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N em én, nem én hagytam oda Firenzét - mondja a költő -, Firenze
hagyott el, nem tűrt meg engemet.

S ha elbujdostam föl, egész az égig, a nagy lépcsőn oda föl 
a száműzetés volt első, bús fokom,

a lehetetlenség egy Danténak, hogy a többiekkel egyrangban meg
álljon, erős két lábon verve gyökeret.

Hogy megkívánjam a Paradicsomot, sóvár lelkem csak az Arnót idézte.
Mint kétszer olvasott könyvet, mit már kívül tudsz s meg újra forgatsz,

minden szót igézve.
úgy éltem én megélt órákat újra, siratva téged, messze falaidtól, párká

nyos szép hazámat!
El kellett hagyjalak, én házam, utcám, szép Keresztkutam, hol a sza

badság alá hajolt piciny bárány-nyakam.
Kegyetlen válás! Gyógyulhatatlan bánat!
A számkivetés lett osztályrészem, kikerülhetetlen, mint lesz egykor

halálom.
Számkivetés - csillapítatlan éhség szívemben, mely Firenzémmel jól

nem lakhatott.
Ha az a másik hely nem várna rám s nem volna jogcímem reá, magam

ban : miért is űztek volna el hazulról, világfutóvá a világon?
Én mintegy ráadásul, az egész földet őseink édenéhez csaptam, amelyet

bűnért vesztettek s búsan hagytak ott,
odadobtam ezt a világot, ahol kinek-kinek megvan a maga férő, kényel

mes helye, hogy kivert csak én legyek belőle s kitagadott !
Hanem ezen már nem lehet változtatni, legalább is engem illetően, hisz

a világból én hátráltam meg, magam vonultam vissza én.
Hát éppen ezért, fölülről, tőlem hadd mérjem most végig, tetejétől a

fenekéig nekem oly tilos világtokat, ahonnan kikergetett a Kény,
hadd zsúfolódjon tekintetembe ez a homályos székesegyház, ahol

nincs semmi keresnivalóm, vagy ha jobban tetszik: hajógyár, ácsudvar,
bazár,

- akkor, mikor maga az ég sincs távolabb tőlem ezentúl s nem meg
közeIíthetetlenebb, mint Firenzém, ma már -

hadd ürítse ki szemem ezt a Pokoltól az Égig nyúló kelyhet, hadd villá
molja át ezt a poklokból egekig hasadó keresztmetszetet, melyet a történelmen
egy csapás csapása vágott!
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Farkasszemet hadd nézek vele, mivel el kellett tőle válnom, hogy éleseb
ben lássam a világot.

Ezt az elibém meredő falat, ami van. Hát ez az, amit ti a dolgok mulan
dóságának neveztek? Hadd lássam egyre jobban ...

Nos, ez bizony elég tartós és állandó, hogy számolni kelljen vele, mert
itt van, s nagyon is eleven létre születik újra meg újra a tűnő, elmosódó lát
szatokban,

az ellenfél örökűj, örökifjú ott az ellenség tőre alatt s nem vérzenek
el soha,

merő dolgok, amiknek közük van hozzám: örökké szőtt, de rámszabott
ruha.

s nektek ez mind, mind csak - mulandó?
ami meggátol, hogy vele muljak én,

testvérien vele szenvedő szegény
örökéletű halandó!

* * *

Xi a más kenyerét eszi, azzal nem fogjátok elhitetni, hogy étele ízlik,
az idegen kenyér, amit megszegek ; holott az egész világot meg

vendégelhetném és jóllakottan kelne fel asztalomtul.
Aki tüzet kapott magába és belülről ég, az gyujt is, nem önemésztő

parázs, mely, egymagában, haszontalan izzik!
Aki a napot kapta-fogta meg s lángoló szíve mélyén őrzi és róla koldul,
azzal nem fogadtat játok el a semmit, ezt a szörnyű frátert, aki oly süket,

hogy meg se hall, hogy értene hát meg engemet!
ezt a csendet, melynek hangtalan hangja olyan, mint az egyszersminden

korra szóló, végleges válasz, ezt a csufondáros ürességet, amely hiú mélyé
ből, mintha a világra se születtem volna, kinevet!

Az ilyen létezés, amelyre mintha szükségem sem volna, ha el akarjátok
velem hitetni, hogy szintén jogos: az sehogyse járja!

