
mánden írásában addig nyúlt, ahol a kéz nemes réset ér, és ennek a fájdMom
nak a vílagánál mondott újlat, többet az emberről. Annyira kegyetlenül mű
velte ezt a módszert, hogy már-már azt kérnénk: ne tovább, ezt már nem
szabad! De az írás annyira megigéz, hogy a méglannyira fájdalmas műveket

sem ,tudjuik letenni. Ugyanez a keményen boncoló kéz fogta a bíráló tollát is.
A Márai-mű kapcsán például fgy ír: "A kriríkus, a hajdani rajongó kétségbe
esetten, keresi a választ. Mert a Marai-műből már jóideje csak dísszonéns han
gokat haH.... Elősz& önmagát hibáztatja a krítíkus, társait általánosságban.
Máraí, akinél többet egyetlen írónk sem emlegeti a műhelyt, egyáltalán nem
különösképpen tudatos alkotó ..., '" A műve körül kialakult légkör jelen
tős tényezője pályájának. A kritikát emJ.itettem... Kítől rtanulhatotlt vol
na az író? A kritikától, mely néhánybecsületes tiltakozás kivételével kórusban
zengte elismerését? A közönségtől, mely nem fedeete fel az Egy polgár vallo
m,ásai idején, de valami heveny és gyanús szellemi lázba esve verte össze te
nyerét a Kaland nézőterén? Az ellenséges kritikától? Mert ebben is bőven

volt, része, az urbánus-népies vita alpári vagy kevésbé alpári hangjai jóvol
tából . .. Egy tény: Márai ... pályájának olyan pontjához érkezett ell, 0001 csak
a legkegyetlenebb számvetés és lelküsmeretvízsgálás segíthet rajta, Igen, eZJt
kell elvégeznie, remekművekkel a háta mögött. Művészi rangja - végsőfdkon

tehetségének minősége - ma sem kétséges; nem, lehetetlen őt kisebb i:g1énnye:l.
mérni, mínt ahogy teetem, s teljesen elképzelhetetlen, hogy alkkova képessé
gekkel, mínt amínőnek már tanúságát adta, irodalmunk élesapata lemondjon
róla ..."

Nem szaporítom laz idézeteket. Az eddígíekböl is kitűnik, hogy Örley a
tőle megszekott kegyetlen becsületességgel először önmagát vonszolja a kín
padra, de csak azért !hogy megmutassa a szívét, amelyben nem rosszindulat,
hanem a műért és az íróért varló szeretet és megbeesülés lángoil. Ebben a hol
szív, hol értelem valágíeásban mondandója a lehető leghitelesebb lesz. Ez ad
erkölcsi alapot als arra, hogy könyörtelenűl boncólja a gyenge írást, és báxk.i
nek - írónak, olvasónak, kdtikusnak -s2Jemébe mondja a gyengeségeit. És
az igy levont követkeetetés, hogy egy tehetséges alkotó fejlődéséért vagy üt
vesztéséért az olvasó, a kdtikus és az író felelőssége igenis seámookérbetö,
ma is korszerű és ma is fontos.

•

YVES BONNEFOY VERSEI

Yves Bonnefoy 1923-ban született Toursban. TanWmánya~ során matematíkával,
filozófiával és múvészertltörténettel foglaLkozott. Jelenleg a párízsí FIammarion
könyvkiadó leletora. Harminc éves voLt, amíkor első verseskötete a Du mouvement
ct de l'immobilité de Douue megjellent. Azóta szinte évenként közreadott egy-egy
könyvet, köztük három VeaJS8S- és míntegy öt je1entőlsebb tanulmánykötetet, Honfi
társai Shakespeare legavatottabb francia tolmácsolójánaik 'tairltják Lefordította a
Hamletet, a Julius Caesa'l't, a Romeo és Juliát, a Lecr lCiTályt és a Téli Tegét.

