
CZESLAW MILOSZ

Czes/aw Mi/osz lengyel
költö, író és esszéista
1911-ben született a litvá
niai Szetejniében, lengyel
családból. Vilnában járt
egyetemre, majd a máso
dik világháború elött és
alatt Varsóban élt. 1945
után néhány évig lengyel
kulturális attasé volt Wash
ingtonban és Párizsban,
de 1951-ben szakított a
kommunista kormánnyal
és Nyugaton maradt.
1960 és1978 között a ka
liforniai egyetemen ta
nított, 1980-ban kapott iro
dalmi Nobel-<líjat. A rend
szerváltozás után vissza
költözött Krakkóba, ahol
jelenleg is él.
Kilencven évesen huszon
három darabból álló vers
ciklusában olyan metafizi
kai kérdésekre keres vá
laszt, mint a keresz
ténység lényege, a Jóés
a Rossz viszonya, vagy
a hit szerepe a 21. szá
zad emberének életében.
A versciklust elöször a
krakkói Tygodnik Pow
szechny címü hetilap kö
zölte 2001 novemberében,
2002-ben Milosz újverses
kötetében is megjelent. A
ciklus befejezö részét kö
zöljük. (Gömöri György)

Teológiai traktátus
(részletek)

20. Határ

Álmot láttam arról, hogy nehéz átlépni a határt,
bár sokat átléptem, dacolva az államok
és birodalmak őreivel.

Ennek az álomnak nem volt értelme, mert igazából arról szólt,
hogy minden jól van, amíg nem kényszerülünk rá,
hogy átlépjük a határt.

Ezen az oldalon pelyhes zöld szőnyeget látsz,
egy trópusi erdő fáinak csúcsait,
lebegünk fölöttük, mint a madarak.

A túloidaion nincs semmi, amit látni,
érinteni, hallani vagy ízlelni tudnánk.

Affelé tartunk, vonakodva, mint az emigránsok,
akik nem remélnek boldogságot száműzeiésuk messzi földjein.

21. Hogy végre-valahára

Hogy végre-valahára bemutatkozhassak, a misztikus páholyok
örököseként, s úgy is, mint ember, aki más, mint a legendában.

Úgy hírlik, a szerencse fiaként, akinek minden sikerül,
hosszú és munkás életemben gyűjtöttem számos elismerést.

Egészen másképp történtek a dolgok igazából,
de a büszkeség és a szégyen visszatartott attól, hogy ezt bevalljam.

Tanulóéveimben a sportpálya brutalitása miatt elismertem,
hogy nem vagyok harcra képes, és elég korán elkezdtem
magamnak póthivatást találni.

Késöbb átéltem valódi, nem elképzelt tragédiákat,
ezeket még nehezebb volt elviselni, hisz ártatlannak éreztem magam.
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Megtanultam a balsorsot úgy elviselni, mint a testi fogyatékosságot,
de írásaimból csak ritkán jöhettek erre rá az olvasóim.

Csak a sötét tónus és vonzódásom a kereszténység
egy különös, szinte manicheisztikus válfajához,
csupán ez vezethetett nyomra igazán.

Ehhez még hozzájön ennek az individuumnak a huszadik
század történelmébe való belebonyolódása, cselekedeteinek
abszurditása, továbbá a csodálatos megmenekülések sorozata.

Mint hogyha ezt a póthivatást jóváhagyván
az Úristen tó1em a mű beteljesítését követelte volna.

Gyötrődtem és kerestem a nagyságot, s el-nem-érését
az idő elpocsékolásával magyaráztam.

Megtalálva másoknál, olykor magamnál is,
hálás voltam az ajándékért, hogy részt vehettem
ebben a halandóknak nyújtott rendkívüli isteni tervben.

22. Legyetek megértőek

Legyetek megértőek a kishitűekkel szemben.

Még én is: egyik nap hiszek, a másik nap nem.

De jól érzem magam az imádkozó tömegben.
S mivel ók hisznek, segítenek, hogyelhiggyem,
valóban léteznek felfoghatatlan létezók.

Emlékezem, hogy az égi hatalmaknál
nem sokkal alacsonyabbnak teremtettek.

Rűisdgukban, praktikusságuk pecsétjével is
tiszták ók, s torkukban, ha énekelnek,
elragadtatás lüktet.

S leginkább a Szűzanya kis szobra előtt, ami olyan,
ahogyan megjelent Lourdes-ban agyereknek.

Persze szkeptikus is vagyok, de azért velük énekelek,
lebírva így magán-hitem
és az egyházi vallás közti ellentétet.
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23. Szép Úrnő

Szép Úrnő, aki Lourdes-ban és Fatimában megjelentél a gyermekeknek,

Akkor és ott, mondják a gyerekek, legjobban a Te
kimondhatatlan szépséged lepte meg óket.

Mintha arra kívántál volna emlékeztetni,
hogy a szépség a világ egyik összetevője.

Amit megerősíthetek, hiszen voltam Lourdes-ban
mint zarándok a grottónál, ahol folyó susog és a tiszta
égen, a hegyek fölött, látni a hold szegélyét.

Álltál, mondják a gyerekek, egy kicsi fa fölött,
de lábad vagy tíz centiméterrel a lomb
fölött lebegett.

Tested nem annyira jelenésszerű, mint anyagtalanul anyagi volt,
és meg lehetett számlálni ruhádnak gombjait.

Csodát kértem tó1ed, de tisztában voltam azzal is,

Hogy egy olyan országból jövök, ahol szentélyeid
a nemzeti öncsalás erősítését szolgálják, s a menekülést,
pogány istennő, oltalmadba,
a ránktörő ellenség elól

Zarándoklatomat megzavarta költői kötelességem,

Hogy ne hízelegjek, s ne is kedvezzek
a népi elképzeléseknek,

De maradjak hű kifürkészhetetlen szándékodhoz,

Amellyel megjelentél a gyermekeknek Lourdes-ban és Fatimában.

Gömöri György fordításai
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