
BALÁSSY LÁSZLÓ

ISTEN NEVELŰ ISKOLÁJA
- Va,gy miért szeretem Cardenált?

Vannak az életünkben hirtelen és váratlan találkozások. amelyek többet je
lentenek egyszerű megismerkedésnél. Nem véletlenek, mert - ha a találkozás pil
lanatában még nem is nyilvánvaló - rendeltetésük, feladatuk van a jelenben és
a' jövőben. Ilyen volt az én találkozásom is Cardenállal. Taiálkozásról beszélek,
noha sZ7-mtől szemben sohasem láttam őt, csak fényképekről és az írásaiból is
merem. De ismerném akkor is, ha nem látom az arcát, mert ahogy valamennyien
(az ő szavait idézve) "Isten hasonmása vagyunk", és "minden Isten ujjlenyomatát
hordozza", úgy tükrözi a mű is a művészt, aki megalkotta.

UTAK, ÚTKERESÉS Ernesto Cardenal 1925-ben, a nicaraguai Granada tar
tományi székhelyen született. Egyetemi tanulmányait - irodalomtudományi és fi
lozófiai szakon - Mexikóban és az Egyesült Allamokban végzi. A 40:'es évek vé
gén lírai költészetből doktorál. Hazatérve részt vesz a nicaraguai diktátor, Somoza
elleni küzdelemben. 1952-ben - po.itíkai epigrarrrmáí miatt - íllegalításba kény-

i szerül. 1954-ben - mint a levert "Aprilisi fölkelés" egyik vezetőjét - letartóz
tatják és megkínozzák, de sikerül külföldre menekülníe. 1957-ben belép az USA
Kentucky Allamában lévő Getszemáni trappista kolostorba. Két év múlva - egész
ségi okokból, de még inkább belső kényszernek engedve - elhagyja a kolos
tort. Előbb egy bencés rendházban él Mexikóban, majd a kolumbiai Medellin egye
temén elvégzi a teológiát. 1966-ban visszatér Nícaraguába, és a managuaí székes
egyházban pappá szentelik. Még ugyanabban az évben néhány barátjával a Nagy
Nicaraguai Tó egyik vulkanikus eredetű szígetére, Solentínaméra költözik, ahol 
sorsközösséget vá'Ialva a szegényekkel (indián földművesekkel) - keresztény kö-
zösséget alapít. Ma is ott él. ~ ,

Első pillantásra: kalandos, nyugtalan életút. Valójában: útkeresés. "Isten ne
velőiskolájának" alapvető módszere ezúttal is érvényesül: hagyja az embert csele
kedni - élni, szabad akarata szerínt -, miközben jeleket, "értesítéseket" küld,
SzóZ a lélekhez; Cardenálhoz is szólt. "Egy Hang hív és hív - írja később, már
a kolostorban -. Hallunk valamit, de semmit sem látunk. Szeretnénk, ha vilá
gosan szólna hozzánk, mint a nappal; ez a Hang pedig mély, akár az éjszaka.
Mély és tiszta, de tisztasága sötét, mínt a röntgensugarak. És csontokig ható. Hív
az elégedetlenség által, amikor kiábrándulunk a dolgok varázsából. Nem szavakkal
szá'It, hanem tettekkel, körülményekkel, a valósággal. Nem felületes, de nekünk
zavarosnak tűnik, mert mi csak a felszínen mozgunk, ott, ahol szavakkal érteke
zünk. A hívás viszont mély, mert Isten lényünk legmélyén lakik. És az O hang
ja: hallgatás."

