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SZATHMÁRI IST VÁN

Folt a vi lág
Néz tem ki a vo nat ab la kon, uram, gye rek vol tam és csak 

néz tem ki, ki tol tam a fe jem, ló gat tam jobb ra, bal ra, majd 
elõ re a ros ka tag, fol tos, máj fol tos épü let fe lé, az ál lo más 
fe lé, ami nek túl ol da lán fi á ke rek áll tak, té len meg lo vas 
szá nok, hig  gye el, ilyen vi lág is volt, uram, és a ló nya ká-
ban csen gõ csi lin gelt, és né ha ver seny re kel tek a vil la mos-
sal, igen, egé szen az ócs ka pi a cig, szin te hi he tet len, már-
már én sem hi szem, és ahogy sza ladt az a ha tal mas bar-
na vagy szür ke ló, és csak úgy pá rol gott a tes te, na meg 
ha épp ürí te ni volt ne ki ked ve, hát mi cso da lát vány ez egy 
gye rek nek, meg hök ken tõ, per sze, de még is vonz za a tág ra 
nyílt te kin te tet, de lát tam már olyat is, hogy zacs kót erõ sí-
te nek az ál lat fa rá ra, de nem is ez a lé nyeg, uram, pö fö gött 
a moz dony nem mes  sze tõ lem, ha tal mas, fe ke te tes te mor-
gott, re me gett, a füst szép las san be te rí tet te a tá jat, mon-
da nám, de, mint em lí tet tem, csak ro gya do zó épü le tek vol-
tak ott sor ban, meg egy-két el ag gott, po ros nemtudomén 
mi lyen fa, igen, akár ha szob rok len né nek, me re vek a szél-
ben, egé szen azok. Ta lán azért ecet fa még is, a vá ros ál ta-
lam ki ne ve zett szim bó lu ma, és nyár volt, vagy in kább kez-
dett len ni, az iga zi fák zöld be bo rul tak, az Ali ba ba mel lett 
még bok rok is vol tak, már ja vá ban ment a fagy lalt, ba rack, 
va ní lia, eper, apám akart is ked vez ni ne kem, meg nem is, 
mert min dig olyan fe le más kap cso lat ban vol tunk, ha már 
jól érez tem ma gam, tud tam, nem tart so ká ig, el jön a vé ge, 
vett is fagy lal tot meg nem is, pon to sab ban vett, hogy utá-
na ne ve gyen, és hát rossz volt ez ne kem, de hát gye rek 
vol tam, kit ér de kel het tem én. És ak kor apám ös  sze ve szett 
anyám mal a park ban, és olyat mon dott ne ki, hogy én azt 
ma gá nak el mon da ni nem tu dom, olyat, uram, hogy anyám 
a fü le tö vé ig el pi rult, és én ilye nnek még so ha se lát tam, 
az aj ka re meg ni kez dett, vagy vo nag lott in kább, és fog ta 
ma gát, és ha gyott ott min ket, a hú gom pi tye r gett, és mint-
ha érez te vol na, rossz idõk jön nek, és tény leg, be fel hõ sö-
dött az ég, és már esett is, igen, és apám csak ült a pa don 
és ci ga ret tá zott, fúj ta a füs töt, és már egé szen sö tét lett, szür-
ke, ha sas fel hõk leb zsel tek a fák fö lött, és va la mi ma dár tril-
láz ni kez dett, de ha mar rá jött, ezt azért még se. Majd men-
tünk apám mal az úton, fog ta a ke zün ket, de vi lá gos volt, 
nem ve lünk van mos tan. A hú gom ra ga csos arc cal, szót la-
nul né zett a lá ba elé. Né pes tár sa ság jött ve lünk szem ben, 
meg lett fér fi ak, nõk és gye re kek, a baj szos, fe ke te fér fi 
ke zé ben bo ros üveg, han go sak vol tak, lár má sak, a kis lány-
ok, kis fi úk ne vet ve sza lad gál tak ös  sze-vis  sza, elõ re, hát ra, 
tel je sen sza ba don, mi meg csak men tünk apám mal, szin te 
ke resz tül raj tuk, mi kor a ba ju szos hir te len meg állt és apám 
fe lé nyúj tot ta az üve get, és szé le sen el ne vet te ma gát úgy, 
hogy az arany fo gai szin te az ar com ra ke rül tek, apám meg-
szo rí tot ta a ke zem és hú zott, von szolt ma gá val, és a hú gom-
mal is ezt tet te, igen, és már nem esett az esõ, és most biz-
to san tu dom, va sár nap volt.

Anyám ült a szó fán, mi kor meg ér kez tünk.
Nem né zett ránk.
Min tá kat né zett. Sza bás-var rás-tér ké pe ket, ame lyek min-

dig meg ló dí tot tak en gem. A kü lön bö zõ vé kony vagy vas ta-
gabb vo na lak utak ra, ös vé nyek re em lé kez tet tek, irá nyok ra, 
amik re vágy tam. Né ha meg pró bál tam kö vet ni õket, de ál ta-
lá ban gu banc lett az egész bõl. Be le bo nyo lód tam, -fullad-

tam, mint légy vagy bo gár a pók há ló já ba. De azért kezd-
tem min dent elöl rõl. Mert ak kor ezt még le he tett, uram.

És apám pár nap pal a par ki do log után el uta zott Pá rizs-
ba. Va la hogy úgy érez tem, so ha se jön vis  sza. Bus  szal ment 
a fõ vá ro sig, majd vo nat ra szállt. Azt hi szem, anyám ki kí sér-
te, de er rõl nem me sélt. És olyan fur csa lett min den. Mint-
ha hir te len egy más vi lág ba csöp pen tünk vol na a hú gom-
mal. Anyám éne kelt, le me ze ket hall ga tott. Még nap pal 
is be vol tak húz va a füg gö nyök. Üveg go lyó kat kap tam a 
szom széd fi ú tól, de ez sem tu dott fel dob ni en gem. Va la-
mi mo tosz kált ben nem. Ál lan dó an fi gyel mez te tett. Hogy 
mi re, ezt nem tud tam ki ven ni, uram, nem. Majd egyik nagy-
bá tyám fel akasz tot ta ma gát. Elõt te so kat ivott. Min dig is 
ivott, de most töb bet. Apám nem volt a te me té sen. Õ most 
Pá rizs ban van, mond ta né ha anyám, és olyan sa já to san 
mo soly gott. Nyug ta la ní tón. Ne kem leg alább is így tûnt.

