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Hazai hírközlő szerveink párizsi tudósítói nem vélték megemlítendőnek1984.

szeptember 24-én a kiváló francia költő halálhírét. Még irodalmi hetilapjaink is
némák maradtak rakétás s űrhajós korunkban: nem szóltak annak a poétának az
elhunytáról, aki mindig központi kérdésnek tekintette "Az Ember védelmét az
elidegenítő erőkkel szemben" (Rónay György szavait idézem, aki buzgón fordí
totta verseit s tanulmányait). Pedig igazán nem volt ismeretlen nálunk: még a
háboru alatt méltatta mind a Gazette de Hongrie, mind pedig a Nouvelle Revue
de Hongrie, s Dobossy László már 1944 januárjában ismertette munkásságát a
Magyar Szemlében. ,

1916. május 3-án a délfrancia Pau városa melletti Ganban született. Mennyi
ségtani és bölcsészettani tanulmányokat folytatott. 1942-ig egy katolikus iskolá
ban tanított, közben megjelent első verskötete(Orpheusz sírja) és csakhamar
Aragon, Eluard és Char oldalán a letiport francia lelket ébresztő ellenálló költő

harsonások egyike lett kötetcímeiben a Marseillaise sorait idéző verseivel.
Hugói lendületű sorai a francia líra élvonalába emelték. 1947 után, mint sok
más francia költőtársa, befelé fordult s csalódásában a Bibliából merített ihletet,
a spanyol misztikusokban, a lélek örvényeit kutató Jouve verseiben és Hölderlin
lírájában talált inspirációt. 1951-ben jelent meg Bábel című apokaliptikus poé
mája, mely egyszerre a teremtés zengő szimfóniája és a vergődő ember nyugta
lan jajkiáltása. Zengzetes ékesszólása, viharos tempója, nyelvteremtő ereje, töké
letes technikája, érzékletesen zsúfolt képei az úgynevezett újretorikus iskolával
rokonítják. Költészetének igényessége Alföldy Jenő szerint Shakespeare szonett
jeire és Csokonai vagy Arany mívességére emlékeztet.

1959-től sok közéleti tisztség hárult reá a rádióban, majd a televízióban, egy
ideig a Nemzetközi PEN-Club, illetve a Francia PEN elnöke volt. 1963-ban, ami
kor már Claudel örökösének tekintették, elnyerte az Akadémia költői nagydíját,
s 1968-ban magába az Akadémiába is beválasztották, miután közben szinte éven
ként jelentek meg újabb kötetei.

Visszatérve a magyar vonatkozásokra: 1955-ben ama huszonnyolc költő egyike
volt, aki részt vállalt az immár irodalomtörténeti jelentőségűHommage 11 Atiila
József című kötet fordításából. Később Vörösmarty, Kassák és főleg Pilinszky
verseit ültette át, utóbbihoz szoros barátság fűzte. Hazánkban kétszer is járt, s
1964-ben verset írt Illyés Gyulához. Mi még jócskán adósai vagyunk, Bár az első

fordító (Gereblyés László) óta a legújabbig (Bárdos László, Nagyvilág 1983, 8)
sokan tolmácsolták nálunk (a legtöbbet Rónay György, de magyarította Illyés,
Nemes Nagy, Jékely, Rába, Somlyó és Justus is, valamint újabban e lap hasáb
jain Reisinger János), önálló kötete még nem jelent meg annak a nagy költőnek,

aki így szólt Illyéshez írt versében:

Aki igazára lel
Fivére tekintetében
Azt győztesként várja hely
Földön népben őn-szívében"

• Timár György fordítása
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