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VIHAR JUDIT :  „EZER ALAKBAN…” 

A Gendzsi monogatari és megjelenési formái a világi rodalomban 
 
 

2008-ban ünnepelte a világ a Gendzsi monogatari ezer esztendıs születésnapját. Február 11-
én a Jomiuri simbun címő japán napilap egy cikkben méltatta az alkotást, mint a világ 
legrégebben keletkezett, mindenféle elızmények nélkül megszületett regényét, amely nem 
csupán szerelmi történetek sorozata, hanem sokkal fontosabb, értékesebb annál. A több mint 
ezeréves mő nemcsak azért érdemel ünneplést, mert tágabb értelemben ez volt a világon az 
elsı nagyobb lélegzető történet, hanem azért is, mert hatása, kisugárzása több mint ezer éven 
át érezhetı. Nemcsak más epikai mővek születtek meg a Gendzsi vonzásában, hanem sikeres 
japán színdarabok, klasszikus nó drámák, de filmek, operák, modern színmővek, animék is. 
Elenyészıen kevés irodalmi mő tudott úgy hatni ezer éven át, s tudott új, értékes alkotásokra 
serkenteni, mint ez a mő. Valószínőleg igaza van Mee Seen Loong1 sinológusnak, aki szerint a 
Gendzsi a japánok számára annyit jelent, mint a nyugatiak számára a Biblia.  

A Béke és nyugalom korszakában 
A Gendzsi monogatari a 11. században született, a Heian-korszak2 közepén. A kínai hatásra 
megalakult japán állam, melynek fıvárosa Nara volt, a 7., 8. századra megszilárdult. 794-ben 
Kammu császár3, hogy szabaduljon a narai kolostorok egyházi befolyása alól, új fıvárost 
alapított. Ebben az idıben a buddhizmus túlzott pártolása helyett a japán nemzeti jelleg 
kidomborítása vált lényegessé, ugyanis Kína akkori hanyatlása miatt a szárazföldrıl érkezı 
befolyás csökkent. Kammu császár székhelyül a csodálatos fekvéső Heiankjót, a mai Kiotót 
választotta. Heiankjó magyarul annyit tesz, mint a béke és nyugalom fıvárosa. Ha a késıbbi 
korok háborús idıszakait tekintjük, ahhoz képest valóban a béke és nyugalom ideje volt ez a 
négyszáz év, bár ez sem volt mentes a szőnni nem akaró udvari intrikáktól, cselszövésektıl. 
  Heiankjóban a magas hegyekkel övezett festıi völgy ölén számtalan palota épült, de egy idı 
múlva a hegyekben, a legszebb erdık rejtekén is szebbnél szebb rezidenciákat emeltek. 
Ezekben a gyönyörő kertekkel övezett palotákban élte életét a korabeli arisztokrácia, szinte 
mit sem törıdve az udvar pompáján kívül létezı világgal. A béke e korszakában a császári 
udvar és környezete számára nem a háborúskodás, hanem a kultúra ápolása volt a 
legfontosabb. A korra egyfajta buddhista szemlélető életérzés volt jellemzı: a mono no avare, 
a dolgok iránti érzékenység, az elmúlás miatt érzett édesbús fájdalom, az illanó öröm, az élet 
múlandósága miatt feltörı bánat. Ez az érzés egyfajta kifinomult artisztikummal párosult, 
amely igen magasra értékeli a mővészeteket, a kalligráfiát, a versírást, a finom illatok 
élvezetét, a koto zenéjét, mindent, ami a szépérzékünkre hat. 
Az idıszakot a sokoldalú mőveltségő Fudzsivara család befolyása jellemezte. Ezt a nevet, 
amely „lilaakác-mezıt” jelent, 669-ben Tendzsi császártól4 nyerték el, mert sikeresen letörték 
egy másik nemzetség, a Szogák uralmát. Hatalmukat beházasodás révén tartották fenn. 
Uralmuk által a japán kultúra virágzását segítették elı körülbelül ötszáz éven keresztül. „A 
korai Heian-korszakra tehát a vizuális mővészetek, a vallási szövegek és szertartások, a 

                                                 
1 The Tale of Genji is to Japanese art what the Bible is to Western art. 
http://www.learner.org/courses/worldlit/the-tale-of-genji/watch/  2015.07.21. 9:58 
 
2 Heian-korszak (794–1186) 
3 Kammu császár (781–806) 
4 Tendzsi császár (661–671) 
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nagyszabású udvari ünnepélyek, valamint a hivatalos dokumentumokban és feljegyzésekben, 
illetve a költészeti antológiákban megtestesülı írásbeliség változatos és gazdag összessége 
alkotta a magas kultúrát.”5      
 

Muraszaki, a valóságos és a virtuális  
A Fudzsivara család tagja volt Muraszaki sikibu6 (kb. 973~978 – kb. 1014~1031) is, akinek 
életérıl viszonylag keveset tudunk. Apja Fudzsivara Tametoki igen nagymőveltségő 
embernek számított, korának kiemelkedı tudósa volt. Öccsét kiváló költıként tartották 
számon. Igazi nevét nem tudjuk, felvett neve, a Muraszaki „lila, bíborszín” jelentéső, ami a 
legelıkelıbb színnek, a császárság jelképes színének tekinthetı, emellett még a kımagvú 
gyöngykölest is muraszakinak mondják japánul. 
Muraszaki kitőnı nevelésben részesült. Naplójában számol be késıbb arról, hogy öccsének, 
mint akkoriban minden arisztokrata származású ifjúnak, kínai nyelvet kellett tanulnia, ami 
azonban a nık számára – beleértve a császárnıket is – tilos volt. A kisleány Muraszakit 
viszont főtötte a kíváncsiság, s egy paravánon keresztül hallgatózott, amikor öccsének kínai 
nyelvórája volt. Ha a fiúnak nem jutott eszébe valami, amit mestere kérdezett, a kis Muraszaki 
a paraván mögül bekiabálta a helyes választ. Ettıl kezdve szülei megengedték, hogy ı is 
tanulhasson kínaiul. Ez késıbb javára vált, mert mint naplójából kiderül, amikor udvari 
szolgálatba került, titokban módja nyílt arra, hogy Sósi császárnét kínai nyelvre taníthassa, 
híres kínai költık verseit olvassa vele7 
Valószínőleg 994 és 998 között kötött Muraszaki házasságot a Fudzsivara család egy másik 
ágából származó Fudzsivara no Nobutakával8, a császári testırség hadnagyával. Leányuk, 
Daini no Szammi9 anyja nyomdokait próbálta követni, bár alkotómővészete Muraszakiét meg 
sem közelítette. Muraszaki férje 1001-ben meghalt. Bizonyára ezek után foghatott bele az 
írónı a Gendzsi írásába. 1005. vagy 1006. tájékán a császári udvarba került. A „ragyogó”10, a 
„fénylı” 11, japánul „hikari”12 jelzıvel illetett ideális japán férfirıl, Gendzsirıl szóló regénye 
pedig minden valószínőség szerint 1008-ra készült el. Muraszaki 1010-ig tartó naplójából 
tudjuk, hogy szerelmi viszonyt folytatott a császárnı apjával, Micsinaga régenssel, aki bizony 
elcsente az írónıtıl a Gendzsi egyetlen példányát. Még egy híradás a regény sorsáról: 1022-es 
keltezéssel olvashatjuk a Szarasinai naplóból, hogy Takaszue lánya, a napló írója, ekkor kapta 
meg ajándékba a Gendzsi ötvennél több fejezetét.  
A különféle szövegváltozatokból a 13. századra két jelentısebb készült el: az egyik a 
Minamoto no Csikajuki által 1256 és 1255 között készített Kavacsibon, a másik a legendás 
költı, irodalomtörténész Fudzsivara Teika munkája, az Aobjósibon, amely talán értıbben 
közelíti meg Muraszaki regényét. A Gendzsi születésének 1000. évfordulója különleges 
meglepetést tartogatott: október 29-én megtalálták az 54 részes alkotás 32. fejezetének eddig 
ismert legrégebbi, 1240–1280 közé datálható kéziratos példányát. 
Hogy meddig élt Muraszaki, arról nincs pontos adatunk, de az biztos, 1031-ben nem lehetett 
már az élık sorában, mert a császári udvarhölgyek listájáról hiányzott a neve.    

                                                 
5 Totman 2006, 169.o. 
6 sikibu – nem az írónı nevének tartozéka, hanem ez egy udvari cím, rang, amely azt jelenti, hogy apja a „sikibu 
só”-ban, azaz a szertartási hivatalban dolgozott.  
7 Vihar 1994, 22.o. 
8 A nevek között a „no” szócska a nemesi rangot jelöli. 
9 Daini no Szammi a négy kötetbıl álló Szagoromo monogatari szerzıje volt, más állítások szerint a Gendzsi 
monogatari utolsó fejezeteinek szerzıje, de ez nem bizonyított. 
10 Muraszaki 1963, 23.o. 
11 Muraszaki 2009, 37.o. 
12 Muraszaki 1963, 23.o. 
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Alakja viszont nemcsak a Gendzsi szerzıjeként él tovább, hanem érdekes módon az írónı 
többféleképpen megörökíti, megjeleníti magát regényében. Mint ahogy a festık gyakran 
festették rá önmagukat különbözı témájú képeikre, Muraszaki is belerajzolta magát a 
regénybe, ı az egyik nıi fıszereplı, kislány korától haláláig. Természetesen Gendzsi neveli ıt 
fel, majd a nagy korkülönbség ellenére elveszi feleségül Aoi halála után. De Muraszaki 
sugárzó alakja még másképp is felragyog Gendzsi mellett. A hangját is hallhatjuk, amikor a 
történetek elbeszélése közben a sorok mögül kiszól, és határozott véleményt alkot. 
Ebben az idıben a férfiak kínai nyelven írtak, japánul írni mőveletlenségnek számított. A 
kínai nyelvet akkoriban a Távol-Keleten úgy alkalmazták, mint Európában a latint. Így a 
japán nemzeti nyelv használata, irodalmi rangra emelése a nıkre hárult. A Heian-kori japán 
próza mővelıi többnyire arisztokrata származású mővelt asszonyok, udvarhölgyek voltak, 
akik ily módon megvetették a japán irodalmi széppróza alapjait. Így terjedt el az ünnepelt 
kínai stílus, a kanbun13 mellett a japán stílus a vabun14. A vabun elterjesztésében nagy szerepe 
volt Muraszakinak, aki a Gendzsit úgy írta meg, hogy egyetlen kínai írásjegy sem szerepelt 
benne, csak az eredendıen japán kana írás15. Így Muraszaki világirodalmi jelentısége 
nemcsak abban áll, hogy megteremtette az elsı nagyobb lélegzető történet, hanem a japán 
irodalmi nyelv és a japán hiragana írás kialakításában is döntı szerepe volt. Muraszaki 
öntudatos író, aki ki meri mondani, hogy a tényekhez pontosan ragaszkodó krónikáknál 
sokkal többet jelent az a mővészi ábrázolás, amely képes arra, hogy hatást váltson ki az 
olvasóból: „[…] úgy keletkezik az elbeszélés, hogy íróját az emberekkel és dolgokkal 
kapcsolatban szerzett jó vagy rossz tapasztalatai, […] de nem csak azok, amelyeket saját 
bırén érzett, hanem olyan események is, amelyeknek egyszerően szemtanúja lett, vagy 
pusztán hallomásból ismer, […] olyan szenvedélyes felindultságot váltanak ki belıle, hogy 
nem hallgathat. […] úgy érzi, hogy örök idıkre az emberek tudomására kell hoznia. 
Gondolom, így keletkezhetett ez a mővészet.”16 

Fények és tükröz ıdések 
Sokszor felvetıdött már, hogy mi lényegében a Gendzsi regénye. Szerelmi kalandok 
sorozata? Igen, a kiotói helyszínő negyvennégy fejezetben Gendzsi, majd az Udzsiban 
játszódó utolsó tíz fejezetben17 Gendzsi halvány tükörképe, fia, Kaoru különbözı kalandjairól 
olvashatunk. Ezek a fejezetek önmagukban is megállják helyüket, de szereplıik egyénített 
figurák, mindegyikük külseje, jelleme és viselkedése más és más. Voltak, akik illemkódexnek 
nevezték a Gendzsit. Mások a hétköznapok és ünnepek váltakozásának leírását tartották 
lényegesnek benne. Ismét mások a taoizmust, a konfucianizmus etikáját érezték a 
legfontosabbnak. A Gendzsiben jelenik meg teljes pompájában elıször a japán táj, a szent 
hegyrıl, a Fudzsi-szanról itt olvashatunk. A vidéki élet megfestése is fontos része a 
regénynek. Az írónı bemutatja a korabeli öltözködési divatokat. Olvashatunk arról, hogyan 
gyógyították a betegeket médium segítségével, megtudhatjuk, milyen volt akkoriban egy 
temetési szertartás. Ha Puskin Anyeginjérıl Belinszkij18 azt állította, hogy „az orosz élet 

                                                 
k Kanbun – A „kan” a kínai Han-dinasztiát jelenti, a „bun” pedig az irodalmi stílust. A kanbun Japánban a kínai 
nyelven írott stílus volt. 
14 vabun – A „va” nem más, mint „Jamato”, az ısi japán szülıföld írásjegyének másik olvasata, vagyis a vabun 
ısi japán stílust jelent. 
15 kana írás – kínai írásjegyekbıl egyszerősített kétfajta szótagírás, a hirgana és a katakana. A Gendzsit 
Muraszaki a gömbölyded formájú folyóírással, a hiraganával írta.  
16 Muraszaki 1963, II. 198.o. 
17 Az utolsó tíz fejezetet egyes japán irodalomtörténészek, fıként Ikeda Kikan (1896-1956) professzor Kaoru 
monogatarinak nevezték. 
18 http://www.licey.net/lit/crit19/onegin2itog  letöltés: 2015.07.24. 16:11 
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enciklopédiája”, akkor bizton nevezhetjük Muraszaki 75 évet felölelı Gendzsijét a Heian-
korszakról készült mővészi japán enciklopédiának.   
Kavabata Jaszunari (1899–1972), az elsı japán Nobel-díjas író 1968-ban megtartott Nobel-
elıadásában azt hangsúlyozta, hogy különösen hatott „…a »Gendzsi regénye« a 10. 
századból, mely átível múlt és jelen között, a leghosszabb japán regény, nincs még egy 
hozzáfogható alkotás azóta sem, beleértve a közelmúltban íródott nagyregényeket is.  Most 
már külföldön is széles körökben ismert és a világ csodájaként tartják számon. Fiatalabb 
koromban nem foglalkoztam különösebben a klasszikus japán nyelv tanulmányozásával, de 
azért sokat olvastam a Heian-korszak gazdag irodalmából, mégis, azt hiszem, hogy különösen 
a »Gendzsi regénye« lopózott leginkább a szívembe. A »Gendzsi regénye« után a japán epikai 
alkotások mind ennek a remekmőnek a vonzáskörében éltek, hosszú évszázadokon keresztül 
utánozták. Természetesen a költészet, de az iparmővészettıl a kertmővészetig a 
mővészeteknek minden fajtája még ma is a »Gendzsi regényébıl« táplálkozik.”19  
Muraszaki alkotását Gendzsi monogatarinak nevezi, ami tulajdonképpen nem a polgári 
értelemben vett regény, sokkal tágabb jelentésben használják ezt a szót. Ez a japán eredető 
mőfaj, a monogatari a Heian-korszakban kialakult hagyományos japán epikai mő, hol mese, 
novellafüzér, anekdotagyőjtemény, legenda, hol történelmi tabló, szájhagyomány útján 
terjedı hısi eposz. Gyakran versek, dalok is szerepelnek benne. A monogatarit ugyanakkor a 
polgári regény, elbeszélés elıfutárának tekinthetjük. A Gendzsi monogatari szorosabban vett 
mőfaji megnevezése cukuri monogatari, ami fiktív romantikus udvari történetet jelent. 
Gendzsi, a mő férfi fıhıse, igazi életmővész, a nık által körülrajongott, érzékeny lelkő 
szépség. A japán férfiideál szerinti feminin alkat, aki könnyen meghatódik, sírásra fakad. A 
császár fia, de nem a császárnétól, hanem a császár egyik ágyasától. Gendzsi élete sem mentes 
a tévedéstıl, s ez okozza késıbbi vesztét is. Beleszeret apja, a császár ágyasába. Fudzsicubo 
viszonozza érzelmeit, nászukból gyermek születik. S késıbb is, Gendzsi minden szerelemben 
Fudzsicubót szeretné viszontlátni. Amikor már idıs, ugyanez a végzet okozza vesztét. Az 
általa imádott nı, Szan no Mija megcsalja, s születendı gyermeke nem Gendzsitıl való. Ettıl 
a férfi összeroppan. İ, aki annyi fájdalmat okozott csapodárságával, aki képes volt arra, hogy 
legjobb barátja kedvesét is ágyba vigye, nem tudja elviselni a rászedettség fájdalmát. Ez a 
viselkedés a kor erkölcseivel magyarázható. Férfi és nı kapcsolatában a férfinak minden 
szabad volt, a nı pedig, Muraszaki ábrázolásában – Igarasi Csikara20 szerint – azért születik, 
hogy a férfiak becsaphassák.21 
Muraszaki általában kronologikus sorrendet követ a regényben, minden fejezetben még azt is 
megjelöli, hısei hány évesek. Persze elıfordul, hogy az írónı a meseszövésben elıreugrik, 
vagy visszafordul a múltba. Különösen érdekes az az írói gesztus Muraszakinál, amikor 
csupán szőkszavúan megemlít egy fontos eseményt, de nem írja le részletesen azt. Ilyen 
például a fıhıs, Gendzsi halála. Azt pontosan leírja, hogy halálát milyen események 
készítették elı, de nem számol be a részletekrıl.  Motoori Norinaga (1730–1801) a 
kokugaku22 egyik legjelentısebb képviselıje hiátust érzett a 8. és a 9. fejezet között, ezért ezt 
a részt Tamakura címen maga írta meg. Motoori Norinaga nagyra értékelte a Gendzsi 
monogatarit, a Gendzsi monogatari tama no ogusi (1796) címő máig is jelentıs mővében 
„ékszerekkel díszített féső”-nek nevezte. Fejezetenként elemezte a Gendzsi monogatarit, és ı 
volt az elsı, aki kiemelte a mono no avare jelenlétét a mőben.23 
Már magában a Gendzsi monogatariban ott van mindaz a sugárzás és ragyogás, ami Gendzsi 
alakjából árad és ugyanakkor ennek a fényességnek a visszaverıdése, halványabb tükrözıdése 

                                                 
19 Kavabata 1999, 27.o. 
20  
21 idézve Vihar 1994, 24.o. 
22 kokugaku - nemzeti kuturális mozgalom a 17. századi Japánban.   
23 Miner-Odagiri-Morrell 1988, pp. 95-96., 200-201. 
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is. Láttuk, hogy Kaoru, aki az Udzsiban játszódó tíz fejezetben átveszi Gendzsi szerepét, már 
halványabban ragyog, fényeivel már nem, csak különleges illatával tőnik ki, neve is ezt 
jelenti: illat. Niou, Gendzsi unokája gyönyörő, de még Kaorunál is gyengébb a sugárzása. De 
a nıi szereplık esetében is ezt tapasztaljuk. Gendzsi legnagyobb szerelme, Fudzsicubo alakja 
visszaköszön a kis Muraszakiban, akirıl késıbb kiderül, hogy Fudzsicubo unokahúga. A fény 
és visszfény párhuzamokat még sokáig lehetne folytatni, de valójában a nagy mő 
negyvennégy fejezetének visszatükrözıdése az utolsó tíz fejezet is ilyen. Ezt a mővészi 
kifejezıeszközt úgy nevezik japánul, hogy joha, ami szó szerint elcsituló hullámokat, átvitt 
értelemben valamiféle utóhatást jelent24. Mindezzel Muraszaki azt sugallja, hogy az élet 
folytatódik, a szituációk megmaradnak, csak a személyek cserélıdnek benne. Ezért nem 
fejezıdik be a regény Gendzsi halálával. 

A Gendzsi fejezeteinek ékkövei, a tankák 
Muraszaki regényében gyakran használ szimbólumokat, jelképek rendszere szövi át az egész 
mővet. A fejezetek címei is legtöbbször szimbólumok. Annak a fejezetnek a címe például, 
amelyben arról értesülünk, hogy Gendzsi meghal, japánul „Kumogakure”, amelyet az 1963-
as magyar fordítás „Felhıkoszorú”-nak, a 2009-es pedig „Felhık mögé rejtezett”-nek ültet át. 
A következı fejezet pedig már azzal kezdıdik, hogy a napfény eltőnt a felhık mögött. Ezek a 
kifejezések szimbolikusan mind a ragyogó, a fénylı Gendzsi halálát hangsúlyozzák.  
A távol-keleti gondolkodás szimbolikussága jellemzı volt például a kertkultúrára: egy-egy kı, 
szikla kontinenseket, sok kis kavics tengereket jelképezett és jelképez ma is. A vázában az 
egy szál virág, az asztalon elhelyezett bonszai, a parányi fácska az egész természetet 
szimbolizálja. A jelképek használata az írásban is jelen van. A japán nyelvben a kandzsik, a 
kínaiból átvett írásjegyek egy-egy fogalmat szimbolizálnak. Külön íráskép jelenti a napot, a 
fát, a hegyet, a folyót, amelyek rajzokból keletkeztek, s a gyakori használat miatt 
egyszerősödtek, vagy egyszerősítették ıket a mai formára. A jelképek erdeje különösen 
jellemzı volt a Heian-korszakra, amikor az arisztokrácia képviselıi egy-egy találkozás után 
levelet írtak egymásnak, amelyeket pedig szinte kötelezı módon versekkel kísérték. A 
Gendzsiben gyakran olvashatunk a másnap reggeli levélrıl, melyhez természetesen vers is 
tartozott. Ezzel illett megköszönnie például a fiatalembernek az éjszakai meghitt találkozást. 
Ugyanakkor azonban a megfogalmazás a kedves számára jelképesen kifejezte azt, hogy 
folytatni kívánja-e a kapcsolatot, vagy elég volt számára az egyszeri kaland. Ahogy 
Európában virágokkal próbálták és próbálják érzéseiket jelezni az emberek, ahogy például a 
piros rózsa a lángoló szerelmet jelenti, úgy a japán versek is ezzel a céllal íródtak. A 
költészetnek különben nagy jelentıséget tulajdonítottak a japánok, költıi antológiákban 
győjtötték egybe a kor kiemelkedı költeményeit, melyekbe császárok és udvarhölgyek, papok 
és katonák írtak verseket, de volt közöttük sok népdal is. A japán dal, az uta, melyet 
akkoriban énekelve adtak elı, rendkívül tömör volt. Néhány kimondott szó mögött felsejlett a 
kimondhatatlan. A tömörség mellett a japán líra másik jellegzetes sajátossága a formai 
kötöttség volt.  
A Heian-korszakra már kialakult a japán költészet kedvelt versformája, amit a 20. század 
elejétıl rövid dalnak, tanká25nak nevezünk. Akkoriban azonban vaka26 volt a neve. A japán 
költemény szillabikus. Ez azt jelenti, hogy a versben, a verssorban a szótagszám, pontosabban 
a moraszám a meghatározó. Egy mora általában egy magánhangzóból vagy egy mássalhangzó 
és egy magánhangzó kapcsolatából áll. Többnyire öt- és hét morás verssorok váltakoznak 
egymással a japán versben. A tanka mindössze 31 morából áll: 5, 7, 5, 7, 7. A 31 morát 

                                                 
24 Конрад 1974, стр. 253.  
25 tanka – rövid dal.  A „tan” rövid és a „ka” dal jelentéső szó összetétele. 
26 vaka – japán dal, régebben a tankát nevezték így, de ma már a japán korai költészet különbözı versfornáinak 
összefoglaló neve, beleértve a tankát is. A „va” ısi japán és a „ka” dal jelentéső szó összetétele.  
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azonban szokták másképp is tördelni. A Gendzsi monogatariban, ahol több mint nyolcszáz 
tanka található, Muraszaki két sorba tördelte ıket. A japán nyelv agglutináló, ragozó típusú 
nyelv, akár a magyar. A szó tövét különféle toldalékok követik, ezért nagyon hosszú szavak 
vannak benne. Ez a sajátosság még jobban megnehezítette a tömörségre való törekvést.  
A japán versben a sorok végén nincsen rím, a sorok belsejében azonban gyakran találkozunk 
betőrímmel, alliterációval, helyesebben itt a morák rímelnek egymásra. Ha a Gendzsi 
monogatari egyik híres tankáját, a Macukaze tankát, a fenyık közt átfújó szélrıl szólót 
megvizsgáljuk, láthatjuk, hogy sok szótag ismétlıdik, összecseng benne, hat mora rímel a 
versben. Egyikük, a こ (ko) nem kétszer, hanem háromszor is: 
 
ちぎりにかはらぬことのしらべにて 

たえぬこころのほどはしりきや 
 
Magyaros átírásban: 
 
Csi gi ri ni ka ha ra nu ko to no si ra be ni te 
ta e nu ko ko ro no ho do ha si ri  ki ja 
 
 
Gy. Horváth László fordításában ez a költemény így hangzik: 
 
Ígéreted, hogy nem változol, lett a társam. / 

Sóhajom társult fenyők közt motozó szélhez. 

 
A sorokban a hangsúly mindig az elsı és az ötödik szótagon van. Nagyon fontos díszítı elem 
a versben szereplı ellentét, a cuiku, amely a tanka elsı és a második része között feszült.  De 
különbözı tartalmi kötöttségek is jellemezték a japán verset. A költık számára további formai 
kötöttséget jelentett az, hogy bizonyos témakörökben elıre meghatározott szavakat, 
kifejezéseket kellett használni. Így például az évszakok kapcsán, amikor a tavaszról írtak, a 
következı lexikát kellett versbe szıni: harugaszumi ’tavaszi pára’, haruszame ’tavaszi esı’, 
uguiszu ’fülemüle’, ume no hana ’szilvavirág’. A nyárról szóló versben a hototogiszu 
’kakukk’, hana tacsibana ’mandarinvirág’ szerepelt, az ısz megéneklésekor az akikaze ’ıszi 
szél’, momidzsiba ’törpejuhar-levél’, siragiku ’fehér krizantém’, gan ’vadliba’ 雁 került a 
költeménybe. Ha a telet énekelték meg, a sirajuki ’fehér hó’, jamakaze ’hegyi szél’ kifejezés 
szerepelt. A szerelemrıl szóló dalokból nem hiányozhatott a hi, oki ’a szerelem lángja’, a 
namida ’könny’ az oto ’könyörgés’ a jume ’álom’ szavak használata. „Az idık folyamán tehát 
sajátos költıi szimbólumrendszer alakult ki. Ha egy dalban fenyırıl vagy kócsagról olvastak, 
ez a kép a hosszú életet idézte fel bennük. A harmatcsepp, a hullám habja a múlandóság, a 
tünékenység jelképévé vált. Az ég felé röpülı vadlúd a szerelmi bánat, a kabóca hangja a 
magány, a pók az érkezı kedves szimbóluma lett. Egy szó, egy célzás tehát elég volt arra, 
hogy az olvasóban asszociációkat ébresszen. A miniatőr kép, a költemény ezáltal egész 
világot sejtet, melyben benne  rejtezik élet és halál. A dal szándéka nem más, mint a múló 
pillanat márványba vésése.”27 
A költészet fontosságát az is jelezte, hogy külön költıi minisztériumot ún.  vakadokorot is 
tartottak fenn, amelynek az volt többek között a feladata, hogy költıi versenyeket rendezzen, 
amelyeknek óriási jelentıséget tulajdonítottak a Heian-korszakban. A késıbbi korok is 

                                                 
27 Vihar 1994, 36.o. 
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tisztelettel övezték a költészetet. Az igen nagy mőveltségő Fudzsivara Teika (1162–1241), a 
költı, irodalomtörténész, kalligráfus elkészített egy versantológiát a legszebb japán 
költeményekbıl. Száz költı egy-egy tankáját azzal a céllal győjtötte egybe, hogy fia apósának 
házában, amely a kiotói Ogurában volt, a falakat ezek díszítsék. Ez a versgyőjtemény az 
Ogura Hjakunin issu címő, amelybıl a híres kártyajáték született. A játékot a japánok újévkor 
szokták játszani úgy, hogy egy-egy versnek két kártyalap felel meg. Az egyiken található az 
egész tanka, a költı neve és portréja, a másodikon csak a befejezı 7 -7 morás sor. Az gyız, 
aki a legtöbb párt összegyőjti.  Ma is nagy divat a karuta játék, melyet a villámgyors 
játékosok sport formájában őznek.  

A Gendzsi japán fordításai  
Ezer év leforgása alatt a japán nyelv sokat változott, szinte érthetetlenné, olvashatatlanná vált 
a Heian-kori nyelvezet a mai japán nyelv ismerıje számára. Ezért merült fel Joszano 
Akikóban (1878–1942), a kiváló költınıben a gondolat, hogy modern japán nyelvre fordítja a 
Gendzsi monogatarit. Nem kis feladatra vállalkozott, hiszen az 54 fejezetbıl álló regény 
modern japán nyelvre való átültetése óriási munkát jelentett a számára. Hatalmas jelentısége 
volt ennek, hiszen Joszano Akikónál alkalmasabb aligha akadt volna, aki a 10., 11. században 
élt Muraszaki mővét a modern kornak megfelelıen vissza tudja adni modern japán nyelven. 
Munkája olyan sikeres volt, hogy a kor nagy írói közül Mori Ógai28és Ueda Bin29  
elragadtatással nyilatkoztak róla. 1938-39-ben Joszano Akiko Gendzsi fordítása átdolgozott 
kiadása másodszor is megjelent. Mindmáig azt tartják, hogy ez a fordítás a legszebb. 
Joszano Akiko a hagyományos japán lírai mőfaj, a tanka újjáélesztésén fáradozott. Verseit a 
Mjódzsó (Hajnalcsillag) címő folyóiratban publikálta elıször. Így ismerkedett meg késıbbi 
férjével, Joszano Tekkannal (1873–1935), a modern japán hısies líra megteremtıjével. 
Joszano Akiko költészetében központi helyet foglalnak el gyönyörő erotikus szerelmes versei. 
1901-ben megjelent elsı kötetével, a Midaregami (magyarul: Zilált hajam. Bp., General Press 
é.n.) berobbant az irodalomba. Rendkívül termékeny volt, verseinek száma meghaladja az 50 
ezret, emellett prózát is írt, így tizenegy kötettel gazdagította a japán irodalmat. 
Termékenységét más is bizonyítja: tizenhárom gyermeknek adott életet, akik közül tizenegy 
megérte a felnıtt kort. Joszano Akiko számára a japán irodalmi hagyomány megırzése 
kulcsfontosságú volt, így 1937 és 1939 között egybegyőjtötte a modern kor legszebb 
költeményeit, szám szerint 26 783-at, 6676 költı alkotását. Az antológiának a Sin-Manjósú 
’Új tízezer falevél’ címet adta, az elsı japán lírai győjteményre utalva, amely 600. és 759. 
között készült. 
A másik jelentıs Gendzsi fordítás szintén egy kiemelkedı japán író, Tanizaki Dzsunicsiró 
(1886–1965) tollából született. Tanizaki 1939 és 1941 között fordította le a Gendzsit, 
amelybıl igazi bestseller lett Japánban: 1939-ben kétszáz ezer példány fogyott el belıle. 
Tanizaki nemcsak a japán irodalom jelentıs egyénisége volt, hanem elıkelı helyet vívott ki 
magának a világirodalomban is. Henry Millet30 a 20. század legférfiasabb írójának nevezte. 
1910-ben jelennek meg elsı novellái a Sincsó 'Új eszmeáramlatok' címő folyóiratban. Ezek 
közül a Siszei, amelynek két magyar fordítása is van31 szinte berobbant a japán irodalomba. 
Tanizaki túlfőtött erotikájú novelláinak hısei általában gyönyörő nık, akik szépségükkel 
férfiakat ejtenek rabul és démoni erıvel uralkodnak imádójukon. Hıseinek lélekrajzát a freudi 
pszichoanalízis eszközeivel tárja elénk.  

                                                 
28  
29 Ueda Bin (1874–1916) költı, kritikus, mőfordító. 1913-ban elıszót írt Joszano Akiko Gendzsi fordításához. 
30 idézve Vihar 1994, 73.o. 
31 A Mai japán dekameron címő antológiában jelent meg A pók címmel Thein Alfréd fordításában (Bp. Nyugat 
1937.), a Tetoválás pedig a Modern japán elbeszélık címő győjteményben (Bp., Európa 1967.), sz. Holti Mária 
ültette át magyarra. 
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Az 1923-as tokiói nagy földrengés, amikor a japán fıvárosban csupán egy épület, egy 
szálloda maradt épen, fordulópontot jelentett Tanizaki életében. Ekkor ébredt rá arra, hogy a 
hagyományos japán értékeket meg kell ırizni. Otthagyja Tokiót és a hagyományok városába, 
Kiotóba költözik. Ekkor határozza el, hogy a Gendzsit mai japánra fordítja, és saját mőveiben 
is emléket állít a japán hagyományos mővészeteknek. A második világháború után keletkezett 
írásai közül a Szaszame juki (1945) ’Szállongó hó’ címő regényét kell kiemelnünk, amely 
négy nıvér életén keresztül mutatja be egy oszakai kereskedıcsalád sorsát a kapitalizálódó 
Japánban. 1955-ben többek között ezért a regényéért Nobel-díjra jelölik. 
A Gendzsit többen is lefordították modern japán nyelvre32, közülük Encsi Fumiko (1905–
1986) regény- és drámaírónı munkáját kell kiemelni, amely 1972–73-ban jelent meg. Encsi a 
Sóva-kor (1926–1989) legkiemelkedıbb nıírója. Munkássága összekötı kapocs a klasszikus 
kínai és japán irodalom és az európai irodalom között, különös tekintettel az angol és a francia 
irodalomra. Elbeszéléseiben, színdarabjaiban a nıi lélek megformálására törekedett. 
Jelentısebb regénye az 1953-ban megjelent Himodzsii cukihi  Éhezés idején’. Már 
gyermekkorától kezdve foglalkozott a Gendzsi monogatarival. Az Onna men ’Nıi álarc’ címő 
1958-as regénye Gendzsi történetéhez nyúlik vissza. A klasszikus japán mőbıl Rokudzsó 
alakját emeli ki, akit sámáni erıvel ruház fel. Munkásságát számos kitüntetéssel jutalmazták, 
többek között 1969-ben elnyerte a Tanizaki-díjat is. 

 A Gendzsi idegen nyelven 
A Gendzsit 2008-ig, ezer esztendıs születésnapjáig 88 alkalommal fordították le idegen 
nyelvre. Természetesen az idegen nyelven megszólaló, újjászületı alkotás attól is nagyban 
függ, hogy az adott korban milyen mőfordítási szokások, divatok érvényesülnek. Vagyis ha 
szélsıségesen akarunk fogalmazni: a lefordított mőnek inkább a célnyelvi kultúrához kell 
közelítenie, vagy az eredetihez viszonyítva nagyon szó szerintinek kell-e lennie, görcsösen 
ragaszkodva az eredeti nyelvhez. Kell-e követnie az eredeti mő formai jegyeit, vagy csak a 
tartalmi jegyeket tükröztetni, alig törıdve a formával? Péter Mihály ezzel kapcsolatban azt 
állítja, hogy a mőfordítás a lehetetlen megkísérlése, hiszen abszolút fordítások nincsenek. 
Mégis szükségesek, különösen kis nemzetek esetében. Megállapítja, hogy a mőfordításokra 
szükség van minden korban, még ha a fordítások az eredeti mővek mondanivalóját nem is 
képesek abszolút mértékben átjuttatni egy másik nyelvi kultúrába. „A fordítás értelmezésként 
(»olvasatként«) való felfogása pontosabbnak tőnik, mintha csupán az eredeti másolatának 
tekintjük”33  
Angol nyelvre a Gendzsit eddig többször is lefordították34 Az elsı fordító vicomte Szuemacu 
Kencsó (1855–1920) politikus, japán parlamenti képviselı, író volt, akinek japánul és angolul 
jelentek meg írásai. 1878-tól 1886-ig Angliában tartózkodott, elvégezte a cambridge-i jogi 
egyetemet, s eközben lefordította angolra a Gendzsi néhány fejezetét. Azóta többen is 
megpróbálkoztak a Gendzsi egyes részeinek angol fordításával.  

                                                 
32 Az említetteken kívül Szetoucsi Dzsakucsó (1922) írónı, Tendai iskolabeli buddhista apáca 1998-ban 10 
kötetben jelentette meg a modern japán nyelvre fordított Gendzsit, amely 2,1 millió példányban kelt el. Tanabe 
Szeiko (1928) Sin-Gendzsi monogatari címő munkáját 1978–79-ben adták ki, amelyben a fordításon túl némileg 
átdolgozta a klasszikus mővet. Hasimoto Oszamu (1948) modern japán nyelven, átdolgozva adta ki 1991-ben és 
1996-ban a Jóhen Gendzsi monogatari ’Torzított Gendzsi monogatari’ címő mővét.   
33 Péter 1999, 17.o. 
34  1. Kenchio Suyematzu, trans. Genji Monogatari : The Most Celebrated of the Classical 
Japanese Romances. London: Trubner, 1882. 
     2. Shikibu, Murasaki; Waley, Arthur (1960). The Tale of Genji. Modern Library. Vintage.  
         3. Shikibu, Murasaki; Seidensticker, Edward (1976). The Tale of Genji. Knopf.  
     4. Shikibu, Murasaki; Tyler, Royall (2002). The Tale of Genji. Viking. 
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Az igazi áttörést Japán területén kívül azonban a neves orientalista, japanológus, sinológus 
Arthur Waley (1889–1966) fordítása jelentette, aki 1926 és 1933 között készítette el 
grandiózus munkáját, amely óriási szenzációt keltett a nyugati világban. Waley nemcsak 
lefordította a mővet, hanem a kor fordítási eszményének megfelelıen jó értelemben véve 
kissé európaira formálta, a kevésbé lényeges részeket elhagyta belıle. Emiatt többen 
támadták, de mégis, ezzel a fordítással sikerült elérnie azt, hogy Muraszaki, aki az elsı 
regényt adta az emberiségnek, mővével világraszóló sikert arasson. Borges, J. L. így szól 
errıl: "The Tale of Genji, as translated by Arthur Waley, is written with an almost miraculous 
naturalness, and what interests us is not the exoticism—the horrible word—but rather the 
human passions of the novel.”35 
 Waley 1907-tıl a cambridgei King's College hallgatójaként klasszika filológiát tanult. 
Tanulmányait azonban 1910-ben szembetegsége miatt kénytelen volt megszakítani. 1913-tól a 
British Museum keleti nyomtatványok és kéziratok részlegénél kezdett el dolgozni és ekkor 
látott hozzá a klasszikus kínai és japán nyelv tanulásához. A modern kínait és japánt soha nem 
beszélte, s bármily furcsa, egyszer sem járt a Távol-Keleten. A klasszikus nyelveken kívül 
tudott még ainu nyelven, mongolul, szírül és héberül is. 1929-tıl csak a mőfordításnak és az 
írásnak élt. Maszamune Hakucsó (1879–1962) kritikus, regényíró és dramaturg hat kötetben 
foglalkozott a Gendzsi monogatarival és azt írta, hogy szerinte érdekesebb a regényt angol 
fordításban olvasni, mint eredetiben. Azt állította, hogy Arthur Waley mőfordítása keltette fel 
a nyugat érdeklıdését a Gendzsi iránt.36 
A következı jelentıs angol fordítás az 1976-ban megjelent Edward George Seidensticker 
(1921–2007) irodalomtudós és mőfordító munkája volt.  A mőfordító 1942-ben végezte el a 
coloradói egyetem japán szakát a késıbbi neves japanológussal, Donald Keene-nel egy 
idıben, aki aztán nagy segítséget nyújtott a számára a Gendzsi fordítása közben. Seidensticker 
tanulmányokat végzett még a Harvardon és a Tokiói egyetemen is. Majd többek között a 
tokiói Sophia egyetemen tanított. Számos jelentıs japán irodalmi mővet ültetett át angolra. A 
Gendzsi monogatari fordításakor igyekezett frissíteni a nyelvezeten, a Waley-féle fordításhoz 
képest jobban ragaszkodott az eredetihez, bár bizonyos szempontból, különösen a szereplık 
nevével kapcsolatban az európai normákat követte. Fordításából készült a Gendzsi monogatari 
Braille-írással írt verziója 2008-ban japán önkéntesek segítségével. 
A legtöbb megjegyzést, lábjegyzetet a 2001-ben, majd népszerő kiadásban 2002-ben 
megjelent Royall Tyler-féle fordítás tartalmazza. Munkájában fıként a költemények 
keletkezésére vonatkozólag tudhat meg többet az olvasó. Ennek elkészítésében is Donald 
Keene nyújtott segítséget. Tyler (1936) a Harvard egyetemen tanult, a Columbia egyetemen 
doktorált japán irodalomból, majd különbözı egyetemeken tanított, legtovább 1990-tıl 2000-
ig a canberrai Ausztrál Nemzeti egyetemen.  
* 
Nagy örömünkre szolgál, hogy a Gendzsinek magyar nyelven két fordítása is megjelent. 
Mindkettıt angolból fordították, mind a kettı grandiózus alkotás. Az 1963-ban három 
kötetben megjelent Gendzsi regényét Arthur Waley angol fordításából Hamvas Béla (1897–
1968), a neves filozófus, író és esztéta ültette át magyarra. Hatalmas ívő pályája, hányatott 
sorsa közismert. Hamvasnak az esszé volt igazi mőfaja. Bátorságáért, emberségéért minden 
korban sérelem érte. Ilyenkor a kertészkedésbe, a mőfordításba menekült. Weöres Sándor 
barátjaként közel került a távol-keleti kultúrához, amellyel szívesen foglalkozott. A Gendzsi 
regénye fordításakor a mővet Philipp Berta dolgozta át, aki a Párnakönyv37 címő japán 
naplóantológia egyik fordítója is.   

                                                 
35 https://en.wikipedia.org/wiki/The_Tale_of_Genji letöltve 2015.07.30. 10:44 
36 Maszamune Hakucsó 1985, p. 22. 
37 Párnakönyv. Japán irodalmi naplók. Európa, Budapest, 1966. 
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Azt mondják, hogy a nagy világirodalmi mőveket érdemes ötven évenként újra lefordítani. 
Igaz ez a Gendzsire is. A 2009-ben megjelent Gendzsi szerelmeit is az Európa kiadó adta ki 
Gy. Horváth László (1950) avatott tolmácsolásában. Gy. Horváth László az Európa kiadó 
fıszerkesztıje, számos japán tárgyú mő fordítója, a Japán kulturális lexikon38 szerzıje. 
Munkásságát 2013-ban József Attila-díjjal jutalmazták. Gendzsi fordítása is angol nyelvbıl 
készült, méghozzá a Seidensticker által fordított 1976-os kiadás alapján, de munkájához több 
különbözı Gendzsi fordítást is felhasznált. Szerencsés, hogy a tankák fordításait az eredetihez 
hasonlóan ez a mőfordítás is két sorban emeli ki. A mő címének fordítása azonban nem 
szerencsés, mivel a „monogatari” nem szerelmeket jelent. Ezzel a címmel Muraszaki mővét 
fokozzuk le, hiszen ez az alkotás sokkal több, mint szerelmi kalandok láncolata. Reméljük, 
nem kell újabb ötven évet várnunk és talán megszületik egy olyan magyar nyelvő Gendzsi 
monogatari, amit japán eredetibıl ültetnek át. 

Visszfények a japán középkorból 
A Gendzsi monogatarit Muraszaki úgy alkotta meg, hogy egyes szereplık, egy-egy esemény 
vagy helyszín visszatért benne, olykor kissé halványabb fénnyel megvilágítva, hiszen az igazi 
ragyogás Gendzsi jellemzıje. A japán irodalom történetében a továbbiakban is találkozunk a 
Gendzsi monogatari visszfényeivel: szereplık, helyszínek, költemények vissza-visszatérnek 
más-más irodalmi mővekben is. Milyenné vált, hogyan alakult a Gendzsi az elmúlt ezer 
évben? Mely korok, mit vettek át belıle, milyen gondolatok, érzések alakultak a hatására, 
milyen alkotások fogantak fényében az elmúlt ezer évben? Roman Jakobson39 ezt a jelenséget 
interszemiotikus fordításnak nevezi. Ez csak az igazán nagy mővek sajátja, hogy minden 
korszak másként táplálkozik belılük.  
A Heian-korszak bukásával a császári palota ereje megroppant, a nemzetségek között állandó 
háborúskodások kezdıdtek, katonai hatalmak jöttek létre. A sógun teljhatalommal 
rendelkezett, ıt szolgálták a daimjók, a földesurak is. Ugyanakkor a harcok közepette az 
emberek igyekeztek a kultúrához menekülni, ennek következtében alakultak ki a máig is 
meglévı hagyományos japán mővészetek, mint például a teaceremónia, az ikebana és a nó. 
Asikaga Josimicu (1358–1408), aki az új sógunátus harmadik tagjaként 1368-tól 1394-ig volt 
uralmon, a Fudzsivara családból nısült, s ennek az lett a következménye, hogy Japánban soha 
nem tulajdonítottak ilyen nagy szerepet a kultúrának és a kultúra terjesztésének egészen a 16. 
századig. Az irodalomban ez a láncvers, a renga ırületéhez vezetett, az emberek mindenütt 
láncversek írásával múlatták idejüket. A sógunok pedig különbözı versantológiák kiadását 
szorgalmazták. Az ifjú Asikaga Josimicu sógunt egy alkalommal meghívták a Kanami  
Kijocugu (1333–1384) és fia, Zeami Motokijo (c. 1363–c. 1443) által írt és elıadott nó 
elıadásra. A hatalmas siker nem maradt el. A tizenkét éves Zeami Motokijo és a sógun között 
gyengéd szálak szövıdtek, amelynek eredményeképpen felvirágzott a nó-színház.  
Haga Jaszasiro professzor szerint: „A nó-színház minden eddigi japán mővészet szintézisét 
alkotja.”40 A nót szokták japán operának is nevezni, mert van benne lírai próza, vers, zene és 
tánc is. Rendkívül érzelemgazdag színjátszás, melyben a tanka és a monogatari szövegei 
ötvözıdnek. A nó eredeti jelentése ’tehetség, képesség’ valaminek az utánzására, eljátszására. 
Így tehát a nó-színházban nagyon fontos valamilyen megtörtént esemény felelevenítése. A 
nóban a világot emellett valami örökké tartó nyugalom lengi be, amelyben mi, földi lények 
változunk a legkönnyebben. Pesszimisztikus, misztikus érzés hatja át emiatt a darabokat, ami 
elfojtott érzelmeket, a transzcendens felé fordulást is magában foglalja. A nó-színházban 
mindent átjár valami isteni szépség, valami belsı fény, melyet japánul szabinak neveznek. A 

                                                 
38 Japán kulturális lexikon. Corvina, Budapest, 1999. 
39 Jakobson 1959. 
40 idézve Vihar 1994, 51.o. 
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vabi pedig igényes egyszerőség, amely a tárgyak megmunkálására jellemzı. Mindez a japán 
természeti istenszemléletbıl, a sintóból, de a zen buddhizmusból, a taoizmusból is fakad.  
Napjainkra a körülbelül kétezer nó-drámából mindössze kettıszáznegyvenegy mő maradt 
fenn. Ezek közül tizennyolc a Gendzsi monogatari valamelyik elemére épül41. Zeami 
darabjaiból kiderül, hogyan alakul át a Gendzsi anyaga a drámai kontextusban, vagyis hogyan 
lesz belıle dal és tánc. Hogyan mutatkoznak meg a Gendzsi értékei a lírai hangulatú nó-
színházban? A helyszín, az idı és a verbális szöveg  is megváltozik a középkor világában  A 
színházi forma sokkal eklektikusabb, mint az epikus történetmesélés.42 Ha a már megismert 
Macukaze tanka és az ennek hatására készült nó-darab életérzését hasonlítjuk össze, akkor azt 
tapasztaljuk, hogy a vers édesbús melankóliáját állandó szomorúság váltja fel. A drámában 
látszólag semmi nem történik, szinte nincs is cselekmény, csak a szívünk facsarodik össze a 
vigasztalhatatlan fájdalomtól. A mővet Zeami írta, de felhasználta apja ebben a témában írott, 
de idıközben eltőnt darabját, amelyen még más színdarabok hatása is érzıdött.  
A Macukaze az egyik legmegrendítıbb, legnépszerőbb s ezért igen gyakran játszott nó-darab. 
A mő címe, vagyis a fenyıágak között átfújó szél a japán szimbolikában a melankóliát, a 
bánatot és a magányt jelenti. Ráadásul a japán ’fenyı’ szó, a „macu” ugyanúgy hangzik, mint 
a ’várni’ ige (természetesen más írásjeggyel írják), ami szójátékra ad alkalmat. A darab a 
Szuma-öböl partján játszódik, azon a vidéken, ahol Gendzsi számőzetésben élt43, s emiatt 
tartják szomorúnak ezt a helyet. A drámában a történet mindössze annyi, hogy egy szerzetes 
felkeresi a szumai híres fenyıt, ahol két táblácska jelzi két nıvér, Macukaze ’Fenyıszél’ és 
Muraszame ’Futózápor’ hamvainak helyét, akik fájdalmukban haltak meg, mert kedvesüknek, 
Arivara no Jukihirának el kellett hagynia ıket. „Ebben a darabban a heves, fiatalos 
szenvedélyt és a szenvedéllyel párosuló erıt rendkívüli mőgonddal »tartja kézben« a költı. 
Annak ellenére, hogy ırült, megszállott jelenéssel találjuk szemben magunkat […], ezt az 
ırületet szelíd odaadás és buddhista áhítat kíséri.”44 A darabban megjelenik a szerelmüket 
gyászoló két nıvér szelleme, s számukra most már ez a fenyı szimbolizálja az elvesztett 
kedvest.  
 
