
démonnal, a legősibb ellenállóval, aki nem tud odaadini és nem tud szeretlDii..
A kil!értó egy hamis Isten palJástjában jött, a korláttalanság lálllz:atával hízel>
gett géníuszának, s elérte, hogy a költő, alm nem akarta magát odaadni BeIIn

embernek, sem Krisztustn.a\r, feltétel nélkül szolgálta őt, minden szabadságáról
lemondva.

Isten ajándékát, a géniuszt, álaréul öltötte magára egy negativ erő, a
teremtő működés ellentéte, mely nem tud ihletni, csak: csáb.Vta!nL Amivel csá
bít, azt is kénytelen Istentől kölcsönözni, mert a negatív emnek semmije sin
csen. Csupán Isten lefelé való tükröztetésére való, hogy adakozás helyett ki
üresítsen. alkotás helyett szétromboljon.

A démon, Istent utánozva, az egész embert magának követelte, ás Isten
számára nem hagyott egyebet száraz erőlködésnél a költő szívében, Visz0nzá8~
nem adott semmit, sem vigasztalást, sem reményt. Az egyetlen vígasztalótól, ft

Megváltótól pedig dühös szidalmakkal kergette el, 8 tragikus teleselésre kény
szerítette Krisztussal.

Te sötétség, melyből szár:mazom - kiáltotta a költő - jobba:n szeretlek
téged, mint a lángot, mely a világot korlátozza!

Krisztus így felel az evangéliumból:
En vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben.
Nem kell Krisztus, a közvetítő. aki megzavarja Isten és ember viszonyát!

- felerel a költő.

Senkisem mehet az Atyához, csak énáltalam - válaszolja Krisztu& au;

evangéliumból. - Senkisem jöhet énhozzám, ha az Atya nem vonzza őt ...
Halló, ki van ott? - rázza a kőltő türelmetlen szenvedéllyel Krlsz1Ju!J te

lefondát. - Senkisem felel!
Nem mindenki hallja az én szómat, csak akinek megadatott... Akinek

fülei vannak a hallásra, hallja meg ...
Rilke nem hallotta.

RILKE VERSEIBŐL

PONT DU CARROUSEL

A vakember, aki a hídon áll
névtelen tájaik vén kőjeleképpen,

talán a mindenség sarkpontja éppen
(mely körül a tág csillagóra jár)
s az égitestek csöndes közepe.
Hisz leng, forog, ráng minden körüle.

AZ OLAJFAK HEGYEI"

o az igaz, 11Wzdulatlan gránit,
zilált utakra állítva oda;
az alvilá." sötét bejárata,
melyegy sekélye.~ nemzedékre IÍ8Ít.

Szedő Dénes fordítása

Sápadtan, törten ment a szürke fák
lombja alatt az Olajfák hegyére,
és lehajtotta poros homlokát
mélyen, porlétünk tOrT6 tenyerébe.

Mennyi mÍ1wen volt már. S most ez li vég.
Mennem kell, pedig .szemeim nem lát'nak,
• mért akarod, neved dicséretét
hOfllJ hirdessem, amikor nem talállak.



Mert nem talállak. Nem vagy itt belül.
Nem vagy másban. A kövön sem. kívül.
Most nem talállak. Küzdök egyedül.

Magam vagyok és teruier bánatom,
mit Veled enyhítettem egykoron.
s Te nem vagy itt., O, szörnyű fájdalom ...
Később angyal jött hozzá szárnyakon.

Miért angyal? O, közelgett az éj,
és hűvösen hullámzott át a fákon.
Tanítványait elnyomta az álom.
Miért angyal? O, közelgett az éj.

Nem volt különös jel az éjszakában,
volt már száz más ilyen.
Kutyák. kövek aludtak a homályban.
De jaj annak, ki szomorú magában
reszketve várja, hogy hajnal legyen.

Mert nem jön mindig angyal hő imánkra,
s nem lesznek ily nagyok az éjszakák.
Maga marad. ki elhagyja magát,
az Atyja is mindenéből kizárja.
8 nem lel magának pártoló anyát.

Csanád Béla f o r d í t á s a

AZ üZENET

(Az angyal szavai)

Istenhez nem vagy közelebb
(mindenki messze van)
ám áldással rakott kezed
süt csodálatosan.
Gyolcs közül szebben nem ragyog
asszonyi kéz hava:
én nap vagyok, harmat vagyok.
ámde te vagy a fa.

Elbágyadtam - nagy volt az út 
s [eledtem, megbQcsáss,
mit Ó, a nappal koszorús,
ékkővel koronás
néked üzent. szent álmodó,
(főm az ürtől kusza).
Lásd, nevem: első hírhozó,
ámde te vagy a fa.

Kifeszítem '(L szárnyamat
s megnőttem csodamód;

köntösöm, mint fényáradat
kunyhódba behatolt.
Mégse voltál mind e napig
magánosabb soha;·
nem látsz: sóhajként lengek itt,
ámde te va'gy a fa.

