
GEOFFREY HILL

Geoffrey Hin (1932) angol
költő, nemzedékének egyik
legismertebb, általános te
kintélynek örvendő alakja.
Jó néhány kritikusa T. S.
Eliot legitim, bár nagyon
;s új utakon járó utódjá
nak tartja. Számos kötete
látott már napvilágot,
alapvetően mégis végle
tekig fokozott szűkszavú

ság jellemzi költészetét,
melynek nyelvezete több
szempontból is párhu
zamba állítható a mallar
méi versbeszéddel. Hill
költészetének meghatáro
zó, már-már kizárólagos
érvényű témája-proble
matikája a nyelv (/ogos)
és az emberi kegyetlen
séggel átitatott történelem
egymáshoz való viszo
nya. Poétikájának alapve
tése, hogya költészet
kiváltságos eszközként
szolgálhat a régmúlt ésa
közelmúlt (középkor, má
sodik világháború) törté
néseiben rejlő borzalom
feldolgozásához és felol
dásához.
Verseit különösen nehéz
fordítani, az itt közölt ma
gyar nyelvű változatok a
költő Le cháteau de Pen
tecöte et autres poemes
(Obsidiane, Paris, 1988)
című angol-francia két
nyelvű kötete alapján ké
szültek. (8. J.)

Assisi töredékek
G. Wilson Knight-nak

1.
Két oroszlán, szelíd,
Ám ingerlékeny állatok,
Veszélyzónától tisztes
Távolságban pihentek 
S a kígyó akkor ütötte föl
Ártatlanul fénylő fejét.

2.
Amint a sólyomnak megvolt a röpte. A Halál
Nyitotta gyermeki szemét. S az angyalok
Ádámon úgy lettek úrrá: balzsammal
Mocskolták testét. Teremtő és teremtmény,
Nehézkes földbó1 alkotott, azt üvöltötte
A hollónak: Találj rám!; a farkasnak:
Falj föl, testvér! S a tűznek: Tiszta vagyok!

Preraffaelita notesz
Kankalinok, üdvözletek, félig fölzabált
kos sáros koponyája, megnyz1ó föld
nyálkás sebei. Micsoda szeráfok járnak!

Aranyszeráfaranyféregnek az átfúrt iszapban:
üdv. Eró'k kegyelmi adventjén. A legyek
hatalma a lélek munkáját zavarja.

Földnek bősége. Isten fenségesen áradó szava
érinti a húst, kiszolgáltatja magát a dögnek,
hogy éhségét csillapítsa. Álcázott megváltás,

múlhatatlan metafora: aszott fej
eredendő vérben ázik, aprócska ünnep
kéj és bánat tajtékos sikolyában.
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"Közterület"
Robert Desnos emlékének, meghalt a terezini koncentrációs táborban, 1945-ben

Olvasmányul tudom ajánlani
az egyházatyákat. Miképp

művelik ók a romló porhüvelyt:

emésztő tűnődés: a feddhetetlen férgek
tejjé rágcsálják végül

az epét. Gyakorlásul kitartó módon

törölni a sok nem megfelelő

beszédet megfelelő sírjainkról.
S ha a föld megnuűik, vajon az emberi száj

szintúgy megnyz1ik-e? "Semmivé válok,
ha most nem üdvözülök!" vagy:

"Istenem, micsoda képtelen látvány!" A hét

napjai mint megannyi sírgödö·r. Nézd,
Uram, megint

föltámadunk, és jönnek a bírák.

Szeptemberi dal
Született: 1932.6. 19. - deportáltak: 1942. 9. 24.

Kívánatos talán nem voltál, de érintetlen
sem maradtál. El nem feledtek,
kellő iMben el nem siklottak fölötted.

Meghaltál, amint az várható volt. A dolgok
e cél felé kielégítően bandukoltak.
Csak elegendő Ciklon B meg bőr, alkalmazott
terror, elegendő rutin halál-üvöltés.

(Írtam magamnak
egyelégiát is,
igaz.)

856



Szeptember a szó1ó'kön hízik. Rózsák
hámlanak a falról. Jámbor
tüzek füstje sodródik szemembe.

Ez még sok is. Igazán több mint elég.

"Karácsonyfák"
Bonhoeffer cellája egét
fénybombák festik sápatagra,
míg ő fellegvára hosszát rója,

fohásznak tört ritmusát javítja,
kölcsön kapott időnket támogatja
áldozatának logikáját mutatva.

Vad államérdek ellenében
szava csendes, bár nem túl csendes.
Túl későn halljuk meg, vagy nem túl későn.

A történelem mint
költészet
A költészet mint üdvözlet, Pünkösd
Hamvának íze. Lilás színű sebek.
A nyelv atrocitásai. A költészet
Exhumálja a néma halottak közül

Az eltévelyedett Lázárt, halálnak
Átlagemberét. A liliom üres kelyhét
Fölemeli a televényró1. Kedvező

Előjelek, moraj, aranyló trágyarögök:

"Feltámadás", mind ezt mondják. A régi
koszorúk az újakkal együtt, bólogatva: Selah!
Így dicsérhető a porladt csont, a nyelv
Fortélya így vitathatatlan.

Romhányi Török Gábor fordításai
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