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I. AZ ANTIKVITÁS IRODALMA

Prométheusz
Volt idő, amikor istenek már voltak, de halandó fajták még nem. Mikor pedig elérkezett
a végzet által megszabott idő arra, hogy ezek is létrejöjjenek, kiformálták őket az istenek
a föld belsejében, földből és tűzből, valamint más, a földdel és a tűzzel keveredő anyagokból.
S mielőtt a napvilágra jöttek volna, rábízták őket a két titántestvérre, Prométheuszra és Epimétheuszra, hogy díszítsék fel és lássák el különféle képességekkel mindegyiket. De Epimétheusz rávette Prométheuszt, hogy bízza csak rá az elosztást:
– Én majd osztályt teszek közöttük – úgymond –, elég lesz, ha te felügyelsz rá.
Prométheusz engedett, és Epimétheusz osztani kezdett. Az egyik fajtának erőt adott gyorsaság nélkül, a gyöngéket pedig gyorsasággal látta el.
Voltak, akiket fegyverrel szerelt fel, mások természetét fegyver nélkül hagyta és egyéb képességet talált a védelmükre. Amelyik fajtát kicsiny testbe öltöztette, annak megmentő szárnyakat adott, vagy búvóhelyet a föld odúiban. Amelyiket pedig nagyra hagyta nőni, annak
már a nagyság is elég védelem volt. Így osztott ki minden egyebet is, a tulajdonságok kellő
egyensúlyát biztosítva. Mert gondja volt rá, hogy egyik fajta se pusztuljon ki. Elsősorban egymás ellen igyekezett védelmet szerezni mindegyiknek. De gondolt a Zeusztól jövő évszakok
változásaira is. Ezért öltöztette fel az élőlényeket sűrű szőrzettel és vastag bőrrel, hogy ez védje
meg őket a tél hidegével szemben és segítsen elviselni a nyári hőséget, sőt; ha pihenni térnek, heverő-bundájuk is legyen testükhöz nőve. Lábukat részint patákkal, részint karmokkal
vagy kemény és vértelen bőrrel védte meg. Táplálásukról is különféleképpen gondoskodott:
az egyik fajtának a földből sarjadó füvet, a másiknak a fák gyümölcsét vagy a gyökereket rendelte eledelül, s volt olyan is, melynek más állatok felfalását engedte meg. Az egyik fajtának
kisebb szaporaságot adott, a másiknak, amely jobban volt kitéve veszedelemnek, nagy termékenységet, mert minden esetben az egész fajta fennmaradását tartotta szem előtt.
Csakhogy Epimétheusz nem volt valami bölcs. Meggondolatlanul eltékozolt minden
képességet és tulajdonságot, pedig még hátra volt, felszereletlenül és megajándékozatlanul,
az emberi fajta. Most aztán nem tudta, mihez kezdjen. Éppen ekkor jött hozzá Prométheusz,
hogy megnézze, mire ment az osztással, s látta, hogy a többi élőlény mindenből részesült
szükségéhez mérten, de az ember tetőtől talpig meztelen, nincs ami a testét meg a lábát védje,
sem heverő-bundája, sem pedig fegyvere.
Pedig már itt volt az a nap, melyre elrendelte a végzet, hogy az ember is előjöjjön a föld
mélyéből a világosságra. Hát mikor nem talált Prométheusz már semmit, amivel az ember
fennmaradását biztosítsa, szorultságában ellopta Héphaistostól és Athénétől a kézművességet
a tűzzel együtt – mert a tűz nélkül a mesterségeket sem megszerezni, sem gyakorolni nem
lehet –, és így aztán megajándékozta velük az embert. A megélhetéshez szükséges bölcsességet
hát megkapta az ember, de az államvezetés művészetét még nem. Ez ugyanis Zeusznál volt, és
Prométheusznak nem volt szabad többé Zeusz palotájába bemenni. S Zeus őrsége félelmetes
volt. Athénének és Héphaisztosznak a lakosztályába viszont, mármint abba a közös terembe,
ahol kettesben a mesterségüket gyakorolták, titkon beférkőzhetett. EI is lopta a tüzes kovácsmesterséget Héphaisztosztól, Athénétől pedig Athéné mesterségét, és odaadta az embernek.
Ez aztán nagyon megkönnyítette az emberi életet. Hanem Prométheuszt később utolérte
a büntetés a lopásért. Miután az ember így az istenek vagyonából is részt kapott, először is,
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minden halandó lény közül egyes-egyedül, a közös birtok révén hinni kezdte az isteneket,
és oltárokat és szobrokat állított számukra. Aztán hamarosan a mesterség mellett beszélni
is megtanult, s házat, ruhát, sarut, heverő-bundát készített és a földből táplálékhoz jutott.
Így éltek az emberek kezdetben, szétszóródottan, mert városok még nem épültek. A vadállatok pusztították őket, mert ezeknél minden tekintetben gyöngébbek voltak. A kézműves mesterség is csak a megélhetésükben segítette őket, arra nem voltak felkészülve, hogy
szembeszálljanak a vadállatokkal. Az államvezetés mesterségét még nem ismerték, márpedig
a hadvezetés is ennek egy része. Egyenként semmire sem mentek, ezért iparkodtak egyesülni
s városokat alapítottak, hogy megvédelmezhessék magukat. De amikor együtt voltak, akkor
egymást bántották éppen azért, mert még nem volt közöttük az államvezetés mestersége.
Újra szétszóródtak és pusztultak tovább. Már Zeusz is megijedt, hogy egészen elpusztul a mi
fajtánk. Elküldte hát Hermészt, hogy vigye el az emberek közé Aidószt, a „Becsületérzést”
és Dikét, az „Igazságot” s ezek biztosítsák közöttük a rendet és a baráti egyetértés kötelékét.
Megkérdezte Hermész Zeuszt, hogy milyen módon ossza ki az igazságot és a becsületérzést
az embereknek:
– Úgy osszam-e, mint ahogyan a mesterségek vannak elosztva? Mert ezek így vannak: ha
akad egy közöttük, aki ért a gyógyításhoz, ez az egy elegendő sok ember számára, s így áll
a dolog a többi mesterséggel is. Hát az igazságot és a becsületérzést is így helyezzem közéjük,
vagy pedig minden egyes embernek juttassak belőlük?
– Minden egyesnek – mondta Zeusz –, mert sohasem fognak városok létesülni, ha ebben
a kettőben is csak kevesen részesülnek, mint a többi mesterségben. S törvényt is hirdess a nevemben, hogy aki nem képes a becsületérzésből és az igazságból kivenni a részét, az irtassék
ki, mint a betegség, a városból.
(Trencsényi-Waldapfel Imre nyomán)
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Daidalosz és Ikarosz
Daidalosz, az athéni művész féltékenységből megölte unokaöccsét, a még nála is tehetségesebb Talószt, ezért halálra ítélték. Az istenek segítségével megszökött a börtönből, és fiával,
Ikarosszal Kréta szigetére került. Minósz király, aki legyőzte Athént, befogadta őket.
Daidalosz hamarosan tehetségéhez méltó feladatot is kapott a királytól.
Minósz király el akarta rejteni az emberek szeme elől felesége szörnyeteg gyermekét, a Minótauroszt, aki félig ember, félig bika volt. Daidalosz megépítette számára a labürinthoszt.
Minósz megjutalmazta, de megakadályozta, hogy a művész elhagyja a szigetet, nehogy
elárulja a labürinthosz titkát.
Daidalosz soká töprengett, hogyan szökhetne meg, végül rájött: Minósz elzárta a földet és
a tengert, de az ég nyitva. Menjünk arra!
Új művészettel újította meg a természetet: tollakat rakott sűrű rendbe, először rövideket,
majd egyre hosszabbakat, ahogyan a pásztor nádsípját készíti. Középen nádszállal, lejjebb
viasszal kötötte össze, s a tollsort kissé meghajlította. Épp olyan lett, mint egy madár szárnya.
Fia, Ikarosz lelkesen figyelte, s hol a pihék után kapdosott, hol a sárga viaszt gyurmázta
nem sejtve, hogy saját vesztével játszik, s késlelteti apja csodás művét.
Ahogy elkészült a két pár szárnnyal, Daidalosz kipróbálta a sajátját, azután fia vállára illesztette a másikat.
„Középen szállj, Ikarosz, se a Nap közelébe ne menj, nehogy elolvadjon a viasz, se túl közel
a tenger színéhez, nehogy elnehezedjenek szárnyaid a nedvességtől. Engem kövess, a nyomomban repülj!” Miközben így oktatta, arcát könny mosta, s keze is reszketett. Megcsókolta
fiát, nem tudva, hogy már többször nem teheti. Aztán felszálltak, s Athén felé vették útjukat.
Daidalosz vissza-visszanézett fiára, mint a madár fiókáira, mikor repülni tanítja őket.
Mikor az égre pillantva észrevette őket a nádszállal horgászó halász, a botra támaszkodó
pásztor, a szántóvető, azt hitte, istenek.
Már sok-sok szigetet elhagytak, mikor Ikarosz rákapott a repülés ízére, és szilajul egyre magasabbra tört. A Nap tüze megolvasztotta a viaszt; Ikarosz csupasz karral csapdosta a levegőt,
kiáltott apjának, de lezuhan, s elnyeli a tenger.
Apja, aki már nem is apa, szólította őt: „Ikarosz, fiam, hol vagy?” Ekkor meglátta a tollakat
a habban. Átkozta találmányát, megsiratta és eltemette fiát. A vidék, ahol mindez történt,
Ikaroszról kapta a nevét.
(Ovidius nyomán)
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A trójai háború és az Iliász
[A háború története]
Néreus tengeri isten leányát, az ezüstcipellős Thetis istennőt eredetileg Zeus akarta feleségül
venni, de Prométheusz megjósolta, hogy Thetis fia hatalmasabb lesz apjánál. Zeus félt, hogy
akkor rajta is Kronos sorsa fog beteljesedni, és ezért a halandó Péleushoz, a thessaliai Phthia
királyához kényszerítette. Péleus és Thetis lakodalmán az istenek is megjelentek, isteni ajándékokat hozva a házaspárnak, csak Erist, a „viszály” istennőjét tartották volna szívesen távol
a fényes lakomától. De Eris aranyalmát dobott az isteni násznép közé, evvel a felírással: „A
legszebbnek.” Kitört erre a viszály, három istennő, Héra, Pallas Athéné és Aphrodité vetélkedtek az almáért, míg Hermés az Ida hegyére vezette őket, hogy Paris ítélje meg, melyik a legszebb istennő. Paris trójai királyfi, Priamos fia, kinek születésekor azt jósolták, hogy pusztító
veszedelmet fog hozni hazájára. Ezért kitették az Ida hegyére, itt találtak rá a pásztorok, felnevelték, derék férfi vált belőle, ki mindig megvédte a nyájat és a pásztorokat, ezért Alexandrosnak, „Férfivédő”-nek is nevezték. Itt, az Ida hegyén jelentek meg elótte az istennők. Parist
Aphrodité ígérete megvesztegette, a szerelem és szépség istennője a világ legszebb asszonyának szerelmét ígérte az Ida hegyi pásztornak, ha neki ítéli Eris almáját. Ez az ígéret zavarta ki
Parist a békés pásztoréletből. Hajóra szállt, hiába intette hű hitvese, Oinóné, a Kebrenos folyó
istenének a leánya a veszedelmes úttól. Görögországban a spartai király, Menelaos látta vendégül. Paris visszaélt a vendégjoggal, vendéglátó gazdájának feleségét, Helenét megszöktette.
Az ázsiai királyfi tettét az egész görögség mint a maga sérelmét fogta fel. Menelaos bátyjának,
Agamemnónnak a fővezérlete alatt összegyűltek az aulisi kikötőben, és megindultak Trója
ellen. Először még követséget küldtek Priamoshoz, hogy adja ki Helenét és a Helenével együtt
elrabolt kincseket, de a trójaiak ezt megtagadták. Ekkor megindult a pusztító háború. Kilenc
évig ostromolták hiába a várat, csak a tizedikben sikerült bevenni, akkor is cselvetés segítségével. Trója városvédő istenségét, Pallas Athéné égből hullott faszobrát, a Palladiont Odysseus és
Diomédés lopták ki a városból. Aztán egy hatalmas falovat küldtek be a városba. A ravasz
Sinón jelentette a trójaiaknak, hogy evvel az ajándékkal Pallas Athénét akarják kiengesztelni
a görögök az elrabolt Palladionért, maguk pedig már fel is szedték a horgonyt és visszahajóznak Görögország felé, mert a kilenc esztendeig tartó eredménytelen ostrom meggyőzte őket,
hogy úgysem fogják soha bevenni Tróját. Hiába intette őket Laokoón; Poszeidón, ki a görögök
pártján állt, a tengerből két kígyót küldött a népe sorsáért aggódó jós ellen, azok megfojtották
Laokoónt és két fiát. Ebben is az istenek büntetését látták a trójaiak, mert az Athénének küldött ajándék ellen merte szavát emelni Laokoón, és most már kettőzött buzgalommal bontották a falakat, hogy be tudják hozni a városba a fálovat.
Aztán vidám lakomához ülve ünnepelték a kilencéves ostromzár megszűnését. De a görögök nem hajóztak messzire, csak Sinón jeladását várták. S mikor a trójaiak, a bortól elnehezülten, pihenőre tértek, Sinón kinyitotta a faló ajtaját; a görögök válogatott vitézei kuporogtak a belsejében és most ellepték a falakat. Ugyanekkor fáklyajellel a tovahajózó görögöket
is visszahívta Sinón; Trója egyszerre megtelt ellenséggel. A várost felgyújtották, a férfiakat
megölték, az asszonyokat rabnők gyanánt vitték Görögországba.
(Trencsényi-Waldapfel Imre nyomán)
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HOMÉROSZ
(Kr. e. 8. század)

Iliász

[részletek]
[Invokáció és propozíció. Agamemnón vétke]

I/1–32.