A né hai nagy bá csi a na pot a spájz ban kezd te. Ki it ta a 
ne ki oda ké szí tett be fõt tek le vét. Sze ret te az as  szony, de 
a te me té sen még sem volt bá na tos. Egé szen fel sza ba dult, 
mond ta anyám. A fi ai át ka rol ták. Da dog tak mind a ket-
ten. Az egyik egy szer tel je sen el hall ga tott, me sél te ré gen 
az apám, és utá na min den át me net nél kül el eredt a nyel ve, 
csak be szélt és be szélt éj jel nap pal, akár ha be akar ta vol na 
hoz ni, pó tol ni a le ma ra dást, a da rab él et csend jét. Igen.

Apám egy szer csak meg jött. Em lék szem, ahogy disz nó-
bõr kof fer jé vel ké nyel me sen, szin te rá érõ sen jön fe lénk. 
Mi meg ál lunk a ház elõtt. Ak kor vi rág zott az akác. A 
hú go mon pli szí ro zott szok nya. Be le-be le ka pott a szél. 
Anyá mon fe hér ka lap. Mint egy las sí tott film. Nem akar 
vé ge len ni az egész nek. Apám csak jön és jön. Akár ha 
so ha se ér kez ne meg hoz zánk.

A szo bá ban ki pa kolt. Volt egy fe ke te ta sak, amit ne künk, 
gye re kek nek, nem mu ta tott meg. Per sze, hogy na gyon ér de-
kelt. Õ mo soly gott és meg si mo gat ta a ka rom. Ez egé szen 
új volt ne kem. És érez tem raj ta va la mit. Azt hi szem, mai fej-
jel, a kül föld sza gát, de ak kor ez nem volt vi lá gos ne kem. A 
ta sak ban, mint ké sõbb ki de rült, szí nes új sá gok vol tak. Te le 
ru hát lan nõk ké pe i vel.

Te hát, mint mond tam, az Ali ba bá ban már árul ták a 
fagy la tot, ta vasz ban, nyár elõ ben zson gott a vá ros. Ki pi-
rult ar cú em be rek sü rög tek-fo rog tak, fon tos kod tak a fõ té-
ren, majd elé ge det ten kor zóz tak a kor zón. Aho vá ne kem 
nem volt sza bad men nem. Hét után. Pe dig ak kor kez dõ-
dött min den. Ami ér de kes volt.

El uta zol, mond ta apám. A hú god a nagy ma má hoz 
megy. Anyád dal kell be szél nem, mond ta, ne ki meg 
ve lem. És én csak hall gat tam, uram. És ar ra gon dol tam, 
a fe ke te ta sa kot ta lán ma gam mal vi het ném. Hogy le gyen 
mit bá mul ni az út alatt.

Dél re men tem. Az is ko la szer vez te. Olyan fu ra volt. 
Ren ge teg gye rek év vé ge elõtt. És hát hogy be fi zet tek 
en gem.

Mint me sél tem, uram, néz tem ki a vo nat ab la kon, és a 
moz dony fe ke te tes te csak moz gott, re me gett, elõt tem ros-
ka tag épü le tek áll tak, és las san re meg ni kezd tek õk is, és 
va la hogy olyan pá rás sá vált min den, és ak kor va la mi for-
ró, ége tõ mas  sza a sze mem be csa pó dott, és tud tam, érez-
tem, he te kig csak fol tok ból áll a vi lág.
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MARIJAN PERŠIČ

A moz dony
fáj dal mas sü völ té se

Vas úti va go nok hos  szú so ra – mar hák kal te le. A ho mály még nem osz lott szét, ám de 
a le ve gõ han gok tól lük tet. Bús uk rán dal la mok ke ve red nek em be ri han gok kal, me lyek 
hang szó ró kon át ad ják az utol só el iga zí tást az uta sok nak.

Ka na dai transz port. So kak nak meg vál tás, so kak nak re mény su gár, má sok nak fáj da-
lom mal te li kény szer hely zet.

A le ve gõ ben szét te rü lõ ide ges ség min den kit ma gá val ra ga dott, még azo kat is, akik 
nem utaz nak. A ko csi kat ke vés sel éj fél után kezd ték el meg töl te ni, mint ha az uta sok fél-
né nek, hogy nem lesz elég hely, pe dig min den ki nek elõ re le fog lal ták.

Íme õk, az utol só di vat tal, ke zük ben kön  nyed bõ rön döt ci pel nek és a ki je lölt va gon 
szá mát ke re sik. Töb ben az ame ri kai had se reg fe ke té re fes tett egyen ru há ját vi se lik – az 
el fog lalt Né met or szág ame ri kai zó ná já nak egy ko ri ci vil rend õrei. Keb lü ket szá mo zott 
fe hér cé du la csap dos sa. Ez lesz új ne vük az új ha zá ban. A mai na pig kü lön fé le cí me-
re ket hord tak egyen ru há ju kon, mely meg ha tá roz ta nem ze ti sé gü ket. Ma pe dig az IRO 
– International Refugee Organization1 – pe csé tes fe hér cé du lá ja egyen lõ vé tett min-
den kit.

