
tanúskodnak. Gazdagok sérelmekben és felismerésben, gazdagok képzeletben és
gondolatban, gazdagok történe.mí és politikai motívumokban, gazdagok evan
géliumi lelkiségben. Evangéliurniak, nem felekezeti értelemben, hanem az evan
géliurnok Jézusának szellemében, aki boldogoknak mondotta a szegényeket és ne
kik igérte Isten Országát" (Kurt Marti).

Cardenal nem hermetikus: "Arra törekszem - mondja -, hogy közérthető köl
tészetet alkossak". Erőssége nem a "virágnyelv", nem is a "líraian színezett képek"
halmaza - bár (költészete a bizonyság rá) ehhez is mesteríen ért -, hanem a
dinamika, a "ki kell mondani" időszerűsége. Kemény költő: egy-egy sora- úgy hang
zik, mínt az ostorcsapás. Néhol a ritmikus, szabadon áradó-hömpölygő költői so
rokat hirtelen megtöri egy-egy kifejezetten prózai mondattal, dokumentális szö
veggel, bibliai idézettel, hangsúlyozva ezzel egyrészt a vers aktuális jellegét, más
részt a maga emberi-papi-alkotói szemléletét. "Filmszeru" költészet az övé, nem
az élet "fényképezésében", hanem a film mozgalmasságában, vil1anásaiban, a jól
alkalmazott, gyors vágásokban : "A sugarak rácsaptak a Szent János ,The Divine'
katedrális falára, a ,Times' épületére, - , ... de ne maga Isten széljon hozzánk,
hogy meg ne haljunk .. ,' - rácsaptak a sugarak a Woolworth tornyára. a ,Chrysler
Company' falára, - s mint amikor villámok cikáznak. reklámfotók hasítottak a felhő

'karcolók szemébe. - , ... És mondották Mózesnek: Te beszélj velünk, és mi meg
hallgatunk, - de ne maga Isten Tszóljon hozzánk, hogy meg ne haljunk .. ,''' (A
Park Avenuen holtan talált csillag). - "Mister Lane, az amerikai követ távirata 
az államtitkárnak - feladták Managuában - 1934. február 14-én 6.15-kor, vették
Washingtonban 8,50-kor ..." - "Február 21, este 6 óra: - Somozával tárgyal az
amerikai követ, - négy kényszermunkára ítélt meg sírt ás .. ," (Nulla óra). - "Csó
kolj meg engem áh, Istenem a fényreklámok alatt - KODAK TROPICAL RADIO
F AND C REYES - színek forgataga - betűzgetí a Te neved" (Managua 6,30).

Ez a mozgalmasság, sokféle vonatkozás teszí, hogy Cardenalt minden közért
hetősége ellenére - sem könnyű fordítani. Ismerni kell hozzá nemcsak ,a költészet
rnesterségbelí részét, hanem az adott történelmi, politikai, társadalmi körülménye
ket, Latin-Amerikán túlmutató vonatkozásaikban is, és ismerni kell a bibliát, a
teológiát, a keresztény hitigazságokat és sajátos kifejezési formáikat, nyelvezetüket.

Azonfölül ismerni kell' az utca nyelvét is. Cardenal ugyanis szókimondó költő.

Nem "elvont" és nem "légies" még kifejezetten vallásos verseiben,'llsoltáraiban·
sem; a brutális ellen azzal lázít, hogy kendőzés nélkül, a maga brutalitásában áb
rázolja. Távol áll tőle mínden mesterkélt, hamis szakralitás, a "fehér irodalom"
minden egészségtelen kényeskedése, mínden körülményes kerülgetése az igaz
-ságnak, éppen mert szenvedélyesen hisz a maga igazságában: az egyetemes, evan
géllumí szerétet forradalmi erejében.

ERNE8TO CARDENAL

CAMILO TORRES ÉDESANYJA
"Camilo fiam tudta, hogy megölik. Én is tudtam. Teljesen biztos volt benne, va

lahányszor azt mondta: »Mama, ha megölnek engem ...« És én azt feleltem:
»Fiarn, ha megölnek téged ...-« ültünk az ebédlőben és úgy beszélgettünk erről, mínt
akik már előre tudnak mindent.'

Camilo Torres édesanyjával egy. elegáns villában találkóztam, amely azelőtt

-egy nagykapitalístáé Iehetett. Tükörfényes padló. A házon belül és körülötte cso
dálatos park. A berendezés stílusos és modern. Elefántcsont f'aragások. Német por
celán. Minden olyan épségben, mintha ffi$g míndig a hajdani tulajdonos lakna
itt. De a falakon a fényképek már újak: FideI, Che, Camilo Cienfuegos, És egy
felvétel a fiáról. Camilo reverendában.

