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FO DOR ÁKOS

Xénia
Hûtsd le túl-for ró jószándékodat.
Nem biz tos, hogy rá igényt tar ta nak.
– S ha vár va vár nak is, fé kezd ma gad:
le ne elõz ze a sínt a vo nat!

Süli István fotója
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MESTERHÁZI MÓNIKA

Befelé
Hányszor ennyit kellene utazni,
homlokkal tapadva a kinti sötétbe,
míg az utazás volna a mozdulatlan –

Süli István fotója



30

SZA BÓ T. AN NA

Por dal
Ha gyors vo nat az éle ted,
és me net rend sze rint ha lad,
nem bá nod és nem él ve zed,
hogy min den él mény el ma rad,

ha látsz me zõt és kék he gyet
és vá ra kat és há za kat
és szél sö ré nyes ré te ket
és mes  sze szik la szá la kat,

ha nél kü led fut min den el,
de el for dulsz és rá le gyin tesz,
mint akit már nem ér de kel, 
mint aki un tig lát ta mind ezt –

mind egy, hogy hol jársz, szállj ki gyor san,
érezd, hogy nem vagy még ha lott:
mezítlábazz a me leg por ban,
in dulj to vább gya log.

Martos Márton fotója
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ELIZABETH BISHOP

Chemin de fer
A vas út men tén ha lad tam –
gyor sult a szív ve rés.
Épp túl szûk volt vagy épp tág
a talp fák köz ti rés.

Lát vány sze gény a táj:
a tölgy és a bo ró ka
szür kés zöld ágai közt
rá lát tam már a tó ra:

akár egy ré gi könny csepp,
amely le nem pe reg.
Re me te élt a part ján,
ko szos és elég öreg.

A le ve gõ be lõtt épp –
meg ráz kó dott a fa.
A tó vi ze fod ro zó dott,
csucsukkolt a vad ka csa.

– Éb resz tõ, sze re tet! –
ér ce sen zeng te tor ka.
És a túl par ti vissz hang
né hány szor utá na mo tyog ta.

Imreh And rás for dí tá sa

Szilágyi Zoltán fotója
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PODMANICZKY SZI LÁRD

A csúcs vas út
Forgách And rás nak

Már el múlt dél, ami kor be áll tam a par ko ló ba.
A le ve gõ pá rás volt és ful lasz tó, szórt fény hul lott a lom bok ra. Ilyen idõ ben le het, 

hogy nem si ke rül le fo tóz nom az Al pok hegy ge rin cé re bu kó nap ko ron got.
Már fél éve lak tam eb ben a sváj ci vá ros ban, és fél éven át fo lya ma to san ha lo gat tam, 

hogy meg más  szam a he gyet.
Ami kor ta vas  szal meg ér kez tem, még hó bo rí tot ta a csú csát, ide lent a tó par ton pe dig 

il la toz tak a vi rá gok, a ha jók be áll tak a dok kok ba, és a hos  szú pla tán sor le ve le in sár ga 
fény vil lo gott.

Egy szer re lát tam az ös  szes év sza kot. Lát tam a ta vasz ból a te let, és itt állt elõt tem az 
egész nyár sza ba don, s az õszi kö dök re em lé kez tet tek a pá rás haj na lok. Ak kor még nem 
tud tam, hogy egy éle ten át ci pe lem majd ezt az él ményt, meg rög zöt ten vis  sza vágy va, 
mint ha egy ré gi sze re lem olt ha tat lan szik rái nem hagy nák töb bé nyug ton az em bert.

Nem hi szem, hogy az el ér he tet len vá gya kat ki olt ja az idõ. Nem, az idõ a bol dog ta lan-
ság tom pa mér cé je lesz.

Be zár tam a ko csit, s mert egy hét tel ez elõtt úgy dön töt tem, hogy nem má szom meg az 
egész he gyet, ha nem fél útig fo gas ke re kû vas út tal uta zok, be sé tál tam a meg ál ló ba.

Se hol sen ki, csak a lom bok sö tét je, és a nem túl mes  sze hú zó dó au tó pá lya züm mö gé-
se. Egy pil la nat ra olyan ér zé sem tá madt, mint mi kor gye rek ko rom ban vár tam a busz ra. 
Vá ra ko zás, fül ledt me leg, szá raz ság tól ki égett fû cso mók.

