelei" círnű ciklusát; ez előtt írja bevezetőként: "A költé
szet áldozati cselekmény ünneplése, az áttetszetőség szertartása, amikor
megnevezi a fényt, mely a valóság pólusai közt áramlik, IS amikor a te
remtett dolgok sokféleségében megérezteti a teremtés egységét. De mi
közben arra törekszik - mint a hasonlóság törvényének primitíven má
gikus szimbolizmusaiban történik - hogy a lehető leglényegibb vonátko
zásokat állapitsa meg a jelölő és a jelölt dolog között: formálisan még
sem tudhatja azonosítani és egységgé tenni a jelet és a jel tárgyát. Mínt
hogy szava nem a kezdet és nem a vég, természeténél fogva nem más,
mint pusztán medium, mágneses tér, melyben a vas első rezdülése megy
végbe, mielőtt a mágnes magához rántaná. Amit megmutat, amit lelep
lez, sőt, amit bizonyít, annak nem biztosítja egyben a birtoklását is. Csak
olvasatát adja annak, ami többet foglal magáhan annál, amit látunk, és
többet nyújt, mint amennyit kimondunk belőle. Ezért marad mindig hát
terében valami távolság és csönd, tartósan és .fájdalmasan, még legerő

teljesebb megragadásaiban is. De a tekintet - (a szemlélet) - megvál
tozik tőle."
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Vagyis: ezerinte a költészet legmélyebb és legmagasabb "mélységé
ben és magasságában" is osak "megközelítése" valaminek, ami a világ
lényegébőlszavakkal nem ragadható meg. De a "szónak", a versnek mégis
mindent meg kell tennie, hogy megragadja a megragadhátatlant. Jean
Claude Renard Iírájának ezt a szó sajátos értelmében "szürrealista" jel
Iegét kell szemünk előtt tartanunk, ha verseit olvassuk. (r. gy.)

A MAGASSÁG ÉS A MÉLYSÉG
La hauteur et la profandeur

Mélyebb a létnél és a semminél - aranyló királyom.
Magasabb mint az öröklét neve királyom az éjben.
Osibb az egynél, tüzek átjárta tüzeknél újabb.
S ar~nynál fénylőbb a képek mélyén képe-nincs királyom.

Fehér Igére táruló csend a fekete Igében!
Erős nap izzik a föld-titokban, semmi-titokban.
Egy a szeretet fönti tengerben, lenti tengerben.
S a húsban él egy elvarázsolt test, mely a halált fölváltja.

A világ-áldozat az anya-lakta fényben megy végbe.
S a fölajánlott s visszanyert föld alatt ott a való föld.
S a kenyér alatt, kezek és só alatt ott van a fény.
S a nap alatt a csontokban a király - aranyló királyom.

S te vagy értelmem s én a tiéd a nászok közepette.
Te vagy erőm és én a tiéd a nászok közepette.
Es szerelmemben magadtól hozzád szerelmed árad.
Akár.az élő ember mélysége és magassága!

De szerelmedben olyan szerelmem, mint sóska íze.
Mint öss,zement tej, fanyar almabor lényem közepében.
Szerelmem szereti, amit nem szerét - s mit a pokol kiürít.
S nem szereti, mit szereine szeretni - s hideg a gyapjú.

Es puszta vagyok, ha nem vagy bennem városod s néped.
Hatalmam halott, ha nem vagy bennem a ezeretet hatalma.
Értelmen: elvész, ha nem vagy bennem az értelem hatalma.
S az aranyelhamvad, ha a mese nem vagy és az aranyfa.

Aranyló kirá.lyom - holtod vezessen ki az üres halálból
Vezessen szpmjam a holt kecskéből fejt tejen túlra.
Vezessen tested a fiúi és föltámadt testbe.
Vak szerelmem váljék ama szerelemmé, mellyel kiégetted !

ts A SZIGETEK ELNÉMULNAK
Et les iles ferant silence

(Részletek)

A testek ősiek a keserű esőben,

S vérük nem szőlleim véréből vétetett.
Halat készítettem és kenyeret,
Melytől a világ ámulatba hull:
Ki eszi, egyesül velem s átalakul.

336