Isten csöndje: beszédes csönd. De a meghívott még nem érti. Kilép az otthoni
környezetből, jóllehet a család, amelyből származik, tekintélyes és gazdag. Minden
föltétele megvan a nyugodt, gondtalan é'etnek, kötinyű érvényesülési lehetőséggel

és talán látványos sikerekkel is. O mégis más utat választ (bár még' nem tudja,
mlért). Az elindulás útjából ismét utak, ágaznak szét: költészet, tudomány, lázadás,
illegalitás, fölkelés, rabság, szenvedés, menekülés. Egymásból következnek - és
e'Ientétesek egymással. De mégis: valahány út, míndegyíken gyarapszik valami
vel (még a szenvedés útján, a fizikai kínzások közenett is), mert az utak részei
az Egyetlen Útnak, amely a Getszemáni kolostor küszöbén kezdődik, az. emberi
nyugtalanság sok-sok pillanata után, Isten Pillanatában. Cardenal átlép a küszö
bön, Isten pedig (ismét csak az O nevelőiskolájának előrelátó rnódszereivel) olyan
úíoncmestert állít mellé a novíciátusban. aki tizenhat évvel korábban ugyancsak
konvertitaként lépte át a kolostor küszöbét. Ez az úioncmester: Thomas Merton.
Maga is költő és misztikus. Világi élete: tükör, és -ebben a tükörben Cardenal a
saiát életére ismer. Itt kezdődik a tuZajdonképpeni J!:Zete. "Abban a másodpercben,
amikor az Ego meghal bennünk. Isten foglalja el a helyét. Elég, ha egyetlen
Fiat-ot kimondunk - ahogvan Mária is kimondta egyszer - és Isten újra em
berré lesz bennünk. Lényünkben megtörténik az átvá'tozás: miként a kenyér és
bor. húsunk és vériink is átváltozik Krisztusban, Krisztus testévé és vérévé.
Euchartsztíává leszünk. a szeretet áldozatává." (A kolostorban írt ' versei és el-.
mélkedéseí később könyvalakban is megjelentek, Tb,omas Merton elószavával).
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De a Hang még mindig szólítja, küldi - máshová. "Mi értelme lett volna, hogy
ő, a mester, továbbra is novicius és tanítvány maradjon?!" - írja Merton. Éi
közben mind .határozottabban kirajzolódnak "Isten nevelőiskolájának" módszerei:
a trappistáknálCardenal átjut a "belső szakadékon" (a lelki ürességen) és meg
ismeri a szemlélődést, miközben megszeréti a földművelők" munkáját (a trappis
ták maguk művelik a kolostoruk fenntartására szolgáló földeket). A földművelés

lesz majd életformája, létfenntartási alapja a solentínameí közösségnek. A ben
céseknél 'pedig megismeri és megszeréti -..: ha nem is rendtag. de közöttük él 
az "ora et labora" gyakorlását, a: bencés szerzetesí közösség zsolozsmás-munkás
életét (és ez a munka: a tudomány szolgálata, az emberi tudás értékeinek őrzése

- és továbbadása, .a tanítás). A medellini szemínáríumban 'Teilhard de Chardin mű
veit olvassa. XXIII. -János pápa már "ablakot nyitott" a világra és meghirdette a
II. vatikáni zsinatot. Cardenal életében minden Solentinaméra mutat, hogy meg
valósítsa a szegények között az őskeresztény közösségek modern változatát, az
evangéliumi életformát,

A lVIEGTALALT HIVATAS Solentiname íratlan regulája tehát nemcsak a trap
pista és a bencés elemeket foglalja magába, hanem Assisi Szent Ferenc és Teilhard
de Chardin tanítását is: Poliklinika és elemi iskola. (hogy megszüntessék a jár
ványokat és' az írástudatlanságot): ez a kezdet. A közösség rendeltetése: "Elmél