Istennő, haragot zengj, Péleidész1 Akhileuszét,
vészest, mely sokezer kínt szerzett minden akhájnak,
mert sok hősnek erős lelkét Hádészra2 vetette,
míg őket magukat zsákmányul a dögmadaraknak
és a kutyáknak dobta. Betelt vele Zeusz akaratja,
attól kezdve, hogy egyszer szétváltak civakodva
Átreidész3, seregek fejedelme s a fényes Akhilleusz.
És melyik égilakó uszitotta viszályra a kettőt?
Létó s Zeusz fia4: mert neki gyúlt a királyra haragja,
s ártó vészt keltett a seregben; hulltak a népek:
mert ama Khrűszészt5 megsértette, az ő szent papját,
Átreidész: odajött az a fürge akháji hajókhoz,
végtelenül sok váltsággal megváltani lányát,
messzelövő Phoibosz6 koszorúját tartva kezében,
fönt aranyos botján, s kérlelte az összes akháj hőst,
Átreusz két sereget-tagoló sarját a leginkább:
„Átreidák s valamennyi remek-lábvértes akháj hős,
nektek az égilakók adják meg, hogy Priamosznak7
várát feldúlván, haza épen térjetek innen,
csak szeretett lányom kérem, s ti vegyétek e díjat,
Zeusz sarját tisztelve, a messzelövő nagy Apollónt.”
Erre helyeslően zúgtak fel az összes akhájok:
tiszteljék a papot, s tartsák meg a nagyszerű díjat;
mégsem tetszett így Agamemnón Átreidésznak,
rútul ráförmedt, elküldte goromba szavakkal:
„Hallod, öreg, ne találjalak én a nagyöblü hajóknál,
most se időzz hosszan, később se kerülj ide vissza:
úgy ne legyen, hogy e bot s isten koszorúja se véd meg.

1
2
3
4
5
6
7

Péleidész: Péleusz fia, vagyis Akhilleusz
Hadész: az Alvilág istene
Átreidész: Átreusz fia: Agamemnón
Létó és Zeusz fia: Apollón
Khrűszész: Apollón papja
Phoibosz: Apollón jelzője; jelentése: ragyogó, fénylő
Priamosz: Trója királya
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Én a leányt nem adom ki, előbb utoléri az aggkor
messze hazájától, Argoszban, az én palotámban,
míg a szövőszéken szövöget, s velem ágyamat osztja:
menj hát, föl ne dühíts, hogy egészségben hazatérhess.”
[A vezérek veszekedése]

I/53–217.

Hosszú kilenc napon át dúlt ott isten lövedéke;
végre tizednap a népet Akhileusz egybehivatta,
mert szívére helyezte e tervet a hókaru Héra8,
szánva a szűntelenül hulló danaosz daliákat.
Majd mikor egybesereglett s együtt volt valamennyi,
szólt, fölemelkedvén köztük, gyorslábú Akhilleusz:
„Azt hiszem, Átreidész, célunktól újra elestünk s így mehetünk haza
már, ha ugyan kikerüljük a vesztünk; mert az akhájt együtt veri most
le a harc meg a dögvész. Hát csak kérdjünk meg valamely jóst vagy
papot, álmok fejtőjét is akár – hisz az is Zeusztól van, az álom –, hogy
megmondja, miért íly bosszús Phoibosz Apollón; tán nem teljesitett
fogadalmak vagy hekatombák bántják; s hátha juhok, kiszemelt kecskék
neki-szállófüstjét kapva, kivánja a dögvészt innen elűzni.”
Így szólt és le is ült; mire köztük szólani fölkelt Kalkhász Thesztoridész, madarak legjobbszavu jósa,ő, aki tudta, mi van, mi jön el, mi esett
meg a múltban,és ki hajón az akháj sereget Trójába vezette jóstudományával, mit adott neki Phoibosz Apollón; jóakarón szólalt meg köztük,
ilyen szavakat szólt:
„Zeuszkedvelt Akhileusz, felszólítsz, hogy kijelentsem,messzelövő
nagy Apollónnak mi okozta haragját. Én hát szólni fogok: de figyelj
rám, s tégy nekem esküt,hogy szóval, vagy akár kézzel megvédeni kész
vagy.Mert attól tartok, haragudni fog az, ki az összesargosziak feje, és ki
parancsol minden akhájnak.Mert hisz erős a király, amikor gyengébbre
neheztel:mert a haragját aznap tán elfojtja magában,bosszúját később
mégis, míg nem viszi véghez,őrzi szivében; ezért csak mondd meg, védeni fogsz-e.”
Erre a gyorslábú Akhileusz neki válaszul így szólt:
„Bármit tudsz, sose félj, bátran csak, mondd ki a jósszót;
mert Phoiboszra, akit Zeusz kedvel; s kit te imáddal
kérlelvén, Kalkhász9, mutatod fel az isteni végzést,
senki se tudja, amíg én élek s látok a földön,
rád a hajók mellett súlyos kezeit fölemelni,
egy danaosz sem; akár Agamemnónt mondd, aki fennen
hirdeti most, hogy az összes akháj közt ő a legelső.”
8
9

Héra: Zeusz testvére és felesége
Kalkhász Tesztoridész: madárjós
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Hát nekibátorodott, s ezt mondta a tisztanevű jós:
„Nem fogadalmak bántják őt és nem hekatombák10:
papja miatt haragos, kit semmibevett Agamemnón,
mert a leányt ki nem adta, s a díját el se fogadta.
Látod, ezért ad a Messzelövő11 kínt, s ád ezután is:
s addig a csúf dögvészt seregünktől messze nem űzi,
míg szerető apjának a szépszemü lányt ki nem adjuk
ingyen, díjtalanul, s Khrűszébe a szent hekatombát
nem hajtjuk: s akkor tán megbékítjük esengve.”
Így szólt és le is ült; de közöttük szólani fölkelt
szélesen országló hős Átreidész Agamemnón,
bosszúsan: feketébe borult kebelét iszonyú düh
duzzasztotta, s olyan volt két szeme, mint lobogó tűz,
és legelőbb is Kalkhászhoz szólt, vészt sugarazva:
„Jósa a rossznak, jót sose mondtál még nekem eddig:
mindig örül szíved, ha a rosszat jósolhatja:
még soha egy jó szót nem szóltál, végbe se vittél:
most is jósolgatva locsogsz az akháji seregben,
hogy csak azért veri őket a Messzelövő e csapással,
mert Khrűszész hajadon-lányáért nagyszerű díjat
át nem akartam venni – hisz őt bírnám szivesebben
otthon, e lányt, ki Klütaimnésztránál több a szivemnek,
törvényes feleségemnél: csöppet se silányabb
nála alakja s a termete és esze és kezeműve.
Mégis visszaadom s önként, ha ez így igazán jobb,
mert hisz népem egészségét akarom s nem a vesztét.
Csakhogy tiszteletül nekem adjatok újat azonnal,
hogy zsákmánytalan én egyedül ne legyek: nem is illik;
hisz látjátok mind, hogy mekkora kincs hagy el engem.”
Erre az isteni gyorslábú Akhileusz neki így szólt:
„Hírneves Átreidész, legkapzsibb ember a földön,
hogy tiszteljünk most adománnyal, büszke akhájok?
Egyberakott heverő kincsekről nincs tudomásunk.
Mert mit a várakból hordtunk ide, szét van az osztva,
újra begyűjteni mind a seregtől mégse való már.
Hát a leányt most add ki az istennek: s mi, akhájok
három-négyszeresen kárpótlunk érte, ha majd Zeusz
engedi, hogy bástyás Tróját feldúljuk egészen.”
Válaszul őhozzá így szólt a király, Agamemnón:
„Isteni hős Akhileusz, ha derék vagy is, így ne ravaszkodj:
mert hiszen úgysem jársz eszemen túl, rá se beszélhetsz.

10 hekatomba: százökör-áldozat; nagy, ünnepi áldozat
11 Messzelövő: Apollón
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Azt akarod, hogy ajándékod teneked legyen, én meg
üljek üres kézzel? Noszogatsz, hogy a lányt odaadjam?
Hogyha tehát nékem zsákmányt ad a büszke akháj nép,
mely lelkem kedvére való s föl is ér a leánnyal –
hogyha pedig nem ad, én veszem el, magam elmegyek érte,
vagy tiedet vagy az Aiászét, vagy akár Odüsszeuszét,
megfogom és viszem én: s akihez megyek, az haragos lesz.
Csakhogy minderről később majd újra beszélünk:
most föl! a barna hajót vontassuk az isteni vízre,
rakjunk rá evezőst eleget, hordjunk hekatombát;
aztán ő maga is, Khrűszész széparcu leánya,
lépjen föl, s legyen egy vezető, ki tanácsbeli férfi,
Aiász, Ídomeneusz, vagy az isteni fényes Odüsszeusz,
vagy te, te Péleidész, legszörnyűbb férfi a földön,
engeszteld meg a Messzelövőt, áldozva, irántunk.”
Görbén fölfele nézve felelt gyorslábú Akhilleusz:
„Jaj, te szemérmetlenség-öltönyű, kapzsiszivű, te,
hát hogy akadna akháj, ki szavadra hajolva, utakra
indul még ezután, s hevesen küzd férfisereggel?
Én nem a dárdavető trósz népért12 jöttem e földre,
harcot vívni velük: nem vétett énnekem egy sem.
Nem hajtották el soha ökreim és paripáim,
és az erősrögű, férfinövesztő Phthía13 vidékén
nem gázoltak a termésembe, hiszen nagy a térség
közbül: mélyárnyú hegyek és zúgózaju tenger.
Szemtelen, érted jöttünk mind ide, hogy te örülhess,
hogy Meneláosznak s neked, ebszemü, itt kicsikarjunk
harccal elégtételt: de te ezzel mit se törődöl,
sőt, most még fenyegetsz, hogy zsákmányrészem elorzod,
melyért fáradtam sokat, és mit a nép nekem osztott.
Úgysincs akkora zsákmányom, mint néked; ahányszor
földúlnak valamely trósz várat a bajnok akhájok.
Bárha a sokrohamú viadalnak legjavarészét
mindig az én kezeim végzik: ha az osztogatás jön,
több a te zsákmányod, míg én édeskevesemmel
térek a gályákhoz, miután kimerültem a harcban.
Most Phthíába megyek; sokkal jobb lesz nekem innen
görbe hajóimmal hazatérnem; nincs is eszemben
így legyalázva neked halmoznom kincsre a kincset.”

12 trósz nép: trójaiak; Trósz Trója ősi királya volt
13 Phthia: város Thesszáliában; Akhilleusz születési helye
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[A népgyűlés és a görög sereg szemléje]

II/430–494.

