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Uku Masing 
Raikkülaban született, 1909. augusztus 11-én, és 1985. április 25-én halt meg, 
Tartuban. Észt író, hittudós és filológus, a teológia doktora (1948). 1930-ban szer
zett magisztrátusi fokozatot a Tartui Egyetem Hittudományi Karán. Tanulmánya
it kiegészítette 1930-1933 között a berlini és tübingeni egyetemen. 1933-1940-ig a 
Tartui Egyetem, 1949-1963-ig az Észt Lutheránus Evangélikus Egyháztudományi 
Intézet tanára. Kiadott kutatásai elsősorban a sémi filológia (az Ótestamentum) és 
a finnugor népi hiedelemvilág, népköltészet és nyelv témáját érintik. Fordított ke
leti és antik irodalmat, valamint a Bibliát. Formai szempontból tiszta, ám bonyolult 
ábrázolásmódú gondolati líra jellemzi, amelyben az intellektualitás egyesül láto
másszerű érzékenységgel. Verses kötetei közül néhány: Dzsungeldalok (Stockholm, 
1965), Köd a Toonela folyón (Róma, 1974), A határok felé (Toronto, 1983), a cse
resznyefa árnyékában (Scarborough, 1985). 

U K U M A S I N G 

AZ EMBERFIA FEHÉR HAJÓN 

ÉS TÖRTÉNT HÉT NAP ELMÚLTÁVAL, HOGY ÉJJEL 
ÁLMOT LÁTTAM, ÉS ÍM A TENGER FELŐL SZÉL TÁMADT, 
HULLÁMOK ÖZÖNÖLTEK MINDENFELŐL NAGY KAVARGÁSSAL 
EGYMÁSNAK RONTVA. ÉS ÍME LÁTÁM, HOGY A SZÉL 
A TENGER MÉHÉBŐL MAGASBA EMEL VALAKIT, 
VALAKI EMBER FORMÁJÚT, ÉS ÍM LÁTÁM, HOGY EZ 
AZ EMBER SZÁLL AZ ÉG FELHŐIBEN, ÉS AMERRE 
ORCÁJÁT FORDÍTJA, MINDENEK RESZKETNEK. 

H. Labore Júlia 



U K U MASING 

SÖTÉTEDIK A SZÉL 

Sötétedik a szél és egyre sötétebb az út, 
amely kanyarogva fut mögöttem, 
de nem bánja szívem, nem nyugtalanít, 
hogy valami elmarad, elvész belőlem. 
Egyedül is megy el, aki egyedül jött, 
nem viszi magamagát, 
mert botladozó léptei fölött 
már szemébe villan a tündöklő csillagvilág. 

Sötétedik a szél és egyre sötétebb az út, 
de a szívben a béke éneke zeng, 
csak egy lépés még, és a szívben a vágy szétfut, 
és a vér lüktetésén is túláradva remeg. 

H. Labore Júlia 

A HATÁROK FELÉ IGYEKEZVE 

Egy kis békesség még előttünk van, s egyetlen remény 
nevetése száll az alkony hegyei közt vigasztalón: 
az emberi gondolat korlátainak ostobasága 
és önnön balgaságom 
rég elmerült hajó deszkaszála, 
melyen szigetre vethet engem a szélvész! 

Megérteni, azaz ismerni valami rendeltetését, nem az okát -
tudni csak az tudhatja valami rendeltetését, aki alkotta: 
a csillagok Teremtője. 

Kérdéseink mind életünk ürességéből sorjáznak, 
gondolataink bogáncsként tapadnak belénk, 
innen vannak tévedéseink, melyektől nem szabadulhatunk. 
Tudunk valamit, megértünk valamit, okokat és célokat találunk, 
s ily módon embernek tudjuk magunkat, 
van életünk, van halálunk, 
de mik vagyunk mi magunk? 
Mért vagyunk olyan gyarló fél-emberek, 
hogy mindenkitől csak azt akarjuk, amit önmagunktól? 



Doris Kareva 
Tallinnban született, 1958. november 28-án. Észt írónő. 1983-ban fejezte be tanul
mányait a Tartui Egyetem angol filológus szakán. Lapszerkesztőként dolgozott, 
majd a 90-es évek közepén az UNESCO Észt Nemzeti Bizottságának főtitkára. Az 
egyik legtöbbet fordított költő. Érzelmi és gondolati lírája árnyalatokban és utalá
sokban gazdag, látszólagos töredékessége nagy belső feszültséget takar. Fontosabb 
kötetei: Nappali képek (1978), Éjszakai képek (1980), Érintés (1983), A szerelem 
kora (1991), A világ helyett (1992). 