.leedés, mások megsegítése, teljesen önkéntes alapon, olyan keretek között, amilyet a
mai latin-amerikai helyzet lehet'tvé tesz. Pontosabban a keresztény misszió elne
vezés Illenék rá. Még pontosabban: keresztény kísérlet az új lehetőségek kiakná
-zására" (Cardenal nyilatkozata, 1969. augusztus 14.). A közösség hivőknek és nem
hivőknek egyaránt "nyitott". Lelkigyakorlatos házuk a laki felüdülés, a nyílt pár
beszéd sokaktól látogatott központja. Maga Cardenal így foglalja össze hivatását:
"Költő vagyok, és olyan emberek közt élek, akiknek költője vagyok; és pap (ami
vé mindinkább lenni szeretnék) ; és a béke híve vagyok, keresztény forradalmár,
Gandhi követője." Amellett - céltudatosan, bevallottan és következetesen 
Teilhard követője. Hitvallása nem "po~itikai", de nem is "lombik" keresztény
ség. Sem a kÖltő, sem a pap nem vonul ki az életből, nem menekül meddő ma
gányba a kor problémái elől. Amikor magányba vonul, az a magány: Jézus negy
vennapos magánya. És ahogyan Jézus is visszatért a pusztaságból, Cardenal is
újra meg újra visszatér. Szinte szimbolikus, hogy közösségét éppen egy olyan
szígeten alapította meg, ahol a föld gyomrában forrongó, ellentétes erők feszülnek:
a mindig kitöressel fenyegető talajon valósítja életté a krisztusi szeretet-paran
csot, amely változatlan és örök. Dorothée Sölle, német 'teológus írja róla: "Carde
nal, a forradalmár, költő és pap oda ment, ahonnan manapság kivándorolnak az
emberek." Nem adta föl az elveit, nem egyezett ki a diktatúrával, csak éppen
a szemléletmódja vált tökéletesebbe: mindenkit és mindent Isten szemszögéből

értékel. "A politika végigkíséri életemet, de ma már más szemmel nézem, mínt
azelőtt. Most például úgy látom, hogy Somoza gyökerei mélyebbek . .. A diktáto
rok bennünk vannak, a H-bomba a mi belsőnkben rejtőzik." És: "Isten a nicara
guai diktátort is szeretí, de mint nicamguai diktátort, nem szereti őt!"

A V ALÓSAG KÖLTÉSZETE Amikor ~lőször fordítottam Cardenált, a modern
sége ragadott magával. Az a magától értetődő természetesség, ahogyan Istenről

és emberről szól. Abban a néhány versében is eszköztelenü1 egyszerű - és ugyan
akkor művészien nagy volt. A hatása alá kerü1tem, olykor még egy-egy saját ver
semben is. De az, ami egész addigi életszemléletemnek, létezésemnek a világban,
emberekhez és dolgokhoz való kötődésemnek "damaszkuszi útját" jelentette, Car
denal életének és eddigi életművének megismerése volt: az Imádság Marilyn Mon
roe-ért, az Élet a szeretetben, a Vágd szét a szegesdrótot (Latin-amerikai zsoltárok),
a Verssorok Thomas Merton halálára, a szülőföldjéről, az indiánok őstörténetéről írt
versek (a Kayanerenhkowa és A Szellem tánca), az Apokalipszis, a Getszemáni
Kentucky és az Epigrammák.

Cardenal költészete: a valóság költészete. De ebben a valóságban nem ha
tárolódik el egymástól "evilági" és "másvilági", "természetes" és "természetfölötti",
csak maga az egyetlen - és egyetemes - valóság van: a szeretet. "Minden dolog
Isten szeretete, amely a dolgok formáját ölti magára. A dolgok által Isten beszél
hozzánk. Valahány dolog létezik, mind az Ö szerétetének követe. Olvasok egy
könyvet - és Isten szavát hallom a könyvön át. Gyönyörködöm egy tájban - és
Isten teremtette azt a tájat, hogy örömet szerezzen nekem.. A képet, amelyet meg
csodálók, az Ö inspirációjára festette a művész. Mindaz, ami örömömre szolgál,
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Isten szerétetének ajándéka, hogy élvezzem. Isten szeretetének ajándéka még a
tájdalom is.'

Könyveiből - mint a lángoló csipkebokorból - Isten szava szól.
Élete és művészete eleven bizonyítéka annak, hogy a misztika nem feltétlenül

