
Anna-Maija Raittila versei 
Bede Anna fordításában 

Anna Maija Raittila a magyar irodalom kiváló finn fordítója. Hazájában is 
népszerű, közismert, sok kötetes költő. A Diakonia 1980-ban, 86-ban, 92-
ben és 93-ban közölte verseit. 

1928-ban született Joensuunban. Gimnáziumi evangélikus hitoktató 
1976-ig, első verseskötetének megjelenéséig, mely tíz kiadásban látott 
napvilágot. 

Azóta szabad író és fordító. Magyarból számos költő és író: Ady Endre, 
Pilinszky János, Mészöly Miklós, Konrád György, Móra Ferenc, Sütő And
rás, Illyés Gyula, Túrmezei Erzsébet és mások köteteit fordította, s több 
magyar antológiájában vagy ötven költőnk hangját megszólaltatta. 

Gyakran járt Magyarországon és Erdélyben. 

A MEGVÁLTÓ ÉS MAGDOLNA 

A finn ősz erdejében az Úr Jézus 
egy fekete ruhájú, kontyos leánnyal 

találkozott. 
Már nem nyílt virág, csak a nyárfák 
rezegtek sóváran, fázósan, 

mint a hajadon szíve. 
Fákon és földön halódó lombok 

lángjai lihegtek. 
És a Mester ruhája fehér, 
arca magas, mint a júniusi ég, 
meleg tenyere a leány vállát érintette 
s a fájó test beléremegett, 

erein átzúdultak 
az elszalasztott évek, 

hófúvás szele, sugarak játéka, cinkék dala, 
parti sötétből a gyöngyvirág levélcsövecskéi 
patak-kavics, tó-iszap, nagy vizek villogása. 
Imé fölkelt a Fény, a liget kinyílott, 



feldalolt! Hullámok ölelik Magdolna nyakát... 
Hajcsárúton, hideg sárban patanyomok, 
barmok párája, émelyítő szaga, 
sásnak mély zúgása, darvak krúgatása, 

ember sírása. 

EZ AZ ÚT 

Tedd csak a talpad erre az útra 
a sárga őszi partra. 
Lépésedtől a gyalogúiról 
madárraj csap fel. 
Nem látják szárnyuk ragyogását, 
csak 0, ki a szárnyakat olvasni tudja, 
ki írni tudja, 
0 látja csak. 

Ti szürke szárnyak, 
bennetek van az úthoz erő, s az irány, 
messzi tengerek méz illata, 
sziklarés menedéke. 
Nem tudjátok, csak útra keltek, 
amikor a leghidegebb és legsötétebb nap felkél, 
úttalan utakon, 
ahol az út már beteljesedés, 
minden szárnycsapás 
megérkezés, 
merre csak mertek szállni, szürke szárnyak. 

FEKETE HARKÁLY 

Kiáltás hasított a hófúváson át 
Csőr-kard csörrent a kéreg alá. 

Befútta az utakat a hó 
nem látunk most messze 
nem látunk szívtől szívig 
Fekete harkály, éles láng 
aggódón dobogó; 
Fülelni kell a gyökerekben 
s a föld mély hálózataiban 



a férgek jeges odvaiban 
Szív kell hogy dobogjon a hótorlaszok alatt. 
Kezünkkel arcunk előtt 
várni kell a barlangokban 
a szélre. A csönd nyíló barázdáira. 
A déli tenger hordta magokra. 

HEGYEN 

Szakadék szélén nőtt virágnak 
fohásszá kell válnia 
ha senkije sincs 
még olyan sem 
ki véletlenül arra járna 
hogy letapossa vagy letörje 

Otthonomnak add a szikla szorítását 
s erőt hogy virágozzak virágommal 
Otthonomnak add 
s tedd egészen enyémmé 
a perzselő s csak egyszer virágzó 
élet veszélyét. 

MÉLY FOLYÓ 

Semmi sem marad meg bennem 
Oly sokáig csak álltak helyükön a partok 
s most nekiiramodnak túlcsordulnak. 
Honnan hirtelen e kezek lábak szemek 
segélykiáltások fojtott sírások? 
Hol a kásás hó, annyi télnek hava? 
Semmi sem marad meg bennem. 
Partjaim elrohannak, 
körém futnak az árkok. 