A vo nat in du lá sá ig még egy jó óra, de itt már min den ké szen áll az in du lás ra. Már 
itt van nak az il le té kes funk ci o ná ri u sok, úgy is ne vez het ném õket: az em ber ke res ke dõk. 
Õfel sé ge, az egy ko ri õr nagy, most az át me ne ti tá bor pa rancs no ka, ide ge sen, tel jes fon-
tos ság gal, a vo nat elõtt jár-kel. Ám ha az em ber pon to san szem ügy re ve szi, áb rá za tán 
nem a vég ze tes ag go da lom fi gyel he tõ meg, amit tiszt sé ge mér ki rá, ha nem az ál mat lan 
éj sza kák nyo ma és a whiskyé, mely egy kor for ró nap ja it hû töt te In di á ban. Mel let te a 
sze mé lyi tol má csa, a Luftwaffe Hauptmann egy ko ri tiszt je, akit min den lé pé sé nél iga zi 
né met en ge del mes ség gel kö vet egy ap ró, zö mök, szõr szál ha so ga tó Mr. Wainer, a len-
gyel zsi dó, az IRO sza ka szá nak he lyet tes igaz ga tó ja, ide-oda ug rál és te re li az emig rán-
so kat, akik a va go nok elõtt tö meg be ve rõd nek, vis  sza a vo nat ra. A britt Battle Dress2, 
amit sem mi kép pen sem ka to ná san vi sel, épp úgy jól áll ne ki, mint a len gyel had nagy nak 
Jelineknek, a tel jes ke rü le ti DP tá bo ra köz biz ton sági fõ nö ké nek. He lyet te sé vel, az egy ko-
ri ju go szláv ki rá lyi had se reg had na gyá val, hos  szú lép tek ben sé tál gat a vo nat kö rül, áb rá-
za tát mond va csi nált nagy zás éke sí ti. Az tán egy ha lom ke vés bé fon tos hi va tal nok, fon-
tos sá gu kat él ve zik, egyik ré szük pa ran cso ló lag uta sít ja a moz dony ve ze tõt, böm böl tes se 
meg a szi ré nát, hogy az em be rek el ne ke ve red je nek, má sik ré szük a hi va tal nok nõk, akik 
a mik ro fon mel lett vi tat koz nak, me lyi kük fog sze ren csés utat kí ván ni az emig rán sok nak 
az erõ sí tõ be. A nap el sõ su ga ra it a vo nat kö rül hem zse gõk re ve tet te. A bom bá zás tól fé lig 
le dõlt né met ka to nai rep tér han gár ja i nak hos  szú ár nyai úgy tûn nek, mint  egy be teg fe hér 
szá raz uj jai, aki erõt le nül meg ka pasz kod va az élet min den gyógy nö vé nyé be, hi á ba ki ált 
ezer fi a talem ber után, hogy se gít se nek raj ta, hogy ma rad ja nak. De hi szen itt még is ezer 
em ber akad, fi a ta lok, egész sé ge sek, akik in du ló ban van nak. Ezer egész sé ges erõ, akik 
el men nek tá mo gat ni az egész sé gest, ahe lyett, hogy a be te gen se gí te né nek – Eu ró pán.

De ne kik sem kön  nyû. Lá tom õket, a pa rasz tok fi a it. Az utol só pil la nat ban a bú csú zás 
elõtt föld re tér del tek. Az eu ró pai föld re, mely fel ne vel te õket. El tá vo lod tak a vo nat tól, 
a na iv ének lés tõl. El, a ma gány ba, a gyep re, ahol egy kor mo to rok ber reg tek, me lyek 
mind ezt a sze ren csét len sé get okoz ták. Né mán sé tál nak és a föld re sze ge zik te kin te tü ket, 
a fû re, a le ge lõk re. Sze mük szo mo rú és moz du la ta ik las sú ak. Tu dom, mi gyöt ri õket.

A föld, az anya, a haza…
Ám a moz dony sü völt, süvölt…

(Diepholz, Né met or szág, 1947)

Luk ács Zsolt for dí tá sa

1 Nem zet kö zi Me ne kült ügyi Szer ve zet.
2 BDU-nad rág (Battle Dress Uni form = harc té ri egyen ru ha).
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BALLA ZSÓ FIA

Vo na tok
De ho va let tek a gõz moz dony ok,
a szé les mel lû, fé lel mes vas pa ri pák?
Kür tös hang juk mes  sze hord ja a szél.
Lát ha tat la nul dü bög ve min dig igértek –
be fu tást, jö ve telt, a kez det sú lya it.

Még csak hal la ni, ahogy dö rög, kö ze lít
a fény csó vá ja az éj ben, a hó ban,
vagy a ká ni ku la fe ke te só ját 
tol ja elém.

Jön-jön a whitmani vég zet, kö ze leg Pe tõ fi re mé nye.
Jön iszo nyú an, ör vé nye le nyû göz.
Kész pa rancs ura lom, gyom rá ba majd erõ szak
gyö mö szöl. Száz ru ha cso mó a test.
Ret te gés öve zi, a ret te gés tisz te le te
a sín pár mind két ol da lát:
hát rál va les sük a vas szü gyû gé pet,
a mell kas ka zán ját, lám pa sze met,
ka la pá ló húsz rop pant ke re ket,
íves ten ge lye ket, egye nes ka ro kat.
Füst be-gõz be ve szünk, és ak kor:
ro ham! acé los ret te net tel
ki nyom juk a kí gyó be lét, 
ki tol juk a le szál lók bar na so rát.

Hány szor tép föl a haj nal, hány szor
mos dik gye rek je ges szo bák ban,
tûhideg pa ta kok ban,
hány szor hur col ják cél zott nya ra lás ra.
A hos  szú ut cán hö rög nek dög cso ma gok,
zi hál va ko cog nak, és nin csen sem mi
fel ol dás, sen ki erõ sebb. Csak hí zik,
nem fogy a vin ni va ló. Köny vet, kö ve ket,
ká vét, gyógy szert, húst, la po kat
la po gat a vá mos. Cir kál a zsák kal,
hogy te le tölt se a ha tá rig.

Ó, re ves bûz, ah, avas má sod osz tály!
óh, restiszagú, te le ült ku pé!
Jaj, zsí ros pisiszag, fo lyo sók kan ga tyái!

Fel szállt Dsida Kocsárdja? Hol van az éj je li vá ró,
a zöld te rem a vas ka rú pa dok kal?
Hol a pis la álom, a ker ge lár ma
szûk ne o nok szür ke ár nya alatt,
hol ké sik a csat la ko zás?