D O R I S K A R E V A 

NEM, NINCS... 

Nem, nincs egy másik, jobb világ számunkra. 
Mint ahogy semmit, amit megtettünk, 
nem lehet többé megmásítani. 

A szél és az égbolt ma más, 
mint tegnap. 
Nem, nincs egyetlen támaszunk sem 
törékeny határainkon kívül. 

Csak a fény. 

H. Labore Júlia 

MINDEN FÁJDALMAK KÖZÜL... 

A fájdalmak közül, melyek életünket 
vasmarkukban tartják, 
előbb vagy utóbb 
kiválasztunk egyet, 
megadjuk magunkat neki, 
hogy karmát belénk vájva 
lelkünket 
formálja, 
s aztán ez a kín lesz 
sorsunk és végzetünk, 
legmélyebb, legbelső 
lényegünk és formánk. 



Marie Under 
Tallinnban^született, 1883. március 27-én, Stockholmban halt meg 1980. szeptem
ber 25-én. Észt költőnő. Tallinnban végezte tanulmányait, majd újságíróként tevé
kenykedett és szabad foglalkozású íróként bekapcsolódott az észt irodalmi életbe. 
1944-ben férjével Svédországba emigrált, ahol haláláig élt. 1917-es, Szonettek című 
verseskötetével az észt líra központi alakjává vált. Verseiben a természet szeretete, 
a szerelem meleg hangjai, a kitörő életöröm szólal meg változatos formákban, gaz
dag képekben, szaggatott ritmusban. Világképe kiszélesedik, népköltészeti és bibli
ai témák felé is fordul. Később a megnyugvás iránti vágy, a filozofikusság, meditativ 
érzelmek színezik a heves érzelmek kifejeződését. Mély humanizmus, az élet szere
tete jellemzi műveit, és igen magas színvonalra emelte az észt ballada műfaját is. 
Tevékenysége műfordítóként is nagyon jelentős. A modern, sőt talán az észt költé
szetnek ő az egyik, vagy talán a legkiemelkedőbb képviselője. Főbb kötetei: Szonet
tek (1917), Hang az árnyékból (1927), A szívet nyomó kő (1935), Aggódó ajakkal 
(1942), Világvégi országokban (1963.) 

Hazájában először 1958-ban adtak ki műveiből válogatást. Európa számos orszá
gában ma is ő a legismertebb és legtöbbet fordított észt költő. 

M A R I E U N D E R 

A PACSIRTA 

A levél üvegként ragyog áttetszőn. 
A napsugár játszik a homokkal, 
fény-almák foltjai a földön. 

A pacsirta harmatos szárnyával 
a mindenség zengő csillaga, 
s áldott, boldog dala 
összeköti az eget a világgal. 

H. Labore Júlia 

A VÁGYAK HAJNALA 

Szürke hamuporrá égett 
a nappal kíméletlen perzselésében 
a vágyak rózsabimbó-hajnala. 

Oh, azok a hosszú, kopár utak! 
Az égből lehullt egy madárka. 
Hallgass, ne szólj, ajkak bánata. 



MARIE UNDER 

MEGÁLLOK 

Kanyargós utakon jártam életemben 
ezen a gyönyörű helyen, 
most megállok, és csak nézelődöm. 
Nézelődöm ... magamat látóvá teszem. 
Néhány félbemaradt mondat 
agyamból most szívembe talál utat, 
s érdeklődik ott. 

H. Labore Júlia 



H A L I K A R N A S B A L I K Q I S I 

A menny hajója 

Halikarnas Balikgisi (ejtsd: Halikarnasz Balikcsiszi) eredeti nevén Cevat Sakir 
Kabaagacli (Isztambul 1886 - Izmir 1973) az újtörök próza jelentős mestere. 1924-
ben három év várfogságra ítélték egy rövid írása miatt, amely egy katonaszökevény 
kivégzéséről szólt. A büntetést Bodrumban kellett letöltenie. (Bodrum ókori neve 
Halükarnasszosz: i t t született Hérodotosz és i t t állt az ókor egyik világcsodája, a 
Mauszóleion. Jelenleg egy nagyszabású középkori emlék uralja a városkát: a johan-
nita lovagok egykori vára. Ebben raboskodott az író.) A sanyarú viszonyok ellenére 
annyira megszerette a vidéket - a Rodosszal szembeni gyönyörű partszakaszt - , 
hogy nem tért vissza Isztambulba. Két évtizeden át a bodrumi kisemberek életét él
te. 1947-ben Izmirbe költözött, ott is halt meg. 