Dona Isabelita arról beszél, hogy úgy szereti Fidélt, mintha a saját fia volna,
Fídel pedig úgy szeretí Dona Isabelitát, mint az édesanyját. És valóban olyanok
ők ketten, mínt anya és fia. "Fidélnek anyai szeretet kell és gondoskodás" 
mondja, (A fényképekre pillantok: egyiken a reverendás pap; mellette a másikon:
a szakállas FideI. És eszembe jutnak a szavak: .Lme a te fiad; íme a te anyád".)
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"Igy hát Fidélnek egy pap testvére is van" jegyzem meg.
a bólint, Ramón is anyjának hívja. Egyszer azt mondta: míért ne lehetne a

fia, ha FideI is az.
"Fidelnek/nyolc testvére van" - folytatja tovább. Majd Ramónról mesél, aki

a legközelebb áll hozzá.' Ramón nem vesz részt aktívan a politikában, nem úgy
mint Raul; Ramón gazdálkodik. Elégedett a sorsával, egyszerűen él. Egy alkalom
mal; amíkor Dona Isabelita meglátogatta őt, viseltes ingben találta, és az is folto
zott volt. Egy másik látogatásakor Ramón súlyos influenzával feküdt. "Adjatok
neki egy korty rumot" - ajánlotta. De egyetlen csepp rum sem volt a háznál.
Erre Fidelhez sietett és azt mondta: "Ez már túlzás. Ramón betegen fekszik az
ágyban és egy korty rum sincs odahaza. Küldj neki egy üveggel!"

Gyakran találkozik Fídel nővérével, Angelitávatt Angelita is szerényerr él. Mint
a többi kubai háziasszony, ő is sorban áll az élelmiszerüzletek előtt - és ez gyak
ran órakig eltart. Juanitaról meg azt beszélik a testvérei, hogy soha nem volt
körtnyű sora, és komoly gondot jelent a családnak.

Megkérdem Dona Isabelitát, vajon találkozik-e kubai papokkal?
"Nem fogja elhinni: ön az első pap, akit ebben a szobában látok, különben

egyetlen pap sem nyitotta még rám az ajtót."
Dona ISabelita Restrepe de Torres 72 esztendős. Haja ezüstösen csillog, de

a tekintete élénk. Szikár és sápadt.
. Fényképeket vesz elő. "Camilo első és egyetlen labdájával... Camilo szmo
kingban. mellette csinos lányok... A birtokon a lovával... Ezen hatéves... Itt
boxol. .. Ez a kél) az első miséjén készült ... · Tízéves korában a tanyán... Itt a
gerirláknál . .. Ez meg az elsőáldozási képe... (Matrózblúzban, huncut mosollyal.
Elsőáldozásom emlékére - Német Iskola - Camilo Torres Restrepo.)

Dona Isabelita megjegyzi, hogy ó míndíg antlkleriká'ís volt. És nagyon nehezen
viselte el, amikor a fia papi szemináriumba ment. Camilo először dominikánus
szerzetesnek készült. Elutazásakor, végső pillantásával még látta, hogy egy rendőr

segit neki a vonaton. Később hozzászokott a gondolathoz, hogy a fia a' .szeminá
ríumban van, de csakhamar meg is bánta. Azok a fiúk, akik dominikánusnak men
tek, két hónap múlva hazajöttek. De Camilo a papi szemináriumban maradt.

Aztán arról mesél, hogy Camilo már kiskorában is nagyon szerette a szegénye
ket. Apja orvos volt. Camilo sorozatosan elcsente és e'ajándékozta a gyógyszerelt.
Még a mozira kapott pénzt is szétosztotta a szegény gyerekeknek. Barátságot kö
tött az alamizsnáért házaló koldusokkal, szidták is érte otthon.

Nyolcéves korában a Német Iskolába került, de már az első tanítási napon
kiverte egy német fiú fogát, aki magasabb termetű volt Camilónál, és gyaláz
kodva beszélt Kolumbiáról. A gimnáziumban ellenzéki diáklapot szerkesztett, és
ebben tanárait állította pellengérre. Egész élete szakadatlan lázadás volt.

Dona Isabelita ma is neheztel az egyházra. Nem kedveli a hierarchiát, amely
csak alárendeltjeként bánt a fiával. "Még mindig keresztény vagyok, de már nem
vagyok többé katolikus" - mondja, Majd hozzáfűzi: "A főpapok ölték meg."

A vacsorához alig nyúlt hozzá, de ivott két pohárka bort. Kitűnő sonkával
kínált, ráksalátával, és egy Coppélia new csokoládé-fagylalt különlegességgel. 6
azonban mindebből nem sokat evett. A felszolgáló, aki az ételt szervírozta és nagy
serénven sürgött-forgott körülöttünk, váltig kínálgatta: vegyen már valamit. Teg
nap is csaknem rníndent meghagyott. Szinte nem is eszik. De ő azt mondja, hogy a
társalgás meg a bor egészen felüdítette, most nagyszerűen érzi magát és jól is fog
aludni.

