
ÉNEKEK ÉNEKE
Balássy László fordítása

(Harmadik, folytatólagos részlet*)

V.

A vőlegény szépségének leírása, történeti bevezetéssel, rnelyben hangulatilag
és tartalmilag is megismétlődik a III. l-ben elmondott eset, ezúttal azonban
szerencsétlenebb kifejlettel: a menyasszonyt Jeruzsálem őrei rossz személynek
nézik és fátylát letépve, megverik, Elfut, majd a nyoszolyóleányok segítségével

ismét rátalál jegyesére.

Menyasszony:

Aludtam, s virrasztott szívem ...
De csitt! Zörget a kedvesem! - - -

Vőfélyek:

Nyiss ki, húgom, mátkám,
szeplőtlen galambom:
fürt jeimet harmat lepte,
éj nedűje hullt fejemre,
bocsáss be az ajtón!

Nyoszolyólányok :

Köntösöm már Ievetettem,
újra föl nem vehetem,
lábamról a port Iemostam,
bizony, hogy nem szennyezem !

Menyasszony:

Szerelrnesem benyúl a zár felett,
s egész bensőm a vágytól megremeg.
Kelek hát, hogy kinyissak kedvesemnek:
kezemről rnírrha árad,
s ujjaim finom mirrhától csepegnek ...

De jaj: midőn ajtóm az éjbe tárom,
már elhagyott, elment apáram!
Lelkem epedve hallaná szavát!
Keresem őt, de nem találom,
hívom, s választ nem ád !

A város-őrök, hogy bolyongva lelnek,
megragadnak. sebesre vernek;
a kőfal őrizői körbefognak.
és fátyolomtól megrabolnak !

Kényszerítlek, jeruzsálemi lányok,
vigyétek hírül kedvesemnek,
ó, szóljatok neki, ha rátaláltok,
hogy betege vagyok a szerelemnek!

Nyoszolyólányok :

Úgy; keresed, úgy kívánod,
oly kiváló tán a párod,

• Az első részletet ezévi júniusi, a másodikat szeptemberi számunkban közöltük.
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oly szépséges, oly dicső,

más felett oly ékes ő,

hogy erre megcsketsz ? !

Menyasszony :

Fehér, s piros a kedvesem,
túlnő tízezreken !
Fején színarany ék,
s göndör hajfürtjei
hollóként feketék.
Két szeme: vizereknél
játszadozó galambpár,
tejben fürdő galambok
az áradó pataknál ...
Orcái jó füvekkel
illatos balzsamágyak,
s liliom-ajakáról
Iegtísztább mirrha árad.
Kezei: aranyhengerek,
tárzisz-kövekkel ékesek,
Elefántcsont a teste,
zafíroktől övezve.
Lábai; arany-talpakon
szökellő márványoszlopok.
Alakja, mint a Libanon,
s pompás, miként a cédrusok!
Az dnye: csupa méz,
és ő maga mindenkit megigéz!
Ilyen az én szerelmesem,
jeruzsálemi lányok,
ilyen a kedvesem!

Nyoszolyólányok ;

Merre jár szerelmed,
vajon merre leljük ?
Szűzek szűze, jer velünk,
hadd keressük együtt!

Menyasszony:

Kertjébe rnenjünk, tán ott leljük őt,

virágzó balzsamágyai között,
hol ujjongó szíve gyönyörre gerjed,
s Iiliom-szedve járja be a kertet ...

Övé vagyok én, ő meg az enyém,
ki a liliomok között mulat!

VI.

(l) A vőlegény, valamint a násznép az ara szépségéről énekel. A vőlegény szó
szerint megismétli a IV. fejezet néhány sorát. (2) Kísértés, melyben a meny
asszonyt egy ismeretlen, négyesfogaton járó nagyúr vőlegénye elhagyására

akarja kényszeríteni.

l.