És hogy a munkát szűntették, s kész volt lakomájuk,
lelkük nem maradott híjával a dús lakomának.
Majd miután elverték végül az éhet, a szomjat,
köztük a szót így kezdte Gerénia bajnoka, Nesztór:
„Hírneves Átreidész, sereget-vezető Agamemnón,
már ne beszélgessünk itt helyben, hosszan a munkát
már ne halasszuk, amit most tesz mi kezünkbe az isten.
Hírnökeink hívják hát össze a bajnok akhájok
ércinget viselő népét tüstént a hajókhoz;
és mi meg így együtt járjuk be a tágterü tábort,
hogy mennél hamarabb fölverjük a vadszivü Árészt.”
Szólt; s nem volt a király, Agamemnón, szófogadatlan:
mert csengőszavu hírnökeit küldötte paranccsal,
hogy hívják hadirendbe a fürtös akháj daliákat.
Ők vitték is a hírt, s amazok gyorsan gyülekeztek.
Átreión körül állva a Zeusz-táplálta királyok
rendezték seregük; s a bagolyszemü Pallasz Athéné
köztük vitte örök, nem-öregvő, nagyszerü pajzsát:
szépenfont szinarany száz rojt repesett körülötte,
százökör-értékű volt egy-egy bojtja a pajzsnak.
Evvel száguldott-lobogott az akháji seregben,
s buzdított viadalra: szivében mindegyiküknek
szörnyü erőt keltett verekedni, tusázni szünetlen.
S nékik a háboru lett tüstént szebb, mint elevezni
öblös gályáik seregével a drága hazába.
Mint pusztító tűz ha emészti a rengeteg erdőt
fönn a hegyek tetején, s nagy messzire terjed a fénye:
sűrű fegyvereik ragyogása, mikor kivonultak,
úgy szállt át a magas levegőn, csillogva, az égig.
Mint amikor szárnyas madaraknak sok raja röpköd,
vadludak és darvak, vagy hattyúk hosszu nyakukkal,
Kaüsztrosz medre körül szállonganak, Ázsia rétjén,
föl-le, a szárnyukkal kérkedve, s amint lepihennek
itt vagy amott, csattog zajuk, és visszhangzik a rétség:
így jött sűrün a népsátraktól, fürge hajóktól,
és özönölt a szkamandroszi síkra: alattuk a föld is
rettentőn remegett a lovak s lovasok robajától.
S ott álltak viruló mezején a szkamandroszi partnak,
számtalanul, valamint a levél s a virág, ha tavasz kél.
Mint amidőn a legyeknek sűrű sok raja röpköd,
melyek a pásztorakol tájékán körbe keringnek,
hogyha tavasz hajt már, s tele édes tejjel a sajtár:
szemben a trójaiakkal ilyen sok fürtös akháj hős
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állt a mezőn s vágyott azokat szétzúzni egészen.
Őket, ahogy kecskék csapatát a mezőkön a pásztor
könnyen szétválasztja, ha elkeverednek a nyájak,
úgy rendezték el vezetőik emitt is, amott is,
hogy vívják a csatát; köztük meg az úr, Agamemnón:
mennykövező Zeuszénak tűnt feje és szemepárja,
melle Poszeidóné, Árészra ütött derekával.
Mint ahogyan bika jól kimagaslik a csorda köréből,
mert már messzire látszik az egybeterelt tehenek közt:
eznap az Átreidészt íly naggyá tette Kroníón,
íly kimagaslóvá s ama sok hős közt kitünővé.
S most, Múzsák, ti beszéltek: olümposzi bérceken éltek,
istennők vagytok, s mindent jól látva ti tudtok,
míg minekünk csak hírhallásunk, semmi tudásunk:
kik voltak danaók fejedelmei és vezetői?
Én sokaságukat el nem mondom, nem nevezem meg,
nem tudnám, ha akár tíz nyelvem volna, ha tíz szám,
hangom nemszakadó és rézből volna a szívem;
hogyha a Múzsák, pajzstartó Zeusz lányai, bennem
föl nem idézik, hogy hány hős jött Ílion ellen;
hát a hajó-vezetőket mondom s mind a hajókat.
[Patroklosz elkéri Akhilleusz fegyverzetét]

XVI/20–65.

Mély sóhajjal ekép szóltál, te lovag Patroklosz14:
„Ó, Akhileusz, Péleusz fia, legjobb minden akháj közt,
meg ne neheztelj: nagy kín nyomja akháj seregünket.
Mert hisz azok, kik a legkitünőbbek voltak eleddig,
mind a hajók közt megdárdázva-nyilazva feküsznek.
Megsebesült már Tűdeidész, az erős Diomédész;
megsérült a dicsődárdás Odüszeusz s Agamemnón;
Eurüpülosz meg a combja tövén nyíltól sebesült meg.
És körülöttük a sokfüvü orvosok ott igyekeznek,
gyógyítják sebüket: de te nem lágyulsz meg, Akhilleusz.
El ne ragadjon ilyen harag engem, mint amilyent te
őrizel, ádáz hős: ki fog áldani messzi utód közt,
hogyha nem űzöd most el a csúf veszedelmet a néptől?
Bősz vagy: apád sohasem lehetett Péleusz, a lovas hős,
édesanyád se Thetisz: kék tenger szült a világra
és meredek sziklák, mivel elméd ennyire ádáz:
hogyha talán valamely jós-szótól tart a te szíved,
s úrnő édesanyád Zeusztól mondott valamely hírt,
14 Patroklosz: Akhilleusz gyerekkori barátja, harcostársa
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engem eressz legalább oda gyorsan a mürmidonoknak15
népével, tán fény lehetek számukra a harcban.
S add ide fegyvereid, hagyd, hogy vállamra vehessem:
hátha neked néznek, s el is állnak a trószok a harctól,
s lélegzethez jutnak a bajnok akháj ivadékok,
kínjuk közt: hisz a föllélegzés kurta a harcban.
És mi pihenten a megfáradtakat újra a várba
könnyedén űzhetjük sátrunktól, görbe hajónktól.”
Szólt könyörögve, nagyon botorul: hisz tőle e szókkal
nem mást kért, de saját vesztét és csúnya halálát.
Néki nagyot sóhajtva felelte a fürge Akhilleusz:
„Jaj nekem, isteni sarj, Patroklosz, míly szavakat szólsz?
Nem jós-szón csüngök, hisz olyanról nincs tudomásom,
és Zeusztól se hozott nekem úrnőédesanyám hírt:
ám az a rettenetes kín éri a szívem, a lelkem,
hogy vele egyenrangút kíván megfosztani, engem,
zsákmánytól az a férfi, mivel hatalomban erősebb:
szörnyű kín nekem ez, lelkem gyötrődve viselte.
Mert a leányt, kit a bajnok akhájok részemül adtak,
s kit dárdám szerzett, feldúlva a jófalu várost,
visszaragadta kezem közül őt a király Agamemnón
Átreidész, minthogyha csak egy jöttment idegentől.
Ám ami már megesett, hagyjuk: hiszen úgysem akartam
szüntelenül haragudni szivemben: igaz, de kimondtam,
hogy haragomnak nem vetek addig véget, ameddig
harcizaj és csatavész a hajómig nem hatol el már.
Vedd hát föl válladra az én híres hadivértem,
s harcos mürmidonok seregét te vezesd a tusára
[…]
[Héphaisztosz elkészíti Akhilleusz pajzsát]

XVIII/481–510.

Ötrétű lett végül a pajzs, és jártas eszével
Héphaisztosz sok-sok gyönyörű képet kalapált rá.
Ráremekelte a földet, rá az eget meg a tengert
és a sosempihenő napot is meg a szép teleholdat.
S minden csillagot is, mely az ég peremét koszorúzza,
Óríónt s a fiastyúkot, meg a Hűaszokat mind,
vélük a Medvét is – más néven híva Szekér ez –
mint forog egy helyben, míg Óríónt lesi egyre,
s egymaga nem fürdik csak meg soha Ókeanoszban16.
15 mürmidonok: Ahilleusz népe, a thesszáliai Phthia lakói
16 Ókeánosz: világóceán. A világot körülölelő hatalmas folyó és istenség. Uranosz és Gaia gyermeke, a titánok
egyike.

15

01fejezet.indd 15

2017. 03. 17. 8:57

Két szép várost is remekelt ki a pajzson az isten,
földi halandókét: egyben lakodalmakat ültek,
s házukból a menyasszonyokat fáklyák tüze mellett
végig a városon át, sok nászdalt zengve, vezették.
Örvénylő táncban perdültek az ifjak; a lantok
és fuvolák harsány szava szólt; de az asszonyok álltak,
mind a saját tornáca előtt bámult a menetre.
Míg a piactéren sokaság állt, pörlekedés folyt:
meggyilkolt ember vérdíja fölött civakodtak
ketten: az egyikük esküdözött, az mondta a népnek,
mind kifizette; tagadta a másik: mit se kapott még.
Mindketten kívánták, hogy tanu döntsön a perben.
Mindkettőt bíztatta a nép, két pártra szakadtak:
jártak a hírnökök, és intették csöndre a népet;
ültek a síma, csiszolt köveken szent körben a vének:
botját tartották harsányszavu hírnökeiknek,
föl-fölemelkedtek, s fölváltva itéltek a bottal.
Köztük a kör közepén két tiszta talentum arany volt,
annak díjául, ki a leghelyesebben itél majd.
Míg két hadsereg állt ragyogó fegyverben a másik
város előtt körben: szándékuk kétfele oszlott
[…]
Mintha csak éltek volna, aként harcoltak a pajzson,
s úgy húzták el az elhulltak tetemét egymástól.
Szép puha szántót is remekelt, televény laza földet,
széleset és hármas-szántásút: rajta a barmot
hajtották a vetők, jártak velük erre meg arra,
és valahányszor fordulván pereméhez elértek,
mézédes borral teli korsót tett a kezükbe
egy társuk, s megfordultak, ki-ki ment a barázdán,
mind vágyott a hatalmas ugar pereméhez elérni.
Az feketéllt hátul, valamint a valódi puhult föld,
bárha aranyból volt bámulnivalón remekelve.
Rengő búzamezőt is formált: rajta a béres
nép aratott, éles sarlót lendítve kezében:
egyoldalt a csomók hullottak rendben a földre,
ott meg a kévekötők fűzték kévékbe kötéllel.
Három kévekötő kötözött, hátrább meg a markot
kisgyerekek szedték, tele öllel hordva szünetlen
nyujtották a nyalábot; csöndben tartva a pálcát
állt a király a barázda fölött, örvendve szivében.
Távol a tölgyfa alatt hiradók lakomát keritettek:
áldoztak nagy tulkot, s mind körülötte sürögtek;

539–576.
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étket főztek a nők, belehintve a hószinü lisztet.
Majd szőlőskertet remekelt, dús fürttel a tőkén,
tiszta aranyból volt: feketén függöttek a fürtök:
és a karók sorban meredeztek, mind szinezüstből.
Körbe zománcból árkot vont; a sövényt pedig ónból
készítette: csak egy ösvény vezetett a karók közt:
rajta a fürge szedők föl-alá jártak, szüretelve.
Szép szűzek s vélük viruló gyöngédszivü ifjak
mézizü szőlőt hordoztak jólfont kosarakban.
Víg csapatuk közepén fiu állt, csengőszavu lanton
játszott édesen: és a Linosz17 gyönyörű dala zendült
vékony kis hangján: amazok meg ütemben emelték
lábukat, és ahogyan dala szólt, kurjantva szökelltek.
Majd egyenesszarvú marhák csapatát remekelte:
szép tehenek készültek, mind ónból meg aranyból,
istállójukból a mező fele bőgve siettek
csörgedező víz mellett, nádas part közelében.
[…]
Majd a nagy Ókeanosz bő áradatát remekelte
legszélső peremére a szép és nagyszerü pajzsnak.
És miután a hatalmas, erős pajzsot befejezte,
készített tűznél ragyogóbb páncélt is a hősnek;
készített súlyos sisakot, mely jól a fejére
illett, és aranyos szép forgó ékesitette;
készített végül lábvértet is, ezt puha ónból.
Majd, amikor elkészült mindezzel a nagynevű Sánta,
fogta, s a bajnok Akhilleusz anyja elé odatette.
Hóboritotta Olümposzról ölyvként lecsapott az,
s Héphaisztosz ragyogó munkáját vitte magával.
[Priamosz Akhilleusznál]

607–617.