„a régmúlt szomorú emlékeirıl 
suttog ez a fenyı 
Szuma tengeröblében. 
Itt laktál Uram, várjuk visszatértedet, 
S a fenyı árnyékába húzódva   
Átölelem e hajlott, parti fát. 
…………………………… 
Muraszame, a futózápor 
hangját reggel már nem hallani, 
és Macukazéból semmi sem maradt, 
csak a fenyıágakon átfutó szellı, 
csak a fenyıágakon átfutó szellı.”45               

„Egy férfi, aki a szerelmet szerette” 
Bár a Heian-korszak után általában elítélték Muraszaki regényét, mert nem a valóságos, a 
megtörtént eseményeket örökítette meg, mégis számos nagy író főzte tovább a Gendzsi 

                                                 
41 A legjelentısebb nó-drámák, amelyek a Gendzsi monogatari hatására íródtak a következık: Aoi no ue, 
Gendzsi kujó, Júgao, Macukaze, Szuma Gendzsi, Ukifune, Ukon. 
42 Goff  1991, p. 41. 
43 Gendzsi szumai számőzetését a regényben a II. rész 3. fejezetében találhatjuk. 
44 Nó drámák 1994, 83.o. 
45 u.o. 95., 96.o. 
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monogatari gondolatait, verseit, alakjait, helyszíneit. A 17. században a kapitalizálódó 
Japánban minden megváltozott. A városi polgárságnak új kulturális értékekre volt szüksége, 
amelyekben saját világukat láthatták viszont. Így jött létre egy új epikai mőfaj, az ukijozósi, a 
mindennapi életrıl szóló kisregény, elbeszélés, amely a polgárság igényeit elégítette ki. A 
mőfaj elterjedését még az is fokozta, hogy ekkoriban terjedt el Japánban a könyvnyomtatás, 
így szinte mindenkihez eljuthattak ezek a könyvek. A festészetben is megszületett egy 
hasonló mőfaj, az ukijoe, a hétköznapok világának festészete. Az „ukijo” szó ’lebegı világ’-ot 
jelent, valószínőleg arra utalva, hogy az élet mennyire bizonytalanná vált.   
Az Edo-korszak (1603–1868) elejének legkiemelkedıbb prózaírója Ihara Szaikaku (1642–
1693) volt, aki maga is egy oszakai kereskedıcsaládból származott. De az üzlet nem vonzotta, 
sokkal inkább az irodalom. Eleinte versekkel próbálkozott, nem kis sikerrel. Legalábbis a 
mennyiséget tekintve rekordernek számított, a legenda szerint egy éjszaka képes volt 23 500 
sort megírni! Ettıl kezdve „húszezer soros mesternek” nevezték. Magánéletének tragédiái elıl 
egyre inkább az irodalomhoz menekült. Viszonylag késın, negyvenéves korában jelentette 
meg az elsı ukijozósit, Kósoku icsidai otoko ’Egy férfi, aki a szerelmet szerette’ címen. A mő 
valójában a Gendzsi monogatari szatírája. Hıse Jonoszuke, aki ugyanolyan szép és elragadó, 
mint Gendzsi, csak éppen nem császári vér csörgedez az ereiben, a polgári élet jellegzetes 
alakja. Nem is a császári udvarban játszódik a történet, hanem polgári lakásban, fürdıházban, 
teaházban vagy éppen egy bordélyban. Jonoszuke egy kereskedı és egy örömlány nászából 
született, s azzal tölti napjait, hogy bebarangolja az országot, s eközben ezer nıvel és száz 
fiúval teremt szexuális kapcsolatot. A mő 54 epizódból áll a Gendzsi monogatarira utalva, 
mindegyik egy-egy szerelmes év a férfi életébıl. Jonoszuke nyolcéves korában kóstolja meg 
elıször a szerelmet és hatvanegy éves, amikor elvonul egy szigetre, ahol csak nık laknak. 
Felmerül a kérdés, hogy Jonoszuke talán közelebb áll Don Juanhoz, mint Gendzsi. Míg 
Muraszakinál még a meztelen test csúfságáról olvashatunk, s arról, hogy az emberek azért 
vettek fel szép ruhákat, hogy eltakarják testüket, Szaikaku ellenben így ír: „felfedezzük a 
mezítelenséget és csodáljuk a nıi test szépségét.”46  
Szaikaku kíméletlen ıszinteséggel és csípıs humorral kritizálja korát. Számos ukijozósija 
közül talán a legsikerültebb a Kósoku gonin onna ’Öt asszony, aki a szerelmet szerette’.  
Ebben öt asszonysorson keresztül mutatja be azt a rabságot, ahogy a nıknek az Edo-korban 
élniük kellett. Gyermekkorukban az apjuknak engedelmeskedtek, majd miután férjet 
választottak nekik, uruk azt tehetett velük, amit akart. Szaikaku ebben a mőben is, – mint 
ahogy még más regényében47 – szatirikusan szól Gendzsirıl, leleplezve korát. Azt írja, hogy 
szinte minden nı esetében a romantikus szerelem tragédiába torkollik, az örömöt, a fizikai 
élvezetet a vigalmi negyedekben lehet elnyerni. Szaikaku ragaszkodott a realisztikus 
ábrázolásmódhoz, a pontos utca- és üzletnevekhez. Így ez a munkája akár a bordélyházak 
útikönyve is lehetne. Anekdotikus stílusa, friss, aforisztikus nyelvezete, szókimondó humora 
ma is élvezetes. Ahogy Donald Keene, a kíváló irodalomtörténész, mőfordító írja róla: 
„People who made all kinds of extravagant protestations of love might change their minds the 
next time they saw a pretty face. This sort of irony is a typical element in Saikaku's 
writings.”48    

Tükör által homályosan 
Gendzsi és elsı felesége, Aoi története szinte folyamatosan jelen van a japán irodalomban. 
Hol egyik, hol másik részletére vetıdik a tükör visszfénye, s mindig más hangsúlyokkal. 
Muraszaki regényében ez a történet az egyik legemlékezetesebb szerelmi háromszög. 

                                                 
46 Bary 2011. 
47 A Nansoku Ókagami ’A férfiszerelem tükre’ (1867) címő munkájában negyven történetben mutatja be a 
férfiak szerelmét és itt is párhuzamba állítja korát a Heian-korszakkal, Gendzsire utalva. 
48 http://afe.easia.columbia.edu/at/saikaku/saikaku01.html Hozzáférés: 2015.08.04. 23:17 
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Természetesen két nı forgolódik Gendzsi körül, hiszen a japán irodalomban két férfi és egy 
nı szerelmi háromszögérıl aligha olvashatunk. A történet a tizenhat éves Gendzsi 
házasságával kezdıdik, a császár parancsára a tizenkét éves Aoit kell feleségül vennie, aki 
meglehetısen kimért és távolságtartó Gendzsivel szemben. Miután Aoi anyai kötelességének 
eleget tett és fiat szült Gendzsinek, teljesen elzárkózik csapodár férje elıl. Egy alkalommal, 
amikor épp hintajával egy különlegesen fontos eseményre, költıi versenyre indul, Aoi 
féltékenységében megparancsolja, hogy fussanak bele Rokudzsó kocsijába. A 11. századi 
karambol úgy végzıdik, hogy Rokudzsó bosszút áll vetélytársán, testébıl kilépve élı 
szellemmé alakul, hogy megszállja Aoi testét és végezzen vele. Lélekbe markoló a regényben 
Gendzsi és Aoi utolsó találkozása felesége halottas ágyánál. Ekkor tudnak elıször igazán 
közel kerülni egymáshoz. Gendzsi itt látja meg Aoiban a szánandó embert, ekkor érzi meg azt 
a veszteséget, amit Aoi hiánya jelent majd a számára.  
Nem véletlen, hogy a zseniális drámaíró és dramaturg, Zeami ezt a drámai eseményt 
választotta egyik nó-darabja, az Aoi no ue számára. Zeami az agresszió és az áldozat 
konfliktusát mutatja be a darabban, s azt ábrázolja, hová vezethet a bosszúállás. A darabban 
egy miko49 és egy pap megpróbálja kiőzni a gonosz szellemet Aoi testébıl, de ez nem sikerül. 
A mő végén Aoi helyén már csak egy üres kimonó hever. A nóban a nıi szerepeket is férfiak 
alakították, a 21. század változást hozott, most már Aoi és Rokudzsó szerepét színésznık 
formálják meg. 
A 20. század oly sokat vitatott író egyénisége, a csodálatos tehetségő Misima Jukio (1925–
1970) elıszeretettel fordult a japán irodalmi hagyományokhoz. Ugyanakkor izgatta a japán és 
a nyugati kultúra kölcsönhatása is. Remekmőveket alkotott mind az epikában, mind a 
drámában, háromszor is felterjesztették Nobel-díjra, amit végül nem neki ítéltek oda. Misima 
a II. világháború utáni második írónemzedékhez tartozott. 1949-ben megjelent önéletrajzi 
fogantatású mőve, az Egy maszk vallomása szerzett hírnevet neki. E munkája a 
homoszexualitás és a társadalom kapcsolatát elemzi kíméletlen ıszinteséggel.  
Drámaírói pályafutása során szinte minden hagyományos és modern mőfajban alkotott. A 
középkori nó konfliktusait, a sőrített drámai légkört, a fokozódó feszültséget igyekezett 
átmenteni az európai színjátszási formákat utánzó singeki keretei közé. Megszabadította a 
darabokat a buddhista elemektıl. A szereplık jellemzésekor a modern pszichoanalízis 
eszközeit alkalmazta. Formai szempontból pedig kihagyta a klasszikus nóból az ott oly fontos 
kórust és a darab csúcspontján eljárt táncot. Modern nó-drámáit 1950 és 1962 között írta. 
Ezek közül kettı eredeztethetı a Gendzsi monogatariból: az Aoi no ue (1954) és a Gendzsi 
kujó (1962)50 Az utóbbit Misima késıbb kivette a hivatalos modern nó-dráma 
győjteményébıl. 
Az Aoi no ue Misimánál napjainkban egy kórház idegosztályán játszódik, ahol Aoit súlyos 
betegen ápolják. Az egész darab lebegés álom és valóság, élet és halál között. Hikaru, Aoi 
férje, aki olyan szép, mint Gendzsi herceg, itt látogatja meg feleségét. A nıvér elpanaszolja a 
férfinak, hogy rengeteg a kórházban a feszültség, amitıl meg kellene szabadulni. Ilyenkor az 
orvosok mindenkinek „felírják a megfelelı orvosságot, ami nem más, mint a szex.”51Kiderül 
az is, hogy minden éjszaka Aoinak látogatója van egy titokzatos nı személyében, aki nem 
más, mint Rokudzsó. Képzeletbeli virágcsokrot hoz, hamuszín virágokat, melyek a fájdalom 
virágai és irtózatos bőzt árasztanak. Rokudzsó ezen az éjszakán is megjelenik, hogy halálba 
kínozza Aoit és visszaszerezze Hikaru szerelmi szenvedélyét. Hikaru egy darabig ellenáll, de 

                                                 
49 miko – sintó papnı, sámánnı, aki a sintó szentélyekben szertartást végez, kagura táncot mutat be, jóslással, 
szellemőzéssel foglalkozik.  
50 Mindkettı megjelent magyarul a Misima Jukio: Barátom, Hitler és Madame de Sade címő drámakötetben a 
többi nyolc modern nó-darabbal együtt Aoi elmerül (ford. Cseh Dávid) és Gendzsi herceg emlékköve (ford. 
Hanák János) címmel a Napkút kiadó gondozásában 2014-ben. 
51 Misima 2014, 96.o. 
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aztán, amikor felszállnak a beúszó jachtra, ahogy régen, megfeledkezik mindenrıl, Aoi 
segélykiáltásával sem törıdik. Rokudzsó eléri célját, Hikaru ott hagyja feleségét, s abban a 
pillanatban Aoinak meg kell halnia. Valóság ez, vagy álom? Ezt a nézınek kell eldöntenie. 

Mőfajok és m ővek kavalkádja modern világunkban 
A Gendzsi a 21. században is tovább él, újabb és újabb mővészeti ágakban tőnik fel.  
Készítettek már belıle kabukit, játékfilmeket, animéket, mangákat, operát, egy amerikai diák, 
William Collins52 még rap-et is. 2000-ben Tokióban a Kabukiza színházban a Gendzsi elsı 
részébıl kabuki darabot mutattak be hatalmas sikerrel. A darabot természetesen csak férfiak 
adták elı. A színpadi adaptáció a rendkívül népszerő Szetoucsi Jakucsó modern japán 
fordítása alapján készült.  
A Gendzsi második részét a Takarazuka Kagekidan53 operatársulat mutatta be, itt viszont 
minden szerepet nık alakítottak. Az eredeti mőbıl készült adaptációt Jamato Vaki: Aszaki 
jume misi ’Tőnékeny álmok’ címő tizenhárom kötetes mangája54 alapján vitték színpadra. 
Azért esett a választás erre az 1980-ban megjelent Gendzsi képregényre, mert a mő 17 millió 
példányban fogyott el.  
A Gendzsi monogatari Japánon kívül ma is sikert arat. Miki Minoru (1930–2011) Gendzsi 
monogatari címen 1999-ben operát írt belıle, melyet az Egyesült Államokban, Saint Louisban 
mutattak be elıször. A zeneszerzı egész életében azon munkálkodott, hogy távol-keleti 
hangszereken elıadott nyugati zenét vigyen sikerre. Ez az operája a Heian-kori klasszikus 
udvari muzsika, a gagaku alapján íródott, melyet amerikai zenészek adtak elı. A díszlet és a 
jelmezek a pompás Gendzsi vízszintes tekercsképek alapján készültek. Az elıadás Kelet és 
Nyugat sikeres találkozását bizonyította.  
Az Egyesült Államokban élı Mijagava Csiori dramaturg, színésznı színdarabot írt a 
Gendzsibıl Thousand years waiting címmel, amelyet 2006-ban mutattak be. A regény 
gyermekkora óta kedvenc olvasmánya volt. Sokat betegeskedett, s csak a Gendzsi olvasásával 
sikerült édesanyjának ágyban marasztalnia. Mindig az izgatta, hogyan lehet a régi értékeket a 
modern emberek számára ébren tartani. Darabjában a modern elemeket a klasszikus japán 
bábjátszással, a bunrakuval elegyíti.  
2000-ben egy érdekes regény is készült a Gendzsivel kapcsolatban. Szerzıje Liza Dalby 
(1950) antropológus, író, aki kisdiákként Japánban járva megtanult samiszenen játszani, s ez 
egy életre meghatározta érdeklıdését. Késıbb kitanulta a gésa mesterséget, sıt Japánban 
ebben a témában doktorált. A Gendzsi története kapcsán Muraszaki történetét vetette papírra 
egyes szám elsı személyben. Ez a könyve nemcsak az Egyesült Államokban aratott sikert, 
hanem japánra is lefordították55. A regény magyar fordítása 2002-ben jelent meg56.  
A Gendzsi monogatarit több alkalommal vitték filmre. Elıször 1951-ben Josimura Kózaburó 
(1911–2000) rendezésében, akit több mint hatvan film rendezıjeként jegyeznek. Majd 1966-
ban Icsikava Kon (1915–2008), aki számos japán irodalmi mővet megfilmesített, adaptálta 

                                                 
52 William Collins a Harvard Business School hallgatója, emellett japán irodalommal is foglalkozik. 
http://www.learner.org/courses/worldlit/the-tale-of-genji/watch/ letöltve: 2015.08.2. 11:58 
53 A Takarazuka társulat 1913-ban alakult, zenés, musicalre emlékeztetı darabokat adnak elı. A társulat tagjai 
csak nık lehetnek. Mára olyan népszerővé vált, hogy öt különbözı társulatot üzemeltetnek.  
54 manga – képregény. Japánban a képeskönyveknek nagy hagyományai vannak. A 17. századtól kezdve nagyon 
sokféle képes történet válik népszerővé. Ezt a hagyományt élesztették újjá a 20. században. A képregények 
nemcsak gyerekeknek szólnak, hanem mindin korosztálynak megvan a speciális mangája, például a tinédzser 
lányok a sódzso mangát, a tinilány képregényt olvassák elıszeretettel. Ma már a mangák oly népszerőek, hogy 
az egyetemi tankönyveket is sokszor ilyen formában adják ki. A Gendzsi monogatariból – Lynne Miyake, a 
Pomona egyetem ázsiai nyelvek és irodalmak professzora  szerint eddig 23 manga készült. 
(http://www.learner.org/courses/worldlit/the-tale-of-genji/watch/ Hozzáférés: 2015.08.03)    
55『紫式部物語』／岡田好恵訳／東京、光文社刊 2001. 
56 Liza Dalby: Muraszaki meséje. Magyar Könyvklub, Bp. 2002. 
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filmre a regényt. Az 1987-ben készült animé, melyet Szugii Gizaburó57 (1940) rendezett, csak 
a Gendzsi elsı tizenkét fejezetét dolgozta fel. Végül a 2009-ben elkészült tizenegy részes 
animé tévésorozatot kell megemlíteni, amelyet Oszamu Dezaki (1943–2011) rendezett 
Gendzsi Monogatari Szennenki, vagyis az ’Az ezeresztendıs mő, a Gendzsi monogatari’ 
címen. A filmet a Fuji tévé mutatta be 2009. január 15-én, a regény ezeréves évfordulója 
alkalmából.  Oszamu 1968-tól haláláig számos filmet, tévésorozatot készített. Ez az animé 
már a 21. század szellemében készült, itt Gendzsi nem feminin alkat, sokkal inkább modern 
fiatalember, aki a mai kor ízlésének felel meg.   
      
* 
 
Muraszaki, miközben megalkotta a több mint ezer éven át tündöklı Gendzsi monogatarit, a 
kor divatjának hódolva naplót is vezetett, amely nagyobbrészt valószínőleg 1008. és 1010. 
között íródott. Úgy tőnik, ezt a naplót csak magának írta, ez volt legközelebbi társa, ebbe 
jegyezte le a legszemélyesebb gondolatait. Ebbıl az írásából kitőnik, hogy ez az írónıi 
nagyság milyen kevésre becsülte önmagát, milyen társtalan, milyen reménytelenül magányos 
volt. Soraiban nincs felvett póz, sokkal inkább valami megmagyarázhatatlan szomorúság, 
társtalanság. Ez az írónı, akinek mővébıl annyian annyi formában kaptak útravalót ezer éven 
át, aki annyi mindent adott a világ olvasóinak, magányában csak a holdhoz tudott fordulni, 
mert nem adatott meg más neki.    
„Minthogy nincs bennem semmi kiválóság, úgy éltem le napjaimat, hogy senkire nem tettem 
különösebb hatást. Fıként az csüggeszt el, hogy nincs mellettem egy férfi, aki törıdne 
jövımmel. Nem óhajtok beletemetkezni szomorúságomba. Világias gondolkodásom, lenne az 
oka, hogy olyan magányosnak érzem magam? İszidıben, holdvilágos estéken, amikor 
reménytelen szomorúság fog el, ki-kimegyek az erkélyre, és álmodozva bámulom a holdat. 
Errıl eszembe jutnak a régmúlt napok. Azt mondják, magányos embernek veszedelmes a 
holdba néznie, de valami erre ösztökél és ültömben kissé hátrább húzódva ott mélázok. 
Szeles, hővös estéken játszom a kotón – habár talán mások nem óhajtják hallani. Félek, hogy 
játékom elárulja egyre fokozódó szomorúságomat és megutálom magam – bizony, ilyen 
oktalan, ilyen szánalmas vagyok.”58  
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VIHAR BÉLA 

Utazás egy sírhalomig  

 Mit láttál Ausztriában? – szegezik nekem a kérdést, amióta néhány napos 
tanulmányutamról hazatértem. Nos, mit láttam Ausztriában? Már régen gyanítom, hogy egy-
egy jelentısebb utazásról éppoly nehéz beszámolni, mint a versrıl: miért szép? Ha csupán 
tartalmát mondom el, a lényegérıl vajmi keveset közöltem; intézmények, épületek, utcák 
leltárszerő felsorolása lesz belıle. De néha adódik olyan esemény, pillanat, amely bár részlet, 
mégis mőalkotásszerően rögzít valamit az egészbıl. Akadt-e számomra efféle? Igen.  

 Kezdem azzal, hogy engem apám és anyám várt ebben az országban. Apám és anyám? 
Nem, csupán csontjaik egy tömegsír mélyén. Tizenhat esztendeje, hogy a debreceni 
téglagyárból idehurcolták ıket, mint annyi sok ezret akkoriban. Szüleim Bécsbe kerültek. S 
amikor a szovjet hadsereg már félig elfoglalta a várost, ıket ıreik egy nagy csoport közepette 
nyugat felé hajtották. Hátuk mögött ott volt a szabadulás, elıttük a halál. 1945. május 3-án 
éjszaka – Berlin eleste napján – egy visszavonuló SS-alakulat Persenbeug község határában 
lemészárolta a hónapok óta hajszoltakat. E 263 emberbıl csodás véletlen révén csupán 
egyetlenegy maradt életben. Tıle tudtam meg néhány hét múltán a tragédiát. Azóta tizenöt év 
telt el, és Ausztria így kapcsolódott össze mély gyászommal. 

 
 Ez a fájdalom vezetett ide, ebbe az országba, hogy fölkeressem azt a földhalmot, 
amely szüleim tetemét betakarja. Egy régóta Ausztriába került ismerısöm jóvoltából autóval 
sikerült Bécsbıl elindulnom a 120–150 kilométeres útra. 
 
 Sugárzó nyári reggelen ültem be a kocsiba a sofır mellé. Kölcsönösen 
bemutatkoztunk. Kugelmann vagyok – mondta. – Gazdám megbízásából én viszem el önt 
Persenbeugba. – Ötven év körüli szikár férfi megragadta a kormánykereket, és máris 
átsiklottunk a Kärtner Strasse fényes forgatagán, majd feltőntek a külváros gyársorai, azután a 
villa-negyedek a Bécsi erdı lankáin.  
 Körben forgott a fák lombtengere, a hullámzó zöld óceán. S egyszerre csak olybá tőnt, 
mintha a fákban valami kínzó gondolat öltött volna testet, s most iszonyodva ráznák meg 
fejüket. Vagy éppen az emlékezés borzongó fuvallata tört át a sőrőségen? Eltőnıdve néztem a 
kanyargó, fehér aszfaltvonulatot, ahol egykor ık vánszorogtak. Az autó százhúsz kilométeres 
sebességgel száguldott, s eközben mintha csakugyan ık bukkantak volna fel az úton; a 
számőzöttek menetében ott haladt fekete kalapban apa, mögötte meg mama, s idınként 
hívogatóan felém fordították bánatos szemüket: lásd, ez volt a mi utolsó útunk, fiam… 
 A sugárzó reggel páráiból vetkezett a táj. Oldalvást niebelungi várkastélyok, makacs 
bástyaomladékok hirdették a messzi századokat. A falvak érintésekor egy-egy épen maradt 
középkoron vágtattunk át, avagy valami ógermán mesében, az álom hullámzó díszletei közt. 
Grimmi, wagneri törpék huhogtak a vasrácsos ablakok mögül, és a piacon átsuhant a regék 
hajdani molnárleánya… biciklin. Már-már elsodort ez a kövekbıl áramló varázslat, de mintha 
rámintett volna a láthatatlan menet: tovább… tovább… Azután már fegyveresek dühtıl 
vonagló arcát véltem volna látni, akik fenyegetıen ugyancsak azt kiáltották: tovább… 
tovább… los, los… 
 – Uram, bocsásson meg, ön nagyon szomorú – szakította meg a merengés perceit a 
sofır, amidın éppen a melki kolostor ezerablakos kénsárga épülete virított fel a távolból. 
 – Valóban – feleltem. – Ez az út számomra nagyon szomorú. – Néhány pillanatnyi 
szünet után így folytattam. – Egy tömegsírhoz megyek Persenbeugba. 1945-ben ott gyilkolták 
meg hozzátartozóimat.  
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 A gépkocsivezetı – Kugelmann – acélos marokkal fogta a volánt, és tekintete úgy 
hatolt a messziségbe, mint a szikrázó penge.   
 – A fajgyőlölet áldozatai? – kérdezte tapintatos udvariassággal. 
 Az útkanyar mentén most virágos mezı tárult elibénk, szemben egy angol kocsi 
közelgett és képzeletemben felbukkant egykori otthonunk: mama kávét fızött, mi gyerekek 
pedig kacagva betoppantunk a konyhába… Melk… Melk… a Duna palaszínő árján egy 
fatörzs úszott… Meg-gyil-kol-ták a szü-le-i-met – lihegte e mondat ritmusát a motor… Ó, hol 
is kezdıdött, a történések miféle hajszálerein keresztül duzzadt a félelmetes áradat, oldódott le 
láncairól a borzalom? 
 Ezek a gondolatok doboltak bennem torz összevisszasággal. A sofır lassított, 
megérintette karomat. 
 – Szörnyőség, ami történt. De higgye el uram, én is sokat szenvedtem. A háborúban 
vadászrepülı voltam.  
 Ekkor ıszülı hajára esett tekintetem, az arcát behálózó finom ráncokra, és e 
pillanatban ezt a szerfölött simamodorú férfit már Európa ege alatt láttam, aki akkor is a 
kormányt fogta és útját lángba borult városok jelezték. Talán annak idején ez a kéz vetett 
pusztító halált a fellegek magasából felém, hazámra, és most ugyanez vezet 120 kilométeres 
sebességgel egy tömegsírhoz, ahol apám és anyám nyugszik.  
 Ájulásszerő érzés kerített hatalmába; hínáros, poklos örvény. 
 – Bizony, alaposan kivettem a részem – folytatta. – A spanyolországi háborúban 
kezdtem.      
 Döbbenten fordultam feléje. 
 – Kinek az oldalán harcolt? – kérdeztem és aggodalommal vártam a sejtett választ. 
 – Francót szolgáltam. 
 – A Condor-légióban?  
 – Jawohl! – hangzott a felelet.  
 Teste elırehajolt nyulánkan, mint a ragadozóé. Így ült mellettem néhány 
centiméternyire maga az ısellenség. Hát ı az, aki koromfekete árnyékot vetett ifjúságomra, 
eszményeim megsemmisítésére készült, amikor én a könyvekben kerestem az igazságot; – ı 
volt ott a napi hírekben, az éjszakák iszonyatában, és ı hozta a világnak – társaival együtt – a 
felmérhetetlen félelmet.   
 – Parancsol egy cigarettát? – kérdezte nyájasan.  
 Jaj, meg kellene állítani a kocsit, és elfutni innen, mert lám, valami sátáni véletlen 
rendezéseként talán éppen a gyilkos vezet az egykori bőntett színhelyére.  
 
 A patakzó fényözönben tébolyult gyorsasággal rohant az autó, és én tehetetlenül 
dıltem hátra az ülésen, s nem vonítottam fel, csak néztem elıre, a villódzó távolba, ahol olybá 
tőnt, megint apám és anyám integetnek hívogatóan. Habzó, fehér bárányfelhık hada terelt a 
kéklı égen a bennem dúló állapot ellentéteként. Egy kis falu patyolattiszta harangszava 
baktatott a dombok pereme felé. 
 Kivel ülsz egy fülkében? – zakatolt lelkemben a kérdés. Meg kell ismrened ıt. 
 – Ön mint önkéntes vett részt a spanyol polgárháborúban? 
 – Igen.    
 – Mi késztette erre? 
 – Nem szeretem a kommunistákat. 
 – Nyilván a náci párt tagjai sorába tartozott? 
 – Nem tagadom. Hittem Hitlernek. De becsapott. 
 Az autó belsejében két világ partja közt pergett a párbeszéd. 
 – Mikor szerzett tudomást a gaztettekrıl, a haláltáborokról? 
 – Csak 1944-ben. Igen, uram, így volt. Nagyon sajnálom.  
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 – S véleménye szerint miért vesztette el Németország a háborút? – toldottam meg 
hirtelen az elıbbi kérdést. Kugelmann hangja élesen felcsattant. 
 – Hitler ostoba fickó volt… Előzte maga mellıl az igazi katonai szakértıket. No, meg 
árulás is történt. Higgye el uram, a német a legjobb katona… De engedelmével, ne beszéljünk 
errıl… elmúlt, elmúlt. Amott az a helység már Persenbeug.  
  
 További kérdéseimet udvariasan elhárította. Kínoztak a gondolatok: ki hajtja ezt a 
kocsit; lapuló, álcázott gonosztevı, vagy a csábító szavak mérgének egyszerő rászedettje? 
Lehetséges-e, hogy az osztályharc másik oldalához tartozó – szándékai ellenére lett a 
bestialitás gépezetének részese?  A fasizmus osonó kígyóként átvájta agysejtjeit, és 
beletekerıdzött észrevétlenül öntudatába? De elválasztható egymástól bőn és bőnös? S ha 
igen, hol a határ? Nem… nem… Ha ismét felharsanna egy ırjöngı tábornok vezényszava: 
kétséges-e, hogy Kugelmann hova tartoznék? Nem menetelne ott ismét önkéntesen a vasba 
öltözött vérebek között? … 
 E gondolatok korbácsoltak, amikor bekanyarodtunk Persenbeugba, a 12. századbeli 
piactérre, az árkádok csipkés füzéreivel ékesített községháza elé. 
 A községházáról a helyi csendırséghez utasítottak, mondván: ott pontosan tudják, hol 
lelhetı meg a tömegsír a hegyek között. A kapitány, amidın jövetelem célját közöltem vele, 
ültébıl fölpattant, és összecsapta bokáját, ıszinte részvétérıl biztosított. Az általa adott 
térképvázlat segítségével kocsink nekivágott a hegyi ösvénynek. Félórai keresés után 
megpillantottam azt a márványlapot, amely róluk, a megöltekrıl vallott.  
 A nyár kápráztató ezüstje csorgott végig a vidék rengetegjén. Kitántorodtam az 
autóból, s mentem apa meg mama elé, a bokrokkal benıtt tömegsírhoz.  
 – Nagyon kérem önt, – szóltam Kugelmannhoz, – negyedórát hagyjon magamra. 
 – Természetesen – válaszolt és eltávozott nesztelenül.   
 Én meg 263 ember csontjai fölött megálltam: ıket idéztem és oly ijesztı csönd tört 
reám. Mama… apa… ezt ismételgettem suttogva e helyen, ahol vérük folyt és éppígy 
sarjadzott akkor is a fő. Éreztem, most kiáltani kellene, de nem, leültem és hallgattam, mi zúg 
bensımben.  
 
 Ha most utólag összerakom e szavakat: talán eskü volt. Eskü a sötétség gyülekezı erıi 
ellen, amelyek ismét új tömegsírokkal szegélyeznék be a Földet. Eskü a zászlóra, a 
szocializmus zászlajára, amely elvezeti az embert léte méltóságának felismeréséhez, az 
emberiség igazának gyızelmére. Szószékké magasodott a sírhalom, és tekintetem a világ 
országaiba ért el. Vigyázzunk, vigyázzunk – ezt mondtam, vagy csupán gondolataimban 
fogalmazódott meg?  
 Megrezzentem, valaki a hátam mögé osont. A Condor-légió, a náci-párt tagja, a 
Luftwaffe egykori századosa, Kugelmann állt ott és mosolygott. Fölemelt kezében iszonyodva 
pillantottam meg a csokornyi mezei virágot és a vízzel telt befıttes üveget.   
 – Engedje meg, hogy ide helyezzem! 
 Fürgén letérdelt, szabályosan elrendezte a virágokat, amelyek úgy vonaglottak a 
szélben, mint a viperák. Mi fojtogatott, mi marcangolta szívemet? Vigyázzunk! – villámlott át 
rajtam a szó. Aztán egy zsenge levelet téptem a sírhoz simuló bokrok közül, majd lehajtott 
fıvel leereszkedtem a dombról. İ szorosan mögöttem. Sütött a Nap. A völgybıl még egyszer 
visszanéztem. Talán utoljára… 
 
Megjelent az Élet és Irodalom IV. évfolyam 37. szám 1960. szeptember 9-én. 
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Shakespeare-év 1616 — 2016 
William Shakespeare (1564.—1616) 

 
 
 
BÁRDOS LÁSZLÓ 
 

 
Két kéretlen hozzászólás 

 
1. Shakespeare mint drámaköltı 

 
Érdekes megfigyeléseket tartalmaz Körner Gábornak Nádasdy Ádám Shakespeare-

győjteményérıl írt recenziója (ÉS, 2001. szeptember 7., 25. o.). Elsısorban nem az úgynevezett 
Shakespeare-kultusz fonákságait kipellengérezı kommentárjaira gondolok: az olyasfajta 
szentenciák, hogy „Shakespeare-rel kapcsolatos gondolataink jelentıs részben függetlenek magától  
Shakespeare-tıl, s hogy ez a »maga Shakespeare« mit is takar, azt sajnos már nem áll módunkban 
megtudni” — valószínőleg minden klasszikus szerzırıl és mőrıl elmondhatók, még akkor is, ha 
több adat és dokumentum áll rendelkezésünkre róluk, mint a legnagyobb angol drámaíróról. 
Eredetibbnek érzem azt a véleményét, amely bújtatva Jan Kott híres könyvcímét idézi, de egy egész 
korirányzatot jellemez (talán már a Kott utáni korét): „Annyira kortársunknak érezzük Shakespeare-
t, hogy észre sem vesszük: egy négy évszázaddal ezelıtti kommunikációs kultúrát próbálunk egy 
más tempójú, »más fülő«, másfajta hatásokra érzékeny kor nyelvére fordítani. Erre Shakespeare-en 
kívül nemigen akad példa — mármint arra, hogy ilyen régi szerzıvel szemben ennyire mai 
igényeket támasztanánk.” A másodikként idézett — és nyilvánvalóan elmarasztalást tartalmazó — 
gondolatsor kétségkívül megtámogatja a hozzászólásomba foglalt elsı idézetet, viszont némiképp 
ellentmondani látszik a recenzió bírálati alaphangsúlyainak: annak az értékelésnek, mely szerint 
„[m]ég soha nem születtek ilyen optimális… magyar Shakespeare-fordítások”; s ez a — talán egy 
kissé árnyalatlan — elismerés olyan fordítónak szól, aki a „mai magyar nézınek a ma nyelvén 
fordít”. 

A föntebbi kategorikus méltatást csak kihagyásokkal idéztem — elıfordult benne a „jól 
mondhatóság” és a „természetesség” is mint értékkritérium.  Azt hiszem, a mai magyar 
Shakespeare-(újra-)fordítások „elméleti” megindoklásában olykor egymásba csúszik két rokon 
természető, de nem egészen azonos szempont, réteg, jelenség, követelmény: az egyik a színpadi 
mondhatóság, a másik a régiessé vált nyelv és nyelvhasználat megújítása, felfrissítése, maivá 
alakítása. 

Ha — némileg mesterségesen — megkíséreljük elkülöníteni az elsı szempontot, ráébredhetünk a 
jelenlegi magyar (színházi) Shakespeare-kultusz — már nem emlékszem, kitıl olvastam —:* 
„Shakespeare-ipar” erıs konjunkturális jellegére, magyarán: divatszerőségére. A jól mondható, 
színházcentrikus Shakespeare-fordítás eszményét az elmúlt fél században Mészöly Dezsı 
hangoztatta és váltotta valóra a legkövetkezetesebben. Ez irányú nézeteinek magvas összefoglalása 
a Tőnıdés A vihar-ról címő tanulmánya, amely szigorúan bírálja Babits 1916-ban készült fordítását, 
és egyúttal le kíván számolni elıdjének egész Shakespeare-képével, amely a Hamlet költıjében 
éppen a költıt és a költıiséget hangsúlyozza a színpadi szerzı rovására. Mészöly Dezsı 
újrafordította A vihar-t. Ezúttal nincs terem arra, hogy mérlegeljem kettejük teljesítményét: megtette 
ezt — nyilván nem véglegesen és nem mindent eldöntı érvénnyel — Vargha Ágnes a Shakespeare-
drámák magyarul c. könyvében (Bp., Akadémiai, 1991).  

A kilencvenes évek Shakespeare-fordításainak már van szakirodalma, kivált Nádasdy és Eörsi 
István munkáit elemezték többen. Azonban mintha valamiképpen azok a szempontok, igények és 
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meggondolások sikkadtak volna el, amelyeket Ruttkay Kálmán fogalmazott meg Nádasdy 
Szenivánéji álom-fordításával kapcsolatban (a Holmiban). A mai visszhangokból hiányolom az ı 
aggodalmait. Ezek voltaképp, igaz, megint csak Shakespeare „költıiségét” tételezik. 

Minthogy a drámaírás nagy klasszikusai közül csak a shakespeare-i életmő van igazán jelen a 
mai magyar színpadokon, a mondhatóság-érthetıség vs. költıiség, irodalmiság fordítástechnikai 
szembeállítása csak az Erzsébet-kori angol drámai nyelv, dikció, szókészlet, jelentéstan és fıként 
szintakszis mai magyar megfeleltethetıségével összefüggésben élezıdött ki. A francia klasszicista 
tragédia például úgyszólván nem létezınek tekinthetı színpadjainkon, így a Corneille- vagy Racine-
fordítások eleve csak olvasmányként fejtik ki hatásukat — ha egyáltalán olvassák ıket. 

De mintha Shakespeare költıisége vagy költısége sem dılt volna el egyszer s mindenkorra. Mert 
nem is dönthetı el. A ma felkapott nézetek mintha nem reflektálnának kellıképpen önnön 
divatszerőségükre — szelídebben: idıhöz, idıponthoz kötöttségükre. Talán túlságosan is 
rutincselekvéssé vált különben már maga az újrafordítás is, éspedig nem csupán Shakespeare 
darabjaié. Emlékszem, húsz-harminc éve még valóban eseményszámba ment, és kíváncsiságot 
ébresztett Shakespeare, Schiller, Ibsen vagy Csehov valamely darabjának új magyar változata. Ma 
már — enyhe túlzással — ahány bemutató, annyi új fordítás. Talán nem tévedek nagyot, ha 
kételkedem abban, hogy  mindannyiszor igazi találkozás történik, új dialógus képzıdik az eredeti 
nyelv és a fordító nyelve között. Az új fordítások jó része valószínőleg romlékonyabbnak bizonyul 
majd, mint a könyvkiadás által is „kanonizált” elıdeik. Nem egy közülük meg sem jelenik 
nyomtatásban. 

S ha így volna is — baj ez? A kortendenciákhoz mérve bizonnyal nem az. Meglehet viszont, 
hogy az irodalmi szöveg — amelynek szempontjai remélhetıleg nem különíthetık el egészen a 
színpadi mővészet értékeitıl, érdekeitıl sem —mégis egysíkúbb és szegényesebb lesz. Még az is 
elıfordulhat, hogy a rendezık, fordítók egy része hajlik a nézık drámai és textuális felfogó 
képességének alábecsülésére. 

A shakespeare-i nyelvhasználat egynémely angol nyelvő értıje, kommentátora — valóban csak 
egy-két tanulmányhoz férhettem hozzá a légiónyi értelmezésbıl — mintha nyomatékosan a 
nyelvezet sokszoros rétegezettségére, bonyolítottságára, szövevényességére hívná föl a figyelmet — 
ráadásul többnyire majdhogynem egy kalap alá véve a szonetteket vagy az elbeszélı költeményeket 
és a színpadi mőveket. Köztudomású, hogy milyen bıségesen tenyésznek a minden rendő és rangú 
szójátékok ebben a nyelvi anyagban — a sikamlós célzásoktól a legkifinomultabb mitológiai 
utalásokig. Ugyancsak többen leírták, hogy ez a karaktervonás minden jel szerint csak kontúrosabbá 
vált az idı múlásával, tehát a késıi darabok — például a legtöbb „regényes színmő” — mondat- és 
jelentéstana még sőrőbbnek tetszik, mint a korai évek drámáié. Igaz, az Erzsébet-kori közönség 
valószínőleg fogékonyabb volt a színpadi nyelvnek ilyesfajta — modern értelemben vett — 
költıiségére, mint a mai nézık. Lehetséges azonban, hogy másra vagy másra is figyeltek. N. F. 
Blake úgy vélekedik Shakespeare nyelve c. áttekintésében, hogy ebben a (színpadi) nyelvben jóval 
nagyobb szerepe lehetett az eufóniának, a költıi jó- (vagy szép-)hangzásnak, a mondatszövevények 
vagy akár egyes szóismétlések zenei effektusainak, mint azt ma feltételeznénk. Egy értelmetlennek 
látszó szöveghely újabb kelető javításaihoz főzi következı megjegyzéseit: „… Shakespeare 
mőveiben elıfordul, hogy a szavak felszíni, grammatikai szinten értelmetlenek, mert gyakran csak 
egy tetszetıs hanghatást akart elérni… Ez a választása természetesen megnehezítheti bizonyos 
szövegrészek megértését, legalábbis akkor, ha okvetlenül tökéletes felszíni grammatikai és logikai 
jelentést várunk el minden mondattól.” (N. F. Blake, The Language of Shakespeare [London: 
Macmillan, 1989], p. 27.) Vitathatatlan persze, hogy a fordító akarva-akaratlanul „pontosítja” a 
szöveget; az eredeti megengedheti magának, hogy „értelmetlen” legyen, a fordító, a fordítás viszont 
nem. Mégis lehetséges, hogy néha inkább varázsigéket kellene kiötlenie a fordítónak, mint bölcs 
mondásokat. Vagy mint talpraesett replikákat. Fölvethetı az a kérdés is, vajon a „mondhatóság” 
hívei által oly igen kárhoztatott mondattani bonyolultság — nem zagyvaság, nem is Szász Károly-i 
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esetlenség —, a közbevetések fonadékai stb. stb. nem (voltak-e) alkalmasabbak az eredeti 
effektusok megközelítésére, mint a mai egyszerőbb, telibe találó kijelentések sorozata?  

Egyetértek Körner Gáborral abban, hogy „a probléma kétségkívül nyelvi (a remek jellemek 
nyilván nem »avultak el«)”, bár vannak bizonyos fenntartásaim nyelviség és jellemtan ilyetén 
szétválasztása láttán. A kulcskérdés az, hogy miképpen viszonyulhatunk egyáltalán — az ı 
megfogalmazása szerint — „egy négy évszázaddal ezelıtti kommunikációs kultúrá[hoz]”. (Az 
utóbbi kifejezés egymagában is jelezheti: a kritikus a kor, a mi korunk korszerő nyelvén beszél. 
Nem véletlen, hogy nem irodalmi, poétikai szójárással találkozunk szövegében.) Nos, erre a 
kérdésre bonyolultabbnak sejtem a választ a recenzió szerzıje és tárgya által adott feleletnél. 

Körner idézi Nádasdy Ádám elıszavát, mely két lehetıségre hivatkozik: lényegében az 
archaizálás és a modernizálás dilemmájára. A recenzens szerint „[a]z a fordító, aki nem a második 
megoldást választja (ahogy Nádasdy [tette]), nem fordító; elég kínos is a magyar fordítói 
hagyományra nézve, hogy ez a »dilemma« egyáltalán felmerülhet.” Vajon valóban akkora 
képtelenség az elsı változat? Vagy netán egyenesen elkerülhetetlen a régiesítés? Esetleg már maga 
a vers(forma) is távolít a legmaibb köznyelviségtıl? Hiszen a fordító elvben fölkínálta az egységes 
prózai átültetés panaceáját is. 

Hivatkozhatnék újból a franciákra: próbálja csak meg valaki Racine-t teljes egyidejőségben, 
afféle idıközömbösítı szinkrontolmácsként fordítani (párrímő alexandrinusokban persze)! A 
probléma azonban általánosabb érvényő. George Steiner így ír Bábel után c. könyvében: „… 
bizonyos fokú archaizálás, valamint a stílusnak a múlt felé történı elmozdítása: meghatározó elemei 
ezek a fordítás történetének és mesterségének.” (After Babel [Oxford University Press, 1998] p. 
359.) Fölteszem, ma is készülhetnének nem egészen a mai beszélt nyelvre hangszerelt Shakespeare-
fordítások. Valami efféle történt Babits után. Például Szabó Lırinc köztudomásúan kedvelte a 
modernizálást. Ámde nemrég újraolvasva a Troilus és Cressidá-t, bizony jó néhányszor meg kellett 
állnom, hogy elölrıl kezdjek egy-egy komplikáltabb mondatot. A termékeny — költıi — 
bonyolultságtól ı sem riadt vissza. Pedig Szabó Lırinc nem Babits módra fordít. Úgy érzem, inkább 
Shakespeare módra. 