elidegenedés a valóságtól, hanem lehet eszköz is a valóság tökéletesebb megértése
hez, a hit - a teljes kereszténység - mélyebb átéléséhez. Milyen korszeruen öt
vözi össze Cardenal ezt a misztikus látásmódot a modern természettudományos
világképpel például a 18., lU3., 14l!. és 150. zsoltárban! "Rádióhullámok suhannak
tejutakon át, - jeleket küld a jeges hidrogén a csillagközi térben: - fény-hul
lámokat, hang-rezgéseket. - Tejúttól tejútig az űrben - mágneses szférák hullám
zanak, - rádióteleszkópjaink felfogják énekük - és rádióantennáink talán 
más civilizációk üzenetét" (18. zs.) -.- "Te mint kabátot viseled - az atomener
giát" (103. zs.) - "Magasztaljátok az Urat - meteorok - elliptikus pályák,üstö
kösök - és mesterséges bolygók... - Magasztaljátok az Urati - atomok és mo
Iekulák - protonok és elektronok - minden parányi részecskék parányai" (148.
zs.) - "Magasztaljátok a kozmosz Urát! - Az Ö Szentélye a míndenség, - száz
ezer-rníllió fényévnyi rádiusszal" (150. zs.). A 150. zsoltárban modern hangszerek
zengik Isten dicséretét: "magasztaljátok öt - a blues-el meg a dzsesszel, - és
szimfonikus zenekarral, - és néger spirituálékkal, - és Beethoven ,ötödik'-ével,
- gitárokkal és xylophonnal, - magasztaljátok Ot - lemezjátszóval és magneto
fonnal" (150. zs.).

Cardenal nem azt mondja, hogy hit vagy tudomány, hanem hit és tudomány.
A teremtést ném fordítja szembe az evolúcióval: az evolúcíót II teremtés reflek
torfényébe (Isten világosságába) állítja: "Isten szeretete hívta létre a világot és
teremti minden másodpercben, az evolúció folyamatában. Mert a teremtés Istene
az evolúció Istene is, az evolúció is az Ö szeretetének műve. ,Szaporodjatok és
sokasodjatok' - mondotta, és e szavakkal megalkotta az evolúció törvényét. A
világ nem olyan, mint egy festmény, amelyet évszázadokkal ezelőtt festettek, és
azóta érintetlenül függ a múzeumban, Sokkal inkább: a festő műtermében lévő

kép, amely még mindegyra készül" (Élet a szeretetben). "Az új élet útja az Evo-
- lúció - meg nem állítja senki - és ellene mond a Semmi - Hípotézisének" (Vers

sorok: Thomas Merton halálára).
De Cardenal zsol táraí nemcsak erről szólnak, Helyet kap bennük a vád meg

a panasz is egy olyan világban - konkrétan a mai latin-amerikai valóságban
-, amely nem akar tudni Istenről, vagy pedig Istent a maga képére és hasonlatos-·
ságára formálja át. A zsoltárok számozása és fölépítéseköveti az ószövetségi zsol
tárokét. Hangjuk viszont a modern emberé, aki Istenhez kiált önmagáért és em
bertársaiért, kiált a társadalmi ígazságta'anságok ellen, a háború, az atomfegy
verek és a rettegés ellen, kiált a felhőkarcolók árnyékából, a kunyhókból, a bör
tönökből, a nyomortanyákról, a koncentrációs táborokból : "Gyermekkoromnak Is
tene hívlak, hallgass meg engem, - kiragadtál a szegesdrót mögül. - Meddig
még, meddig kevélykedtek itt, hatalmasok? - Jelszavakat magatok köré meddig
hajigáltok - és meddig csépertek még szólamokat?" (4. zs.) - "Te légy a mi
szabadítónk, - mert kunyhóinkban szabadságot nem adnak nekünk." (ll. zs.) 
"Hallgasd meg, Uram, igaz ügyemet, - hallgasd meg vádamát. - hallgasd meg
imámat ... - Akarom: Te ítélj meg engem, - ne az ő bíróságaík." (16. zs.) Mor
fiumért hörgők, nem hallja senki; :::- Ordítok, mert kényszerzubbony szorít, 
zártosztályon üvöltök minden éjjel, - gyógyíthatatlan betegek között, - ragály
kórházban, aggok menhelyén . .. - Rádióaktívan szennyezett vagyok, - futnak
tőlem, meg ne fertőzzem őket." (21. zs.) _. "lVIi vagyunk a Te néped - Auschwitz
ból, - Buchenwaldból, - Belsenből. - Dachauból. ~ Bőrünkből lámpaernyőt