XXIV/477–524.

Nem vették ők észre a nagy Priamoszt, ki belépett,
és átfogta a térdét, megcsókolta kezét is,
emberölőt, iszonyút, leölőjét sok gyerekének.
Mint amikor tömör átok csap le a férfira, otthon
embertölve ki más község földjére szökött, dús
házba, s a ránézőt elfogja a szörnyü csodálat:
így bámult Akhileusz meglátva az isteni aggot;
és ugyanígy bámult, egymásra tekintve, a többi;
míg Priamosz hozzá könyörögve ilyen szavakat szólt:
17 Linosz: Apollón korán meghalt fia. A megszemélyesített dal.
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„Isteni hős Akhileusz, emlékezz édesapádra:
éltes, akár én, és a nehéz aggkor küszöbén áll.
S tán őt is gyötrik, támadják, kik körülötte
laknak, s nincs, ki a vészt elháríthassa fejéről;
és lásd: ő mégis, meghallva, hogy élsz, a szivében
örvend, és mindennap bízva reméli, hogy újra
látja szerette-fiát, aki Trója alól hazaindul;
míg én legnyomorultabb, sok daliás fiu apja
voltam Trójában, s közülük tán egy se maradt meg.
Ötven gyermekem élt az akháj seregek közeledtén;
és egy híján húsz született nekem egy anyaméhből,
míg palotámnak több más asszonya szülte a többit.
Harcos Arész18 oldotta meg annyinak eddig a térdét;
és ki egyetlen volt nekem, óvta a többit, a várost,
azt te megölted nemrég, míg harcolt a hazáért,
Hektórt: érte kerültem most az akháji hajókhoz
végtelenül sok ajándékkal megváltani tőled.
Tiszteld isteneinket, Akhilleusz, és könyörülj meg
emlékezve apádra: de szánandóbb vagyok annál,
vállalom azt, amit ember nem tett eddig a földön:
gyermekeim megölője felé emelem karom esdve.”
Szólt; s zokogásvágy kélt most apja miatt Akhileuszban;
fogta kezét, s gyengéden odébbtaszitotta az aggot.
S emlékezve, egyik Hektórra, a férfiölőre,
sírt hevesen, fetrengve Akhileusz lábai mellett;
míg Akhilleusz a saját apját keseregve siratta
s közben Patrokloszt: fölverte nyögésük a házat.
És hogy az isteni hős Akhileusz eltelt siralommal,
és ez a vágy elhagyta a tagjait és a szivét is,
fölkelt székéről tüstént, fölemelte az aggot,
kézen fogva s az ősz hajon, ősz állon könyörülve;
ésőt megszólítva ekép, szárnyas szavakat szólt:
„Jaj, te szegény, míly sok gyötrelmet tűrt el a lelked.
Hogy mertél egyedül közeledni akháji hajókhoz,
színe elé annak, ki olyan sok nagyszerü sarjad
öltem már le idáig; tán vasból van a szíved?
Most hát ülj le a székre; s a fájdalmat, mi szivünkben
van, hagyjuk szunnyadni, akárhogy sujt is a bánat:
mert a fagyos zokogás nem használ semmit a földön.”
[…]

18 Árész: a háború istene, Zeusz és Héra gyermeke
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S hívta a szolgálókat, mosni, bekenni a testet,
arrébb tőle, nehogy Priamosz láthassa a sarját:
mert fájó szive tán fékezni se tudja haragját,
látva fiát, s Akhilleusznak kedves szíve fölindul,
s még Zeusz rendeletét megsérti, megölve az aggot.
Megmosták, s megkenve a lányok olajjal a testét,
inget is adtak rá, köribé meg drága palástot,
majd maga hős Akhilleusz fölemelte, s a gyászkerevetre
tette, s a társak emelték véle a síma szekérre.
Följajdult azután, a nevén szólítva barátját:
„Meg ne neheztelj rám, Patroklosz, hogyha talán még
Hádésznál is hallod a hírt, hogy az isteni Hektórt
apjának kiadom: mert nem méltatlan a váltság:
s abból is részeltetlek majd, úgy, ahogy illik.”
Szólt s ismét sátrába került be a fényes Akhilleusz,
s honnan ismét fölkelt díszes, faragott heverőre
ült le, a fal mellé, s így szólt az öreg Priamoszhoz:
„Íme, kiadtam a gyermeked, agg, akiért könyörögtél:
fekszik a hordágyon, s tüstént mikor eljön a Hajnal,
látod s elviheted; gondoljunk most az evésre.

582–601.

[…]
Most pedig áruld el nekem azt, és szólj egyenes szót:
hány napig óhajtod gyászolni az isteni Hektórt,
addig hogy magam és népem fékezzem a harctól.”
Erre az isteni agg Priamosz neki válaszul így szólt:
„Hogyha kivánod az isteni Hektórnak temetését,
ezt tévén, Akhileusz, vélem nagy jót cselekednél.
Jól tudod azt, hogy a várba vagyunk beszorítva, s a szálfát
távolról kell hoznunk: s félnek a trójaiak mind.
Hát mi kilenc napon át gyászolnánk termek ölében,
és azután földelnők el, s tort ülne a népünk.
Majd tizenegyediken fölibé sírhalmot emelnénk,
és azutáni napon küzdjünk; ha a végzet akarja.”
Válaszul ezt mondotta az isteni fürge Akhilleusz:
„Meglesz hát ez is, agg Priamosz, valamint te kivánod:
mert ahogyan kéred, megfékezem addig a harcot.”
Így szólván, az öreg jobbját megfogta kezével
csuklónál, hogy a lelkében valahogy ne remegjen.
Ők hát kint dőltek le a tornácon nyugovóra,
együtt a vén hírnök s Priamosz, két bölcseszü bajnok;
míg Akhileusz bent hált jólácsolt sátra zugában,
s ott széparcu Briszéisz dőlt le az oldala mellé.

656 –706.
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Minden más isten s minden paripás-szekeres hős
végigaludta az éjt, lágy álomtól leigázva:
hasznotadó Hermészt egyedül nem fogta el álom,
töprengett, hogyan is tudná Priamosz fejedelmet,
szent kapuőrök tudtán kívül visszavezetni.
Hát odaállt a fejéhez, s hozzá íly szavakat szólt:
„Kedves öreg, nincs gondod a bajra: be édesen alszol
ellenségek közt, mert nem sujtott le Akhilleusz;
most te kiváltottad szeretett fiadat, sokat adtál:
érted, az élőért, adnák háromszorosát is
hátramaradt fiaid, ha az Átreidész Agamemnón
észrevesz itt, s meglátnak véle az összes akhájok.”
Így szólt ő; megijedt az öreg, s fölverte a társát;
Hermész meg paripát és öszvért fogva szekérbe
gyorsan a táboron át maga hajtott: senki se látta.
S gázlójához amint odaértek a szépvizü árnak
forgatagos Xanthosznak, akit nagy Zeusz maga nemzett,
akkor Hermeiász tovaszállt az olümposzi csúcsra,
s már sáfrány leplét boritotta a földre a Hajnal;
s ők paripáikkal keseregve-jajongva haladtak
Trója felé, s öszvérszekerük hordozta a holtat;
és nem látta meg őket férfi, se szépövü asszony:
csak maga Kasszandré, arany Aphroditéra hasonló,
Pergamon orma felé ment, és meglátta szekéren
álló jó apját, meg a harsány hírnököt avval:
és öszvérszekerén Hektórt is látta heverni;
feljajdult ezután, és hangja bejárta a várost:
„Jertek Hektórt nézni, ti trójai férfiak és nők,
hogyha örültetek eddig, amíg még élt, a csatából
visszajövőnek: mert igazán roppant örömünk volt.”
[A trójaiak gyásza és Hektór temetése – az eposz utolsó sorai] 707–804.
Szólt; mire nem maradott sem férfi, se nő az egész nagy
városban, mert mindre leszállt az a rettenetes gyász:
és a kapun kívül közeledtek mind a szekérhez.
Ott legelőbb szerető szép hitvese s anyja, az úrnő,
tépdesték hajukat, kitünő-kerekű szekeréhez
rontva a holtnak: a nép körülöttük sírva sereglett.
S tán az egész napon át a kapuknál napnyugovásig
sírtak volna a hős Hektórért könnyeket ontva,
hogyha az agg nem szól, szekeréről intve a népet:
„Nyissatok itt utat öszvérekkel a várba kerülnöm,
majd eleget kesereghettek, ha bevittem a házba.”
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Szólt; mire kettévált a tömeg, s út nyílt a szekérnek.
Majd Hektór tetemét a dicső palotába bevitték,
fúratos ágyra letették: mellé dalnokok ültek,
rendeletükre, a gyászdalt kezdeni: búteli hangon
zengtek azok, s körülöttük a nők is nyögve zokogtak.
Hókaru Andromakhé kezdett legelőbb zokogásba,
s férfiölő Hektór feje ott nyugodott a kezében.
„Ifjan pusztultál, férjem, s számomra a házban
özvegységet hagysz; s lám, kisgyerekünk csecsemő még,
kit szültünk, te meg én, nyomorultak; nem hiszem én már,
hogy még fölserdül: sokkal hamarabb fog e város
elhamvadni, hisz elvesztél te, az őre, ki eddig
védted, s benne a kedves nőket, a kis csecsemőket.
Görbe hajón viszik el most már hamar asszonyainkat,
engem is őköztük; s te, fiacskám, vagy velem együtt
jössz és majd távol, méltatlan munka között élsz,
szívtelen úr mellett szolgálva, vagy egyik akháj fog
mélybe taszítani nagy tornyunkról szörnyü halálra,
bosszújában, amért tán bátyját ölte le Hektór,
vagy gyerekét, vagy az apját: mert Hektór keze által
számos akháj harapott a hatalmas földbe, valóban.
Mert hisz apád sose volt lágyszívü a szörnyü csatákban:
városszerte ezért gyászolja a nép keseregve.
Átkos nagy zokogást és gyászt hoztál szüleidre,
Hektór, ámde leginkább énrám hagytad a vad kínt,
mert kezedet nem nyujtottad ki halódva az ágyból
hozzám, nem mondtál bucsuszót sem, melyre örökké
gondolnék éjen s napon át sürü könnyeket ontva.”
Így szólt és zokogott; vele nyögtek az asszonyok is mind.
S köztük most Hekabé kezdett panaszos zokogásba:
„Hektór, legdrágább gyerekem valamennyi fiam közt,
éltedben kedves voltál már isteneinknek,
s lám, a halál sorsában is ők rád gonddal ügyelnek:
mert hisz eladta a többi fiam gyorslábu Akhilleusz,
mind, aki foglyul esett, meddő tenger vizein túl,
vagy Szamosz, Imbrosz vagy Lémnosz füstös szigetére:
s téged, amint elvette a lelked a nagyhegyü érccel,
meghurcolt sokszor Patroklosz sírja tövében,
kit te megöltél; bár nem támaszthatta föl így sem.
S mégis harmatosan, friss-holtként is palotámban
fekszel; olyan vagy, mit kit ezüstíjas nem Apollón
gyengéd nyílvesszőivel ölt meg a messze magasból.”
Így szólt sírva; heves zokogást keltett a szavával.
S harmadikul köztük Helené kezdett a nyögésbe:
„Hektór, lelkemnek legdrágább sógoraim közt,
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mert hisz az isteni-arcu Alexandrosz ma a férjem,
ő Trójába hozott: bár vesztem volna előbb el!
Lám, hiszen éppen húsz esztendőm telt el azóta
már, hogy elindultam, s a hazám földjét odahagytam:
s rossz szavadat nem hallottam soha, semmi gyalázó
szót tőled, s amikor más támadt rám palotánkban,
sógor, sógornő, vagy szépövü ángy, vagy anyósom,
(mert az apósom, mintha apám lett volna, szelíd volt),
akkor is őket fékezted folyton szavaiddal,
kedvességeddel, gyöngéd intelmü beszéddel.
S így teveled siratom magamat, keseregve szivemben,
én nyomorult: mert többé kedves a tágterü Tróján
senki se lesz hozzám: borzadva tekintenek énrám.”
Így szólt sírva; szavára a nagy nép sóhaja hangzott.
Majd az öreg Priamosz szólalt meg a nagy sokaságban:
„Trójaiak, hordjátok a fát várunkba, ne féljen
lelketek álnok akháj cseltől: megigérte Akhilleusz,
barna hajóktól útnak eresztve: amíg a tizenkét
hajnal nem mulik el, nem kezdik el újra a harcot.”
Szólt; s a szavára azok fogták be az ökröt, az öszvért
mind szekerekbe, s a város előtt sebesen gyülekeztek.
Hosszu kilenc napon át hordták oda egyre a szálfát:
ám hogy a Hajnal jött sugarát terjesztve tizedszer,
hozták már ki a harcos Hektórt, könnyeket ontva,
és tették tetemét tetejébe a máglya tüzének.
És hogy a rózsásujjú Hajnal kélt ki a ködből,
nagyhírű Hektór máglyája köré seregeltek.
Majd miután oda gyűltek s együtt volt valamennyi,
máglyatüzét oltván legelőször lángszinü borral
végig, ahol csak a tűz pusztított, ennek utána
tiszta fehér csontját testvérei, társai szedték
össze kesergés közt, s arcukról hullt a kövér könny.
Drága aranyládába helyezték csontjait aztán,
és betakarták lágy bíbor takarókkal utána;
majd a kivájt sírboltba betették, és tetejébe
roppant sziklákat seregestül hengeritettek.
Halmot emeltek gyorsan; az őrök körben ügyeltek,
hogy ne rohanhassák meg a jólábvértes akhájok.
Majd, mikor állt a halom, hazamentek: s ennek utána
szép rendben gyülekezve, dicső lakomát lakomáztak
házában Priamosznak, a Zeusz-táplálta királynak.
Így rendezték ők a lovas Hektór temetését.
Devecseri Gábor fordítása
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Odüsszeia
[részletek]

[Az eposz eleje]

I/1–21.