Ho va állt be, mi lyen út ra kelt vo na tunk?
Hol van a vég te len exp res  sz,
a sevége-sehossza kö tél zet,
amely el vitt sor som sok oká ig, fo gat lan
er dõk nyi la dé kán, léckeritések al ján, csat to gó hi da kon?
Kõ szén füst su ho gott po ros pa ne lek pe re mén,
ku tya csor dák közt röpitett, 
pa ta kok kö ve men tén – az öröm höz?
Hol van a gyors, amely haj nal ra el vitt Bu ka rest be,
s dél re a ten ge rig?
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Szá guld ma is – mí nusz ti zen nyolc fok ban,
be tört ab lak kal, sü völt ve ro han.
Hol a Temesvár–Iași-gyors?
Vesz te gel és to lat, ráz, za ka tol, s én
megfagyok… hol az a vasló, amely
el visz a bal jós sze re lem hez?

Fél re csú szik a lé nyeg,
le fagy a sor sunk.

Hol a meg ál ló? Hol a cél? Mind egy
igye kez nünk. Hol az al vó és hol a szun  nya dás?
Hol van nak a siltes, kö vér pénztárosasszonyok,
a cson tos te nye rû posz tó ka la u zok?
De hol za ka tol nak a kí vül ma ra dók?

Pi hen het a szív, a tü dõ –
mint a vo nat füst, úgy mos át
a szá raz bú csú zás.

Ó, te ha tal mas moz dony, ren ge tés –
úgy vár ta lak, s ti tok ban fél ni mer tem,
ha ráz kó dott a föld, fel zen gett a pe ron,
s te el söp rõn be fu tot tál! Vágy s ke se rû ség
kön  nyen csûdöd elé zu han hat.
Jö võm je lez do bog va, a halk kvazár.
Hol a csi kor gó csil lag? Mert di a dal az ér ke zés
és ígé ret a tá vo zás.
Meg ló dul a vég zet, s majd má sutt oda vág.
Há nyan in te get tek, és sen ki se tud ta: a táv
újabb és újabb örök lét be zár.

Sár gál lik hány jö ve tel! a haj na li szür ke
lám pá nál áll a Balt Orient-expressz, ben ne
szám ta lan el ma radt ta lál ko zás.
Ket ten mar ko lunk egy fo gan tyút!
Jaj, hány pá lya ud var, szü net len
ös  sze ra gaszt ja õket az el fu tó sín,
egy mást nyúz za in du lás és vá ra ko zás.

Kat to gó dü bö gés. Az ab la kok hoz
úszik, for dul a táj.
Men  nyi ég bol tot hagy tunk cser ben
és zsú folt, em ber sza gú éj je lek ben
hány ott fe lej tett szü lõ hang ja száll.

Lég áram raj zol pi ros vo na tot:
új lép csõn kön  nye dén ki-be szál lok.
Jár mû vek sze gik, stop pol ják a na pot,
meg rit kít ják az élet szö ve tét
a vas-hús uta zá sok.

Krak kó, Lip cse, Bu da pest, Bu ka rest
sik lik a kát rány idõ te te jén.
Ber lin, Bécs és Ná poly elõtt
száz tûz pi ros vo nat, száz va kond
pu hít ja fel a meg la zult idõt.
Ala gu ta kon csú szom cél ja im fe lé,
s akár a kulcs a lyuk ba, úgy
ta lá lok a vi lág ba.

Szamódy Zsolt fotója
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VASADI PÉ TER

Sú gás moll ban II.
Beney Zsu zsá nak

Két hos  szú, vörös vagonos sze rel vény dör gött el egy más mel lett, el len té tes irány ban. 
Az egyi ken ma gyar egyen ru hás gye re kek zöty kö lõd tek a szal mán, fegy ve re ik kel. A 
nyi tott vagonkapun bá mul tak ki fe lé. Néz ték a hát ra fe lé ro ha nó föl det, fá kat, ki égett fal-
va kat, rom vá rost, el sö té tí tõ füstöt… A má si kon csí kos rab ru hás, so vány, be teg, ret te gõ, 
le ko pa szí tott né mák ta pad tak a vas rá csos kis ab lak ra, levegõért… Mind két sze rel vény 
nyo mo rult ja it ha lál ra ítél ték az örök s al jas ma gya ráz ko dás nagy mes te rei s túl élõ ik. Õk 
min dig em ber rõl s igaz ság ról po fáz nak, s min dig megbuknak… Teg nap: Nürn berg, 
Ugan da, Bag dad. Hol nap: Új vá ros, Nagy vá ros, Vi lág vá ros.

•

Hon nan e las sú úszás nak
ví vó dó gyö nyö rû sé ge?
S ha ver gõ dik, moz gá sá nak
fölülete – pa pí ron – mi ért
oly sely me sen tengersima?
S ak kor még is hon nan
(ben ne s alat ta) a sö tét,
ez a dur va, erõs, füst ben
te ke re dõ, kátrányfekete
láva-test-hányattatás,
ahogy sor já zik ki be lõ le,
mint ha ra pás ra a fog sor
a nik ke le zett szö ges drót,
s a csupavér óri ás száj
va dul nye li vis  sza a kó rus-
si kí tást; on nan? On nan?
S ez a vas kos vo nag lás
még sem me ri át tör ni a
víz tü kör szent sé gét;
vis  sza me rül, el uta sít va.
S ki bá to rí tot ta kí gyó-
moz gás ra ezt a sza la go zó
fé lel met, mely ma gas ba
tart, s szét kun ko ro dik?
Kit ke res még min dig,
ho lott már rég az övé?
A pokolt (száll va alá) az
emberfia-Atlasz át is fúr ta,
most hord ja, majd el emész ti.
… Aki ol va sott té ged va la ha,
pó ru sa in vet te ma gá hoz
a szel le med ben el si mu ló
lé lek eu ka risz ti á ját. Ki
mind vé gig val lot ta, nyög te
szo rong va: Nem te he tem, nem
tu dom, az te szi; az tud.
Míg má sok csá pol nak utá na,
tõ led el vé te tett az öröm.
Most mé ret len csönd ben
fé nye se dik ben ned, ég-
kék ben, mint a Du nád.
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WILFRED OWEN

Bú csúz ta tás
A rám pá ig, a sö tét fák alatt
Vé gig da lol tak.
El szánt vi gyor ral telt meg a vo nat. 

A mel lü kön fe hér vi rág fo nat:
Akár a hol tak.

Unott hor dá rok kö zött egy ho bó csak
Hu nyo rí tott,
A tá bor ból majd hi á nyoz ni fog nak.
Vál tott a kar, je lez tek a vo nat nak,
In dul ha tott.