Az ilyen ezer dirib-darab birodalom, Aeneas roncsa s Augustus romja,
a párja,

az embereknek ez a véletlen tákolmánya, melyben az erőszak remekelt
csupán, vagy a csalás,

azt ugyan el nem hitetitek velem, hogy ez valami nekemvaló, és azt
sem hiszem el soha, hogy amivel hozzájárulok, téves és nem igaz, nem helyes
ez az én eszmém,

nem hitetitek el velem, hogy nincs igazam azzal a központtal, amit
visszahozok ebbe a zűrzavarba, amelynek nincs híja más,

és hogy nem vagyunk már torkig a háborúkkal és hogy nincs igazam,
minden dolgokban, mindenekíölött a békét követelvén, keresvén.

És hogy Rómán, a pax Romanán kívül is teremne a föld számára béke,

VIGILIA 39



"

O

40

holott ezen kívül nincs más ok, amiért a világi élet oly silány, csupa
törés, rendetlenség, szakadás, hiány -

örökegy ok: Róma: minden útnak vége.

***

X agy Rendező, melynek híja nagy: az Ok, megint trónra emelve a világ
Központjában, látható személyében: egy Császár!

Az összes nemzetek boldog menyegzőjeRómával, a szent Kereszt
jó menedékében.

Eleget láttam már ezekből a kérészéletű Köztársaságokból s torkig
vagyok az egymást felváltó zsarnokok fölvonulásával is: komédia, vásár,

nincs más megbékélés, békesség az ember számára, mint az összes embe
rekkel való becsületes egyezségben.

Állítom ezt arra az elveszett paradicsomra hivatkozva, ahol még egy
test voltunk, egy volt az ember, sértetlen egész és magának elég,

s kívánom, hogy legyen ezen a világon valahol, ahová a különérdek s a
meghasonlás ellen nyitva az út, egy oltalomvár, erős menedék!

Ezek helyett a zagyván-kábán kavargó felfordulások helyett, a vége
érhetetlen zűrzavar-tánc helyett, amely mindig csak a bűn körül örvénylik
s el nem pihen,

hadd halljam meg végre a mély, a nagy föllélegzés megkönnyebbülését :
az emberi lélekét, tele tüdőből, egylelkűen !

Semmi jogotok arra, hogy elválasszátok, amit az Isten azért alkotott,
hogy egy legyen, együttes és egész!

Semmi jogotok arra, hogy hebehurgya torlaszokkal keresztül-kasul
elrekesszétek a Templomot!

Az én számkivetésem mindaddig nem ér véget, amíg meg vagyok fosztva
a föld egészétől s mint Föld, számámra kárbavész!

Ö, mit tudjátok ti? már nem is Firenze az, amiért veszéklek, jajgatok
s arnért a szomjúság epeszt, mint sívó homokot,

az, ami most erőm: megállnom, szembeszállnom rendületlen s ami már
gyermekfővel nagy utamra indított :

a Mindenségért lángoló szerelemm !

* * *
minthogy a világnak nincs többé központja s tekintetemnek nyugal
mat a szemhatár szép körén többé nem lelhetek,

minthogy már idelent nem áll az a város, lelkem állama, ahol
bizton-szabadon lehessen ő - római polgár,

minthogy nem tartogatnak számomra koszorút, koronát, kérlek: leg
alább egy börtönt engedélyezzetek,

mintegy megegyezéssel köztűnk : afféle részt, amely csak rész ugyan,
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de állandó, mint az emberi lélek s így örökrész - nem bánom, legyen az a
Pokol bár,

viszony legyen az, holmi vonatkozás, amely többé nem testként mulandó;
valami hely egy bizonyos környezetben, mely a tulajdonom legyen, csakis az
enyém!

