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A LELKI t-iARC KÖLTŰJE

Le combat spirituel est aussi br utat que
la bataille d'hommes,

Hilllbaud.
Et si tu n'étais Oleu j'établlr:lis eneore
Sur Rien la primauté srirltuelle",

PICrn' Jean .Iouve-ot, a mai francia lírának egyik legna
;.:',y ..hb :.-; a Claudel utáni "keresztény költészetnek" minden hi
;wlHiya.l legkiemelkedöbb egyéniségét Mallarmé eszméltette rá hi
'a1i1t'áru. "Amikor 1905 körül befejeztem Iíccumi tanulmányaimat

írja .Iouve -, mélységesen megvetettem a költészetet. Jobbára
tlldomúnyos hajlamaim arra késztettek, hog~- haszontalan és med
thi dolognak tekintsem; az iskolai műveltség meg éppenséggel el
iorditott tőle. Stéphane Mallarmé volt az, aki Vers és Práea
cimlÍ míivével egy szép napon egy csapásra megingatta tagad I)

.J.llaspoutomat a kiiltőit illetőleg; Mallarméban egyszerre megér
('l' ~lüm, hogy van költészet". Hogy van valaminő a korábbihoz.
hggyományoshoz képest új, más minőségű líra, mely valamikor
<I század derekán kezdödik; akkor, amikor-- miután n romuntika
.,végső határaiig tágította a logikus költészetet, H racionális li
r izmust" - megtörténik a nagy érték, vugy inkább talan minő

><éf(változálS, melvnek első nyomai Gérard de Nervalnál ésalelhe
li)K li lIll'lyet Baudelaire hajt végre: 11 költészet átlép fl raeioná
Iishól Uj; irraeionálisba, Nerval. akit gyöngéd bizalmassággal II

"I're~;z.tncvén szúlít ("lorsquc tu séduisis Gérard en habit noir"):
Baudelaire, akiről talán legszebb fl legmélyebb, vallomásértékű ta
nulmánvát írja; Rimbaud, akiben (a saját élményével egybehenz
..~:lUI1) II nemzeti katasztrófa személyes trugiknmmá szenvcdűjé:
iátja; Mallarmé, aki "oly formáló hatással volt rá, melyet sosem
f"lejthet el": ők azok, akiket "első mestereinek" nevez, akiknek
ilagyományába tudatosan kapcsolódik, ro; akiken át költői világá;
;! legjobban megközelíthetjük. Mert ez a költői világ nehezen, vona
kodva tárul föl; nem csalogat. szemnek tetszetős látványukkal
..csinos" versekkel, ("pedig ez a csinos szó, ez a szőrnvűseze

,niníísités jóformán a költészet egészére alkalmazható volna -
n',ia Jouve tanítványa, Pierre Emmánuel, éppen azt a dönti,
\r>:úást érzékeltetve, melyet mcstere tett rá -- s hallatára az ernber
Nzinte szég)Tenli, hogy költő, mert nagyon is nevetséges tevékenv
o'(ég; cslnoskodni abban a világban, melvet élünk: az ember (h~,'}l,

ké veszélyes és gyötrelmes világában"). Elmélvedéssel, benső ös:/:
-.c:,eszedettséggel kell szentélvébe lépnünk, fölkészülve a borzalom
"1"Verejtékesebb s a dicsőség legsugúrzóhb látomásaira; fölkésziíl-



",' egr fáradságos és kockázatos útra, mclyen --, akár a miszti
i: nsokén ~- II lellei harc, II "combat sJ}irituel" kísérteteivel, az ősz

j,nök szürnyetcgeivel s a halál misztíkus kalandjával találkozunk,
mig' a félelem és a küzdelern szorongattatásai után ki nem ériink
;; világosságra. EgJik Ismortetője az ószövetség hegytetőn emel
,'t.ániiho1. haso nl ítja : az elmélkedés In('rédek koptatóján kell fm
<:nf'lkol1niink szellemi magasságába.