Mint tit kos bûn, a né ma ság ba von va
Ment a csa pat,
Ide ge nek: nem tud ni, me lyik front ra.

S rö hög-e mind a nõn, aki tõl kap ta
A vi rá go kat.

Meg jön nek-e majd ér ces ha rang szó ra,
Har sány va go non?
Ke vés, na gyon ke vés jön per gõ dob ra,
Né mán kul log a fa lu szé li kút ra
Kis föld úton.

Mes ter há zi Mó ni ka for dí tá sa

Szilágyi Zoltán fotója
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URI ASAF

A vo nat rab ló
Nyolcéves ko rom ban vo nat rab ló vol tam (ma így mon da nák: ter ro-

ris ta). Per sze jócs kán volt itt ter ror, ré mü let, me lyet ben nem a va go nok 
pusz ta lát vá nya kel tett. A túl élõk fé lel me tes dol go kat me sél tek a MÁV- 
va go nok ról. A mar ha va gon ok ban 1944 má ju sá tól jú li u sá ig em bert szál-
lí tot tak. Én 1948-ban a Dé li pá lya ud var ral szem ben lak tam, nap-nap lát-
hat tam és ta nul má nyoz hat tam a sze rel vé nye ket, a va go no kat, a moz do-
nyo kat, kü lö nö sen a fe ke te 424-es acél pa ri pát, mely re még büsz ke is vol-
tam. De ami kor le szállt az es te, el in dul tam, hogy egy ma gam ki ment sem 
a ro ko na i mat azok ból a va go nok ból. Ad dig ra ne kik is meg for dult a fe jük-
ben, hogy en nek nem lesz jó vé ge, de le vol tak re te szel ve és plom bál va, 
mint egy iga zi ál lat ra ko mány. Nem is re mél ték, hogy va la ki a se gít sé gük-
re in dult. Ne kem sok idõm volt ezen gon dol koz ni és sem mi se aka dá lyo-
zott meg, hogy meg nem tör tént té te gyem azt, ami meg tör tént. Az sem 
za vart, hogy a szál lít mány több sé ge már négy vagy öt éve ha lott. Éj sza-
kán ként a vo na tok után lo póz tam és fel ka pasz kod tam az utol só va gon ra 
és le kap csol tam a sze rel vény rõl, majd fel fe szí tet tem az aj ta ját, és min den-
ki nek azt ki a bál tam, fus son, amer re lát. Na gyon szá mí tot tam a szö vet sé-
ge sek re, kik nek gyer tyá val vagy zseb lám pám mal je le ket ad tam, hogy hol 
bom báz za nak. Mi kor a töl tés és a sí nek meg sé rül tek, egyen ként ki nyi tot-
tam a szét szórt va go no kat és min den kit ha za küld tem. De saj nos egyik 
álom se vált va ló ra. A nagy szü le i met so ha nem is mer tem.

Far kas Ist ván utol só út ja
Far kas Ist ván ma gyar fes tõ mû vész (1887–1944) ce ru zá val írott utol-

só ki ál tá sa túl ké sõn ju tott el a cím zett hez. A se gély he lyett ma radt a 
je ges fé le lem, az tán min den gyor san tör tént és tény sze rû en.

1. A gyûj tõ tá bor ban írt lap:

„Mé lyen tisz telt Fe ri bá tyám (Herczeg Fe renc), vég ze te sen le he tet len 
hely zet be ju tot tam. Kecs ke mé ten va gyunk a tég la gyá ri tá bor ban. Kor bá-
cso lás, éhe zés pi szok ten ger. – Le ír ha tat lan !! Na gyon kér lek, min dent 
kö ves sél el, hogy mi e lõbb (sür gõs!!) mert el visz nek – el ke rül jek in nen. 
Vis  sza ahol vol tam, s on nan em be ri hely re. – Na gyon si et ve írok. – S. 
O. S. ölel F. Pis ta.” 1

2. Azt sen ki se tud ja, hogy ho gyan ke rült elõ F. I. va gon ból ki do bott 
lap ja:

„ha en  nyi re meg aláz zák az em be ri mél tó sá got, már nem ér de mes to vább 
él ni”

Élet men tõ vo nat
Far ka sok, el pisz ko ló dott bun dá jú ál la tok ke rül get nek. A va don mel-

lett vas úti ál lo mást sej tek. Már egy órá ja fu tok, de vég re itt, a fü lem ben 
za ka tol a vas úti sze rel vény. El kell ér nem, és ek kor a vo nat, mint ha a 
gon do la to mat ol vas ná, elõ zé ke nyen elém ka nya ro dik. A nyi tott ko csi-
ban va sár na pi ki rán du lók áll nak. Fel ug rok egy ele gáns nõ mel lé, ki nek 
a ma gas sar kú ci põ je a léc pad ló hoz van erõ sít ve. A ka nyar ban ka pasz ko-

1 S. Nagy Ka ta lin: Far kas Ist ván, Arthis Ala pít vány, 1994.
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dom. Az ele gáns nõ nek és a töb bi ek nek nincs er re szük sé gük. A fal ka 
nyü szít ve ro han a vo nat után, so vány ebek, vi csor gó va dak. Észak nak 
visz nek, szél vész gyor sa ság gal.

Alul já rók
A bi ro da lom ál ma jó, de a ko ro ná ból pen gõ lesz és a pen gõ bõl ha lál
Gö dör be es tem, az em be rek ki nyúj tott ke zei kö zé, a jég hár tyá-

val bo rí tott tó csá ba. A sár még fa gyos a gö dör fa lán. Ad dig Né meth 
Já no s1 mel lett ül tem a pad ban. Ez Gyu lán tör tént? Nem, Nagy vá ra-
don! Egy na pon el tûn tem. Azok kö zött vol tam, aki ket a te her au tó-
ra tet tek. Né meth Já nos úgy em lék szik, hogy ve lem együtt – ve lem 
egy idõ ben – az a kis lány is el tûnt az osz tály ból, akit a nyá ri szün-
idõ elõtt Veronese-zöld kan tá ros szok nyá ban já rat tak a szü lei, ró zsa-
szín blúz zal. Né meth Já nos szí nek ben gon dol ko dik. Nem te het más-
képp, mi kor az apo ka lip szis a há zuk elé áll, az aj ta juk elé fek szik. 
Még nyolcéves se volt és vi zet vitt a va gon hoz. Nyolc éve sen nem félt. 
Da róc ru hás, szür ke sap kás fog lyok ra em lék szik, akik nem ma gya rok. 
Ne kik fe ke te egyen ru hás õr du kált, a va gon aj tó nem volt le re te szel ve.

