
HEGEDÜS ANDREA

1965-ben született Nagy
kanizsán. Egyetemi tanul
mányait az ELTE BTK
magyar-francia szakán
végezte, középiskolai ta
nár. Taizé forrásai címmel
fordításkötete jelent meg
a Vigiliánál 1997-ben.

'L'avant-saison, Le
rempart des f1es, Lente

remontée depuis les
rivages, Les sentiers du

monde, Les amis
essentiels, Mémoire du

silence, Poésie nomade,
Giel sans nombre,

Quarante-quatre sonnets
approximatifs, Vol

irrévocable.

~

Pierre Etienne
Pierre Étienne testvér költő, a taizéi szerzetesközösség tagja, eddig
tíz kötete jelent meg Franciaországban.' Költészetének egyik mél
tatója, Edmond Jeanneret így ír róla: "Számomra az a költő, akinek
szavaiban a teremtés ritmusa lüktet, s akinek szájában mindenna
pi szavaink - elhervadt virágok - színüket és illatukat nyerik
vissza, mert éltető nedvként vérünk áramlik bennük ismét. Ho
gyan lehetséges, hogy az az ember, aki kövek, csillagok, források,
fák bizalmasaként él, s hallgató-figyelő őrszem a horizont szélén,
ahol az ég vallomást tesz a földnek, belülről szólít meg, és magam
nál is jobban ismer engem? Szavai nem csupán a világot nyitják
meg előttem: önmagamnak nyílok meg általuk. Fejedelmi szavak
ezek, amelyek belső várkastélyunkba hatolnak, és - akár Csipke
rózsika hercege - felébresztik az oly régóta alvó emlékezetet: leg
mélyebb énünket."

Pierre Étienne költészetében az élet valós félelmeivel - a ha
lállal, a magánnyal, a hiánnyal - szembesülő törékeny lélek
újra meg újra erőre kap a szemlélődésben és a megszólalásban.
Miközben a dolgok megnevezésének ősi rítusát éli újra, elárult
szavaink, megtépázott fogalmaink a "helyükre kerülnek". A féle
lem, a víz, a fa, az otthon ősi egyértelműségébenszólítja néven a
halált, az örömöt, a találkozást, az emlékezetet:

"A gonoszt a hiányból kiűzni

(bárha lehetetlennek is tűnik)

begyógyítani szakadást
nem kell-e minden szó
minden szó mely arra való

hogy daloljuk, kiáltsuk, sírjuk, mormoljuk. .. nyögjük, nyüszítsük,
dadogjuk, zümmögjük. rikácsoljuk ... s még ki tudja, mit nem?"

A csend költészete ez. Az elhalkulni, de kiáltani is tudó szóé.
A rácsodálkozás, a szemlélődés áhítatáé. A visszavonhatatlan bi
zalom alázatáé, Csupa bensőségesség. Nemes Nagy Ágnes sza
vaival élve a természet .Jegjelentéktelenebbjeí". a "szinte-Iátha
tatlanok" nyitnak ablakot itt a Láthatatlanra a szemlélődő tekin
tet éltető sugarában: a gyengülő fény, a fűzfa levelei, a tér labi
rintusai éppúgy, mint a forrás és a szél játéka, az eső, a szitakö
tők, a tavirózsák. .. És a barátok. Legyenek bár az emberi emlé
kezet nagyjai - Andrej Rubljov, Pontus de Thyard, John Donne,
Nicolas Poussin, Sir John Denham, Claude Monet, William
Carlos Williams, Salvatore Quasimodo - vagy éppen személyes
jó barátok, jelenlétük át- meg átszövi írásai mindegyikét.

A természet isteni rendjének megőrzése, a félelem kimondása,
az emlékezet ébrentartása, a szavak "megtisztítása" és az embe-
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rek kőzőtti kapcsolatok megújításának szándéka hatja át Pierre
Étienne verseit, amelyekbó1 soha nem hiányzik a remény kovásza.

A fa a találkozás fája, a hűség élő szobra. A másikat befogadó
ember a bizalom tanúságtevője. A félelem megnevezése töré
kenységünk beismerése. A szavak pedig "mindennel jót tesznek,
ami útjukba kerül". Igen! A természet, a költészet a halál tudata
és a puszta emberi jelenlét képes elűzni a hiányt, be tudja gyó
gyítani a szakadást.

"Légyetek bizonyosak,
Hogy boldogok vagytok, Ó, ti
Szent Poétáknak baráti!"

(Pontus de Thyard)

PIERRE ÉTIENNE A mamrei tölgy
Christian és Solange Mazelnek

1.

Afordítás alapjául szolgá
ló kiadás: P. Étienne: Vol
írrévocable. Les Presses
de Taizé, 1985.

A legmelegebb órában, amikor mindent eláraszt a fény, és távol a
várostól, ahol a tudós építészek hűvös boltíveket és zegzugos fo
lyosókat hoztak létre a legkisebb légmozgás biztosítására, egyedül
a fa árnyéka - és pihenő madarakat, zsibongó rovarokat rejtő

lombozata - nyújt menedéket és védelmet a vakmerő utazónak.
A találkozás fája ez. Egyszerű vendégként üljük körül a szer

tartásos teát és házilekvárokat kínáló asztalt. Nem messze tő

lünk a kápolnának berendezett teremben Rubljov ikonja és há
rom égarcú angyala emlékeztet az Ábrahámnál és - ne feledjük
- a nevető Sáránál tett látogatásra, aki fiút szül majd, pedig
már beletörődött abba, hogy nem remélhet többé.

A felpöndörödött levelű ágacska, éppúgy, mint az olajág, a
békés munka jelképe.

Ennek az ágacskának a rezgése és mozgása frissíti fel a vilá
got. Nem a harcgépek, hanem a lélek Izraelét. Ha egy éjjel csil
lag rajzolódik az ágak közé, legyen ez majd a királyé, aki vétke
nyomán hullatja keserű könnyeit.

2.

Ábrahám magja olyan, mint a homokszemek a kavicsos fövenyen,
mint az égbolt csillagai a fejünk fölött egy fülledt nyáréjszakán,
amikor az esti frissességben az emberek később hajtják álomra fe
jüket, hogy gyönyörködhessenek a szép, bár rövid éjben, amely
csak úgy vibrál a sok apró fénytől.
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