
szép forma bűvölete sugárzik a szemlelő lelkébe. itt minden forma
annak a lelki megrendülésnek tolmácsolása. amit ez a mélyen hívő seel
lernóriás átélt annyira szerétett Krísztusának megváltó halála felett el
mélkedvén. Erunek a harmadik és utolsó befejezett pietájának hatása
még erősebb és mélyebb, mint az elsöé, De nem rút. nem is lesujtó, ha
nem felemelő. mert lelket ébresztő.

Ha ez a nagy mester még a halott Krísztus ábrázolásával is lelket
tisztit és ébreszt. mennyíre nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy
amint Krísztus műve nem zárult le halálával. hanem a megdicsőülésben

lett örök hatású, az egyházművészet feladata sem lehet, hogy mindig
csak ugyanazon az egy húron pengesse a mai idők válságát szenvedő lé
lek sirámait, hanem hogy felemelő hatásával kisérje azt a szent titok
ünneplésében a világfölényes lelki erő örök forrásaihoz. Ennek a hatás
nak természetesen. a műalkotás művészí alkatából kell kísuqároznía, és
hiába minden erölködés, amely azt akármily ügyes mesterkedéssel pró
bálja elérni. Tehát nem a klasszikus szépséqideál, hanem az Isten közel
ségétől meqszépült, áhitatban átszellemült. egyszóval a Krísztusr tük
rözö ember revelációja a keresztény müvészetlegfelsőbb foka, ahol ez
a művészet - Rónay György hasonló vonatkozásban használt szavaival
élve - "egyszerre megérezteti velünk a vallás valódi tartalmát. .azt
a föltétlen elményí tapasztalati igazságát. mellyel nem lehet vitába
szállni."

Ez volt az Egyház művészetének hivatása, igazi nagyságának alapja
a multban, s ez az egyetlen igaz értelme ma is.

Mistral

A "MIRElO" ELSO eNEKeBÚL
Néhány bevezető szóként e fordítás elé: A fiatal Místral 18SI-ben

kezdett dolgozni provencal tájnyelvű époszán s l8S9-ig irta meg a
tizenkét ének mintegy nyolc és felszáz strofáját. Éppen száz éve rnűve

kezdetének; s ez az. évforduló adja alkalmát, hegye mintegy harminc
strófányí részlet közlésével megemlékezzünk róla. Míért? V álaszul talán
próbáljuk felvázolni illúziók nélkül. hogyan mérték le egy század való
ságai Mistral törekvéseit. Amit ez a rendkivül tehetséqes költő akart.
nem volt kevesebb. mint a hajdani provencal nyelvnek ujra a viláq
irodalomba való emelése s a Míreíc-n és más nagy műveken át a
provencal kultura és nemzet feltámasztása. Az irodalmi kísérlet sikerűlt,

a nemzeti és szocíális tett nem; sőt a provencal hanyatlás nemzeti és
szociális viszonylatban folytatódott és ma is tart. Sőt az a még pattiar
kálís táj és életforma is. amelynek keretébe - az övét megelőző két
nemzedék életidejére - Místral teszi a Mireio cselekményét: fizikai és
gazdasági pusztulás áldozatául esett; Mistral tájai fölött ma megoldatlan
vizlevezetesi. öntözésí problémák boronganak és a ma is megoldatlan
többi agrárkérdések, amelyeknek nyílván majd egy egyetemes francia-



A forditó.

országi változás keretében kell megoldódniok. Mi az, ami Místral mű

vét mégis jlelentőssé teszi s ami művéböl - ebből és a többiekből 
mégis megmaradt? Sem nem a program, sem nem az etnográfiai részletek,

. hanem egyrészt éppen aszociális realizmus a leírás mögött (a fiatalok
szerelme ádozatul esik Mireio apja, a hatalmas, gőgös és birvágyó ma
jorosgazda durvaságának és keménységének), - másrészt pedig az a
megmaradó, ami a katolikum ábrázolásából ivakodott bele életművébe.

Az éposz évfordulója alkalmával ebből akarunk most s esetleg máskor
is, egyetmást megmutatni. Jelen fordítás egészen mai; meg kell jegyezni
- ami a magyar irodalomban különben közismert - hogy a Míreío
nak van egy teljes és kult úr magyar fordítása, Gábor Andoré (első

formájában 19ü6-ból, másodikban 1916-ból), - szépsége és érdeme sze
rínt egyaránt "nagy" fordítás. Amíért itt e töredékekben újat adunk,
az, hogy egy remekmű míndíq megér egy-egy új próbálkozást, s talán
az is, hogy aG. A. fordítása óta részben a magyar verselés esett át
több új fejlődési frázíson (érdemes volna külön írni róla, hogy a jam
busí verselés hogyan került közelebb a magyar hangsúly terrnészetéhez}.
részben a két világháború közti magyar költészet sokkal többet szivott
fel éppen a magyar népnyelvböl, rnint amennyit félszázad előtt abból
a magyar írodalom akkori - kissé talán még szecessziós - költői

nyelve tartalmazott. Néhány strofát és helyet kivéve ez a fordítási rész
let hajlékonyabban és - legyünk pontosak -- szószeríntíbbcn akarja
követni az eredetit, rnint G. A. teljes fordítása. A rímek mint táncoló
lányok fűzére értetik össze csengőiket s nem egyszer csörgőiket. de ez
így követi hűen a Mireio és Místral ars poetica-ját.