Művei - főként novellák - az Egei-tenger és a keleti Földközi-tenger világában 
játszódnak. Nagy szeretettel írta meg a tájat, a népet, a hiedelmeket, az ősi legen
dákat. Török irodalomtörténészek kiemelik költői szépségű mondatait, amelyek 
nagy erővel jelenítik meg a tenger világát. 

A menny hajójáról írt elbeszélése - irodalmi értékén és emberi tartalmán túl -
néprajzi-vallástörténeti szempontból is tanulságos: a burjánzó túlvilág-elképzelések 
szép példája. Ezért is választottuk ki folyóiratunk számára. 

*** 

A gangava1 - szivacsgyűjtő hajó - a Bozburun felé kanyarodott. 
Az égboltozat merő csillagfény volt. A legénység csoportba gyűlt a fedélzeten. 
Közöttük volt Bolond Memis, aki néhány évvel ezelőtt veszítette el az eszét. Ana-

tólia egyik partmenti falujában lakott. Amikor egy távoli útjáról visszatért, még lát
hatta feleségének és négy gyermekének agyonzúzott holttestét - földrengés végzett 
velük a megelőző éjszakán. A férfi megzavarodott. Két héttel ezelőtt a szivacsgyűj
tők ismét a tengerre indultak. A szegény bolond könyörögni kezdett: vigyetek el en
gem is! Végül megszánták: no, csak gyere! Memis most éppen a menny hajójáról me
sélt az összegyűlt matrózoknak. 

- A meghalt hajósok nem kerülnek ugyan a pokolba, de a mennybe sem kerül
nek, mert a mennyben nincsen tenger, csak szárazföld. Tubafa ugyan van, de an
nak a deszkájából csinálj bármilyen csónakot: a sodró tenger nélkül mit érsz vele? 

- Igen sokan vannak, akik navigálás közben az árbocról a fedélzetre zuhannak, 
vagy belefulladnak a tengerbe. A Jóisten külön hajót csináltatott nekik: ez a menny 
hajója. Hiszen a tenger nélküli mennyországgal mit kezdjen egy tengerész? Őneki 
az pokol lenne. 

- Mikor a hajósok meghalnak, a sebük egyszeriben eltűnik. Akinek a feje, vagy 
a lába szétzúzódott, a menny hajójában újra sértetlen lesz. Aztán mindegyik úgy 
megfiatalodik, mintha csak a huszadik évében járna. Van közöttük Geliboluból, Iz
mirből származó régi hajós, de leginkább algíri kalózok fordulnak elő. Fiatal legé-



nyek: frissen serken a bajszuk, a foguk pedig fehéren ragyog mosolygás közben. Mi
kor a kötélzetre másznak, nincs náluk gyorsabb, nincs náluk ügyesebb - mert hi
szen súlyuk sincsen. Nemhogy hetven-nyolcvan okkát 2, de még egy dirhemnyit3 sem 
nyomnak. A fedélzetről jószerivel egy ugrással a vitorlák közé pattannak, árbocról 
árbocra lendülnek. 

- A menny hajója nem valami kicsiny hajó. A tatjától az orráig, vagyis teljes hosz-
szában egy hónapot kell szánni rá. Az árbocai annyira magasak, hogy éjjelenként a 
Tejutat súrolják. Azt is mondják, hogy az ottani hajósok szíve tele van örömmel, 
boldogsággal. Úgy elárasztja őket az öröm, hogy egyfolytában énekelnek a végtelen 
vízről, a hajóséletről. Hiszen néha, éjszakának idején, amikor egyedül várjuk a vál
tást, magunk is édes susogást hallunk a tenger felől. Nem más ez, mint a megholt 
hajósok távolból ideszűrődő éneke. Annak a hajónak az árboccsúcsára - mi, halan
dók - ha egyszer fölmásznánk, bizony, megfehéredne a szakállunk, mire visszaér
nénk onnan. Olyan magas az árboc. Sokszor láttátok, hogy amikor egyik irányban 
esik az eső, a másik irányban süt a nap, hétszínű ív, szivárvány van az égen. Sze
rintem ez a jelzőzászló, amint az árbocról lenyúlik. 

- A menny hajóján is vannak ugyan műszaki tisztek, de nem füttyögnek minden 
szíre-szóra. A parancsnok a százszorszent Noé, helyettese a százszorszent Jónás, de 
a többi próféta is sokszor i t t vendégeskedik. A hajótest marmarisi tömjénfából van. 
Szöge, vasa mind aranyból, ezüstből. Aztán van egy forgótalpas ágyújuk. Amikor el
sütik, még a sátán is ordítva menekül - pedig a pokolban már a világ kezdete óta 
megszokta a tüzet. 