JJicső vakeset édes csodálatos halál
Ogy érzem én, kÖltŐ1,é koronázol;
Valarnely Libanon lángragyult ormain
Allnal« majd kiilönő.'i mél:lJszh'ü ol11asóim

A tág látóhatáron 'vé.lJigömlű na.qy erdő
Tölgyének seiintelen lengő Iomb ia; közt
A teljes lérl;ll tűnődő nami szemei figyelnek

1;;s hosszan szemredett balsorsom eltörülve
T'ermékennué avatják szteppéjét életemnek
Rayyowí h' beseéde« H{Jt'tekkel. folyókkal.

_-\ költő az az ember, aki ,,8zavakat mond", de a szó leghosiblr.
lvIki és teremtő értelmében. A szóban, az Igében ismeri, tapasz
talja és éli meg az erényt és bátorsázet és vallást; mindaz, am;
'IZ ember számára lényeges, a költő szumára a szavakban van; "a
"ültő a szavakban találja meg üdvősségét és sehol máshol", misz
ti.kája "szavainak aktusában" nyilatkozik meg - Írja Jouve
Baudelaire-ról 8 eg}-általán II baudelaire-i, a "modern" költőtipus

ról. "Mélység és homály" rejtelmes hivatásával van í'ölruhaava.
1udatában . van költő és költészet szakrális voltának. Ez a tudat
;,wnban nem valaminő rendkívüliség, emberfölöttiség élményéből

fakad, hanem egy "titok" birtoklásának érzéséből. "Souvent dans
l'ejTe obacure habite un Dieu eaché" -- írta Nerval. Önmagába
mertilve, önnön mélységei fölé hajolva, --- (miután houtalann.i
I·,tt "az érzéki öröm isteneinek áldozó, szőnokias, logikára kiéhe
idt, f'őlszines és racionalista társadalomban, me ly csalhatatlan
"iztossággal részesíti előnyben II konvenciót a teremtéssol szem
Len") -- II költő lényünk alvilági éjszakájába szegezi tekintetér,
.umuk ködlő képeit, a "rejtett isten" rejtelmes igéit próbálja
Inegragadni, fölszínre hozni, közölni; elkapni azokat a "homályo;;
. zavakat", melyek benső világunk "élő osxlopai" közt surrannak
:;\ -- mint Baudelaire híres "CorrespolldaU(~es"-ában-- a léleknek
lÜ tudja milyen őserdőiből. Mi volt Baudelaire "titka'" A tn
dutk"l.lannak, mint II költészet moxgató.iáuak, ihletőjének, mint a
-f(';ltői szépség új tényezőjének a kutatása, ftjlfedezé::;e, kiakná
Út8a. "Baudelaire az első, aki eltökélten ki akarja nyitni ezt H
zúrt birodalmat: szülőföldünket, rnelyet fi felnőtt szellem be
/:át. Igy találkozik fl költői tudattalannal. 8 megnevezi, han-



got ad neki". A "modern" lira azóta az ö nyomain halad. az ()
.•snrnatnrulisme't-jának (a szürrealizrnustól, látni -fogjuk, lénye
Kesen különbözö) útján. A költészet ember és lélekismeret lesz•
..connaissanee"; lelki kaland és harc, "eombat spirituel", me b
a~ üdvösség kérdése körül forog; és hfradás egy világról, mely
!)c',dlünli: van s eláruezt Iolytonos sugutluta ivul, és amelynek ki
:e~eú\sére a köznapi és közhasználatú nyelv nem el(~gséges. New.
inert a "modern" költő valami logikurnon túli vu.lósugot akar
lcözölni, olyasmit, ami túlesik az érzékclhetőu és ismerten ; ,.11

kimondhatatlan egyenér-tékű kifejezésére" törekszi I,; szavaival,
melyek töbhszörös értelemmel súlyosak, képei ve l, melvek a beusö
kapcsolatok szeszélyes és mozgékonv, "szürnutllrális" szerkezetét
követik. és csöndjeivel, melyek e titkos életű mindenséz mar
";JJimbolumokba se foglalható sejtelmeitől ittasak,

A könnyek, amiket befelé ontva sirtunk
Szivünkbe, mely amaz űreaekhez hasonló
Hol a szélverte víz zokou a falakon
Szikrázó zuhataggá fa.'1yaszlva bánatát
E könnyek visszatérve a szemünk kapujába
Szemlélik kínjainkat: s akárcsak a bilincsek
Valami végzetes rút és roppant odú árny4,n
Húsunkba lebilincseli kegyetlen kínjaink
Néznek, m·í.g befelé zokogjuk könnyeinket.