A költő Bonnefoy már jffieIlJlJke:zJéselwr egyöntetű sdlkell1t aratott. Ez a Siker azon
ban inkább bensőséges, mínt szenzáeíós voLt. Verseit egyetlen irányzat vagy divalt
áramlat sem vonnatta fennhatósága alá, s maguk a versek isafllkaamatlanokinaik
bizonyultak arra, hogy ízrnust teremtsenek, vagy szellemi sokKot·keltsenek. Az álta
lában rövid és víszonytag jcícsíny szókínccseí írt verseket - (melyek; ezen tulaj
donságaik míatt némi kiábrándulástokoz'íh8lúnak, különösen nálunk, ahol a "szó
inflációt" la "llIlodern" Iíra Ismérvének szokás tekírstení) -3, költészetnek azzal az
ágával hozhatjuk kapcsolatba, amelyet az olaszek heTmetismonak neveznek, Ez a
hasonlóság azonban osak ,aíkkor elégíth.etki, ha e versek vízsgálatakoe megelég~IlIk

a Iegszembetűnőbb vonásokkal. Mert - a rendkívüli iJronceI1ltrá11:ságon túl - meg-
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lehet&.en WtOzkodó kö1ltlemenyek ezek, közérthet&bben szólva: homAlyosak, még
pedig ösztönösen homá[yosak. Nyelvti dimenzióban ez nem egyéb, mint a csend: a
csend asmVi8lkban. Olyan, minJtha a tárgyak hailáJa ébresztené életre a versben
megjelenó tár,gyaikat.

Bonnefoy 1fJrájának egyedülállósá:gát az imént érintett konflJi.ktus jeUeIIl..2i a leg
jobban. Villágosa:bb goodolatlra fordítva: Bennetoy a létezésben, mely tragi/k'Us telhe
tetlenségre iItéli, osak OOI'a .az írönfkus és vi~7Jtalan vigaszra mmithat, hogy élni
akár a haláIlé:rIt 18 étlJhet. S ez annak az áUapotJnalk a valóságára utal, amelyben az
ember 'se nem ma.1:IeriaJJ.sta, se nem ~deaJ.iista. Az ilyen valóság pediig igen kol'S2Jeru.,
azt is mcmdhartjUk: ez a kor. Benneroy rllisztában van vele, hogya martlerializmus a
tudait '~erüLhetetJl:en ténye a XX. században; de azzal ils, hogy a Il1IllItierWallmnus csak
az anyagot. ajándékozh.aitja meg a végtelenne! és a múlhataflansággal, míg a tudatot
csak a mú1and~, meilyet a Semmi követ. (EZ'ér!t telkdnthetjük egyébként az eg
zisztencia1d7llllllSlt 'a legkiövetJlrezetesebb materíalízmusnak.) Bonnefoy csakugyan tény
ként kezelii eate gondolatmenetet; s kétségbeesett erőfeszitéseket tesz, hogy meg
találja~ abszoliút életét, mível az elárvult múlandóság nemcsak hihetetlenül
re~8Itívvá, hanem ,1lel:jesenér:telmetlenné ,teszi a tudat ébrellllétét. Ebből a helyzetből
morálisgesztusok1kiail. sem vághatjuk ki magunkat, hdszen az Ell'Ikölcs nem elapfel
tétel1e a létezésIlElk.

Ennek követll:re2Jrnénye, hogy ,,lehetséges lehetetlen" mínden egyes verse. Bonne
foy amaterdali7llllus poziciójá:ból igyekszik megval6sfrtllmi a transzcendenst; a racío
na1Ji7Jll1ussaJ. az irracionaWi7Jll1ulS't. A vers nem lehet sem tÜlköl"kép, sem hasoníet, sem
szimb6lUiID, mert a versnek. akáecsak írójának, nincs hasonmása. A költemény leg
merészebb mozaanataíban sem más, mint szuverén valóság; éppen olyan mértékben,
mim a sOO!, a fa vagy a csílfagok. Minden me~r1lénheta versben, s meg is !kieiJl
tör:ténnde mindenneik, amiJt akJöll1ló a Semmi ell.éInére akar. A homály is felragyoghat
benne, úgy, aihogyan az agyról Ieszekad; Bonnefoy képeivel élve: a holtak valóban
a l~bb Iombok, s az élők az esték madarai, 8Ikiillt letörlik a folyókiat.

