
rendes, ahogy te mondtad mindig. Azt hittem, több vagyok, mint a többiek.
És semmi sem vagyok. Gőg. Tudod, mícsoda gőg azt mondani: vegyetek
rólam példát! És én ezt mondtam, Pedig lehet, hogy engem valóban csak
a gépek érdekelnek. S ez az egész apostolkodás csak megszokás volt? Most
kétkedek, Robi, ne kérdezz tőlem semmit. De el kellett mondanom, Éle
temben először kétkedek, s először sejtettem meg, hogy milyen mély hit
lakik azokban, akiket kicsinyeknek tartottam. Benned, Tiborban, Jutká
ban ... Verában.

- Nem értlek, Akos.
- A hit a legtitokzatosabb dolog. Én sem értem. És mégis.
Alltak a sarkon, a másik utcából erős fény vetődött rájuk. Nyári este

volt, meleg szél fújt, egy-egy ember az utcán, egy-egy világos ablak a há
zakon. Aztán a csönd, az éjféli utcák csőndje, a körülfoghatatlan csönd.

'Mindig Jutka jött utolsónak. Benyitott a szobába, Tibor lenyomta a
magnetofon gombját. Szólt a zene.

- Vivát! - mondták többen.
Róbert meg ezt látta maga előtt: gyerekek az iskolapadban, hullámzó

búzatáblák, s Jutka itt ül mellette a sezlonon. Valaki viccet mesélt, Botond
unottan bámulta a forgó tekercset, Hédi a szemüvegét szorongatta, pilla
natra csönd lett.

- Ha hinni tudnék. benne! - mondta két koccintás közt Jutka, ne
vetett, mikor már javában táncoltak.

Róbert most arra gondolt: "Tulajdonképpen sosem kételkedtem ab
ban, hogy létezik." S újra látta: a gyerekek szeme, a búzatáblák, az égő

csipkebokor és Jutka itt ül mellette a sezlonon,
I

KONSZTANTINOSZ KAVAFISZ VERSEI

KÖNYÖRGÉS

Egy hajóst elragadtak a tenger mély hullámai. 
Gyanútlanul az anyja megy a templomba, gyújtani

egy hosszú, tarka gyertyát a Boldogságos Szűz előtt,

hogy hozza vissza gyorsan s útjára adjon szép időt -

s mindig fülelve nézi, hogy merre jár a szél.
S míg veti a keresztet s imádkozik s remél,

az ikon nézi búsan és komolyan, mert tudja már,
hogy nem jön vissza többé az a fiú, akire vár.

A TElMPLOMBAN

Szeretem a templomot - a hexapterigáit,
edények ezüstjét, a kandelábereit,
a fényeket, a. szészékét, az ikonjait.

Ha belépek a Görögök templomába,
és tömjénillatai fogadnak
és liturgikus hangjai meg kórusai,
a papok magasztos külseje
és minden komor ütemű mozdulatuk,
ahogy stólájuk díszeiben ragyognak 
olyankor fajtánk nagy tisztességén tűnődöm

B dicsőséges bizantinizmusunkon.



I1ANUEL KOMNENOSZ

A király, Kir Manuel Komnenosz
egy mélabús, szeptemberi napon
érzi a közelítő halált. Az udvari
(megfizetett) csilLagászok összevissza
[ecsetmek, hogy sok éve hátra van még.
Ezt mondják ő k, de ő maga eközben
régi, jámbor szokásokra emlékezik
s kolostorok celláiból hozat
egyházi öltözéket magának
s azokban jár és öröm r gja el,
hogy egy pap vagy szerzetes lényébe öltözött.

Boldogok mindazok, akik hinni tudnak
s úgy végzik, mint Kir Manuel,
áhitattal hitükbe burkolózva.