A költőnek --- mundja Jouve --- "meg kell vívnia parbaját ,\
nyelvvel is". Meg kell törnie a nyelv (es különösen a francia I

"parancsolóan log'isstikus ösztönét", Egyáltalán a logika ural
mát; nyelve a szimbolumok sajátosau zenei nyelve lesz, nem ér
telemtől értelemig ható s értelmi megfejtősre szánt, hanem ..11;

lektől lélekig" s lélekből lélekbe sugárzó; s ugyanakkor tereni
tés: olyan költői képeké és szimbol umoké, amelyek a lehető leg
teljesebb élettel tartalmazzák és közlik benső világunknak az
elemző gondolkodás és értelmi megragadás alól kisikló tűneme

nyeit.
"A költészet -- mondia .Iouve --- a lélek útjaira tért; ~ a lel

ki világ a költészethen fogja meg-találni egvetlen hiteles kifej(~

zését".
• ••

A tudattalanba lenyúló, tudattalunból táplálkozó líra azonban
Korántsem II tudattalannal való cinkosság lirája. A szürrealizmus
ennek II - sokszor tudományos igényekkel és magyarázatokka!
álcázott - cinkosságnak a bűnében vétkezett; s vag'y önmagá:
megtagadva mentette meg művészetét, (mint Éluard például. pa·
iyá,ja egy korszakának misztikus képkompoaícióiban El "onirikm;'
látomásaiban. álomlírájában) ; vagy ragaszkodott elveihez és ment
hetetleniil a művészin kívülre siklott, A szürrealizmus "automati
ku~ írása hamis- elv volt; s még ha igaz lett volna is, a szimb'.~·-
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lnmok vetületét olyan nyers állapotban mutatta volna, hogy az
éppen nyers mivoltánál fogva nem lehet művészi" - írja J ouve,
akitől semmi nem áll távolabb, mint a szürrealizmus észtétikai
anarchiája és erkölcsi felelőtlensége. Az ő számára a költészet
aszkézis, az üdvösség útja a szónak nem esztétikai, hanem ieJki
vallási értelmében; nem az' a becsvágya, hogy az abszolút szp.p
séget megalkotva abban emberfőlőttivé váljék, megistenüljön,
mint Mallarmé, hanem az, hogy emberi-lelki -- s vallási - üd
Tösségét harcolja meg a költészet útján. Mint az önismeret pok
lába, száll le a tudattalanba, nem hogy gyönyörködjék játékában
vagy megrekedjen benne. hanem hogy leleplezze, legyőzze, kiemel
kedjék belőle. Költőileg átélt, költészetben végigjárt aszketikus
misztikus út ez; megnevezése a káosznak, hogy legyőzzük a ká
oszt. Pierre Emmanuel írja. éppen ezzel a jouve-i pokoljárással
kapcsolatban: "Az ember csak a gonosz ismeretében szabadulhat
meg a gonosztól; .... a rossznak mint rossznak a fölismerése
fölveti a lélek előtt önnön természetének kérdését; nincs kibúv-ó:
tudatosan kell megváltanunk vagy elkárhoztatnunk magunkat".
Nem a tudattalan fölszabadításáról van itt szó, hanem arról, hogy
a tudattalan anarchikus világa fölött a költő kivívja, biztosítsa
a tudat uralmát. Ne Vesse belé vakon, ne sodortassa el védtele
nül magát a tudattalannal; ellenkezőleg: egy valóban létére menő,

halálos erőfeszítés árán, szemközt ellenfelével, a bennünk lakó
..ak ösztönerőkkel, a tudat hódítsa meg, fegyelmezze formába
alviJágát; és ugyanakkor és ugyanabbau a költői tettben: a lélek
uőzze le az ösztönt és a kísértést. "La qualité verbale est Insé
parablQ de la spirituelle".