Lehet azonban valami zavar a „(mai) kor nyelvére fordítás” körül is. „Shakespeare szövege az ı 
korában az akkori közönségnek nem volt régies, így a mai magyar nézınek is a ma nyelvén kell 
bemutatni a darabot” (Nádasdy Ádám). Bizonyosan helyes törekvés — de kizárólagos elıírássá 
(„kell”) tehetı-e? Nem dolgozik-e a kort kornak való közvetlen megfeleltetés tételében valamilyen 
hermeneutikai félreértés, mégpedig nem a termékeny fajtából? Tudhatjuk-e, érzékelhetjük-e 
pontosan, milyen volt Shakespeare (Viola, Hamlet, Kleopátra, Posthumus, Prospero) „szövege” „az 
akkori közönségnek”? Steiner éppen egy shakespeare-i monológot elemezve jut el végsı soron 
megválaszolhatatlan — ám megkerülhetetlen —– kérdésekhez. „Keveset tudunk valamely 
civilizáció tudatának belsı történetérıl, változó mőködésmódjairól. Hogyan használják a nyelvet a 
különbözı kultúrák és történelmi korok, hogyan koptatják el, és hogyan elevenítik meg a szó és 
tárgy, a közölt jelentés és irodalmi performancia közötti számtalan lehetséges kapcsolódást? Milyen 
volt egy Erzsébet-kori drámai beszéd (discourse) jelentéstana, és miféle bizonyítékra 
hivatkozhatunk a válaszadáshoz?… Az Erzsébet-kor és az egyidejő európai kultúra egyetlen 
aspektusa sem nyilvánítható irrelevánsnak valamely shakespeare-i szövegrész teljes kontextusa 
szempontjából.” (Steiner, pp. 7–8.) — A recepciótörténeti félreértést itt és most abban sejtem, hogy 
ezúttal nem a régi, a hagyományozott mőalkotást tekintik objektív és kívül-belül földeríthetı 
adottságnak, hanem az egykori mő és közönsége közötti viszonyt. Ennek a vélelmezett és 
egységként valójában soha nem létezett viszonynak volna ekvivalense a mai szöveg (színház) és a 
mai köznyelv közötti viszony. A következmény azonban — legalábbis szerintem — nemritkán 
hasonló mértékő stilizálás, mint a régebbi fordítások esetében, csak most aktuális budapestizmusok 
(Rónay György szava) vonják magukra a figyelmemet. És kizökkentenek… az idıbıl. A 
shakespeare-i dráma továbbélésének hagyományából, amelynek nem lehet oly könnyen mögéje 
kerülni, s amelyhez valószínőleg a korábbi magyar Shakespeare-fordítások jó része is hozzátartozik. 
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Magánügy, de a legfrissebb fordítások elolvasása után még nagyobb élvezettel — és nemcsak 
otthonossággal — olvastam újra az Arany-féle Hamlet-et. Pedig elıtte útba ejtettem az angol 
szöveget is, egy bıséges jegyzetekkel kísért kiadásban. 

 
 

* Maga Nádasdy használta. (2008. augusztus 7.) 
 

 
 
 
 
 

2. Shakespeare beszól 
 
„Shakespeare nem írt régiesen, saját korának beszédét, beszólásait használta” – a 

Klasszikusok fordítva címő cikk (Népszabadság, 2014. dec. 18., 11. o.) „jelmondatába” foglalt 
vélekedés jó két évtizede uralkodik nálunk. Mivel jeles és méltán becsült kutatók – egyúttal 
gyakorló Shakespeare-fordítók – kezeskednek e felfogásért, ellenvéleményemet magam is 
szakmai tekintélyekre hivatkozva fogom jelezni. 

N. F. Blake, aki több könyvben is foglalkozott a shakespeare-i nyelvhasználattal, így ír: 
„Csak homályos fogalmaink lehetnek arról, milyen is volt a fesztelen élıbeszéd ebben a 
korban. Ami ugyanis fennmaradt, az nagyrészt irodalmi anyag, vagy a hivatalos nyelvet 
tükrözi. A modern dráma naturalista konvenciói miatt hajlunk arra a feltevésre, hogy 
Shakespeare is a természetes élıbeszéd színpadi alkalmazására törekedhetett. Nem is 
számolva most az Erzsébet-kori nyelvhasználat mesterséges kötöttségeivel, kimondhatjuk: az 
ı drámai nyelve kevésbé volt élıbeszédszerő, mint jó néhány kortársáé.” Egy másik értekezıt 
idézve hozzáteszi: „Még prózában írt dialógusai is jóval távolabb esnek az Erzsébet-kori 
köznyelvtıl, mint Middleton vagy Ben Jonson színpadi nyelve.” (N. F. Blake, The Language 
of Shakespeare, 1989, 29. o.) 

Még egy — úgyszólván találomra kiválasztott — elemzésre utalok. A III. Richárd egyik 
legutóbbi kritikai kiadásának szerkesztıje megállapítja, hogy ez a királydráma alkotójának 
egyik leginkább színpadra termett mőve. Mégis így folytatja: „A darab olyan írók mőveire is 
utal, mint Seneca, Thomas Sackville, Thomas Kyd, Christopher Marlowe, Edmund Spenser, 
Philip Sidney és John Lyly; ezek a visszhangok irodalmi utalásrendszerrel gazdagítják a 
darabot, és a közvetlen színpadi igényeken felül a mővészeti alkotás rangjára emelik.” (John 
Jowett [szerk.], King Richard III, 2000, 2. [The Oxford Shakespeare]) 

A mindennapi élıbeszédnek a magyarországi Shakespeare-kultuszban manapság 
érvényesülı színházi és fordítói követelménye, már-már dogmája oka is, következménye is 
annak a meggyızıdésnek, amely szerint fordítás és színházi munka legfıbb feladata a 
korabeli helyzet újjáteremtése: úgy kell hatni a mai nézıre, ahogyan az Erzsébet-kori darabok 
hatottak az egykori befogadóra. Ez a rekonstrukciós modell azonban meglehetısen ingatag. 
Általában is fölöttébb kétséges, hogy egyáltalán felidézhetı az „eredeti” találkozás mő és 
hallgatója, olvasója között. Miképpen élvezték a korabeli nézık például Shakespeare kései 
színmőveinek sokszor igencsak szövevényes mondattanát, a jelentésrétegek bonyolult 
viszonylatait? A cikkben már a Macbeth „éles dialógus[ai] és a szonettek mélységeit elérı 
monológok” is mintegy zavaró tehertételként mutatkoznak: „a mai színpadon ez utóbbi 
mesterkéltnek hat” – ez a minısítés egyébként mintha ellentmondana a „korszerő” fordítás 
közkelető indoklásának is. 

A lejegyzett beszélgetésekben fölvetıdik (újra)fordítás és zenei elıadás hasonlósága. Szó 
nélkül hagyva most ez analógia buktatóit, be kell vallanunk hiányérzetünket: a zenekritika 
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éber figyelmével és alapos szakszerőségével ellentétben az újabb meg újabb adaptációkat 
fordításkritika hiányában rendszerint bizony csak a „korszerő és pontos” jelzıkre szorítkozó, 
odavetett megjegyzések fogadják – egy-egy színibírálatban. 

Még két észrevétel. Hogyan is kell visszaadni a Macbeth monológjait? „… 
[t]ermészetesen ötödfeles jambusokban!” – olvassuk Papp Sándor Zsigmond írásában. 
Csakhogy e lendületes mondatban valami tévedés bújhat meg: vagy a régies magyar 
szerkezetes számnév („ötödfeles”) titkát, vagy a shakespeare-i dráma verstani szabályait 
felejtette el a szerzı. 

Végül: egy újabb párhuzam (bibliafordítások) jegyében a konklúzió ekképp szól: „A 
templom is olyan, mint a színház: fontosabb, hogy mit mond valaki, mint az, hogyan 
mondja.” – Tetszetıs, de egy kissé rossz emlékő áligazság: az irodalomra pedig (amelynek 
mégiscsak van némi köze a színházhoz) életveszélyes. 
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CZÓBEL MINKA 
 
Psyche 

 

Illatot csókoltam, virágot szerettem, 

Az életálomból még fel sem ébredtem. 

 

S mostan már itt vagyok, a szép „másvilágon”, 

– A múlthoz hasonló, csak fényesebb álom. – 

 

Ugyanaz, ugyanaz, csak tisztább a „lényeg” 

Kevesebb az árnya, több fénye a fénynek. 

 

Hajdan ember voltam, most már angyal leszek, 

Illatot csókolok, virágot szeretek. 

 

 
 
Forrás: Czóbel Minka, Boszorkány-dalok [válogatta: Pór Péter], Bp., 1974, Szépirodalmi 
Könyvkiadó. 
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LADÁNYI MIHÁLY 
 
 
1944 
 
Szétfolyó rémülettıl ázott rajtunk az ing, 

míg néztük az utat, mely tırként ragyogott 

a házsor foga közt. 

                               A puffadt-hasú tér 

felıl ólom-legyek csipkedték a betont. 

 

Egy köpenyes alak a villamossínen, 

fényes üllın guggolt és kaszát kalapált, 

és – mint akinek ez rég mindegy – az isten 

a templompincében mentette át magát. 
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PÉTER ERIKA 
 
 
Nıgyógyásznál 
 
A fehér ajtót nézi. 
Számok. Nevek. 
Fıorvos, 
rendelési idı. 
Érdektelenek. 
A jövıre gondol. 
Fülében a vér 
dorombol. 
Ideges. Várja 
hogy a hír 
az ajtót kitárja. 
Mozdul a 
Kilincs. Föláll. 
Elıbb egy 
apró rés, mely 
egyre tágul 
s kilép rajta 
a lány.  
Ránéz. Hallgat. 
Egyetlen néma  
pillanat csak, 
majd villanó 
mosoly: 
Fiú! 
És kézen fogva 
elindulnak 
hárman  
a folyosón. 
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ZENE, ZENE, ZENE 
 
UJHÁZY LÁSZLÓ 
 

A Magyar Rádió 6-os stúdiója - 80 év a magyar zenekultúra szolgálatában 
(2. rész) 

 
Elızı írásunkban bemutattuk, milyen elızmények után, s hogyan épült meg a Magyar 
Rádió 6-os stúdiója. Írásunkat azzal zártuk, hogy a második világháború a stúdiókat 
sem kímélte: a Rádió udvarán hatalmas bombatölcsér tátongott, a légnyomástól az 
ablakok betörtek, a hangszórók membránjai beszakadtak. A 6-ost több aknatalálat érte, 
hátsó fala ledılt, födémjének egy része beszakadt. Az élet azonban a magyar rádiózást 
illetıen sem állhatott meg. 
 
A 6-os újjáépítése 
 
A munkálatok nagy erıvel indultak meg, s jóllehet minden tégláért meg kellett küzdeni, 1948-
ban a teremelosztón már megjelent a kiírás: Rádiózenekar 18.20 órakor – 6-os stúdió.  
Ugyanebben az évben a rádió mősorújságja többek között ezt írta: 
A Bródy Sándor utcai rádióház egyik büszkesége a 6-os stúdió, amelyet joggal csodálnak meg 
külföldi rádiós vendégeink is, akik pedig legtöbb esetben jóval kedvezıbb körülmények között 
élnek, mint a magyarok. Igaz, a 6-os sokban jellemzi az újjáépítést, az élni akarást, a 
felemelkedést. Három évvel ezelıtt még üszkös romtömeg, ma pedig világviszonylatban is 
látványosságszámba menı pompás, korszerő helyiség… 
 

 
 

A háború után újjáépített 6-os hátsó fala a triptichonnal, elıtérben a Magyar Rádió akkori 
tánczenekara, Zsoldos Imre vezetésével 
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…és néhány héttel ezelıtt az eddig kopár hátsó falra felerısítették Mallász Gitta pompás 
triptichonját, amely a dinamika és a harmónia allegóriája közt a szélrózsa minden irányában 
sugárzó rádióhullámokat jelképezi. A mő fölött Ady-idézet koronázza meg az alkotást, melyet 
hat hónapos nehéz, gondos munkával készített el harmincféle fából Mészáros Béla 
mőasztalosmester. Emeli a stúdió szépségét az a két, kovácsoltvasból remekbe készített 
kandeláber, amely a falikép jobb és bal oldalán hangulatos, tompított szórt fényt áraszt. 
A 6-os stúdió három évvel pusztulása után szebb, mint volt!"    
 

 
 
A Hatos ekkor még különálló épület volt, körben ablakokkal, ám a stúdió-bıvítések révén 
megkezdıdött „körbeépítése”. Hálás vagyok a sorsnak, hogy a hatvanas években, kezdı 
szárnypróbálgató hangmérnökként még dolgozhattam ebben a majdnem „eredeti” Hatosban. 
(Ezek között is talán a legemlékezetesebb, amikor Ruitner Sándor zenei rendezı „jobbján” 
lehettem a hangmérnöke annak a teljes Bánk bán-felvételnek – többek között a felejthetetlen 
Simándy Józseffel  a címszerepben –,  amely azóta is az opera talán legjelentısebb felvétele.) 
Akkor délutánonként az udvari oldalon besütött a nap, a falakon jól látszottak a Békésy-féle 
burkolatok lilás-bordós, már eléggé „patinás” megjelenéső színei, a szünetekben pedig az 
oldalkijáratnál kis csoportokban vidáman anekdotáztak a zenekar és a kórus tagjai. A stúdió 
belsı terébıl kiszakított mono technikai helyiség annyira szők volt, hogy a hangulat szinte 
mindig családias volt. Visszagondolva idillikus világ volt ez, szerettük és tiszteltük a Hatost, 
ott dolgozni minden hangmérnöknek, hangtechnikusnak rangot jelentett s egyben egy komoly 
szakmai kihívást is, hiszen éreztük, hogy a kor megváltozott hangzási követelményeinek a 
stúdió kis légtere egyre kevésbé felel meg. Emellett a régi, beporosodott akusztikai burkolat, a 
helyenként felpúposodott padló szinte kiáltott a rekonstrukció után, ami 1965-ben be is 
következett, ám tervezését és kivitelezését némileg befolyásolta, hogy 1960-ban egy másik 
zenei stúdió is épült az épülettömb Szentkirályi utcára nézı oldalán: a 22-es, melynek 
akusztikai próbája – enyhén szólva – nem volt felhıtlen. 
 

 
Az 1962-ben készült Bánk bán-felvétel részleteinek késıbbi CD-kiadása 
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Egy kis közjáték 
 
Az ötvenes években a Rádió – részben a Szentkirályi utcára nézı bérházak kisajátítása révén 
– nagy volumenő stúdióépítésekbe kezdett. Ennek eredményeképpen új stúdióépület jött létre 
(11-22. stúdió), melynek harmadik emeletén egy, a Hatossal megközelítıen azonos légterő 
„zenekari stúdiót” alakítottak ki. (A zenekari stúdió megjelölés – bár rendkívül jól hangzik – 
meglehetısen félrevezetı. Milyen zenekarról van szó: egy kis létszámú korai Mozart 
szimfóniáról, vagy egy monumentális Brucknerrıl, Mahlerrıl? Hiszen a zenekar 
elhelyezhetısége és a hangzás szempontjából ezek eltérı követelményeket támasztanak!) A 
22-es stúdiót egyébként a Békésyt követı generáció legkiválóbb hazai akusztikusa: Tarnóczy 
Tamás tervezte, akinek nevéhez többek között az a rekonstrukciós munka főzıdik, melynek 
nyomán a korábban közismerten rossz akusztikájú Városi Színházból megszületett az Erkel 
Színház.  
A Rádiózenekar – teljesen érthetıen – az új stúdió hírét nem fogadta egyértelmő örömmel, 
hiszen egy zenekari stúdiónak olyan nagy a mővészforgalma, amit egy 8-10 személyes 
felvonó csak üggyel-bajjal képes kiszolgálni. (Egy próba szünetében a vonósok már jönnek 
vissza a büfébıl, mikor a fúvósok még csak akkor tudnának lemenni, holott nekik igazán 
szükségük van egy kis üdítıre.) Mondjuk ki az igazságot: a zenekar nem szívesen akart oda 
felköltözni, bármilyen szép és reprezentatív is volt a stúdió kialakítása. 
A 22-es elkészültekor még elevenen élt a szakmában Békésy munkamódszere és intelme: a 
munka akkor fejezıdik be, amikor a mőszeres mérések és a zenészek véleménye 
egybehangzóan kedvezı. Ennek jegyében szerveztek akusztikai próbát az új stúdióban a 
Rádiózenekar közremőködésével. Itt azonban az akkori mőszaki igazgatóság nagy hibát 
követett el, mert a próba során a stúdiót nem fokozatosan terhelte egyre „tömörebb” 
együttesekkel. Ugyanis a helyes sorrend szerint az a célszerő, ha pl. elıször zongoraszóló, 
majd vonósnégyes, népi zenekar, kamarazenekar, kórus szólal meg, s csak a vizsgálat 
legvégén kerül sor egy nagyobb hangtömeget megmozgató mő elıadására. Egy ilyen 
tudatosan felépített sorozat nyomán könnyebben kiderült volna, hogy ez az egyáltalán nem 
nagy légtér mennyire terhelhetı, s hol van az a határ, melynek átlépése után a hangzás 
zavarossá, elviselhetetlenné válik, és ha a nagyobb apparátusok alkalmazását erıltetjük, akkor 
indokolatlanul rossz általános vélemény alakul ki a stúdióról.  Pedig egy akusztikai 
szempontból korrekten megtervezett terem eleve nem lehet rossz, legfeljebb nem arra 
használják, amire való. Ráadásul a termet nem csupán „hangversenyteremként”, hanem 
stúdióként is tesztelni kellett, a „gépi hangzás” igényeinek esztétikus teljesülését is vizsgálva. 
Ez a kérdés itt sokszorosan nagy súllyal szerepelt, mert minél kisebb a terem, annál 
kényesebb a környezet a mikrofon szempontjából. Az akusztikai próbán megszólalt ugyan a 
„Kis éji zene”, ám nagy, tömör együttessel s az oldalfal elé helyezett, a zenemőhöz képest 
tekintélyes számú basszus annyira mély tónust eredményezett, hogy e könnyed zene inkább 
brummogó medvék éjjeli násztáncaként hatott. Ám a koronát Csajkovszkij 5. szimfóniájának 
záró percei jelentették: ez a hihetetlenül tömör, monumentális zene mind a teremben, mind az 
akkor sajnos még mono felvételen katasztrofálisan, összekuszáltan szólalt meg. A zenekar 
véleménye lesújtó volt, s arra is emlékszem, hogy a felvételt készítı hangtechnikus azzal állt 
fel a keverıasztaltól, „ha nekem ebben a stúdióban kell dolgoznom, akkor inkább elmegyek 
péknek!” 
A mőszaki vezérkar meglehetısen leforrázva hagyta el a helyszínt. Bár engem kezdı 
mérnökként a „nagyok” nem engedtek a környékre, ám volt annyi lélekjelenlétem, hogy a 
próbafelvétel tekercsét magamhoz vegyem, s azóta is lejátszom tanítványaimnak azzal a 
megjegyzéssel, hogy így szólal meg egy zene akkor, ha nem való a kérdéses helyszínre. Ám 
késıbb, megfelelı mősorválasztás esetén nagyon szép felvételek készültek a 22-esben, teljes 
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operák, például egy Hoffmann meséi. Számomra is emlékezetes élményt jelentett Stravinsky 
Menyegzıjének négyzongorás-ütıs változata vagy Orff Catulli Carminájának hangmérnöki 
munkája, s a stúdió azóta is jelentıs szerepet tölt be a Rádió mősormunkájában. Az akusztikai 
próba nyomán az a téves következtetés született, hogy a stúdió akusztikai szempontból nem 
megfelelı, de a legfontosabb tanulság mégis az volt, hogy a mővészek véleményét nagyon 
komolyan kell venni, mert az akusztikát illetıen ık mondják ki a döntı szót. E közjáték 
tanulságai a 6-os rekonstrukcióját is befolyásolták. 
 
A 6-os rekonstrukciója 
 
A Magyar Rádióban a stúdiókat szinte rotáció-szerően idınként felújították, modernizálták. 
Ilyenkor megújult az akusztikai burkolat, az elektroakusztikai rendszer, a világítás, s egy-egy 
ilyen munkálat befejeztével szinte teljesen újjávarázsolt munkahelyek jöttek létre. Ennek is 
volt köszönhetı, hogy a stúdiók mindig ízléses, a szemnek is tetszı külsı megjelenéssel 
várták a közremőködıket. Senki sem nyúlt hozzá szívesen, de elıbb-utóbb a 6-ost is fel kellett 
újítani, hiszen akusztikai burkolata, padlózata megkopott, világítása elavult, de még 
klímacsatornáira is ráfért a rekonstrukció. Volt azonban még egy döntı ok: idıközben 
megjelent a sztereó technika, melyhez új, a monóhoz képest lényegesen tágasabb technikai 
helyiségre volt szükség. 

 
Amikor 1965-ben sor került a 6-os akkor már elodázhatatlan rekonstrukciójára – 
óvatosságból-e vagy csupán a Békésy féle akusztikai elképzelés tiszteletétıl vezérelve, ma 
már nehéz megmondani – a 6-osban megtartották az eredeti burkolatot, csupán elé egy 
akusztikai szempontból többnyire áteresztı, „tisztasági” takarás került, s ezzel az akusztika 
jellege nem változott, miközben a stúdió egy ízléses, a feladatához méltó belsı arculatot 
kapott. A rekonstrukció befejezte után panasz nem is merült fel, s a megújult (és ma is 
látható) külsı ellenére lényegében továbbra is Békésy akusztikai elképzelése határozza meg a 
stúdió hangzását. 
 

 
 

A 6-os stúdió az 1965-ös rekonstrukció után, a háttérben az új sztereó technikai helyiség 
áttekintıablaka (Lukács Miklós hangmester felvétele, 2015) 
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A 6-os mint a Rádió elsı sztereó stúdiója  

 
Az ötvenes évek végén a külföldi rádiószervezetekben már megindult a stúdiók sztereósítása, 
s a Magyar Rádióban némi késéssel ugyancsak megkezdıdtek a kísérletek. A késés oka 
részben a mősorszerkesztıségek szemléletébıl, részben pedig a sztereózás általános – kissé 
politikai íző – megítélésébıl következett. A szerkesztıségek szemlélete érthetı: mivel nem 
volt sztereó adóhálózat, s – eltekintve az akkori NDK-ból turisták által behozott sztereó 
készülékektıl – ilyen készülékeket kezdetben az egyébként magas színvonalú hazai cégek 
sem gyártottak. A másik ok, hogy a sztereózásra sokan úgy tekintettek, mint valamiféle 
nyugatról jött nagyúri játszadozásra. A Rádióban a sztereózás kezdeményezése egyértelmően 
a mőszaki területrıl indult, de a Rádión kívül is, hiszen a Postakísérleti Intézet már 1963 
májusában beindította sztereó adáskísérleteit. Mivel e technika az általános felfogás szerint 
egyet jelentett a térhatású zenével, ezért a 6-os rekonstrukciója kitőnı alkalmat jelentett 
ahhoz, hogy Rádió stúdiói közül elsıként kapjon sztereó berendezést. A terv megvalósítását 
nehezítette, hogy a sztereósítás nem csupán a készülékek és a kábelezés cseréjét, hanem egy 
új, a sztereó lehallgatás akusztikai igényeinek megfelelı technikai helyiség megépítését is 
megkívánta. A korábbi, szők mono helyiség ebbıl a szempontból szóba sem jöhetett, ezért a 
stúdió hátsó fala mentén, de azon kívül épült meg az új technika egy karmesteri 
pihenıszobával.  
(Sajnos éppen a már említett szemléleti okokból az ötvenes évek új stúdiói kivétel nélkül 
mono technikával épültek, s valamennyi mono technikai helyiség, de még például az új 22-es 
stúdió technikai helyisége is olyan szerencsétlen alaprajzú volt, hogy csak tekintélyes 
falbontások árán sikerült késıbb sztereósítani.) A 6-os hátsó falát áttörték, oda egy hatalmas 
áttekintıablak került, kitőnı optikai kapcsolatot biztosítva a stúdió felé. Ezzel azonban a 
triptichont elbontották, s hamarosan nyoma is veszett. (Hogy a kazánházban végezte-e, vagy 
valakinek a nyaralóját díszíti, azt már soha nem tudhatjuk meg.) 
 
Kezdetben az új (6/2-es) technikai helyiség párhuzamosan dolgozott a régi mono (6/1-es) 
technikával, ám ez utóbbi a sztereózás terjedése nyomán csakhamar megszőnt, s elbontásra 
került. 
A 6-os a sztereósítás után még jobban felértékelıdött: napi zenei funkciója mellett falai között 
készültek az elsı sztereó, majd kvadrofon felvételek, jó ideig innen történt a sztereó kísérleti 
adás lejátszása, s számos szép térhatású hangjátéknak is otthont adott. (Békésy talán nem is 
sejtette, hogy stúdiójában milyen szépen, levegısen, emellett kitőnı érthetıséggel szólal meg 
a mővészi próza.)  
 
Megépülése óta napjainkig a 6-os a Magyar Rádió legjelentısebb stúdiójaként szinte 
változatlanul tölti be eredeti funkcióját, ám mégis felmerül a kérdés: a Rádió – a külföldi 
rádióházak mintájára – idıközben miért nem épített egy nagyobb, korszerőbb 
hangversenystúdiót?  Sorozatunk harmadik, befejezı írásában erre a kérdésre keressük a 
választ, egyben arra is felhasználjuk az alkalmat, hogy a hangversenystúdiókkal kapcsolatos 
teremakusztikai jelenségeket bemutassuk. 
 
 
* 
A cikket a szerzınek és a GRAMOFON folyóirat fıszerkesztıjének, Retkes Attilának 
engedélyével vettük át. 
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KERÉNYI GRÁCIA 
 
Nyugtalanság 
 
Nyugtalanságom szertekúszik, 

mint skatulyából hosszulábú pókok. 

Csukott szemmel számoljunk húszig. 

Mindent megírtak. csak csodára várhatsz. 

 

A kellékeket cserélgeted egyre. 

Hegy, domb, patak, völgy, állatok, virágok. 

Míg készülıdtél ısök nászszobáján, 

elmondtak mindent. Kínt és cifraságot. 

 

A hallgatásod talán a tied még. 

Reméld: ahogy te, úgy senkise retteg. 

Minden szerelmet elszerettek? 

Történhet csoda még. Számoljunk húszig. 

 
Szigliget, 1966. október 2. 

 
 
 
 
 

KERÉNYI GRÁCIA: Nálunk a málnabokrok. Válogatott versek, Budapest, 1985, 
Szépirodalmi Könyvkiadó. 
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PAYER IMRE 
 
 
Meeting csoportvezetıvel 
 
Kukacoskodó tekintet orrnyeregre 

csúszott szemüveg felett. 

Távolságtartóan vizsgál táblázatot. 

Mellette miamibeach-laza  szempár 

derősen nyugodt mosoly-kód. 

A miamibeach-laza mosoly elfordul. 

A másodperc törtrésze alatt 

ukrajna-szuterén, 

szők-szürke arccá alakul. 

Sötéten kétségbeesett, 

mindenre elszánt tekintet. 

Kapkodón kapálódzik. 
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BARANYI FERENC 
 

Dunáról fúj a szél 

Nem kérheted az óceáni széltıl 

hogy kun parasztok homlokát legyezze – 

itt a Dunáról fúj a szél. Vizérıl 

siet a hős az izzadt emberekre. 

Lehetsz világfi könnyed-franciásan, 

vagy angolmód közömbös is lehetsz itt, 

csak tedd a dolgod s itt tegyed. A vállon 

marék hazánk világnyi súlya fekszik. 

Itt szabja napjaink parányi tettét 

– hol hittel, hol meg erıvel az észben – 

a milliókra osztott hısiesség, 

még akkor is, ha régen észrevétlen. 

    A világ ránk tekintve arra számít, 

    hogy vállalunk gondjából egy hazányit 

 

 
 

BARANYI FERENC: Hegyibeszéd, Válogatott versek 1958-1988. 
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JENEY ANDRÁS 
 
Szerencs éneke 
 
Ott, hol az Alföld únva lapályát égre igyekszik, 
s hajdani vulkán ısi kövekbıl hegy-magasat gyúr, 
lánykeblet formáz, szoknyája alatt parazsat rejt, 
s vágyat, bort, aszut érlel; – ott született meg a város. 
Árpád lelke lebeg vizein, sátrát hegyek ırzik, 
s várja, talán még hallik éneke régi reménynek. 
Nézi a múltat… Krónika lapjain egykori jóslat: 
„Ím, ma ad Isten jóra szerencs-ét mind eme táj-nak, 
Tarcal-nak, magyar Ond-nak.” S jött a szerencse, az áldás. 
 
Dús legelık, kerecsensólymoknak fészket adó bükk, 
jószagu földek, medvecsapáson szarvasok, ızek, 
s emberek is, lélek-nemesek, ország-gyarapítók; 
jött Rákócziak ıse: Zsigmond, Biblia hıse, 
s jött az erıs nı, hő fejedelmek anyja: Zsuzsanna. 
Bocskai is, magyaroknak Mózese, hadba ki innen 
indult, s volt egyetlen gyıztes béke kötıje. 
S harc ha elült, jó sorsa Szerencset másfele vitte: 
gyár épült, bor mellé ád kenyeret ezereknek; 
gyári sziréna, bőz minekünk zene lett, tavasz-illat, 
s répamezık, ligetek cukorédes, hős levegıje. 
 
Itt ma is közelebb van a múlt, a jelen csak a távol; 
áldásokra sötéten rázuhantak az átkok. 
Vesztes harcra Rodostó, Basta-szekérnek igája, 
málenkíj robotok… S vérükbe a szó belefojtva. 
Árva hitünk maradott csak, szánkban a tegnapi ízek, 
ám ami édes volt, lásd, mára olyan keserő lett. 
Gyom nyeli el, csak a semmi kéménye feketéllik, 
Árpád-hegyrıl is szomorú ének szava hallik. 
 
Mégis, a múlt szele fúj, zúgása mégse hiába; 
nincs dudaszó, cukorillat, gyár letarolva, de mégis, 
él ez a város! Istenem, adj neki újra szerencsét – 
szíve s két keze kér, ab urbe condita, Ámen. 
 
   ***** 
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TALÁLOMRA  – Szemelvények a modern világlírából II. 
 

Miha Kvlividze 
(grúz; Tbiliszi, 1925. jún. 22. – ?) 

verseibıl 
 
 
Az utolsó ütközet 
 
Füstöl az ég. A tenger kiégve 
izzik. A föld jajdulva reped. 
Az egyenlıtlen csatának vége. 
Fut a Természet. Legyızetett. 
 
Hegyszurdok tátog, szomját zihálja. 
Medrek – kiszikkadt artériák. 
Meghalnak sorra, vigyázzba állva 
– névtelen, néma hısök – a fák. 
 
Fut a Természet, fut csatavesztve. 
Nyögdel a föld, a perzselt-tiport. 
Utódaink nem hallanak este 
fülemülét, hajnalban rigót. 
 
Szétrebben majd, mint csapat kísértet, 
gazella, zerge, ız… És talán 
tajgánk utolsó vad tigrisének 
kis bádogszámlap zörög nyakán. 
 
Hadak indulnak, hogy eltemessék, 
hol virág térdelt, lomb könyökölt. 
Mint végsı harcba bevetett egység: 
kövek közt egy-egy tenyérnyi zöld. 
 
Az állatkertek és melegágyak: 
fogolytáborok. Rajta, tovább! 
Még a terek is bontásra várnak! 
Föld – nincs. Cementen kondul a láb. 
 
Ó, de különös háborút nyertünk! 
Verten futott Természetanyánk 
a csatatérrıl. Végtére eltőnt, 
milliom holtat hagyva reánk. 
 
Legyilkolt erdıt, elvérzett rétet, 
kátrányos medrek hullaszagát. 
Hurrázva őzzük az ellenséget! 
Kioltjuk majd a napot magát! 

 
 
Ballada a katonáról 
 
Megöltek tizenhét éves koromban. 
A háború tőztengerébe fúltam. 
A szót: szeretlek – épphogy megtanultam, 
de kimondani már nem volt idım. 
 
Barátaim mind százfelé eredtek. 
Futtában intettem csak kedvesemnek. 
Tizenhét éves koromban megöltek, 
úgy tört le életem, mint gyönge ág. 
 
És húsz év múlva, vagy huszonöt múlva 
egy ıszülı ember hajol síromra, 
aki, ha élek, én lehettem volna. 
Felé nyújtom, tapogató kezem. 
 
Jaj, messze van, szédítı messzeségben! 
Milyen rövid a kezem! El nem érem. 
Remélem, már rég nem bánkódtok értem, 
de rajtam ne is mosolyogjatok, 
 
amért ily esztelen vágy él szivemben: 
sóvárgok az után, ki nem lehettem. 
Tizenhét éves koromban elestem. 
Ki adja vissza, ami az enyém? 
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TALÁLOMRA  – Szemelvények a modern világlírából II. 
 

Miha Kvlividze 
(grúz; Tbiliszi, 1925. jún. 22. – ?) 

verseibıl 
 
 
Judás monológja 
 
Csillagnyájak az égen. A magas, 
törtrajzú dombhát sötétben tőnıdött. 
S mondá Jézus: „Mielıtt a kakas 
harmadjára megszólal – egyikıtök 
elárul engem …” „Elárul? Lehet?” 
És mi az asztal körül megremegtünk. 
Halkan lopódzva már ott lépkedett 
az Álszentség, a Hazugság közöttünk… 
Jézus mosolygott. A hőlı hamut 
gondolkozva túrta egy zsenge gallyal. 
A hang még kakastorkokban aludt, 
de érlelte már odakinn a hajnal. 
Bennünk nehéz csend és kételkedés. 
Egyszercsak a sötétben messzehangzó- 
harsányan, mint az ágyudörrenés, 
felrivad zengın az elsı kakasszó. 
Szél száll, az ég felhırongyaival 
játszik, majd elröppen a láthatárról… 
Már a második kakasszó rivall – 
az áruló csak nem ad jelt magáról! 
Nem, nem tévedhet mégse Mesterünk, 
a Próféta, lelkünk parancsolója! 
Porrá omlik mi választott hitünk, 
hogyha a jóslat nem válik valóra! 
Elhullunk, mint a fő, szétszóratunk, 
nincsen remény, sem ima, mely segítsen. 
Ha nem adjuk halálra ıt magunk, 
meghal bennünk a magunkszülte Isten. 
Legyen enyém hát a világ elıtt 
a bőn, a vád, az arcpirító szégyen! 
Én tudom: halálra kell adnom Öt, 
meg kell ölnöm Jézust – hogy Krisztus éljen! 
Hamar…!                                               
                 Egy csillag szaladt le, felém, 
az égalj piros fényvirágot bontott… 
 
… Hozzája lépvén, csókkal illetém. 
És felismerék İt a darabontok! 

Férjhez mennek az angyalok 
 
Az ırült angyalok! Nézzétek ıket: 
odahagyták az édeni mezıket... 
 
Galambszárnyukat kitépve, letörve, 
esıszálakon lekúsznak a földre, 
utánuk habos tüllfátyol suhan, 
és férjhez mennek méltóságosan. 
Égi madarak, szaporodni vágynak, 
szőzi testük melenget férfiágyat, 
feledve ima, böjt – kacér, vidám 
csipkebodor fityeg a glórián, 
tipegnek földi tereken keresztül, 
cipısarkuk: egy-egy szög a Keresztbıl. 
Romolnak, mint tornyukdılt templomok, 
vastagodnak a lábak, tomporok, 
s duzzadt csípı nem fér a ruhába, 
tésztásan dagad az arc a tokába, 
ázott rögön két hervadt ibolya – 
mondják, az volt a szemük valaha... 
 
P.S. 
És mi marad nekünk? Hisz elvarázsolt 
kamasz-szivünk e lényekért epedt! 
Minden napunk rájukvárakozás volt, 
s a halál – út, mely hozzájuk vezet! 
 
 
 
A verseket oroszból fordította: Rab Zsuzsa 
 
 
Szövegeinket a következı kötetbıl vettük át: 
Férjhez mennek az angyalok. Mai szovjet líra,  
Budapest, [é. n.] 1971, Európa Könyvkiadó, 48–
52. o. /Modern Könyvtár/ 
Anyagunk szigorúan betőhő közlés, írásmódját 
nem igazítottuk hozzá az akadémiai helyesírási 
szabályzat rendelkezéseihez 
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DEDIK JÁNOS  
 
 

Dezsıke húsvéthétfıje 
 
– Dezsı miért nem hagysz aludni? Úgy tudom ma húsvéthétfı. És te már ünneplıben 

vagy? Hova készülsz kora reggel? 
– Terikém tudod nekem, kötelességeim vannak. Mindent a családért jelszóval. 
– Mi van neked Dezsı? – csak nem templomba készülsz!? – imádkozni értünk, de 

vallásos lettél hirtelen!  Engem meg se locsoltál! 
– Dehogynem édesem! – te voltál az elsı 
– A tavalyi locsolásra gondolsz, mert az óta száradok Dezsı, még szerencsémre még 

van, aki megakadályozza az elszáradási folyamataimat. 
– Tudom, hogy csak viccelsz, nem mondod komolyan. Nem hiszem, hogy így állunk 

Terikém! Te is szeretsz, tudom. Rossz vicc reggel korán – nem is mondtad nekem!  Ezt most 
kell hallanom, hogy amíg én máshol voltam idejár valaki. Ugye nem igaz?  

– Láthatod egyesül vagyok. 
– Jó elhiszem, hogy hőséges vagy. Látod! – én most megelıztem mindenkit. Mert én 

éjjel meglocsoltalak  
– Mit csináltál Dezsı éjjel? – te akkor locsolkodsz, mikor a feleséged alszik? Nem 

érzem a parfüm illatát Dezsı, ez nem az amit én adtam neked! Te becsapsz engem! 
– Terikém, hogy tennék én ilyet. Tapogasd meg a paplanod még most is kölnis. 
– Dezsı nem érzem a parfüm illatát, igaz itt valami nedves, de úgy látom semmi köze a 

parfümhöz, amit tılem kaptál. De még kölnihez sem hasonlít, Dezsı ez sima víz. Be akarsz 
csapni!?  Mutasd a kölnis üvegedet, mennyi hiányzik belıle? Látod, teli van Dezsı, te engem 
félrevezetsz, bolondnak nézel! 

Azt hiszed ennyire lüke vagyok. 
– Édesem én csak kímélni akartalak, hogy az erıs parfüm illat fel ne ébresszen, mikor 

láttam, hogy milyen jól alszol. Ugye, hogy nem lett volna szépdolog tılem, ha teli van a 
lakás, ilyen rósz, büdös kölni illattal. Úgyis jönnek, más locsolok reggel és képzeld el mit 
szólnának, ha az ı szappanszagú pacsulik a lakásban keveredne a mi finom parfümünkkel. 
Tudom, hogy ennek te sem örültél volna. 

– És most hova készülsz ilyen kiöltözve? Jé még a cipıd is fénylik! Micsoda szokatlan 
látnivalóban van részem.      

– Tercsikém! Nem akarom megmondani, hova megyek locsolkodni, de ha minden áron  
ragaszkodsz hozzá, és ezen múlik a szerelmed, hát elmondom. Tudom, hogy te megérted 
Dezsıkédet.  Vagy ne mondjam, így is megértesz? 

– Na csak mond, hátha igaz is van a mondókádban!  Vagy csak csupa hablaty az egész, 
kíváncsi vagyok a süket dumádra. 

– Hát ha kíváncsi vagy nem bánom nem szeretném ha a kíváncsiságod beteggé tenne. 
Mi lenne a te Dezsıkéddel?  

– Elég legyen a süketelésbıl, haljam a lényeget! 
– Azt azért tudnod kell Teri, hogy mindent érted teszek, mert én egy ilyen ember 

vagyok, akit én egyszer megszeretek 
– Tudom az megvan szeretve. Lényeget Dezsı!!! 
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– Igenis drágaságom. Tudnod kell, mostanában azt susogják a cégnél, hogy nagy 
elbocsátások lesznek. Bevallom én is félek mert akkor mi lesz velünk? – szerelmem! 

– Lényeget Dezsıııı. 
– Mondom, mondom, máris nyugodjál meg szívem. Szóval az elbocsátásoknál tartottam. 

Arra gondoltam, hogy ha én Hamar Dezsı figyelmes ember vagyok, és hamar elmegyek a 
fınököm lakására és meglocsolom a feleségét netán a lányukat is, ha van. Kellemes 
Ünnepeket kívánok, miközben a drága parfümömet a hajára locsolom. Ez a gesztus biztos 
imponálna a feleségnek és, ha arra kerülne a sor, hogy el kell hagynom a céget, a felesége 
beszélne az érdekemben a férjével. Lehet, hogy behívnának a lakásukba is, talán még az is 
elképzelhetı, hogy meg kínálnak valami finom itókával. Én persze szabadkoznék egy kicsit, 
de végül is elfogadnám a kínálást, pláne ha valami külföldi pezsgıvel kínálnának. 

– Dezsı ez ellen tiltakozom. Nem tehetsz ilyet! Azok nem olyan emberek, akik neked 
örülnének, hogy megzavarod ıket mikor biztos várják a családjukat barátaikat. 

– Látod éppen ezért keltem fel ilyen korán, hogy megelızzek mindenkit. Ez a módszer 
csak a javunkra lehet. Igenis lássa a családja, hogy én mennyire tisztelem a feleségét, mert 
megérdemli jó fınık. 

– Dezsı ne tedd! – minden hova elmehetsz locsolkodni, de a fınöködet, feleségét hagyd 
ki. Nem a te társaságod!  

– Igaz a fınök fenn hordja az orrát, Épp azért is megmutatom neki, hogy mi a Hamar 
család megtiszteli, és közénk valónak tartja. Ez biztos fog tetszeni neki. 

– Dezsı az egy csúnya vén nı, ilyeneket akarsz te meglocsolni? 
– Ugyan drágám a parfümnek nem mindegy, hogy kire száll? 
– De ne ezzel Dezsıke! Még megismernék, mit szólnának, hogy ugyan azt használod, 

amit a fınık felesége használ. 
– Teri te honnan tudod, hogy egy fınök feleség milyen parfümöt használ?  
– Csak gondolom, mert ez nem lehet olcsó. 
– És te megvetted nekem? 
– Igen Dezsı, mert nem akartam, hogy megérezz rajtam más parfüm illatot. Ezért 

kaptam a fınöködtıl egy egész üveggel. 
– Nahát ezt nem hittem volna, hogy te ennyire elırelátó vagy Teri. Így biztos az 

állásom. 
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REGÉNYI ILDIKÓ 

 
A Könnyek tava*  

 
 

Innen, a magasan futó hegyi út kanyarulatából dombnak látszanak a fenyvesekkel benıtt 
hegyek. Ölükben ringatják a völgy mélyén kéken megcsillanó tavat. 

– Ez a víz olyan fátyolos–homályos, mint egy könnybe lábadó szem! 
– Azt mondják a mi régi öregjeink is – helyesel Szlávik, a kisbusz vezetıje. 
Ahogy kanyarogva ereszkedünk lefelé, ami lentnek is fenn van a Kárpátalján, úgy tárul ki 

elıttünk az óriási fenyıkkel szegényezett út mentén a völgy, ahol most apró loccsanásokkal 
táncoltatja hullámait a tó. Partján két rönkfából faragott alak áll örök ırséget.  

Réges-régen hegyi legelı volt ezen a helyen. Bodros-fehér bárányokat terelgetett a pásztor, 
és a gróf évente egyszer meglátogatta hegyi birtokát. Egyszer vele ment anyját vesztett 
lánykája, az égszínkék szemő, szıke, törékeny virágszál, a szigorú uraság „mindensége” akire 
Bábuska-daduska ügyelt. Ringatgatta-tanítgatta dalra, táncra, hímzésre. Öltöztette puha, szép, 
könnyő ruhácskákba, aranyhaját fésülte-fonta, kék szalaggal kötötte varkocskába. 

Szökdécselt, táncolt a kislány a magas, illatos főben, mikor édesbús furulyaszót hallott. 
Elindult a hang nyomában. Óriás fenyıfák-karolta rétre ért, ahol bárányaitól körülvéve 
önfeledten fújta a pásztorfiú a sípot. Nem merészkedett közelebb, de még a lélegzetét is 
visszafojtotta, úgy gyönyörködött a szívfájdítóan szép furulyaszóban. Másnap, harmadnap 
már közelebbrıl hallgatta a varázslatos hangokat, arca forró lett, majd a hideg vacogtatta, 
szinte megbabonázta a pásztorsíp különös hangja. 

– Ki vagy te, fiú, hogy ilyen szépen muzsikálsz? – szólította meg nekibátorodva. 
A pásztorsíp elhallgatott, a fiatal, barnapiros arcú legényke elámulva nézte az aranyszıke 

hajat, az ég színére hasonlító szemet, az apró, finom kezecskét, amely néhány szál illatos 
virágot szorongatott. 

– És te ki vagy, kékszemő tündér? 
– Színye vagyok, a gróf leánya. Erre jártam, hallottalak furulyázni! Szépen játszol legény! 

Mi a neved? 
– Vérnek hívnak, pásztor vagyok a gróf birtokán. Nincs is másom, csak a kopott gúnyám, 

még öregapámtól, és a kedves sípom, meg ez a nyáj, amit ırizni bíztak rám. 
Színye sok napon át járt a legelıre, hallgatta a pásztorsíp édes hangját, és a fiatalok szíve, 

maguk sem vették észre, egymásért kezdett dobogni. Babuska-daduska látta, hogy Színye már 
nem örvendezik a szép ruháknak, szalagoknak, nem perdül táncra a frissen sütött kalácska 
illatától. Tudta az ı öreg lelke, mitıl változott meg a kisasszonykája, de szólni nem mert. 

A gróf szolgái között voltak erıs, szépszál vitézek, sokaknak tetszett a szépséges Színye. 
Látták, mikor a hegyi rét felé veszi útját, meglesték, mikor Vérrel beszélgetett, vagy a 
selyemfüvön üldögélve a pásztorsíp hangjában gyönyörködött. Jutalomban reménykedve, 
irigykedve beárulták a grófnak, mi történik a hegyi tisztáson. 

Szörnyő haragra lobbant a birtok ura. Méghogy az ı egyetlen szépséges leánya, és a 
senkiházi pásztor! A dadust gorombán leszidta, miért nem vett észre semmit, talán el is 
zavarta volna, ha nem jut eszébe, hogy fiatalon meghalt feleségét is a Bábuska szoptatta, 
nevelte. Vitézeinek szörnyő, titkos parancsot adott. Az irigy legények kapva kaptak az 
alkalmon, így esett, hogy hajnalban a legelı felett emelkedı hegyrıl óriási sziklát zúdítottak a 
rétre. 
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Görgött-dübörgött a hatalmas, guruló kı, tördelt fát-bokrot, hátulról érte a furulyázó Vért. 
Pozdorjává zúzta fiatal testét, magával sodorta a fél nyájat is, ahogy a völgy felé tört magának 
utat… 

Színye napfelkelte után igyekezett a hegyi legelı felé. Fülelt, hallja-e már az édes 
furulyaszót. A tisztás szélén jéggé dermedı szívvel állt meg. Nem volt már tisztás, csak 
mintha egy erdei irtás mellett állana, hosszú, mély, szakadékos út vezetett a mélybe. 
Fenyıágak, gyökerek meredeztek az égre az agyagos szikladarabok között. 

