
PIERRE EMMANUEL

Pierre Emmanuel (1916
1984) költó (Pilinszky ba
rátja) a francia költészet
egyik legnagyobb mítosz
teremtóje. A Francia Aka
démia tagja volt. Mintegy
negyven könyve (versek,
esszék) nyugtalan isten
kereséséróitanúskodik: a
lét alapkérdései mellett a
férfi és a nó kapcsolata
és a nagy világvallások
mítoszai érdekelték, hogy
fellá~a az ember és az
Abszolútum titkát. A Bibli
ában található ósszimbó
lumokat szabadította fel ,
hogy kifejezze jákobi küz
delmét a megnevezhetet
len Istennel. Az 1951-es
Bábe/lól A férfi és a nő

könyve címü trilógiáig
(1978-1980) verseiben
arról vall, amit Az emberi
arc (1965) egyik esszéjé
ben így foglalt össze:
.Biztos vagyok abban,
hogya hit avilág tavaszát
jelenti, amint azateizmus
a telet. Ám a tél méhében
hordozza mindig a ta
vaszt; januárban már rü
gyeznek a mandulafák.
Csaknem egy fél évszá
zadon át télben éltem, de
mindig éreztem, hogy
mozgolódik a tavasz, és
egyre fokozódott bennem
a vágy, hogy hirdessem a
tavasz jöttét. Mert a ta-

SZÉPJÍRÁS

Ezt mondom: a letek...
Ezt mondom: a lélek. Hatalmas suhogás, angyalruha.
Szárnyas szél. l..iitogatás csukott szemekkel.
Forrás-csobogás Istenben: hallom, hallani vélem
Ó honvágy! hogyan hallhaiom, ha hallgat számon az ének
Ezt a minden-csenden-túlit, hazámat?

A le1ek. A szeretet. Elavult pár. Ósdi szavak.
Lételvük nem sugároz már, halott lényeg.
A világ világos. Egyedül az értelem szóval
Jelölik magukat - sz étdarabolua - az emberek.
Tiszta tudás, fertőtlenített káosz felett
Ilyen az, ki minden akar lenni, kivéve önmaga.
Öroénye lepadlózva és befedve: genezise
Futószalag. Egy Tem igy üzemesüue
Ez a test, melyet az Ige egyszer magára vett.
Ez a bebörtönzött anyag minden porcikájában ,
Amelyet csak a Minden, melynek szeszélyét az ember
Nem ismeri, a teljes Pusztulás szabadit meg.

El innen. Egy őszi reggelen, pirkadatkor
Köss barátságot a köddel: ez a lelked.
Platánoknyúlnak fel a fennsfkon
Lassan, egyenként az út szegélyén. Alakok
Jelet adnak neked s tüstént eltűnnek.

Pillanatonként elenyészik minden, kivéve tested
Egy Hatalom elsöpri óriás kabátjával
A káprázatba olvadt mindenséget. E ruha
Szegélyét megcsókolhatod, beleszorfthatod
Magadat anyagtalan uszályába, mely megzavarja
Magát mozdulatlansdgod, mely belé zuhan.
De imádkozz. Imádd a szürke mannafelhőt

Ezt a havat hullató napot, megszerzett öröklétet
Kiáltás nélkül, szárny nélkül, fenti-lenti támpont nélkül.

Egyetlen értelmes ember sem kísérti ezt a teret?
Te lépésenként 11agyatkozz csak rá: azzal a hittel,
Hogy eljutsz lelked hullámtarajára
Magaslati falvakba, délszaki szólók közé
A nagy tölgyek paraszti vendégszeretete alá.
Megterítik az asztalt az árnyék és az ég között
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vasz hirdetése is hivatás.
Törekvésem nem más,
mint újrakezdeni, most, a
hitetlenség korában, a
visszatérést, azéltetö fel
emelkedést a Transzcen
denshez."
Pierre Emmanuel világ
szemléletéröl és költé
szetéröl bövebben írtam:
Szavak forrása csend
címü kötetemben (Róma,
1985), valamint P. Emma
nuel önmagáról címü kis
könyvemben (Szent István
Társulat, 1995). Itt közölt
versfordításaim ez utóbbi
válogatásban nem jelen
tek meg (Szabó Ferenc).

A szederfa alatt: a pinceajtók tárva lesznek
Nehéz borok illata száll. Iszol majd beló1ük
Aszüretek egészsé$ére, miközben szívedhez szól
Egy gyermekkori Urangyala harangja. Figyelve
Vendégeidet, kibetűzöd a szellem sz6 értelmét
Régim6di, ráncos és nevető arcukon.

A belső megértése olyan mint az a bor
Mely könnyűvé tesz, de meg nem részegít,
Kelyhei a fürtök aranyló tekintete. Az idegen
Emelt szemekkel tartja arcát az Úrvacsorához
Ez a vendég, akit Ábrahám fogad a tölgy alatt
És - eljött a kenyértörés ideje - maga az Úr.

A másik
155

Most már csak ez maradt: a szemtől-szembe

Egyenesen és állva, magam mögött hagyva
Vak kutya-zendülésként memóriámat
Mely visszhang nélkül tátogat hangomra.
Egyedül tehát - egyedüli társam a tér
Mely éppoly üres és parttalan mint én.
Ki látja a mélyet honnan a másik nézi őt?

Érzem - vagyok - egy tekintet hatalmát
Mely mélyemró1 jön s világok fenekéró1.
Én: sz6tagközpont és végtelen sugarai.
Én: végtelen kör mely a központ felé árad.
A szent Atya körül-üres szívű Fia.

Szabó Ferenc fordításai
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