Tudat! hallatlan lény te csillagokba
Formákba,zsigerekbe, ruhákba öltözött
Gyüjtsd egybe még tekinteted tüzét
Szárnyas sziklák közt roppant kél, vidék
Erdők és tengerek s rozsdálló- évszakok
És föld vulkánjai fölött"1lcúrosz és
Zuhanás! és a kép a teremtő Szemet áldja.

A szív mit megvilágítsz
,Árnyéka meg a szív
Az árnyban mit megvilágítsz
Lüktetve él a szív.

•••
Veszélyes, zsufolt, halálos alvilág ez, melyben a lélek elindul.

~le a "rejtve maradni akaró" tudattalan démoni cseleivel és fon
dorlataival. Ködébe sosem hatol be teljesen a fény; s az ember
"fáidalmas lassúsággal tör utat magának a káosz 'szörnyeteg ál
mában" - Pierre Emmanuel jellemző szavaival. Mint szakadé
kos tájon éjszaka a vándor, mikor egyetlen felelőtlen lépés a ha
W. jelenti: vakmerő és hősi fegyelemmel halad előre a költő.



"Semmi veletlen vagy leírú elem a kévekben _ .. folytatja Emma
nnel; - kápráztató bujaságukban is könyörtelen sz igor nyilat
kozik meg." Tájak merülnek fül a homályból; de nem szépse
gükért, hanem tartalommal terhes igazságukért; nem romantikus
hanem spirituális tájak; egy-egy táj nem hangulat, lelkiállapot,
..état d'áme", mint a szimbolistáknál, hanem erkölcsi értu1mll:
"état moral", Mint ebben a "Payságe intérieur"-ben:

A fákra rásttltint a kékarany ég
A fákon átsuhan a kéki kökények árnya
A fák mind óriúsok tem-plomok mauasodnak
Mint fehér fogak a seirlen
Fut a folyó imádott homokját rtouuiozna
A terhek ::;/Ílyait az emlékezet föi,oldja
Versek oszlopai várossá alakulnak
lialando testeken mcuszilard.ul az este
Egy szerelmes asszony
Kék kötényébe D:/Jüjti egJl halott hamvait .

.. , Miket szörny combjaid közé gyürsz a napok
Mint egykor a ldrályok sirjában 'Ül/Y ragyol}nak
M éltóságuk komor terhei kimerít ik .
A térli-oszlopot s nem marad csak a bánat
Bús vize (mert az azúr eoseéoe sohasem
Járhatia át ilyen mély hajnk alvilágát).

E titokzatos szenvedéstől vonagló képek, vérverejtéktél 11106

kos látomások mögött, mint egy sejtes, az emberi őstör-ténet,

egy ancesztrúlls vagy prenatális létezés távolában ott dereng
az "elveszítettparadicsom" álma: a zsúfolt Eden, ahonnét kitil
tott a Bűn, egy boldog, ártatlan, gazdag, g'ycrmeki tenyészet, a
szégyentelen meztelenség, melyet egyszcrre rideggé, félelmessé.
ellenségessé és szégyenletcssó változtatott aBukús. ,,0 Bűn!

Megneveztünk és megf'oguntunk - Kimerrthetctlen mozgásI
Élet és Éva lesz a. neved mindörökké"...

Az első szörny, mellyel a. léleköul1ön alví lágúban, ebben a.
meggyalázott paradicsomban tulűlkozik, a nemiség.

Az elmondhatatlan és félLlclen asszonyi Nem
Illata lengi át a t1"allédi.út s dal un le
Tébolyultan ramjog a rmönyör zokogó
Dombjain eszelős vül.qycibcn s a kristály
Lejtőkön s én e mél!J ködö!cúe burkolódzva
Loholok mint ucui és s,7;omjan szimatolá
Szép agár szűntelen híü'Üs öle feli
}';s az asszonyi N em a fúlelem közepén.
Ontja maga körül kö:;.ön.lJös barna kedélyét.

