
Lakatos József máris a "rohotra" gondol.
Holnap rendbehozzuk a templomot is, tiszteletes úr ...
- Jól van, József ... Hozzon fel a pincéből krumplit, papríkást fő

zünk ...
Nehézkesen. totyogva befelé indul ...
Milyen egyszerű lenne minden, ha az emberek nemcsak a bajban

férnének így össze, mint ez a kényszeresalád.
A nevét hallja ...
- Páter Papa, Páter Papa!
Riadozva a kapu felé fordul. Mitrofán közeledik egyaranyosvállú

tiszttel. IS nyomukban hat-nyolc katonával, alkdJk hordágyat, élelmísze
reket cipelnek. Sereghajtónak orvos, s két szanitész. vöröskereszttel a
karján. kz_ ajtó nyitva marad utánuk, s vízhordó asszonyok kukucskál
nak be rajta. Féltijk a kövér barátot, pedig nem kell azt félteni. Mitrofán
már messziröl ránévet. A hóna alatt töviskoronás Krisztus-kép, Nyilván
valamelyik széjjellőtt templomból való ...

- Páter Papa - kiabálja ajándékozó örvendezéssel -, Páter Papa,
nes:ne, hoztam neked egy "bogát" ... egy "istent" ...

A templom előtt a rongylabdát rúgják az utca gyerekei. Kíabálnak :
Idesuetolj Dratvás! Henc volt, pápaszemet a bírónak! De azért a torony
galambjai nyugodtan fürödnek az akna körüli loccs-pocesban, nem ria
doznak már. Érzik, hogy ez az eljövendő mindennaphoz tartozik .•.

S odafenn a fakó fellegeken átdereng a nap, úgy, ahogy a lába
dozók először mosolyognak a hosszú-hosszú halálos betegség után ...

-
KÉT OSZTRÁK KÖLTÖ

Christine Lavant épp úgy a mai osztrák líra legjelentősebb képviselőí kÖ1Jé
tartozik, mínt Christine Busta. Az utóbbi verseéből 1964 májusában már kö
zö1'tegy csokorra valót a Vigilla rövíd bevezető ismertetéssel, Hajnal Gábor
és Rónay Gy:Ö~.fordításában.

A magyar olvasók előtt a színtén 1915-,ben született Christine Lavant neve
sem ismeretlen: néhány kölneményét már közölte a Nagyvilág. Fojtott szen
vedélyű, mágikus Iírája, mély keresztény ihletével, csupa metafizikus feszült
ség; mintha áflandóan valamí varázsos holdfény ragyogna tájain (egyik állan
dóan visszatérő kulcsszava a hold). Szinte alvajáró bűvöletben rnozog, a lélek
alig fölfogható üzeneteire figyelve, és a tépelődések "kereszt jegyében" fogant
szenvedélyeível. Látnoki és hallucinativ költészetének egyes hangjai olykor a
misztikusok lfrai szimbolikájálnak modem változataiként hatnak.

C H R I S TI N E L A V A N T V E R S E I

ATRAiKOM A FAf.,ÜT
(Ich verlege die Ortsclhaft)

Atrakom a falut balr6l jobbra,
ne kelljen többet a kriptában laknod,
örö,kre távoli táj marad az
örökre ampolna nélkül.
Tán jobbkéz felől majd fázni fOQs~,

mert kezdetben a nap még engedetlen,
hét holdfordul6 is kell neki tán,
míg áttöri burkát, mel'll olllan,
sokszorosan keménll.

612



Odaát még hold sose bűvölt,

ott minden idők-előtti;

míg balra meg kell majd küzdenünk
tlémon-szelíden, félálomi-bölcsen
minden csöpp levegőért,

mely félútig még hű marad.
Nem miattam történik ez,
én balra is, akár az Úr ölén,
úgy ébrednék és nem sínylődném,

szalmát s ólmot IW rtumék.
De neked, ki a kriptában lakol
IS az örök ampolna ,olaján élsz,
tüdőd szárnya alatt titokban
át kell szállnod a határon ama földre,
mely mit sem tud még a vizözönről,

IS ahol még sosem kelt föl a hold.