Férfiuról szólj nékem, Múzsa, ki sokfele bolygott
s hosszan hányódott, földúlván szentfalu Tróját,
sok nép városait, s eszejárását kitanulta,
s tengeren is sok erős gyötrelmet tűrt a szivében,
menteni vágyva saját lelkét, társak hazatértét.
Csakhogy nem tarthatta meg őket, akárhogy akarta:
mert önnön buta vétkeikért odavesztek a társak,
balgák: fölfalták Hüperíón Éeliosznak
barmait, és hazatértük napját ő elorozta.
Istennő, Zeusz lánya, beszélj minekünk is ezekből.
Hát aki megmenekült meredek vészből, valamennyi
otthon volt, túl háborun és a vizek veszedelmén;
őt egyedül, hitvesre, hazára hiába sovárgót
tartóztatta Kalüpszó nimfa, az isteni úrnő
barlang öblös ölén, mivel áhította urául.
És hogy az esztendők perdültén jött az az év is,
melyhez az istenek azt szőtték, hogy visszakerüljön
már Ithakába, a küzdelmektől nem menekült meg
még a szerettei közt sem. Az isten mind könyörült már
rajta; Poszeidáón egyedül gyűlölte szünetlen
isteni hős Odüsszeuszt, valameddig csak haza nem tért.
[Nauszikaá házukba hívja Odüsszeuszt]

VI/99–159.

Élvezvén az ebédet a szolgálók s a királylány,
fátylukat eldobták s labdával játszva mulattak:
hókaru Nauszikaá vezetett, táncolva daloltak.
Mint nyilas Artemisz1 úrnő jár a hegyek meredélyén,
járja a hosszugerincű Téügetoszt s Erümanthoszt,
hol vadkanra, szökő szarvasra vadászik örömmel,
s véle a pajzsos Zeusz lánysarjai, völgybeli nimfák
játszadozón járnak s Létó örvend a szivében:
mert mindannyi közül feje, homloka úgy kimagaslik,
s könnyen ráismerni, pedig gyönyörű valamennyi:
szolgálói között így tűnt ki a szép hajadonlány.
Ámde midőn haza kellett már indulnia újra,
s öszvért is befogott, beredőzte a drága ruhákat,
akkor mást gondolt a bagolyszemü Pallasz Athéné2:
1
2

Artemisz: Apollón húga, a vadászat, a vadállatok, a vadon, valamint a Hold és a gyermekszülés istennője
Pallasz Athéné: Zeusz és Métisz lánya, a bölcsesség, a jog, az igazságos háború, a művészetek, a kézművesség
istennője
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ébredjen föl már Odüszeusz és lássa a szép lányt,
az meg a phaiák városhoz vezetője lehessen.
Szolgálója felé hajitott labdát a királylány:
elvétette, s a mély örvénybe zuhant be a labda.
Fölsikitottak a nők: föl is ébredt fényes Odüsszeusz,
és föl is ült, így töprengett a szivében, eszében:
„Jaj nekem, újra milyen népek földjére jutottam?
Dölyfösek-é, vadak-é, törvénnyel mitse törődők,
vagy vendégszeretők s elméjük féli az istent?
Most lányok hangját hallottam, női sikoltást,
nimfákét, kik a csúcson laknak, a bérc meredélyén,
és a folyók forrásainál, s a füves legelőkön.
Tán szóval szóló népek közelébe kerültem.
Rajta, magam fogom ezt megtudni s látni szememmel.”
Szólt, s a sürűből bújt ki az isteni bajnok Odüsszeusz,
ágat tört le erős markával a rengeteg erdőn,
lombosat, ezzel testét fedte, takarta szemérmét.
Mint a hegyekbennőtt, erejében biztos oroszlán,
ment, ahogy az megy a szélben, esőben, a két szeme fényben
szikrázik, s ökrökre rohan, vagy a gyönge juhokra,
vagy szarvasra az erdőn, s arra is űzi a gyomra,
hogy juhokért az erős aklok közepére berontson:
így kívánt Odüszeusz szépfürtü szüzek seregébe
törni ruhátlanul is, mivel ennyire bajba szorongott.
Rettenetesnek tűnt fel előttük a tengeri habtól
rútan; szétrebbenve futottak a parti fokokhoz.
Csak maga Nauszikaá várt; mert szívébe Athéné
merszet tett és tagjaiból kiemelte a félést.
Szembe tekintve csak állt; Odüszeusz meg hányta-vetette:
átkulcsolja-e térdeit, úgy könyörögjön a lányhoz,
vagy csak a távolból, hízelgő szókkal, esengjen,
hogy városba vezetné tán és adna ruhát rá.
Így töprengett és úgy látta, hogy ez helyesebb lesz:
távolból fog csak hízelgő szókkal esengni,
hogy haragos ne legyen, ha a térdét illeti kézzel.
Édesen és ravaszul hát hozzá nyomban ekép szólt:
„Úrnőm, esdekelek; ki vagy? isten? földi halandó?
Hogyha te istennő vagy, a tágterü égbe lakók közt –
Zeusz atya gyermeke: Artemisz az, akihez én a leginkább
tartalak íme hasonlónak, termetre s alakra;
és ha halandó vagy, ki a földön tartja lakását,
boldog apád háromszor, anyád is boldog, az úrnő,
és testvéreid is háromszor: bennük a lélek
örvendezve repes bizonyára örökre miattad,
táncbavegyülni ha látnak ilyen szép tiszta virágot.
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Ámde legáldottabb a szivében mindegyikük közt
az, ki ajándékkal megnyer s házába vezet majd.
[…]
Erre a hókaru Nauszikaá neki válaszul így szólt:
„Jó idegen, nem vagy hitvány te, sem esztelen ember;
csakhogy olümposzi Zeusz maga osztja az emberek üdvét,
jóknak is és rosszaknak is úgy, ahogy őneki tetszik:
ezt osztotta neked, s tűrnöd kell mindenesetre;
most miután a mi várunkat, földünket elérted,
nem léssz már szűkébe ruhának semmi olyannak,
mit sokateltűrt esdekelőnek nyujtani illik.

185–197.

Néked a várost megmutatom; halld népe nevét is:
phaiákok lakják, az övék ez a föld, ez a város,
én meg a lánya vagyok nagyszívű Alkinoosznak3,
s nála találod a phaiák nép erejét s a hatalmát.”
[…]
[Megszabadulnak a küklópsztól]

IX/345–386.

Ekkor a Küklópszhoz4 közelálltam, s szóltam eképen,
éjszinü borral telt nagy kancsót tartva kezemben:
„Küklópsz, nézz ide, idd meg az emberhúsra a bort is,
hogy megtudd, milyen édes ital volt barna hajónkban.
Áldozatot hoztam neked ebből, megkönyörülsz tán
és hazaküldesz még; de te őrjöngsz, tűrni se tudjuk.
Mondd, te gonosz, lesz még, aki emberlakta vidékről
jönni kiván hozzád? hisz nem helyesen cselekedtél.”
Ezt mondtam; s átvette, megitta, örült neki szörnyen,
itta az édes italt, s aztán kért újra belőle:
„Adj még jószívvel, s a neved mondd meg nekem egyben,
hadd adjak vendégi ajándékot, hogy örüljél.
Mert hoz a küklópszok dús földje a nagyszemü fürtből
bort szintén, és Zeusz zivatarja növeszti a termést:
csakhogy ez itt nektárnak csöppje meg ambrosziának5.”
Így szólt; én meg a lángszinü bort adtam neki újra.
Adtam háromszor, s ő annyiszor itta ki balgán.
Majd miután az agyát az ital már elboritotta,
válaszomat mézes szókkal neki adtam eképen:
3
4
5

Alkinoosz: a phaiákok királya, Nauszikaá apja
Küklopszok: egyszemű órások. Poszeidón tengeristen és egy tengeri nimfa, Thoosza gyermekei.
Ambroszia: az istenek eledele. Halhatatlanságot és örök ifjúságot biztosít az olümposzi isteneknek.
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„Küklópsz, kérdezted híres nevemet; nosza, halljad:
megmondom, s te ajándékozz meg, ahogy megigérted.
Senkise, ez nevem; így hívnak, hogy Senkise, otthon
édesanyám meg apám és minden többi barátom.”
Ezt mondtam; de kegyetlen szívvel azonnal ekép szólt:
„Senkise lesz, kit utolszor eszek meg a társai közt én,
mind ama többit előbb: nesze hát, ez lesz az ajándék.”
Szólt, és megbillent ezután, hátára hanyatlott
s elnyúlt félreszegett nyakkal; mindent leigázó
álom nyomta el őt; gégéjén dőlt ki a sok bor
s emberhúsdarabok; s ökrendett kábulatában.
Ekkor a nyársat fogtam, a sűrü parázsba benyomtam,
hadd tüzesedjék meg; szavaimmal a társakat is mind
bíztattam, nehogy egy megijedjen s visszavonuljon.
És amidőn már-már lánggal lobbant az olajnyárs,
bármíly zöld volt még, és már félelmesen izzott,
akkor a tűzből én odavittem; körben a társak
álltak; az istenség nagy merszet fújt kebelünkbe.
Ők fogták a hegyesvégű nagy olajfadorongot,
és a szemébe ütötték; én nekidőlve fölülről
forgattam, valamint ha hajófát fúr ki az ember
fúróval, s mások meg alulról húzva a szíjat,
pörgetik erre meg arra a fúrót, s az forog egyre.
[…]
Szörnyü nagyot jajdult, visszhangzott körben a szikla;
395–443.
visszafutottunk megrémülve, kitépte szeméből
vértől elboritott nyársunkat azonnal a Küklópsz,
és azután, hadonászva kezével, messziredobta;
s küklópsz-társaihoz felüvöltött, kik körülötte
laktak a szellős csúcsok alatt, barlangok ölében.
Hallották a kiáltást, jöttek is innen-amonnan,
és barlangja előtt kérdezték, hogy mi baj érte:
„Hát mi baj ért, Polüphémosz, mondd, hogy eképen üvöltesz
ambrosziás éjben s tőlünk eloroztad az álmot?
Csak nem akarja talán rabló elhajtani nyájad,
vagy pedig elpusztítani téged csellel, erővel?”
Nékik a barlangból így szólt az erős Polüphémosz:
„Társak, Senkise öl meg csellel, Senki erővel.”
Ők meg a választ így adták szárnyas szavaikkal:
„Már ha magad vagy egészen s nem bánt senki erővel,
Zeusztól jő nyavalyád, kikerülni biz azt lehetetlen;
rajta tehát, könyörögj te Poszeidáónhoz, apádhoz.”
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Szóltak s távoztak; nevetett örömében a szívem,
hogy rászedte a név őket meg nagyszerü eszmém.
Nyögve a Küklópsz s kínjai közt kínlódva, a sziklát
két kézzel tapogatva, a nyílástól elemelte,
ő maga szétterjesztve kezét odaült a küszöbre,
hogy valakit megfogjon, amint az lép ki a nyájjal;
lám, ő ennyire balgának hitt engem eszében.
Csakhogy azon töprengtem, hogy-mint lenne a legjobb,
hátha lelek számunkra menekvést még a halálból:
csel nem akadt, sem terv, mire nem gondoltam: az éltünk
kellett mentenem és a veszély fenyegetve közelgett.
Hát ez a terv látszott lelkemben a leghelyesebbnek.
Voltak a barlangban kosok is, sürügyapju kövérek,
szép nagytermetüek, hordtak violásszinü bundát;
hát ezeket jólfont vesszőkkel, amelyeken álmát
szokta aludni a vadszivü órjás, egybekötöttem
hármanként csöndben: s egy-egy embert vitt a középső,
kettő kétoldalt lépdelt, hogy a társaim óvja.
Egy embert három kos hordott; s én magam ekkor
– mert volt ott egy kos, mindjénél sokkal erősebb –
ennek a hátát fogtam meg s gyapjas hasa alján
függeszkedtem, a két kezemet becsavarva erősen
isteni gyapjába, s csüngtem roppant türelemmel.
Sóhajtozva ekép vártuk be az isteni Hajnalt;
és hogy a rózsásujjú Hajnal kélt ki a ködből,
akkor a hímek mind kirohantak a jó legelőre,
meg nem fejten a nőstények bégettek az aklok
mellett, mert tőgyük kifeszült. Gyötrődve a gazda,
kínjai közt, a juhok hátát végigtapogatta
sorban, amint álltak: s nem vette a balgatag észre,
hogy gyapjas hasukon csüng mind, odakötve, a társam.
[…]
Fölszálltak szaporán, evezők mellé telepedtek,
sorba leülve, az ősz tengert evezőkkel ütötték.
Annyira voltunk épp, ahová még ér a kiáltás,
s akkor a Küklópszhoz szóltam szúró szavaimmal:
„Küklópsz, lám, nem hitvány ember társait etted
meg te a mélyölü barlangban, tombolva dühödben.
Úgy kellett, hogy elérjen a csúfos baj, te kegyetlen,
házadban vendégeidet fölfalni se féltél,
most bosszút áll rajtad Zeusz meg a többi nagy isten.”
Ezt mondtam, s ettől csak nőtt a haragja szivében;
egy nagy hegy csúcsát leszakítva, hajónkra vetette,

