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A K°RD°S

Olyan akÀr egy gumilabda
a bokrok k´z¢ elgurult
telek vonulnak Àt felette
mikor v¢letlen¡l
rÀakadunk s ha kasza villa
gereblye nem lyuggatta ki
forgathatjuk nyomogathatjuk
nem lehet kiegyenlÁteni
horpadÀsÀt sehogy eloszlik
n¢gy-´tfel¢ majd ´sszeÀll
hirtelen ¢s ¢pp akkora
nem kisebb nem nagyobb talÀny

HA LIFTBE

Ha liftbe l¢psz
telefonf¡lk¢be szobÀba
ahol valaki huzamosabban
tartÂzkodott elûtted
hirtelen utÀnavinn¢d
a benn felejtett
csomagot f¢l pÀr kesztyüt noteszt
de csak levegût talÀlsz melyet
megjÀratott hajszÀlai
ruhÀi k´zt t¡dej¢ben
utÀnavinn¢d nem lehet
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ALMA

Vettek pÀr lÀda almÀt
hogy majd t¢l v¢g¢ig kitart
n¢ha ÀtvÀlogattÀk
kiszedt¢k a rohadtakat
s azokat ett¢k meg elûbb
kivagdaltÀk a terjedû
erjedû barna foltokat
De mire elfogy egy adag
az ember Ãjra vÀlogathat
A t¢li hÂnapok alatt
nem ettek csak rohadtat
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    ELýSZñ PçL APOSTOL    
àKORINTHOSZIAKHOZ íROTT ELSý

LEVEL°NEKÊ FORDíTçSçHOZ
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Az I. KORINTHOSZI LEV°L keletkez¢st´r-
t¢net¢nek rekonstrukciÂjÀval kapcsolat-
ban az elsûdleges kiindulÂpontot az
APOSTOLOK CSELEKEDETEI 18. fejezet¢-
ben olvashatÂ megjegyz¢s jelenti; esze-
rint PÀl apostol ath¢ni tartÂzkodÀsa utÀn
ä a nevezetes àAreiopagoszi besz¢dÊ el-
hangzÀsÀt k´vetûen ä ¢rkezett Korin-
thoszba. LukÀcs beszÀmolÂja alapjÀn ä
àOtt maradt pedig k´z´tt¡k egy ¢vig ¢s hat hÂ-
napig, tanÁtva Isten ig¢j¢tÊ (AP. CSEL. 18,11)
ä mÀsf¢l esztendût t´lt´tt Akhaia provin-
cia sz¢kvÀrosÀban, valÂszÁnüleg 50 tava-
sza ¢s 51 ûsze k´z´tt.

Az I. szÀzad derekÀn k´r¡lbel¡l hÀ-
romnegyed milliÂs l¢lekszÀmÃ Korin-
thosz igazi vilÀgvÀrosnak (koszmopolisz)

szÀmÁtott; a rÂmaiak, g´r´g´k, f´nÁciai-
ak, szÁrek, zsidÂk, egyiptomiak lakta vÀ-
ros arculatÀt tekintve talÀn a leginkÀbb
AlexandriÀhoz hasonlÁthatÂ, szellemi je-
lentûs¢ge pedig m¢g inkÀbb Epheszosz¢-
hoz. Mindamellett a vÀros (rossz) hÁr¢rûl
a korabeli g´r´g nyelv egyik ¢lû kifejez¢-
se, a korinthiadzein (àkorinthoszkodniÊ)
Àrulkodik a leg¢kesebben. E szÂ ugyanis
a (szent) prostitÃciÂ iparszerüen üz´tt
vÀltozatÀt jel´li. A vÀros f´l´tt, az Ãgyne-
vezett Akrokorinthoszon Àllott p¢ldÀul az
Aphrodit¢-szent¢ly, amely egyed¡l ezer
àpapnûtÊ foglalkoztatott; de megtalÀlha-
tÂ volt Korinthoszban a hagyomÀnyos
ol¡mposzi istenek k´z¡l ApollÂn, az ide-
genek k´z¡l pedig Astart¢, Melkart, K¡-
bel¢ temploma is. S ha az ́ b´l felûl az em-
ber tekintete a tÀvolabbi horizontot pÀsz-