készítettek, - szappant főztek zsírunkból.' (43. zs.). A zsoltárok - a verses imád
ságok - is la valóságot tükrözik. "A tárgy, a szegények ellenségeinek - az ural
kodóknak és mesterkedéseíknek - szövegbeli konkretizálásából egyúttal konkrét
tá válik az alany, a szegények alakja is, és ezáltal - ebből a szubjektív-objek
tív viszonyból - előtűnik a Harmadik (vagyis az Első): Isten. Isten konkrétan
jelen van, éppoly konkrétan, mint a világ" - írja Paul K. Kurz (Oríentíerung,
1972. június 15.).

Nem zsoltár, de hangvételben és tartalomban nagyon közel áll a zsoltárok
hoz az Imádság Marilyn Monroe-ért című vers. Egyszeru, imádságos sorokkal kez
dődik, azután hirtelen mozgalmassá válik, a költő a látható valóság mélyébe te
kint: lát és láttat, könyörög és vádol: "Uram - fogadd magadhoz ezt a lányt, akit
- Marilyn Monroe néven ismert meg a világ, - bár nem ez a neve - (Te jól
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tudod, ki volt Ő az árva, - kilencévesen megerőszakolták, - az áruházi kis
eladólány, - tizenhat éves volt és végezni akart magával), - nincs rajta festék,
így áll ma eléd, - nincsenek vele reklámügynökök, - sem autogramok, sem
fotósok - maga van, mint az asztronauta a bolygóközi űrben."

A szex; es kalmárvilág ítélete ellen Istenhez föllebbez, és az egykori áruházi
kis eladólány helyett (akit álmai kiárusítására kényszerítettek) az igazi bűnösöket

küldí a vádlottak padjára: "A templom - az aranyozott márványból épült 
az ő testének temploma, és az Ember Fia - korbáccsal veri ki onnan a ,Fox' film
stúdió kufárjait ; - a Te házad imádság háza, - de ők banditák koszfészkévé
gyalázták." A halálban a megvá'aszolatlan kérdésekre maga Isten adja meg a
választ: " ... most, amikor már minden végbement. - válaszolj neki Te, Uram.!"

Élet és halál e nagy szintézisét a legteljesebben talán a Verssorok Thornas Mer
ton halálára című költemény foglalja magában. 1968-ban, bangkoki hotelszobájá
ban halálos áramütés érte az egykori újoncmestere - a későbbi jóbarátot -: Tho
mas Mertont. Ugyanazon a napon, amelyen Karl Barth, a nagy protestáns teoló
gus is meghalt. Merton úgy tervezte, hogy távol-keleti útjáról nem tér vissza a
Getszemáni kolostorba, hanem maga is Solentinamén telepszik le. A Gondviselés
azonban másként határozott. És Cardenal - a halálhír vételekor - megírja a
modern világirodalom egyik nagy filozófiai, misztikus költeményét: "Életünk fo
lyam - suhan az élettel - suhan a halálba - A te halálod, Merton, voltaképpen
vidám volt - (vagy abszurd) ...'" A költő nem a: halottat siratja el, hanem az
élőhöz szól, aki - ha nem is testben-láthatóan - mégis megérkezett Solentina
méra: " .. , itt vagy és mindenütt; éppoly könnyű találkozni veled - mint Isten
nel (vagy éppoly- nehéz) -- mint egyetlen harmatcseppben a világegyetem."