Hogy el üs sem az idõt, há rom szor is át ol vas tam a ki ra gasz tott me net ren det, s mind a 
há rom szor meg bi zo nyo sod tam afe lõl, hogy sem mi lyen ked vez ményt nem tu dok igény-
be ven ni a nem túl ol csó ki ruc ca nás ra.

Nem volt ná lam más, csak a fény ké pe zõ gép és egy áll vány, hogy a hos  szú ex po zí ci ós 
ide jû al ko nyi fé nyek ne mo sód ja nak egy más ra. Bár so ha nem gon dol tam, hogy a ké pek 
éles sé ge va la mi fé le pro duk ci ós szint, sõt, re mek ké pe ket ké szí tet tem éj sza ka, ami kor az 
úgyne ve zett B-idõvel tar tot tam ma gam elé a gé pet. Így olyat is meg lá tott a gép, amit a 
szem so ha. Vö rö sen és sár gán iz zó fol tok let tek a be ton ka rók ból, s a ké pek szem csé zett-
sé ge va la mi fé le pszichedelikus má gi á val su gár zott elõ. A fény ké pe zés ben is a vé let len 
ér de kel, ahogy min den ben. A ki szá mít ha tó ság nak leg föl jebb a szer ke zet ben, a mód szer-
ben kell meg je len ni.

És ak kor hir te len úti tár sam akadt, egy idõs as  szony, aki a he gyen la kott, s he ten te 
csak egy-két al ka lom mal eresz ke dett alá az 1800 mé te res ma gas ság ból.

Mond tam, író va gyok, s ne kem ki vé te les al ka lom, hogy föl utaz ha tok er re a hegy re, 
és ké szít he tek né hány al ko nyi fel vé telt.

Meg ér tõ en né zett rám, mint aki hir te len tisz tá ba jön ki vált sá gos hely ze té vel, s hogy 
nem ké pes már át lát ni az elé tor nyo su ló szo ká so kon.

A vo nat las san im bo lyog va jött az ál lo más bó dé ja fe lé, a pá rál ló me leg el tor zí tot ta a 
kon túr ja it.

Föl száll tunk, és foly tat tuk a be szél ge tést. Ami kor a ka la uz hoz zánk ért, új don sült 
is me rõ söm ad dig tré fált ve le, amíg ki al ku dott szá mom ra is va la mi fé le nem lé te zõ ked-
vez ményt.

Bíz za csak rám ma gát, mond ta, s hogy va la ki fél órai is me ret ség után ké pes ilyen 
mon da tok ra, a biz ton ság ér zet be lát ha tat lan táv la ta it nyi tot ta meg elõt tem.

Ak kor még nem gon dol tam, hogy e szám ta lan nyit va ha gyott ka pu né hány hó nap-
pal ké sõbb so ha nem mú ló hon vá gyat éb reszt ben nem, s nem a gye rek ko rom em lé kei, 
ha nem a ci vi li zált ság nak ez a fo ka lesz a gon dol ko dá som ori gó ja, az ott ho nom szim bó-
lu ma. Egész éle te men át seb ként hú zó dó sza ka dék szü le tett az ott ho nom és ön ki fe je zé si 
esz kö zöm, a ma gyar nyelv kö zött. Egyi ket sem tu dom a má sik ba ol ta ni, és egyik nél kül 
sem tu dok tel jes élet ként gon dol ni az éle tem re. Az egyik nek a má sik ál tal oko zott vesz-
te sé gét pe dig nem tu dom el fo gad ni.

A fo gas ke re kû vas út las san, meg fon tol tan emel ke dett a csúcs fe lé. A hegy fel épí té sé-
nek kö szön he tõ en nem ka nyar gott, a hos  szú és egye nes hegy vo nu lat a tér ké pen nyi tott 
te nyér nek lát szott, vi szont a hegy má sik ol da la, épp el len ke zõ leg, me re de ken sza kadt a 
mély be.

A rö vid meg ál lók ban cse ré lõd tek az uta sok, mi egy idõ után el hall gat tunk, néz tük 
a lom bok kö zött elõ buk ka nó szik la da ra bo kat. Az járt a fe jem ben, mi cso da gi gan ti kus 
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mun ka volt csú csok ra fu tó vas uta kat épí te ni az Al pok ban, vagy épp 17 ki lo mé ter hos  szú 
ala gu tat fúr ni, egy sze rû en be lak ni ezt a zord nak tû nõ vi lá got. Én a hegy ben foly ton a geo-
ló gi ai idõt lá tom, va gyis konk ré tan az idõt, amely meg fejt he tet len sé gé vel höm pöly ge ti 
elõ re mil li árd nyi em ber éle tét.