Va la mi vel ez után át gu rul egy má sik, egy nyom ta lan sze rel vény, mely 
a sej té se ké, mely rõl akár ebéd köz ben is le het be szél get ni. Né meth Já nos 
édes ap já nak a bolt ja a nagy vá ra di ál lo más pe ron ja men tén az utol só ház. 
Né meth Já nos több ször vért lá tott a ház fa lon. A fa lon vér van. Mit je lent ez?

Elek Artúr2 1944. áp ri lis 25-én ön gyil kos lett. Nem vár ta ki azt a 
meg ret tent kap tárt, mely ben szár nya sze gett mé hek he ver nek (egy má-
son), mint Ro mán György3 „jár vány ké pe in”. Rend a gyöt re lem ká o szá-
ban. Va la ki még is ki nyúl, ki szól, ki sza lad: ez a sap kás kis fiú. Fél re tol-
ták a va gon aj ta ját, nincs õr, vagy nem néz oda. Va la mi meg akadt, és 
ma gunk ra hagy tak!? Egy em ber ki fér a ré sen, egy gye rek. Nagy apám és 
nagy anyám a va gon sar ká ban gub basz ta nak. Vég re, meg kap ták az áhí-
tott he lyet, ájul tan él nek. Vol tak olya nok, mint  (Ro mán György nagy-
báty ja) Elek Ar túr, aki nem akart sár ga csil lag gal jár ni?

Nem, ez nem vo nat, nem mar ha va gon, ta lán nem is va gyunk zsi dók? 
Ki ta lált ki min ket? A mi vé rünk az, mely meg újul a ház fa lon nap mint 
nap, meg al vad és meg újul, és a szé gyen tõl fel lán gol, mert élünk to vább, 
mert ma gya rok akar tunk len ni.

1 Né meth Já nos, Svájc ban élõ fes tõ mû vész.
2 Elek Ar túr (1876–1944), író.
3 Ro mán György (1903–1981), fes tõ mû vész.

Szilágyi Zoltán fotója
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HUGO WILLIAMS

Gõz kor szak
A hor dá rok ra em lék szel? Vi har vert,
víz kék sze mû öreg fi úk,
egy se volt kéz nél, ha kel lett.
Moc can ni se tud tál
1953-ban nél kü lük.
Hoz zá tar toz tak a bú csú zás hoz.
Hor dárt, drá gám, gyor san ke ríts egyet,
a je gye det én meg ve szem.
Ta lál ko zunk a pe ro non.

Hir te len meg-meg ira mod va
át ro ha nok az elõ csar no kon,
fej ve szett lo vag ként
fo rog a fe jem,
ahogy hát ra-hát ra pil lant ga tok.
Do bó tüs kék és -kések be pa kol va,
az elem lám pa is, meg az Igaz Ro mán cok,
az el jö ven dõ hó na pok ra a tel jes
túl élõ-fel sze re lés, még az irány tû is.

Hor dár se hol egy szál se,
csak JADS, a dirihelyettes
strá zsál a pe ro non,
ap ró pénzt csör get a zse bé ben.
Je lent kez ze tek az ügye le tes nél!
Szed jé tek ös  sze az ágy ne mût!
A polc ren det tes sék be tar ta ni!

Anyám buk kan fel, mint egy új nap
a fel hõk mö gül. Mo so lyog,
mint ha most ér kez nék ha za.
Hor dárt von szol ma ga után.
Drá gám, én me gyek is.
Tu dod, men  nyi re utá lok bú csúz ni.
Kép re gényt, au tó kat el cso ma gol tam.
Van lis ta is…

Még egy szer meg csap a Moment Suprême,
ahogy hoz zám ha jol, és nem ma rad más utá na,
csak egy el le be gõ il lat sza lag,
a nagy óra zök ke nõ nagy mu ta tó ja,
síp har sa nás.

Az tán – a nagy ug rás, vis  sza fe lé,
fan tá zia-ku lis  szák, a kör be ál lí tott
tár sze ke rek egy po ros sí kon,
re pü lõ to ma haw kok vil la ná sa.

Imreh And rás for dí tá sa
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MELIORISZ BÉ LA

Õt lá tom
a szep tem ber vé gi
egy ben utol só nak szánt bú csú zás kor
mi e lõtt meg csó kolt vol na
a vá lás ri tu á lé já nak ré sze ként 
na gyon ked ve sen an  nyit kért
el me nõ ben ne for dul jak
és ne néz zek vis  sza
ígér jem meg
így tör tént
s bár nem él egyet len
fél re csú szott nyak ken dõm ben
vagy el vé tett sza vam ban sem
az óta csak õt lá tom ott ácso rog ni
min den ál lo má son
me lyen las sí tás nél kül
fut át ve lem az õsz csend jét
da ra bok ra tör de lõ vo nat

Szilágyi Zoltán fotója
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CHARLES DICKENS

Az ame ri kai vasút1

(Bos ton ból Lowellbe2 utaz va) el sõ íz ben ta lál koz tam 
az ame ri kai vas út tal. Mi vel ez a rend szer nagy já ból egy-
for ma az Ál la mok ban min de nütt, ál ta lá nos vo ná sai köny-
 nyen le ír ha tók.

Nin cse nek el sõ- és má sodosz tá lyú ko csik, mint ná lunk, 
azon ban van ko csi az urak ré szé re és ko csi a höl gyek 
ré szé re: a leg fõbb kü lönb ség kö zöt tük az, hogy az elõ-
zõ ben min den ki do hány zik, a má so dik ban vi szont sen ki. 
Amint pe dig a fe ke ték nem utaz nak együtt a fe hé rek kel, 
van egy né ger va gon is: egy nagy, idom ta lan, ot rom ba 
ho dály, mint ami lyen ben Gul li ver ke rült ten ger re az óri-
á sok országából.3 Nagy a zöty kö lõ dés, nagy a za ja, nagy 
a fa la, nem nagy az ab lak, lo ko mo tív húz za, éle sen sí pol, 
és csen get.