Nem tudta, hogy indult meg lefelé, csak vitte a lába. Bocskorkája leszakadt, tüske, bokor 
tépte-szaggatta könnyő szoknyáját, aranyhaja kibomlott, de csak ment, botorkált a völgy felé. 
A mélység közepére gördült a véres szikla, ott állott meg elszörnyedve. Ráborult a kıre, 
átölelte, és lassan peregni kezdtek a könnyei. Perdült a könnycsepp, perdült a másik, a 
századik az ezredik… A végtelen bánat, bájdalom cseppjei tóvá növekedtek. Csak sírt, sírt 
csillapíthatatlanul, sápadt arcocskáját a véres kıre szorította, aranyhaja könnyben ázott, kék 
szalagja már lebegett a vízen, mikor saját könnyeinek árjába fúlt. A tó közepén csak a szikla 
teteje látszott már, Vérnek, a pásztorfiúnak megtöretett teste felett. 

– Ez a Szinyevéri-tó mondája – sóhajtotta Szlávik. – Aztán egy késıbbi hegyi pásztor ki is 
faragta a halhatatlan fiatalokat rönkfenyıbıl: ez itt Színye, ez pedig Vér szobra! 

 
 
 
 
 
 
 
– – – – – 
* 
Kárpátalja legnagyobb tava, 989 méter magasan a Tóhegy lábánál található, területe 7 

hektár, közepes mélysége 8-10 méter, legmélyebb pontján 22 méter. Közepébıl kopár szikla 
áll ki, emberi szemre emlékeztetı formát adva a képzıdménynek. 
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FÖLDESDY GABRIELLA 
 
 

Örökzöld 
 
 

Történetünk az 1960-as években játszódik, a fıváros belsı kerületében, a nagycsarnok 
környékén. Akkortájt minden épület szürke volt a rárakódott kipufogógáz származékoktól, 
elhanyagolt üzletek és kirakatok terpeszkedtek, hepe-hupás aszfaltburkolaton jártunk, vagy 
kockaköveken. Az akkori eszpresszók is majdnem kocsmának számítottak, bár szeszes italon 
kívül másodosztályú cukrász sütiket is árultak. A korlátlan cigarettázás miatt minden 
vendéglátó helyiség füstös, piszkos volt, a dohányszagot ki se lehetett rendesen szellıztetni. 

A nagycsarnok standjai is régimódiak voltak, csak rádobálták a deszkákra az árukat, nem 
törıdtek a gusztusos megjelenítéssel. A zöldséggel-gyümölccsel való kereskedés az idı tájt 
kezdett divatba jönni, aki ezzel foglalkozott, azt a „maszek” kategóriába sorolták, gazdagnak 
nézték akkor is, ha nem ment a bolt igazán. Fıhısünk ilyen piaci standdal rendelkezett, 
bizony eljárt már felette az idı, 60-70 éves forma öregember kinézetét adta, de pontosan senki 
se tudta, hány éves, sıt azt sem, hogy hívják, mert mindenki csak „Örökzöldnek” hívta a 
környéken. Ritkás ısz haja, kissé hajlott háta, vontatott járása mindenki elıtt ismert volt, 
legalábbis „üzleti körökben”. 

Örökzöldnek szenvedélye volt a piaci árulás. Valószínőleg özvegy volt, mert sosem beszélt 
arról, hogy felesége van, vagy valakije, aki várja, de agglegénynek se gondolták. Fiatal 
korában jóképő lehetett, nyilván megnısült, aztán magára maradt. Élete ott zajlott a piac 
berkeiben, árut vett át, kiszolgált, adjusztálta a friss, jó illatú káposztaféléket, ıszibarackot, 
narancsot, boldog volt saját növényeivel. Napjában többször is tartott szünetet, ilyenkor 
kiment a környékre, reggelit, ebédet vett magának, megivott egy kávét, néha egy felest is, 
hogy jobban bírja a napi strapát. Kék köpenyben járt mindenhová, ez volt a munkaruhája. 
Minden környéki presszóban, bisztróban, még a dugi kocsmákban is meglehetıs tisztelettel 
övezték, örültek, ha betér és fogyaszt valamit, legyen az mindössze csak egy szimpla kávé. 
Ennek a tiszteletnek volt azért egy hátulütıje, ugyanis részben megjátszott, mővi tisztelet volt, 
mert mindenki inkább kissé komikus figurának tekintette az öreget, akin jókat lehet 
mosolyogni, szemébe nagyot köszönni, ám a háta mögött kinevetni esetlenségét. 

Örökzöld nem gondolkodott ezen, fel se merült benne, hogy ı komikus is lehet mások 
szemében. Megállapodott, komoly férfinak képzelte magát, aki elıtt még aktív évek 
sorakoznak, és az élet által kínált örömöket ezideig nem aratta le teljes egészében. Majd 
ezután, csak tessék figyelni! Már csak azt nem tette hozzá magában, amit Rodolfótól hallott 
legutóbb, hogy „a kezemet nézzék, mert csalok!” 

Az egyik közeli kis eszpresszóban dolgozott egy fiatal lány, komoly nézéső, frissen 
érettségizett lehetett, esetleg húsz éves, de annál semmiképp se több, amolyan mindenes 
beosztott, hol felszolgált, hol kávét fızött, de ha kellett, kiszolgált a pult mögött, sıt árut 
rendelt telefonon, járt a központban, csinálta a napi elszámolást is, mindig, amit kellett. 
Örökzöld folyamatosan figyelte, amióta odakerült, nem tudott betelni vele. Úgy érezte, ez a 
lány nem a presszó füstös, zajos, kávé- és konyakszagú miliıjébe való, nem is értette, hogyan 
került oda, mindenesetre minden nap, amikor bement egy kávét inni, nagyot köszönt a 
lánynak, fejét is meghajtotta kissé. Meghallotta egyszer, hogy Emesének hívják, késıbb a 
teljes nevét is kikutatta - Kántor Emese volt a teljes neve -, de nem nagyon tetszett neki, ezt 
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még becézni sem lehet. Elszomorította a hír. Jobban örült volna egy Sárinak, Julinak, 
Zsuzsinak vagy Erzsinek, közelebb állt volna az ı elképzeléseihez. 

Mi is volt Örökzöld elképzelése? A lány közelébe akart kerülni, udvarolni neki kicsit, 
kipuhatolni, mik a szándékai, van-e már udvarlója, egyáltalán, szóba áll-e vele, a 
zöldségessel? Hogyan szólítsa meg, és fıként hol kerüljön erre sor? Bent az üzletben, vagy az 
utcán, esetleg írjon neki pár sort, és adja a kezébe? Írásban mégis elfogadhatóbb, ha „Kedves 
Emese”-ként szólítja meg, mintha szóban elmekegi neki, hogy „Emese, legyen kedves 
találkozni velem!” Majdnem eszperente. 

Több mint egy hónapig gondolkodott a mikénten, mert szándéka erıs volt, a lánnyal 
mindenképp próbálkozni kell, lehet, hogy olyan sanyarú helyzetben van, hogy örömmel omlik 
a karjaiba, az általa nyújtott jó anyagi körülmények közé. Aztán majd meglátja, hogy alakul a 
dolog, lehet a szeretıje, kitartja szívesen, de ha nagyon ragaszkodik hozzá (erkölcsi vagy 
vallási okokból), feleségül is veheti. Neki az is jó, legyen házasság, majd néznek nagyokat a 
szomszédok, meg a kofatársak. Azért nem olyan egyszerő mindez, pofára is eshet. Ha a lány 
sokkal okosabb, mint ı, túljárhat az eszén. Kicsúfolja, elküldi, vagy éppen hitegeti, kijátssza, 
költségekbe veri, akármi történhet. Felvázolta az összes lehetıséget, úgy summázta a dolgot, 
hogy nem járhat nagyon rosszul, akármit reagál a lány, meg kell próbálni. 

Örökzöld sok töprengés után döntı áttörésre szánta rá magát. Lesben állt a presszó 
közelében, várta, hogy Emese kilépjen mőszakváltáskor az ajtón, néhány méterrel késıbb 
elébe állt, köszönt, és mintha ez lenne a legtermészetesebb dolog a világon, másnap, vasárnap 
délutánra randevút kért a lánytól. Emese olyan zavarban volt, hogy még azt se tudta, hogy 
mondjon nemet, pedig átvillant az agyán, hogy most kellene elejét venni a további 
félreértéseknek, de erıtlen volt hozzá, beleegyezett. Jó, holnap délután 5-kor, de hol? 
Örökzöldet is meglepte, hogy Emese ilyen könnyen beleegyezik egy randevúba - ami ugye 
egyértelmő, hogy mire megy ki -, gyorsan megnevezett egy Kálvin tér közeli eszpresszót. 
Emese, hogy hamar szabaduljon, bólintott, rendben van. 

Majd lesz valami. Mindketten ezt gondolták a szombati megbeszélés és a másnapi ötórai 
randevú közötti idıben. Isznak valami jófajta erıs szeszt, és kiderül, ki mit akar a másiktól. 
Örökzöld szárnyakat kapott a lehetıségtıl, vasárnap csak a délutáni találkára koncentrált, 
mosakodott, piperkızött egész nap, felvette legjobb öltönyét, mandzsettagomb, nyakkendı, 
hozzá aranyozott rögzítı tő, elegáns kabát, nem az, amiben a piacra jár. Lakkcipıjét már évek 
óta nem használta, most újnak hatott. Arcszesszel bekente borotválkozás után magát, ennek 
friss illata volt. Abban az idıben férfi dezodor vagy parfüm nem volt még divatban, legalább 
is kofák esetében semmiképp. Emese viszont gondterhelt lett, rögtön rájött, hogy nem kellett 
volna igent mondania, most azt képzeli az öreg tatus, hogy ı mindenre hajlandó, és akár egy 
ital fejében majd fölmegy a lakására. Nagy pofára esés lesz. Ki kell kerülni ebbıl a csapdából, 
méghozzá úgy, hogy senki ne tudjon meg semmit arról, hogy ı, Emese, Örökzölddel 
randevúzgat, és ki tudja, mit csinálnak elıtte, utána. Számba vette, hogy talán egyáltalán nem 
kéne elmenni a találkára, utólag majd mond valamit, de ez nem az ı stílusa volt. Ha már 
megígérte, elmegy. Mit vegyen fel, ami nem kihívó, de nem is átlagos szoknya, blúz, 
mőszivacs kabát, körömcipı. Az öltözködésével is jelezni kell, hogy nem hajlandó. 

Emese másnap ötkor belépett a presszó ajtaján, rögtön megpillantotta Örökzöldet, aki a 
bejárathoz közel ült egy kerek asztalnál, és ıt várta. Emese odalépett, végül is egy kötött ruhát 
vett fel a szivacs kabát alá, haja lófarokba volt kötve magasan, közel a feje tetejéhez, azt hátul 
kontyszerően alul betőzködte néhány csattal. A sál és kesztyő tette az átlagosnál különbbé 
megjelenését. Udvariasak voltak mindketten, de más okból. Örökzöld meghatott és elfogódott 
volt, egyszerre mindent akart tudni a lányról, a vonzalom dúlt benne, egyre bátrabban 
bókolgatott választottjának. Emese azonban kimért volt, és komoly, félvállról válaszolgatott. 
Felmérte a helyet, nem volt elegáns, inkább puritán. A pultos és a felszolgáló gyanúsan 
nézegette, utóbbi hamiskás mosollyal jött a rendelést felvenni. Emese legszívesebben semmit 
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se kért volna, de azt nem lehetett, a szódavíz nevetséges lett volna, nagy levegıt vett, és fél 
konyakot kért. Ez lenne a lejtı kezdete, amely szükségszerően züllésbe visz? Most érezte tejes 
erejébıl, hogy – mint oly sokszor már eddig is - meggondolatlanságot követett el, de 
vastagon. Közben hallgatta Örökzöld udvarlását, milyen szép, fiatal, igaz, hogy ı meg már 
nem fiatal, de hát ez nem lehet probléma! Hogy áll Emese az idısebb férfiakkal? Zavarja-e a 
korkülönbség? 

Emese ezekre a direkt kérdésekre nem válaszolt, mintha nem is hallotta volna. Közben 
eszébe jutott, hogy Örökzöld neki eddig még nem mutatkozott be, azt sem tudja, mi a polgári 
neve, ingert érzett, hogy ezt most megkérdezze, ez lenne az elsı fék a nagy lelkesedés 
lelohasztására. Nem valószínő, hogy Szabó István vagy Kovács János névre hallgatna, valami 
extrém neve lehet csak, mondjuk „Spang Erik”, vagy „Lichnovszki Ármin. Nem, talán mégse. 
„Emese, kedves, mit csinál mostanában szabadidejében?”- hallotta a következı kérdést. 
„Olvasok, ismeretterjesztı elıadásokra járok, meg moziba”- válaszolta gépiesen. „Van 
udvarlója?” – hallotta az újabb direkt érdeklıdést. „Nincs, de mivel elég fiatal vagyok, még 
lehet” – mondta hővösen. „Emese, megengedi, hogy tegezıdjünk? Ha egyet ért, koccintson 
velem, és szólítson Fricinek!” Úristen, ez nem fog menni, Fricinek szólítani Örökzöldet? „Én 
csak Örökzöldnek tudom szólítani, tudja, hogy mindenki így hívja?” – na, ez már provokálás 
számba ment, ezt kapja ki! „Persze, tudom, hogy ez a csúfnevem, de nem bánom, illik rám. 
Ám egy ilyen szép hölgy, aki közel áll hozzám, ne szólítson Örökzöldnek!”- próbálkozott a 
férfi. „A Frici nem megy, még a Frigyes sem, utóbbihoz nálam csak Karinthy jön be, neki is 
csak a mővei, mint férfi: nem tetszik.”  

Ezen a ponton kissé megfeneklett a beszélgetés. Örökzöld hívta a pincérnıt, kért még két 
konyakot anélkül, hogy vendégét megkérdezte volna, akar-e még inni? Hosszú csönd 
következett, vágni lehetett a füstöt, mindenki dohányzott a helyiségben, ami egyébként nem 
volt tele, talán négy-öt asztalnál ültek. Ha többen lennének, nem figyelné az egész személyzet 
Emesét és az öreget, vajon mire mennek egymással? A koccintás a második konyaknál is 
elmaradt, tegezıdés sem következett, értelemszerően. Emese semmi szín alatt nem akart több 
konyakot inni, már most is szédült kicsit, ennek ellenére a legkézenfekvıbb megoldás – hogy 
szó nélkül, vagy egy elköszönéssel otthagyja öregjét – megtételére nem volt képes. Ücsörgött, 
mintha várna valamire vagy valakire. Kisvártatva jött az a kérdés, amit tudnia kellett volna 
elıre, hogy jönni fog. „Emese, miért egyezett bele tegnap a mostani randevúba, ha már akkor 
is tudta, hogy nem kedvel egy kicsit se?” Mert nem tudok rögtön nemet mondani, ez a gyenge 
pontom – gondolta, de nem mondta ki hangosan, csak magában. Mit is kell erre válaszolni? 
Megvan. Csendben megkezdeni a kivonulást. 

„A helyzet az, hogy nem tudom. Nem gondolkodtam, mikor szólt. Most egy kis szünetet 
tartok az olvasásban, gondoltam, kikapcsolódásként eljövök magával beszélgetni. Ha szeretné 
a klasszikus írókat, most beszélhetnénk közös olvasmányainkról, én Robert Graves, Thomas 
Mann, Theodor Dreiser regényeit olvastam legutóbb. De meséljen maga a kedvenc íróiról, az 
is jó.” Hő, ez azért meredek volt! Örökzöld mérgesen, vörös fejjel ült vele szemben. Sok 
mindenre számított, de erre nem. „Azt tegnap se gondolhatta, hogy én komolyabb irodalmi 
problémákról akarok fecsegni, amikor randevúra hívom. Úgy érzem, hogy lenéz, tudja, hogy 
zöldséges vagyok, nem tanult ember. Olvasok én is, de könnyebb fajsúlyút, azt is néha, mert 
estére elfáradok. Szilvási, Berkesi még belefér nagy ritkán. Nekem szeretı társ kellene, aki 
otthon vár, elhalmoz kedvességgel. Remélem, nem gúnyol ki.” Újabb csapda, most sajnáltatja 
magát, úgy tesz, mintha nem szerelmeskedni akarna, csak gondoskodásra vágyik. 
„Lenézésrıl, gúnyolásról szó sincs, én becsülöm magát, de csak szerelembıl tudok vonzódni 
valakihez. Ha nem vagyok szerelmes, akkor közömbössé válok. Bocsánat.” Szerelem, sötét 
verem, na, végre kimondta, ebbıl értse meg, mi a helyzet. 

Örökzöld már elengedte a veszett fejsze nyelét. Bánatosan nézegetett körbe, mintha onnan 
jöhetne a segítség. Hirtelen Emese felé fordult. „Miért nem tud egy kicsit szeretni? Én olyan 
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jó ember vagyok, hogy tudnám imádni, nem baj, ha maga nem is szeret, csak viselje el az én 
rajongásomat. Minden kívánsága teljesülne, nem vagyok szegény ember. Gondolja meg!” 
Emese pánikba esett, bedobta az adu ászt, legalább is annak szánta. „Szerelmes vagyok egy 
egyetemista fiúba legalább egy éve, de nem járunk együtt, nem találkozunk, ı nem vesz 
komolyan. Ez az oka, hogy nem tudok mással.” Hosszú csönd megint, most kéne menni 
kifelé, de még most sem megy, mintha ki akarná Emese élvezni a bejelentés döbbenetét. 
Józan válasz jött. „Ezt is mondhatta volna tegnap, vagy egyszerően csak elhárította volna a 
randevút. Nem szabad játszani az érzéseimmel, azzal, hogy öreg vagyok.” Most ismét kérheti 
az elnézést. „Köszönöm a meghívást, a konyakot, mennem kell. Nem akartam megbántani. 
Viszontlátásra, Örökzöld!” Gyorsan megindult kifelé. Kint jól esett a friss levegı. Megúszta, 
vége, megnyugodott. 

Másnap délutános volt, mikor bement dolgozni, a fınöknı azonnal hívatta. Rossz érzése 
volt Emesének, ez nem lehet véletlen, mit akar ilyen sürgısen? Sulyokné régi motoros volt a 
szakmában, nagy tapasztalattal, kövéren ücsörgött a fınöki szobában, kávézgatott. Szigorúan 
nézett a bekopogó Emesére. Le sem ültette, állva kellett végighallgatnia a lánynak, mi történt 
tegnap a szemtanúk és a pletykás személyzet elmondása szerint: „Emese, Te nem vagy 
normális, szerintem. Mi ütött beléd, hogy vasárnap elmész Örökzölddel randevúzni, konyakot 
iszol vele, bájologsz. És mindezt itt a kerületben, alig két sarokra a mi üzletünktıl? Legalább 
mentetek volna messzebb, Budára, vagy Újpestre, mit tudom én! Itt mindenki ismer 
mindenkit. A felszolgáló és a büfés elmesélte a környék összes szórakozóhelyén, hogy Te, 
mint papíron vezetı helyettes alkalmazott, Örökzölddel voltál találkán. İt mindenki ismeri a 
környéken, oda is jár iszogatni. Az a presszó is a vállalathoz tartozik, mindenki tudja már. 
Nem is értem, hogy gondoltad ezt. Vagy akarsz Örökzöld barátnıje lenni?” 

Emese nem tudott szóhoz jutni, összeomlott lelkileg. Válasz nélkül kirohant a szobából, 
bevetette magát a WC-be, és sírógörcsöt kapott. Legszívesebben ordítani szeretett volna. 
Majd otthon, ha egyedül lesz. Így jár, aki nappal álmodozik, éjszaka meg csak olvas, olvas, 
nem gondolkodik arról, mikor mit kell csinálni, hogy ne legyenek felesleges konfliktusai. 
Még azt sem tudja kivédeni, ami elkerülhetı lenne. Elég. Örökzöld, vendéglátó, Sulyokné, 
francba mindezekkel! 

Emese látta még Örökzöldet néhányszor, de szándékosan kerülték mindketten még a 
megpillantás lehetıségét is, szinte elnéztek egymás fölött, mintha sose találkoztak volna. 
Örökzöld kevesebbet járt a presszóba kávézni, és ha mégis, csak akkor, ha Emese nem volt 
bent. Aztán végleg elváltak útjaik, mikor a lány kilépett a vállalattól. Örökzöld sorsáról nem 
szól a fáma, de hát az örökzöldfélék elnyőhetetlenek az élılények sorában. 
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GYÖRGYPÁL KATALIN 
 
reményeim reménytelensége 
(Földes Anna: Kaffka Margit) 
 

reményeim reménytelensége 
így lesz-e vajon 
Uram, add, hogy mégse! – 
naponkénti morzsányi erım 
hadd álljon egy egésszé össze 
sietıs lépteim nyomát 
ne szívja magába teljesen 
a pusztítón múló idı 
hadd építsek araszonként 
elilló-rövid óránként 
jövıt – a folytonos jelent – 
hadd járjam be utam 
– legyen bármilyen már – 
felemelt fejjel, biztos léptekkel 
– és ne a porban szédelegve 
 
szólj: Még lehet! 
és én alázattal hallgatom 
mert másként nem lehet. 
 
 
Szökınap 
 

szököm magam elıl 
a teljes tétlenségbe 
vagy éppen a robotolásba 
a képzeletemet 
megkötötték a meddı napok 
kinek is panaszkodjak 
– és minek – 
még tudom a leckét 
szöknék az újjáéledésbe 
nyíló virágba, főbe, fába 
kéklı égbe 
a végtelenbe! – 
s idekötöznek érzékeim 
kudarcaim, csalódásaim mind 
fogvatartanak 
mint betőimet e tépett papírfecni 
mely magábazárja 
mégis a világot egészen 
a maga módján 
a maga érzékeivel 
amiket beléálmodok 
a tavaszodó éjben. 

Zöld papíron 
 

mily üressé vált a világ 
nap süt, esik – mindegy – 
néhány jó szó, mosoly – no lám 
változtatja ízét, színét az élet 
egy villanás a palettán 
csupán ennyi, s mennyire más 
a mozdulat, a kézszorítás – 
egyszerősödik, mi oly bonyolultnak látszik 
ki tudja, hol van és mennyi az igazság? 
 
 
 
Egyre csak 
 

mert rohannak a napok 
és rohanunk 
      mi is velük 
            egyre csak 
oly jó volna belefeledkezni 
ebbe a mozgásba 
      ebbe a rohanásba 
            az életbe 
s nem földöntúli másába 
      kincsek, kacatok 
            és holmi tudomány 
megcsalatkoztam immár 
és visszahúz mégis 
      a szívem 
      és a kíváncsiság 
s csak lebegek, lebegek – 
      lebegek 
            egyre csak 
míg sodornak a napok 
      sodornak 
            egyre  
                  csak 
 
 
 
 
 
(In: Érzelmek játéka. Válogatott versek 
1992-bıl. URÁNUSZ K., Bp., 2002) 
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KASKÖTİ ISTVÁN 
 
 

A kölyök 
(6. rész) 

 
 

Az ırszoba igencsak csendes volt , senki se jött panaszra, Ruzicskán kívül senki se 
igyekezett az utcán csavarogni. Az egész rendıri létezés csak olyan dekoráció színvonalára 
süllyedt, az oroszok uralták az utcát. Különösen, ahogy besötétedett, nem kellett még a 
kijárási tilalom se, honpolgár vagy rendır egyformán igyekezett zárt ajtók mögé, mire az est 
leszállt. Négyen voltak szolgálatban, Nagy ırmester, Sápi a telefonon, Ruzicska ırvezetı meg 
az öreg Pál Sanyi bácsi. Huszonnégy órás volt a szolgálat, aztán huszonnégy szabad. Még 
békeidıben is mikor egy-egy siht nyolc-tíz emberbıl állt, az emberek az éjszakát fele-fele 
alapon ébren, vagy a hátsó szobában, a priccsen szunyókálva töltötték. Négy vaságy volt ott, 
meg egy hosszú asztal, étkezéshez, meg hát a véget nem érı ultipartik számára. Mindaddig, 
míg nem pénzbe játszottak, elnézték a felettesek. A gyerek lassan beleszokott az új 
környezetbe, jött-ment, gyakran látogatta a WC-t, kíváncsisága kiterjedt mindenre, különösen 
élvezte a lánchúzogatást, a zuhogó, csobogó vizet. Az ırmester elkapta, amint éppen a WC-
bıl jött ki.  

– Na fiam, ha már itt vagy, hadd mutassak neked még valamit – visszaterelte a WC-be 
és rámutatott a mosdókagylóra, - tudod-e hogy ez mire való? A gyerek csak hunyorított és 
felhúzta a vállát.  

– Ha ezt megcsavarom, itt víz folyik. Hát ezt tudod-e mire való?  
– Menjen már, nem vagyok én lökött. Szappan.  
– Nahát, akkor ess neki fiam és sikáld meg a kezed, persze csak akkor, ha a sült 

szalonnámból enni akarsz. 
– Mind a kettıt?  
– Mind a kettıt, meg még amire futja, a képednek se ártana, ahogy így elnézem –, s 

magára hagyta a gyereket s ment a dolga után. Bejelentkezett a fıkapitányságon, kitöltött 
néhány őrlapot, mintha azzal a közbiztonság állapota megjavult volna, mert ugye, ha más 
nem, de a bürokrácia túlélte még a háborút is. Jó idıbe telt, mire nyílt az ajtó és megjelent a 
gyerek az irodában. Megállt az íróasztal elıtt és feltartotta mind a két kezét az ırmester orra 
elé.  

– Na? Így jobb? – Mintha kesztyőt húzott volna, fehérlett mind a két keze, úgy 
csuklóig. Az ırmester elnevette magát.  

– Tükörbe néztél-e? Álarcosbálba készülsz?  
– Azt mér mondja? 
– Nézd meg magad, - azzal elé tartotta a borotválkozó tükrét. Tényleg úgy nézett ki, 

mint a kifestett bohóc, amin aztán mindketten jóízően nevettek.  
Eltelt az idı, elfogyott a sült szalonna meg a málé maradéka is, kint lassan sötétedett s 

mire elérkezett a kijárási tilalom ideje, Sápi bezárta a bejárati ajtót, és mint minden ház, 
minden lakás lakója a megnyomorított városban, nyugovóra tértek. A rend ırei, csak úgy, 
mint mindenki más, felfüggesztették az életüket néhány órára s a zárt ajtókon kívül átvette 
uralmát a félelem.  
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Eszeveszett dörömbölés verte fel a csendet. Az ırmester ránézett az órájára, 

háromnegyed tizenegy.  
– Az Iván, az annya istenit… - egy orosz hadnagy, a fene tudja mi a neve, de csak 

Ivánnak tituláljak, akinek az az utálatos szokása, hogy körútján útba ejti a rendırırszobát és 
az orruk alá dörzsöli, hogy ki az úr a városban. Körüljárja a helységeket, meg az asztalfiókba 
is bekukucskál, aztán egy vigyorgó „doszvidania” kíséretében távozik. Ez elég, hogy a 
szívbajt hozza rájuk minden alkalommal. Érthetı, hogy jó néhány százalékkal nagyobb 
közutálatnak örvend, mint az átlagos megszálló személyzet.  

– Nyissák ki! Rendır! Segítség!  
– Ruzicska nyissa ki a kaput –, szólt az ırmester – ez nem az Iván.  
De nem ám! Ahogy az ajtó megnyílt egy rémült ember surrant be az ırszobára. Olyan 

negyvenes, kissé pocakos, kopaszodó, orrán fekete keretes szemüveg ült, kajlán. Félmeztelen. 
Nem volt rajta –, a szemüvegén kívül más, csak egy rövid gatya, meg egy pár világos szürke 
zokni. A két karját a szırös mellén tartotta keresztben, talán hogy meztelenségét takarja, nem 
sok sikerrel.  

– Levetkıztettek.  
– Ahhoz kétség nem férhet –, állapította meg Sápi.  
– Mit keresett az úr az utcán, a kijárási tilalom ideje alatt? é tette fel a hivatalos 

kérdést az ırmester.  
– Mentem hazafele. A Pozsonyi úton voltam egy ismerıs lakásán, üzleti ügyben és 

egy kissé elhúzódott a tárgyalás. Két sarokra lakom az Ipoly utcában, gondoltam 
megreszkírozom és hazamegyek. Alig, hogy kiléptem a kapun, hátulról rám kiáltott egy 
pacák, hogy vetkızzek. Mit tehettem kérem, levettem a kabátomat, de a gazember mindent 
akart. Még az ingemet is.  

– Már megbocsásson az úr, miért ide jött, ha az Ipoly utcában lakik?  
– Mert hiába csöngetnék, verhetném a kaput ítéletnapig az a kurva házmester nem 

nyitna kaput.  
– Hát akkor hogyan akart bemenni?  
– Nekem, kérem, van kapukulcsom, mindig is volt. Harminc pengıt fizetek annak a 

gazembernek minden hónapban. Tizenkét éve lakom a házban, tudja kérem, hogy az mennyi 
pénz? Tizenkétszer tizenkettı az száznegyvennégy, szorozva harminccal az…  

– Jó, jó kérem. – állította meg az ırmester –, azon már senki sem tud segíteni. Van itt 
egy üres priccs a fogdában, átaludhatja az éjszakát és reggel majd hazakísérjük.  

– Reggel? – rikoltott, miért nem most.  
– A kijárási tilalmat nem mi rendeltük el, ránk éppen úgy vonatkozik, mint a civil 

lakosságra. Magunk között legyen mondva, mi se szeretnénk levetkıztetve lenni. Igazam van 
Ruzicska tizedes?  

– De a feleségem kétségbe lesz esve, ha nem megyek haza. Szegény Lilikém, 
belepusztul, ha nem megyek haza, olyan gyengék az idegei, a sok megpróbáltatás, az ostrom, 
az éhezés…  

– Mondja uram. Telefonjuk van a lakáson? – kérdezte az ırmester.  
– Van, de mi a fenét érek vele, ha nem mőködik.  
– De mőködik, van vonal – vágott közbe Sápi, mintha az ı érdeme lenne.  
– Nahát, nekem senki se mondta. Végre valami jó újság is. Használhatom a telefont, 

Lilikét megnyugtatni?  
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– Természetesen – mondta az ırmester és intett Sápinak, hogy lépjen el az asztalától, 
hogy hadd beszéljen a pasas háborítatlanul a szegény feleséggel.  

Tárcsázott és úgy látszott, hogy az elsı csengetésre felvették a kagylót.  
– Lili, Géza.  
– Van telefon. Ragyogó. Hol a fenébe vagy, már tizenegy óra is elmúlt.  
– Elıször is tíz perc múlva tizenegy és elvárná az ember, hogy a felesége…  
– Hagyd a süket dumát Géza, honnan telefonálsz?  
– A rendırségrıl…  
– Na, te barom. Lebuktál. Az elsı üzlet és lebukik. Nem megmondtam, hogy ne állj le 

a Horvát Jenciékkel! Elıre éreztem, hogy nem lesz jó vége, de te mindig okosabb akarsz 
lenni. Már az is gyanús volt, hogy honnan van neki napcsija, vagy csak a szája járt. Most mi 
az istent fogok csinálni, hova teszem a sok szajrét, ha jönnek házkutatni…  

– Fogd be a pofád egy pillanatra, míg levegıt veszel, hadd nyugtassalak meg, hogy az 
amirıl te dumálsz, nem történt meg. Érted? Nem az-ért va-gyok a rendırségen.  

– Hát miért?  
– Levetkıztettek.  
– Na. Ragyogó. És pont az új öltönyt kellett felvedd, hogy a kurva Horvátné elıtt rázd 

a rongyot. Háromszáz pengıs öltöny. Legalább sikerült a tíz Napóleont…  
– Nyolc, meg száz dolcsi…  
– Na legalább az megvan…  
– Lili, te totál hülye vagy? Nem hallottad? Levetkıztettek, itt állok egy szál 

gatyában… – szinte súgja a telefonba –, a zakó zsebiben volt az is…  
A rendırök próbáltak úgy csinálni, mint aki nem hall semmit, lıdörögtek a 

helyiségben, várva, hogy a páciens befejezze a telefonbeszélgetést. A gyerek is elıjött a nagy 
cirkusz hallatára, és a folyosó végén az ajtó mögül leselkedett.  

– Pssz, pssz… – pisszegett, hogy az ırmester figyelmét magára vonja. Az végül is 
észrevette, hogy valamit akar a gyerek és hozzálepett.  

– Te miért nem alszol?  
– Azt maga látta? – súgta az ırmesternek –, Felemás a strumpántlija. Az egyik fekete a 

másik piros.  
– Na nézd csak, én azt észre sem vettem. Hogy neked milyen jó szemed van.  
Tényleg az egyik zoknitartója fekete a másik meg piros volt.  
– Tán éppen azért hagyták rajta a vetkıztetık. Mit gondolsz?  
– Ja, a Szajkónak nem kellett. Felemás.  
– Mi köze ahhoz egy madárnak? – kérdezte az ırmester.  
– Az nem madár, hanem egy ember. Szajkó. Vetkıztet.  
– Azt te honnan tudod?  
– Egyszer láttam. Adott is tíz pengıt, hogy ne mondjam senkinek.  
– Tíz pengıt? És mit vettél rajta?  
– Semmit.  
– Semmit?  
– Laja elvette. Azért nem hálok már velük.  
– Kikkel nem hálsz?  
– Hát a többiekkel, a romos házban. A Dunánál.  
– Ott laktál?  
– Ott a pincébe'. Azt tudja, hogy fenn az emeleten van egy ember, de oda nehéz 

felmenni, mert alig van lépcsı.  
– Milyen ember?  
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– Halott. Már régen, már nem is büdös. Kiszáradt a napon. Laja pipát dugott a szájába, 
viccbıl. Ott találta az egyik szobába'. Meg találtunk szilva befıttet, meg rumos meggyet. Oszt 
mindenki berúgott. Én is. Rókáztunk egész nap. De jó volt. A rumos megy volt jó.  

– Megmutatnád nekem azt a házat?  
– Meglátnak…– bökte ki, kis habozás után.  
– Az miért baj?  
– Rendırrel látni az nem való. Mindenki fél a rendırtıl – kis idı után hozzátette –, 

Magát nem bánom, de… – intett a fejével a bejárat felé.  
– Ruzicska?  
– Az a verekedıs. Üt. Nagy csontos keze van.  
– Na, majd adok én neki.  
– Vigyázzon, mert az nagyobb mint maga.  
– De én ırmester vagyok ı meg csak tizedes…– s ebben maradtak. Közben a meztelen 

polgár befejezte a telefonbeszélgetést.  
– Lili, Lili… abba hagyod már? Várj a kapuba, ne nyisd ki, amíg én nem érek oda és 

szólok. Na és? Mit vesznek el? A gatyám? – és lecsapta a kagylót és magyarázkodva, szinte 
bocsánat kérıen odafordult a rendırökhöz.  

– Szegény asszony egészen oda van.  
 
 
 

Folytatjuk  
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KAMARÁS KLÁRA 
 
Brumi kutya búcsúlevele 
 
Jobbról fehér rózsa, 
balról som virágzik, 
árnya alatt sírom 
talán nem is látszik... 
 
Jó kutyátok voltam. 
Halk volt ugatásom, 
csak nyugodt ırzéshez 
nem volt maradásom. 
 
Víg mezıkre vágytam, 
sokszor meg is szöktem, 
pedig a gazdámat 
hőséggel szerettem. 
 
Késı vén koromig 
szolgáltam eleget. 
Kutyamennyországba, 
tudom, beléphetek. 
 
Most, hogy lefeküdtem 
hős bokrok tövébe, 
utolsó levelem 
maradjon emlékbe. 
 
Testemet ölelje 
sombokor gyökere, 
legyen virága is 
emlékemmel tele. 
 
 

Öreg öszvér töprengése 
 
Kicsit megállnék. Ez már kaptató, 
öreg öszvérnek ilyen nem való. 
Sok a kanyar. Szakadék vagy csak árok? 
Éjjelre szállást, gazdám, hol találok? 
Lesz forrás, fő is egy falás? 
Jaj, mennyi útelágazás...! 
Én nem tudom, melyik hová vezet... 
de láthatunk-e sorsot, végzetet? 
Ne vedd le terhem! Míg viszem a málhám, 
talán nem a mészáros bárdja vár rám. 
 
 
Mint a hangya 
 
Mit akarok? Mit is akartam... 
Fejemet homokba kapartam, 
vakon, süketen vártam, hittem, 
életet adtam s lemerültem 
a tudva-tudott semmibe. 
Kinek van ekkora hite?! 
 
Most már irigylem én a hangyát, 
amely fürgén halad 
poros úton s a föld alatt. 
Nem gondol semmit, nem kérdi, miért, 
csak húzza-vonja a hatalmas morzsát, 
s ezzel betölti sorsát. 
 
Hiszi? Nincs is hite! 
Tudja. De tudja-e? Soha. 
Annak a sorsa mostoha, 
akiben megfordul az elsı kérdés, 
amire válaszolni nem lehet, 
mert nincs válasz, 
mert nincs hit, nincs remény. 
Csak út van: földön, föld alatt. 
Csak cipeljük a szörnyő morzsát, 
mi éppen utunkba akad. 
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LİRINCZI L. ANNA 

1978. február 10. 

Az óra mutatója lassan lépkedett... 

gyors dobolással zakatolt apró szíved, 

az életért küzdöttél – szenvedtél velem – 

s eljött a pillanat, hogy rád nevethessek. 

 

Angyalok zenéje volt, ahogy lélegzel, 

– néztelek –, a boldogság rám borult csendben. 

Kukucskált a hajnal, jött az elsı reggel, 

álmok megvalósulását hozta nekem. 

 

Bár simíthatnám léted útját fényesre,  

felnıttél és nehéz a napok küzdelme. 

Isten segítse, és vigyázza léptedet, 

mindig nagyon boldog légy, drága gyermekem! 
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Kİ-SZABÓ IMRE 

Kaland az írni tudó gépekkel 

 

    Már nagyobb volt Kasparek Kázmér, olyan húsz évhez közeli, amikor biztosan tudta, hogy 
ı író akar lenni. Írta is szorgalmasan kis epizód történeteit. Ezt mártogatós tollal, papírra 
vetette. A kézírása akkor még nem volt olyan kiírt, olvasható. Sokszor még ı maga sem tudta 
kibogozni, ha késıbb, pár hét múlva vissza akarta olvasni. Tudta, hogy így nem küldheti el 
sehová, írógép kellene, azon lepötyögné és már is olvasható, lenne. De hol vegyen egy ilyen 
masinát? Ez volt a nagy kérdés. Az írógéprıl, eddig csak képeket látott, ezt is a Tolnai 
Világlapjában, amit gyerekkorában a nagyapjánál lapozgatott, ha azt akarták, hogy csendben 
legyen.  Ami azon a képen látható volt, az egy remek Remington írógép.  Az, akkoriban olyan 
csoda eszköznek minısült, mint ma, egy Volvo személygépkocsi. Még az utóbbiról, ma is, 
többeknek csak álmodni lehet. 
    İ azonban elhatározta, egy ilyen masinát fog szerezni és majd azon írja szebbnél szebb 
írásait. Álmodozása azonban hosszú idıszakot ölelt át, sajnos az áhított írógép nem volt sehol. 
Egyszer aztán a véletlen szerencse, átmeneti formában mégis rámosolygott. Történt ugyanis, 
hogy apja új munkahelyet kapott és ott volt egy ilyen gép. Hevesen vert a szíve, amikor 
megpillantotta, szerette volna kipróbálni, de erre sajnos nem nyílt lehetısége, mert ott az 
irodában egy szıke nı, verte, csépelte egész nap, nagy sebességgel. Apját kérlelte, hogy 
egyszer már, ı is leülhessen az áhított géphez és írjon vele. 
    Teltek a napok, de ez a technikai találkozás nem akart a gép és közte létrejönni. Aztán 
felvirradt a várva várt nap. Apja közölte vele, hogy szombaton délután, bejöhet az irodába 
gépelni, ı a közeli raktárban leltároz. Ez volt a csoda számára, elızı nap összekészítette 
írásait, papírt, indigót, mert mindjárt, ha több példányba rögzíti, akkor legyen máskorra is 
belıle. Elızı éjszaka szinte nem aludt semmit, azt a keveset is úgy, hogy az írógéprıl 
álmodott. 
    Apja megmutatta, hogyan kell a papírt befőznie, beállítani a sortávolságot, hogyan lehet kis 
és nagybetővel írni, továbbítani, mettıl meddig írjon, tehát a margók szélességét. Rövid 
eligazítás után még megvárta, hogy a papírt befőzze és ezt követıen mindjárt magára is 
hagyta. Ott ült a Remington mögött, szembe a gép, benne a papír, lent a billentyőzet, benne a 
remegés, az elsı mozdulat, amellyel rácsapott a megfelelı gombra. És most jött az elsı 
borzalma csalódás. A billentyőzet nem akart simán engedelmeskedni. A karok összeakadtak, 
alig gyızte szétválogatni, aztán nem találta a betőket, idınként mellé ütött. Elıre, hátra 
rángatta, a megfelelı betőt többször is leütötte, hogy egyáltalán látszódjon. Így kínlódott 
órákon át és az írás - a tiszta, olvasható – nem akart megszületni. 
    Elkeseredetten állt fel és nagyon csalódott volt. Már bánta is, hogy belekezdett, de aztán 
azzal vigasztalta magát, nincs gyakorlata benne, ha lenne, biztosan jobban menne! Ezzel 
átmenetileg abba is hagyta a gépelést, mert vége lett a szombat délutánnak. Már több 
lehetıség nem is teremtıdött, ezért fájdalmasan ugyan, de egy kicsit meg is nyugodott. Azzal 
összegezte, ha majd leérettségizik és munkába áll, elsı keresetébıl írógépet vesz és meg tanul 
gépelni. 
    Az évek teltek, leérettségizett, utána két évre elvitték katonának. Ott aztán nem foglalkozott 
a gépelés gondolatával sem. Leszerelés után Pestre került, ott lakott és dolgozott. Most merült 
fel újból az írógép utáni vágya. Ez egyelıre abban mutatkozott meg, hogy a Nagykörúton az 
Éjjel-nappali Közérthez közel, volt egy Ápisz bolt, annak a kirakatában, pedig egy szép, barna 
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táskaírógép. Gyártmányát tekintve: - bolgár volt. Sajnos az ára háromszor akkora volt, mint az 
ı havi fizetése. 
    Próbált spórolni, de mivel legényember lévén, a félre tett pénze, a különbözı programok 
miatt, legtöbbször elúszott. Ilyenkor lelkiismeret furdalása volt, mindig elment az Ápisz 
bolthoz, megnézni, megvan-e még az írógép. Hosszan idızött a kirakat elıtt, nézte, nézegette 
a csoda gépet. Elképzelte kettejük barátságát, szemével simogatta billentyőzetét, érezte: ezzel 
sok jó írást tudna írni. Már-már a kapcsolat bensıségessé vált. Útjai során, mindig szakított 
annyi idıt, hogy egy pillanatra megnézze, üdvözölje. Aztán egyszer, amikor szintén vizitálni 
akart elıtte, oda pillantva, csak a hőlt helye volt. Az árcédula még ott díszelgett. 
    Szörnyő pánik fogta el, beszalad a boltba, ahol azt mondták: eladták! - Ilyen gép szállítása a 
közeljövıben, nem is várható! - Most mi lesz? Ez a bizonytalanság kétségek közzé sodorta. A 
fellelhetı Ápisz boltokat végig járta a városban, a válasz csak annyi: - Írógép nincs! A 
Mőszaki Bizományi Áruházak látogatója lett, de itt sem talált megfelelıt. Volt ugyan 
Remington írógép, de valami hatalmas nagy, nem olyan, mint az a barna, hercig táskaírógép. 
Mit volt, mit tenni – egyelıre függıbe tette – írógép utáni vágyakozását. 
    Megint teltek az évek. Írni irogatott, egyet-kettıt a munkahelyén a bérszámfejtésben egy 
lány le is gépelte neki, de olyan ciki volt mindig megkérni, aztán ez is elmaradt. Megnısült, 
feleségének elmondta írói vágyait, de ahhoz, hogy valóra is váltsa, írógép kellene. Érdekes 
módon egyetértésre talált, sıt támogatásra is. Házasságuk harmadik évében vettek egy zöld 
színő, csehszlovák gyártmányú, táskaírógépet. 
    Ez aztán pompás eszköznek bizonyult. Szabad idejében meg tanult gépelni. Persze egyik 
gépíró iskolában sem adnának rá bizonyítványt, mert a „mutatvány” olyan két, három, esetleg 
négy ujjal megy csak. Lényeges, hogy már ismeri a „klaviatúrát”, tudja melyik bető, hol van, 
mit kell tenni, hogyan kell írni. Az akarattal nincs semmi gond. Az elsı írói sikert is meghozta 
ez a pompás kis gép. Ezen írott elsı novellája is megjelent. Boldog volt, hogy ilyen 
segítıtársra lelt végre. Írta is novelláit rendre ezen az írógépen. Meg is jelent belıle jó pár. 
Úgy látszik az együttmőködés kielégítı, elmélyült lett. Erre a zöld kis masinára nem is volt 
panasza. 
    Egyszer aztán, egyik nap Kasparek Kázmér a barátaival elmaradt, egy görbe este sikeredett, 
amely már a hajnalba is belenyúlt. Ittak jó pár pohárral, énekeltek, oda sodródott lányokkal 
még táncoltak is, szóval jót mulattak. Már virradt, amikor hazaért, belépett a kertkapun és 
mindjárt látta, hogy baj van. A virágágyáson szerte szét papírok halmaza, ez mind a 
kéziratainak lapjai, de ott a járdán, mint egy döglött madár, ott feküdt a zöld, táskaírógép. 
Kiesett tokjából, óvatosan akarta felemelni, de kocsija leesett róla, a betőszárak elhajolva, 
több mőanyag billentyő letört róla, ott hevert a földön. 
    Ami ezután következett nem is a zöld írógépre tartozik, a lényeg: nagy perpatvar 
keveredett, volt veszekedés, kiabálás, szerencsére a tettlegesség elmaradt. A kéziratok gépelt 
formában, a munkahelyi Erika írógépen öltöttek ezután – olvasható testet. A mulatozó és a 
géptörı között a kapcsolat elhidegülésig fajult és a végén válás lett belıle. 
    A szétcihelıdés után a romjaiban maradt zöld csehszlovák írógép is az „örökség” részét 
képezte, sajnos táskája egy vastag zsineggel átkötve, hogy a magmaradt tartozékok ne 
hulljanak széjjel. Próbálta megjavítatni, de senki nem vállalta, aztán arra gondolt, beadja egy 
mőszaki bizományiba, hátha valaki megveszi alkatrésznek. El is indult vele Budapestre a 
Majakovszkij, ma Király és a Csányi utca sarkán lévı bizományiba. A nepperek már kint az 
utcán várták, mit akar eladni, mennyiért? Hátha jó üzlet lehet belıle. Nem kért érte sokat, csak 
annyit, hogy kijöjjön belıle az útiköltség Bicskétıl-Budapestig, oda-vissza, meg egy pár 
fröccs. A nepper a száját húzogatta, fitymálta, bent az üzletben, pedig megmondták: nem kell 
nekik. Mit volt, mit tenni? Senkinek sem kell, haza már nem viszi, a városban nem fog 
lıdörögni vele. Egyszerő volt a megoldás: - megválik tıle! Itt az utcán azért mégsem teheti le, 
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ebben a nagy forgatagban, még valaki utána kiabálna: - Fiatalember, itt hagyta a csomagját! 
Aztán vihetné tovább. 
    Az elhatározás gyorsan megszületett: bement a legközelebbi kapualjba, ott egyszerően a 
kuka mellé tette a táskát. Fájó szívvel elbúcsúzott tıle és hirtelen mozdulattal kilépett az 
utcára. 
    Többé nem vágyott írógépre. Mintha elveszítette volna hitét, pedig nem ık voltak a 
hibásak. Aztán mégsem tudott nélküle élni. A munkahelyén több évig dolgozott egy Erika 
márkájú írógépen. Ez jól kiszolgálta. Ezen írta munkahelyi leveleit, üres óráiban novelláit. 
Amikor nyugdíjba ment, kérte hogy magával vihesse. Bele is egyeztek, leselejtezték, mert 
helyette úgy is számítógépek kerülnek beállításra. A selejtezési díjat be is fizette a pénztárba. 
Nyolcvan forintról adtak nyugtát, a gép ma is ott áll a könyvespolc mellett, mint hőséges társ. 
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KÖLT İ NAGY IMRE 
 
Ne bátorítson 
 
Ne bátorítson engem dalra, 
aki vizet sohsem nyújt felém, 
mikor szomjazok s kínban égek 
izzó napok perzselı delén. 
Adott nekem a kínom erıt, 
s bátorrá vertek a viharok, 
szemeim is kinyílnak néha, 
hogy belenézzenek a csillagok. 
 