Te mély folyó! 
Hogyan törsz rajtam át? 



NOVEMBERI LEVÉL 

Ha nevét kimondom korlátokat rajzolok köré 
O eljön ha az ajtók zárva vannak is Vagy ha ajtóid 
nincsenek is oly szegény vagy - az éjszakád 
nyitva mint erdő Minden sötétedő köd
cseppen átsüt a fény - A bodzagallyak 
mint dárdák 
átszúrják az éjszakát 



Ya§ar Kemal elbeszélése 

Az új török elbeszélés egyik legnagyobb mestere 1922-ben Hamite faluban született (Adana 
környke). Kurd származású. Az iskolát korán félbehagyta, saját bevallása szerint több, mint 
negyven különböző munkát próbált. Közben fél szemét is elveszítette. A nyomorból az irodal
mi tehetség fölemelte ugyan, de az átélt keserű élmények lerakódtak műveiben. 

Eletének, körülményeinek ismeretében nem meglepő, hogy a népköltészet igen erős hatással 
volt rá: maga is foglalkozott gyűjtéssel. Többször jelölték Nobel-díjra. Néhány évvel ezelőtt -
politikai okokból - Finn-, majd Németországba menekült. 

Hatalmas életművéből most csupán azt a két regényt említjük, amely magyarul is olvasható: 
A sovány Mehmed (ford.: Koryürek Péter, Magvető 1963.) és az Ördögszekerek útján (ford.: 
Tasnádi Edit, Magvető 1983.) Az alábbi novellában nincstelen gyermekekről olvasunk. Fontos 
azonban egy lélektani meglátás: a gyermek görcsösen, de másként szégyenkezik, mint a felnőtt. 

Az ágynemű 

Mintha tegnap történt volna. 
Abban az évben a középiskola harmadik osztályába jártam, Durmus A l i barátom pe
dig másodikos volt. Mindketten pénz nélkül... Otthon, a faluban neki is csak özvegy 
anyja, nekem is csak özvegy anyám... Saját magukat is nehezen tartották el. 

Durmus Ali abban bízott, hogy majd ingyen kap szállást. Levizsgázott és biztos 
volt abban, hogy a lehető legjobban megfelelt. Ami engem illet: gyötört a kétség. Ho
va menjek, mit csináljak? Két éve már, hogy éjszakai műszakban dolgoztam, de az 
idén nem vettek föl. Iskolásokat a gyárban alkalmazni tilos! Miért tilos? - valahogy 
nem értettem. Hiszen mostanáig milyen szépen ment: dolgoztam is, tanultam is. 

Egy kurus nélkül... Még egy faodú sincs, ahova behúzódhatnék. Egyedül a nagyvá
rosban teljesen egyedül. Még egy ág sincs, amibe fogózzam. A szívemben kibírhatat
lan keserűség, indulat. 

Egy ideig az állomás előtt, az ecetfák tövében éjszakáztunk Durmus Alival. Aztán 
ennek is vége lett. így nem mehetett tovább. Az éjjeliőrök sem hagytak békén. Nap
közben pedig iskolában voltunk: s féltünk, hogy ellopják az őrizetlenül hagyott pok
rócot, ágyneműt. Volt egy hűséges barátom, Yusuf. Nagyon ragaszkodott hozzám. 
Valahogyan megtudta, hogy az ecetfák alatt alszunk. 

Egy napon pironkodva kinyögte: 



- Ha talán a lapos tetőnkön aludnátok... 
Úgy örültünk, mint a bolondok. Ölelkeztünk, puszilkodtunk Durmus Alival. 
- Hurrá - fújtatott A l i . - Valahogyan csak megleszünk, testvér. Az egynapi uraság 

is uraság. 
Mert az világos volt, hogy a tetőn addig maradhatunk, amíg kezdődnek az őszi 

esők. Aztán megint Isten kezében! 
Az ágyneműt rögtön összekaptuk, odavittük a házhoz. Yusufék a vásártér mellett 

laktak, egyetlen szobában. A motyónkat szétterítettük a tetőn. 
Itt nincsen éjjeli őr, i t t semmi sem zavar. Még a tetőn is a család, az apai tűzhely 

melege... 
Ennyi nyomorúság után megint volt hálóhelyünk. Istenem, de szép is az élet! 
Esténként, amint bekaptuk a vacsorát, már a tetőn voltunk. Alaposan beburkolóz