Keszthellli Rezső

HANG
Kövess, s atéled ismét ezt az erdőt .
az emlék lombfakadása alatt,
ahol múlok, múlok és eljutok a zöldig,
én, az őskori növény mészkő-mosolyaa földön,
az elüszkösödött fény.

Kövess, .8 kézen fogva vezetlek
el a kertbe, mely a jelenlét,
a társtalanság este, ám mire befednek
az árnyak, ággyal fogad az új szerelem.

Tegnap még mindenható magány, vad lomb voltam,
s élni a halálért is élhettem akár,
de az idő, völgyek sötét nyögése, megérlelte
a fény kövein a vizek kelését.

A FA ts A LAMPA
A fa virraszt a fában, ez a nyár.
Enekén repül a madár és eZiramlik.
A tóga bí.bora - ott messze, fent az égen 
szétvakítja az antik fájdalom szekérsorát.

0, e vidék mint ember-'
hordozta lámpa lángja, oly bizonytalan;
márts érzed a világ ízében az álmot,
csak egyszer dobban a szíved, miellltt megha.ad.

A perceket, amikor elfakulnak
s túnődne,k a nap fényében a lámpák, te is szereted.
Jól tudod, gyógyuló lelked alkonlla ez -
a bárka, melll partot ér és ú;tra 'ViIszacl'Ú,zik.
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KIETLEN VID~K

Csillag lépett a küszöbre. A szél futását
a halál keze- béklyó~ta meg mozdulatlan.
A szó és a 'szél egymással nehéz harcra kelt,
s a szél szívében most beállt a csend.

Szűrke kövek a kíetlen vidék.
Folyótlan folyó villáma görnyed az ég alá,
de az éj esői tiizeket ültetnek
az ámuló földbe, és te szólsz: íme az idő.

ANDIAM, COMPAGNE BELLE ...
DOIll Gíovarmi, I. 3.

Az elmerült éj lámpái égnek-e még
a lomb-kutakban? És hol lehetnek azok a lombok?
Az este ez - fa roskad a küszöbre,
s csillag jár a gyenge, halandó láng előtt.

A n d i a m, c o m p a g n.e b e II e, ti csillagaim, oPthonaim,
az este ragyogtatja igazán a folyót.
Hallom, ahogy áradó zene,ként dől rátok
a tajték, melyben a holtak elveszített szíve dobog.

UTAK
Utak, ti utak
a fák tömegében. És ti istenek
a szüntelen madárfütt1l-vesszőzésben.

Ö testvéri, ó legteljesebb napom,
álmodó kéztől görnyed a véred.

Aki a dús fűben rozsdás
vasra lel, sosem felejti már,
hogy a fém-hólyagok ban kétel1lünk s halálunk
sis,át falja-emészti a fény.

A HALOTTAK OTTHONA
Van-e földjük a halottaknak?
A léptük elé, ahogy az élőknek, kúsznak-e utak?
Beszélnek-e, és ha igen, hallható-e szavuk?
A falombok szellemei-e, vagy a legmagasabb lombok?

Vajon Phőnix emelt kastélyt nekik,
és terített asztalt körükben?
A tér, hol szorongnak, néhány madárfütty talán,
vagy árva, tűzbe görnyedő fa?

A repkény leveleiben fekhetne,k inkább 
elhangzott hangjuk a lomb-szakadás
kikötője, ahová betódul az éj.

A NARANCSLIGET LESZ AZ OTTHONOD
A narancsliget lesz az otthonod.
Asztalt állítasz fel a fény-mögöttí fén1lben
és letekteted rá a szíved.
A homlokod pedig tüzet fog egyszer,
s űzötten verdes át az ágakon.

A messzi kövek közt gödör lesz a neved,
mély és sötét gödör,
leküzdhetetlen víz, mely ellobbantja a tüdöt.

K e s z t h e 11l i R e z s ő fordításai
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