471–505.
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és a sötétorrú bárkának elébe esett az
egy kicsivel csak, s kis híján súrolta a kormányt.
Fölloccsanva a tenger, amint belehullt az a szikla,
visszafelé hajtotta hajónkat, a föld fele újra,
szörnyü nagy árral a part közelébe sodorta egészen.
Én pedig erre a hosszú csáklyát kézberagadva,
s félretaszítva hajónkat, a társaimat noszogattam:
dőljenek ők a lapátnak jól, hogy megmeneküljünk,
intettem fővel: nekiesve eveztek a társak.
Ám amidőn kétannyi utat jártunk meg a vízben,
újra a Küklópszhoz készültem szólni; de körben,
innen is, onnan is, édes szókkal esengtek a társak:
„Mért akarod, te szegény, piszkálni tovább a vadembert?
hisz csak imént is a szárazföld fele űzte hajónkat
vissza a vízbevetett kővel, már majd odavesztünk.
Hogyha csak egy is megmukkan, vagy hangot ad akkor,
szét is zúzza hajónk deszkáit, szét a fejünket,
érdes sziklával: hiszen annyira messze hajítja.”
Ezt mondták; de vitéz lelkem nem ügyelt a szavukra
és ismét haragos lélekkel szóltam a szörnyhöz:
„Küklópsz, hogyha talán megkérdi egy ember a földön,
hogy történt a szemednek csúfos megvakitása,
mondd, hogy a városokat dúló Odüszeusz vakitott meg,
Láertész fia ő, Ithakában lakja lakását.”
[…]
Ezt mondtam; s ezután ő így kérlelte Poszeidón
istent, két karját fölemelve a csillagos égre:
„Hallj, te Poszeidáón, földtartó, kékhaju isten,
hogyha fiad vagyok én igazán, s azt vallod, apám vagy,
add, hogy a várdúló Odüszeusz haza már sose jusson,
Láertész fia ő, Ithakában lakja lakását.
S hogyha a végzete az, hogy lássa szeretteit ismét,
s jólépült házába kerüljön, az otthoni földre,
hát legalább bajosan, későn és társai nélkül,
mások bárkáján tegye, s otthon bajra találjon.”
Szólt könyörögve; meg is hallgatta a kékhaju isten.
Ő pedig ím egy még szörnyebb sziklát emelintett,
teljes erővel megcsóválta s a vízbe vetette,
dobta felénk, s a sötétkékorrú bárka mögött hullt
vízbe a kő, és kis híján súrolta a kormányt.
S fölloccsanva a tenger, amint belehullt az a szikla,
most a hajónkat előre, a szárazföldre vetette.

526–542.
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[Kirké jóslata]

X/488–550.

„Isteni sarj, Láertiadész6, leleményes Odüsszeusz,
kedvetek ellen már ne maradjatok itt palotámban.
Csakhogy előbb egy más utat is kell járnotok: el kell
Hádész7 házához, s riadalmas Perszephonéhoz8
mennetek innen, a thébai vak jós Teiresziásznak9
lelkét kérdenetek: tudatát ő őrzi egészben:
eszmélést egyedül neki nyújtott Perszephoneia
holta után is; puszta szökellő árny csak a többi.”
Szólt; s elakadt nyomban kedves szívem dobogása.
Ültem az istennő ágyán és sírtam, a lelkem
élni se vágyott már, sem látni a nap ragyogását.
Ám miután hánykódva beteltem a nagy zokogással,
akkor az istennőnek eképen mondtam a választ:
„Mondd, Kirké10, ki vezethet el engem ez úttalan úton?
Hádészhoz soha senki nem ért még barna hajóval.”
Ezt mondtam; mire így szólt nyomban az isteni úrnő:
„Isteni sarj, Láertiadész, leleményes Odüsszeusz,
gondolnod sem kell rá, hogy ki vezesse hajódat;
állíts árbocot és kifeszítve a hószinü vásznat,
ülj, s a hajódat az északi szél majd elviszi szépen.
Hogyha pedig már az Ókeanosz11 széléhez elértek,
Perszephoné ligetére találsz alacsony halom alján,
hol sudaras nyárfák s meddő fűzek magasodnak;
futtasd partra hajód mélyforgós Ókeanoszban,
és te magad Hádész nyirkos palotája felé menj.
Ott Akherónba12 Püriphlegethón ömlik bele és a
Kókűtosz, mely a Sztüx folyamából ágazik arrébb,
és az a két zúgózajú víz szirtnél szakad egybe;
innen eredj csak előre, te hős, ahogy intelek, ássál
gödröt, légyen a hossza s a szélessége könyöknyi,
áldozatul tölts körbe italt valamennyi halottnak,
tejjel mézet előbb, azután édes boritalt is,
harmadszorra vizet, s fölibé a fehér daralisztet.
És az erőtlen elhúnytakhoz hosszan esengve,
mondd, hogy amint hazaérsz, gyönyörű meddő tehenet vágsz
áldozatul számukra s a máglyán kincseket égetsz;
6 Láertiadész: Láertész fia, a név Odüsszeuszra vonatkozik
7 Hádész: Zeusz és Poszeidón testvére, az alvilág ura
8 Perszephoné: Zeusz és Démétér leánya, a termés, termékenység istennője. Hádész elrabolja feleségnek, az alvilág úrnője lesz.
9 Teiresziász: vak jós; az Antigonéban is szerepel
10 Kirké: istennő, a görög mitológia legjelentősebb varázslónője
11 Ókeanosz: a földet körülölelő folyó, világóceán, istenség
12 Akherón, Püriphlegethón, Kókűtosz, Sztüx: alvilági folyók
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és külön áldozatul juhot ígérj Teiresziásznak,
éjfeketét, mely egész nyájadból messze a legszebb.
És ha kiengeszteled a holtak nagynevű népét,
akkor egy éjszínü kost áldozz, meg egy éjszinü nőstényt,
és fejüket fordítsd Erebosz13 fele, ámde te fordulj
visszafelé, s a folyóra tekints: majd jönnek az elhúnyt
holtak lelkei rengetegen hozzád s a gödörhöz.
Akkor a társaidat noszogasd és mondd, hogy a kost is
és a juhot, mely amott feküszik leterítve vad érctől,
nyúzzák s égessék meg, az isteneket megimádván,
szörnyüerős Hádészt s riadalmas Perszephoneiát;
és te kirántva a combod mellől jóhegyü kardod,
ülj, s ne eressz az erőtelen elhúnytak seregéből
senkit a vérhez előbb, míg nem szólsz Teiresziásszal.
Ekkor a jós maga jön majd hozzád, nép vezetője,
és megmondja utad, megmondja az útnak a hosszát,
azt is, hogy hogyan érsz haza majd a halas habon által.”
Így szólt; s már az aranytrónszékű Hajnal is eljött.
S drága palástot adott rám és szép inget a nimfa;
ő maga szép nagy ezüst köpenyét keritette magára,
könnyűt és kecseset, csípője köré övet öltött,
szép aranyosmívűt, s fátylat boritott a fejére.
Mentem a termeken át, fölvertem a társakat ekkor,
melléállva külön mindnek, mézes szavaimmal:
„Édesizű álmot ne aludjatok, itt az idő már,
induljunk: hisz adott Kirké az utunkra tanácsot.”
Szóltam ekép; és hős lelkük hajlott a szavamra.
[Teiresziász jóslata]

XI/100–137.

„Édes, könnyü utat keresel haza, fényes Odüsszeusz,
csakhogy az isten szörnyűvé teszi; nem hiszem én azt,
hogy te kijátszod a Földrázót14, aki megdühödött rád
szörnyen, amért szeretett fiusarját megvakitottad.
S tán így is hazaértek azért, keseregve, bajok közt,
csak lelkedre vigyázz, fékezd meg a társaidét is,
rögtön amint odaérkeztek remekívü hajóval
Thrínakié15 szigetére, kifutva a kékszinü vízből,
és legelő tehenekre találtok, nagyszerü nyájra,
Hélioszéra16, ki mindent lát és hall a világon.
13
14
15
16

Erebosz: Khaosz gyermeke, az ősi sötétség megtestesítője
Földrázó: Poszeidón, a tenger istene. Ha szigonyát a földbe vágta, földrengést idézett elő
Thrínakié: mesés sziget, később Szicíliával azonosították
Héliosz: a mindent látó napisten
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Hogyha az állatokat nem bántod, utadra ügyelsz csak,
akkor tán hazaértek, bár keseregve, bajok közt.
Hogyha pedig bántod, veszedelmet jósolok akkor,
embereidnek s bárkádnak; te magad ha megélsz is,
későn érsz s bajosan haza, társad mind odavesztve,
mások bárkáján, s palotádban bajra találsz majd:
dölyfös férfiseregre, amely vagyonod fölemészti;
isteni hitvesedet kérik mind, kincset ajánlva.
Csakhogy erőszakukért bosszút állsz majd hazatérve;
s hogyha megölted a kérőket palotádnak ölében,
csellel akár, vagy szemtől-szembe velük, hegyes érccel,
végy egy jólfaragott evezőt válladra, bolyongjál
míg olyanokhoz nem jutsz, kik tengert sose láttak,
s ételüket sem eszik megsózva a tengeri sóval:
és sohasem láttak pirosarcú fürge hajókat,
sem könnyű evezőt, mely szárnya a fürge hajónak.
Íme, világos jelt mondok, tévedni te sem fogsz.
Majd amidőn egy más vándor jő szembe veled s szól:
magszóró a lapát, mit fényes válladon őrzől,
akkor a jó evezőt szúrd nyomban a földbe, Poszeidón
istennek pedig áldozz nagyszerü áldozatokkal,
vágj le bikát és kost, és kant, mely hágja az emsét,
aztán menj haza és ott áldozz szent hekatombát
széles egekbe lakó örökéletü isteneinknek,
mindnek sorba. A tengerről jő majd a halálod,
gyöngéden közelít hozzád, és könnyü öregség
végén sujt csak rád, amidőn körülötted a néped
boldogan él. Ezt mondom néked igaz szavaimmal.”
[Kirké újabb tanácsai]

XII/36–141.