Mit tudja az, mi az én kínom, 
aki fényes palotában él, — 
én verset írok a porról, 
melyet tüzes nyáron visz a szél. 
S vérem cseppje ott ég a tüskén 
az ıseim vércseppje mellett, 
az én vérem virág a mezın, 
s örök, mint a nap és a felleg… 
 
Annak lelke nem szült visszhangot 
soha még a tücsök dalára, 
azt sem látta, hogy borul sírva 
a béres az eke szarvára, 
nem érzi a zsálya szagát sem, 
messze van az orrához nagyon, 
lelkével a pacsirtanóta 
nem olvad össze fent a napon. 
 
Hogy merne bátorítani 
engem, kit a vihar nevelt fel? — 
Jöjjön azért, találkozik majd 
a hodályok falán nevemmel, 
vigyázzon ám, a gyíktojásra, 
madárfészekre rá ne lépjen, 
mert ha rálépne, a szemeit 
megcsapná a darázs a szélben. 

 
 

NAGY IMRE: Tücsök a máglyán Budapest, 1976, Szépirodalomi Könyvkiadó 
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HOMLOKTÉR – 10. 
 

CSORBA GYİZİ 
(Pécs, 1916. november 21. – Pécs, 1995. szeptember 13.) 

 
Jobb ha elıbb 

Dolgaim nehezednek bonyolódnak 
de legyenek csak az én dolgaim 

Döng már felém a Rendezı 
aki engem leránt beföd 
simára söpri felettem a földet 

Lépjenek arrébb véreim 
és minden önkéntes kisérım 
lépjen velük lépjen velük 

Mire jó a szükséges kıfalat 
porladni hagyni mire jó 
szívvel tömni a réseket? 
A szívnek saját útjai 
vannak mert saját lábai 
Jobb ha elıbb jobb ha elıbb 

Ha meleg kell majd lesz nekem 
más melegére ne szoruljak 

Közönyösebben mint az éji 
csapadéktalan felhıvonulást 
úgy nézzem életem 
rongy meteorológiáját 

Dolgaim nehezednek bonyolódnak: 
szeretnék méltó lenni dolgaimhoz 

A felnıtt nem kíván gügyögni 

(Lélek és ısz, 1965–1967) 

 

Az őr küszöbén 

Riaszt a tudós: idegen 
égitestek élılényeirıl 
beszél, hogy egyszer idelenn 
megjelennek, s kitör 
a bolygóközi háború, 
s a Föld, a nyomorult 
ha végre talán 
addigra megtanult 
gyızni magán, 
kezdheti majd elölrıl. 

Lehet, ki tudja, lehet, 
lehet, hogy mesterölı, 
furfangos fegyvereket 
hoz az ottani őrrepülı, 
úr lenni akar, 
hódítani vágyik, 
ahogy az emberi faj 
csinálja idáig, 
lehet, ki tudja, lehet. 

De hát az is lehet, 
hogy mi, szegények 
csak gyöngeségeket, 
csak a magunk-festette képet 
látjuk beléjük, 
hogy még nem értjük, 
amit bölcsen s mindenki tud ott: 
mily roppant kincs az élet, 
hogy nincs nála nagyobb. 

Vagy az is lehet, ha szemébe néz 
egymásnak az őrrepülı 
s az elıször elé-kerülı 
ember: a szenvedés 
szemükben gyámoltalanul 
rebegni kezd, 
s e közös nyelven szótlanul 
megérti tolmácstalanul 
egymást az meg emez. 

(Idıjáték, 1968–1971) 
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HOMLOKTÉR – 10. 
 

CSORBA GYİZİ 
 

Nagyítás 

Antonioni filmjére 

Elveszett 
            elveszett az ember 

Csak gyomrának csak nemzıszervének maradt 
kifele csápja 
a szív a bır határai közé szorult 

Elveszett 
            elveszett az ember 

A szív a bır határai között 
lázong üvölt 
                 de csak az ágyék csak a bendı 
                 ad róla hírt fonákul 

Bújik mámorok közegébe 
mert elveszett 
mert szeretné hogy megtalálják 
de annál inkább 
de elvész annál inkább 
mert olvadt fém a mámor 
mert ráfolyik 
és meghől rajta megkeményedik 
elvész annál inkább az ember 

Lázong üvölt 
a szív 
       de csak az ágyék 
       csak a bendı 
       ad róla hírt fonákul 
       de csak az ágyék 
       igyekszik kötni máshoz 
       de csak a bendı 
       hurkolni a világhoz 

Pedig csupán két szív: két ember 
csupán három szív: három ember 
forrás és torkolat csak szív lehet 

 

Elveszett 
            elveszett az ember 
            s a gomba-forma felhı 
            iszonyat 
            ha tán mégis lehull 
            majd élı temetıre hull 

Lázong üvölt 
a szív 

Az alvadt vér bugyogni kezd a sebbıl 
más göncben újra itt a gyilkos 

Auschwitz Oradour Kragujevác 
Magány Magány Magány - - 

(Idıjáték, 1968–1971) 

 

 

Idı-infláció 

Ijesztı, ahogy tizesekben 
      számolom az idıt, 
s mind gyakrabban rájár a nyelvem: 
"Húsz, harminc, sıt, ég ura, negyven, 
      már negyven évvel ezelıtt..." 

Idı-infláció: nagyobbak 
      lettek a címletek, 
az éveknek is, nemcsak a napoknak 
      értéke megkisebbedett, 
s a forgalomból lassacskán kikopnak. 

Majd még tovább és még tovább, 
      majd végül egész életem 
aprópénz lesz, lyukas peták, 
s csörgeti, kölykös vagyonát, 
      bı markában a végtelen. 

(Idıjáték, 1968–1971 
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HOMLOKTÉR – 10. 
 

CSORBA GYİZİ 
 
Elıtte 
 
Lassan fordul a nap de fordul 
sugarai lám máshogy érnek: 
kongó fény kongó őr s azon túl 
sóvárgó-csukló-gyönge ének 
 
Mindenki kész hogy megjelenjék 
szerepét nem-hibázva tudja 
ha majd a sompolygó öregség 
a támadás jelét megadja. 
 
(Idıjáték, 1968–1971) 
 
Kezdenem kéne 
 
Palimpszeszt-életem 
régi szövegeit betőzgetem 
 
Hány réteg egymás tetején! 
S javultak-e romlottak-e? 
 
Az elsı szivárvány-betők 
teljessége sohase többet 
 
A késıbbi bíbor-betők 
lobogása sohase többet 
 
Utánuk növı csonkaság 
növı fakóság összevissza 
 
Pedig kezdenem kéne már 
írni amit hagyni szeretnék 
ami végképp megmagyarázná 
mivégre voltam itt a földön 
amibıl erıs példa lenne 
a vonzódásra borzadásra 
tiszta lenne hiánytalan 
dúlón és gyöngéden sugárzó 
 
Hordozná s végképp eltakarná 
a régi szövegek nyomát. 
 
(Idıjáték, 1968–1971) 

 
Egy eltőnt pécsi utcára 
 
Néhány gömböt kivájnak zöldessárgát 
az estébıl az utcalámpák 
és általában 
inkább csak félhomály van 
így hát rövid sétám végezteig 
az újabb gyászszertartás hibátlanul megeshetik 
 
Innen csúszott a Majláth utca 
a Zsolnay-ház dísze-pucca 
mellett poros 
úttesttel és koros 
házakkal a Siklósi útra át 
most üthetem nyomát 
elıkelı újdon lakótelep 
csillámlik tetszeleg 
helyén 
A régi képet képzelt ládikóm 
szent vackai közé hajíthatom 
ismét szegényebb-lett város-szegénye én 
 
Hát bizony nincs mese 
ezen nem fordít senki se 
idınként kellenek 
efféle rendcsináló szelid manıverek 
 
S jó hogy az állomásra tartok: 
sőrülnek az idegen arcok 
én is könnyebben temetek 
ha köztük lehetek. 
 
(Anabázis, 1972–1973) 
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HOMLOKTÉR – 10. 
 

 
 

CSORBA GYİZİ 
 

Élve már 

Nagy világringyóvá 
minden-szeretıvé 
folyton-simulóvá 
váltig-feküvıvé 

bır-csont ketrecemben 
csak ott ne bezárva 
ne sír zúzzon engem 
széjjel valahára 

élve már oszoljak 
élve már közössé 
étkül akaróknak 
étkükül kezessé 

hisz én is örökre 
maradni szeretnék 
nem tőnni a ködbe 
volt-nincs futi-vendég 

s az tart ha fölesznek 
elveszve virágzom 
tápul ha keresnek 
az tart e világon. 

(Anabázis, 1972–1973) 

 
 
 
 

 
 

Szövegforrás: Csorba Gyızı, Összegyőjtött versek, Budapest, 1978, Magvetı. 
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UMHAUSER FERENC  
 
A hitetlen 
 

Imádkoznék én, csak látnám, 

hogy aki hisz üdvözül, 

a bőnös elnyeri a méltó büntetését. 

Látom Káin gyóntat épp, 

Ábelre ütik a szégyen bélyegét. 

Sámson sántán  és bénán 

italra kéreget, 

Délilla áldást oszt, 

a kurvák  fehér ruhában, 

szemlesütve térdepelnek az oltár elıtt. 

Putifárné megkövezteti Zsuzsánnát, 

a nyálcsurgató vének  

Lótot avatják szentté,  

papnık a lányai. 

Salamon Jóbtól kér tanácsot. 

Noé nem épít bárkát, 

rentábilisabb egy kupleráj. 

Sóbálvánnyá válnak az igazak, 

Szodoma és Gomorra fölvirágzik, 

Ninive a példakép. 

Jónástól hányingere lesz a cetnek, 

ı most a legmenıbb lemezlovas. 

Lucifer a Földet kiveszi gebinbe, 

Isten ül a babérjain, 

nem hullik könnye értünk. 

Mindenekfelett a profit! 

A nyomor meg álmodik. 

Meddig még, 

s miért 



Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2016. VI. évfolyam 1. szám 
 

 70 

 
 
 
 
HORVÁTH-HOITSY EDIT 
 
Az aranyág 
                             Antal atyának! 
 
Még soha ilyen légies, csodás, 
mégis tömör, különös ragyogást! 
A hajló vesszık sokasága 
éppcsakhogy kitetszik a sárga, 
hullámzó, lengı áradatból, 
amely a szürke, fénytelen 
párát magáról már lerázta, 
s idıben költötte a reggelt. 
És most – a Nappal versenyez 
a réz, a bronz, az óarany, az okker 
varázsütésre lobbant lángolása, 
amelyben milliónyi nap szemez 
a bontakozó, éter-szülte fénnyel, 
s mintha a kéket bátorítaná, 
hogy színesedjen a nyugati égen, 
honnan mint háló hull alá 
a foszló tél-emlék: fátyol homályból. 
Zsendül a zöld is, közel-távol 
– szálasodik az utak közelében... 
Az aranyág leng, és mintha lebegne 
a sok gallyacska felékesített, 
fénylı, törékeny, könnyő teste. 
Eszembe jut egy szárnyasoltár, 
egy kápolnában, hol középen, 
száz táncos gyertyaláng felett 
– míg zeng zsolozsma, ısi zsoltár –, 
minthacsak szállna a Kereszt, 
és rajta İ –, a Megfeszíttetett... 
Mint az volt – ez is látomás,  
de földies, hát megérinthetem: 
aranysziporka ujjaim bögyén – 
itt foszforeszkál kezemen; 
és közben arra gondolok, 
milyen is lehet a tavasz 
Júdeában – az Olajfák Hegyén... 
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RADA GYULA 
 
Caesarhoz 
 
Tudhattad volna Uram 
ha hódításaid szekerén egy 
Hindus fennakad, s selypítve 
nyelvedet minden serleget 
csontig kinyal, koszorúd 
fényének annyi…! 
Nem volt elég a kullancs 
Judea róka népe ? 
 
...palotád minden sarka bőzlik, 
s a dínomdánom tüzek 
mélyén imáink zsámolya 
hamvad, s a padok, hol 
az összeírt Atyák a  
fényes  bíbor tógában 
Ránk szavaztak, most gyáva 
kegyednek  üszke, romja  van ! 
 
Hova lett belıled a 
büszke,  bölcs  Római? 
Jupiterre, s hol  lapul 
az az egy csepp etruszk vér ? 
 
...maholnap Rád omlik 
vidéki házad tőzfala, 
s körbe mind halott 
a mázas víg cserép, 
kertjeidben már nyakig 
a dudva, a szemét..! 
 
Caesar szólj! Mitıl szabad 
e csürhe szolgacsorda, 
ha rávégzi dolgát a  
márvány padokra..? 
 
Uram !hol van itt egy 
szavad is betartva? 
Hol az a sok bátor 
centurió? S nincs 
pár derék liktorod ? 
Vagy végkép nekünk 
kell félnünk e gazban, 
s  Caesar nem szabad ? 
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ÓDOR GYÖRGY 
 
Hey, My Lord 
  
Hát már nem tudom, mi volt, 
traktort láttam síneken, 
nem baleset ez My Lord, 
így tolattak hirtelen. 
A kukoricaföldön 
szelte tegnap a silót, 
és a magyar göröngybıl 
répát vágott ki, My Lord. 
  
Holnap mozdony lesz szegény 
az M0-ás körgyőrőn, 
My Lord ön egy nagy legény, 
de ha szembejön, ühüm... 
ühüm, ühüm, nem My Lord, 
nevet e furcsa szitun, 
mert ma megtudtam, mi volt. 
Azt mondják: hungarikum. 
 
 
Ld. http://www.blikk.hu/aktualis/traktorral-erkezett-a-
szemelyvonat/k9n2dy7 
 
 
 
farsangi fánk 
  
dobálja magát mint hatos 
meg tizenkettes villamos 
megforgatják a hólyagos 
olajban legyen szalagos 
  
körbe körbe kivilágos 
mint egy kis pökhendi lángos 
alakja gömböc kis vánkos 
melybe süllyed a világ most 
 
 
- 
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MESE          MESE          MESE 
 

 
KARAFFA GYULA 
 
 

Elosztoztak rajta… 

No, a magyarok hıskorába, állott egy vár a görzsi határba, a falu feletti dombon, ahogy illik. 

Szép vár vót, benne vót azanyag, az építık semmit sem spóroltak ki belıle, még tán asaját 

feleségüket es hajlandóak lettek vóna beleépíteni, denem kellett ahhoz, úgy állott az, mint a 

parancsolat. No, a várúr, a görzsi nemzetség egyetlen tagja vót, aki nem tanáltmagának 

feleséget, így aztán gyermeke se vót neki. Jó embervót egyébként, szerette a parasztot, 

segítette es, ahon csaktudta. Eccer pecsétes papírost kapott messze idegenbül, magátul a 

királytul, oszt az állott benne, hogy híja a Haza,szedelızködjön, szeggye összve a falubul es a 

köteleslétszámot, oszt ennyi és ennyi lúval egybe jelentkezzen itt ésitt! No, úgy es vót. Mer a 

Haza minden elıtt! Elmentek alegények, emberek, meg a várúr, oszt otthon csak agyermekek, 

az öregek, meg az asszonyok maradtak vót, ahogy az lenni szokott ilyen esetekbe. No, véget 

ért a háború,véget ért a veszedelem, de mán haza csak aligalig jöttek azelmentekbül, a többiek 

ottmaradtak, hogy vérükkel stestükkel trágyázzák ezt a magyar fıdet az utódokboldogulására. 

Gondolkodtak a görzsi emberek, mosmán milesz a várral, hogy csak úgy áll, hasztalan, de 

dönteni sorsábaegy se mert, még holtában es féltek a várúrtól. Annyitkimondtak ugyan, hogy 

a vár sajnos romos állapotban van.Egy reggelre aztán eltőnt a vár kapuja.Valaki látta ugyan a 

csizmadia portáján szétszedve, amint épp azt várta, mi leszbelıle, de senki se szólt egy szót 

sem. No, másnapra eltőnt abútorzat, harmadnapra eltőnt a tetı, negyednapra eltőnt a 

fal.Ötödnapra nem vót azon a dombon mán semmi, csak ahaszontalannak gondolt törmelék, 

semmi egyéb. Így aztán amagyar történelembül es elkopott még a híre es a görzsivárnak, meg 

a görzsi várúrnak, csak ez a szólás ırzi azemlékét, amit akkor szoktak használni a magyarok, 

amikorvalami szétlopott dógot emlegetnek:  

 

„Elosztoztak rajta, mint a görzsi várromon.”  
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MESE          MESE          MESE 

 
 
LÁM ETELKA 
 

Anna és a tigrisek 
 

A tigrismama és a kölykei éppen kijöttek a vízbıl ahol hősöltek, mert melegen tőzött a 

nap és szerettek a úszkálni. Amint kiértek a tópartra  egy nagy dörrenés és egy golyó süvített 

el a tigriskölykök felett, amely megsebezte az anya állatot a hátsó lábán. Így az állat riadtan és 

idegesen vonszolta magát egy hővös szikla mélyedésébe ahová a két kicsi  is követte. Egy 

orvvadász aki már régóta figyelte a családot úgy érezte elérkezett a pillanat, hogy leterítse a 

szép nagy vadat. De szemébe tőzött nap és rosszul célzott. Itt elég sok sziklás terület volt és 

nem lehetet áttekinteni a területet a férfi nem tudta, hogy más is látta a gonosz cselekedetét. 

Anna a fiatal leány aki szüleivel élt itt sokszor kilovagolt a környékre , mindent látott és 

hallott éppen akkor ért a tópartjára amikor ez szörnyő esemény történt. Apja és anyja itt 

dolgoztak a rezervátumba mint állatorvosok. A megdöbbenéstıl nem talált szavakat, itt tilos 

volt vadászni és a tigrisek védett állatok voltak. Legfájdalmasabb, hogy rálıtt ez a galád 

ember egy olyan állatra akinek kicsinyei vannak. A lány nagyon szomorú lett, de eldöntötte, 

hogy megmenti a tigris családot. Anna a Vihar nevő lován ült és ölében a Maki majom akit 

mindenhova  magával vitt. 

Az orvvadász mikor meglátta a lányt, egy bozótosba bújt el. Gondolta, jobb ha megvárja 

amíg a lány eltőnik és aztán folytatja  a tigris keresést ami nem nehéz hiszen a vérnyomok 

mutatják az utat. De Anna nem volt ijedıs már sok mindent látott és tapasztalt. Elıször is 

megkeresi a tigris családot intet Makinak aki leugrott az ölébıl és elkezdet kutatni, minden kis 

zugot megvizsgált és rövid idı után már meg is találta ıket egy szikla barlang bejáratánál. 

Anna odalovagolt a sziklákhoz, majd leszállt a lóról. Elıkapta vizes kulacsát és futva rohant a 

tigris családhoz. Megállt az anya állat elıtt egymás szemébe néztek és a leány tudta, hogy ıt 

nem fogja bántani ez a szép de sérült állat. Sok vért veszített de csak a lába sebesült meg így 

biztosan rendbe fog jönni. Anna körbenézett és talált egy kókuszdióhéját üresen, gyorsan 

töltött bele vizet és a tigrisanya elé tette. De az nem akart inni Anna ekkor észbe kapott és a 

két kis kölyök elé tette le a vizet. A kicsik szomjasok voltak és mikor eleget ittak akkor a 

mama is ivott. 

Anna közben gondolkozott, haza fog lovagolni és segítséget hoz. Maki itt fog maradni 

vigyázni kell a tigrisekre. A vérnyomokat falevekkel sepregette szét, próbálta eltüntetni a 
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nyomokat, ahogy tudta. Maki megkapta a kulacsot és felmászott egy közeli fa tetejére, hogy 

figyeljen és próbáljon segíteni ha veszély leselkedik a tigris családra. A majom a fa tetejérıl 

látta a férfit amint elbújt egy bokorba és így a lány kicselezte, úgy hogy a sziklák között 

ellovagolt az orvvadász nem látta. Elég gyorsan haladt a Villámmal és úgy egy félóra alatt 

haza is ért. Szüleinek mindent elmesélt és egy terepjáró autóval indultak vissza  a tetthelyre 

Anna mutatta az utat. 

Közben a férfi igen csodálkozott, hogy semmi mozgás és nem látja a lányt. Így 

elımerészkedett és elindult a vérnyomokon amik egy idı után megszőntek. Körbenézett és 

egy sziklavonulatot látott és mivel ı is úgy gondolkozott, hogy a sebesült állat csak egy ilyen 

helyen húzódhatott meg, elindult abba az irányba. Hamarosan Maki is észrevette a férfit és 

hangosan kiabált és csapkodta a fák ágait. A tigrismama is megérezte a veszélyt felállt és 

bicegve a két kiskölykét egyenként felemelte és beljebb vitte a hasadékba, gyöngéden 

megnyalogatta ıket. Majd elindult ki szabadba, hogy szembe nézzen a támadójával. Az 

orvvadász is meglepıdött mikor meglátta a gyönyörő nagy tigrist, aki ott állt elıtte. A férfi 

elıkapta a fegyverét, de nem volt ideje elsütni, mert megjelent Anna és a szülei. A lány papája 

felszólította a férfit,hogy adja meg magát, mert úgy is felismerik és mindenki ıt fogja keresni. 

Felszólították, hogy szálljon be a kocsiba a férfi szó nélkül engedelmeskedett. Látta , hogy 

nincs esélye a menekülésre. A tigris kapott egy altató injekciót így el tudták szállítani a két 

kicsivel együtt. Anna nagyon boldog volt, hogy sikerült megmenteni a tigris családot, hiszen 

egyre kevesebben vannak a földön.  

Maki felugrott Anna ölébe és boldog volt, hogy továbbra is ı a házi kedvenc. Mivel sokat 

segített Annának kapott banánt és sok-sok ölelést az egész családtól. A tigris mama hamar 

felépült és elégedetten nyaldosta kicsinyeit miután visszakerült a tópartjára ahol az otthonuk 

volt. 

 
 
 

 
…mese, mese… …vége 
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VÁNYAI FEHÉR JÓZSEF 
 
Fény, fátyol, Hold  
 
Nem birtokolom a várost, 

Megtanulom a szavakat: 

„Fátyolfényhold, fényholdfátyol, 

Holdfényfátyol, fényfátyolhold”. 

 

Ezt hallva megszeppent a föld, 

A boldog bőn kivirágzott.  

Jobb nem tudni, mi lett a vég, 

Árnyékát cipelte, ki fél. 

 

İ lehajtotta az eget, 

És végigsétált a lángon. 

Hiszen pár óra adatott, 

Hogy sorsát rıffel kimérje.   
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MAGYAR MAGDA 
 
Kikelet 

 

Szárnyakon feszülök a légbe halkan, 

Benne születek a lüktetı dalban. 

Nevetek, csevegek mint patak a parttal, 

Versenyt szaladok a széllel, zivatarral. 

Csókot dobok az összes virágnak, 

Zsendülı füvet terítek a nyájnak. 

Erdei úton fütyülök madárral, 

Pirosra festem arcod napsugárral. 
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P. BORBÉLY KATALIN 
 
 

Egyedül 
 

Ahogy kinyitotta a szemét, rögtön tiszta volt a tudata is. Körülvette a sötétség és a 

csend, melyet csak a kakukkos óra ketyegése tört meg. 

„A kakas elıtt egy fél perccel” mosolyodott el, ahogy eszébe jutott anyja mondása. 

Kisgyerek korától mindig korán kelt. Csakugyan anyja már a kendınél járt, amikor 

megszólalt a kakas. 

A hideg víz az álom utolsó morzsáit is előzte. Ma mégis kicsit fáradtabb volt, mint 

máskor 

A szakajtó a tengerivel ott várta az ajtó mellett, felvette és indult a tyúkudvar felé. 

Kint még csak derengeni kezdett a hajnal. 

Kiszórta a tengerit a kútból friss vizet hozott csak ezután engedte ki jószágot. Aztán 

visszament a házba. Itt is elvégezte a reggeli teendıket. Mire mindennel végzett eléggé 

elfáradt. 

Ahogy leült a lócára, tekintetét a házioltárra emelte, keze önkéntelenül imára 

kulcsolódott. A Miatyánkot még hangosan mondta, aztán saját fohászát már hangtalanul, 

csak magának. 

– Tudom, hogy sokszor kértem már tıled Uram fıleg erıt. S adtál is lásd kibírtam, 

még most is itt vagyok. Hozzád imádkoztam, amikor gyermekként, szigorú apai tekintettıl 

kísérve dolgoztam a földeken. Te segítettél, amikor anyám beteg lett. Volt erım gondozni, 

testvéreket nevelni. Erı kellett, hogy el tudjam temetni. Adtál segítséget is: idıt a 

szerelemre, boldogságra is. Csak Pistámat ne vette volna el a háború. Nélküled nem tudtam 

volna felnevelni Ádámkámat. Erıt adtál, amikor el kellett engedni a fıiskolára, pedig 

tudtam, hogy nem jön többé vissza. Igaz, hogy minden este telefonál, de ez mégsem 

ugyanaz. A jó szomszédok is mind elmentek. 84 év (s közben nagyot sóhajt) 

Nem kell már az erı, hiszen már az unokám is férjhez ment. Csak Pistámhoz mennék. 
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SZABÓ GITTA 
 

Elköszönök mára 
 

Elköszönök mára, 

jó éjszakát kívánva. 

Hívogat pihe-puha ágyam, 

velem ásít a párna. 

Takaróm a fejemre húzom, 

senki ne fürkéssze ki álmom. 

Szemem békésen lehunyom, 

mosoly suhan arcomon. 

Kívánok nektek is nyugodt éjjelt, 

semmi se zavarja lelki békétek. 

Most már megyek, pihenjenek a rímek, 

angyalok vigyázzák lépteitek! 
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TÁTRAI S. MIKLÓS 
 

Az alsónánai dámbika 
 

 
 

A téli hónapokban szokatlanul kellemes tavaszi idıjárás, és ragyogó napsütés fogadott 
január közepén Alsónánán, Tolna megye hangulatos kis falujában. Harmadik éve készültem 
arra, hogy Attila meghívásának eleget tudjak tenni, de mindig közbejött valami. Egyik évben 
betegség, a másikban járhatatlan utak akadályoztak. Több mint négy évtizedes ismeretségünk 
azonban kellı reményt adott ahhoz, hogy emiatt nincs harag, és hibátlan fogadtatásban lesz 
részem. Elhelyezkedtem a vadásztársaság vendégházának kényelmes szobájában, majd 
elismeréssel tekintettem meg az épületet és környékét. Mindenütt rend és tisztaság fogadott, a 
belsı kialakításon látszott a hozzáértı tervezés, a falakon lévı trófeák pedig komoly 
eredményekrıl tanúskodtak. Kedvem lett volna akár egy hétig is maradni, de sajnos egyéb 
irányú elfoglaltságunk csak rövid programot tett lehetıvé. Persze ennek is nagyon örültem, és 
nem csak vadászszerencsémben reménykedtem, hanem abban is, hogy nem vallok szégyent 
meghívóim elıtt. A délutáni kávé mellett jókedvően elevenítettük fel közös fıiskolai 
élményeinket.  Minden okom meg volt a vidámságra, hiszen ekkor tudtam meg azt is, hogy az 
elızetesen megbeszélt dám tarvad, és gímborjú mellett vaddisznót, aranysakált és dámbikát is 
lıhetek. Ez utóbbihoz - mondta Attila - persze nagy szerencse kell, mert az elmúlt 
hónapokban ritkán jártak a területen, inkább másutt tanyáznak. 

Tibi, a társaság hivatásos vadásza pontosan érkezett. Negyvenes éveiben járó 
szimpatikus férfit ismerhettem meg benne. Attila barátságos szavak kíséretében mutatott be, 
talán el is túlozta érdemeimet, ezért fontosnak tartottam elmondani, hogy hatvan éves korom 
ellenére, csak szerény vadászmúlttal rendelkezem, tanácsait, javaslatait örömmel fogadom. 
Tibi a társaság egyik vadföldjét, egy kukoricatarlót választott, amelynek szélén kényelmes 
magasles állt. Elégedetten néztem körül, mert biztató látványban volt részem. A tábla 
szélességét száz méterre becsültem. Hosszúsága a lestıl balra alig volt attól kevesebb, jobbra 
pedig közelítette a kétszáz métert. Ebbe az irányba elıször lejtett a talaj egy kis völgyecskét 
képezve, majd fokozatosan emelkedni kezdett, és a gerincen haladó földút már csaknem elérte 
a les magasságát. Az út túloldalán szépen gondozott vadföldek zöldülı vetései kezdıdtek,  
amelyek  ebben az idıszakban kívánatosak az ızek és szarvasok részére.  A kukoricaföld 
baloldalának harmadában a viszonylag ritkán, de lábon álló kukoricaszárak, másutt a tarló 
csábította az állatokat. Bıven volt mit enniük, és ahogy ezt késıbb láthattam, éltek a 
lehetıséggel. Hátunk mögött keskeny, velünk szemben és balra szélesebb fás-bokros rész 
húzódott, amely kiváló rejtızködést biztosított a vadaknak. Jóval lıvilág elıtt foglaltuk el 
helyünket és idınként egy-egy halk mondatot váltva várakoztunk. Hamarosan egy ızsuta 
szaladt keresztbe a tarlón tılünk jobbra. Sietségének okát nem értettük, hiszen kedvezı 
szelünk miatt nem érzékelhette jelenlétünket. Nem sokkal késıbb egy suta a gidájával 
ballagott ki a szemben lévı fák közül, és gondtalanul eszegettek, egyre inkább felénk 
közelítve. Lassan szürkülni kezdett, itt is-ott is újabb ızeket fedeztünk fel. Nagy biztonságban 
érezhették magukat, mert sokáig kint voltak. A teljes fényében ragyogó teliholdat csak ritkán 
takarták felhık, gyönyörően láttunk halványsárga fényében. A kukoricaszárakat, mint földbe 
tőzött ezüstösen csillogó vesszıket egyenként meg tudtuk volna számolni. A tarló 
baloldalában és a kis völgyecskében maradtak ugyan árnyékos területek, de ezek 
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sejtelmessége csak növelte éberségünket. Persze a pontos megítéléshez kellett a keresıtávcsı, 
azonban a mozgást, és a kontúrokat szabad szemmel is jól láttuk, a ropogtatást jól hallottuk. 
Az elsı komolyabb izgalomra negyed nyolcig kellett várni. Ekkor sötét, lassan mozgó foltot 
fedeztem fel a baloldali árnyékos részben, amit disznónak gondoltam. Tibi éppen jobbra 
nézelıdött, ezért óvatosan megérintettem, és a lopakodó állatra mutattam. Fegyveremet a les 
peremére helyeztem, majd a puskatávcsıben követtem a mozgást. A vad az árnyékban haladt, 
méretét és alakját nem lehetett biztosan megítélni. Lassan, de határozottan jött a fény felé! 
Fokozódó izgalommal nyúltam a biztosítóhoz, amikor Tibi halk, de határozott suttogással 
megállított. A következı pillanatban már magam is láttam, hogy egy jól megtermett róka 
járatta velem a bolondját. Nem haragudtam rá, mosolyogva néztünk egymásra társammal, 
arcunkon az „.. istenem, hát van ilyen” kifejezéssel. Talán félóra telt el, amikor Tibor jelezte: 
lát valami érdekeset. Velünk szemben a fák elıtt, de nekünk háttal állt az a „valami”. Tükre - 
ahogy vadásznyelven az ızek, szarvasok fehér foltot mutató hátsóját nevezzük - feljebb volt 
mint egy ızé, de lejjebb, mint egy gímtehéné, vagy bikáé. İszintén szólva, ebben a 
pozícióban nem tudtam eldönteni, mit látok, mert gímszarvasünı és gímszarvasborjú, vagy  
valamilyen dám  egyaránt lehetett, legalábbis szerintem. Lövésre nyilván nem gondolhattam, 
mégis növekvı izgalommal figyeltem és próbáltam azonosítani a vadat. Halkan kértem 
társamat, ne mondja meg mi az, magam szeretnék rájönni. A holdfényben jól láttam Tibi 
megértı bólintását, bár szerintem ı akkor már pontosan tudta, hogy gímünı álldogál tılünk 
nyolcvan-kilencven méterre. Nem láttunk több szarvast, bár attól még lehettek a fák között. 
Az ünı elment, az ızek jöttek-mentek, békésen eszegettek. Váratlanul hosszan elnyújtott 
üvöltéseket hallottunk a távolból. Akár kutya is lehetett volna, azonban - bár még soha sem 
hallottam - aranysakálra gyanakodtam. Kísérım bosszankodva értett egyet vélelmezésemmel, 
mert - amint azt halk suttogásából megtudtam - az elmúlt idıszakban az aranysakálok száma 
és agresszivitása jelentısen megnövekedett területükön. Egyre több olyan ız tetemére 
bukkannak, amelyek ezen ragadozók prédájává estek.  (Négy nappal késıbb telefonon 
beszéltem barátaimmal, és megtudtam, hogy távozásomat követı napon már szarvasünı 
maradványait találták meg. A szerencsétlen állatot az aranysakálok egy kerítésnek szorították, 
és elevenen széttépték. Szerény vigaszt jelentett, hogy a következı napon egyik vadásztársuk 
hatalmas kan sakált ejtett el.) A néhány másodperces üvöltés után újra csend lett. Disznóra 
utaló zajokat, zörejeket nem hallottunk. Már éppen a távozás és a reggeli cserkelés 
gondolatával fogalakoztunk, amikor a távoli vetéseken ıztıl egyértelmően nagyobb, közeledı 
„foltokat” fedeztünk fel. Úgy döntöttünk megvárjuk mi lesz ebbıl, hiszen - ahogy kísérım 
mondta - a reggeli programot befolyásolhatja mindaz, ami ezután történik. Abban biztos 
voltam, hogy szarvasok, de mivel eddigi „vadászpályafutásom” során dámot még erdıben 
nem láttam, a nagy távolság miatt nem tudtam dönteni, inkább csendben maradtam. A 
szarvasok nem siettek, negyedóra alatt érték el a kukoricatarló szélét. Az izgalom megint 
eluralkodott rajtam, mert egyre inkább hittem: dámszarvasokat látok! Öten voltak, elindultak 
felénk az árnyékos völgyecskébe, de hamarosan eltőntek a szemünk elıl. Nem tudhattuk, 
hogy végleg elmentek-e a mögöttünk lévı fasorba, vagy csak megálltak annak szélén és ott 
eszegetnek. Ez utóbbiban bíztunk és szerencsénkre így is történt. Jó öt perc után újra 
észrevettük ıket, felfelé ballagtak, a szemben lévı fás-bokros rész irányába. Megdobbant a 
szívem, amikor egy tehén és borjú után, bikát fedeztem fel. Biztos voltam a dolgomban, a 
hátulról világító holdfényben szépen kirajzolódott lapátos agancsa. Addig soha nem látott 
felejthetetlen élményben volt részem. Tibi suttogása hozott vissza a valóságba. Azzal 
bíztatott, hogy ha óvatosan távozunk, reggel még láthatjuk ıket! 

A reggel nem a legjobb elıjelekkel indult! Az éjszaka fagyott, bizony ropogott a talaj a 
lábunk alatt. A terepet nem ismerve tanácstalanul tártam szét a karom és minden döntést 
Tiborra hárítottam. İ gyors indulást rendelt és a tervezett cserkelés helyett a tegnapi les 
mielıbbi elfoglalását javasolta! Csak reménykedtünk abban, hogy nem riasztunk el mindent a 
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környékrıl. A lest még sötétben elértük. Útközben érzékeltük ugyan, hogy itt-ott megugrik 
valami, de bíztunk a szerencsénkben. Lıvilágig több mint félóra volt hátra, azalatt 
megnyugodhatott a környék. Úgy tőnt nem gondolkodtunk rosszul, mert késıbb, a derengı 
világosságban hat ızet fedeztük fel a tarlón. Szétszóródva keresgélték az elhullott szemeket. 
Szelünket jónak ítéltük, féljobbról fújt a vetések felıl. A kukoricatábla teljes egészében 
mentes volt szagunktól, sıt a hátunk mögül jobbról is bármi bejöhetett a völgyecskébe. Rövid 
várakozás után pontosan ez történt. Elıbb zörgést hallottunk, majd felfedeztük a dámokat. 
Valószínő ugyanazok jártak arra, amelyeket este láttunk, de akkor erre nem gondoltunk. Még 
nem volt teljesen világos, amikor a tehén, a borjú és egy fiatal bika kedvezı pozícióba állt. 
Nem tudhattuk, hogy lesznek-e többen, vagy csak ez a három jött vissza. Tibi a fiatal bikára 
„nem”-et jelzett, a tehén és borjú esetleges elejtését rám bízta. Éreztem, szívem majd kiugrik 
az izgalomtól. Néhány perc és a dámok lıhetıek lesznek! Az alatt sokszor tettem fel a kérdést 
magamnak: várjak-e a tegnapi nagyobb bika esetleges megjelenésére,  vagy ne? Ha várok, 
ezeket is elszalaszthatom, de ha lövök, akkor biztosan nem lesz bika!  A három dám semmit 
sem érzett a veszélybıl. Tılünk jó száz méterre álltak, idınként léptek egyet-egyet elıre, ették 
a kukoricát. Valószínő vágni lehetett a feszültséget a lesen, mert nem lıttem, csak vártam, és 
vártam. Egyszer csak Tibi szájából elhangzott az „égi szózat”: jön egy bika! Már én is láttam 
az esti lapátost egy ünı társaságában. Kiléptek a takarásból és a tegnapi úton elindultak 
felfelé. A bika megállt a tehén mellett. Távolságát legalább száz méterre becsültem, de 
biztosnak éreztem a lövést. A szálkeresztet többször lapockájára tettem és kísérımre lestem, 
aki keresıtávcsövében nézte a vadat, majd bólintott. Újra céloztam és számomra is hihetetlen 
lassúsággal megérintettem az elsütı billentyőt. A puskatávcsıben látni véltem a bika jelzését, 
azonban a következı pillanatban elvesztettem szemem elıl. Felnéztem, és futó dámokat 
láttam, hirtelen nem tudtam megítélni, hogy a bika közöttük van-e, vagy nincs! Idegesen és 
félve pillantottam Tiborra, azonban arcát látva azonnal megnyugodtam. Egyetlen szó nélkül is 
leolvashattam róla az elégedettséget. Nagyon szép lövést sikerült leadnom. A bika a tehén 
takarásában futott néhány métert, aztán összeesett. 

Az elsı gratuláció után odamentünk az elejtett vadhoz és megadtuk a végsı tiszteletet. 
Levett kalappal, elérzékenyülve búcsúztam elsı dám bikámtól, a töretet büszkén tettem 
vadászkalapomba. Örömmel hívtam fel Attilát és boldogan számoltam be az eseményekrıl. 
Gratulációja után kemény avatást helyezett kilátásba. Sejtettem, hogy ebben nem ismeri a 
tréfát, amit csak megerısített az a botnak is beillı avatóvesszı, amit Tibor vágott hazafelé.  
Sosem tudom meg, hogy véletlenül, vagy szándékosan történt-e, de délelıtt több avatásra 
jogosult vadásztárs is megjelent a vadászház udvarán készített terítéknél. A hagyományoknak 
megfelelıen egy-egy botütéssel és rögtönzött jókívánságokkal tették még felejthetetlenebbé a 
sikeres vadászatot. Köszönettel és hálával gondolok mindazokra, akik hozzásegítettek ehhez a 
csodálatos élményhez.  
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T. ÁGOSTON LÁSZLÓ 
 

Borkóstoló 
 

 Amikor Jézus a galileai Kánában járt a tanítványaival, elújságolták neki a helybeliek, 
hogy nagy lakodalomra készülnek a faluban. Az egyik jómódú gazda felserdült lányát kísérik 
az oltár elé. A vılegény családjának is van mit a tejbe aprítania, így aztán egész héten át tart 
majd a vigadalom. Több mint száz vendéget várnak, de bıven jut majd enni-innivaló annak is, 
aki az úton járók közül betéved a portára. Meghívták a menyegzıre Jézus anyját, Máriát, meg 
a gyerekeit is. 
 Jézus nem vágyott a vigasságra, inkább a jövendı terveit, a reá váró küldetést szerette 
volna megbeszélni a tanítványaival, Natanaellel, Simon Péterrel, Andrással, Fülöppel és 
Jánossal. Bizonytalan válasszal küldte hát vissza az örömapa küldöttét. A tanítványok ugyan 
hajlottak volna rá, hogy megkóstolják az étekmester messzeföldön híres báránysültjeit, amit a 
naponta változó vendégek az egekig dicsértek, de nem akartak ellentmondani a Mesternek. 
 A jókedvően vigadozó vendégek, meg Jézus testvérei is többször invitálták ıket, s az 
örömapa elküldte a legidısebb fiát, hogy addig ne tágítson, míg vele nem tartanak. Végül a 
harmadik napon hajlott a Mester a kérı szóra, és így szólt a küldönchöz: 
 ─ Köszönjük a szíves meghívást, személyesen adjuk át jókívánságainkat a ház 
népének és az ifjú párnak. ─ Ezzel felkerekedtek, és elindultak a hírvivı után. 
 A lakodalmas portán nagyban állt a vigadalom. A szolgák hatalmas tálcákon hordták 
fel az ételt, italt a fogyni nem akaró vendégseregnek. Az étekmester újabb, meg újabb 
birkákat vágatott le a juhászokkal. Gyorsan megnyúzták, s már húzták is nyársra, hogy 
ropogós pirosra sülve várja az éhes szájakat. A boros korsók is gyorsan cserélıdtek a hosszú 
faasztalokon. A szolgák szinte egymásba botolva sürögtek-forogtak körülöttük, mígnem az 
egyik odasündörgött az étekmesterhez és halkan a fülébe súgta: 
 ─ Uram, fogytán a borunk. 
 A halkan kimondott szó szinte visszhangzott az örömszülık között. „Elfogyott a bor!” 
Még ezt a szégyent! Ez nem lehet igaz, ilyen nem fordulhat elı ennél a háznál! Ez rosszabb, 
mint a halálos ítélet… Akinek a menyegzıjén elfogy a bor, a nevetség tárgyává válik az egész 
környéken. Azzal a gazdával senki nem áll többé szóba, azt kiutálják még a zsinagógából is… 
a férfiak után az asszonyokat is elérte a pánik szele. Falfehér arccal súgták egymás fülébe a 
hírt, némán ingatták a fejüket, és elrohantak valahová. Mária éppen a vılegény anyjával 
beszélgetett, amikor az egyik szolgálólány az asszony füléhez hajol, és belesúgott valamit. İ 
meg szinte leszédült a székrıl. 
 ─ Mi történt? ─ kérdezte Mária. 
 ─ Képzeld, elfogyott a bor! Most mitévık legyünk? Itt ez a sok vendég, a rokonok, 
barátok, meg a kárörvendı irigyeink…  
 Az asszony nem szólt semmit, csak bólintott, és megkereste Jézust. 
 ─ Nagy baj van, fiam ─ mondta. ─ Elfogyott a bor. Segíts rajtuk! 
 ─ Mit akarsz tılem, asszony? ─ Kérdezte a fejét ingatva. ─ Vajon énrám tartozik ez, 
vagy tereád? Nem jött még el az én órám. 
 İ azonban jól ismerte a fiát, tudta, hogy e kemény szavak után meglágyul irántuk a 
szíve. Odament hát a szolgákhoz és azt mondta: 
 ─ Bármit mond nektek, tegyétek meg! 
 Hamarosan odament hozzájuk Jézus is. A szolgák éppen a tisztálkodáshoz használatos 
hat kıkorsó mellett beszélgettek. Méretes, nagy korsók voltak ezek, száz liter víz is elfért 
bennük egyenként. Rájuk mutatott és így szólt: 
 ─ Töltsétek meg ezeket vízzel! 
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 ─ Mindet? ─ kérdezett vissza egyikük. ─ Minek a lakodalomba ennyi víz? ─ De azért 
megtöltötték valamennyit. 
 ─ Most merítsetek belıle, és vigyétek oda a násznagynak! 
 Egymásra néztek a férfiak, és majd’ kipukkadtak a nevetéstıl. Azt hitték, valamiféle 
gonosz tréfát őz velük a vendég. Megmerítették a poharat, és odavitték a násznagynak. İ 
megkóstolta, bólintott, elismerıen csettintett a nyelvével és megkérdezte tılük, honnét való ez 
a finom bor. Azok meg csak bambán bámultak egymásra. Hirtelen nem tudták eldönteni, hogy 
a nagy szégyenérzettıl hibbant-e meg a násznagy, vagy csoda történt. İ azonban ügyet se 
vetett rájuk. Odahívta a vılegényt és feddıen a szemére, vetette:  
 ─ Jegyezd meg fiam most és mindenkorra, hogy a lakodalomban, és minden lakomán 
elıször mindenki a jó bort adja a vendégeinek, és, csak amikor már megittasodtak, akkor 
szolgálja föl a lırét. Te mostanáig tartogattad a jó bort! 
 Jézus csendben leült az egyik asztal mellé, és magában mosolyogva hallgatta, hogyan 
dicsérik a vendégek a ki tudja honnan elıkerült jó bort. Csak a szolgák tudták, hogyan teltek 
meg vele a kıkorsók. Az ı szavuknak azonban senki se hitt volna. A Mester pedig 
megköszönte a gazdának a vendéglátást, és a tanítványaival elindult Kapernaum felé. 
 