1.

2.

3.

S16

Provánszi lányt éneklek én meg
szerelmében ifju seivének -

a Crau mezöín át egész a tengerig
kisérem őt bármerre járna,
én, nagy Hornér késő kis árnya.
őt zengem bár paraszti lányka

s a Crau-vídékín túl csak nem ís ismerik.

Szép homlokán nem más sugár ég
mínt büvöletes ifjúságé

nincs rajta diadém, damaszt meg ékszerek.
De méltó, hogy nagy hirre keljen,
mínt kiskirálynét énekeljem
e sokak megvetette nyelven,

min már csak pásztorok s parasztok értenek!

Am Jézus, Te, földünk virága:
pásztornép közt jöttél világra;

óh segíts T e; szavam Hozzád sóhajtva száll, -
tudod: ha lombok zöld hűsében.

harmat vízében, nap tüzében,
megért más fügéink fűzére -
végigszaggat rajtuk a szürettel a nyár.
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HJ.

De Te a megszedett fa fosztott
ágának is galyját Iakasztod,

a magas ág csúcsán hajlékony sudarat,
s a kései sarj sietősen

lombot-virágot hajt erősen

s édes gyümölcsöt érlel őszre,

min éhök elverik az égi madarak.

Megkésett ág, provánszi föld te:
a Szépségnek örök gyümölcse

mcst-sarjadt gallyadon a kék azurba' ring;
de vágy kel bennem: át a légen
- segits Jézus! - odáig érnem,
hogy nyelvünkön, a tarka-szépen

dalom felszálljon e madaras sudarig.

... A Rhöne partján nyárfák-füvek közt
és vízbe bókoló füzek közt

öreg kosárfonó lakott vén, toldozott
házban melyet alámosott már
az ár, míg ő a falvakon járt
nagyobb fiával s gabnahombárt
s kast, vékát, kosarat csinált és foldozott.

Egy nap hogy útba voltak eQyütt,
a vállukon vessző-köteqjük,

megszólal Vince': "Nézz apám a napra fel,
mily felsősánc sötétül ott a
magalunói rossz-sarokba,
s ha még föntebbre nyomakodna:

mínket a zivatar még útközben kap el!"

"Nem! Tengeri szél sodra árad,
az hajlongat lombot faágat -

esőt ránk nyárelőri az Alp orkánja hordl"
S ujból Vince: "S hány eke szánt a
Szedres Tanyán itt a határba'?"
"Hat, gs bizony én so' se láttam
- se más - a Crau felé ily dus, órjás majort.

Olajfakertjük nézd csak itt van
és fái közte hosszú csíkban

szölö- s mandulasor... S számold s csodáld te is:
mert benne annyi sor van éppen,
ahány nap minden teljes évben
s a fasorok míndeqyíkében
fa ugyanannyi mint hosszant s keresztben is!"

"Tyűh! - mondta Vince - mi a kől Hány
kéz kell ide, szüretelölányl"

S szólt apja: "Ajj, ha jő halottak napja, itt
517



ll.

12.
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úgy zsákbafosztja mindahányat
a nevető lí-bausí lányhad.
hogy bönge sem marad utána.

bizony míg dalra-dal csókolja ajkaik!"
A nap -núg az öreg beszélt még --
elérte a dombok szegélyét

s a felhők bíbora s aranyja tündökölt.
És ösztökéjét vállra dobva,
két öszvérét meg párba fogva
elindul vissza a majorba
a béres; este szállt a mocsarak fölött.
"Már ídel át szik -mondta Vince 
az esten át kazlak gerince.

Siessünk. Biztosan jó pihenőnk lesz itt!"
"Olyan e tanya bírkanyája:
fel, hegyekbe hajtják a nyárra,
s a télen sarjú-pusztaeáqra!
- beszélt tovább az agg. - Van míndenök nekik:

Nézd, mint tart vén fák koronája
a haz fölé nyarakon árnyat ...

. .. E forrás öntözi a kert halastavát
S e méhesben itt annyi kast látsz:
dús lépjük őszre mind kiadják,
s látnád a májusi kirajzást:

száz rajfüqqeszkedík a szederfák alá!"

Szólt Vince: "Szép no itt valóban
mínden. De bárhogy is latoljam.

legeslegszebb bizony maga a gazdalány.
Tavaly nyáron. hogy erre jöttünk
és hozzájuk is bevetődtünk

két olajkosarat kötöttünk
neki és új fület kaskaja oldalán."