Közben felhívja a figyelmemet az értékes lenvászon abroszra, a pohárkészletre
("valódi ólomkristály, kézimunka"), az ezüst evőeszközre ("itt még a hamutálcák is
ezüstből vannak"), de tüstént hozzáteszi, hogy nem kedveli ezt a környezetet, Csak
azért lakik ebben a házban, mert ide hívta meg FideI. De nem érzi jól magát
itt. Ha majd visszatér Kolumbiából és yégleg Kubában telepszik le, nem kell neki
ez a lakás. Aztán meg dolgozni is akar. Ért valamit a kerámikus mesterséghez, s
másokat is megtaníthat rá, hogyan készítik a porcelant vagy a csészéket (mint ami
lyenekből most iszunk). "Nem akarok profitálni a forradalomból. Én magam is
forradalmár vagyok."

Fia minden írását, a reá vonatkozó dokumentumokat itt Kubában szándékazik
összegyűjteni, hogy azután múzeumot létesítsen belőlük Camílo Torres emlékére,
Nem tudna többé Kolumbíában élni, és mire ott is győz a forradalom, amúgy
sein él már.
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"Szívembe .zártam ezt a forradalmat. Kubában szeretík a fiamat,' és a szere
tet tüze viszontszeretetet éleszt."

Egyszer meglátogatta őt Fidel a szállodában. Akkor még szállodában lakott.
Fidel egy órát vett elő és megkérdezte: "Ismered?" Mire ő felkiáltott: "Camilo
órája!" "Elhozták hozzám, és tudni akartam biztosan, vajon igazán Camilóé volt-e?"
F'idel sírt. Máskor is, valahányszor Camilo szóbakerült, míndig könnyek szöktek
Fídel szemébe. "Fidel hamar elérzékenyül" - jegyzi meg.

Amikor Dona' Isabelita halott fiáról beszél, kissé .reszket a hangja.
"A gerillák úgy szólították: Comandante. De ő megtiltotta nekik: »En csak egy-

szerű közkatona vagyok« - mondta."
Erdeklődöm, tud-e valami közelebbi részletet a haláláról?
"Tüzharcban esettel."
Hangja nem reszket többé, és mosolyog, amikor az ő élő fiáról beszél. Nem

rég megoperálták, és Fideltől a legnagyobb doboz Coppelia-fagylaltot kapta a kór
házban. A szobája meg valósággal úszott a virágokban. A pazar doboz fagylal
tot egy katona hozta és azt mondta: "A Direktor Komandante küldi." Ö szabad-

.kozott, nem tud ennyi fagylaltot egymaga megenni, de a katona erősködött: ""A
Főnök küldt l" Dona Isabelita erre szétosztotta a fagylaltot az ápoló nővérek és a
többi beteg között,

Akárhányszor találkoznak, F'idel mindig arcon csókolja őt, és ő is megcsókol
ja Fideit. Egy alk~ammal fiatal lányok rajzották körül: milyen szerencsések len
nének, ha Fidel egy csókot adna nekik. Mi lenne akkor! "No szép" - válaszolt
-, "Fidelnek jó puha ám a bőre!"

Búcsúzáskor még egyszer szemügyre veszem a fényképeket - a reverendás
pap mellett a másik Camilót (Cíerríuegost), és mellettük Fidelt (fején kepi, szajá
ban pipa), kevéssel odébb pedig Che baszk-sapkás, mosolygó arcát -, és eszem
be jut, amit Fidel mondott Camilo Cienfuegos halálakor: "Jönnek majd más Ca
milók!"; igen, a próféciára gondolok, amelyet egyszer Che is megismételt: "Camilo,
és mind a többi Camilók, azok, akik korán jöttek, és azok, akik még jönni fog
nak ..."

Már az ajtónál, megkérdeztem : akarja-e, hogy megáldjam, ahogy valaha Ca
milo fia is megáldotta?

"Igen, igen, áldjon meg, atyám. Hiszen Istenben hiszek."
És én megáldom őt. És megcsókolom hófehér haját ...

BALASSY LASZLÚ fordítása

Kockák

De mire való fölfejteni
az idő csontos szövetét?
Kitakarni a formát,
amelynek nincs kiterjedése?
Mozdítani a mozdulatlant?

Könyebb temetni, -elveszíteni.
Könnyebb felejteni.

Örökös építkezés, széttekintés.
Az első utca és a második.
A szülők elmúlásának városai,

fiatalságuk nyílegyenes útja
Európa mezőiben.

Hajnali társzekerek,
patkócs'attogás,
s a pesztrák és a katonák
vasárnapdélutáni kézfogója.
Az a tér.

A kórház és a templom.
Kockák, melyeknek minden oldalán
más-más történet képe volt.

A szülőváros kockakövei.

TÚTH JUDIT
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