Carderral nem gyötrődik és nem menekül: egyszerűen. természetesen, magától
értetődően hisz. Az ő halál-költészete: a halál élet-költészete: "Most legépelem:
HALÁL és mosolygok - A halál nem országúti karambol - nem is rövidzárlat
- haldoklunk míg csak élünk - Élünk mínt féreg az almában? Nem - inkább:
mínt amikor az alma érik! - Vagy mint amikor sárgarigót csalógatva sárgul a
mangó - ahogy az idei nyáron is - Solentinamén." Viszonya a halálhoz: csupa
derű és felszabadultság. Mint Assisi Szent Ferencé, akinek a halál: haláltest
vér. Vagy mint Teilhard de Chardiné: "A Halál éri el azt, hogyelszenvedjük a
nagy szétválasztást, amelyre vártunk. Ö dob mínkef abba a szervesen megkívánt
állapotba, amely lehetővé teszi, hogy az isteni Tűz zuhanjon ránk. S ekként a
Halál szétbontó és szétválasztó hatalmát az Élet működéseínek legcsodálatosabhja
veszi át, Az, ami természete szerint üres volt, hiány, visszatérés a sokféleségbe,
- minden emberi létezés számára Istennel való telítődéssé és a Vele egybeforradás
sá válhat" (Benne élünk, Rezek Román fordítása),

Cardenal szerint: "Búzaszem - kalász - búzaszem - a felbomlás dialekti
kája, .. - Élni - annyi mint meghalni és százszorosan hozni új életet." - "Mert
- ha ki nem hunynak a csillagok - maguk maradnak - ha kozmikus porrá
nem porlanak megint; a csillagok - megannyi búzaszem és kalász és búzaszem 
A halál Egyesülés." - "Szétszakad a vászon - szemtől szemben a lélek meg az
Isten. .. - ömlenek a szerelern vizei a lélekből a tenger ölébe." - "Ma reggel,
útban a mosdó felé - elragadta Illést a tüzes szekér: a kozmikus energia."

Az emberiség történetében sokféle hiedelem alakult ki a halálról. A Verssorok
Thomas Merton halálára ezeknek is szintézise. Cardenal a vallásokból (legtöbb
nyire - és ezt me-gmagyarázzák a helyi vonatkozások - az indián hitvilágból),
a filozófiákból, az irodalomból, a történelemből, a természettudományból vett pél
dákkal bizonyítja: az elméletek, a hitregék, az emberi történések (motiválják bár
hogyan) a halálon-túli életre mutatnak (ami szervesen hozzátartozik a látható, idő

belileg körülhatárolt léthez), Az élet: fejlődés az átalakulásban (a halálokon átme
nő haldoklásban) - a végső Egyesülésig. "Csak akkor szeretünk és válunk ön ma
gunkká, amikor haldoklásunk végetér. - A Iét odaadja magát egészen, és kezdő

dik a végtelen Finálé".
CARDENAL L1RAJA A modern latin-amerikai irodalomnak - elsősorban a Ií

rának kímagas'ó egyénisége Ernesto Carderral. ,;A latin-amerikai krítlkusok leg
többnyire Pablo Nerudával' állítják egy szintre" - írja válogatott versei német
kiadásának utószavában Kurt Marti. Neruda kommunista, Cardenal keresztény; de
költészetében egyikük sem öncélúan. élettelenül, .xiogmatikusan" képviseli esz
méit "Mindketten nemcsak költők, hanem szevedélyesen és konkrétan egy jobb
jövőért is munkálkodnak. Cardenal szegény, de versei igen nagy gazdagságról
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tanúskodnak. Gazdagok sérelmekben és felismerésben, gazdagok képzeletben és
gondolatban, gazdagok történe.mí és politikai motívumokban, gazdagok evan
géliumi lelkiségben. Evangéliurniak, nem felekezeti értelemben, hanem az evan
géliurnok Jézusának szellemében, aki boldogoknak mondotta a szegényeket és ne
kik igérte Isten Országát" (Kurt Marti).

Cardenal nem hermetikus: "Arra törekszem - mondja -, hogy közérthető köl
tészetet alkossak". Erőssége nem a "virágnyelv", nem is a "líraian színezett képek"
halmaza - bár (költészete a bizonyság rá) ehhez is mesteríen ért -, hanem a
dinamika, a "ki kell mondani" időszerűsége. Kemény költő: egy-egy sora- úgy hang
zik, mínt az ostorcsapás. Néhol a ritmikus, szabadon áradó-hömpölygő költői so
rokat hirtelen megtöri egy-egy kifejezetten prózai mondattal, dokumentális szö
veggel, bibliai idézettel, hangsúlyozva ezzel egyrészt a vers aktuális jellegét, más
részt a maga emberi-papi-alkotói szemléletét. "Filmszeru" költészet az övé, nem
az élet "fényképezésében", hanem a film mozgalmasságában, vil1anásaiban, a jól
alkalmazott, gyors vágásokban : "A sugarak rácsaptak a Szent János ,The Divine'
katedrális falára, a ,Times' épületére, - , ... de ne maga Isten széljon hozzánk,
hogy meg ne haljunk .. ,' - rácsaptak a sugarak a Woolworth tornyára. a ,Chrysler
Company' falára, - s mint amikor villámok cikáznak. reklámfotók hasítottak a felhő