A lelkeket mind, akik egy és ugyanannak a szenvedélynek otthonában
laknak - hogy kifürkésszem a végest -

sorra kikérdeztem én.
Bejártam körben a gyűrűt, amiben bolyganak, a Pokolnak általuk alko

tott megannyi gömbszeletén,
tudakozódva mindenütt, áthato1tam a lyukon, ameddig csak elér a

súly - a lyukon, melyet a hiú mélybe a lélek vág a bűne terhéhez képest.
És nem pihentem. Nem volt nyugvásom sem görcsös ájultomban, sem

a pokoli fagyban, amely élő húst kővé dermeszt!
Az a néhai Ötödik Kerub, odafönn az Isten irányában, aki hajdanta a

négy Tag között székelt, fennen ragyogva a Szív helyén,
hiába mesterkedik, áskálódik alattam, hogy utam szegi, hogy elveszt,
hiába kavarja örvényes vizeit, hogy ki ne kristályosodjanak s ne legyen

belőlem egykor, jó helyen - majd gyémánt, örökös, tiszta fény,
az is hiába, hogy borzasztó önkívületemben

a szédítő mélységbe lepillanttattak engem
s mutatták : lám! ni, nem ragyog ...

a jéggé hült, a gyászos Csillagot!

* * *
~

En ismerem az ige, az örökéletű szó hatalmát; mindaz, ami vétett s
meg kell, hogy szenvedjen a föld hátán, vagy a föld alatt, hiába
fut előle, utoléri az Igazság!

Ezt én mind föltartóztattam, örök fogságra vetettem: a versem töm
löcébe, mely el nem múlik örökkön!

Átadom minden századoknak és rájuk hagyom, hadd lássák foglyaimat
a jelképben, melyet a versem mindenkorra rájukpecsételt s odarajzolt, hogy
minden idők leolvassák,

minden megítéltet a maga helyére állítottam s odaerősítettem magához
a dologhoz, amiről szó van - elevenen, hogy szinte magától megszólal rögtön:

s mondja, hogy itt van lám, teljes tökéletesen a saját egyszersminden
kori elégtelenségében, mindörökre, míg csak hangzani fog a versem, amely el
nem múlik örökkön.

S nem menekül, nekem eleget nem tesz sem az, aki az igazságtételt
kiállja, sem aki azt hiszi, hogy ha bájos lesz, kedves: majd engedek neki,
lebilincsel !
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Mindenki, aki hozzámjárul vagy utamba kerül, a rímem zsákmánya,
halk rímem odasúg neki valamit - s máris elrohanok a kinccsel,

mindenkit kivétel nélkül, aki mérendő, mert nem volt benne mérték,
én pontosan felmérek és rovok,

senki széles e világon, aki versem veretének ellenszegül, azzal, hogy
elkülönül, nem menekül,

senki, aki színt változtat; mert való színében újra előhurcolják ezek a
sorok, mint egymást, keresztezik az útját: én mesterien gáncsolok,

mindenki, aki előlem már-már elosonna, hozzám - a gondolatom hang
jára, mely szünetet ad: ereszkedik s ütembe csap: emelkedik - énhozzám
mégis mindig visszakényszerül.

De sem ez a hangverseny, amely elvarázsolhatna, nem tesz nekem ele
get s nem téveszt meg azok felől, akik voltak, mert holtak ;

sem az a nagymester, aki innét építi-tornyozza ezt a zenét akatedrám
mögül,

sem pedig ezek a fényes szemek, amelyek igézve csüggnek rajtam
és integetve várnak,

Ó, kedves, udvarias árnyak!
sem ó te, beszédes, édes ajkam:
untalan mozogsz, de némán, hangtalan!

* * *

Benne van - a versemben - mindig egy tizenegyedik láb, ami csonka
túlság; ott lábatlankodik benne mindig a harmadik, a nyughatat
lan verssor, amely megállást nem tűrve, folyton tovább ragad s

mind messzebb elsodor!
Bennem van, megvan bennem a vétség ösztöne, amely érzi, hogy le

kell törnie, és a meglakolás, jóvátevés vágya: megvan határozottan,
megvan, benne és bennem, a furcsa emberi szükséglet, tovaillanni a

boldogság, elbújni a szerencse elől. Visszásság - oly bohó s komor!
És ott áll, les reám a megkettőztetett Űr, aki minduntalan minden jó

tiloson rajtafog, jaj nekem: fenyegető ábrázatok, egy rémséges, kiállhatatlan
társaság, amely minden álmomnak .boldog útjába toppan,

és bennem van - valamint a versben is - a mentül nagyobb, a szik
kasztó szomjazás: a messze, messze Éden!

