
RÓNAY GYÖRGY: MODERN
FRANCIA LIRA

Ezek a versek nem adhatnak telie« képet a modern
francia költészetről, nem is ez volt velük a fordító célja.
Minden antológia hamisít; a közölt versek még e g y köl
tőt sem mutatnak be kellőképen. Azt fordítottam. ami ol
vasás közben megtetszett, és aminek, úgy éreztem, lehe
tőleg az eredetihez hű visszhangját tudom adni nyelvün
kön. A nevek vegyesek: a szürrealizmus klasszikusa, ko
Tunk egyik legnagyobb költője. a húsz éve halott A p o l
l i n a i r e, a mai francia líra egyik páratlan meetere.
S u p e r v i e II e, a nemrég elhúnyt napsugaras. férfias
papköltő, L e C a r d o n n e l, a legvadabb forradalom
tól a legtisztább hagyomá,nyig fejlődő C o c t e a u. s két
nálunk egészen ismeretlen név: Maurice C h e v r i e r
és Gilbert M a u g e. Ismeretlen? A közönség Apolli
nairet, Superviellet sem ismeri: ha más érdemük nincs e
fordításoknak: új költőket, új hangot, új stílust muuü
nak be, költőket, hangot és stílust, amely oly kedves a
modern magyar líra költőinelc.

Rónay György

GUILLAUME APOLLINAIRE:

ROSEMONDE

Ahová belibbenni láttam
Akit követtem azt a nőt

Két jó órán át Amszterdámban
Megálltam a tornác előtt

S csókot intettek ujjaim

De a csatorna elhagyott
Volt és a part is senki sem
Látta meg csókjaim ahogy
Meglelték kinek életem
Egy nap két órára odadtam

És magamban csak Rozamund így
Neveztem őt idézve holland
Száját mely mint a rózsa úgy nyit
Majd lassan tovább bandukoltam
Megkeresni a Rosa Mundit
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GUILLAUME APOLLINAIRE:

CLOTILDE

Anémón ankólia
Vezettek eddig aparkig
Hol a melankólia
Harag s szerelem közt alszik

Arnyaink is velünk jönnek
Miket az éj szétszakít
S mely komorra festi őket

A nap is velük tűnik

A forrás nemtője oldja
Folyondár haját Eredj
Úgy kell hogy tovább hajszold a
Szép árnyékot kit szeretsz

GUILLAUME APOLLINAIRE:

ALKONYAT

A füvön hol a nap kilobban
Holtak árnyától illetett
Arlekina levetkezett
És csodálja testét a tóban

Egy alkonyati sarlatán most
Dícséri előre a táncot
S a fakó ég kigyujtja itt
Tejes színű csillagait

Sápadt Arlekin trapézáról
Nézölt köszönti előbb,

Boszorkákat Bohémiából
Pár tündért és varázsvetőt

Egy csillagot, mit leakasztott
Tapintnak széttárt ujjai
S egy lába hosszan nyújtva ki
Mértékre veri a cimbalmot.

A vak ringatja szép fiát
Borjával ünő ballaz át
S a törpe arca elborul most
Látva Arlekin trismégistost
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GUILLAUME APOLLINAIRE:

KöTÉLTÁNCOSOK

Kertek mentén a síkon át
Templomtalan falukon át
Zártkapus szürke csárdák mellett
A légtornászok tovamennek

Elől gyereksereg halad
Hátul pár ábrándos alak
Sóhajtanak mind a gyümölcsfák
Ha messziröl jelük mutatják

Batyujuk szögletes kerek
Trombiták arany kerekek
Bölcs vadak a majom a medve
Krajcárokat koldulnak egyre

JULES SUPERVIELLE:

A TITKOS TENGER

Ha senki se nézi,
nem tenger már a tenger,
egy veled és velem,
mikor senki se lát.
Mások a halai
s a hullám a vizén is:
tenger a tengerért
s azokért, akik róla
álmodnak, mint itt én is.