Jelenléte fojtó félelmét árasztva lapul lénvünk alján a Beatia,
a' bűnös Erosz, a "szajha Psyché", emberi lényünk szellem-nem-
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járta öl!lztönisége. az az érzékeinkkel cinkos lelki "ősanyag
l
', ami

yárja a szellemet, mely belé inkarnálódjék: ez a tudattalan, ez
az ösztönvilág várja a tudatot. lomha, prostituált egykedvűség

gel, parázna nyugalommal, hogy átölelie, fölfalja, megsemmisrt
se. Mert ez az alvilág tiltakozik önnön sötétségének megzavarása,
vadon tenyészetének bármiféle szabályozása, káosz, a rendnek
bármiféle eszméje és akarata ellen. A tudat megjelenése ebben a
birodalomban a megoszlás kezdete, a harc megindulása; a lélek
~'l1SlQ&l ez. a "combat spirituel".

Ó sötét éj, melyben születtem
Nemiség éje nyári éj
Vadállatok és szemjo,gak éje
Tisztátalan éj

1I1egpróbáltatásom éjének ere
Semmiségem éje szeplőtlen éj
Akarat éje
Szent lélek Szeretei éje

Lejoszthatlak-e fölséges-meztelenrf'
Benneteket? [{ésőre jár az éj
A vándor elkezdi követni
Lába előtt a vérnyomokat.

•••
Mint Baudelaire-nál, úgy Jouvc-nál is ahogy a Baudela-

ire-tanulmányban írja - "a bűnös tudattalanból a fölségesen vi
lágos tudat felé a megváltás akaratának nagyon tiszta árama
ível". A lélek a "bukott", "bűnös" anyagba testesülve. a szellem a
tudattalanba ágyazva olthatatlanul vág.dk, törekszik' s küzd egy
tisztább, magasabb, szellemibb lét után; viaskodik, hogy fölemel
kedjék, önmagát legyőzve, az infraracionálisból a' sunraracioná
lisba: az ösztönösből a kegyelmibe. Ez a jouve-i "itinerarium
mentis" lelki drámája, hasonló a misztrkusokéhoz, akiknek - eg:r
Ruysbroecknek, Keresztes Szent .Jártosnak - hagyományába
Jouve tudatosan kapcsolódi l; bele, Végigjárja a "via purgativár-t,
alámerül a "szentek éjszakájába", melynek a mozarab rituálé jeli
géül -választott mcndata szarint "nincs árnyéka", s melyben a
szent és szigorú -Iuan dc la Cruz vezetésével aláveti magát a le
lllondásnak és kiüresedésnek,

A távollét vakságát add szép fáradt szememnek
Bölcsességgel betelt ürességet bocsáss rám
Távoztasd tőlem a Judást, kit oisseahivnék.
Jelenlétedet a hegyekbe menckitsd el

Vond vissza magad a bűnömmel telt világból
A kétségbeesés kegyelmé'vel borits be
Haljak meg szép napom vonzó véleilenének
Ki hatalmad erős éjébe ta1'tOZ01H.
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Lemondás a föld szépségeiről; megtisztítása az emlékesetnek
esábító emlékeitől, a szenvedélytől és a gőgtől; s elfogadása en
nek a szellemi halálnak, mely az igazi élet záloga; ez a teljes
mezítelenség, melyben egyetlen kincsünkül az ímádság marad ineg r
ezek az állomásai a jouve-i misztikus éjszakának, amelynek. Vó
gén "a benső levegőég" hajnalodó derengésében föltűnik a Galamb
s a Bárány szimboluma, a Kereszt é~ a Megtestesülés. II "TaIódi
test", isten- s embertest titka és valósága.

Bárány! a mennyei mély ceondnei« alkotása
A teremtett világ határtalan bűneben.

Szeretlek. Szép szemed, áldozat és okosság,
Erősebb a halálnál és mint cl vak erő

Rohama; és türelmed tüzesen lolJogó Itút
Katakombáink élő kúijainak a méluén
De a világ bolond vigalma nunulhat.atlan
Szép agóniád fölött, mely fekete mint az éjek.