A ko csik olya nok, mint a ko pott om ni bu szok, de na gyob-
bak: har minc-, negy ven-, öt vensze mé lye sek. Az ülé sek 
nem az egyik vé gé tõl a má si kig nyúl nak, ha nem ke reszt-
ben áll nak. Az ülé sek két sze mé lye sek. A va gon mind két 
ol da lán hos  szú sor ban hú zód nak, kö zé pütt egy kes keny 
fo lyo só, és mind két vé gén egy aj tó. A va gon kö ze pén rend-
sze rint egy kály ha áll, fa szén nel vagy ant ra cit tal táp lál ják; 
leg több ször vö rö sen iz zik. El vi sel he tet len a kö zel sé ge; és 
lá tod, le beg a for ró le ve gõ köz ted és akö zött, ami re ép pen 
né zel: füstszellem.4 

A höl gyek ko csi já ban sok úr is van, akik kel hölgy 
utazik.5 Sok olyan hölgy is uta zik, akik kel nincs sen ki: 
a höl gyek tud ni il lik akár egye dül is utaz hat nak az Egye-
sült Ál la mok egyik vé gé bõl a má sik ba, és biz to sak le het-
nek a leg ud va ri a sabb és leg elõ zé ke nyebb bá nás mód fe lõl 
min de nütt. A ka la uz – vagy jegy el len õr, vagy vo nat kí sé-
rõ, vagy bár mi is le gyen – nem egyen ru hás. Jár kál a ko csi-
ban föl s alá, ki a ko csi ból, be a ko csi ba ked ve sze rint; 
az aj tó nak dõl zseb re du gott kéz zel, és für kész a sze mé-
vel, ide gen vagy-e; vagy be széd be ele gye dik a kö rü löt te 
lé võ uta sok kal. Sok új ság he ver sza na szét, ezek bõl ol vas-
gat nak. Min den ki meg szó lít, mást is, tet szés sze rint. Ha 
an gol vagy, azt hi szi, hogy az õ vas út juk nagy já ból ugyan-
olyan, mint az an gol vas út. Ha azt mon dod, „Nem”, õ azt 
mond ja, „Igen?” (kér dõ en), és meg kér de zi, mi lyen szem-
pont ból kü lön böz nek. Te egyen ként fel so ro lod a kü lönb-
ség fõ pont ja it, õ pe dig azt fû zi mind egyik hez, hogy 
„Igen?” (még min dig kér dõ en). Majd úgy vé li, hogy te 
nem jutsz elõbb re gyor sab ban Ang li á ban; ami kor pe dig 
azt vá la szo lod, hogy igen, is mét azt mond ja, „Igen?” 
(még min dig kér dõ en), vi szont – ez egé szen két ség te-

len – nem hi szi. Hos  szú szü net után meg jegy zi, rész ben 
ne ked, rész ben meg a gomb nak a pál cá ja vé gén, hogy 
„A jen kik is ne ve ze te sek ar ról, hogy rá me nõ sek”; mi re 
föl te mon dod, hogy „Igen”, õ pe dig meg is mét li, hogy 
„Igen” (ez út tal igen lõ en); ami kor meg az ab lak ból né ze-
getsz, tu dat ja ve led, hogy a mö gött a hegy mö gött, és 
mint egy há rom mér föld nyi re a kö vet ke zõ meg ál ló tól, 
van egy csi nos fek vé sû tipp-topp vá ros, s õ úgy gon-
dol ja, hogy te ott ter ve zed, hogy ki szállsz. Ta ga dó vá la-
szod ter mé sze te sen még több kér dés hez ve zet, hogy 
ho vá visz az utad (min dig úgy ej tik ki, hogy há’);6 és 
bár ho vá mész is, meg fel leb bez he tet le nül tu do má sod ra 
hoz zák, hogy leg fel jebb ret ten tõ ne héz sé gek és ve szé-
lyek árán jut hatsz oda, és hogy az iga zi lát ni va lók úgy-
is más hol van nak.

Ha egy hölgy nek ked ve tá mad egy fér fi utas ülõ he lyé-
re, az õt kí sé rõ fér fi jel zi ezt az il le tõ nek, õ pe dig rög tön 
nagy ud va ri as ság gal sza bad dá te szi a he lyet. A po li ti ká ról 
so kat be szél nek, a ban kok ról is, a gya pot ról is. Az egy sze-
rû em be rek ki tér nek az el nök ség kér dé se elõl, mert há rom 
és fél év múl va új vá lasz tás lesz, és a párt ér zel mek na gyon 
ne ki he vül tek: en nek az in téz mény nek ugyan is olyan nagy 
az al kot má nyos ter mé sze te, hogy mi helyst az elõ zõ vá lasz-
tás fa nyar sá ga el múlt, a kö vet ke zõ fa nyar sá ga ve szi kez-
de tét; ez az tán el mond ha tat lan vi ga sza min den nagy ere-
jû po li ti kus nak és igaz ha za fi nak: az az min den ki nek egy 
hí ján száz ból a fér fi nem hez tar to zók kö zül.