'karcolók szemébe. - , ... És mondották Mózesnek: Te beszélj velünk, és mi meg
hallgatunk, - de ne maga Isten Tszóljon hozzánk, hogy meg ne haljunk .. ,''' (A
Park Avenuen holtan talált csillag). - "Mister Lane, az amerikai követ távirata 
az államtitkárnak - feladták Managuában - 1934. február 14-én 6.15-kor, vették
Washingtonban 8,50-kor ..." - "Február 21, este 6 óra: - Somozával tárgyal az
amerikai követ, - négy kényszermunkára ítélt meg sírt ás .. ," (Nulla óra). - "Csó
kolj meg engem áh, Istenem a fényreklámok alatt - KODAK TROPICAL RADIO
F AND C REYES - színek forgataga - betűzgetí a Te neved" (Managua 6,30).

Ez a mozgalmasság, sokféle vonatkozás teszí, hogy Cardenalt minden közért
hetősége ellenére - sem könnyű fordítani. Ismerni kell hozzá nemcsak ,a költészet
rnesterségbelí részét, hanem az adott történelmi, politikai, társadalmi körülménye
ket, Latin-Amerikán túlmutató vonatkozásaikban is, és ismerni kell a bibliát, a
teológiát, a keresztény hitigazságokat és sajátos kifejezési formáikat, nyelvezetüket.

Azonfölül ismerni kell' az utca nyelvét is. Cardenal ugyanis szókimondó költő.

Nem "elvont" és nem "légies" még kifejezetten vallásos verseiben,'llsoltáraiban·
sem; a brutális ellen azzal lázít, hogy kendőzés nélkül, a maga brutalitásában áb
rázolja. Távol áll tőle mínden mesterkélt, hamis szakralitás, a "fehér irodalom"
minden egészségtelen kényeskedése, mínden körülményes kerülgetése az igaz
-ságnak, éppen mert szenvedélyesen hisz a maga igazságában: az egyetemes, evan
géllumí szerétet forradalmi erejében.

ERNE8TO CARDENAL

CAMILO TORRES ÉDESANYJA
"Camilo fiam tudta, hogy megölik. Én is tudtam. Teljesen biztos volt benne, va

lahányszor azt mondta: »Mama, ha megölnek engem ...« És én azt feleltem:
»Fiarn, ha megölnek téged ...-« ültünk az ebédlőben és úgy beszélgettünk erről, mínt
akik már előre tudnak mindent.'

Camilo Torres édesanyjával egy. elegáns villában találkóztam, amely azelőtt

-egy nagykapitalístáé Iehetett. Tükörfényes padló. A házon belül és körülötte cso
dálatos park. A berendezés stílusos és modern. Elefántcsont f'aragások. Német por
celán. Minden olyan épségben, mintha ffi$g míndig a hajdani tulajdonos lakna
itt. De a falakon a fényképek már újak: FideI, Che, Camilo Cienfuegos, És egy
felvétel a fiáról. Camilo reverendában.

Dona Isabelita arról beszél, hogy úgy szereti Fidélt, mintha a saját fia volna,
Fídel pedig úgy szeretí Dona Isabelitát, mint az édesanyját. És valóban olyanok
ők ketten, mínt anya és fia. "Fidélnek anyai szeretet kell és gondoskodás" 
mondja, (A fényképekre pillantok: egyiken a reverendás pap; mellette a másikon:
a szakállas FideI. És eszembe jutnak a szavak: .Lme a te fiad; íme a te anyád".)
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