
CARDENAL lIlYOLC BOLDOGSÁGA

A nyolc boldogság heyyén címmel a
második könyvet veheti kézbe az olvasó,
melynek lapjairól a neves nicaraguai
kö1tő és Ielkípásztor, Ernesto Cardenal
szólal meg. Az elsőt is az Ecclesia adta
ki (Élet,.. a szeretetben, 1973) - szerény
válogatást, inkább csak. ízelítőt Carde
nal verseiből, lírai meditációiból és ku
bai útinaplójából. A mostani gazdagabb,
teljesebb ismerkedést tesz lehetövé mínd
a költővel, mind a lelkipásztorral. .

Cardenal ma már valamennyi európai
nyelven .megjeleIÍik, világirodalmi jelen
tőségűvé nőtt. Jevtusenko szerint "a
modern latin-amerikai Iíra legnagyobb
egyénisége, költészetével forradaloúan új
korszak köszöntött be a koIlitinens íro
dalmábá"; versei német kiadásának elő
szavában Kurt Marti a chilei mesterrel,
Pablo .Nerudával veti össze: "Neruda
kommunista, Cardenal keresztény, de
egyikük sem öncélúan, élettelenül, .dog
matikusan' képviseli eszméit kö1tészeté
ben. "'Mindketten evangéííumíak, nem
felekezeti értelemben, hanem az evan
géliumok Jézusának szellemében, aki
boldognak mondotta a szegényeket és
nekik ígérte Isten Országát." ThomaS
Merton, egykori rendi elöljárója és ba
rátja, 'Úgy véli: "Hangja olykor Szent
Agostonra emlékeztet, vagy a Rajna
völgyének mísztíkusaíra, és mégis telje
sen modern, nagyon közel áll Teilhard
de Chardinhez. 'Tökéletesen őszinte és
eszköztelen -' és ez ,valamely szellemi
tanítás hihetőségének egyik lényeges
jele." Puszta Sándor, a kötet bevezető

tanulmányában, Assisi Szent Ferenc és
Paul Claudel alakját idézi föl vele kap
csolatban. A lexikonok a poesia ptlra, a
"tiszta költészet" múvelójeként jellem
zik, . megemlítve még jelentős, a XX.
század észak-amerikai irodalmára kiter
jedő műfordítól munkásságát és szűkebb

hazája kö1Jtészetének kritikai bemutatá
sát is (Nueva poesia nícaraguense, 1949),
felsorolva egyúttal ismertebb köteteinek
címét: La ciudad deshabitada (A la
katlan Város, 1946), Hora O (Nulla
óra, 1948), Gethsemany Ky (1960).

Költészete filozofikus költészet, a fi
lozófia mindkét tényezójével, a való
sá~l és az eszmékkel ~aránt rokon.
MIntha utalna a költő múltjára is, ami
kor még bölcseleti tanulmányokat vé~
zett Mexikóbart, majd hosszabb ideig
a New York-i Columbia Egyetem iroda
lom- és filozófiatanáraként . dolgozott.
Nem tagadva eredendő érdeklődését. a
valóság kiterjedtebb vonatkozásban for-

rása és anyaga Iírájának: a hétköznapi
emberi csodákat,' melyeket elsösorbanaz
önzetlen szeretet és tudatos áldozatvál
lalás megnyilvánulásaiban lát kifejeződ

ni, éppúgy megénekli, mint a külső vi
lág zord és kegyetlen uralmát a dolgok
és az emberek felett. Költői ereje egy:';
szerűségében, mondhatni, köznapiságá
ban rejlik, abban a bensőséges, nyílt
kapcsolatban, amellyel az emberekhez,
természethez, Istenhez kötődik, abban a
szinte érzelmesség nélküli Iírában, amely
nála a síírltés és a puritán szígorúság
kivételes fokát éri el. Különleges rit
musok, biblikus utalások, népt életké
pek - az afrokubai és indián népi
hagyományok ihletése - jelzik eszköz>
tárának gazdagodását, míg eljut a le
tisztult, egyre kozmikusabb igényű köl
tői kultúrához - formai kincsei közt
Neruda és Nicolas Gui1lén vívmányai
is megtalálhatók -, ló az emberi sors
és a világ sorsának megrendítő film
felvételeivel és látomásaival ajándékoz
meg.

Nem véletlenül használtuk a fHm
szót: költeményei majdnem forgató
könyvként kinálkoznak mozgalrnasságuk
ban, villanásaikban, a jól alkalmazott,
gyors vágásokban. a dokumentumszerű

pergésben. Sorai megállíthatatlanul
áradnak, dinamikájukkal, képi eleven
ségükkel. Eizenstein montázsaíhoz ha
sonló gondolat- és képzettársításaikkal
már-már kiáLtvánnyá, programma fo
galrnazódnak, Társadalmi líra ai övé:
egy földrész katonai. díktatúráktól szen
vedő népeinek érzéseit, vágyait, öntu
datra ébredését fejezi ki szenvedélyes
költői átéléssel. De a politikai rnon
danivaló sohasem szegényíti el formai
eszközeinek váltézatosságát, még ha sok
esetben ismétlésnek tűnik is, amit mond,
vagy egy-egy versében fáradtságot vé
lünk felfedezni. Olyan költői eredmé
nyekkel dicsekedhet, amelyek a poesia
transcendentalista .rangos képviselőjévé

avatják Latin-Amerikában.
Mindebből következik, hogy nem volt

könnyű dolga a, fordítónak és váloga
tónak, Balássy Lászlónak: Cardenal any
nyira összetett, annyiféle rétegből. hír
ből, élményból és eseményból táplálko
zik. De ebben van a hatása is, szépsé
ge is. Balássy László ezt meggyózóen
és hitelesen közvetíti.

A nt/olc boldogság hegyén meglepetése
Emesto Cardenal lelkipásztori és pré
dikátori bemutatkozása. Solentiname
szÍl?;etén, a köréje gyűlt parasztoknak,
nliknek és férfiaknak, öregeknek és fia
taloknak. részben magyarázza, részben
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velük magyaráztatja az evangéllumot,
akik állításait vagy cáfolják, vagy hely
benhagyják és kiegészítik. Testvéri pár
beszéd folyik itt Krisztus tanításáról
és tetteiről, azok mai érvényéról és ta
nulságaír öl, Legjellemzőbbnek érezzük a

nyolc boldogságról szóló k özös elmélke
désüket, melynek gondolatai végighú
zódnak az egész könyvön, mintegy Car
denal költészetének és emberi magatartá
sának kulcsát adják.

H. B.

Gancz Miklós: Goya
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