SZINES űVEGBOL

Végletesen felzaklat egy részlet,
Joannisz Kantakuzénosz és Andronikosz Aszán lánlla,

Iréne
koronázásából, a Blakhernai palotában.
Minthogy mindössze néhány drága kövük voU
(és nagyon szegény a mi boldogtalan államunk),
műékszereket viseltek. Egy csomó üvegdarabot,
pirosat, zöldet, kéket. De nem látok én
e hitvány, színes ü1)egdarabokban
semmit, ami megaIázó,
vagy illetlen. Ellenkezőleg, olyanok,
mint keserű tiltakozás a megkoronázott
házaspár méltatlan nyomorúsága ellen.
Jel.képe annak, mi járt volna nekik,
mi lett volna való, mikor megkoronáznak
egy Joannisz Kantakuzénosz urat
meg Andronikosz Aszán leányát, egy Iréne úrnm.

MYRES, ALEXANDRIA, KR. U. 340.

Amint meghallottam a csapást, Myres halálát,
elmentem hozzá, bár kerülöm különben,
hogy keresztények házaiba járjak,
főképp, ha gyászuk van, vagy ünnepet ülnek.

Egy folyosón megálltam. Nem akartam
beljebb menni, mert észrevettem,
hogya halott rokonsága rám meredt
nyílt meglepetéssel és rosszallással.

Nagy szobában volt kiterítve.
A sarokból, ahol álltam,
láthattam egy darabját: csupa drága szlSnyeg
és ezüst meg arany edény.

Alltam, és sírtam a folyosó végén
és arra gondoltam, hogya kirándulás, a t4rsasá"
MlIres nélkül már semmit sem ér,



és arTa gondoltam, hogy nem látom soha t6bbé
féktelenül gyönyörű éjszakai csavargásainkon,
ahogy újjong és nevet és verssorokat szaval
tökéletes érzékkel a görög ritmus iránt,
és arra gondoltam, hogy örökre elveszítettem
szépségét, hogyelveszitettem örökre
a fiút, akit eszeveszetten imádtam.
Mellettem néhány vénasszony suttogott
élete utolsó napjairól - hogy folyton Krisztus neve
volt az ajkán,
hogya kezében fogta a keresztet. 
Azután belépett a szobába
négy keresztény pap és forró imákat
mondtak és Jézushoz könyörögtek,
vagy Máriához (nem ismerem jól a vallásukat).

Tudtuk mi, persze, hogy Myres keresztény.
Tudtuk az első perctől fogva, mikor
tavalyelőtt csoportunkhoz csatlakozott.
De pontosan úgy élt, ahogy mi.
Gyönyörökre mindnyájunknál mohóbb volt,
két kézzel a pénzt szórva szórakozásra.
Nem érdekelte őt a világ véleménye,
buzgón vett részt éjszakai verekedésben az utcán,
valahányszor véletlenül a bandánk
ellenséges bandába ütközött.
A vallásáról sohasem beszélt.
Sőt, egyszer azt mondtuk neki,
hogy magunkkal visszük a Serapionba.
Igaz, úgy látszott, mintha ez a tréfánk
nem esnék jól neki - most jut eszembe.
Igen, most emlékszem két más esetre is.
Amikor italáldozatot mutattunk be Poseidonnak,
elhúzódott tőlünk és máshova nézett.
Amikor egyikünk rajongva
azt mondta: "Alljon a mi társaságunk
a nagy, a minden-szépségű Apolló
védelme alatt" - azt suttogta Myres,
(a többiek nem hallották): "Engem kivéve."

A keresztény papok rázendítettek,
az ifjú lelkéért könyörögni. 
Megfigyeltem, hogy milyen buzgalommal
és milyen feszült figyelemmel
hitük szertartásaira, készítettek
mindent elő a keresztény temetésre.
Es hirtelen valami furcsa érzés
vett rajtam erőt. Úgy rémlett homályosan,
hogy Myres eltűnik a közelemből,

és mintha egyesülne, Ő, a keresztény,
övéivel, és úgy rémlett, i d e g e n
én lettem itt, n a g y o n i d e g e n, a kétség
egyszerre elfogott: és hátha szenvedélyem
csapott be, és m i n d i g i s idegen voltam neki?
Es iszonyú házukból kirohantam,
és menekültem, mielőtt megmásítaná
az () kereszténységiik Myres emlékezetét.

Vas I.tván fordításai