Vőlegény:

Ö,' mennyí báj tündöklik testeden!
Szép vagy, mátkám, mint Tirsza városa,

670



Jeruzsálemként ragyogsz fel nekem!
S félelmes vagy, mint roppant hadsereg:
megigézel sugárzó szép szemeddel; 
fordítsd el tőlem a tekinteted!

Dús fürt jeit hajad elomlón bontva rád,
belep, mint kecskenyáj Gileád oldalát.
Mint fürdetés után nyírásra kész juhok,
olyan nekem fehérlő fogsorod:
minden juhnak iker-báránya van,
és egy se meddő, mind hiánytalan.
Halántékod: gránátalmaszelet,
áttetsző fátyolod megett ...

Oldalamon hatvan királynő,

nyolcvan feleség keresi kegyem,
seregnyi szűz szolgál nekem,
de az én lelkem csak érted. eped,
makulátlan galambom, kedvesem!
Benned ujjong anyád,
szülőd benned vigad,
magasztalnak királynék, feleségek,
szűzek ajkán téged dicsér az ének,
s hirdeti: te vagy a legboldogabb!

Násznép:

Ki az, ki pirkadatként közeleg:
szép, mint a hold, és tiszta, mint a nap,
s félelmes, mint egy roppant hadsereg? !

2.

Menyasszony:

Dióskertembe elmegyek,
bejárom a zsendülő völgyeket,
hadd látom: hajt-e már a szőlő,

virul-e a gránátvirág ? ! - '

De lelkemet zürzavar fogja el:
Ammi-Nadib kocsijába emel!

VII.

{l) A menyasszonytánc. (Bővebb kifejtést ld. aBevezetésben.) (2) A vőlegény

datolyapálmához hasonlítja aráját. Isten vágyódása, végtelen szerelme a ke
gyelmek teljességében tündöklő lélek iránt. (3) A kitáruló lélek mérhetetlen

odaadással hívja egyesülésre mennyei Jegyesét.

1.

Násznép:

Jöszte, Szulamit, jöszte már:
a menyegzős nép táncra vár!

Menyasszony:

Miért, hogy engem látni vágytok,
ha járom a tábori táncot? ! -
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Mily kecsesen lépdelsz, fejedelmi leány, saruidban !
Csípőd hajlam: mesteri kéz alkotta kösőntyű,

Köldököd: illatozó borral teli gömbölyű serleg.
Búzarakás a hasad, liliommal körbekerítve.
Emlőd, rnint gida-pár: a gazella két kecses ikre.
Síma nyakad: riemes ívű, büszke torony, elefántcsont.
Tükre szemednek, mint két tó Hesebon kapujánál,
s orrod, mint libanoni torony a damaszkuszi lejtőn! 
0, Kármel-hegy ékességeivel koszorús fő!

Mily pompás e kibomlott haj bíbor ragyogása:
omló fürtök láncaival a királyt rabul ejti!

2.

Vőlegény:

Báj és gyönyör, és mínden, amí szép,
megsokszorozva tündöklik tebenned:
termeted olyan, mint a pálmafa,
és ingerlő datolyafürtje melled.

Szóltam magamban: Hadd kúszom e fára,
és fürtös gyümölcsei t megfogom,
mert emlőid nekem e drága fürtök,
s almák illata árad orrodon.

Üdíts, szerelmem, csókjaid borával,
hisz nincsen ennél édesebb ital:
méltó rá, hogy szürcsölje kedvesed
tikkadt ajkával és fogaival !

Menyasszony:

Kedvesemé vagyok, s ő utánam eped!

Jer a mezőkre, háljunk a tanyákon,
és járjuk be reggel a kerteket:
hadd lássuk, hajt-e már a szőlő,

igér-e dús termést az ég,
s virul-e a gránátvirág ? ! -

Ott adom majd neked szerelmemet!

A mandragórák illatoznak,
s kapunk előtt kívánatos gyümölcsök:
belőlük újat, s régit is
szerelmesemnek őrzök!
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