Végezetül hozzám nagy Kirké íly szavakat szólt:
„Hát ezek így mind megtörténtek; most idehallgass,
mit mondok neked én; noha majd maga isten is int rá.
Szírénekhez17 fogsz legelőször elérni: az összes
embert mind elbűvölik ők, ki elér közelükbe.
És aki esztelenül közeleg s meghallja a szírénzengzeteket, felesége s az apró gyermekek otthon
azt többé sosem üdvözlik, neki már nem örülnek,
mert csengőszavu dallal a két Szírén megigézi;
ülnek a réten ezek, s körülöttük az emberi csontok
nagy sokasága hever, rothad, zsugorodnak a bőrök.
17 Szirének: tengeri nimfák, asszonyfejű, madártestű lények, csodálatos énekükkel elcsábítják és megölik a hajósokat
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Húzz el ezek mellett, s a fülét jól tömd be viasszal
minden társadnak, nehogy egy is hallja; puhítsd meg
mézédes viaszod; de te hallgasd meg, ha kivánod.
Kössék ők a kezed meg a lábad a fürge hajónak
árboca talpához, s a kötélzet rátekeredjék,
hogy, gyönyörödre, a két Szírén hangjára figyelhess.
És ha esengesz a társakhoz, ha parancsot is adsz, hogy
oldjanak el – csak kössenek ők oda több kötelékkel.
Hogyha pedig szigetük mellett tovahúztak a társak,
azt az utat már végesvégig, amelyre utána
lépsz, nem mondhatom én meg, mert arról te magad fogsz
dönteni lelkedben: de kimondom, hogy mi a két út.
Errefelé meredek sziklák peremére csapódik
kékszemü Amphitríté18 nagy hulláma zubogva;
tudd: ezeket Bolygó Szikláknak hívja a boldog
isten mind. S a madár sem szállhat el arra nyugodtan,
még a galambok sem, ha röpülnek az ambrosziával
Zeuszhoz, mert őket sima szikla ragadja magához
folyton, s Zeusz atya küld újat, pótolni a számuk.
Onnan még sohasem szabadult meg bárka, ha arra
tévedt, ám a hajó fáit s tetemét a hajósnak
mind tovahordja a vészteli láng viharával a hullám.
Tengerjáró gálya csak egy ment arra keresztül:
elhírhedt Argó19, Aiétésztől20 hazatartó.
És a hatalmas szirten még ez is összetörik tán,
ám Héré21 átvitte, mivel kedvelte Iászónt22.
Másik irányban két nagy szirt van: a tágterü égbe
ér föl az egyik csúcsa, körötte a kékszinü felhő
terjeng egyre, sosem megy odébb, sose jár ama csúcson
fényes tiszta idő, sem a nyár, sem az ősz közeledtén.
Rá soha nem hághat, le se szállhat a földi halandó
róla, ha húsz keze volna akár, húsz lába is egynek:
mert oly síma, mikéntha csiszolták volna, a szikla.
És közepén barlang tátong sürü ködbe takartan,
szája nyugat fele nyílik, a mélye leér Ereboszba.
Menjetek arra a bárkátokkal, fényes Odüsszeusz.
Öblös bárka felől kitünő nyilazó ha kilőné
messze nyilát, az üreg szájáig a nyíl sosem érne.
Benne a szörnyen ugatva üvöltő Szkülla tanyázik.
18 Amphitríté: tengeristennő, Poszeidón felesége
19 Argó: mitikus hajó, melynek orra dodonai tölgyfából épült, ezért mágikus tulajdonságokkal bírt: beszélt és
ismerte a jövőt
20 Aiétész: kolkhiszi király, Héliosznak, a Napnak fia, Kirké testvére
21 Héré: Héra
22 Iaszón: az Argó hajósainak, az argonautáknak a parancsnoka, az aranygyapjú megszerzője
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Éles a hangja, akárcsak a mostszületett kutyakölykök
hangja, de ő maga roppant szörny; nem örülne, ki látná
őt, még isten sem, közelébe ha érne az útján.
Lába tizenkettő, levegőben leng valamennyi,
hat hosszú nyaka van, mindegyiken egy riadalmas
fej nőtt, és a fejekből három sor foga rémít,
sűrü, tömött agyarak, tele éjszinü szörnyü halállal.
Teste pedig bent áll, derekáig, az öblös üregben,
csakhogy a rémes nyílásból a fejek kihajolnak.
S ő ott, szikláját környültapogatva halászgat
delphint, tenger ebét, de nagyobb viziszörnyet is olykor,
melyből rengeteget táplál zajos Amphitríté.
És nem tud dicsekedni hajós soha, hogy tovasiklott
sértetlen mellette: de hat feje húz ki hat embert
mindig hirtelenül a sötétkékorru hajóból.
Látsz ott egy másik, nem olyan nagy szirtet, Odüsszeusz
Nem nagy a távolság köztük, nyilad is beröpülné.
Rajta magas fügefát láthatsz, sürülombut; alatta
szívja magába a szörnyü Kharübdisz23 az éjszinü tengert.
Háromszor kiereszti naponta, de újra beszívja
rémesen; arra, mikor szürcsöl, te nehogy közeledjél:
mert sose tudna a Földrázó se kihúzni a bajból.
Inkább Szkülla felé igyekezz a hajóddal, evezz el
gyorsan a szirtje alatt, mert többhasznú, ha a bárkán
hat társat gyászolsz majd, mint együtt valamennyit.”
Így szólt, ő; mire én így adtam néki a választ:
„Rajta, nagy istennő, áruld el igaz szavaiddal:
hogy tudnék menekülni a szörnyü Kharübdisz elől is,
s győzni a Szkülla fölött, ha reátör az embereimre.”
Így szóltam; s ezt mondta azonnal az isteni asszony:
„Jaj, te merész, neked itt is a harcra s a fáradalomra
van gondod: sose térsz ki haláltalan isten elől sem?
Hisz nem enyésző ő, de sosemmúló veszedelmed,
szörnyü, dühös, kínzó, aki ellen védekezés nincs;
ellene törni se jó; menekülni előle a legjobb.
Hogyha te fegyverkezve a szirtje alatt elidőzöl,
rettenetes fejeit, félek, majd újra kidugja,
és ugyanannyi barátodat újra magához orozza.
Csak sebesen húzz el mellette, kiáltva Kratáiszt,
anyja nevét, aki szülte, bajára a földilakóknak.
Az megfékezi majd, nehogy újra terád támadjon.
Thrínakié szigetére kerülsz most: Éeliosznak24
23 Kharübdisz: tengeri szörny. Egy tengeri szoros két oldalán éltek Szküllával, a másik tengeri szörnnyel.
24 Éeliosz: azaz Héliosz: az isteni Nap
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nagy csordája legel földjén és nagyszerü nyája;
hét a tehéncsorda s hét nyája van ott a juhoknak;
ötven az állat mindegyikben. Nincs születésük,
nincs elmúlásuk, s istennők őrizik őket:
Lampetié s Phaetúsza, a két gyönyörűhaju nimfa,
Éeliosz Hüperíónnak kit a nimfa, Neaira
szült. S hogy fölnevelé a leányokat anyjuk, az úrnő,
távoli Thrínaikéra vezette, vigyázni az apjuk
csámpás csordáját, lépdelni a nyája nyomában.
Nem bántván ezeket ha vigyázol visszautadra,
akkor igen, hazaértek, bár keseregve, bajok közt.
Hogyha pedig bántod, veszedelmet jósolok akkor
embereidnek s bárkádnak; te magad ha megélsz is,
társaid elvesztvén, haza későn kínok után érsz.”
[Pénelopé fölismeri Odüsszeuszt]

XXIII/173–232.

Válaszul így szólt erre a jóeszü Pénelopeia:
„Ó, te csodás, nincs bennem sem dölyf, sem lekicsinylés,
s nem bámullak: jól tudom én, míly külsejü voltál
hogy hosszúevezőjü hajón innen tovaszálltál.
Most hát, Eurükleia, eredj, és vesd meg az ágyát,
kívül a jólépült hálón, melyet ő maga ácsolt:
vessétek meg az ágyát ottkinn, és tegyetek rá
drága köpenyt s vele bundákat, ragyogó takarókat.”
Így szólt s tette urát próbára; de bajnok Odüsszeusz
felsóhajtott, megszólítva a hű feleséget:
„Asszony, olyant mondtál, amivel csak gyötröd a lelkem.
Máshova, mondd, ki is állította az ágyam? Az értők
sem tudnák azt tenni, hacsak nem jön be egy isten,
s könnyen a kedve szerint nem hordja ki máshova onnan:
ember olyan nem akad, de nagyon fiatal se; ki könnyen
elmozdítja, mivel nagy titkot rejt az az értőn
készített ágy mit nem más, de az én kezem ácsolt.
Mert keritésünkön belül egy nagy olajfa virágzott,
dúslombú, magas is, vastag, mint oszlop, a törzse.
Én eköré kívántam a hálótermem emelni,
sok kőből föl is építettem, jól betetőztem,
és jólzáródó, faragott ajtót remekeltem.
Majd az olajfának lombját vágtam le utána,
és törzsét gyökerétől kezdve simára faragtam
érccel jól s értőn, hosszát csaptatva zsinórral,
s ágylábbá kifaragtam, fúróval kilyukasztva.
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Innen kezdtem az ágyat emelni, amíg befejeztem,
díszítvén elefántcsonttal, meg arannyal-ezüsttel;
s bíbortól ragyogó szíjat feszitettem az ágyra.
Lám, elmondtam a titkos jelt: ám nem tudom én azt,
asszony, hogy vajon ott van-e még épségben az ágyam,
vagy pedig elvitték, elfűrészelve a törzset.”
Szólt; és Pénelopé kedves szive, térde elernyedt;
mert, mikről Odüszeusz szólt, ráismert a jelekre.
Könnyeket ontva szaladt hozzá, a nyakába vetette
két karját, s csókolta fejét, ezt mondta urának:
„Ó, ne neheztelj rám, Odüszeusz, ki a földilakók közt
úgyis a legbölcsebb vagy: ránkmérték a siralmat
isteneink; irigyelték, hogy mi az ifjukorunknak
együtt örvendjünk s aggkor küszöbére igy érjünk.
Most legalább ne neheztelj érte, ne is haragudj rám,
hogy nem öleltelek így meg, amint megláttam az arcod,
mert hisz az én lelkem kedves kebelemben örökké
attól borzadozott, hogy majd még eljön egy ember
és szóval rászed: sok a csúf nyereségre törekvő.
Mert sose tér az az argoszi szép Helené sem, a Zeusz-lány,
más ágyába, a vendéggel szerelembe vegyülve,
hogyha a bajnok akháj sarjakról tudja előre,
hogy majd visszaviszik szeretett földjére honának.
Őt bizonyára egy isten vitte a csúnya dologra,
mert ilyen átkos terv lelkében még sosem ébredt
addig, s akkor kezdődött a mi szörnyü bajunk is.
Most, miután elmondtad igaz szavaiddal az ágyunk
titkát, melyet nem látott más földi halandó,
csak te meg én, és egy szolgáló-lány, az egyetlen:
Aktór lánya, kit édesapám jöttömkor adott még,
és ki szilárd hálótermünkre azóta vigyázott,
most, noha kétkedtem nagyonis, meggyőzted a lelkem.”
Szólt; s Odüszeuszban erősebb vágy ébredt zokogásra,
lelkének-kedves feleségét sírva karolta.
Devecseri Gábor fordítása
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TÜRTAIOSZ

(Kr. e. 7. század)