tunk, a takarót az állunkig fölhúztuk. Az éjszakák kissé ugyan hűvösek voltak, de az 
égen hatalmas, ragyogó csillagokat láttunk. Folyton azokat bámultuk. Voltak olyan 
esték, amikor az eget teljesen betöltötték a csillagok. Ilyenkor úgy örültünk, mint 
senki más. Tele voltunk reménnyel. Abban bíztunk, hogy a szűkölködés, a szenvedés 
után beköszöntő szép napok valahogy még szebbek. A remények, a tervek inkább tő
lem származtak: én mondogattam. Durmus A l i hallgatta, jóváhagyta. 

Időnként megálltam: 
- Nem így van, Durmus? 
- Dehogyisnem, testvér - felelte. - Sötétségből világosság. 
Még ezt a szólást is tőlem tanulta. 
A hűvös tető, a csillagfényes éjszakák, az utca reggelig eltartó lármája, reménye

ink és álmaink: mindez pontosan egy hónapig, november elejéig tartott. Aztán meg
jött az eső. Átkozott, borús, sötét. Telelő Cukurovában. 

Csak éppen hogy felhősödni kezdett, az iskolában máris riadtan bújtunk össze A l i 
val. Egyszerre szakadt föl belőlünk: - Jaj, Istenem, most mi lesz? 

Amikor pedig már szemerkélt, úgy éreztük, i t t a világ vége. Durmus Al i hazaszá
guldott, a holmit az eresz alá dugta, aztán futva visszatért. 

Esős napokon megvártuk, amíg mindenki eltakarodik a környékről. Csak éjfél után 
mentünk haza - vagyis az eresz alá. Óvatosan befészkelődtünk. Rettentően féltem: 
hátha meglátja valaki, hogy az eresz alatt hálok. Megölt volna a szégyen. 

Durmus pedig olyan csöndben volt, mintha ott sem lett volna. 
Az is előfordult, hogy nem ébredtem föl idejében. Ahogy a szemem kinyílt, látom, 

hogy a barátom anyja meg a szomszédok már fölkeltek: jönnek-mennek az udvaron. 
Gyorsan a fejemre húztam a pokrócot, görcsösen összehúztam magam, rejtőztem. 
Amikor a léptek közeledtek, dermedten lapultam. Végre megszűnt a dobogás. Kipat
tantam a fészekből, magamra kaptam a ruhát, menekültem. Időnként eszembe vi l 
lant, hogy öltözés közben talán meglátott valaki. Elöntött a forróság, szédültem, 
egész nap nem bírtam megnyugodni. 

Nem vitt rá a lélek, hogy lefekvés előtt megnézzem a motyómat. Talán rosszul let
tem volna. Az ereszről bepattogzott az esőcsepp, az ágynemű egyre sárosabb volt. 

Egy reggel, amikor megint késve ébredtem, siettemben majdnem összeütköztem a 



barátom anyjával. Fehér haj, tágranyílt szem, sajnálkozó tekintet... Elfutottak az 
évek, de a pillantását még most is magamon érzem. Ha ezer évig élnék, az a tekintet 
akkor is ugyanúgy szegeződne rám. Az iskolában rögtön szóltam Alinak: 

- Többet be nem teszem a lábamat abba a házba. 
Elképedt: 
- Ugyan miért? Hol akarsz lakni? 
- Ott biztosan nem. 
- Ne csináld már... hol laksz majd?... de miért? 
Hiába erőlködött Durmus, nem tudott meggyőzni. Néhány napig az állomáson, a 

váróteremben éjszakáztam. Közben mintha elmúlt volna az esőzés. 
Durmus Ali pedig újra kezdte: 
- Testvér, kiterítettem a holmit a tetőre, gyere már vissza! 
Szót fogadtam. 
Pár nap múlva, egy délután megint szakadni kezdett... mint az özönvíz... Durmus 

pattant ugyan, de már elkésett. Úszott az ágynemű. 
Ismertem egy szállodát, régebben aludtam ott egypárszor. Szálloda, ugyan - ágról-

szakadtak szállása: az Édes Otthon Hotel. Akkortájt nagyon olcsón lehetett lakni. 
Agyanként ötven kurus. Bizony, csak ötven kurus! 