Az ölem be te rí tet tem a tér ké pet, úti tár sam a kö vet ke zõ meg ál ló ra bö kött. Itt kell 
le száll nia, ha fél úton gya lo gol ni akar a csú csig. Az zal a le he tet len ér zés sel kö szön tem 
el, hogy biz tos vol tam afe lõl, so ha töb bé nem lát juk egy mást. Nem fájt, szó sincs ró la, de 
ezek a pil la na tok azok, ame lyek ben ol vas ni sze ret nék az élet ter mé sze té ben, meg tud ni 
ró la va la mit, ami ed dig sen ki nek nem ju tott eszé be.

Ez zel szem ben le száll tam, s a fo gas ke re kû kön  nye dén ha ladt to vább a két sé ge im 
nél kül.

Egy ér tel mû en ki ta po sott út ve ze tett a fák kö zött, az tán el ma ra doz tak a fák, fü ves 
lan ká kon ha lad tam to vább. A le ve gõ hûl ni kez dett, s min den nél job ban re mél tem, hogy 
meg pil lan tok egy tél rõl ki szá radt ha va si gyo párt.

A csúcs ra ve ze tõ úton szál lo dák és ét ter mek, be le épül ve a táj ba, in kább me ne dék ház-
nak lát szot tak.

Az tán egy emel ke dõ vé gé hez kö ze led ve hir te len el tûnt elõ lem min den. Nem volt 
to vább más, csak a kék ég. Meg áll tam és meg bor zong tam, mint ami kor va la mi kü lö nös 
je let ész lel az em ber, s igyek szik idõ ben föl ké szí te ni ma gát a ve szély re. El in dul tam az 
ég irá nyá ba.

Ami kor meg áll tam a hegy ge rin cen, he beg tem-ha bog tam, ér tel mes szó nem, csak a 
zi há ló tü dõn át áram ló le ve gõ hagy ta el a szá mat.

Ott áll tam a he gyek ki rály nõ jé nek, a Riginek a te te jén, és elõt tem az Al pok több 
száz ki lo mé ter hos  szú hegy vo nu la ta. Alat tam szé dí tõ mély ség ben ké ken csil lo gott a 
Vierwaldstätter-tó vi ze, s a pá rán át ap ró pont nak lát tam Lu zern vá ro sát. És a lent rõl 
hi he tet len ma gas ban köz le ke dõ Zep pe lin lég ha jó most alig lát ha tó, súly ta lan szi var ként 
le be gett a mély sé gek fö lött.

So ha nem él tem át eh hez fog ha tó ka tar zist. Zo kog ni tud tam vol na a bol dog ság tól, 
gic  cses vol tam, mint egy ró zsa szín kis ma lac.

A fel hõk ré te gei las san meg nyíl tak elõt tem, és mint ha tud ná a nap, hogy mi at ta jöt tem 
ide, szik ráz va bújt elõ a fel hõk mö gül.

Min den pa rá nyi volt, az élet, pa rá nyi volt a ha lál, a szép ség nek ez a ter mé sze te min-
den di lem mán és okos szón túl járt. Sok szor gon do lok ar ra, hogy ott a csú cson kel lett 
vol na be fe jez ni az éle tem út ját. Az, hogy er rõl ír ha tok, már nem ado mány. Egy no vel-
lám ban itt szór ják szét egy fér fi ham va it.

Mi cso da nap!
Meg ke res tem azt a he lyet, ahon nan min dent jól lát ha tok, a fé nyek leg ki sebb vál to zá-

sát is nyo mon kö vet he tem, és fel ál lí tot tam a fo tó áll ványt. 
Al ko nyi fény ben úszó, le ge lõ bir ká kat fo tóz tam, a ho ri zon tot, a ha vas csú csok al ko-

nyi pom pá ját, a Mythen ti tok za tos csip ké it, a Pi lá tus le nyû gö zõ bor dá za tát.
Kész vol tam.
Ahogy a nap alá szállt, hir te len hûl ni kez dett a le ve gõ, és vis  sza in dul tam a csú-

cson föl ál lí tott vég ál lo más fe lé, amely köz vet le nül egy szál lo da be já ra tá val szem közt 
he lyez ke dett el. Vo nat nem állt benn, és em be re ket sem lát tam. Hir te len meg for dult a 
fe jem ben, hogy el té vesz tet tem az utol só já ra tot, ta lán mos ta ná ban áll hat tak át az õszi 
me net rend re.