JULES SUPERVIELLE:

A TüKöR

Egy tükröt adjatok neki útja felén,
s benn létét látja majd elfolyni a kezén,
s lát egy csillagot úgy ragyogni, mint a rossz
szív, amely hol nagyon siet, hol akadoz.
Kedves madarai ha közelítenek,
bámulni fogja majd őket s nem érti meg,
szeretné látni már önnön arcát riadtan.
S hallgat majd a tükör, csönddel, mely szakadatlan.
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JULES SUPERVIELLE:
IMÁDSÁG AZ ISMERETLENHEZ

Im most rajtakapom magam, hogy hozzád intézem a sza-
vamat,

Istenem, kiről nem tudom még, hogy vagy-e
és suttogó templomaid zsongását nem is értem,
nézem az oltárokat, házad boltíveit,
mint aki egyszerűen csak annyit mond: "Ime fa, íme kő,

ím itt e román oszlopok, s annak a szentnek ott hiányzik
az orra,

és kívül és belül emberi nyomorúság."
Mise alatt fejem lehajtom, de letérdeini nem tudok,
mintha hagynám, hogy a vihar elzúgjon a fejem fölött,
és lehetetlen, hogy másra ne gondoljak.
Jaj így telt életem, hogy mindig másra gondoltam,
és e más, ez is én vagyok, igazi valóm talán ez.
Ide menekülök én és talán te is itt lakozol,
mindig csak e vonzó messzeségben éltem én,
a jelen ajándék és nem tudtam hasznát venni soha,
nem ismerem a nyitját, forgatom erre, arra, hiába:
nem tudtam bonyolult ütemén engedni: haladjon,
Istenem, nem hiszek benned és szeretnék mégis beszélni

hozzád,
mennyit beszéltem a csillagokhoz, pedig tudtam: nem élnek,
aleggyarlóbb állathoz is, pedig tudtam: nem fog felelni,
s a fákhoz, mik ha szél nem fuvall, oly némák mint a sír.
És beszéltem magamhoz is, pedig nem tudom: vagyok-e.
Nem tudom, hallod-e a mi emberi imánkat
s meghallani kívánod-e,
hogy van-e, mint nekünk, mindig éber szived
s füled figyelni különféle híreket.
Nem tudom, szeretsz-e letekinteni hozzánk,
mégis, szeretném emlékedbe idézni bolygónkat, a Földet,
virágait és szikláit és kertjeit és házait,
s a többit és magunkat is, akik tudjuk, hogy szenvedünk.
Hozzád fordulok mielőbb ez alázatos emberi szóval,
mert meg kell kisérelnünk ma a lehetetlent is akár,
még akkor is, ha nem vagy egyéb: fuvalom tízezer évvel

ezelőtt,

sodró kezdősebesség, tartós szomorúság,
mely máig forgatja ütemére a szférát.
Szeretném, én Uram, ki testetlen vagy és talán remény

telen,
és annyi égen át bolyongsz, figyelmedet az emberekre vonni,
kiknek nincs már nyugalmuk e planétán.
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Ó hallgass meg sürgősen, mert elvesztik a reményüket,
s az ifjakat a vének közt már nem ismerni meg maholnap.
Hajnali kérdésük: a vérengzés nem kezdődik-e meg,
mindenütt gyártják riasztó osztogatóit
a vérnek, a siralomnak, a könnynek,
s kérdik: a vetés nem rejt-e fegyvereket már?
Elmúlott az idő, mikor még törödtél az emberekkel,
más világok hívnak talán, mint tanácskozásra az orvost,
aki nem tudja, hova fusson előbb és közben betegei sorra

halnak? ...
Hallgass meg, én csak egy vagyok az emberek közül,
testünkben jajgat a lélek, nem akar elszakadni tőlünk

valami bombarobbanásban,
kedves örömünk ő nekünk, titkos hízelkedésünk.
Hagyj lélekzenünk még kicsit, új mérgek sejtelmei nélkül,
hadd nézzük gyermekünket úgy, hogy ne gondoljunk min-

dig a halálra,
szívünk nem háborúra ver s nem generálisoknak.
Hadd járjunk, keljünk, mint a nyáj szelíd kolompszavával,
melynek jó tejszagába ontja illatát a kövér fű.