* 
 
 A szılıskerti kocsmában nyár végére mindig fellendült a forgalom. Igaz, jó helyre is 
építették ezt a misemulasztót, mert bármelyik úton is indult el az ember akár ki-, vagy befelé a 
faluból, mindig elıtte kellett elhaladnia. S ha már úgyis ott volt, nem tudta megállni, hogy be 
ne térjen egy kisfrıccsre. Nem mintha otthon nem lett volna bora, de hát itt lehetett találkozni 
a cimborákkal, itt beszélték meg a napi pletykákat, meg a Gyuri, a kocsmáros járatta a Szabad 
Népet is. Mármint az újságot. Ha éppen jókedvük volt, és nem volt a közelben idegen, aki 
följelenthette volna ıket, annak a cikkein röhögtek, hogy micsoda marhaságokat tudnak 
kitalálni az íróasztal mellett azok a pesti újságírók. Meg hogy onnan határozzák el, mikor kell 
a parasztnak elvetnie a búzát… 
 A lovak szinte jobban ismerték a járást, mint a gazdájuk. Elıfordult, hogy a gazda 
egy-egy fárasztó nap után elbóbiskolt a bakon, vagy éppen már megkóstolta valamelyik 
komája borát, frissen fızött pálinkáját, és azt se tudta, hol jár. A ló, az igen, és mindig megállt 
a kocsmaajtó elıtt. A harangozó is betért az esti kongatás után, és elmondta, miket hallott a 
plébános úrtól. 
 Szóval mindennek megvolt itt a maga rendje. A parasztember szántott, vetett, aratott, a 
domboldalban megmővelte a kis szılıcskéjét, aztán jött a végrehajtó, és elvitte a búzát, 
kukoricát, a hízó zsírját, meg a megtermelt bor nagyobbik részét adóba. Ezt úgy hívták, hogy 
beszolgáltatás. Háborús kártérítésként küldték az elvtársak a Szovjetunióba. Így aztán 
bármilyen jó volt is az elızı évi szılıtermés, meg bármennyit sikerült is eldugni a 
végrehajtók elıl, a nyár közepére mindig elfogyott a bor. Maradt a kocsma. Annál is inkább, 
mert jó gyerek volt ez a Gyuri, a kocsmáros. Ha éppen nem volt az embernél pénz, hozzáírta a 
többihez. Aztán ha éppen elment hazulról az asszony, akár tojással is lehetett törleszteni az 
adósságot. 
 Régen, még a háború elıtt a Gyurié volt a kocsma. A helyi gazdáktól vette a bort, azt 
mérte ki a söntésben. Amikor államosították, szövetkezeti vendéglı lett, a Gyuri meg 
üzletvezetı. Különben minden maradt a régiben, csak a bevételt kellett naponta föladni a 
postán. A gazdák borát be kellett szállítani a pincegazda- sághoz, a Gyurinak meg onnét 
szállították a kimérni valót. Minden kedden hozta a nagy teherautó az öthektós hordókat. Két 
vastag pallón görgették le a pincébe, hogy csapra verjék. 
 Ezen a napon is éppen kedd volt, és augusztus vége. Már végeztek az aratással, a 
cséplıgép búgott a szérőskertekben. Otthon volt a termés. A szılı még nem érett, az állatok 
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etetése után el lehetett ugrani egy fröccsre, míg asz asszony elviszi a csarnokba a tejet. Mire 
hazaér, újra otthon tesz-vesz a gazda az istálló körül. Igen ám, csakhogy a múlt heti 
szállítmány már elfogyott, a teherautó meg késett. Ott álldogáltak vagy hatan a kocsmapult 
elıtt, és várták a hordót. Volt, aki közben legördített egy felest, de hát a fröccs mégis csak 
fröccs… 
 Már erısen szürkült az ég, amikor nagy dirrel-dúrral megállt a teherautó a kocsma 
elıtt és cifra káromkodásoktól kísérve kiszállt belıle a sofır.   
 ─ Mi történt, Sanyikám? Csak nem tévedtél el a dombok között? ─ Fogadta a 
kocsmáros. 
 ─ Tévedt ám a rossznyavalya válaszolt a sofır. ─ Jobban ismerem én ezt a környéket, 
mint a tenyeremet. Két defektet kaptam ezen a rohadt makadám úron, és még a pótkereket is 
lespórolták az autómról. Ott kellett megragasztgatnom a gumit az árokparton. No, de gurítsuk 
le gyorsan ezt a hordót, mert még azt hiszi az asszony, hogy randevúztam valahol. 
 Legurították. A sofır beugrott a vezetıfülkébe, intett, és elhajtott. A hat falubeli gazda 
meg segített a pincében csapra verni a hordót. Nem is lett volna semmi baj, ha az egyik bele 
nem kóstol a kármentıbe. 
 ─ Te, Gyuri! ─ Köpte ki a nedőt. ─ Nem bor ez, hanem közönséges kútvíz. Attól 
félek, valaki nagyon át akar verni bennünket… 
 Valamennyien megkóstolták, mind ugyanazt mondta. Össze- néztek, és elkezdtek 
oldalazni a pinceajtó felé. Mert ha kiderül, hogy ez valamiféle szabotázs, ott fognak 
megrohadni valamennyien a recski munkatáborban… 
 ─ Nehogy itt hagyjatok már! ─ Állt eléjük a kocsmáros. ─ Ti vagytok a tanúim, hogy 
én nem csináltam semmit. ─ Aztán elszalajtották a gyereket a körzeti rendırért, hogy vegye 
föl a jegyzıkönyvet, meg a tényállást. Jött is a szolgálati kerékpárján.  Kihallgatta a tanúkat, 
fölvette a jegyzıkönyvet, aztán bezárta a pinceajtót, gondosan elrakta a kulcsát, és telefonált a 
kapitányságra, hogy mitévı legyen, kit kell letartóztatnia? Azt a parancsot kapta, hogy várjon, 
és biztosítsa a helyszínt. 
 Nem telt bele másfél óra, egy rendırségi dzsip állt meg a kocsma elıtt. Két rendır, 
meg egy aktatáskás ember szállt ki belıle. Lementek a pincébe, de szigorúan meghagyták, 
hogy senki ne leskelıdjön utánuk, mert abból nagy baj lehet. Aztán tíz perc múlva szóltak a 
kocsmárosnak, hogy ki lehet mérni a bort. Szılıhegyi rizling. Az egyik rendır késıbb 
elkottyantotta, hogy a táskás ember egy tablettát dobott a hordóba, attól lett a kútvízbıl vörös 
bor. 
 ─ Látod, Gyurikám ─ mondta a harangozó másnap a kisfröccsét szopogatva ─ nem 
mindenki Isten fia, aki borrá tudja változtatni a kútvizet. 
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CZÉGÉNY NAGY ERZSÉBET (Pendzsi) 
 
Keményítı illatú álmok 
 
Gyermekfejjel, kisszékhez 

ragadva csodáltam, ahogyan 

hajlongott tested, karod, 

mint szél zenéjére a fák. 

Vasaló hasában parázs, mint 

alkonyat szikrázó bíbor varázsa, 

dúdoltál hozzá, melytıl életre kelt 

a parázs, majd patyolat fehér 

lepedık szálltak a légben, 

– elvesztél benne, mint hólepel 

alatt a lábnyomok, – s ahogyan 

lehullt a vasalódeszkára,  

arcodon angyal-mosoly ült,  

s ropogós-tükörsimára 

varázsoltad a lepleket. 

Még ma is vágyom a  

keményítıillatú álmokat. 
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VÁLTOZATOK FORDÍTÁSRA – 14. 
 
 

 

 

SHAKESPEARE, WILLIAM 

Sonnet 55 

 

Not marble, nor the gilded monuments  

Of princes, shall outlive this pow’rful rhyme, 

But you shall shine more bright in these conténts  

Than unswept stone, besmeared with sluttish time.  

When wasteful war shall statues overturn,  

And broils root out the work of masonry,  

Nor Mars his sword nor war's quick fire shall burn 

The living record of your memory.  

'Gainst death and all oblivious enmity 

Shall you pace forth; your praise shall still find room, 

Ev’n in the eyes of all posterity  

That wear this world out to the ending doom. 

    So, till the judgement that yourself arise,  

    You live in this, and dwell in lovers' eyes.  

 
 

In: Shakespeare’s Sonnets, edited by Stephen Booth, Yale University Press, 20003, 
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VÁLTOZATOK FORDÍTÁSRA – 14. 
 
 

WILLIAM SHAKESPEARE 

 
55. 

Márvány s aranyzott fejedelmi emlék 

Nem éli túl hatalmas énekem’; 

Azokra az idıktıl szenny gyülemlék, 

Mig itt neved mindegyre szebb leszen. 

A vészt hozó harcz szobrokat ledönt, 

Falat leront a lázadás tövig; 

De Mars vasát, s a harczi láng-özönt 

A te hired s neved nem félhetik. 

Irigy mindent felejtés, zord halál, 

Mind, mind hijába szállnak szembe véled: 

Hired a legkésıbb korig fenáll, 

Mig a világra jı a vég itélet. 

       Igy élsz – mig új életre kelsz jövıben – 

       E dalban és szerelmesek szemében. 

 
Gyıry Vilmos fordítása 

 
 
 

Shakspere Vegyes költeményei, Bp., 1878, Kisfaludy-Társaság, 194. o. 
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VÁLTOZATOK FORDÍTÁSRA – 14. 
 

WILLIAM SHAKESPEARE 

LV 

 

Márvány s királyi arany oszlopok 

Nem élik túl hatalmas versemet; 

Tündöklıbb ıreid e verssorok, 

Mint vénségmarta, mosatlan kövek. 

S bár zord háború szobrokat tipor 

És gyökerestıl szaggat házakat 

S Mars kardja sujt s gyors tüze ránk omol: 

Emléked örök híradás marad. 

Büszkén haladsz át halálon, irígy 

Feledésen; babérod üdezöld: 

Rajtad minden jövendık szeme, míg 

Végítéletre nem kopik a Föld. 

    Míg a harsonás angyal föl nem ébreszt, 

    Versem és a szeretık szeme éltet. 

 

Szabó Lırinc fordítása 

 

Shakespeare, Versek, Bp., 1962, Európa, 163.  

55. 
 

Sem márvány, sem arany királyi sír 

nem éli majd túl erıs versemet, 

mert fényed jobban ırzi a papír, 

mint megmocskolt, sokszázados kövek. 

Ha a háború szobrokon tipor, 

s tövestül tép ki emlékmőveket, 

sem Mars kardja, sem harc tüze nem ér: 

téged megıriz az emlékezet. 

Halálon, harcon, feledésen át 

te élni fogsz, mindig dicsérni fog 

minden nemzedék, s szeme látva lát, 

míg a vén világ végsıt nem forog. 

    Míg fel nem költ az utolsó ítélet, 

    itt élsz, mert szerelmesek szeme éltet. 

 

Szabó T. Anna fordítása 

 

Holmi, 2009, 10. sz., 1370. o. 

 
 

Ezt a híres szonettet annál is nehezebb lefordítani, mivel nyíltan utal több klasszikus mőre 
is: legfıképpen Horatius és Ovidius szövegeire. Horatius „éneke” (III., 30.), az „Exegi 
monumentum” kezdető, jó néhány magyar változatban olvasható; elsı sorai Bede Anna 
átültetésében így hangzanak: 

 
„Ércnél is maradóbb mővet emeltem én, 
fenséges piramis csúcsa nem ily magas;  
ezt sem kapzsi erı, sem szilaj Aquilo 
nem rombolja le már, vagy sohasem fogyó 
évek lánca, s a gyors, elsuhanó idı. 
Jobb részem nem enyész, szellemem él tovább […]” 
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A római poétáktól örökölt fogalmi, gondolati és szóanyagot Shakespeare a közelebbi 
reneszánsz hagyománnyal ötvözte, mely már a szerelmi társat (is) részesíti a halhatatlanság 
esztétikai adományában: a hódolatnak itt-ott már fölébe nı a büszkeség, a mővészi önbizalom. 
Az 55.-et közvetlenül megelızı darabok már elıkészítik szonettünk fıbb motívumait. 

Mint az Epreskertben korábban már utaltunk rá, a ciklus egyes darabjainak számos 
fordításuk született, de még az egész győjtemény magyarítására is többen vállalkoztak. 
Ezúttal három szöveget veszünk szemügyre: a legrégibbet és a legújabbat, közöttük pedig a 
talán legsikerültebb teljes fordítás, Szabó Lırinc ötvenötödikjét. 

Mindegyik átültetés formahőnek mondható, már Gyıry Vilmos és Szász Károly közös 
munkája is. Az azonban feltőnik, hogy Gyıry még bıven él nırímekkel (emlék, gyülemlék; 
véled, ítélet; jövıben, szemében), a késıbbi fordítók már csak az utolsó két sorukban. A 
nırím (mely az ötös jambust megtoldja egy szótaggal) ritka jelenség az angol verselésben: 
ebben a szonettben nem is fordul elı. 

A „monuments / of Princes” magyarul: „fejedelmi emlék”; „királyi (arany) oszlopok”; 
„arany királyi sír”. Mindegyik változat valamelyest konkretizálja, alkalmazza az eredetiben 
rejlı általánosabb (és többrétegő) jelentést. A „hatalmas”, az „erıs” vers a XIX. századi 
fordításban még „ének”;  a gondolati és mondattani váz azonban már Gyırynél is világos – 
legalábbis a harmadik sorig. „Azokra”, „ itt”: a két kiemelés mindenképpen nehézkes, inkább 
tanulmányba illene, mint szonettbe. A negyedik sor sőrő angol szószerkezetei csak némi 
egyszerősítéssel léphettek át a nyelvi küszöbön. (A „time” jelzıje, a „sluttish” például nem fér 
bele a magyar változatokba; megkockáztatjuk, hogy olyan nagyon nem is hiányzik 
mondataikból.) Érdemes fölfigyelnünk a Szabó T. Anna által használt „megmocskolt” igenévi 
jelzıre: ritkább, mint „be” igekötıvel, s épp ezáltal mintha érzékletesebben tolmácsolná az 
egész „besmeared with sluttish time” szerkezetet. 

Az ötödik sor „háború”-jának jelzıje Gyırynél még szószerkezet: „vészt hozó”, Szabó 
Lırinc szövegében egyetlen szó: „zord” (tıle szokatlanul némi XIX. századi hangulattal), 
Szabó T. Annáéban – üres hely. A „háború” szó s annak „tipor” állítmánya úgyis eléggé 
megjeleníti a rombolást, pusztítást. – Érdekes, hogy a mai fordító itt használja fel az elsı 
sorban kényszerően elhallgatott szót: „emlékmőveket”. Szerencsés fordulat, de azért meg kell 
adni az árát: innen, a hatodik sorból ugyanis eltőnik a „work of masonry” jelentéseleme, 
amely „falat” és „házakat” alakban mutatkozott a korábbi fordítóknál – egy kissé elnagyoltan. 

A 7–8. sor mondattani szerkezetét egyik választott fordításunk sem ırizte (ırizhette) meg. 
A XX. és a XXI. századi fordító önálló mondattá avatja a tárgyas szerkezetet: 

 
„Emléked örök híradás marad.” 
                           (Szabó Lırinc) 
 
„téged megıriz az emlékezet” 
                      
                         (Szabó T. Anna) 
 
Gyıry Vilmosnál – az eredetihez hasonlóan – összekapcsolódik a két sor jelentéslánca: 
 
„De Mars vasát, s a harczi láng-özönt 
A te hired s neved nem félhetik.” 
 
A magyar fordításokból kevéssé derül ki, hogy sem „kard”, sem „tőz” nem égeti el az 

(írott) „híradást”. (Mítoszi, bibliai „lángoló” kardra érdemes gondolnunk.) 
A megszólított mozdulata (Shall you pace forth) Szabó Lırinc megvilágításában a 

legláthatóbb: 
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„Büszkén haladsz át  halálon, irígy 
Feledésen…” 
 
Úgyszintén nála érvényesül legélesebben a tizedik sor egyik lehetséges értelme: 
 
„ …míg 
Végítéletre nem kopik a Föld.” 
 
Ezek a „jövendık” koptatják a földet a végítéletig. Stephen Booth szerint a „wear out” 

Shakespeare idején azt is jelenthette, hogy „kitart; vmit kibír, átvészel” – nagyjából az 
ellenkezıjét a mai olvasatnak. Fordítóinknak azonban szükségszerően választaniuk kellett a 
shakespeare-i nyelvezet által lépten-nyomon felkínált többszörös jelentések, értelmezési 
lehetıségek közül. 

Valamelyest egyszerőbb a helyzet a „végítélet” jelölıivel. Az angol szöveg kétszer is 
megnevezi a keresztény eszkatológiának ezt az alapfogalmát: „till the judgement”. A magyar 
fordító itt végre levegıhöz jut, hiszen alighanem jogosan hagyhatja el az egyik említést. 
Gyıry Vilmos (egy kissé ügyetlenül) így oldja meg a dilemmát: 

 
„Igy élsz – míg új életre kelsz jövıben –” 
 
Szabó Lırinc itt még be is toldhat egy jelzıs szerkezetet: 
 
„Míg a harsonás angyal…” 
 
De Szabó T. Anna veszi csak igazán hasznát az utolsó elıtti sor kínálta alkalomnak: ide 

teszi az „utolsó ítélet” kifejezést, amely az elızı sorból kimaradt („míg a vén világ végsıt 
nem forog”). 

Az angol szonett utolsó sora megismétli a saját versre hivatkozó névmást („this”), ezt 
azonban, így vagy úgy, csakugyan le kell fordítani. Gyıry Vilmos ragaszkodik a régiesebb 
költészetfogalomhoz: ha elıbb „ének”-et, most „dal”-t említ. Szabó Lırinc – számíthattunk rá 
– „vers”-et mond. A legújabb fordítás pedig voltaképpen rácáfol korábbi megjegyzésünkre, 
mivel nem nevezi meg a szeretett személy halhatatlan létének helyét: 

 
„itt élsz, mert szerelmesek szeme éltet”. 
 
Az „itt” csakúgy a költészetre, a költeményre utal, mint az eredetiben a „this”. – Szabó T. 

Anna ellenben a záró sorban foglalt két kijelentés mellérendelı összekapcsolását („and” – 
„és”), okhatározói alárendelésre váltja: „itt élsz, mert szerelmesek szerelme éltet”. Az „itt” ily 
módon a földi lét jelentése felé mozdul: itt, ahol szerelmesek… Az „in” egyébként az 
angolban sem csak bennfoglalást jelenthet; ezt is: by virtue of  (Stephen Booth), tehát „vmi 
következtében”. 

Mint e vers három, úgyszólván tetszılegesen kiemelt magyar változata is mutatja, a 
mindenkori fordítónak a shakespeare-i nyelv még viszonylag egynemő, egyszólamú és 
hagyományırzıbb megnyilatkozásaival is alaposan meg kell küzdenie. 
 

Bárdos László 
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HAJNAL ÉVA 
 
 
Szonett hajnalban 

 

Még álomként ül arcodon az éj, 

friss hajnal hallik s rácsorog a bánat, 

mint látomás, még összesúg a mély, 

de Nap hevébıl újra élet árad. 

 

Még majdnem csönd és minden egyszerő, 

csak ring a tó és benne életed, 

a pára felszáll, szép a mestermő 

most alvó vágyad mind megélheted. 

 

Még rejtve látszó kismadár vagyok, 

csak szálldogálok, friss a szél megint, 

a messzeségen kis nyomot hagyok. 

 

Erıtlen szárnyam mégis messze int. 

Még gondolatnyi szívemben a vágy, 

mit itt a szélben két szárnyam kitárt. 
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KETYKÓ ISTVÁN 
 
Bakter-dal 

 

Feleségemnek: Jutkának 

 

Denevér szerelem nyugtatott az éjjel 

csipogva röpködtek a bakterház fölött 

s megtelt szívem gyönyörő fénnyel 

megszerettem a két szárnyas ördögöt... 

esténként már jöttüket várom a lámpa alatt 

hiányzik a két bohóc 

egy tiszteletkört írnak , majd elhúznak , mint a vadludak 

suhogva száll a két szerelmes vadóc. 

A három nyírfa-lány mélyen alszik 

fehér testükre paplant húz az éjfél s reszket, 

hátha Bonifác az éjjel megharagszik; 

még nem múltak el a fagyosszentek... 

Szemeim , mint a jelzık vörösek, kialvatlanok 

reggelre centit nıtt a szakállam ... 

Nemsokára feléd robogok- 

ne hagyd kedvesem kihőlni az ágyam! 

Két karod állítsd szabadra 

tested vágánya is szabad legyen hitvesem 

hajad borítsd fáradt homlokomra- 

hozzád mindig idıben, rendesen érkezem... 
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MÁNDY GÁBOR 
 
Mese 

 

Egyszer voltam, hol nem voltam. 

Az életem töredezett. 

Eddig túléltem a múltam, 

s az utam ide vezetett, 

kerek erdı közepébe.  

Botorkálok, kicsit félve. 

 

Nem láttam mézeskalács-házat, 

sem gonosz vasorrú bábát, 

táltos csikók sem rohangáltak, 

de valamit láttam odaát. 

Túl az Óperencián, 

láttam valamit, az ám. 

 

Láttam egy másik világot. 

Mindent beragyogott a fény. 

Olyan szépet senki se látott 

(legfeljebb álmomban én). 

Ez segít meg minden bajban. 

S boldogan élek, ha meg nem haltam. 
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SÁRKÖZI LÁSZLÓ 
 
 

Leghidegebb éj 

...kilométerekre váltott napok, 

éjjelek: szétpereg rég körülöttem 

s bennem, testem fáj: érzem még vagyok. 

S hagyok: igényeim osztottam öttel: 

alapvetı alatti alapom. 

Kalapom kong, akár csontozatom, 

ha esı és vihar veri, vagy köddel 

a bor s a por a széllel, mit fölkavart. 

Felemelem arcom s tartom markom, 

vagy fordítva? fázón húzom harcom 

mindig ugyanúgy és mindig ugyanazt; 

cseng csepp élet s félek; jóakaróm 

több ma nem lesz, kész! Egy barátom maradt: 

a hold – fehér fénye a takaróm... 

 
 

Dedikáció az örökkévalóságnak, 2005  http://mek.oszk.hu/04200/04270/04270.htm 

Damoklész kardja alatt ciklusból 
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NYERGES GÁBOR ÁDÁM  
 
Tárgytalan 
 
 
Rosszkedv és unalom közt nem is tudom, mi volt, 
már nincs akadály. 
Mostantól majd korábban fekszem, veszek be gyógyszert. 
Viszket a szem és szárad a száj. 
 
Írtam egy búcsúlevelet valaki helyett. Nem magamnak. 
Tárgytalan. Kinek üzennék? Én, nekem? 
Ha beszélek róla, egyszerre mintha pont velem 
meg sem történt volna az életem. 
 
Távolodik, mert már kifelé jövünk a télbıl. 
Fenyegetıen nınek a nappalok. 
Betőket, szavakat tévesztek egyre sőrőbben. Titkolózik a memóriám, 
pontatlanul hallgatok. 
 
Nem tudom, hogy ebbıl majd mi lesz, nem tanácsos 
hallgatni rám. 
Kicsit mintha menne a szívem, elémsiet, felgyorsít, 
majd megtorpan és fürkészni kezd. Halkan kivár. 
 
Megkopogtatom az állam, hogy fölfigyeljek. Nem teszem. 
Alkonyodik a bennem szorult bánat, mint a galambszaros közterek. 
Lekéstem nagyobb lelki tusáimat. Két porszem szálldos, 
azt hiszem, küzdenek. 
 
(megjelent: Hévíz, 2015/1.) 
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KÉPZİMŐVÉSZ, KÉPZİMŐVÉSZET 
 

 

 
 

BODA BALÁZS 
festımővész, szobrász 

 

1954-ben született. Budapesten nevelkedik, diákéveit Gyırben és a 
fıvárosban tölti, a II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban  érettségizik, 1974-
ben. 
Ezt követıen a Filmgyárban helyezkedik el, ahol szakirányú képzésben 
elvégzi a berendezı szakot, de útkeresésének állomásaiként kipróbálja 
magát az Operaházban, mint színpadi díszítı, és a Magyar Televíziónál 
díszletfestıként is. Késıbb aranymővességet tanul, majd a 80’as évektıl 
végképp a képzımővészet mellett állapodik meg. 
1986-ban elhagyja Budapestet, és a Balaton-felvidékre költözik. Elıbb 
Paloznakon, majd a Nivegy-völgy aprócska falujában, Óbudaváron talál 
otthonra, ahol feleségével, Oláh Katival létrehozzák a Képíró Mőhelyt. 
2007-tıl ismét Paloznakon lakik. 
Alkotómunkájában egyre nagyobb ambícióval lép ki a két dimenzióból, 
szobrai üzenetek a múltból a mának. Elıszeretettel használ régi ipari 
vasöntvényeket, követ, melyek a csipke légiességével kombinálva 
erıteljes hatásúak. Kompozícióit egyszerre motiválja az a vágy, hogy az 
összeállított alkotás térbelisége, anyagainak kontrasztja izgalmas legyen, 
illetve az, hogy az anyagok a saját történetük mellett a mővész történeteit 
is elmeséljék. 
1984-tıl szellemi szabadfoglalkozású képzımővész 
2000 óta tagja a Veszprémi Mővész Céhnek 
2014-ben csatlakozik a Magyar Alkotómővészek Országos Egyesületéhez 

 

 
Önarckép, 60x80 cm, olaj, vegyes technika 



Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2016. VI. évfolyam 1. szám 
 

 98 

KÉPZİMŐVÉSZ, KÉPZİMŐVÉSZET – BODA BALÁZS  
 

 
A tanító, 60x80 cm, olaj, vegyes techn. 

 

 
Férfiszoba, 60x80 cm, olaj-vegyes techn 

 

 

 
Csendes élet, 50x70 cm, olaj, farost 
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KÉPZİMŐVÉSZ, KÉPZİMŐVÉSZET – BODA BALÁZS 

 
Megkopott álmaink, 60x80 cm, olaj, vegyes 
techn 
 

 
Menyasszonyszöktetés, 60x80 cm, olaj, 
vegyes techn. 
 

 
Fészekrakó, 30x40 cm olaj, vászon, vegyes techn. 
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KÉPZİMŐVÉSZ, KÉPZİMŐVÉSZET – BODA BALÁZS  
 

 
Sötétedés után, 60x80 cm, olaj, farost 

 

 
 

 
Homokóra, 30x40 cm, vegyes 

technika 
 

 

 
Tél-víz idején, 60x80, olaj, vászon 
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KÉPZİMŐVÉSZ, KÉPZİMŐVÉSZET – BODA BALÁZS  
 

térbeli kompozíciók 
 

 
 

A vendégmunkás 
25x45 cm 

 
 

 

 
 

Az élet fonala 
30x40x25 cm 

 

 
 
 
 
 

 
 

Marokkó 
20x20x15 cm 

 
 

 

 

 
Szerelem a szabadban 

20x25x25 cm 
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KÉPZİMŐVÉSZ, KÉPZİMŐVÉSZET – BODA BALÁZS  
 

 

 
 

Óarany, 60x80 cm, olaj, vegyes technika 
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BODÓ CSIBA GIZELLA  
Sors-húrok 

regény – folytatásokban 
 

7. 
 
 
 

 
A gyermek számára kis idı után léteznek Napok, - nappal, amikor világos van és éjszaka, 

amikor sötét! Amikor világos lesz valamitıl, vagy fénypaplan takarja lábát, majd mindenét, 
akkor Mama langyos tejet ad neki, mosolyog, aztán valami színes, pörgı-forgó valami libeg a 
feje felett, de érdekes – gondolja, s a fény továbbvonul a takarón. İ elalszik a következı 
étkezésig, aztán a következı estéig, s ez így megy. Nem kell sírnia, hogy éhes, vagy, hogy fáj 
a hasa, (de hol  is van a hasam?) melengeti a rávetülı napfény.  Tehát valahonnan jönnek 
nappalok, és éjszakák. Aztán változik a környezet, felfedezi, hogy ami játszik felette az most 
valami más, izgalmas; szılıtıkék árnyékában van, valami gyengén ringatózó 
alkalmatosságban, a nap csiklandozza az orrát, a fénytıl hunyorognia kell, és itt minden 
mozgásban van, a felette libegı szılılevelek, megrázkódó faágak.  

A levélre valami rászállt, az kicsit ijesztı is mert dong-döngicsél felette, köröz mint egy – 
mint egy micsoda is, s még nem tudja, hogy mi is az a mint… és madarak is vannak körötte, 
egyik odaült annak a szélére amiben İ figyel, ijedten, gügyögve, mosolyogva, míg el nem 
nyomja újra az álom a jó levegın. 

És ezek az idıszakok nagyon szépek, nagyon színesek, de nem tudja, hogy milyen 
színesek. Mint az egyszerő játék ami felette leng. Aztán mind rövidebb idıre van kint ebben a 
kis paradicsomban, mindig erısebb a levegı, mindig melegebb a rákerülı kis takaró, és 
mindig pirosabbak a játékos levelek. Köztük valami gömbölyő gyöngy-bogyó ringatózik. Hát 
igazán érdekes a világ.  

Eljön a nap, amikor már kis idıre sem lehet a szılıtıkék szomszédja, hideg csap be az 
ajtón, ha kimegy Mama, vagy Papa, vagy nagybácsi, vagy valaki, aki majd talán visszajön, 
talán nem. İ csak arra figyel, hogy Mama és Papa mindig visszajöjjenek, akárhová is mentek 
ki. Szemmel tartja ıket. És látja, hogy az ablakon túl minden olyan fehér mint a párnája. Egy 
nap megmutatja neki Papa, nézd, hideg, finom, puha, ez a hó! Tél van.  

És egy esztendıvel késıbb már tudja, hogy van a nappalon és az éjszakán kívül tél és 
nyár is, - a tél, amikor hideg van és hó, és nyár, amikor meleg van, s jólesik a hővös. 

Minden jól van, egy gyereknek mindössze ennyit kell tudni, hogy vannak Mama és Papa, 
és İk vigyáznak mindenre, lassan járni tanítják, és már mond valamit, amitıl nagyon 
boldognak látszik aki körülötte van. 

S ha a Mama néha sír, azt hiszi talán éhes, vagy fél attól a csíkos dongótól, de ezeken 
nem gondolkozik, és még nem tudja, hogy az ajtón, a kerten túl is van valami, van világ, van 
sok ház, sok szılı, talán sok minden más is, és hogy abban a világban mi történik, mivel 
foglalkoznak akik ott élnek. Nem tudja és nem is foglalkozik vele, hiszen ez nem az İ dolga. 

Neki most meg kell fognia a játékát, figyelnie szavakat, megtapasztalnia, hogy a 
vaskályhához nem lehet odamenni, hiába tud már majdnem elmenni odáig. 

Reggel jó a Papa mellett ébredni, aki csak nagyon rövid idıt tölt ilyenkor vele, mindig 
megy valahová, - dolgozni kell mennem, ismételgeti, s ı érzi, hogy ez komoly amit mond.  

Néha Francinak szólítja, ez tetszik neki, ilyenkor kacag.   
Néha azt is mondja, hogy Gyöngyöm. Talán azért, mert alámerültek a pokloknak, 

óceánnak, mélységeknek, hogy azt a kagylót felhozzák, ami ezt a kis gyöngyszemet rejtette, 
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aki a kislányuk? – Piros volt arcod, mint a korallok amikor elıször megláttalak – mondta 
ilyenkor Apja. Egészségesen piros, életrevaló – suttogta boldogan. 

 
És İ nem tudja, hogy a világban nem csak nappal és éjszaka van, és nem csak tavasz, 

nyár, ısz és tél van, hogy országok és földrészek vannak, hogy kormányfık és királyok 
vannak, diktátorok és határok vannak, a világ hatalmas és mindenhol más, hiába vannak 
mindenhol gyermekek mint ı, Mamák és Papák mint ımellette, a világ bonyolult; viharos és 
rafinált, irányított és manipulált és ajaj százféle szögletében százféle görbület, s nagyon jó, 
nagyon jó,  hogy nagyon sok mindent nem tud még. A legszükségesebbet biztosan mindig 
meg fogja tudni tanulás és tapasztalat által, amikor eljön az ideje. Biztosan jól ki van ez 
találva, úgy hogy neki nincs miért izgulnia, talán a dongón kívül, s hogy a Mama visszajöjjön 
az ajtón túlról. 

 
* 

 
A nagyhatalmak Európa felét „lelencbe adták”  (hogy mi az a lelenc, - hát árvaház olyan 

gyermekek számára, akik elvesztették szüleiket). Fél Európa ezen része a világ mostoha 
gyereke volt. A szovjet hatalom „ölelte” keblére, hol azért, mert jól viselkedett, vagy hogy jól 
megszorongassa, kifenekelje amiért nem az Atyuskához szaladt, amikor „ropogni kezdtek 
elıször a gondolatok, majd a fegyverek. 

Ezt a már csonka országot, ahová İ érkezett, elıször a németek szabadították meg 
értékeitıl, - hosszú vagonok indultak Nyugat felé, - majd a Keletrıl jött bolsevik hatalom, 
amelyik szabadságot hozott a német megszállástól, de aztán sarcot vett jóvátétel címén, 
amiért rosszkor és rossz oldalon állt!   

Akiknek volt, azoktól elvették, ha értett hozzá, ha becsülettel szolgálta a hivatását akkor 
is, akinek nem volt, az ígéretet kapott, hogy „majd jobb lesz, minden ember egyenlı lesz” – s 
az emberek hitték, hogy jobb világot építenek! És építettek! Építettek házakat, gyárakat, s 
gyakran légvárakat. Kastélyokat hagytak ebek harmadjára, kolostorokat bezártak, istállónak 
használtak. Új értékrend a régi helyén, s csak sokára vették észre néhányan, hogy a 
fürdıvízzel kiöntötték a gyereket is. 

Hogy mit lehet és mit nem azt Keletrıl osztották az árvaházi országoknak. Nyugatot 
pedig tömték amerikai csokoládéval és zsebpénzzel, hogy jól érezze magát a bırében. 

 
50-es évek közepe! Ezt úgy éli meg, s úgy emlékszik vissza rá késıbb is, mintha akkor 

kicsit süket-néma lett volna minden körülötte. Nem nagyon hall kacagást, éneklést, mintha 
elvesztette volna a hallását. Pedig elıtte hallotta a Papát nevetni amikor más férfiak is jöttek 
hozzájuk, s İ a térdükön lovagolt. Hallotta a Mamát énekelni, a Nagypapa is mesélt olykor 
sokat neki. És mindig voltak náluk messzirıl jött nagynénik, nagybácsik, - akik neki nem 
annyira, - de mint mondták fiatalok voltak.  

 
* 

 
Tíz esztendeig épült-pusztult, hitt, avasodott, penészedett a  „rétes” ezen oldala. S akkor 

mint a duzzadó almák a sütıben felrobbant. 1956 kiborított valami hatalmas feszültségő 
elégedetlenséget.  

 
Már iskolába jár.  De ott sem sokat beszél, és mindig suttognak a többiek is. Szünetekben 

és órákon is csendesség van, ott is úgy érzi, mintha vatta lenne a fülében. Itt tudja meg, hogy 
İ nem is Franci, hanem egész furcsa, komoly neve van, nem Franci és nem Gyöngyöm, 
ahogy otthon néha szólították, hanem Izabella. Nem nagyon emlékszik arra, hogy mit is 
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tanult az elsı két-három osztályban. Tudja, hogy tud olvasni, írni, olvas is otthon sokat 
csendesen. Írogat is, kitalál új betőket, új szavakat, néha képeket csinál összevágott régi 
képeslapokból, vagy összerakosgat törött cserépdarabokat, néha napokig kutat, hátha talál 
további töredékeket. Üldögél a kis kerékpár javító mőhely küszöbén, ami a megélhetésük 
másik részét adja, s várja, hogy Apja elkészüljön azzal a kis feles kerékpárral, amit neki 
készít, több ócska alkatrész-darabból.   

Nem nagyon van mit mondania az osztálytársaknak, a tanítónınek, úgy érzi nem tartozik 
oda, igaz a tanítónı sem kérdez tıle szinte semmit, egyáltalán nem nagyon figyel oda rá, így 
nyugton maradhat és elfoglalhatja magát a gondolataival.  

 
Mindenhol olyan csendesnek érez mindent, olyan mozdulatlannak; csendesek neki az 

órák elıtti pillanatok, a tanórák, tanítás végén az utcák hazafelé. És otthon is mintha minden 
csendesebb lenne, a szülei, a szomszédok akik közül párat már ismer. És megritkultak a 
rokoni látogatások is. Papa gyakran gondterheltnek látszik, kevesebbet mennek a közeli 
erdıbe sétálgatni, nyuszit keresni, makkot szedni nézelıdni. Kevesebbet mennek a tóra is, 
ahol milyen csodás piknikeket csináltak, amikor vitték Mamának a kifogott keszegeket, 
compókat. A szılısorok között sem mutatja Papa a sok-sok érdekességet ami mind ott van 
körülöttük. Pedig hogy szeret ott a közelében lenni. Apja szívesen vitte a szılıhegyre is, a 
folyópartra is, úgy kezelte mint egy fiút. S ettıl İ jól érezte magát. Órákig képes figyelni a 
bogarak, hangyák útját, mindig észreveszi a szokatlan madarakat, s mindig felfedez valamit a 
felhıkben. De ezidıtájt ha kérdezgeti Apját, mintha lassabban válaszolna, mintha oda sem 
figyelne, mintha szórakozottabb lenne.  Szívesen megkérdezné, hogy mi baj van Papa, de 
inkább csak figyel ha mással beszélget, hátha abból megért majd valamit, ami a változással, 
ezzel a csenddel kapcsolatos.  Politikáról, hírekrıl, vasfüggönyrıl (?) több szó esik mint a 
szılı metszésrıl, a bor cukortartalmáról. A Nagypapa sem mesél mostanában a háborúról, 
néha elcsavarog, néha egész nap a szobájában marad. 

És İ annyi mindent nem ért. Miért tőnt el egyik-napról a másikra az iskolából az a lány 
akivel legalább szeretett beszélgetni, vagy kicsit csavarogni hazafelé. Aliz egy gróf lány volt. 
De ma már nincsenek grófok mondta a Papa, de ha vele szeretsz beszélgetni, akkor tedd azt. 
Igaz azt sem értette, hogy a gróf lány miért lakik abban a pici nádfedeles házban, ha volt 
nekik ettıl sokkal nagyobb és szebb, igaz errıl  nem sokat beszéltek. 

És mostanában a bort sem lehetett eladni, valami nagy teher van a szülei vállán is. Rá is 
rákiabált valamelyik este Papa, amit azelıtt sohasem tett. Hát ez a vég – gondolta Izabella. 

Mama gyenge volt, titokban sírt, - mert tavasszal úgy tőnt, hogy neki végre kisöccse 
születik, aminek nagyon örültek. Igen várt egy öcsköst, egy barátot maga mellé. De valami 
baj volt, a kisfiú halva született! Errıl sem beszéltek aztán elıtte. Talán egymás közt sem. 
Ettıl gyakran valami furcsa érzése támad, hogy nem jó helyen van, hogy İ nem is az akinek 
lennie kellene, sokat fantáziál azon, hogy kinek is kellene lennie. Néha úgy gondolja, hogy ı 
tévedésbıl született lánynak, nem is tud ezzel a lány dologgal mit kezdeni.  

Egy ideje nem voltak Boldog Húsvétok, kérdések és kérdések Apjához, hiszen alig 
válaszol rá. Mire emlékezni tudna a szılı illatára, levelére, már nem az övéké a pár hold 
szılı, a szép pince, ahol harminckét gönci hordó sorakozott két sorban egymással szemközt, 
krétával feltüntetett évszámmal, s egyéb tudnivalóval. Már nem volt meg a kicsi, kúria szerő 
házuk sem. A házat el kellett adni, İ legalább is így tudta. Egy másik házban laknak, s İ 
mintha védekezne valaminek a megtudásától nem kérdez és nem hallgatózik. Az új környék 
felfedezése adja a napok szépségét, a mind gyakoribb és hosszabb csavargások a közeli 
dombtetıkön, bozótos árkokban. 

Úgy érzi néha, hogy ez a legjobb valami; szabadon kószálni, vagy biciklizni a dombok 
alján. 
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Kicsi lány még, de lelkében száz esztendıs legalább!  
 
Aztán hirtelen vége lesz a süket-csendnek. 
Mint amikor tavasszal megindultak a hangyák a kis bolynál, - nyüzsögni kezdett a 

környék, szomszédok jöttek-mentek, rokonok érkeztek, a család az ismerısök, majd hirtelen 
el is maradtak ismét. A villanyt nem szabad felkapcsolni, esténként sötétben hallgatják a 
rádiót feszülten, éjjel-nappal. Meghúzódott a férfiak mellett, ha esténként náluk, vagy a 
szomszédban politikáról beszéltek. Minden érdekelte, s remélte, hogy egyszer vége szakad 
ennek a kesernyés hangulatú világnak, s egy új világ köszönt be, de hogy milyen is legyen ez 
az új világ, azt még nem igazán gondolta ki.  Apa simogatta a fejét amikor látta a riadt, kérdı 
tekintetét. Mondanám, - de nem nagyon értenéd – mondta halkan. Késıbb majd megérted. Ne 
félj! Ne félj! 

 
Az iskola is bezárt.  
A Sztálin utcai iskola! 
İ nagyon nem bánta, hogy bezárt. Nem szerette ezt az iskolát. Az sem baj, ha nem nyit 

ki, gondolta. Semmi öröme, semmi élménye nem kötötte ehhez az iskolához. Nem voltak itt 
barátai, nem volt kedves tanítója, úgy kiesett emlékezetébıl az elsı négy esztendı, mintha 
csak egy „lyukasóra” lett volna! 

 
A dátum az ott maradt az emlékezetében, l956. októbere. 
 
Hallgatják a pici rádiót. Az ország Nyugattól kér segítséget, Nyugat viszont – küld 

néhány pulóvert és svájci csokit a gyerekeknek, s néhány pár számmal nagyobb cipıt, mint 
amire épp szükség lett volna. /İ legalább is ennyit lát a dolgokból./  

 
1956. A Keleti „Atyuska” három  éve halott már. Új szelek fújnak régi nótát. Az itthoni 

„Nagy Nép Vezérét” eltüntetik valahol a keleti végeken, s akkor jön Az a Nap; kivonult az 
egyetemi ifjúság kart-karba öltve! 

De valahol mindig meghúzzák a ravaszt. S a ravasznak az a ravasz tulajdonsága, hogy 
hangos, ingerel, vagy öl! S erre valahol válaszol rá egy másik meghúzott ravasz, s a kart-
karból kiszakítja a félelem, a düh, az agresszió, vagy a barátság. A barátok ellenségekké 
válhatnak, az Üllıi, vagy bármilyen úti fák akasztófává, s innentıl újra ott van az ember, ahol 
a véres kezére kötést tesznek, vagy ahol a véres kötést leszaggatják róla.  

Elsı volt az ország a fellázadásban, a békés nemtetszés nyilvánításban, de elveszett újra 
az ármányban, s talán a hitben is. 

 
Nem ez volt az elsı szabadságharcunk! 
 
Az iskola utcájáról leverték a táblát, s amikor vége lett a „szénszünetnek” az iskolát is 

másképpen hívták! 
 

*** 
 
 

Folytatjuk… 
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VICZAI HENRIETTA 
 
Omen 
 
Akkor özveggyé lesznek a testrészek, 

Imák zokognak kitérdepelt rongyokban, 

Márványkıre roskad a gyász, 

Szemek a magasban, fejek a pokolban. 

 

Az lesz a holdarcú könyörület, 

A látvány mögül kimeredı árok. 

Kikönyököl a virrasztás- 

Ördög simította álom. 
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KÉPESLAPOK 
 
 

 
SZ. PİRDY MÁRIA 
 

Izraeli képeslap 
Szentföldi körút 

Második rész 

Jeruzsálem 
 

Reggeli után rögtön indult a buszunk Jeruzsálembe. Bıvültünk még egy idegenvezetıvel, 
nevezzük Omárnak, aki a falon innen él, és mint az elég gyorsan kiderült, jó kapcsolatai 
vannak mindkét hatósággal. Vezetıink nem ajánlották, hogy a falat az átkelınél 
fényképezzük. Legjobb, ha nézelıdve ülünk a helyünkön, kaptuk meg a viselkedésre 
vonatkozó intelmet. Az addig élénk társalgás elcsendesedett, senki nem akart bőnbak lenni, 
aki miatt esetleg visszafordítják a buszt. 

Az óvárosba a Szemét-kapun át mentünk be, oldalról kísérve a bár micvá (a 13 éves fiúk 
férfivá avatása) ünnepségre érkezı, rudakkal magasba tartott, négyszögletes, fehér alapon kék 
Dávid-csillagos textil alatt lépkedı, ünneplı ruhába öltözött avatandókat. A baldachinok elıtt, 
mellett a hangulat fokozására felkért, klarinéton, dobokon, sófáron (ısi zsidó hangszer 
kosszarvból) játszó zenészek haladtak, táncosok kíséretében. İket követte a szemmel 
láthatólag megilletıdött avatandók népes számú rokonsága, nyomukban a nálunk (akik a 
menet elejével haladtunk) illedelmesebb turisták százai. 