De közben núg a szavok igy jár
az ajtóhoz kerülnek is már

s velök szemközt a lány, ki a küszöbre lép;
hemj-óinak szórt lombot éppen,
guzsalyja ott pörög kezében.
"Áldás legyen a házi népen!" -

szól ~ agg s leteszi vesszői kötegét.

"No Ambrus mester, hozta Isten.
épp' most scakad fonalam itt fenn.

Milyen a szál? De mért hogy napszáliatra jött?
Falahrégóbul jönnek?" -- "Onnét;
nem láttuk a Szedres Majort rég,
és hogy az est mellette most ért:

- Megállunk - mondom - itt, meghálva szalma közt."
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~s Vincével a házba lépve
leültek két kis deszkaszékre

s merthogy egy megkezdett kosárka volt velüle
vesszőkötegjük szerte nyitván
szótlan álltak dologra míndjárt
s akár a gyors motolla úgy járt

a munkájukon át értő, okos kezük.

Nem volt több, mint tizenhat éves
Vince - s ennyi esztendejéhez

szép, jókötésű fi, széparcú is. Noha
a bőre több mint napsütötte,
ám mínden kert-mezö gyümölcse
szebb a fekete rögű földbe'

és sötét fürtöké a tüzes tánc bora!

Hogy kell a vesszőt hajloqatva
rendezni kassá vagy fonatba:

jól tudta: s hogy kinek mi kell munkájakor.
Kamrába hombárt és fedőjét.

öszvérnyereg általvetőjét,

rőt ágputtonyt, gyümölcsszedőkét.

meg sárga szalmakast. kosárkát. sásszatyort,

szíttyókötésű gabnavékát -
másrnit. mikért a gazda pénzt ád

s círokseprűt tudott; s minden fonat ja szép.
Keze alatt égett a dolga;
mesteríűzéssel bontva-fonva ...

. .. S most közbe' meqíáradva, sorba
a kertből-földekről megtért a tanyanép

Mireio hol ki hol be tünve
édesen hordta ki a hűsre

a vacsorát mignem a kőasztalori állt. 
jól púpozott mély hosszú tálba'
bab- és olajboqyó-saláta:
puszpángfából való kanállal

merik a béresek. - S az aggot meg fiát

kik szőttek még: maga a gé\lZda
Ramoun keményen noszogatja

(mert nyersbeszédű volt): "No mester, mi lesz itt?
Azt a kosarat már hagyjátok,
vacsoracsillag pillog rátok,
te lány. te meg nekik is tált hozz!

Shes lesz az aki dolgán van s nem eszik."

- Jó! - állja hívását a szónak
Ambrus is és odaszahodnak
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24.

25.

fiával kettesben a kőasztalhoz ök.
S amíg kenyeröket levágják,
a mcst-keverte friss salátát
Mireio hozza is, s a tálját

ő maga teszi le a vendégek előtt.

Tizenöt éves volt Mireio...
... Te kék-ködkendös Font Víeío,

ti Lí-Baus dombjai s te erau-í föld, örök:
ő maga volt a lágy igézet,
a nap hevében lányig érett,
és méz és tűz mit már igérnek

ajka két szegletén a nevető körök.

Minden bú és baj beletűnne

pillantásától mézbe-tüzbe,
s a tiszta csillagok fénye se nevet így;
gyűrűs haját sok csattja zárta
két sötétfényű. gazdag ágba,
s fűzőjét keble-halma tájt' a

két lányos, duzzadó barack emelte ki.

Most rádtekint szemedbe szépen,
mostmeq galambként rebbenékeny:

innád is, - hűs italt - e zsenge, tiszta bájt ...
... S a vén ház kőasztalja mellett
az esti szó patakja zengett.
(Míg apám élt: én kicsi gyermek

biz úgy fűleltem ott, hogy most is visszafájl]

Vacsora után a tanyanép megkért Ambrus mestert, hogy enekeljen valamit:
Mireio meg elbeszélget Vincével, aki elmondja, mível tölti idejét, m,\g elbeszéli a
Három Mária csodáját és' egy nimes-i versenytutast. Mireio szinte megbűvölten hallgatja .

65.

66.
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. .. Zengtek hangjukon az ezüstök'
majd elhallgattak mínd a tücskök;

nem ssólt a csalogány, és éji más madár
se szólott hangja fuvoláján; --
s Mireio ott a lugas árnyán
mintha csak bűvölet találná:

elülne ott amig felvirrad a határ.

S anyjához - halkan - szólal ő is:
"Ha apja szegény kaskötő is,

mí jó e fiúnak, milyen szép a szava!
Aludni: jó a téli éjben,
de rnost hold süt le tejfehéren,
s anyám hallgassuk, csak beszéljen,

elhallgatnám bizony én mínden éjszaka!"
(Il:Y végzö dtk az első ének.)

Fordította I j j a s Antal