Isten, ha vagy, tekints le ránk,
pihenj meg köztünk, a föld oly szép fáival,
folyókkal és tavakkal, oly szép, hogy talán
sajnálnád is kicsit.
Isten, ne légy könyörtelen, nyisd meg füled,
s ne haragudj rám, mert tiéd vagyunk mi és neked va-

gyunk,
és mert ily zaklatottan, őszintén beszélek,
inkább hinném a lehetetlent, mint egy rémítő, komor Istent,
inkább nyilatkoztat ki téged a fűszál, mint a villám,
inkább patakok tüköre és gyermekek szeme,
bár téged vall a tenger is és a hegységek orma is.
Nem haragudhatsz rám, amért kimondom amit gondolok,
s mert elmélkedem a magam módján az emberen és létén
a Föld s a forgó évszakok nyíltságával (s talán a te
nyíltságod ez, tiéd, kinek nem ismerem a tanúságod).
Nem vagyok hiba nélkül én, nézd el szegényes csínyeim,
annyi baj készül alattomban ellenünk,
bármit tettünk is: rettegtünk, hogy készületlenül találtatunk,
mint a barom, mely nem tudja, mi is történik körülötte,
a vágóhídra vezetik s nem tudja, hova bandukol,
s mielőtt homlokára sujt a halálos csapás,
éhségét bőgi egyre és legelne vígan,
de mit akarhatnak ma reggel, akik itt körötte nyüzsögnek
és kötényük csorog a vértől? . . .
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JEAN COCTEAU:

SIRVERSEK

Sapho sfrverse

Lásd ím itt hamuként Saphót,
Kinek kicsiny hibája volt:
A kagylókat, Vénusz, szerette,
Mik a parton nyílnak ki szerte.

Amely a tengerben kihunyt,
Tüze nem volt a gyertya lángja;
Mint virág pirul el a lányka,
Sapho mint a vas úgy pirult.

Ez a tűz, amely csak por immár,
Rég egy várost elpusztitott.
De legyünk őszinték: a villám
Oda más oldalról csapott.

Nem, szűzek, Sapho megtanít lám
Olvasni ön-regényiben.
És most aluszik és pihen
A Iírájának karjain már.

E dallamos szép test fölött
Pihen az istenek között
Sapho, az istennők leánya,
Mellette Cupido, Diána.

Socrates sírverse

Mellékesen, ami e hantot
Mástól megkülönbözteti:
Hogy erre nem jönnek galambok,
Csak néha két békés bari.

Ó vándornő, a bolondoknak
E bölcs áldozatra szived
Ne bántsa. Nemed bája volt csak,
Mit az ifjakban szeretett.

Narcissus sírverse

Magába fordult, ki e tóba'
Lakik itt, leálcázva már.
Mint kesztyűujjat fordította
Visszájára a víg halál.
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Egy folyó sírverse

Aglaé, Ophélia
Húga, nem tudva baját
S őrülten már, siet a
Tengerbe vetni magát.

Don Juan sírverse

Spanyolhonban útszegletekben
Díszül operapáholy áll.
Ki ez a bájos ismeretlen?
A halál. Don Juanra vár.

LOUIS LE CARDONNEL:

INVOKÁCIó

Ó nyugodt hajnalok magasztos és derűs

Szelleme, aki jösz, ha tűn a fátylas éjjel.
s a csillagok tüzét kíoltod enyhe, hűs

lehelleted szelével,

s mosolygva megjelensz előttem mennyei
párázatok redős, áttetsző köntösében:
bölcs és nyugodt erőd hatalmát ismeri

már szívem s érzi mélyen.