Ha csak egy szárny vo nal nem csat la ko zik a fõ vo nal-
ba, rit kán fut a tá jon egy sín pár nál több; így van ez, 
mert az út szûk, és a ki lá tás, ha mély a be vá gás, sem-
mi képp sem tá gas. Ha még sem, a táj kép min dig ugyan-
az. Mér föl de ken ke resz tül cson ka fák: bal tá val ki vág va, 
szél tõl ki csa var va, fé lig ki dõl ve, egy más ra ros kad va, 
sok csu pasz törzs fé lig mo csár ba süp ped ve, má sok li ka-
csos da ra bok ra omol va. A ter mõ föld ma ga is ezek pa rá-
nyi tör me lé ké bõl áll; mind egyik ál ló víz szí nét a nö vé nyi 
rot ha dás kér ge von ja be; min den ol dal ról gal  lyak és rön-
kök és fa tön kök, a szét esés, a le bom lás és el ha nya go lás 
min den el kép zel he tõ sza ka szá ban. Most ép pen pár rö vid 
perc re nyílt vi dék re ér ke zel, ra gyo gó ta vak és ál ló vi zek 
csil log nak, szé le sek, mint az an gol fo lyók, de itt annyi ra 
el ha nya gol ha tók, hogy tán ne vük sincs; nézd csak azt a 
vá rost, el mo só dott ké pét, tisz ta fe hér há za it, hû vös ve ran-
dá i kat, sza bá lyos új-ang li ai temp lo mát és is ko la épü let ét; 
s ek kor prr-r-r-r!, még mi e lõtt meg lát nád, már is jön az 

1  Rész let Charles Dickens 1842 ja nu ár já tól jú ni u sig tar tó ame ri kai lá to ga tá sá ról szó ló be szá mo ló já nak 4. fe je ze té bõl. A for dí tás az aláb bi ki adás 
alap ján ké szült: Charles Dickens, American Notes for General Circulation. Edi ted with an introduction by John S. Whitley and Ar nold Goldman, 
Penguin Books, 1972. A jegy ze tek hi vat ko zá sa: 1972/oldal/jegyzetszám. A for dí tó jegy ze tei: TPB.

2  Françis Cabot Lowell (1775–1817), bos to ni textilgyáros és fel ta lá ló, sa ját csa lád ja ne vét ad ta egy vá ros nak Massachusetts-ben. Ame ri ká ban se hol 
má sutt nem bán tak a mun ká sok kal olyan jó aka rat tal, mint itt, Lowellben (1972/339/1).

3  Gul li ver uta zá sa i nak má so dik köny vé ben az óri á sok egy nagy lá dát ké szí te nek Gul li ver szá má ra, ame lyet egy sas el ra gad és a ten ger be ejt (1972/
339/2).

4 A smoke a szleng ben „né ger” is le het. A ghost of smoke je len té sé ben ezért „fe ke te szel lem” is le beg het (TPB).
5 A gent le man úri em ber is le het, de kí sé rõ szol ga is (TPB).
6  Dickens itt az „út(vonal); vá gá nyút; úti terv” je len té sû route két le het sé ges ki ej té sé vel ját szik – [rút], il let ve [raut] –, de a má so dik ki ej té si vál to-

zat nak több egy más tól füg get len szó je len té se is meg fe lel het, pél dá ul: jött ment, meg fu ta mo dás, va la mi fé le lég áram lás (bõ gés, hor ko lás, sü ví tés). 
Jobb hí ján a ma gyar ban a „ho vá” és a „há’” pár ral él a szö veg, az utób bi nak a rö vid (gú nyos) ne ve tést is fel idé zõ lég áram la tá val [‚hová visz a 
vo nat?’ – ‚kivisz a hu zat!’] (TPB).
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is mert sö tét kép: a cson ka fák, a rön kök, a tön kök, az 
ál ló víz – tel je sen, mint az elõbb, hogy azt hi szed, va rázs-
lat vitt vis  sza.

A vo nat er dei ál lo má sok nál áll meg, ahol hi he tet len 
el kép zel ni, hogy bár ki va la mi ért is le akar na száll ni, és leg-
alább en  nyi re re mény te len, hogy bár ki fel akar na száll ni. 
Ke resz tül ro bog az or szág úton, ahol sem mi so rom pó, se 
rend õr, se jel zõ: sem mi, csak egy ívelt gya lu lat lan fa táb la, 
ami re ezt má zol ták: ‚Ha szól a csen gõ, vi gyáz zon, jön a 
vo nat.’ Esze ve szet ten szá guld to vább, új ra el tû nik az er dõ-
ben, elõ buk kan, tö ré keny hi da kon za ka tol, sú lyo san dü bö-
rög a föl dön, el su han egy fa híd alatt, ez ka csin tás nyi idõ re 
el ta kar ja a fényt, hir te len fel ve ri egy nagy vá ros fõ ut cá ja 
szun  nya dó vissz hang ja it, és bil leg ve to va zö työg, áta bo tá-
ban, fit  tyet hány va, az út kö ze pén. Ott, ahol a mun ká sok 
a szak má ju kat vég zik, az em be rek az aj ta juk nak dõl nek és 
az ab la kuk ból lóg nak, a fi úk sár kányt ere get nek és go lyóz-
nak, a fér fi ak do há nyoz nak, az as  szo nyok be szél get nek, 
a gye re kek négy kéz láb mász nak, a disz nók tur kál nak, 
és be tö ret len lo vak ug ra nak meg és ágas kod nak, kö zel 
a sí nek hez – ott – ro bog, ro bog – szá guld a moz dony, az 

el sza ba dult sár kány ko csik ból ál ló uszá lyá val; min den fe lé 
szór va tü zes szik rák zá po rát égõ tû zi fá ból; csi ko rog va, sis-
te reg ve, si vít va, pö fög ve; míg vé gül a szom jas monst rum 
meg áll egy fe dett pá lya sza ka szon in ni, em be rek se reg lik 
kö rül, te pe dig új ra jár hatsz egy ki csit.

[…]

(Lowellbõl) éj jel tér tem vis  sza ugyan azon a vas úton, 
ugyan olyan ko csi ban. Mi köz ben az egyik utas szer fe lett 
igye ke zett rész le te sen ki fej te ni úti tár sam nak (vé let le nül 
sem ne kem, per sze), hogy egy an gol nak tu laj don kép pen 
mi lyen szem pont ok alap ján kel le ne úti köny vet ír nia Ame-
ri ká ról, úgy tet tem, mint ha alud nék. Az egész úton azon-
ban sze mem sar ká ból az ab la kot les ve jól mú lat tam az uta-
zás hát ra lé võ ré szét: a fa tü ze lés ha tá sát fi gyel tem; amit 
reg gel nem lát hat tam, most a sö tét ség tel je sen pó tol ta: szi-
por ká zó szik rák för ge te gé ben utaz tunk, amely úgy zu ho-
gott kö rü löt tünk, mint tü zes hó vi har.

Tóta Pé ter Be ne dek for dí tá sa

Szamódy Zsolt fotója