Ellenırzı kapun keresztül jutottunk be a hatalmas térre, amelyet két oldalról emeletes 
kıépületek határoltak, jellegzetes, keskeny, nagyon magas, félköríves vagy szögletes 
ablakokkal. A tér harmadik részét a 48 méter hosszú és 18 méter magas Siratófal (Nyugati fal, 
Kotel Hama´aravi) zárja le, amely a lerombolt második Templomnak az épségben megmaradt 
nyugati fala. A zsidók e fal elıtt siratják a Templom pusztulását és imádkoznak abban a 
reményben, hogy valamikor majd újjá fogják építeni. Mivel az elkerített teret zsinagógaként 
használják, a baloldali részre csak férfiak léphettek be, a csapatunk különvált. A férfiak az 
elkerített területre belépéskor fehér kipát kaptak. Mi nık, ha elég szemfülesek voltunk, és 
sikerült üres széket foglalni a két imahelyet elválasztó spanyolfal mellett, arra ráállva követni 
tudtuk az elválasztófal mögött karnyújtásnyira zajló avatási ünnepet. Láthattuk kinyitva a 
gyönyörő ötvös munkával díszített ezüst tóratartót a tekerccsel, az ünneplıbe öltözött, széles 
karimájú kalapot viselı fiúkat, akik már a homlokukon viselték a fekete bır dobozkát (bájit), 
melybe pergamenre írt, a szentírásból vett négy idézetet helyeztek el. Volt, aki már a bal (ha 
balkezes, akkor a jobbra!) karjára feltekerte az imaszíjjal (tfilin) a másik dobozkát, a másik 
négy idézettel. Az asztalokon héber bibliák, imaköpeny tartók bársonyból, szép arany 
hímzéssel, égszínkék selyembıl, de láttunk zipzáras mőanyagtokot is, amelyben még az 
imaköpeny is benne volt. A nıi rokonok közül néhányan könnyeztek, mások cukrot dobáltak 
át a válaszfalon. A mi térfelünkön, a Siratófal elıtt, homlokukat a falhoz érintve, iskolás 
lányok imádkoztak sötétkék szoknyában és világoskék blúzban. 
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Még nézelıdtünk volna, de indulnunk kellett a következı helyszínre, ami a térrıl zárt 
felüljárón át vezetett, elkülönített nıi és férfi folyosóban, a Templom-hegyre. Ez volt Izrael 
régi Templom-tere, ahol a (második) Templom állt, szentélyében a Frigyládával. A Templom-
hegyre még a jámbor zsidók sem mernek belépni, mert nem lehet tudni, pontosan hol volt a 
szentély, amelybe csak fıpapok léphettek be. De szent hely ez a mohamedánoknak is, hiszen 
a Templom tér és a Morija szikla fölé emelt Sziklamecset az a hely, ahonnan a hagyomány 
szerint Mohamed felszállt a hetedik mennyországba, hogy aztán onnan visszatérhessen 
Mekkába. És szent hely a Templom tér a keresztényeknek is, hiszen Jézust, születése után, a 
(második) Templomban mutatták be szülei az úrnak, itt beszélgetett 12 éves korában az 
írástudókkal és felnıtt korában ebbıl a Templomból őzte ki az árusokat és pénzváltókat. 

A Templom-hegyre a Marokkóiak kapuján léptünk be és pár lépés után az El-Aksza 
mecset fıbejáratához értünk, amely a vele szemben lévı Sziklamecsettel együtt a 
mohamedánok harmadik legszentebb helye Mekka és Medina után. A mecset a 8. század 
elején épült a Justinianus korabeli, 6. századi Mária templom (bazilika) helyére. Ide mi nem 
léphettünk be, ezért figyelmünk hamarosan a vele szemben lévı Sziklamecsetre irányult. 

Széles lépcsısor vezetett a felsıbb szintre, ahol a napsütésben szikrázva csillogott a 
mecset híres aranyszínő kupolája. Az alsó szinten mi is megálltunk a kör alakú nagy 
tisztálkodó kútnál (El-Kasz), és az összegyőlt nézelıdıekkel néhány másodpercig mi is 
neveletlenül bámultuk a szertartásos mosakodás rítusát, az imába merült hívık mozdulatait. 
Belül megszólalt egy hang, „nem szép dolog leskelıdni”, ezért gyorsan továbbálltunk.  

A mérleg serpenyıjének nevezett négyívő árkádon átlépve ott állt elıttünk teljes 
szépségében és ragyogásában a Sziklamecset meghatározóan türkizkék-türkizzöld csempével 
borított nyolcszögő épülete, a középrıl kiemelkedı, aranyozott alumíniumlemezekbıl álló 
kupolával. Alatta a Szent Sziklával, melyet a három vallás magáénak tart, azaz amelyen 
feltehetıleg a zsidók áldozati oltára is állhatott, ahol Ábrahám fel akarta áldozni Izsákot, és 
ahonnan a próféta felrepült a mennybe. Ott jártunkkor a mecset zárva volt. 

A körutunk két látnivalójának listáról kihúzását sajnáltam nagyon, ez volt az elsı. Jobb 
híján többször körbejártuk a mecsetet, megcsodáltuk a nyitott Láncmecset kupolájának belsı 
csempeborítását, a nyolcszöglető elemekbıl kialakított csillárt. A hagyomány szerint Salamon 
itt függesztett fel egy láncot apja, Dávid ítélıszéke fölé, amelybıl mindig kiesett egy 
láncszem, ha valaki hamisan esküdött. A hatalmas tér szélérıl körbecsodáltuk a várost, és 
megállapítottuk, hogy innen nyílik a legszebb rálátás az Olajfák-hegyére. A csoport lassan 
telítıdött a többször körbejárt tér és környékének látnivalóival, egyre többen érkeztek az 
idegenvezetıkkel megbeszélt találkozási hely közelébe. 

Elindultunk végigjárni a keresztutat.  
A Via Dolorosahoz érve rövid eligazítást kapunk, hogy az I. stáció a lépcsı tetején, az El-

Omarije-medressze (iszlám iskola) udvarában van, mi pedig most a II. stációhoz megyünk az 
Ítélkezés és Megkorbácsoltatás ferences rendi templomba és kolostorba. Itt vette Jézus vállára 
a keresztet. A kolostorkert dísze a kerengıjének boltívei mentén kúszó növény, melynek 
tölcséres, piros virágain azonnal megakad a kertbe belépı szeme. Az udvar kımélyedéseiben 
felmelegedett vízben apró madarak fürdenek, bogarak dongnak nektár és virágpor bıségben.  

Az Ecce Homo bazilikát elhagyva keskeny utcán haladtunk tovább, bazárt kereszteztünk 
és rövidesen megpillantottuk a III. stációt, ahol Jézus elıször esett el a kereszt súlya alatt. 
Ráfordultunk a zsidó negyedbe vezetı Salamon király útra, elérkezünk a IV. stációhoz (Jézus 
találkozik az anyjával), majd jobbra fordultunk, bazáron haladtunk át, föl-le vitt az út, közben 
Lukrécia egy-egy épületre mutatott színes zászlójával, különben nem is vettük volna észre, 
hogy elhaladunk az V. és VI. stáció mellett (Czirénei Simont kényszerítik Jézus keresztjének 
vitelére és Veronika kendıjét nyújtja Jézusnak). Továbbhaladtunk, ismét bazárt kereszteztünk 
és rövidesen a VII. és VIII. stációhoz értünk (Jézus másodszorra esik el a kereszt súlya alatt és 
Jézus szól a síró asszonyokhoz). Innen visszafordultunk a bazár utcájába, majd széles 
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lépcsısorhoz értünk. Itt, a kopt patriarchátus és a Szentsír-bazilika Szent Helén kápolnája fölé 
emelt abesszin szerzetesek kolostorának bejáratánál van a IX. stáció (Jézus harmadszorra esik 
el a kereszt súlya alatt). Áthaladva a patriarchátus sötét kis kolostorán kiértünk a Szentsír-
bazilika elıtti térre. Lukrécia felhívta a figyelmünket, hogy a X–XIV stáció (Jézust 
megfosztják ruháitól, Jézust keresztre feszítik, Jézus meghal a kereszten, Jézust leveszik a 
keresztrıl, Jézust sírba teszik) a Golgotát és a Szent sírt magában foglaló Szentsír-bazilikában 
látható. Rámutatott a bejárat fölötti jobb oldali ablakra, melynek kıpárkányán egy ablakhoz 
támasztott létra látható. Idegenvezetınk szerint nem tudni ki és mikor tette oda, mi célból? 
Tény, hogy régóta ott van, mondta. Lehet, hogy régóta ott van, de hogy titkos kezek ide-oda 
csúsztatgatják a létrát, az viszont egészen biztos, állítom én! Sok fellelhetı felvételt néztem 
meg ott jártunk óta, és azokon a létra hol az ablak jobb oldalán, hol a balon, hol pedig 
középen látható. Sıt! A neten ráakadtam a létra történetére is. Talán másokat is érdekel, ezért 
közreadom: „… külsı homlokzatához támasztva áll egy létra az 1850-es évek óta, melyrıl az 
egyik felekezet tagja elkezdte az ablakot megtisztítani, azonban valamelyik másik felekezet 
elkergette. Ezután született meg az egyezmény a templom belsejének felosztásáról. Azonban a 
külsı terület közös maradt, így a törékeny béke fenntartásának érdekében azóta sem meri 
senki eltávolítani az ablakhoz támasztott létrát, hiszen, ha valamelyik szerzetes felmenne 
eltávolítani, a többiek úgy értelmeznék, hogy a falszakasz az adott egyház irányítása alatt áll. 
Így a létra ott marad…” 

Az eredeti épületet Konstantin császár utasítására építették, középpontjában a rotundával, 
benne a Jézus sziklasírja fölé emelt négyszög alapú hatalmas szentéllyel. A Golgota ekkor 
még a templomon kívül volt. A mai bazilika alapjait még a keresztesek idején tették le, 
meghagyták a rotundát és a szabadon álló Golgotát beépítették megemelt oldalkápolnaként a 
hosszhajóba. Ezt a két szakrális épületrészt mindvégig megırizték, bár a bazilika alakja 
változott az évszázadok során. 

Magában a bazilikában még akkor is nehéz tájékozódni, ha kézben tartva jól átlátható 
alaprajzon követi az ember a látottakat. Nem könnyíti meg az eligazodást, hogy a szent helyen 
hat különbözı keresztény felekezet osztozik: a római katolikus ferences rend, a görög 
katolikus, az örmény ortodox, az etióp-, a kopt-, és a szír ortodox egyház, és elsı hallásra 
talán meghökkentınek hangzik: a bazilika kulcsainak ırzését egy muszlim családra bízták, 
akik nemzedékrıl nemzedékre látják el ezt a feladatot! 

A Golgota sziklája 5 méterre magasodik a padlózat szintje fölé, lépcsı vezet fel a 
Keresztre szegezés (katolikusoké) és a Keresztre feszítés (görög ortodoxoké) kápolnába. 
Olyan sötét van, hogy egymást is alig látjuk és egymástól meg a látnivalót.  

Lent a Kenés köve körül zarándokok, áhítattal érintik meg a barnás-vörös repedezett 
kılapot, amelyen a keresztrıl levett Jézus testét bebalzsamozták a sírba tétel elıtt. Mögötte 
hatalmas mozaikképen ez az aktus látható. 

Innen balra beléptünk a rotundába. A sötétséget szokni kell a szemnek, mindenütt turisták, 
lassan rajzolódik ki sötét szentély, pedig fölötte a kupola kör alakú nyílásán betörı fényben a 
kupola összes csillaga fénylik. A szentély elıtt nagyon sokan várakoztak, hogy sorra 
kerüljenek és bejussanak a Szent Sír kápolnába. Vezetınk tanácsára megkerüljük az 
építményt és Jézus sírját hátulról, a koptok kápolnájának oltára alá guggolva üvegfalon át 
nézzük a sziklabarlang likacsos/kráteres kövét…és megfosztatunk attól a megrendült 
pillanattól, amely a kápolnába bejutók privilégiuma, hogy megérinthessük Jézus sírját. 

Végére értünk a keresztutunknak. 
Az Dormitio-templom (Szőz Mária elszenderülése-templom) felé haladva, amely a Sion-

hegyen áll, útközben bekukkantottunk a szír ortodox templom nyitott kapuján, majd az 
örmény templom udvarát jártuk körbe, a templom maga zárva volt. A Sion kapun túl 
hamarosan feltőnt a neoromán stílusban a 20. század elején épített Dormitio-templom 
rusztikus kıfala, majd néhány lépés után a kör alakú tornya. Az építmény kétszintes, az 
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altemplomban mozaikkal díszített kupola alatt a halottas ágyon fekvı Szőz Mária szobra 
látható. A központi kupolát kápolnák veszik körbe, amelyeket különbözı országok 
adományoztak. A Patrona Hungariae-kápolna magyarországi adományokból épült. A mozaik 
fıalakja Szőz Mária, a Magyarok Nagyasszonya, két oldalán Árpád-házi szentek, feje felett 
angyalok tartják a koronát. Az oltárpolcon (predella) a Boldogasszony Anyánk népi vallásos 
ének elsı versszaka olvasható magyarul. A polcon nemzeti szalagos kis koszorúk, nemzeti 
szalagok a kis oszlopokon. A csoportunkban is voltak felkészültebbek és elhelyezték 
virágaikat, szalagjaikat a többi mellé. 

Innen a közeli Dávid király szobrához mentünk, amely felállítása óta vita forrása. Az 
ultra-ortodoxok szerint Isten parancsa ellen való a szent helyre állított szobor, ezért el kell 
onnan távolítani. Kár lenne, gondolom magamban, az impozáns, lantot tartó férfialak szobra 
méltó Izrael második királyához. Közelben van a király sírja. Az épület kettıs zarándokhely, 
emeletén található az Utolsó vacsora terme, ahol Jézus az apostolokkal a halála elıtti utolsó 
(húsvéti) vacsoráját fogyasztotta el, a földszinten pedig Dávid király sírja. Nık és férfiak 
külön folyosón mehettünk be a sírhoz, de ezt a termet is kettéválasztották a szarkofágnál. A 
Siratófal után ez a sír a zsidók legszentebb kegyhelye. Lukrécia még a király szobránál 
elmondta, hogy annak a szálláshelynek a pontos fekvése nem ismert, ahol az utolsó vacsora 
terme volt, a mai gótikus épületet a keresztesek emelték a 13. században a korábbi, lerombolt 
építményük helyén.  

A mostani utcaszint alá került Cardo másfélezer évvel ezelıtt Jeruzsálem észak-déli 
irányban futó fıutcája volt, amely mentén fontos intézmények álltak. A jordániai Madaba 6. 
századi bizánci templomának hatalmas mozaiktérképén láttuk, hogy Jeruzsálemet ezzel a 
Cardoval ábrázolták. Hadriánus császár burkoltatta le az utat, amelyet aztán a 6. században 
Justinianus császár egészen a mai zsidó negyedig hosszabbíttatott meg. Vörös színő égetett 
agyag tetıcseréppel fedték le a párhuzamosan futó oszlopsort, a keleti oldalán árkádsor futott 
végig. A kereskedık a fedett részen árulták portékáikat, a középsı, fedetlen út maradt 
közlekedésre embernek és állatnak. Jeruzsálem fıutcája hétköznapi életének egy pillanatát 
örökíti meg a hatalmas festmény, amely az oszlopsor végében, tetıvel fedett falfelületen 
látható. 

Majd’ másfél órai szabadidıt kaptunk a közelben lévı zsidó bazárban és környékén való 
nézelıdésre, majd a Jaffa-kapun át elhagytuk az óvárost és indultunk vissza a 
szálláshelyünkre, Betlehembe. 

A hazafelé, vagyis a Tabai repülıtérre tartó úton még egyszer bementünk Jeruzsálembe, 
hogy megnézzük az ilyen utak alkalmával kihagyhatatlan Jeruzsálemi Izrael Múzeumot, 
benne az ókori Jeruzsálem makettjét és a Könyv Csarnokát, majd a nagy Menorát és a Yad 
Vasemet. 

A hatalmas, több évig sok közremőködıvel készített maketten felülnézetbıl látható az 
ókori Jeruzsálem a hármas falrendszerével úgy, ahogy Heródes idejében állt. A makett a 
várost védı külsı fal mentén teljesen körbejárható, a második falon belül vannak a nevezetes 
épületei pl. Heródes palotája, mellette a lovas és kocsiversenyek pályája a Hippodrom, 
amellett a színház, s nem messze tıle a harmadik fallal körbevett második templom a külsı és 
a belsı udvarokkal, melybıl a mai napig csak a külsı udvar nyugati fala maradt meg, a 
zsidóság legszentebb helye, a Siratófal. 

Juliánus császár idejében i. sz. 363-ban megkísérelték az eredeti templom újjáépítését. Az 
építkezés el is kezdıdött, de félbehagyták, mert sokan Isten közbeavatkozásának tartották a 
földrengést, amelynek következtében „a földbıl lángok törtek fel” és a templom alapozását 
végzı munkások közül többen megégtek. 

A Könyv Csarnokának különös formájú kupolája annak az agyagedénynek a fedelét 
utánozza, amelyben a Holt-tenger melletti Qumran völgyében egy barlangban 1947-ben 
megtalálták a vászonba csomagolt elsı pergamentekercseket. Ezeket a zsidó esszénusok 
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közössége rejthette el a rómaiak elıl való menekülésük idején, akiknek szerzetesei a vallásos 
irodalmukat biztonságba akarták megırizni. E fölfedezést követıen további 11 barlangban 
még számos tekercset találtak: egy teljes Ézsaiás-tekercset, ószövetségi könyvbıl töredékeket, 
kommentárokat), apokrifeket, az esszénus közösség mőködését megörökítı iratokat. Ezek a 
Krisztus elıtti 2. és az i. sz. 1. században keletkezhettek, s így a legrégibb rendelkezésünkre 
álló bibliai kéziratok. A 2000 éves, juhbırbıl készült és összevarrt, összesen 7 méter hosszú, 
a legnagyobb és legkiválóbb állapotban megmaradt tekercs az Ézsaiás tekercs, amelynek 
másolata a központi teremben, a kupola alatti üvegvitrinben látható. A csarnok nagy részét 
föld alá süllyesztették, a föld feletti kupoláját vízzel hőtik, az egyenletes hımérséklet és 
páratartalom biztosítása érdekében. 

A múzeumtól elsétáltunk a nagy Menórához (hétkarú gyertyatartó a zsidó nép egyik 
legısibb szimbóluma), amely az Izraeli Parlament (Knesszet) mellett található. A Menórát, 
amely a zsidó történelem kimagasló személyiségeinek és legjelentısebb eseményeinek kíván 
emléket állítani, a brit Parlament 1956-ban ajándékozta Izrael Államnak. 

Mögötte hatalmas, 19 hektáros nyilvános park terül el, amelyben a világ számos 
országából adományozott 400 fajta rózsát termesztenek. Csak a rózsabokrok száma 
meghaladja a 15 ezret. A park érdekessége, hogy itt nyáron soha nincs esı. A sivatagi 
kibucokban is alkalmazott csepegtetıs öntözést alkalmazzák a növények gondozására 
(tulajdonképpen mindenütt az ország csapadékban szegény helyein). 

Busszal mentünk tovább az Emlékezés hegyére, a Yad Vashem Emlékközpontba. A 
holokauszt áldozataira emléket állító és az emlékezést ırzı parkot fıként oktatási céllal 
hozták létre a háború után, hogy a zsidó gyerekek értsék és tudják mi történt szüleikkel, 
nagyszüleikkel és ne szégyenkezzenek miattuk. A park területén található Yad Vashem 
Intézet, amely a holokauszt kutatásával, oktatásával, forrásainak győjtésével és bemutatásával 
foglalkozik. 

Elıször az új Holokauszt Történeti Múzeum termeit jártuk végig, ahol a 21. század 
eszközeit felhasználva ırzik a holokauszt emlékét a jövı nemzedékek számára. Lelkileg olyan 
nyomasztó volt, hogy a csoportunkból többen kiálltak a látogatók sorából és a szabad 
levegın, a teraszon vártak minket. 

Megnéztük a Nevek Csarnokát, ahol a holokauszt áldozatainak neveit, személyes adatait 
győjtötték össze, mindenkirıl készítettek emléklapot, ha volt fénykép az illetırıl azt is 
hozzácsatolták. a körkörös adattárban több mint két millió adatot ıriznek. A hozzátartozók az 
örökmécsesek mellet kadist is mondhatnak, imádkoznak az elhunytakért, hiszen sokak 
számára ez az egyetlen sírhely, ahol ezt megtehetik. 

Az Emlékezés Sátra sötét betonépületben található, ahol meggyújtott örökmécsessel 
emlékeznek a meggyilkolt áldozatokra. Ennél csak a Gyermekek Emlékmőve volt megrázóbb, 
amely a holokausztban meggyilkolt 1,5 millió zsidó gyermeknek állít emléket. Az 
emléképületben égı gyertyák fényének visszatükrözıdése végtelen számú fénypont a sötét 
térben, miközben az áldozatok neveinek sorolását hallottuk.  

A sok borzalom után jól esett gyönyörködni az emlékhelyet körülvevı vidék „tetıtıl-
talpig” zöld pompájában. És ezzel búcsút is vettünk Jeruzsálemtıl, bízva, hogy nem most 
láttuk utoljára. 

 
 

 
 



Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2016. VI. évfolyam 1. szám 
 

 114 

Lencse által, világosan… 
 

BODÓ CSIBA GIZELLA fotói – Krakkói mozaik 
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Lencse által, világosan… 
 
 

BODÓ CSIBA GIZELLA fotói – Krakkói mozaik 
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PROSSZER GABRIELLA JÚLIA  
 

 
VIHAR NAXOS SZIGETÉN 59 

(küzdı lélekkel) 
regényrészlet 

 
 

Innét már tragikus sodrásúvá váltak az események. 
AZOK AZ ÉVEK..., mint egy pusztító földrengés kezdeti idıszaka, csak bánatot, 

szomorúságot és könnyeket hoztak. 
Ideiglenesen leszázalékoltak, mert a fél oldalamra (bal) lebénultam. Valami ér 

megpattant a jobboldali agyféltekémben, de sem az orvosok, sem az orvos szakértık nem 
tudták megmondani, hogy már a „verekedéskor„ történt-e, vagy csak utána, a balesetnél. Sıt – 
hogy még bizonytalanabb legyen minden – volt egy öreg doki, aki valamiféle „veleszületett 
agyérszőkületrıl” próbált diagnózist felállítani, s egy tucat konzíliumot tartottak ez ügyben 
(is), amíg én az összes FÖLDI és ÉGI segítséget fölsorakoztattam rettenetes AKARATERİM 
és megtörhetetlen OPTIMIZMUSOM mögé. Humorral oldottam a feszültséget magamban s 
persze az izmaimat is igyekeztem lazítani, nehogy letapadjanak, míg az elhalásnak indult 
idegszálakat gyötörtem a legképtelenebb módon. Fizikoterápián is mindent megtettek: a 
szelektív ingerem olykor olyan erısen rántotta föl a bal lábamat, bal kezemet, hogy a 
mennyezeti lámpák komoly veszélynek voltak kitéve… Tornásztam, mint egy élsportoló, aki 
a 10. Világbajnokságára készül, öt Olimpiai Arannyal a nyakában s nemigen válogattam a 
lehetıségek eszköztárában. Ami volt, ami jött. Talajtorna, bordásfal, gumilabda… Úszni 
kellett volna, de hát „velem született” víziszonyomat nem – ezt az egyet, soha – nem tudtam 
legyızni. (Azzal mentegettem magam, hogy kell nekem is valami, amit nem tudok 
legyızni…) 

… Karin persze azonnal hazarepült és privát két hónap gyógyvizes kezelést intézett, 
Hajdúszoboszlón. Az valóban sokat javított rajtam. S persze az is, hogy végig velem volt. 

Majd fél év kerekes székes állapot után, 1980.december elsı napjaiban már – bottal 
ugyan –, de a saját lábaimon közlekedtem. 

Klára kimondhatatlanul boldog volt és kimondottan büszke a „teljesítményemre”. 
A CSALÁDOMAT is nagyon megviselték a történtek, de Klárát még jobban… 
Neki CSAK ÉN VOLTAM, s bár erıs volt az ı lelke, de a szíve nem volt olyan 

egészséges, mint elhitetni igyekezett velem, velünk – barátaival. Én persze tudtam, hisz 
Orláthy doktor gyakran mondogatta, hogy Klárikának vigyázni kell a cigarettával a szíve 
miatt… És „Klárika” ezen csak mosolygott… és vidáman rágyújtott, újra. 

A Pulóver Boltot ráíratta Kisilonkára –, be sem nézett, mióta a tragédia történt velem – s 
olyan odaadó gondoskodással ápolt, mintha az élete múlna az én életemmel… 

Munkahelyem – hogy kicsit enyhítsen a szocialista öntudatán ejtett gyalázaton (a bőnös 
kapitalizmusnak tellett drága gyógyvízterápiára) kiutalt egy négyhetes szanatóriumi beutalót –
, Hévízre. 

A beutaló 1981 májusára szólt… 
Nem kapkodták el. 

                                                 
59 Prosszer Gabriella Júlia készülıben lévı regényének részlete 
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Szedresi közös házunk kisajátítását Klára nem sokkal élte túl… 1981 tavaszán 

költöztünk Újvárosba a Gazdagok Lakótelepének csúfolt és „elhíresült” – még téglaépítéső –, 
négyemeletes társasházainak egyikébe. Három szoba, hall, tágas ebédlı, spájz, a 
mellékhelységek külön nyíltak a hosszú elıszobából. Földszinti lakás volt, s a hall meg a 
három szoba ablakai a hatalmas kastélykertre nyíltak. A XVII. században épült kastélyt éppen 
az idı tájt kezdték el restaurálni, de az erısebb zajokat elnyelték a PARK óriás gesztenyefái… 

Drága lakások voltak, s a családi házakért bizony közel sem kaptak értékével azonos 
összeget a tulajdonosaik, de nem volt mit tenni: eldöntetett. Néhányan – fellebbeztek, évekig 
pereskedtek – hiába. 

A lakások között lehetett persze választani. Klárával mi azért vettünk nagy lakást, mert 
a Víg utcai öreg ház méreteit kinıtte az ott élı nagycsalád… Nyolcan éltek három kicsi 
szobában. Miklós apu és Ágnes mama egyre nehezebben viselték el Dancs Feri italozó 
életmódját… Ágnes mama régóta beteg volt már, de láttam én, hogy Miklós híresen angyali 
türelmét is kezdték felırölni az egyre keményebbé váló évek… Felajánlottunk hát Klárával 
Nevelıszüleimnek egy szobát újvárosi tágas lakásunkban, amit ık örömmel el is fogadtak. 
Annál inkább megtehettük ezt, mivel Szedres „eladása” után az öreg Péter a húgához 
költözött. 
 
 

… Május közepén aztán – szeretteinket jó helyen és biztonságban tudva – nyugodt 
szívvel utazhattam volna el Klárával Hévízre. Maradt annyi pénzünk, hogy ezt a „luxust” 
akkor megengedhettük magunknak. (Mert luxusnak számított privát lubickolni hazánk 
gyógyvizeiben, ha nem volt orvosi beutaló…) Én találtam ki és ragaszkodtam hozzá, hogy 
Klára is velem jöjjön… 

Talán megint az ÉGIEK küldtek jelet…? Talán valóban mőködik bennem a „megérzés„ 
radarja, mióta erre a világra jöttem…? 
 
 

… Sosem hallottam olyan dúltnak Klára hangját, mint akkor, a halálának napján. Pedig 
láttam már ıt a teljes összeroppanás határán, (amikor kijött a határozat Szedres kisajátításáról) 
amikor hetekig nem aludt, véreresek voltak a szemei, fáradtság ült a szája körül, fáradt volt a 
tartása, fáradtak a kezei. Hallottam már, mikor rekedten az idegességtıl beszélt a telefonban 
valamilyen hivatalnokkal, s láttam remegni finom, kecses ujjait, mikor a szájához emelt egy 
csésze feketét, sıt láttam olyankor is, amikor hajszál híja, hogy nem vesztette el a fejét. De 
olyan hangon, mint 1981.május 11-én reggel, még sohasem hallottam beszélni Klárát. Soha. 

Persze, volt abban a hangban fáradtság is, riadalom is, kétségbeesés is. Igen, volt. De 
ezekbıl a részletekbıl korántsem állt össze az egész: az egész valami más volt, az egészben 
volt valami rémületes, amit megdöbbenve érzékeltem az idegeimmel… 

Úgy éreztem, hogy lakásunkban az ablakok elıtt ébredı város neszeivel együtt a halál is 
megjelent… Megborzongtam és gyors léptekkel az ajtóhoz mentem. 
– Hívom a taxit. Igyekeznünk kell, hogy elérjük még a vonatot – szóltam vissza a Nappaliból, 
már a türelmetlen, búgó hangot hallató kagylóval a kezemben. 
 
 

... Parányi madár a fehér égbolt hátterében. A madár mozdulatlan. Nem száll, nem 
repdes. Mintha lebegne… 
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Se szél, se hang, csak a madár lebeg a fehér égbolt hátterében. 
Üresség. 
Aztán hírtelen hatalmas szél kerekedik süvítve, valahol a messzeségbe, túl az égbolton, 

túl az irdatlan, üres, kopár síkságon, s egyre erısödik, a kopár síkságon hírtelen felkavarodik a 
por, s felcsap, fel egészen az égboltig. A szél egyre vadabbul süvít, a mozdulatlanul lebegı 
madár még feljebb lebben, aztán elkezd zuhanni lefelé, zuhan, mint egy darab kı, a szél meg 
elsötétli az eget, s ahogy a madár zuhan lefelé, a csıre egyre pirosabb, szénfekete szeme egyre 
ijesztıbb… 

Én meg ott állok egyedül a síkságon, hajamat lobogtatja a szél, ballonkabátom vadul 
csapkod a testem körül és én tehetetlenül emelem ökleimet a dühösen lefelé ereszkedı madár 
felé, és beleüvöltök a szélbe. És szavaim visszahullnak az arcomba, érzem, hogy a madár 
csıre tüzesen vág bele a vállamba, karmai tépnek, szaggatnak, lángol az egész testem, és még 
mindig üvöltök bele a fölém tornyosuló süvítı fekete szélbe, amely vadul korbácsolja 
törékeny testem és tehetetlen ökleimet. 

Üvöltök, üvöltök, üvöltök… 
– Mit mond? – kérdezi egy hang. 
– Nem tudom – felel rá egy másik. 
– Figyeljünk. Mondani próbál valamit. 

Ismerıs hangok. Gondolom… Vagy csak azt gondolom, hogy gondoltam… Vagy 
gondolom, valóban…? 

Ismerıs arc hajol fölém. A szemem nyitva, s látom aggódó a tekintete… de kié ez az 
aggódó tekintet…? Sápadtságában is barna arcbır, fekete szemek, hullámos, erısen ıszülı 
haj… 

Valamit nyöszörgök, mert újra hallom: 
– Semmi értelme. Félrebeszél. 

Újabb vérszegény próbálkozás részemrıl: 
– ………….. – és nyomatékot is adva mondandómnak ide-oda tekergetem fejemet a párnán – 
…………………….. – ismételtem – ………………… 
 – Mondani próbál valamit – erısködött az egyik ismerıs hang. 
– ………………………… – mondtam még egyszer, aztán lehunyva a szemem ismét üvölteni 
kezdek hangtalanul. 
 

 
 

Folytatjuk… 
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KÖVES JÓZSEF 
 
Halászlé-szonett 

 

Ehetsz halászlét nyáron Balatonnál, 

egyél bármikor Paksnál, Szegeden, 

én bevallom hogy falánk alkatomnál 

fogva mindegyik típusát szeretem. 

 

Sok paprikával oly jó a szegedi,  

(ez a lé-alapok legfontosabbja) 

az ember az összes búját feledi, 

amikor a halat s levét bekapja. 

 

Halászléhez persze jó a harcsa is, 

de csakis bográcsban, szabadtőz felett, 

(gyufatésztával meg olyan bajais). 

 

Túrós csuszával lesz majd befejezett, 

laktató s leöblíthetı kaja is: 

mert sör, bor kell rá – de ez más fejezet. 
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NYAKÓ ATTILA 
 

Bárcsak megírhatnám 
 
 Bárcsak megírhatnám, mióta készülök, 
a nagy tökéletest, mit kerülnek allőrök, 
hol nincs pózolás, sem beállított képek, 
önnönmaga által látszódhatna szépnek. 
  
Az egy igaz versben, ami csak én vagyok, 
tisztán, érdek nélkül, mellyel nyomot hagyok, 
s nem kell kitörölni semmit sem utána, 
felesleges lenne pedál a kukára. 
  

 
 
Nem várni a lájkot, visszajelzést mástól, 
csöndben hátradılni, boldog lenni máshol. 
Csettint majd a révész, végül hát megírtad, 
induljunk barátom, nemsokára pirkad! 
  
Esıcseppeken át, ıszi félhomályban, 
ablaküveg mögül borzongva a mában. 
Hiába, az idı rideg, mogorva, nyers, 
szomorúan érzem, ez még nem az a vers… 

 
 

 
 

TRAUTSCH TÍMEA   rajza 
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VERMES GYÖRGY dr. 
 
 
Öregember, nem vénember 
 

Mi adna Neked tartást, keretet? 

Tudod, egy apasági kereset! 

Ki 85 éves korban 

Nem szenved semmilyen kórban 

Még elélhet, nem is oly keveset! 

 
 
Mi a baj töve? 
 
Mezıgazda körökben jól ismert a mondás, 

Elregéli traktoros, pásztor és a kondás. 

Nem az a baj, hogy a hegye kopik, 

Hanem hát az, hogy a töve rogyik! 

Hatvan év felett már utolér e rontás! 
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SASS ERVIN 
 
 
Furcsa 
 
hegyeken túlról érkezett 

a megtépázott képzelet 

 

békét váltani haraggal 

baráti szót gúnykacajjal 

 

játszani bohócot megint 

ráhazudott parancs szerint 

 
 
 
 

SASS ERVIN, Keskeny úton, 2010, Békéscsaba, Magyar Téka Erkel Sándor Könyvesház 
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VERASZTÓ ANTAL 
 
Ne engedj elmenni 

        (Örsének) 

 

Ne engedj elmenni 

a fák között elsötétülı nappal. 

A porlepte úton se engedj, ahol 

töklámpásaim sejtelmes fénye dereng. 

Ne engedj a rosszkedvő tájba, ha 

sétára indulnék keserő vizek mentén. 

Ne engedj, ha bizonytalanul libbenne 

fölöttem az ég. 

Ne engedj a zöld fénnyel lobogó 

sövények közé, a 

szeretteim által megjárt útra, 

ne engedj el, mert térkép helyett 

téged rajzoltalak a tenyerembe. 
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VASI FERENC ZOLTÁN 
 
Én fizetek rá 
(az én-füzetek margójára: 
konyhapénz, konty alá való) 
 
Mernél-e ébren álmodni velem, 
mikor testem hét kígyó marja, 
s bıröm zöld nyálka lepi be, 
még ínyem is sorvad hirtelen… 
Mesélnél arról, köldöködbıl 
gólyák reppentek felhıkre fel, 
szárnyuk alatt parazsat hordtanak, 
s a rétre azt  hintik szerte-széjjel… 
Idegeimet, mint villanyzsinórt, kitépnéd-e, 
ha már járószintünkig emelkedett a pince… 
Merészelnéd-e késsel metszeni  fülem, 
csak hogy a szenvedés – szenvedés legyen… 
Háborúznál-e  ellenem kegyetlen, 
tudva, hogy ki kardot vesz, azt kard emészti el… 
Tíz karommal kikaparnád-e szüleim a sírból, 
hogy meglásd végre, kire hasonlítok… 
Fejszével  kettéhasítanád-e a dallamot, 
ami egy  hajnalon fakadt, 
mikor vízi hulla volt a Nap… 
Csurgatnád-e véredet kehelybe, 
félve, hogy a szerzıdés végigéltet… 
S egy vaknak elsimogatnád-e,  
milyen színes a pillangó szárnya… 
És merülnél-e 
fülem dobja alá táncnak – 
az értelmed is elveszítve kéjjel… 
(A téboly édes  volt, mint törökméz 
a vásári forgatagban.) 
Hazudd, hogy nem voltál még a feleségem, 
és  ezer csomót bogozz a kötélen, 
hogy engem is egy ítélet elemésszen… 
(Az újsághordó odarögzül a fagyba, 
s megakad emlékként az agyban.) 
Átélnéd-e velem a poklot, 
csak hogy Isten szíve elé omolj… 
Szeretnél-e másokat macska-ésszel – 
fekete árnyakat az utcafényben… 
Elvonszolnál-e hazáig, – 
a szerelem édes otthonáig…   Minden éjjel: 
hét kígyó marta a testem, 
s én e zöld lepelben énekeltem 
a hőség hegyének Zsoltárát… 
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MESTER GYÖRGYI 
 
 

Cím nélkül 
 
Az elıszoba ablakán beszőrıdı élénk világosságról nem tudta határozottan, hogy az a 
napfény, nem volt nevesíthetı a számára, de szépnek találta a sárga színt, mely szinte 
vonzotta magához, egyben kellemes melegérzetet keltett benne. Közelebbrıl is érezni 
akarta, többet akart kapni belıle. A rácsos ablakon kihajolni nem tudott, ezért a másik 
irányba indult. Az ajtó nyitva volt, akadály nélkül kijutott a lakásból.  
A betonlépcsı érdes felületén posztópapucsa megakadt, mely pillanatnyi 
megtorpanásra késztette, de reflexszerően szétdobta a kezét, ami szerencsére falat ért, 
így nem esett le. A lépcsı aljára érve, kicsoszogott az utcára. Elárasztotta a fény, de 
azért megborzongott. Még csak kora délelıtt volt. A lábai maguktól mozdultak, 
elindultak a járdán jobbra, bár az is lehet,   azért fordult abba az irányba, mert mások 
is arra mentek. Lépegetett, egyik lábát rakta a másik után, ment céltalanul, mert 
haladtak elıtte is. Sietett, ha a többi járókelı szaporázta a lépteit, és lassított, ha 
utolért valakit, aki lassan sétált. Most meglátott egy csoportosulást. Mivel mindenki 
csak álldogált, ı is megállt mellettük. Hirtelen kisebb szélvész kerekedett, a 
megállóba befutott a busz. A jármő által kavart légörvény lekapta válláról a lazán 
megkötött kendıt, és odafújta a bokrok tövébe. A könnyő kelme fennakadt egy ágon. 
A többi, ott várakozó ember egymás után besorjázott a buszba, tétovázását látva egy 
barátságos hang megkérdezte: segítsek felszállni? Hagyta, hogy a buszra felsegítsék. 
Az elızékeny fiatalember rögtön ülıhelyhez kísérte. Ültében kifelé nézegetett az 
ablakon, szeme mozgásával élénken követte, mint szaladnak mellettük a fák és a 
házak.  
Hosszú ideig üldögélt, jólesett a pihenés. Amikor egy megállóban többen is leszálltak, 
követte ıket. A papucsos, háziruhában, vékony kardigánban, láthatóan tanácstalanul 
álldogáló öregasszonyt, középkorú nı szólította meg: címet tetszik keresni? Ekkor 
homályosan valami gyümölcsnév jutott az eszébe, hogy oda kéne menni. Talán 
szılı?! – már ha a szılı egyáltalában gyümölcs. Érezte, a szót ismeri, de a 
jelentésével nem volt tisztában. Azért fennhangon kimondta: szılı. A Szılı utcát 
tetszik keresni? Hát itt, az V. kerületben, valóban van egy jópár gyümölcsrıl 
elnevezett utca, egymás után következnek sorban. Tessék csak elıre indulni, úgy 
emlékszem, arrafelé van a Szılı utca. A mutatott irányba indult. Csak ment, ment, 
emberek siettek el mellette, szembejöttek vele, kikerülték a lassan csoszogó asszonyt. 
Már nem emlékezett, hogy mit mondott neki az a kedves nı. Mert kedves volt, nem? 
Talán a lánya volt? Nem emlékezett. Ismerıs arcokat keresett maga körül, de senkit 
nem talált. Megéhezett. Ki ad neki enni? A járda véget ért, és ahogy a szegélyrıl 
lelépett, a papucsa lemaradt a lábáról. Nem is vette észre, csak kicsivel késıbb, 
amikor harisnyás talpát durván megbökte egy kavics. Találomra a szélesebb útra 
fordult. Hangos fékcsikorgással fékezett le, szinte az orra elıtt, egy autó. A pillanatnyi 
megtorpanás után, továbbcsoszogott. Mivel gyenge volt a hallása, nem értette, mit 
kiabál a sofır, de azért a hangra visszafordult, és látta, amint a férfi feléje integetve 
hadonászik. Automatikusan visszaintegetett, majd ment tovább. A házak apránként 
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elfogytak mellıle, fákkal beültetett, parkos részhez ért. Bement a fák közé, és mivel 
fáradt volt, leült egy bokor tövébe. A talpa fájt, nem tudta, hogy miért, és ettıl rossz 
érzés fogta el. Az éhsége idıközben elmúlt, most már szomjazott. Amikor úgy érezte, 
tovább tud menni, feltápászkodott, és akkor a távolban megcsillant elıtte valami. Arra 
felé indult, és elért a vízhez. Csak egy pillanatra torpant meg a töltés tetején, de 
valahogy biztos volt benne, hogy ha eléri azt a csillogó valamit, az majd a szomját 
oltja. A töltés tetején, a friss füvön megcsúszott, és leszánkázott a folyót szegélyezı 
kövekig. A kemény szikladarabok között fekve, éles fájdalom nyilallt a bokájába. 
Odanézett, és valami furcsa pózban látta a lábfejét. Nyöszörögve, vinnyogva sírni 
kezdett, majd amikor a sérült testrésze teljesen elzsibbadt, abbahagyta a sírást. Most 
vette csak észre, keze a hővös, nedves valamibe ért, a víz szó nem jutott az eszébe. A 
kezének jólesett, azért úgy fészkelıdött, hogy a szája is odaérjen. Az elsı kortyok után 
szédülve fordult a folyóba. Arcra borulva, orrával a vízben, kétségbeesetten próbált 
levegıt venni, de levegı nem jött, csak a vízbıl nyelt egyre többet….mígnem 
elcsendesült. A virágmintás otthonka napokig ott lebegett a Tisza felszínén, mert a 
szürke kardigánt fogva tartották a kövek. 
A III. kerület Szılı utca 15. szám alatt lakó család mindenütt kereste. Bejárták a 
környezı utcákat, mindenfelé kérdezısködtek, a kendı nyomán a busz útvonalát is 
nemegyszer végigutazták. Az egyik sofır emlékezett is a szürke kardigános, zilált 
külsejő, réveteg tekintető öregasszonyra, de arra már nem, hogy hol szállt le. Egy 
fiatal szerelmespár, a folyóparton andalogva, maguknak csendes búvóhelyet keresve, 
akadt rá.  
A temetés után az öregasszony lánya összeomlott. Aznap neki kellett volna vigyáznia 
rá, de a gyerek után, amikor reggel elment az iskolába, nem ellenırizte le, hogy 
szokás szerint, kulcsra zárta-e az ajtót…  
 
 
 

* 
 
 
 

Szivárványos tafota 
 

Az öreg - családon belül nagyapa, másoknak nem ritkán vén fösvény - valóban igen 
takarékos, mértéktartó életvitelt folytató morózus, magánakvaló ember volt. Mindenki 
tudta róla, hogy nem szívesen vidámkodik még a családjával sem, hát még idegennel. 
Hozzátartozóitól megkövetelte az abszolút fegyelmet, utasításai feltétlen megtartását, 
házon belül a katonás rendet, másokkal szemben a határozott, de minden körülmények 
között tisztességes elbánást, becsületes eljárást. 
Hát igen, a nagyapa a fogához vert minden fillért, fölöslegesen egy árva petákot se 
adott ki a markából. Persze, meg is dolgozott érte. Még vénségére is megfogta az eke 
szarvát, kijárt aratni a kaszásokkal, részt vett a szüreteken, hajlott hátára köttette a 
puttonyt, úgy erıltette fel  magát a hegyre, de így hetvenen felül is, még mindenben 
igyekezett az élen járni. Agyondolgozta magát azért a kevéske pénzért, hogy családja 
szerény, de biztos megélhetését fedezni tudja. Arra nem telt, hogy félre is tudjanak 
tenni, mindent folyamatosan feléltek, nagy volt a család. Soha nem volt egy árva garas 
sem, aminek ne lett volna meg a helye a szerteágazó háztartásban. 
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A lányka, az elsı kisunoka, mindezt nem értette még, és nem is nagyon érezte 
szükségét, hogy többjük legyen, hiszen amire feltétlenül költeni kellett, arra a közös 
háztartásban élı nagy család minden tagjának, mindig jutott.  
Cseperedve azonban egyre-másra észrevette a saját személye, meg a más lánykák 
közötti különbséget: ennek tarkább a ruhája, mint az övé, s gyakrabban is váltogatja, 
amannak színesebb szalagot kötöttek a hajába, azután meg a mások háza is 
rendszerint nagyobb, a közvetlen szomszédjuké is, mely szinte leárnyékolja az ı - 
hátsó udvarra hosszan elnyúló, alacsony mennyezető - paraszti portájukat. 
Úgy tízéves lehetett, amikor a bolondos, szoknyákat lobogtató falusi szél átfújt a 
szomszédék telkérıl egy színes képekkel teli újságot. Ilyent még nem is látott! Az 
újság lapjain ugyanis csodaszép lányok és asszonyok mutogatták magukat 
pompázatosnál-pompázatosabb ruhákban. A legszebb azonban a végén volt, a hátsó 
borítón, ezért a csodálkozástól önkéntelenül felkiáltott: ez egy valódi tündérkirálynı! 
A pazar ruhában bábuként pózoló, lárvaarcú fiatal nı szivárványos színő, fodros-
bodros, térdig érı harangszoknyát viselt, melyet fényes öv választott el a hasonlóan 
szivárványos színő felsırésztıl. A látottak szinte megbabonázták. Csak ült a kép elıtt, 
és káprázó szemeivel próbálta a látványt magába szívni, megörökíteni. Egyszer csak 
súlyos férfikéz ereszkedett a vállára:  

- Mi a csudát mívelsz? Kié ez az újság? Honnét vetted?  
A munkától bütykös ujjak fogása nem lazult, s bár fájdalmat nem okozott, 
kikényszerítette belıle az ıszinte választ:  

- Nem vettem el sehonnan, idefújta a szél! 
- Aztán mit nézel annyira rajta?  

Próbálta a háta mögé dugni, de nem sikerült. Az öreg elvette a kezébıl.  
- Miféle ruha ez?  