Búsonganak az angyalok
- kiki társtalanul -:
vágy sona így nem lobogott,
ily tétován s vadul.
Valami készül. közeleg 
álmod megérteti.
Udvözlégy ! im rádismerek.
kész mátka, szívbeli.
Kapu vagy, tág. szertelenül,
s kitárulsz mihamar,
dalom számára drága fül,
kiben szavam elcsendesül,
mint erdőben a zaj.

Jöttem s ezeregy álmodat
látod betelni ma.
Rámnézett Isten: csillogott ...

Amde te vagy a fa.

Szedő Dénes fordítása
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MAGNIFICAT

Fölfelé már nehezen ment a dombra,
s bár nem vigaszt, nyugvást akart ugyan,
de hogy a magas, viselős matróna
elébe jött büszkén és komolyan

és szó nélkül mindent tudott felőle,

'Úgy érezte: nem is fáradt nagyon;
lassan tárták ki karjuk ölelőre,

és szólt az ifjabb: Most elmondhatom,

hogy életem már mindörökre áldják.
Isten előtt megsemmisül a gőg,

O nem nézi gazdagok ragyogását,
gonddal keres egy szolgálóleánykát,
és rábízza a végteLen időt.

Engem választott. Gondold csak: para.ncsa
miattam mozgat csillagrajokat.
En lelkem, rajta, emelkedj magasba,
s magasztald az Urat.

Csanád Béla fordítása

MARIA SIRALMA A KINSZENVEDES ELOTT

Ily szándékkal nem lett volna szabad
asszony testéből megszületned. Földi
megváltóka.t hegyek közt kéne lelni,
ahol a szikla szikláról szakad.

Gyönyörű völgyedet nem szánod~e

magad feldúlni? Tekintsd gyengeségem:
tej s könnypatak csupán az osztályrészem,
s csak te voltál életem többlete.

Jöttödre készítgettek gyenge kézzel.
Törtél volna ki belőlem vadul!
Tigris fogával hogyha megelégszel,
mért oktatott asszonykéz botorul

tenéked puha, tiszta köntöst szőnöm,

min sebző varrat hírül se legyen:
hogy életemmel együtt rádterüljön ?
S fonákra fordítod most hirtelen!

Szedő Dénes fordítása

MARIA MENNYBEMENETELE

Nemcsak néhány tanítványi szemből,

mely most árva ruhádra mered. ~ .:
eliHantál a virágkehelyből,

madárból, mely szeli az eget.

Oldottsága kisdedek szivének
s tehén tőgye érzí híjadat - ;
egy sugárral mindenik szegényebb,
csak a mennyek mélye gazdagabb.

351



Letépett szem szöllő, tónkőn sarjadt,
szam6caszem, ízzel telt edény,
hadd érezzük, mézzé hogyan olvadsz
az üdvösség elbűvölt inyén.

Te elmentél, mi maradtunk. Gyógyirt
szomjaz a föld minden zugoIlla.
Bátorítson kegyelmed bora, -
mert értésról, tudhatod, itt szó sincs.

Szedő Dénes fordítása

A TEKOZI..O FIú TAVOZASA

Itthagyni mindent széjjel, összedúltan,
ami miénk és mégsem a miénk,
mi arcunkat, mint viz a régi kútban,
[otirozoa, törve tükrözi felénk;
itthagyni mindent, ami mint a húsban
a tövis, úgy belénk kapaszkodik,
s mindazt, amit
észre sem vett a szem,
(oly mindennapi, megszokott előtte)

egyszerre meglátni: békén, engesztelódve,
mintha most állnánk csak közeliben,
s e lámuIni, hogy mennyire fölötte
s mil1l személytelen volt a gyötrelem,
amelytől gyermekkorban szenmedett,
s mégis itthagyni most: kéz a kezet,
mintha gyógyult sebet tépne fel újra,
és menni, de hová? maga se tudja,
messze, egy képzelt, forró táj felé,
mely dolgai között mint a kulissza:
egy kert vagy fal, hidegen áll elé;
mindent elhagyni: miért? szenvedélyek,
sötét unalmak, Wrelmetlenségek
miatt, s mert senki meg nem értené,
Minden rosseat vállalni s mint a l71Iáva,
pusztulni hagyni, ami kincset ért,
s meghalni árván, nem tudva, miért -

ez lenne új életnek a nyitánya ?

Csanád Béla f o r d f t á s a

ORFEUSZI SZONETT

FelMként a világ
változik egyre,
ám, heJ kitelt, hazaváow
minden az eg'llbe.

Tún6k rendje felett
hallani hangos,
őshoni énekedet,
isteni lanto••
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Kint győzni van-e kar?
Szeretni van-e szó 't
Sejti-e földi lakó,

mit hoz a holta 't
Vágyát már csak a dal
vigasza oltja: '

Szedő Dén.i forl1UásA