- Az angyalok menyasszonyi ruhában érkeznek, leülnek a tengerészek ágyára. A 
barnák, az éjsötét szeműek akár a mentesei leányok; a szürkésszeműek, a szőkék 
Rumélia szüzeit formázzák. 

- Az étel ott nem ám száraz kétszersült; mindennap csirkehús, sült pulyka, töl
tött bárány - amihez aztán akhátszínű, rubinszínű vörösbort, napfényes, aranycsil-
logású fehérbort kínálnak nekik. A hajósok iszogatnak és kedvükre szunyókálnak a 
vitorla árnyékában. Jószerivel csak azért kelnek föl, hogy a pipájukat megtömjék. 
Néha elfogja őket az aggodalom: mi lehet a családjukkal? Ilyenkor rögtön pipára 
gyújtanak. Mindjárt a főárboc tövében van egy óriási hordó, tele dohánnyal. Bár
mennyit vegyenek belőle, a hordó újra megtelik. A dohányfüst pedig világoskék. 
Vannak olyan esték, amikor könnyű, finom pára látszik az ég alján: kék? rózsaszín? 
magunk sem tudjuk. Nem más ez, mint a hősök ajkáról felszálló füst: jelzés a csa
ládnak, hogy aggódnak érte, hogy látni kívánják. 

Teljesen biztos vagyok abban, amit elmondtam. Hiszen t i is emlékezhettek az 
öreg Hamzára; négy éve annak, hogy ott veszett Mondrosnál. Együtt verekedtünk: 
a Mesudiye hátsó ágyútornyában voltunk. Hamza mellébe három arasz hosszúságú 
hegyes vas vágódott: egy ellenséges lövedék a torony belsejében robbant. Hamza 
csak összecsuklott. Miközben a vérében vergődött, odaugrottam hozzá. 
Föléhajoltam, néztem, hogy tudok-e még rajta segíteni. Hirtelen azt látom, hogy a 
szeme hatalmasra nyílik; de nem énrám nézett. Mintha valahova nagyon túlra, a 
messzinél is messzebbre nézett volna. Valahova a tengerre. Aztán jelt adott. Közel 
hajoltam, fülemet a szájához tartottam. Hiszen le kellett győzni a fülsiketítő ágyú-
dörgést. Akkor azt mondta nekem: Isten kezében vagyunk, Memis. Egyszer majd a 
menny hajóján találkozunk. 

- Az Isten szerelmére, csak nem gondoljátok, hogy az öreg Hamza hazudott? Hi
szen amikor utolsót lélegzett, saját szemével látta a hajót. Ki tudja, talán azt is lát
ta, hogy az égi hajóból mentőcsónak jön érte. Akkor én is majdnem leszaladtam a 
fedélközbe, hogy odahozzam szegénynek a ládáját. Aztán meggondoltam magam: 
mit csináljon Hamza a menny hajóján ezekkel a rongyokkal? Az öreg tengerészt 
odafönn úgyis vadonatúj egyenruhába öltöztetik. 
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- Látjátok, testvérek, csöppet se vagyok én bolond! Éppen akkor, amikor Hamza 
kiadta a lelkét, háromszor is hallottam az égi bajtársak Máltását: Isten az Úr! 

- De azt is tudom, hogy a gyermekeim is a menny hajóján vannak. Az ottaniak 
pedig úgy vigyáznak a kölykökre, akár a sajátjukra. Isteni kegyelem, hogy a halott 
gyerek, a halott asszony éppen őhozzájuk kerül. Hiszen mit csinálna szegény a szá
razföldön? Aki tengerparton nevelődött, mindig bolondul a vízért, a csónakért. Igen 
szeretném már látni a gyerekeket. Azon az elátkozott napon, amikor a faluból eljöt
tem, azt mondta a kis Emine: apám, siess haza! - a hangja most is a fülemben van. 
Siettem; de már azért siettem, hogy a holttestüket lássam. 

- Hát így alakult a sorsom. Higgyétek el, hogy szívesen megszabadulnék már eb
ből a testből: annyira látni akarom a gyerekeket a menny hajóján. 

Szemei megnedvesedtek a vágytól. 
Az egész Földközi-tenger ragyogott. A vakítóan ezüst holdfényben a két hajófák

lya vérvörösnek tűnt . Egy matróz nótára gyújtott. A refrént mind együtt mondták 
a legények. Hangjuk elvegyült a tenger zúgásába. 

Mányoki János fordítása 

Jegyzetek 
1 gangava: tájnyelvi alak; az eredeti szövegben is párhuzamosan szerepel a köznyelvi formával 
2 okka: körülbelül 1,3 kg (régi súlymérték) 
3 dirhem: körülbelül 3-4 g (régi súlymérték) 