HA MEG AKARSZ LÁTOGATNI (W€!I1n du mích heírnsuehen wíllse)

Ha meg akarsz látog,atni,
egy kis csupor tejet
kell szívem teknőjébe öntened,
mert egy haragos sün lakik benne
s éhében tombol.

Ha meg akarsz látogatní,
előbb tűzka.rikát

kell vonnod koponyám körül,
mert benne egy mérges skorpió
jár körül kicsinyeivel.

Ha meg akarsz látogatni,
egy százszorszent igét
kell kőnyelvemre enáolv,asnod,
mert naponta kilencszer pokolra jár
hogy egy szót elégessen.

Ha mindennek eleget tettél,
üdvözlégy szájon, homlokon,
s a legtisztább szív fogad
a kereszt jegyében.

HALLGASD ME)(; A HELYET (Erhöre die Stelle)

Hallgasd meg a helyet, rmely rád emlékezik,
jöjj s illesd mega csiko'l'gó homokot,
mely szüntelenül az égre kiált
a viharért, mely eggyésooorja.

Vájd ki mélyebbre a hold kagyl6ját,
a napalmátvájd ki, vájd ki!
Mióta elha,gytam anyám ölét,
rejtőzni barlangom sose ,volt.

Vedd gondodba a vinnyogó homokszemeket,
tornuozz belőlük tornyot az égre,
vagy süss kenyeret a föld
éhét enyhíteni!

Tudom, hogy minden mag szavadra nő.

Homokom magokat keresni görögne
s oltalma lenne fűnek, mohának,
hogy mégegyszer eggyégyülekezzék.

Fülemet én már rég beszoqeztem,
de szívem kereke alatt csikorog,
csikorog éjjel-nappal, örökre.
Uram, könyörülj rnjtam!

Rónay György fordításai
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Rég van úton a fény,
olykor az éj közepén
megjön egy húnyt csillag fénye.

CHRISTINE BUSTA VERSEI

f:JJEL (Nachts)

Kinyíltak az álom meleg r6zsái
a gyermekszobákban.
Virágok nélkül megyek a foly6ra.
Mit adok a révésznek odalenn a parton?
Elég, ha azt mondom neki:
a hál6dban, halász, csillag van talán?

JOf:JSZAKAT-RtMEK (Gute-Nacht-Rehme)
Marc Chagall képmotívumai nyomán

Kék tchénkémet éjjel meaieiem,
fehér szarvat csinált néki Isten.

Tejes és zöld: az éj varázshatalom,
a hold sár'gáját térdemen ringatom.

Lelakatolt ház néz állhatatosan,
és mint álmatlan szemed, olyan.

Arulás-tyúkocska kárálva elszalad,
jótettről a kakas kukorít nagyokat.

A nyitott csűrkapun belépünk egyenest
az álomba, s nem húzom én rá a reteszt

S míg nézed: kékbe veszünk, a tehénke s én
örők bizalomba zársz húnyt pillád rejtekén.

R.f:G VAN ÚTON A FENY (Lang dst das Licht unterwegs)

Újraépülnek bennünk
ősi egek s mgyognak,
így teljesítjük még mindig
az első fény üzenetét.

S szerelmünk türelme is
- oly sok éj ismeretlen
ellobbanó csodája -
kit fog elérni egyszer?

EGY ROZSA PUSZTuLAsARA (Zum Uritergang einer Rooei

Mindenkinek, ki szeret, küldöm
e felfordított r6zsát!
Pirosba borul a tenger
s rejtetten illatozik,
hoZ feloldódik a sóban.
Vagy 'megkövesedik tán?
Halak, súgjátok rkagylóba
azoknak, akik szeretnek:
aktiniák kertjében,
tengeri csillag jegyében jőn el
a megfordult rózsa kora.

Hajnal Gábor fordításai
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