A főnök látta, hogy az ágyneműt hozzuk. Tíz kurusért megengedte, hogy a folyo
són háljunk. 

A szűk kis folyosóra két ajtó nyílik. A motyónkat - jobb híján - az ajtók elé terít
jük. Lekuporodunk az ágynemű mellé, meg se mukkanunk. A falnak dőlünk, nem 
mozdulunk, nem is nézünk egymásra. 

Éjfél lett.- Párna-pokróc szétterítve, karnyújtásnyira. Álmosak vagyunk, kegyetle
nül álmosak, mégsem lehet bebújni. Szemünk az ágyneműn, szívünkben a vágy: a 
nyugodt fekhely, a pihenés vágya-

Félig kábán, félig álomban... 
Alulról lépések zaja hallatszott, megtörte az éjfél csöndjét. Kinyitottam a szemem: 

két fiatal nő tűnt föl a lépcsőn. Vigyázva nyitottak ajtót, nehogy a takarókra lépjenek. 
A karcsúbb, a magasabb most megfordult. Csodálkozva bámult ránk, aztán bement. 
Megint kijött, megint bámult. Bement, kijött, bement, kijött. Kíváncsi volt. Végül 
csak megállt, nem szólt. Most hirtelen hozzám fordult: - Van gyufájuk? 

Előkotortam, adtam. Csodálkozva nézett. Rágyújtott, engem is kínált, nem fogad
tam el. Nem is erőltette. 

- Ez a maguké? - bökött az ágyneműkre. 
- A mienk. 
- Késő van, feküdjenek már le! 
A gyönge villanfénynél szerencsére nem látszott, hogy a két fekhely csuromvíz. 
Én: - Hááát... csöppet sem vagyunk álmosak... 
Durmus Alihoz fordult. O már aludt. 
Oldalbaböktem, Durmus fölriadt. Az asszony észrevette, mi történt. 
- Jobb lesz, ha lefeküsznek. 
- Csurom - kezdte volna Durmus A l i . 



Keményen betapasztottam a száját. Az asszony elképedt. 
- Valamit mondani akart a gyerek? 
- Összehord hetet-havat... 
Olyan dühösen mondtam, hogy az asszony bement a szobájába. Utánanéztem. Jól 

láttam a karcsú derekát. 
Odasúgtam Durmus Alinak: 
- Szép volt ez a nő. Meg jó is. 
A szobából az asszony nevetése hallatszott. 
Megbántódtam: 
- Szépnek ugyan szép, de azért piszok egy fehérnép. Ha nem lenne piszok, mit ke

resne a hotelban? 
Többet nem szóltunk. Ha nem ázott volna el az ágynemű, ha nem lettünk volna 

elkeseredve, ki tudja, miket pletykáltunk, fantáziáltunk volna. 
Azt hiszem, elaludtunk. 
Három-négy óra tájban ajtónyikorgásra ébredek. Látom, hogy az asszony hálóing

ben lemegy a lépcsőn. Hamarosan visszajön, megint megáll előttem. Mindene gyű
rött, zilált, a melle csupaszon buggyan elő. A szemében ingerültség, meg az alvás 
mámora. Csak néz, néz. Engem bámul - én pedig igyekszem összehúzódni. Dühösen 
behunyom a szememet, kis ideig úgy maradok. Aztán megint ránézek: mozdulatla
nul áll. 

- Mi t bámul ránk? Az ilyen piszkos disznók persze mindig így bámulnak. Ha nem 
alszunk is, mi köze hozzá? Miért üti bele az orrát? Mindjárt állon vágom - villant át 
rajtam. 

Az asszony megszólalt: 
- Kaphatok egy gyufát? 
Előkotortam, adtam. 
Kihozta a cigarettáját, rágyújtott. Engem is megkínált. Szívesen elszívtam volna 

egyet. 
- A maga cigarettája nem kell - böktem oda. 
Kedves, de azért idegesítő mosoly jelent meg az arcán. 
- Ugyan miért, ifiúr? 
- Nem vagyok ifiúr. Nem kell. Már az előbb is mondtam, hogy nem kell. 
- Tényleg - mondta - , miért is nem feküsznek le? Látom, a holmijuk szét van te

rítve. 
Dadogtam: 
- Mi . . . mi az? M i baja? 
- Nézze, a barátja talán el is aludt. Akkor miért nem feküsznek le? 
- Nem alszunk, nem tudunk aludni. Nem bírunk elaludni. 
- De hát miért? 
Mindjárt odanyúl a pokróchoz, észreveszi, hogy csuromvíz - riadoztam. Elborult 

az agyam, felüvöltöttem: 
- Mert nem fekszünk le, mert nem akarunk lefeküdni! 
Az asszony összerezzent: 



- Az Isten áldja meg, mit üvöltözik? Csak a gyereket sajnálom... Ahogy ott kuco
rog. Összefázik szegény. 