..Humanité du ChristI" Ez az a valóság, melyben a crtlma
megoldódik s a meghasonlás megbékél. Krisztus romlandó em
berségünkbe testesülve s meghalva, legyőzve a halált és foltá
madva a romolhatatlanságra: ime a Hős, az üdvösségért harcoló
lélek útjának örök Mintaképe. A költó is: meghal a világ életének.
hogy föltámadj on a lélek életére; a tudat is. megölve alvilágl\
szörnyeit, kiemelkedik a világosságra. S a lélek, mint az Énekek
Énekének jegyese, szellemi ..hegyvidékének" magasában elindul
megkeresni a Vőlegényt.

Ahogy bús fátylaim alatt meetelenill
Elindultam e hűs hegyvidék magasában
Kedvesemet keresni, kit semmi gyönge nyom
Nem jelzett emlékezetemnek

Emberek jöttek szemközt egy megtévedt világból
Őrök, akik a várost elárulni lopództak .
S én megkérdeztem őket: nem láttátok a kedvest
A searuast, akinek tűzeit itta Zángom?

Apáik hagyományát követve már soha
Nem ioalalkoetok ők csak anyaggal, számadással
Es haldoklók nevetve meredt.ek rám akár
Egy rég-halottra. ki fölkel és szólni kezd.

•••

A világ éjjelén angyalok harca dúl
S prédája a szivünk az iszonyú tusának
Es ostromol a harc irgalmatlan oadul
Fölváltva hit. remény. csüggedés és gyalázat



S van úgy, hogy a su.gár'vető m'int tétova
.Árnyék oly végtelen szomorúsáoha. roskad
A Romlás angyala nemzetek héroszu
Meginog és kiárad hatalma ct Gonosznak.

..l. költő nincs egyedűl éjszakájában. Mint a saját megnőtt
életét, úgy éli kora s nemzete életét; (úgy, ahogyan Ady vallja
magáról egy csodálatosan hatalmas versében, "A megnőtt élet"
ben. "Most, íme, itt az életemnek -- Átkos és bús magyarázata,
-~ Sejtő kínja, szédületc, - Dölyfe, íme honnan erednek"). Kora,
nemzete drámáját éli s harcolja meg magában; az a "combat
spirituel", amelyben üdvösségéért viaskodik, egy kor s nemzet
üdvössózharca is egyben. Mint a szentek éjszakájában az egész
emberiség, úgy van jelcn II kőltöében is közösség», a nemzet. S
ahogy aköltőbcu, úgy folyik a nemzetben is teremtő tudat s dúló
ösztön küzdelme, A költő - írja J ouve Rimbaud-ról - "a ka
tasztrófa szeme, .. 'I'udata és tudatalattija a nemzeti. társadalmi,
emberi katasztrófának, mely benne személyessé lényegül". Magáról
vall a költő és nemcsak magáról; a maga megváltását keresi és
nemcsak a magáét; mint Krisztus földi sorsában az emberiség ál
landó lelki útja, oly tipikusan, valóságosan és szfmboluruszerűen.

oly sűrített tisztaságban és feszültséggel jelenik meg a költőben

a nemzet legbensőbb élete. A költő "tanú", de nem mint szemlélő,

hanem mínt aki tauúságot tesz egy iguzságról, amely eggyé forrt
legbensőbb lényegével; nemzetének történelmi ideje s az Ő sze
mélyes ideje egybeesik - mint Jouve mondja, ez a "eontraetíon
du temps historique dans le temps personnel"; a költőben a nem
zeti sors, nemzeti dráma, nemzeti katasztrófa tudatosul és spiri
tualizálódik, a lelki, kegyelmi szférújúba emelkedik s misztikus
jelentőséget ölt: egy nemzeti üdvösséadrúma méreteit és értelmét.

