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Francia költő, esszéista
(1923). Matematikusnak
tanul, de érdeklődése ha
mar a költészet felé fordul.
Kacérkodik a szürrealiz
mussai, majd filozófia-dip
lomát szerez, számos
egyetemen tanít, jelentős

esztéta, és művészeltörté-

ugyanerre a szellemiségre derítenek fényt az apáti tanítások is - a
monostor közössége felé forduló figyelemmel, de a világi életek
irányában is megnyíló figyelmességgel és felelősséggel: "Ha nem
tartjuk is beszédmódunkat erőszakosnak,szavaink akkor is gyak
ran okoznak fájdalmat és bánatot magunknak és másoknak, a ben
nünk élő érzékeny gyermeknek. Ezért a továbbiakban gondolato
kat, támpontokat kell keresnünk az együttérző, erőszakmentes jé
zusi kőzlésmódra, hogy előbb a szívünk, majd a nyelv síkján épít
sük le a köztünk meredő falakat. (. .. ) Az erőszakmentes beszéd
mód lehetövé teszi, hogy valódi kapcsolatba kerüljünk önma
gunkkal és másokkal, és hogy természetes (körültekintő) együttér
zésünk tág teret kapjon." (Várszegi Asztrik)" Előbb a szívünk,
majd a nyelv síkján... Bernadettnek lett volna esélye erre? Barátsá
ga Csipesszel erre az útra vitte, vihette volna? S a traumatikus ta
lálkozás az édesanyjával? A történet folytatása árulkodnék erről

igazán; a megíratlan, tehát kiben-kiben továbbírható eseménysor.
Júlia pedig? Esélye és ereje neki is alig volt minderre. Csupán al
kalma és indíttatása. Elhívottsága. Ami elégnek bizonyult. Elégnek,
mert a legtöbbnek. A falak a szív és a nyelv síkján lebonthatatla
nok. Ezért csakis lebontani lehet azokat.

(Szabadulás) Megöltem az anyámat - ez a cím indítja a kötetet. "Uram!
/ Szerelmern!" - e szavakkal zárul a Júlia. Irodalmi kiadvány aligha
emelkedhet ennél mélyebbről ennél magasabbra. A szerkezet ten
né? Pusztán az elrendezés biztonsága? Ki tudja. Az utolsó oldalakra
magasban járunk magunk is, boldog félelemben, óvatos boldogság
ban. Mint, ha vannak, a szabadok.

A tanú fenyegetései
I.

Felszítani mi mást akartál asztalunkon.
Mint kettőzött tüzünket, a Izalált?
A vörhenyes, csupasz földi asztalt féltemben
Összetörtem hisz ott szél csapott fel: halál.

Öregszem. Odakinn a szónak igazsága,
A szélnek igaza harcba nem száll sosem.
És kilobbant a tűz, mely egykor tempiomom rolt,
Nincs bennem félelem, nem alszom el.
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netlel is foglalkozik (ér
deklődésének spektruma
a gótikus falfestményektől

Giacometliig vagy Ale
chinskyig terjed). Szarnos
angol rnű, egyebek közt
Shakespeare drámáinak
és Yeats verseinek fordí
tója. Irodalmi, művészet

történeti esszéket publikál,
hatással van rá a részben
utazások során megismert
Kelet szellemisége. Egye
bek közt költészeti Gon
court- és Montaigne-díjas,
az Akadémia költészeti
nagydíjasa. Többször je
lölték Nobel-díjra, konfe
renciák, monográfiák fog
lalkoznak művével. Néhány
kötetcím: Dans leleurre du
seuil (Aküszöb csapdájá
ban, 1975), Ce qui fut
sans tumiére (Fény nél
kül, 1987), Débuts et fin
de la neige (Hó előtt, hó
után, 1991). Gyűjtemé

nyes kötete: Poémes 
Versek, 1986.

II.

Lásd, minden út, melyen jártál, most összezárul,
Már meg nem adatik a régi haladék,
Hogy tévelyegj kicsit. Kitér a tér eló1ed,
Felhangzó lépteid egy helyben maradók.

Mért hagytad, hogy szeder indája lepje be
A csend tökélyét minden utadon?
Kopár tűz őrködik emlékezet kertjében,
S hát te, árny árny között, hol vagy, ki vagy vajon?

III.

E kertbe nem lépsz be többé soha,
A szenvedés, magány útjai elmosódnak,
Holt arcodnak jelképe már a fű.

És az sem számít, magába rejti-e
Sötét templom köve, fa belsejébe
Megvakult, vérvörös arcú nap,

Hogy hosszan és
Álmodban haldokolhatsz, beéred annyival,
Az árnyat sem szereted, bár elveszed feleségül.

IV.

Most itt vagy egyedül, csillag hiába mind
Közel van a közép s el is távolodik,
Jártál s járhatsz sokat, nem változik a lényeg,
Egyazon éj van itt, és vége-hossza nincs.

Lásd, most már önmagad önmagadról leválik,
Egyazon hang kiált, nem hallod, hangja sincs,
Netán te halsz meg itt, most, mikor már nem rettegsz,
Elvesztél volna tán, nem keresgélsz pedig?

V.

Hallgat a szél, övé a legvénebb panasz tán,
Utolsó én leszek, megvédni holtakat?
A tűz emlék csupán s némi hamu-maradvány,
Záródó szárny nesze és holt arcok zaja.

Csak szürke víz vasát, tudod, mást nem szerethetsz,
Ha angyal zárja le egykor a partokat,

520



És beléfojtja majd a dermedt, néma part
Vizébe mind a fényt mely holt szárnyról pereghet.

Még pár kemény szavam legalább elfogadd,
Érted legyőzöm én álmomat, houamai,
Szólítom kedvedért fákból, melyek recsegnek.
A lángot, legyen ő a hajó és a part.

Érted szítok tüzet a téren és időn túl,
Tűz-tépázó szelet, holt fáknak ág-bogot,
Visszhangból láthatárt, hol hullnak csillagok,
S holdat, mely dúlt halom halott közé zuhog.

Fa, lámpa
Öregszik a fában a fa, itt a nyár.
A madárdalt madár hasítja át elröppen.
A ruha pirosa fellobban, összetörve
Messzi égen az ős fájdalom szekerét

Ó, törékeny ország
Mint kézben hordozott lámpásnak a lángja,
Világ ereiben közel kering az álom
S egyszerűen dobog, ha megreped a lélek.

Te is szereted azt a pillanatot, mikor a lámpa fénye
Nappal jöttén kifakul, álmodik.
Tudod, hogy a szíved sötétje gyógyerő,

Bárka, mely partot ér s ott majd lehull.

Lackfi János fordításai
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