A lányka ekkor már értett a betőkhöz, elızıleg el is olvasta, amit a lap alján a ruha 
színérıl és taft anyagáról írtak, most azonban úgy mondta, ahogy emlékezett rá:  

- Szivárványos tafota.  
- És ez neked tetszik?  
- Nagyon! - sóhajtotta, s szinte beleremegett a vágyakozásba. Ha neki egyszer ilyen 

ruhája lehetne! 
Az öreg nem szólt semmit, csak odanyújtotta az újságot. Hátat fordított neki, és befelé 
indult a házba. Mentében, csak úgy a válla fölött morogta:  

- Tudod, mit kell vele tenni. Add rögvest vissza a szomszédéknak! 
Az újságban látott kép azzal, hogy elkerült a szeme elıl, már nem jelentett sajgó 
fájdalmat a kicsi lánynak, s hiányérzete se volt, lassan el is feledkezett róla, bár eleinte 
- maga sem értette, hogy miért - még álmodott is róla. Ha egyszer ı is egy olyan 
tündérruhát viselhetne! A legszebb lenne benne a világon! 
Teltek-múltak az évek. A munka nem lett kevesebb, csak az éltetı erı. Az öreg még 
mindig hajtotta magát, bár többen mondták neki, fölösleges ez a nagy hajsza. Hiszen a 
gyerekek elmentek a háztól, már az unoka is felnıtt nı, lassan férjhez megy, ısszel 
meg lesz az eljegyzés.  
Készültek is rá nagyon. Mindenki izgatott volt, hamarosan már csak két hét volt hátra 
a várva várt nagy eseményig.  
Az eljegyzés elıtt pár nappal az öreg rosszul lett. Talán a nyárvégi, erıltetett mezei 
munka tette, vagy hogy az ıszi szántásból is kivette a részét, s a szüret is csak 
nemrégiben ért véget. Megviselte a sok munka - legalábbis, a család ezt gondolta. 
Bevitték a kórházba, de az orvosok nem sok jóval kecsegtették a hozzátartozókat. 
Kimerült, elfáradt a motor - mondták -, megtört a test, elfásult a lélek.  
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Mikor reggel bementek látogatni, már a halálán volt. Megfogta a fölébe hajló felesége 
kezét, és gyenge hangon valamit suttogott neki. Az asszony nem értette. Rákérdezett:  

- Mit mondtál?  
Az öreg, amennyire csak telt tıle, emeltebb hangon megismételte:  

- Az ágyunkban, az én felemen, a matrac alatt, kendı, benne pénz.  
- Mi legyen vele?  
- A Terkának, a kézfogóra. Én győtöttem ruhára, garasonkint, nyolc éven át.  
- Aztán milyen legyen az a ruha?  
- Hát olyan, amillyet annyira akart, szivárványos tafota……. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rajz: KEGLOVICH  MILÁN 
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RÓNAY GYÖRGY 
 
Nagypéntek 
 
A Golgota-lépcsın állok, kereszt nyomja vállam, 
Hallgass Uram kérı szómra, bár nincs gyarlóbb nálam. 
Ne fordulj el Uram tılem, bár nincs gyarlóbb nálam. 
Kérlek, Uram, ne útálj meg, bár nincs gyarlóbb nálam. 
(1978) 
 
 
 
KERESZTURY DEZSİ 
 
Júdás 
 
Mért áll mellette mint az árulás 
félt s gyülölt példája Júdás? 
Neki is adott végsı vacsorául 
testébıl, vérébıl. Ismerte ıt, 
s csak ennyit mondott a többi elıtt: 
„Egyiktek ma elárul.” 
Várta; s hogy rátört a fáklyás csoport: 
csókjára csókkal válaszolt. 
Elfogadta vagy kiszemelte 
az iszonyú szerepre? 
Árnyéka volt, 
min át nem léphetett, 
mert azt a végzetet, 
amit vállalt, csak általa 
tölthette be? 
S az áruló vak cselekedete: 
a szétszórt pénz, s hol Júdás ráng, a fa?! 
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ADY ENDRE 

Júdás és Jézus 

Dühödt, lázongó szívverésem 
Golgotai bazaltra vésem. 
Krisztus, poétám, szent Alak, 
Eladtalak.  

Enyém volt minden áldomásod, 
Én voltam a lelked, a másod, 
Megkoszoruztam a fejed, 
Szerettelek.  

S eladtalak, én fejedelmem, 
Mert az Élet az én szerelmem, 
Mert én is álmodok nagyot: 
Költı vagyok.  

Nem hallgatom zsoltáros ajkad, 
Nem kell szép, égi birodalmad. 
Selymet, pénzt akar egy leány, 
Vár, vár reám.  

Galád vagyok? Galád az Élet. 
Bőve miért nincs az Igének? 
Vággyal, kínnal miért gyötör 
Pénzes gyönyör?  

Írott kövem dobom a mélybe, 
Megreng a Föld sok ezer évre 
S késıi, bőnös, bús szemek 
Megértenek. 
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JÁNOS EVANGÉLIUMÁBÓL 

http://szentiras.hu/SZIT/Jn 

Jn 19 

1Erre Pilátus elıhozatta Jézust és megostoroztatta. 2A katonák töviskoszorút fontak, a fejére 
tették, és bíborszínő köntöst adtak rá. 3Aztán elé járultak, és így gúnyolták: „Üdvözlégy, 
zsidók királya!” Majd arcul ütötték. 4Pilátus ismét kiment, és így szólt hozzájuk: „Nézzétek, 
elétek vezetem. Értsétek meg: nem találom semmiben sem bőnösnek.” 5Jézus töviskoronával, 
bíborpalástban jött ki. Pilátus rámutatott: „Íme, az ember!” 6Mihelyt meglátták, a zsidók és a 
szolgák elkezdtek kiabálni: „Keresztre vele, keresztre vele!” Pilátus ismét szabadkozott: 
„Vigyétek el és feszítsétek meg ti! Én nem találom bőnösnek.” 7De a zsidók nem tágítottak: 
„Nekünk törvényünk van, s e törvény szerint meg kell halnia, mert Isten Fiává tette magát!” 
8Ennek hallatára Pilátus még jobban megijedt. 9Visszament a helytartóságra, és újra 
megkérdezte Jézustól: „Honnan való vagy?” Jézus nem válaszolt neki. 10Pilátus kérdıre 
vonta: „Nekem nem felelsz? Hát nem tudod, hogy hatalmam van rá, hogy szabadon 
bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy keresztre feszíttesselek?” 11Jézus csak ennyit 
mondott: „Nem volna fölöttem hatalmad, ha onnan felülrıl nem kaptad volna. Ezért annak, 
aki a kezedre adott, nagyobb a bőne.”  
Jézus halálra ítélése.  
12Ettıl fogva Pilátus azon volt, hogy szabadon bocsássa. A zsidók azonban ordítottak és 
fenyegetıztek: „Ha elbocsátod, nem vagy a császár barátja! Mert aki királlyá teszi magát, 
ellene szegül a császárnak!” 13E szavak hallatára Pilátus kivezettette Jézust. Elfoglalta a bírói 
széket a köves udvaron, amelyet héberül Gabbatának hívnak. 14Húsvét elıkészületi napja volt, 
a hatodik óra körül járt. Így szólt a zsidókhoz: „Nézzétek, a királyotok!” 15De újra elkezdtek 
ordítani: „Halál rá! Halál rá, keresztre vele!” Pilátus megkérdezte: „Keresztre feszíttessem a 
királyotokat?” De a fıpapok tiltakoztak: „Nincs királyunk, csak császárunk!” 16Erre 
kiszolgáltatta nekik, hogy feszítsék keresztre.  
A keresztre feszítés.  
16Ezzel átvették Jézust. 17Maga vitte keresztjét, míg oda nem ért az úgynevezett Koponyák 
helyére, amelyet héberül Golgotának hívnak. 18Ott keresztre feszítették, s két másikat is vele, 
jobb és bal felıl, Jézust meg középen. 19Pilátus feliratot is készíttetett, és a keresztfára 
erısíttette. Ez volt a felirat: „A názáreti Jézus, a zsidók királya!” 20A feliratot sokan olvasták a 
zsidók közül, mert az a hely, ahol fölfeszítették Jézust, közel volt a városhoz; héberül, latinul 
és görögül volt írva. 21A zsidó fıpapok azért kérték Pilátust: „Ne azt írd, hogy a zsidók 
királya, hanem azt, hogy azt mondta magáról: a zsidók királya vagyok.” 22De Pilátus azt 
felelte: „Amit írtam, azt megírtam!”  
Sorsot vetnek Jézus ruhájára.  
23Amikor a katonák fölfeszítették Jézust, fogták ruhadarabjait és négy részre osztották, 
minden katonának egy-egy részt, majd a köntösét is. A köntöse varratlan volt, egy darabból 
szıve. 24Ezért megegyeztek egymás közt: „Ne hasítsuk szét, hanem vessünk rá sorsot, hogy 
kié legyen.” Így teljesedett be az Írás: Ruhámon megosztoztak egymás közt, és köntösömre 
sorsot vetettek. A katonák valóban így tettek.  
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Jézus anyja.  
25Jézus keresztje alatt ott állt anyja, anyjának nıvére, Mária, aki Kleofás felesége volt és 
Mária Magdolna. 26Amikor Jézus látta, hogy ott áll az anyja és szeretett tanítványa, így szólt 
anyjához: „Asszony, nézd, a fiad!” 27Aztán a tanítványhoz fordult: „Nézd, az anyád!” Attól az 
órától fogva házába fogadta a tanítvány.  
Jézus halála.  
28Jézus tudta, hogy már minden beteljesedett. De hogy egészen beteljesedjék az Írás, 
megszólalt: „Szomjazom!” 29Volt ott egy ecettel teli edény. Belemártottak egy szivacsot, 
izsópra tőzték és a szájához emelték. 30Amint Jézus megízlelte az ecetet, így szólt: 
„Beteljesedett!” Aztán lehajtotta fejét és kilehelte lelkét.  
Megnyitják Jézus oldalát.  
31Az elıkészület napja volt. A zsidók arra kérték Pilátust, töresse meg a keresztrefeszítettek 
lábszárát és vetesse le ıket a keresztrıl, nehogy szombaton is a kereszten maradjanak a 
holttestek, az a szombat ugyanis nagy ünnep volt. 32El is mentek a katonák, és megtörték a 
lábszárát az egyiknek is, a másiknak is, akit vele együtt fölfeszítettek. 33Amikor azonban 
Jézushoz értek, látták, hogy már meghalt. Ezért nem törték meg a lábszárát, hanem 34az egyik 
katona oldalába döfte a lándzsáját. Nyomban vér és víz folyt belıle. 35Aki látta, az tett róla 
tanúságot és igaz a tanúsága. Tudja, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek. 36Mert ez azért 
történt, hogy beteljesedjék az Írás: „Csontját ne törjétek!” 37Vagy egy másik helyen: 
„Föltekintenek arra, akit keresztülszúrtak.”  
Jézus temetése.  
38Arimateai József, aki Jézus tanítványa volt – bár a zsidóktól való félelmében csak titokban –
, arra kérte Pilátust, hogy levehesse Jézus testét. Pilátus megengedte. Így elment és levette a 
testet. 39Nikodémus is elment, aki annak idején éjszaka kereste föl (Jézust), s vitt mintegy 100 
font mirha és aloékeveréket. 40Fogták Jézus testét és a főszerekkel együtt gyolcsba 
göngyölték. Így szoktak a zsidók temetni. 41Azon a helyen, ahol keresztre feszítették, volt egy 
kert, s a kertben egy új sírbolt, ahova még nem temettek senkit. 42Mivel a sír közel volt, a 
zsidók készületi napja miatt ide temették Jézust. 
 
 
 
 
Jn 20 
Az üres sír.  
1A hét elsı napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. 
Észrevette, hogy a követ elmozdították a sírtól. 2Erre elfutott Simon Péterhez és a másik 
tanítványhoz, akit kedvelt Jézus, és hírül adta nekik: „Elvitték az Urat a sírból, s nem tudni, 
hova tették.” 3Péter és a másik tanítvány elindult és a sírhoz sietett. 4Mind a ketten futottak. 
De a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. 5Benézett, s látta 
a gyolcsot, de nem ment be. 6Nem sokkal késıbb Péter is odaért, bement a sírba és ı is látta 
az otthagyott gyolcsot 7meg a kendıt, amellyel a fejét befödték. Ez nem a gyolcs közt volt, 
hanem külön összehajtva más helyen. 8Most már a másik tanítvány is bement, aki elıször ért 
oda a sírhoz. Látta és hitt. 9Eddig ugyanis nem értették az Írást, amely szerint föl kellett 
támadnia a halálból. 10Ezután a tanítványok visszatértek övéikhez.  
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Jézus megjelenik Mária Magdolnának.  
11Mária ott állt a sír elıtt és sírt. Amint így sírdogált, egyszer csak benézett a sírba. 12Látta, 
hogy ott, ahol Jézus teste volt, két fehér ruhába öltözött angyal ül, az egyik fejtıl, a másik 
lábtól. 13Megszólították: „Asszony, miért sírsz?” „Mert elvitték Uramat – felelte –, s nem 
tudom, hová tették.” 14E szavakkal hátrafordult, s látta Jézust, amint ott állt, de nem tudta róla, 
hogy Jézus. 15Jézus megkérdezte: „Asszony, miért sírsz? Kit keresel?” Abban a hiszemben, 
hogy a kertész áll mögötte, így felelt neki: „Uram, ha te vitted el, mondd meg, hova tetted, 
hogy elvihessem magammal.” 16Jézus most nevén szólította: „Mária!” Erre megfordult, s csak 
ennyit mondott: „Rabboni”, ami annyit jelent, mint „Mester”. 17Jézus ezt mondta neki: 
„Engedj! Még nem mentem föl Atyámhoz. Inkább menj el testvéreimhez és vidd nekik hírül: 
Fölmegyek Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, Istenemhez és a ti Istenetekhez.” 18Mária Magdolna 
elment, és hírül adta a tanítványoknak: „Láttam az Urat, s ezt mondta nekem.”  
Jézus megjelenik a tanítványoknak.  
19Amikor beesteledett, még a hét elsı napján megjelent Jézus a tanítványoknak, ott, ahol 
együtt voltak, bár a zsidóktól való félelmükben bezárták az ajtót. Belépett, megállt középen és 
köszöntötte ıket: „Békesség nektek!” 20E szavakkal megmutatta nekik kezét és oldalát. Az Úr 
láttára öröm töltötte el a tanítványokat. 21Jézus megismételte: „Békesség nektek! Amint 
engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” 22Ezekkel a szavakkal rájuk lehelt, s így 
folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! 23Akinek megbocsátjátok bőneit, az bocsánatot nyer, s 
akinek megtartjátok, az bőnben marad.” 24A tizenkettı közül az egyik, Tamás, vagy 
melléknevén Didimusz, nem volt velük, amikor megjelent nekik Jézus. 25A tanítványok 
elmondták: „Láttuk az Urat!” De kételkedett: „Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha 
nem helyezem ujjamat a szegek helyére, és oldalába nem teszem a kezem, nem hiszem.” 
26Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, s Tamás is ott volt velük. Ekkor újra 
megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett, megállt középen, és köszöntötte ıket: 
„Békesség nektek!” 27Aztán Tamáshoz fordult: „Nyújtsd ide az ujjadat és nézd kezemet! 
Nyújtsd ki a kezedet és tedd oldalamba! S ne légy hitetlen, hanem hívı!” 28Tamás fölkiáltott: 
„Én Uram és Istenem!” 29Jézus csak ennyit mondott: „Hittél, mert láttál. Boldogok, akik nem 
látnak, mégis hisznek.” 30Jézus még sok más csodajelet is mutatott tanítványai elıtt, 
amelyeket nem jegyeztek föl ebben a könyvben. 31Ezeket azonban följegyezték, hogy 
higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten Fia, s hogy a hit által életetek legyen az ı nevében. 
 

*** 
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HORVÁTH-HOITSY EDIT 
 
Júdás kötele 
 
Júdás fájdalmát csak a kötél érti: 
a durva kender nékem kegyelem. 
A mellızöttet minden, mint tövis, sérti – 
s ha szertelen 
sóvárgása és kielégítetlen 
– mert így szerette: 
féltékenyen és irigyen –, 
a sértés már gyulladt kelés lesz, 
és napról-napra s egyre jobban éget – 
hát – ütni kell, s bár fáj az árulás, 
hosszú megalkuvásnál nem fáj jobban. 
Elárultam İt – így jutottam 
keserves kárpótláshoz –, ó, Uram! 
Te, Mindentudó, hogy ne tudtad volna, 
hogy Júdásod boldogtalan…?! 
Hogy lábad nyomát is csókolta, 
amíg Te azt a nyálasszájút, 
azt a siheder, buta Jánost 
becézted –, míg reám 
alig esett egy pillantásod! 
Pedig szívem ölelésedre vágyott! 
Ó, annyi éjszakán 
lestem én csöndes virrasztásod. 
Atyáddal – mondhatatlan szépen – 
beszéltél, és én elbővölten néztem 
édes arcod a föld-feletti fényben. 
Ajkam kiszáradt, nyelvem leapadt, 
és tőzgolyó lett fáradt két szemem. 
Jaj, Istenem! 

 
 

 
 
 
 
 
Ez a kötél itt egyedüli jóbarátom. 
Szoríts, hurok! Csak várom, egyre várom, 
hogy legyen végre vége! 
Másé az Isten szövetsége, 
hát szövetséget kötök most veled! 
Szegény Júdás! Ezt a nevet 
anya nem adja többé magzatának –, 
viselni nem kívánja senki. 
Én szerelmem! 
érzem keresztedet 
egész súlyával vállaimra esni! 
Júdás nem most lett átkozott: 
ı az volt már az anyaméhben… 
Én tettem, mire rendeltettem –, 
így követelte küldetésem! 
Merthogy hiba nem csúszhatott 
az isteni elrendelésbe: 
eldöntött terv szerint 
el is végeztem rút feladatom, 
s a Drága Test már ott függ a Kereszten… 
Kötél! – Júdáshoz légy irgalmas, 
te akitıl oly sokan félnek – 
de rettenetes csak az Isten! 
Kérlek, 
segítsd át ezt a nyomorultat 
oda, hol szégyen, megbánás és 
fájdalom sincsen… 
Csak a magány – a végeérhetetlen… 
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HÚSVÉT TÁJÁN 
 
 
 
FETYKÓ JUDIT 
 
Elmúlás 
 
Hideg, merevítı verítékben úszva, 
kapkodó légzés mozdulataival 
a szem valahova hátra felé csúszva 
összeesı érben a lét tócsáival 
nem bír már a szív ütemre találni. 
Fürödve halálos hideg verítékben 
a lét és nem lét határán rohanni, 
 
itt, 
mit kéne még, 
mit nem lehet már, 
mit ígér az ég, 
mit hoz a halál, 
 
ott, 
s vajon ott, és akkor a lét és nem létben, 
hideg halálos, szörnyő verítékben, 
hogy lehet, hogy, 
az életbıl 
kiszakadni. 
 
 

Vasárnap, pirkadatkor 
 
…akkor elszakadt a kárpit, 
s elözönlötte az eget a haragvó erı… 
 
„…és most mi lesz? Hogy lesz ez után? 
Én, ki csak eszköze vagyok e napnak, 
honnan tudom meg, hogy tettem 
oda vezet, hova ígérte a sugallat? 
Forog vihar, ordít a menny, 
magamon érzem minden sebét, 
lábam nem visz. Minden reménytelen. 
Tudni kell. Tudnom kell… él-e még? 
Hideg, fekete félelem maradt. 
Vagyok magamban. Magamon kívül. 
Hideg ráz. Lázrohamos akarat 
nem visz. Nem hozzák, hogy él – hírül. 
Pokolra kell jussak érte; 
de tudnom kell, ezért utána indulok: 
megtudjam a igazat végre, 
hogy él-e 
kit elárultam, elárulok. 
Él-e, mint mondják sugallatok, 
feltámad-e… 
Tudnom kell! Tudnom kell, él-e! 
Nélküle maradt a semmi fekete éje.” 
 
… üres a szépen hajtott vászon… 
… derengı hajnalban, hol az éj 
a világossággal összeér; 
egy asszony jı, félve, remegve, 
– üres a gyolcs, nincs beletemetve! 
Üres a szépen hajtott vászon. 
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HÚSVÉT TÁJÁN 
 
 
 

 
 
 
 
 
Görögkatolikus énektár 
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FETYKÓ JUDIT 

 
 

Berti, meg azok a dolgok… 
(az írás korábban megjelent a Kaláka internest periodikán http://www.kalaka.com/  ) 

 
 
14. 
Lívia épp megérkezett, mire az anyja meggyújtotta az illatmécsest az asztalon. Hatalmas 

tálca süteményt hozott, meg persze egy hőtıtáskányi ételt, ami aztán kitart végig az ünnep 
napjaiban. A lány velük töltötte a karácsonyt, felnıttek, távol laktak, a maguk életét élték a 
fiai, ı visszatért hát az ünnep idejére a szülıkhöz. A hajdani, gyerekhangoktól vidám ünnep 
most csendes volt. Erzsike szeme könnybe lábadt, s emlegetni kezdte, hogy valamikor, mikor 
még Lívia kicsi volt, és akkor is, igen, akkor is hármacskán ülték meg a vigíliát… törölgette a 
szemét, arca fellazult, a befőtött szoba melegében kipirult egy kicsit, s a szeme – melyre soha 
nem használt szemfestéket, se semmilyen szemszépítı rafinériát – olyan fiatalosan csillogott, 
mint hajdanában, a szarkalábak is elsimultak. Berti nézte az asszonyt, még mindig szépnek 
látta, ez a pillanat meg átszínezıdött azzal, amikor egy másik, egy réges-régi karácsonykor 
megkérte Erzsike kezét. Van annak már vagy… a férfinak nem jutott eszébe, hogy pontosan 
hány éve is. Magában számolt: akkor voltam harmincéves… na akkor, az harminckilencben 
volt… hogy is feledkezhet meg róla a vén fejem… sóhajtott, és némi aggodalmat érzett, hogy 
tán csak nem kezdıdött meg nála is az öregséggel járó emlékezetzavar… 

Lívia karácsonyi énekeket, zenéket hozott, a magnó halkan szólt. Berti néha el-elénekelt 
egy karácsonyi éneket, ehhez a lány is csatlakozott. Elköltötték a vacsorát. A régi módi szerint 
ettek, amit még a szülık a maguk szülei szokása szerint tartottak meg. Nem volt ilyenkor se 
hal, se pulyka. A szokásokat a beleszületettség, a hely, a faluban elérhetı étkek alakították ki. 
Így maradt velük: vigíliakor kolbászos, savanyú káposztás leves csipetke-tésztával (amit lehet 
korhelylevesnek is nevezni, újabban gombát is raktak bele az asszonyok), késıbb meg frissen 
sült kolbász, oldalas savanyúsággal, kaláccsal. Erzsike az idén a rózsaszín butellába tett bort 
az asztalra, mellé a boros-készlet metszett-üveg poharait. Tányérok, szalvéták, evıeszközök 
sorakoztak a fehér damasztterítıs asztalon. Berti gyönyörködött a terítékben, öntött néha egy 
kis bort a poharába. A nık még az elsı pohár bort sem itták ki. Náluk az asszonyok, lányok 
nem voltak ivósak, se a Berti, se az Erzsike családjában; ez így alakult, az anyák ezt adták 
tovább a lányaiknak: a nı nem iszik, a nı nem dohányzik, a nı fıleg otthon van, és persze 
más meg nem engedhetı dolgot sem csinál. Berti ezen néha elmélázott, és különleges 
szerencséjének tartotta, hogy a felesége a más meg nem engedhetı dologban biztosan 
megbízható volt. A lányát féltette, mikor az felserdült, meg aztán felnıtt nı lett belıle, mert a 
férfi ismerte önmagát: mi lesz, ha ez a dolog, azok a dolgok kiütköznek a lyányban?... a 
nyitott kétszárnyú szobaajtókon át rálátott a szekrények tetején lévı bıröndökre, s akaratlanul 
felvillant néhány múltbéli „dolog”, aztán le is ülepedett, mert a karácsony hangulata 
elnyomta. 

Lívia emlegette, hogy na, mégis csak jó, hogy nem vettek egész disznót és nem kezdtek a 
disznóölés nehéz munkájába. Most ebben a szülık egyetértettek, Erzsike sem kezdte el, hogy 
de mégis, milyen jó disznóölések voltak… 

Berti bólogatott. Igaz, így, a két ünnep közt volt szokásban régen a disznóölés. Legalábbis 
mióta itt, ebben a városban éltek. Régen… nem is volt az annyira régen, mikor még P.-ben 
laktak, a leggyakrabban karácsony elıtt vágtak disznót, az ünnepi ételek már abból készültek. 
Az állat minden porcikáját felhasználták, semmi sem ment pocsékba. 
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Berti emlékezett rá, hogy még a bıség idején is az étel, az élelem, a kenyér szinte 
szentségnek számított, azzal játszani, azt dobálni, kidobni nem lehetett. A kenyér… a búza, a 
kenyér… a kenyér maga volt az élet. Azóta annyira megváltoztak a világ dolgai, hogy a férfi 
idınként rácsodálkozott, máskor meg elfordult ettıl az újnak mondott, újnak hitt mőködéstıl. 
İ maga elıször valami filmben látott olyat, hogy a tányérján hagyja a szereplı az ételt, vagy 
csak piszkálgatja, és nem eszik, aztán a maradékot kidobják a szemétbe… A hetvenes 
években már az ismerısöknél, de még a rokonoknál is tapasztalt hasonlót, amitıl benn, az 
emlékek, a gondolatok, a hitek és tán legfıképpen a megingathatatlan értékek közül feléledt 
valami hideg elutasítás ezzel a pazarlással szemben. A kidobott étel egyenlı volt a munka 
meggyalázásával, a dolgos kéz semmibe vevésével. 

– Még egy macskájuk sincs, hogy legalább annak adnák, amit nem esznek meg – sorolta 
felháborodottan a feleségének. – Már azt se tudják, hol terem a kenyér, hogy lesz a gabonából, 
a takarmányból hús… fogalmuk sincs, micsoda érték a búza, a kenyér… 

Egy kora tavaszi nap pirkadata jutott eszébe. Az apjával indultak szántani. A szekéren már 
fenn volt az eke, a lovak befogva. Mamuka sürgött-forgott, kenyeret, sót és egy kisebb 
ledugaszolt üvegben napraforgó-olajat tett be a tarisznyába. Nagyböjt volt. Berti még most is 
érezte az ínyén a házikenyér ízét, a saját ütető olaj zamatát… Azon a reggelen csak nem 
akaródzott elindulni az apjának. Az asszony már a kisebb gyereket keltegette, hogy iskolába 
indítsa ıket, a pulya mosdása, reggelije lekötötte, egyébként se szokott az ura dolgával 
törıdni, tudja az, mi a dolga. Öreg Berti visszalépett a tornácról, az ajtó mögött egy kis 
elıszobaféle volt, ahonnan másik három ajtó nyílt. Az egyik a házba, a másik a kamrába, a 
harmadik meg a pincelejárathoz. A férfi belépett a kamrába, levett a rúdról egy nagy szál 
füstölt kolbászt, összehajtogatta, belecsavarta a törlıruhába a kenyérhez. 

– Édesapám! Böjt van! – mondta Berti, akiben erısen benne voltak még a Mamuka-féle 
nevelés fékjei, ahol gyakran hallott a bőnrıl, az Istenrıl, az ünnepek elıtti böjtrıl, mely 
megszeghetetlen… legalábbis Mamuka így tanította a gyerekeinek… Berti akkor tizenöt éves 
volt, épp egy éve szakadt ki a kötelezı iskolába járásból, azóta az apjának segített a 
gazdaságban. 

– Bolond ez a Mariska… – mondta öreg Berti csak úgy maga elé. – Ki látott mán olyat, 
hogy olajos kenyérrıl szántsunk… – felültek a bakra, az apa kezében mozdult a gyeplı, a 
lovak megindultak, fordultak a kerekek, ki a határba. 

Hátul a szalmában ott volt a korsó víz, meg egy demizsonban könnyő vörösbor, ami a 
helmeci hegyen termett. A fiú nem szólt semmit, de magában hozzátette az apja szavaihoz: 
vízrıl sem lehet szántani… A nagyapa, a legöregebb Berti, aki kilencvenöt évet élt meg, 
egész életében alig ivott vizet, csak a könnyő homokdombon termett vörösbort… 

A fiú érezte az apja igazát, és késıbb egyre több dologban megértette, hogy nem az anyja 
ájtatoskodó, imádságos, néha túlbuzgón vallásos vélekedéseiben rejlik, ami az élethez 
szükséges… Azt is tudta, hisz látta, ott zajlott elıtte a többi falubeli élete, hogy sokan csak 
üres kenyérrel mennek ki a határba, legyen a munkának bármely ideje. Nekik mindig volt mit 
enniük. Rajtuk mindig volt tisztességes ruha. İk egészségesebbek voltak, mint mások. Ez 
természetes volt: sokáig nem is gondolt rá, hogy azok, azok a mások hogy bírják túlélni a 
nincset… Néhány asszony eljárt segíteni a házbeli teendıkben Mamukának, tavasztól ıszig 
meg a kerti nıi munkákban, betakarításkor kaptak részt a munkájukért. Tavasz felé, mikor 
már fogytán volt a liszt, a krumpli, a hús, a nagyapa hetente kimérte ezeknek az asszonyoknak 
a fizetséget, azaz az élelmet, ami valójában már túlfizetésnek számított. Az asszonyok lesütött 
szemmel, félmosollyal köszönték meg, amit kaptak… Berti érezte ennek a fizetésnek a 
jelentıségét, mélyen értette nagyapja halk szavainak igazságát: vigyázni kell rájuk, le ne 
éhezzék magukat… Berti emlékezett, hogy az öreg milyen számon kérı és spórolós volt 
majdnem mindenben a családdal egész évben. „Az a fı, ami a fazikba fı” – hangzott fel a 
öreg körorvos hangja a fiú emlékeiben, mikor ez egyik húguk hosszas, lázas betegsége után 
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beszélt a gyógyulás feltételeirıl. A nagyapa is tudhatta ezt, a spórolás, a beosztás soha nem 
jelentette náluk az étel hiányát, de azok sem éhezhettek, akik bejártak a menyecskének 
segíteni. 

Lívia megemlítette, hogy lehet, hazajön. Az öregek meglepıdtek, erre nem számítottak. A 
lány szándéka hosszas megfontolás után alakult ki, s nem tudhatta, hogy a már jó ideje ketten 
élı, már csak egymáshoz igazodó öregek mit szólnak hozzá. Hallgattak egy sort, majd Berti 
krákogott, és megszólalt: 

– Mikortól? 
– Húsvét után… már ha nektek is jó, hogy hazajövök… 
– Már hogy ne lenne jó! – sóhajtott az anyja, és szemét ismét párába vonták a könnyei. 
– Eszembe jutott, hogy felzavarja az én ritmusom a mindennapjaitokat… 
– Az idı úgyis kiparancsolná, hogy segítségre szorulunk… csupán idı kérdése. Aztán 

meg, minek volnál te egyedül, mi meg itt ebben a nagy házban lassan már csak keresgéljük 
egymást… – a férfi érezte, hogy a hangja másként rezeg. – Gyere, mikor jönni akarsz. Mikor 
már jöhetsz… 

Berti ismét töltött a poharába egy kevés bort, koccintottak. Kivételes pillanat volt ez: 
Erzsike is ivott pár korty bort; a férfi figyelte a feleségét, de nem hatott arra az ital, tán a 
hirtelen érzelmi felindulás miatt nem, vagy épp azért, mert az a kis ital lecsillapította. 

A férfinak eszébe jutott, mikor a lány elköltözött a férjével, az unokák már nagyobbacskák 
voltak akkorra. Erzsike végig segített Líviának a gyermekek pesztrálásban. Amikor a fiatal 
család különment, üres maradt a ház. Hónapokig tartott, míg átrendezkedtek, és megszokták, 
hogy ketten maradtak. A fiataloknál se ment minden simán, ami vigyázás, segítség az 
öregektıl eddig olyan természetes volt, az most mind megszőnt, maguknak kellett mindenrıl 
gondoskodniuk. De a vı elsı perctıl azon volt, hogy különmenni, külön… hát végül 
különmentek. Berti nem szerette ezt az embert, bizalmatlan volt vele, ami késıbb részben 
igazolódott. 

Sokszor járt a férfi eszében, hogyan is alakul, telik be az ember sora, a saját életében 
vizsgálódott, mik voltak azok a fordulópontok, amikor másképp dönthetett volna, amikor 
másként kellett volna dönteni… hogy teljesedik ki, vagy vész el egy férfi élete vagy a nı 
élete… az apja, nagyapja, de a saját anyja és a lánytestvérei sorsa is ott lebegett elıtte. A 
feleségéé, aki tán jobban járt volna, ha egy másféle férfihoz köti az életét, nem ıhozzá, aki 
idınként igen nehéz ember volt… vagy épp ıneki, ha egy másféle asszonyt talál, aki társa a 
fellángoló örömökben, aki megérti, ha az élet dolgaiban az örökké elérhetetlenre vágyásról 
beszél, s nem inti vissza azonnal a hétköznapi valóságba… és igen, a lányára is sokszor 
gondolt – tán azért, mert a három gyerekük közül ı élte meg a felnıtt kort, s meglehet, az ı 
életének alakulásában bíztak, hogy az jobb lesz, több lesz, teljesebb és nyugodtabb… talán 
boldogabb, mint az övék… –, aki mert lánynak született, nem kerülhette el a nık életének 
szokásos és bevett alakulását… A hit, hogyan is kell az embernek leélnie az életét… hogy 
kell?... A lányát nézte, és magában felsorolta azokat az elvárásokat, amiket az nagyrészt 
beteljesített. Kis korában jó gyerek volt, fıleg az anyjának a hatására; aztán késıbb, a 
középiskolában is jól tanult, semmi olyan dolgot sem mővelt, ami a szülıknek bánatot okozott 
volna. Majd még aztán is, tanult, férjhez ment, gyerekei lettek… megözvegyült, és azóta is 
tartja magát… vajon ennyi? Ezzel betelt a sorsa? Az ı gyerekének is betelt a sorsa, mint 
ahogy szokott… mért is lenne más épp a lyánya sorsa? Ez így van jól? Engedelmesen 
végigjárni, amit a férfinak vagy nınek születés szerint kell… ha kell… Így kell? Vajon nem 
elégedettebbek azok, akik nem családosodnak meg, és a maguk kívánsága szerint élnek, 
tanulnak, utaznak… vajon melyik boldogabb vagy boldogtalanabb, aki családdal él, vagy aki 
egyedül? A vágy, a kíváncsiság, hogy tán a másiké jobb lehet, vajon ez az oka, ez táplálja 
ezeket a kétkedéseket? A bizonytanság, hogy tán a másik, a nem ismert életmód jobb lehet… 
.Hiszen bárhogyan van, az ember végül mindég magára marad a döntéseiben… még a 
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mindennapok kis döntéseiben is, amikre alig figyel úgy, hogy az döntés volt. Az asszony se 
kérdi, mi legyen az ebéd, eldönti, megfızi; azt se, mikor takarítson, csak takarít, és így tovább 
a többi dologban… az asszony tudta, az anyjától, az meg szintén az anyjától, hogy mi a nı 
dolga… és ez így megy, így van, mire felnı a lyány… Dönt. Eldönt… még egészen kis 
dolgokban is, mert döntenie kell. Valahol így volt a saját életében is, meg a többi férfi 
életében, akiket ismert, akikkel együtt nıtt fel, és akikkel a világégések miatt a sorsuk 
nagyjából hasonló volt… Talán majd az unokák, dédunokák élete másként alakul… 
talán…van-e biztosan bejáratott „másként”? Vagy majd ık is a régiek megszokott, biztosan 
mőködı, szokásos, talán egyhangúnak tőnı életmódja szerint fognak élni? Vagy hiábavaló 
próbálkozások, kudarcok után visszakényszerülnek majd a szüleik mintái szerintihez?... Az 
ünnep az évek haladtával megkopott, a gyerekkorok karácsonya eltőnt az idı mélyén, ahogy 
eltőnt a még akkor hitt és megváltoztathatatlannak látszó világ. A gyerekkor boldog, tudatlan 
hite… elmúlt ez az ı életében, a lánya életében, és már lehet, az unokákban alig is élt ez a hit, 
legföljebb csak egészen kicsi korukban, míg ki nem nyílt az agyuk, és bele nem láttak a 
világba. 

A nık már leszedték az asztalt, megvetették az ágyakat. Berti felállt, hogy még 
megpakolja fával a kazánt, hogy reggelig ne hőljön ki a ház, de Lívia megelızte. A férfinak 
jólesett ez a gondoskodás, azt szőrte le belıle, hogy a lyány bizony haza fog jönni… már most 
is olyan, mintha itthon lakna. Megkondult az éjféli mise harangja, átrezgett a város felett. 
Berti kinézett az ablakon. Hótól világos, hideg éjszaka volt, az égbolt kékesfeketéjén csillagok 
milliárdjai fénylettek. 

 
 
15. 
Vissza-visszatért a beszélgetéseikben, hogy Lívia hazaköltözik. Karácsony óta egyre 

többször gondoltak rá, Erzsike valahogy úgy érezte, hogy megint itthon lesz az ı lánya. Berti 
is várta, hogy megint hárman legyenek, de ı már tudta, az soha nem lesz úgy, ahogy az 
asszony reméli. Az idı távolított, és épp az idı haladtában ismerte fel, hogy ha hazajön is 
Lívia, már nem lesz az az engedelmes gyerek, akit az anyja vár. Még mielıtt külön költöztek 
a fiatalok, volt az asszonynak egy-két olyan megjegyzése, amit a lyány még nem tett szóvá, 
de Bertiben már megszólalt a belsı hang: feleség, jobb lenne, ha nem beszélnél ekkora 
marhaságot. De nem szólt. Mégis érezte, tudta, hogy neki beszéde lesz a feleségével, mert el 
kell rendezni végre néhány dolgot, amit mindig csak halogattak, amit ı is inkább kikerült a 
békesség kedvéért. Aztán egy napon a véletlen hozta meg az alkalmat. Erzsike sokáig beszélt 
telefonon a húgával, és többször visszatért rá, hogy a gyerek hazajön. A gyerek… a gyerek 
ekkor már elmúlt negyven éves… 

– Mikorra is várható a lyány? – kezdett bele Berti. – Neked mondott már valamit? 
– Úgy húsvét táján. Ha így halad a lakáseladással, akkor késıbb. Nem két szem szilva az, 

hogy csak úgy kapjuk fel, és menjünk – mondta az asszony. 
– Ideje megbeszélni, hogy lesz az, ha megint itt lesz velünk egy fedél alatt. 
– Hát hogy lenne? – támadt fel a nıben a gyanakvás, hogy mit akar az embere ezzel a 

„megbeszélni”-vel. – Itthon lesz, és kész. Hol lenne? 
– Nono! Nem úgy az! Nekünk mindenképpen jobb, hogy hazajön. Még néhány év, és kell, 

hogy valaki gondoskodjon rólunk. İ majd megtesz mindent, amit bír, meg ameddig nem 
leszünk annyira elöregedve, hogy megteheti. Ez egy dolog. 

– És mi a másik? A harmadik? 
– Pont errıl akarok veled beszélni. Soha nem szóltam bele, hogy neveld a gyereket. 
– Most azt akarod mondani, hogy nem jól csináltam valamit? 
– Te akkoriban mindent jól csináltál. Most a közeljövırıl van szó. Meg persze a múltról 

is, mert a múltból jön a most meg a majd. 
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Az asszony hallgatott. Nem értette az urát, hogy az mit akar most ezzel a múlttal, meg 
jelennel. 

– Azt mondom neked, hogy mire a lyány hazaköltözik, szóval addig még van idı, addig 
gondold meg, hogy fogol beszélni, ha valami nem tetszik neked abban, amit csinál. Mert lesz 
olyan, ami nem fog tetszeni. És nem is egy dolog lesz. 

– De hát mi nem tetszene? – Erzsike hangjában bosszús elégedetlenség vibrált. 
– Már korábban, még lyánykorában is néha olyanokat vágtál a fejéhez, amiket nem kellett 

volna. Tudod, soha nem szíveltem azt az embert… Ha nem ırzöd annyira a lyányt, ezek soha 
nem házasodnak össze. 

– Hagytam volna tán elzülleni? Nálunk az nem úgy van! Akkoriban te magad tán agyon is 
ütötted volna, ha nem úgy viselkedik, ahogy kell… Most meg… 

– Hát bizony, inkább lettek volna szeretık, és ha késıbb szétmennek, nem megy rá a 
gyerekem életének egy része… – sóhajtott a férfi, de belül érezte a felesége szavainak 
múltbeli igazát. – Az az ember soha nem volt olyan, amilyennek lennie kellett volna a mi 
lyányunk férjének. İ meg – és Líviára értette – buta volt. Meg tapasztalatlan. Mi miattunk 
volt buta. Mert óvtuk a világtól… Más meg ment, és látta, milyen az élet, és ha beválasztott, 
akkor csak magának választotta a rosszat, mert volt már tapasztalata… ennek a gyereknek alig 
volt. Az az ember jól kiválasztotta: egyke lány, van itt ház, az a lyányé, vannak itt öreg 
szülık. Ebben elszámította magát. Az öreg szülık még mindig élnek… de ezt már csak 
kettınk közt érdemes felemlegetni. Vagy még kettınk közt se… 

Hallgattak egy sort. 
– Mondjad hát, ami a szívedet nyomja – lehelte az asszony alig hallhatóan, mert érezte, 

hogy a férfi mondókájának a lényege még hátra van. 
– A mi lyányunk. De felnıtt nı. Már leélte az élete felét. Ha hazajön, nehogy elkezdd neki 

valaha ismét mondani, hogy ı a te taknyos kölyköd, és te parancsolsz, mert te vagy az anyja – 
Berti elhallgatott, egyébként is vékony száját most úgy összeszorította, hogy az egy alig látszó 
vonal lett. Nem tetszett neki hajdan sem, mikor a felesége ezekkel a szavakkal abriktolta 
Líviát, és még sok más sem tetszett neki, most meg elszánta magát, hogy mindent kibeszél, 
ami a szívét-lelkét nyomja. 

Az asszony hallgatott. Meglepıdött, egy kicsit meg is ijedt a férje szavaitól. Anyai 
hatalmának szétesését érezte. A múlttal, a lány nevelésével kapcsolatban neki is voltak 
fenntartásai, sıt néha még erıs lelkiismeret-furdalást is érzett, hogy vajon ebben vagy abban a 
dologban jól döntött-e. Mert ı döntött. Igen, ı. Egyedül. Berti szinte csak aludni járt haza a 
munkából, és a család dolgai mind ırá maradtak.  

– Aztán lehet, hogy ha hazajön, akkor is késıbb, mint tervezi. Addig meg nekünk kell 
hozzászokni, hogy ne csak egymáshoz igazodjunk – zárta le a férfi a lánya ügyét. 

Csend költözött a napba. Tették a szokásost, amit tenni kellett, de a beszélgetések 
elmaradtak a felemlegetettek súlya miatt. 

Mindketten érezték, hogy a megváltoztathatatlan múltban az ı elvárásaik, döntéseik 
rosszul is hatottak Lívia életére… Ott van csak a zongorázás… évekig járt a gyerek 
zeneiskolába, aztán egyszer csak abbahagyta. Valami új zongoratanárnı jött, aki sipítva 
kiabált a gyerekekkel, a lányka, bár jó hangja és hallása volt, nem tudta a tanárnı hangja után 
visszaénekelni a zongora-kotta dallamát, és ez a nı még azt sem tartotta jónak, ahogy a 
gyerek leüti a hangszer billentyőit… az elızı tanárnak nem voltak ilyen kifogásai. Lehet, nem 
a gyereket kellett kivenni a zeneiskolából, hanem másik tanárhoz kellett volna vinni… Meg 
hát, az is igaz, nekik nem tellett zongorára, még pianínóra sem akkoriban, a hangszeres 
gyakorlás egy öreg zenetanárnı zongoráján folyt, amiért havidíjat fizettek. Ez az idıs nı heti 
három alkalommal egy órát adott, és többet tanított meg a hangszeren való játszásból, mint 
bármelyik zeneiskolai tanár… Lívia késıbb, felnıtt korában vett magának egy pianínót, és 
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elég jól játszik rajta, csak úgy, a maga örömére… és ez a zongorázás is alakulhatott volna 
másként…És persze volt még sok más… 

Erzsikének eszébe jutott, hogy náluk is milyen csendes napok következtek, mikor 
bejelentették, hogy vasárnap átjön Berti az anyjával, és lánykérés lesz… az anyja látta a 
fiatalok közti vonzódást, de nem volt elragadtatva ettıl a nagy repeséstıl, Berti anyja meg 
éppen nem tetszett neki; a bíróné fennhordta az orrát, felvetett fejjel járt a többi falusi nı közt. 
Mit gondol ez magáról? – jutott eszébe többször is született Lengyel Erzsébetnek, Erzsike 
anyjának –. Lehetnek akármilyen bíróék, ez még sose volt színházban, tán az imádságos 
könyvön meg a kalendáriumon kívül mást se olvasott. Lehet, még a kalendáriumot se… – ı 
maga, az uradalmi intézı felesége járatos volt a fıvárosban, pesti színházakban, kiállításokon, 
az ura néha magával vitte Bécsbe is az agrárvásárra.  

Berti anyja is távolságot tartott a Dargó családtól, bár ıutánuk ezeknek volt a legtöbb 
földjük a faluban. Kommendáltak volna egy lyányt Bertinek, de az az istennek sem akart 
hallani róla. Ez a lány meg, ez az Erzsike –, akit a családja Erzsének, a cseh tanítónık, meg 
akik együtt sétálgatnak vele vasárnaponként, meg ahogy beszélik, egymás közt cserélgetik a 
horgolási mintákat, Zsorzsinkának, Elizkának neveznek – ez már benövı lyányka korától 
megérintette az ı fia lelkét; Berti csak egyre azt mondta: meglátja édesanyám, ez a kislyány 
lesz az én feleségem… Jaj, ha nem hal meg Fetykó Rozika, a harmadfokú unokatestvér, akkor 
ı lett volna Berti felesége… a vagyon is egyben maradt volna lényegében… ahhoz a lányhoz 
Berti is igen vonzódott… De meghalt, mert Ilon megétette száraz kolbásszal, és kínok kínja 
közt ért véget a nagy kolera-betegség után… Most meg ı mehet ezekhez, lyánykérıbe… És 
ment. İ, Ferencfi Bertiné. Ment, megkérni a Dargó lyányt…  

Az elızı év nyarán halt meg Berti apja, az idein meg az év elején Erzsikéé. A leánykérés 
után egy héttel az eljegyzést csendes, szők családi körben tartották meg 1939 november 18-
án, szombaton. Készült is róla egy 9x6,5 cm-es kártya, melyen Dargó Erzsike és Fetykó 
Bertalan jegyesek felirat alatt a kér fiatal ovális, a kártya közepére helyezett körülbelül 3,5x2 
centiméteres arcképe alatta Perbenyik, 1939 XI. 18. dátum. Ebbıl a kártyából küldtek szét a 
rokonoknak, ismerısöknek.  

Erzsike menyasszonyi ruháját falusi varrónı varrta, de divatlapból kinézett modell után. A 
koszorút és a fátylat, meg egy lefelé bıvülı fél lábszárig érı fehér bundát Dargó Jani hozta 
Pestrıl. 

Negyven februárjában volt az esküvıjük, amikor letelt az apáik halála utáni gyász. 
Akkorra mindkét családnál elmúltak a bıség napjai. Otthon tartották meg a vendégséget, a 
falusi szokásokhoz képest nem voltak sokat, az összenyitott szobákban megterített asztalok 
körül ötvenen fértek el. A kastély kertésze fehér, cserepes hortenziákat küldött az asztalokra, 
meg a templomba a díszítéshez. A menyasszony ruhája egyenes szabásával modern és 
rendhagyó volt. Egy bıgıs, egy hegedős cigány húzta a talpalávalót. Papó néhány cimborája, 
akik Helmecen szakácskodtak, pincérkedtek, segítettek a fızésben, tálalásban. Az örömszülık 
meg a testvérek csak örüljenek, ünnepeljenek, ne a vendégek kiszolgálásával legyenek 
elfoglalva – javasolta Papó, amivel a család egyetértett. 

 
Napokig tartott a tudomásulvétel és a várakozás csendje. A várakozásé, hogy melyikük 

töri meg a lányuk hazaköltözésével kapcsolatban a férfiban felmerült, és évek óta ki nem 
mondott elégedetlenség és a mostani aggódás után beállt hallgatást. Harag nem volt. Nem 
szoktak ık haragot tartani. Néha csend támadt. Mint most is. 

– Majd megint megjön a hangunk – jegyezte meg Berti egy idı után. – Ez is csak egy 
beszélgetés volt… 
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...volt egyszer egy kert.. (2) 
 

Fotó: DARVAS JUDIT  
 
 