Igy lesz a vers, a költő "megnőtt életének" vallomása, szük
ségszerűen többértelmű, többsíkú, "poésie ft plusisurs hauteurs";
mint ahogy többsíkú. többértelmű, ahonnét kiszakad: a költő élete
is. "Oly költészetet kell teremtenünk - írta Jouve -, mely mély- .
•égesen megragadja a kor eseményeit s melyet úgy olvashas
sunk, mint részben a megrendítő események közvetlen visszaadá
lát, részben mint távolabbi, elvontabb elmélkedést arról, ami
gyökerüket táplálja". Mert az ember nemcsak történelmi lény,
hanem tiirténelemfölötti is, s a versnek -- miut a középkor mű

vészete tette, vagy Dante, akire Jouve példaként hivatkozik 
együtt s egyszerre kell kifejeznie ezt a "többsIkú" valóság-ot: a
személyesben az általánost, az evilágiban ai evilágon túlra mu
tatót, a transzcendenciát, s a természetesben. a természetes át
látszó fátyola mögött a kegyelmit.

"Delacroix, lac de sang" - írta Baudelaire a festőről "A Fá
roszokv-ban; gonosz angyalok látogatta vértő, melyre örökzöld
fenyőerdő vet árnyat... "Delacroix, lac de sang" - írta mottóul
"Allee6riá"-jához Jouve. Mit jelent ez az allegória' Delacroix vi-



lágát idézi, azt, amelyik az igazi s amelyik túl van a delaeroíx-i
exotízmus, akadémizmus és romantika fölszinén, túl a köztuda t
ban élő Delacroix-n: a "vértavasat" idézi, akinek lelkében "TaIam i
sötét hatalom kíván kielégülést": halált és vért i s aki a teremtő

képzelet hősi aszkézisával fegyelmezi reuddó az ösztönök anareh i
ájáU Vagy túl a festőn. s egy képzelt Delacroix-kép zsúfolt szin
bólumában, jelentené· magát a lelket s a lélek vérengző alvilágá
ban a párducölő Tudat győzelmes megjelenését1 Vagy még ezeu
is túl, ez is egyike volna a "mai verseknek", egyike a ..piéce
actuelle"-eknek s az allegória megIejtóse maga a történele. len
He: Franciaország és Párizs, a legázolt és szétmarcangolt'l

A vadállat, meiunet« karmai számok
Mely szörnyű gYilkossá{/ok ívét hord-ia szü!lyébe",
S szemében vak hatalmak rőt tébolyu, »ei lángot
Egy véres asszonyi kart marcanuoloa siitéten
A vad a reménytelen zsúfoltság si.1:atalján
Hol minden. porbadőlt, Cf/Y teslet vonszol át
Roppant áldozatot ezerelment hajdanán
Ki a harc lelke hunytán még lobol/ott tovább;
S körben a hegyek alján a védők kart emelnek
H ódolva a mező vérlucskos vad urának
A béke jeleként! és zokogni se mernek
A . lakomán, amit távolból kÖl'ülállnak,

Egy áll csak ott nyilát viseh'e még
Egy áll csupáft ott eou tet ona késcel
Csak egy meríti ki tört atlétaseirét
S megöli majd a bűn párducát puszta kézzel.

Delacroix és lélek és nemzet: az allegória mindhárom jel'enté6e
Talóság ebben a "többsíkú költészetben". Mort a korrespondenciák
törvényei szarint mindenben ott van minden, s aki kiüresítette
magát az önzéstől s a hiú gyönyörködés kísértésétöl, az képessé
válik arra, hogy fölfogja magában a létezés egységét, s mq-át a
Létesőt, a Lét teljesség ét.

A Lét, az seép. H atalmas, akárcsak a pokol
Szeplőtlen tiszta, mint az azúrkék hegyek
Könyörületes, mint fL felhők (J magas égen
Bizonyos, mint a távoli halál
Vidám, mint szakadék fölütt lovagló csillag
Ki nem látta legmélyebb gondolatai mélyén?

De aki látta, az nem látta önmagának
Súlyától megriadva folytonosan hívánja
S aki nem látta, egyre lát.ia és aki bárha
Szerelem nélkül is szeresse az örök
Nyűtt szívvel tökéletes csillagot pnekeliink
Mely felénk integet a vastag sírköt'ön át.

7.