A szál lo da mel lett kü lön épü let ként állt a mos dó és a vá ra ko zó hely. Elõbb meg mos-
tam az ar com, az tán be nyi tot tam. Egy ap ró kály ha on tot ta a me le get. A fal mel lett szé les 
pa dok, a sa rok ban pok ró cok. Nem is a gon dos ko dás, egye ne sen a gond vi se lés ju tott 
eszem be. Ez itt a menny or szág, meg jöt tem, és én most már örök re itt aka rok ma rad ni.

Ak kor hang ta la nul be gör dült az utol só já rat. A ka la uz el szí vott még egy szi vart, 
a zseb ha mu tál ban el nyom ta a dekket, és a kül sõ fü les zseb be csúsz tat ta. Me he tünk, 
bó lin tott.

Alig hagy tuk el azt a sza kaszt, amit gya log tet tem meg, tel je sen be sö té te dett, oda kint 
nem lát tam sem mit. Egye dül ül tem az egész sze rel vé nyen. Egy pil la nat ra úgy kel lett érez-
nem, mint ha nem tud nám, ho va me gyek, mint ha foly ta tá sát re mél ném a ka land nak.

Az tán be szállt egy csa lád, és a ko csi vé gé ben, ve lem szem be ül tek le. Anya, apa, kis-
lány és kis fiú. A mell ka som hoz szo rí tot tam a tás kám, és ar ra gon dol tam, hogy az a fiú 
én va gyok. És má tól fog va ben ne élem to vább az éle tem.
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WILLIAM CARLOS WILLIAMS

Nyi tány
a moz do nyok tán cá hoz

Vá lo ga tott fér fi hang ok kán tál ják vá ro sok
ne vét egy ha tal mas te rem ben: ígé re tek,
amik eresz ke dõ lép csõ kön át
mély mo raj ba von za nak.

 A szür ke jár dát
az el vi tet ni ér ke zõk súr ló dó lép tei
lágy fén  nyé si et te tik: ide-oda 
hin táz a ku po lás men  nye zet alatt,
át meg át a sá padt, csu pasz,
föld szí nû mész kõ fa lak kö zött.

Tit kon egy nagy óra mu ta tói 
kör be jár nak! Ha gyor sab ban 
mo zog ná nak, rög tön le lep le zõd ne
az egész rej tély, s be vé gez tet ne örök re
min den han gya ös  sze ke ve ré se.

Fer de nap fény gú la, egy ma gas ab lak
fe lé szû kül, az óra sze rint mo zog; 
egy kö zép pont ból me re dõ, dis  szo náns mu ta tók: 
ki véd he tet len test hely ze tek vég te len 
is mét lõ dé se –
 – ket tõ – ket tõ óra négy – ket tõ óra nyolc!
Pi ros sap kás hor dá rok kes keny pe ro no kon sza lad nak.
Er re, höl gyem!
 – fon tos, hogy ne a rossz
vo nat ra száll jon! 
   Gör be fé nyek függ nek
a be ton men  nye zet rõl, de – 
   Ug rás ra kész víz szin te sek
csil lo gó pár hu za mo so kon: me leg iz zás sal
fû tött hor padt hen ge rek – hív nak be száll ni –
ne ki vág nak az idõ nek. De a fék egy rög zí tett
test hely ze tet ad dig tud meg tar ta ni, míg –
    – A fütty!

Nem ket tõ óra nyolc. Nem ket tõ óra négy. Ket tõ!

To ló ab lak ok. Színesbõrû sza ká csok iz zad nak
az ap ró kony há ban. Hát só fé nyek –

Idõ ben: ket tõ óra négy!
Idõ ben: ket tõ óra nyolc!

– alag út ba szo rí tott fo lyók: híd pil lé rek
gá zol nak át az isza pos mo csá ron: ke re kek
is mét lik ugyan azt a gesz tust, arány lag 
moz du lat la nul: a min dig pár hu za mos vas utak
vég te le nül vis  sza tér nek ön ma guk ba.
    Biz tos a tánc.

Szlukovényi Ka ta lin for dí tá sa