ó, ez az én megvezeklésem, amely kell ugyan, kell nekem, nem ám a
terméskő-oszlop jó negyede - legyőzöttnek kijáró kegyelem - amelyet
rámraknak, hogy a vállam majd leroskad,

s nem az a cérna vagy idegfonál, amivel összevarrják a szemhéjamat,
sem az az izzó öntőminta-féle, amelybe mindenik bűnös, mint saját magának
üllője s kalapácsa, belekovácsolja testét-magát türelmesen, sorjában, gépi
szépen!
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Mióta világ a világ, az emberek mind, mind egy utat, vagy összefüggést,
folytonosat tapostak,

eredetem legősei s minden elődeim s el nem képzelhetően sok, vala
mennyi utódom a legvégső szakadó szálig:

csak egyetlen szerv, szervezet, együttes, összefüggés, mely hernyólábon
nyúlt és működött, toldott magán mindmáig

s a végeláthatatlan jövőkig egy marad!
S egy angyal is van, aki ismeri a maguktól teremtődővágyakat,
feslő bimbószál. mely szomjan fakad!
Mi az, tudom nagyon, a kedvestől távol élni: gyötrő halál - s így

haldoklom már fiatal koromtól !
6 édes kedves~m, szerelmem, míg ezt a verset, a legutolsót írtam, meg

csendült bennem - drága hangodon - hozzám intézett szép, első szavad:
még élet, nemcsak emlék.

6, mámoros vagyok a boldog fájdalomtól.
S mialatt dolgát végzi és végére jut, fut a világ és mialatt a jó emberkék,
közvetlen környezetem, családszerű köröm,
oly búsak, ügybajosak, úgy izgulnak s odavannak oly ostoba semmikért.

s lenézem őket e miatt ... holott
magam is űzöm a semmiség-ipart: majd verset másolok,
majd, mint épp mostanában,
Velencét pör1öm három városért fenséges gazdám, hercegem. a kis

zsarnok szolgálatában:
tudom jól, bár hiában: únt napjaimat míg leőrölöm,

hogy van, hogy mégis él világunkon Öröm!

* * *

Beatrice, a forró, örök napokból adj egy pillanatot szempilláid árnyé-
. kában, melyek a szíveddel összeremegnek,

Isten gyermeke, pillanat-menyegzőnk áldozata, az örök pillanat
nászáé, melyben eljött érted a halál s én párul kaptam a magányt,

engedd, hogy leszámoljak ezzel a világgal, amelyet szépségeddel elkár
hoztattál- hadd végezzek vele mindenestül, mint rontó, rosszkedvűgyermek,

te is fordítsd el tőle, csak egy pillanatra még, oly édes, bájos arcodat,
amely szememben egyedül fér meg a boldogsággal, amely különben bánt!

Mutasd, hadd látom, mit végeztél. hogy bántál el - számomra, szép
ségeddel- a világgal. Nem én, nem gyászolom

ezen az órán, mikor néma minden harang, de nemsokára a győzelem

birtokába jut a Királyság,
s mikor a föld már oszladoz a semmiségbe talpam alól, ez a föld: Ravenna,

a dicsőség éhomrába tűnt, dicsvágytól elemésztett, lebírt birodalom!

VIGILIA 43



44

Most minden a végsőkig feszül, várakozó mozdulatlanságban: itt van
a válság.

Az ilyen Utolsó ítélet-felét, embereken és dolgaikon, én is megrendez
tem a keresztben járó verseimmel becsatornázott csillagzaton.

Caesarnál hatalmasabban, én egységbe húztam-hálóztam a földet és
minthogy békém, nyugvásom nem volt sehol, a békét úgy teremtettem meg
a semmiből: a harcból !

S hogy ezt elmondtam most, kezdd újra hát,
én kedvesem, kezdd újra, előlről az édes szót, hadd hallom újra és hadd

olvasom ki győzelmesen -
fordulj felém - a drága arcból
mosolyod lelkét, értelmét szavadnak s mivel te kezdted : míndkettönk

lelke: lelkem igazát:
hogy az öröm a kezdet, az erősebb s elbánik végre is a rosszal, a bajokkal I
És hogy nagyártatlan régi kis titkod, amelyet kitalált a te árnyékként

hű s kedvvel javallott őröd, kísérőd, a szerelmes hajdani kis legény s viszont,
az ö esküdt nagy titka, melyre rájött a kislányos, friss lelemény, örök dol
gokkal együtt forogva joggal

kezdődjön újra elülről a csillagokkal!
Nagy Péter fordítása.
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