Keményen oldalba vágtam Durmus Ali t . A fiú összerezzent, fölriadt. 
- Ugrás, fickó - kiáltottam. - Kelj föl! Ahelyett, hogy i t t hülyén alszol... 
A gyerek nem fogta föl, miért ugorjon. Újra lehunyta a szemét. A feje máris előre

kókadt. 
Megint oldalba böktem. 
De nem mertem fölnézni az asszonyra: biztos voltam benne, hogy a pillantásától 

meghalnék. 
- Indíts fickó, feküdj, ott aludjál! 
Durmus félálomban vakargatta az orrát, aztán ügyetlenül vetkőzni kezdett. 
- Igaz is - motyogta - , miért i t t aludtam? 
Megfogtam a kezét és begyömöszöltem a vackára. 
Alig hallható hang: 
- Juj, de hideg, testvér! 
- Feküdj nyugodtan, majd átmelegszel - szóltam rá. 
Csak már a nő tűnjön el! Gyorsan levetkőztem, bebújtam, fejemre húztam a takarót. 
Egy gúnyos hang: 
- Adjon Isten nyugodalmas jóéjszakát! 
Becsukódott az ajtó. Belülről vidám nevetés hallatszott. Amennyire csak tudtam, 
összeszorítottam a fogamat. 
Az ágynemű csuromvíz. Rettentően fázom: mintha jég között feküdnék. A pokróc 

a fejemen; a térdemet hasig fölhúzom - egészen összegömbölyödök. 
Durmus Ali ráncigálni kezdte a takarót. 
- Figyelj, testvér! Megfagyok. Facsarni lehet... 
Én csak lapultam. Összeszorítottam a fogamat. 
- Nem hallod, testvér? Mondom, hogy megfagyok. 
Dühösen rúgtam le a pokrócot: 
- Mi van, fickó? Ha megfagysz, megfagysz. Nyugodj el, gebedj meg! 
Ismét magamra húztam a takarót. Jeges reszketés fogott el. Mintha egy fészekalja 

kígyó tapadna meztelen bőrömre... 
- Testvér, esküszöm, rettentően fázom. Belehalok. Minden csuromvíz. Nem hal

lasz? 
Hirtelen kipattantam a vackomból. Felöltöztem. Al i ugyanígy tett. Megint a sarok

ba húzódtunk. Olyanok voltunk, mint akit tóból húztak k i . 
Szívemben pedig ott a félelem: ha megint jön az asszony és megint így lát bennünket... 
Durmus Ali foga vacogott. Én is reszkettem. 
Ha most jön az asszony...! 
Megmarkoltam Al i karját: 
- Gyere, fussunk el a parkig! Legalább fölmelegszünk! 
Futottunk a parkig. Az aszfaltút teljesen néptelen volt. Aztán elfutottunk az állo

másig. Hallgattuk a szívünk dobogását. Átmelegedtünk ugyan, de amikor az ecetfák 
alatt megálltunk, újra kirázott bennünket a hideg. 



Az állomás előtt forró teát árultak: sokan kortyolgatták. Szinte láttam, ahogy a for
ró teáscsésze gőzölög. A zsebembe nyúltam... hiába... 

Durmus Al i szintén a teáscsészéket bámulta. 
Megfeledkeztem magamról: nagyot sóhajtottam. A l i velem együtt sóhajtott. 
A nap ugyan még nem kelt föl, de keleten halványult a sötétség. Összekuporod

tunk, reszkettünk. 
Al i hirtelen hozzám fordult. Mintha most eszmélt volna: 
- Csak azt tudnám, testvér, miért kellett belebújnunk a lucskos ágyneműbe? 

Mányoki János fordítása 