Jöttödre láthatár kitágul, madarak
ébrednek, lombon a lég friss fuvalma száll aI;
kegyesen látogasd ma is meg házamat,

ahol a Múzsa vár rád.

Űzd, égi Szellem, el homályos és ravasz
kisértő gondjait, igézze föl ragyogva
fáklyád világa húnyt szemét, s akard, hogy az

eleven fényt dalolja!

Csodálatos szülött, ki röpke perc alatt
nőttél, s hullámokon játszódva szöksz alá s fel,
amíg megjő a dél s mindent hatalmasabb

sugarai alá ver:

ihless dalokra, oly tisztákra, mint e lágy
halmok, .melyek alatt víg források kacagnak,
s közelből hallani mély s tompa moraját

a folyamáradatnak.
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Lángodtól csillagom, amely már-már nehéz
borúval elaludt, kigyullad ifjú fénnyel.
Akkor fölserkenek dalokkal telve és

határtalan reménnyel.

Csobognak bennem a ritmusok ezrei,
s lelkem, melyet erőd égi örömre kent fel,
engedi, hogy betöltsd, ó Reggel, mennyei

harmónikus tüzeddell

LOUIS LE OARDONNEL:

EPIGRAMMAK

L
Ki a szerelmet és dicsőséget akarnád,
mielőtt sorsod e zord tengerekre tér
veszéllyel játszva, vésd elmédbe jól a stancát:
egyformán keserű a mirtusz és babér.

II.
Legméltóbb vágyaim dédelgetője voltál.
Dalaimhoz illett a hangod bársonya.
Aztán egy nap vad és keserű szókat mondtál.
Ég veled, hűtlen, és ne térj vissza sohal

VALERY LARBAUD:

LA RUE SOUFFLOT

Rövid napunknak mihamar vége: utolsó éveink
úgy nyílnak elénk, mint ezek az utcák. A régi
kollégium ott áll híven, s ez a négyszögű tér is,
s az öreg templom, ahova láttuk belépni
a halott Verlainet. Valójában, - hiába mind
a tenger és sok bolyongásunk, - innen soha
nem szakadtunk el. És egész életünk mi más:
rövid utazás Párizsban, körben, ide s tova.
És azután is: itt maradunk, noha
láthatatlanul, elfelejtve, de halhatatlan
a gyermekkor s első szerelem városában,
tizenkét esztendőnk s a furcsa találkozás
ámulatával, mely mormolni késztet a forgatagban:
"Porque sabes que siempre te he querido ..."
s egy járókelő, ki meghall, megfordul utánam.
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NAURICE CHEVRIER:

NYAR

Halántékod körül, szép nyár, zümmögve bolydul
a tarka darazsak zengő csapata. Vágyva
és falánkul harapsz a mézizű szilvába,
melynek leve mohó ajkaidon lecsordul.

Kezed becézi dús és síma barna tested,
és könnyen fölnevetsz, hogy érzed: végre lángol,
hajadra rászitál az illatos virágpor,
súlyos hajadra, mit borág övez s gerezdek.

GILBERT NAUGE:

A TENGERPARTON

Olvastad könyvemet - szemközt zúgott a tenger,
mely búval telve, mit nem oldhat semmi sem fel,
ujjad közt csigahéj, - s én önmagam szavát
hallottam a fakó fövenyen, a te lágy
és mély hangodban egy oly különös varázsba .
Igy adtad napjaim vissza s kedvem s a drága
könnyeid ... Volt-e ily szép esténk valaha:
nekem, ki álmaid járom be éjszaka
s. neked, ki jajjaim visszhangjait zokogtad
e halvány tájakon, min árnyaink lobognak?

Rónay György fordításai.
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