Szép a halál…
Szép a halál, ha az első sorban harcol a férfi
bátran, s ott esik el védve hazája rögét.
Ám ki bolyong elhagyva a várost s dús legelőit
koldusként, nem akad még egy olyan nyomorult;
kóborol anyja is és öreg apja, s hordja magával
kisded gyermekeit, megy hites asszonya is,
gyűlöletes lesz, hogyha betér majd bárhova, már nem
bírva viselni a kínt, kárhozatos nyomorát,
megcsúfolja családját, szépségére homályt vet,
szégyene és keserű sorsa kiséri nyomon.
Lám, a bolyongó férfira senkise néz, nem ügyel rá
senki, a tisztelet és irgalom is kerüli,
harcoljunk hát bátran e földért s gyermekeinkért,
haljunk meg, ha hazánk életet is követel.
Ifjak, küzdjetek egymás mellett hát, ne ragadjon
félelem el titeket, szégyen a gyáva futás,
hősi szivet, bátor lelket hordozzon az ifjú,
s harc közben ne legyen kedves az élete sem;
és az elaggott férfiakat, mert lassu a lábuk,
hátra ne hagyjátok, mentve saját magatok.
Mert szégyenletes ám az, hogyha elesve az első
sorban fekszik idős férfi az ifjak előtt,
mindvégig bátor lelkét kilehelve a porban,
állán szürke szakáll, ősz haja leng a fején,
vérrel elöntött ágyékán ott tartja kezét még –
rút s szégyenletes ezt látni, csupasz tetemét;
ifjakat illet a harc javarésze, amíg csak a bájos
ifjúság ragyogó tarka virága övék.
Tiszteli minden férfi a harcost, kedves a nőknek,
míg él, s hős, ha csatán ott esik el, legelől;
két lábát hát jól megvetve maradjon az ember
földjén, ajka fölött összeszorítva fogát.
(Kerényi Grácia fordítása)
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MIMNERMOSZ

(Kr. e. 7. század)

Nannó
Élni mit ér arany Aphrodité nélkül s mi lehet szép?
Haljak meg, ha nekem gondot okozni se tud
már édes szerelem nyoszolyáján titkos ajándék.
Mert csak az ifijúság gyönge virága gyönyör
férfinak és nőnek. De ha megjön a gyászos öregség,
mely férfit hitvány vázra cserél, derekat
szívén már a gonosz gondok rágnak csak örökké,
napfénynek sem örül, hogyha az égre tekint,
gyűlölik őt a fiúk, asszonynak semmirekellő.
Vénségunkre ilyen terhet az Isten adott.
*
Úgy, mint fán a levél, ha virágba borulva tavasz jön,
zsendül, nő, mihelyest érik a napsugarak,
úgy mi arasznyi időn örülünk a drága napoknak
ifjan, az istentől, hogy mi a jó, mi a rossz,
nem tudván. De elénk állnak feketében a Kérek,
egyik a vénséget tartva kezében elénk,
másik már a halált. Be hamar megfonnyad a hamvas
gyönge gyümölcs, hol a nap szórja a földre a fényt!
Ám ki a csúcsra felért, mindjárt megfordul a sorsa,
rögtön az életnél jobb neki már a halál.
Mert lelkére sok baj tör: kit a gondok emésztnek,
pusztul a háza, szegény lát szomorú napokat,
ezt a kívánság gyötri a gyermek után, de hiába,
Hádész háza felé sírba kiséri a vágy,
más meg a lélekölő kórságnak rabja, de nincsen
ember senki, kinek bajt ki ne osztana Zeusz.
(Trencsényi-Waldapfel Imre fordítása)
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SZOLÓN

(Kr. e. 638 k.–558 k.)

Az igazi gazdagság
Egyformán vagyonos mindaz, ki ezüstben-aranyban
gazdag, mind, aki dús búzavetéseken úr,
sok lova és öszvére van; ámde az is, ki derűsen
éli le épkézláb testtel az élte sorát,
nőjén és gyermekén örömét leli, míg fiatalság
fűti s boldogító, szép napok üdve virul.
Mindez kincs a halandónak. De nem is viszi senki
nagy vagyonát Aidész1 éji lakába soha,
meg nem váltja magát a haláltól és az emésztő
kórtól, nem menekül mégsem az aggkor elől.
Franyó Zoltán fordítása

Senkise boldog
Boldog a földilakó nem lesz soha; küzd nyomorogva
mind, ki halandó lény nézi az égi napot.
Franyó Zoltán fordítása

Kétféle ember
Sok gaz gazdag, amíg nyomorognak a legderekabbak.
El ne cseréljük azért kincseikért az erényt!
Mert maradandó ez mindenkor, míg a világon
kézről kézre tovább perdül örökkön a pénz.
Kárpáty Csilla fordítása

1

Aidész: Hádész, az alvilág ura
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SZAPPHÓ

(Kr. e. 612 k.–550)

Aphroditéhez1
Tarka trónodról, ravasz istenasszony,
mért küldesz nékem szerelemkirálynő,
bút és bajt mindég, te örök leánya
fényes egeknek?
Mért nem jössz inkább, ahogy egyszer jöttél,
hallattad kérő szavamat, kiléptél
kedvemért apád aranyos házából
és befogattad
cifra hintódat; lebegő galambok2
vonták azt fürgén a sötétbe-süllyedt
föld felé; szárnyuk sebesen csapdosva
vert a nagy égben,
s már itt is voltak; te pedig, te boldog,
istenarcodon mosoly ült, és nyájas
szóval kérdeztél, mi bajom van és mért
hívlak az égből
és mi volna megkeserült szivemnek
kivánt orvossága? „Ki bántott, Sapphó?
kit küldjek kemény szerelem szavával
téged ölelni?
Ha eddig került, ezután majd üldöz;
hogyha semmit nem fogadott el, eztán
ő ad már, s ha nem szeretett, szeret majd,
bár ne akarjad.”
Jer most is hozzám, a nehéz gondokból
oldd föl szivemet, s amiért eped, ne
sajnáld teljesíteni: légy harcomban
drága szövetség.
Babits Mihály fordítása

1
2

Aphrodité: a szépség és a szerelem istenasszonya. Nevének jelentése: a habokból kiemelkedő.
galamb: Aphrodité egyik szent állata
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Édesanyám! Nem perdül a rokka…
Édesanyám! nem perdül a rokka3, olyan
szakadós ma a szál –
vágy nehezül rám:
mert a sudár, szép Aphrodité letepert!
Szerető, szerető
kell ma nekem már!
Radnóti Miklós fordítása

ANAKREÓN

(Kr. e. 570–500 k.)

Gyűlölöm
Gyűlölöm azt, aki telt kupa mellett, bort iszogatván,
háborut emleget és lélekölő viadalt.
S kedvelem azt, aki bölcs és Aphrodité meg a Múzsák
szép adományairól zengve szeretni tanít.
Radnóti Miklós fordítása

Töredék a halálról
A halánték deres immár, a haj őszül koponyámon,
fiatalságom elillant, feketéllnek fogaim már,
oda van múltam, az édes, rövid és csúf, ami jön még.
Remegek már a haláltól, hisz a Hádészban4 a szöglet,
ami vár rám, hideg és szűk, a lejárat is ijesztő,
s aki egyszer lemegy, az már soha fel nem jön a fényre...
Radnóti Miklós fordítása

3
4

rokka: lábbal hajtott, kézifonáshoz használt eszköz
Hádészban: Hádész az alvilág ura. Gyakran magát az alvilágot is Hádésznak nevezték.
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ALKAIOSZ

(Kr. e. 630–570)

Az állam hajója
Nem értem ésszel, honnan is ér a szél,
mert egyszer innen zúdul az ár felénk,
majd onnan – így futunk e kettős
vész közepette sötét hajónkkal.
Mig annyi kínnal álljuk a bősz vihart,
de már az árboc-tőbe kapott a hab,
s a szélcibálta nagy vitorlák
rongya lefoszlik ezer cafatban.
A horgony enged.........
A feldübörgő árban, esővel és
vad szélviharral küzdeni nem gyönyör –
így mondja mind – se láthatatlan
zátonyon összezuzódni ronccsá.
De most ilyen veszélybe került hajónk.
Feledni mindezt, cimbora, újra csak
tivéletek borozni, Bükkhisz1
élvezetébe merülni vágyom.
Ezért a nappalt vígan aludjuk át
.....................................................
Franyó Zoltán fordítása

1

Bükkhisz: Bakkhosz (görögül: Dionüszosz), a szőlő és a bor istene
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FRIEDRICH NIETZSCHE

(1844–1900)

A tragédia születése
[részlet]

1.
[…]
Vagy a narkotikus ital hatásától, melyet a természeti emberek és népek mind himnuszokban
zengenek meg, vagy a tavasz hatalmas, az egész természetet kéjesen átható közeledtétől támadnak életre azok a dionysosi gerjedelmek, melyek fokozásával az ember szubjektivizmusa
a teljes önfeledtségbe olvad át. A német középkorban is ugyanez a dionysosi hatalom táncoltatott meg egyre növekvő tömegeket, melyek dalolva és bokázva vonultak egyik helyről a másikra: a Szent János- és Szent Vitus-táncosokban a görögök bacchikus chorusaira ismerünk
rá, melyek eredete Kis-Ázsiában, Babylonban s a szák1 orgiákban vesz el. Vannak emberek,
akik tapasztalatlanságból vagy bárgyúságból gúnyosan vagy a maguk egészségének tudatában
sajnálattal fordulnak el az ilyen jelenségektől, mintha azok „járványos nyavalyák” volnának:
szegények persze nem is sejtik, milyen halottfakó és kísérteties színt ölt éppen az ő „egészségük”, mikor végigviharzik mellettük a dionysosi rajongók izzó élete.
A dionysosi igézet nemcsak az embert fűzi össze újra az emberrel: az elidegenített, ellenséges vagy megigázott természet is újra békeünnepét üli tékozló fiával, az emberrel. Önként
kínálja adományait a föld, és békülékenyen jönnek elő a sziklák és sivatagok vérengző vadjai.
Virággal és koszorúkkal van telehintve Dionysos kocsija: párducok és tigrisek vannak a hámba fogva.”
2.
„[A] mámor áthatotta valóság […] nincs tekintettel az egyesekre, sőt az egyén megsemmisítésére törekszik, a feloldására és a misztikus egységérzet útján végbemenő megváltására.
A természet e közvetlen alkotó állapotaival szemben minden művész »utánzó« […].”
Kertész Imre fordítása

1

szák: szaka, szkíta nép
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ARISZTOTELÉSZ
(Kr. e. 384–322)

Poétika

[részletek]

V.
A komédia, mint mondottuk, a hitványabbak utánzása, nem a rosszaságé a maga egészében,
hanem a csúfságé, amelyhez hozzátartozik a nevetséges is. A nevetséges ugyanis valami hiba,
vagyis fájdalmat és így kárt nem okozó csúfság, amilyen – rögtöni példával élve – a komikus
álarc: rút és torz valami, de nem okoz fájdalmat.
[…]
VI.
A hexameterben írt utánzásról és a komédiáról később fogunk beszélni; tárgyaljuk meg
viszont a tragédiát, kiemelve lényegének a mondottakból adódó meghatározását. A tragédia tehát komoly, befejezett és meghatározott terjedelmű cselekmény utánzása, megízesített
nyelvezettel, amelynek egyes elemei külön-külön kerülnek alkalmazásra az egyes részekben;
a szereplők cselekedeteivel – nem pedig elbeszélés útján –, a részvét és a félelem felkeltése által éri el az ilyenfajta szenvedélyektől való megszabadulást. „Megízesített” beszédnek
azt nevezem, amelynek ritmusa, harmóniája és dallama van; az „egyes elemek külön-külön”
azt jelenti, hogy egyes részek csak a versmértékkel hatnak, mások viszont énekkel is. Mivel
az utánzást cselekvő személyek végzik, először is szükségszerűen része a tragédiának a színpadi
díszlet, azután az ének és a nyelvezet, mert ezek által megy végbe az utánzás. Itt nyelvezetnek
a versmértékek alkalmazását nevezem, az ének jelentése pedig úgyis világos.
[…]
XIII.
Mire kell törekedniük és mitől kell óvakodniuk a történet megalkotóinak, és hogyan jön
létre a dráma hatása – erről kell beszélni, az elmondottakhoz kapcsolódva.
Mivel a legszebb tragédia szerkezetének nem egyszerűnek, hanem bonyolultnak, félelmetes és szánalmat keltő események utánzásának kell lennie – mert ez a sajátsága az ilyen utánzásnak –, először is világos, hogy nem szabad derék, erényes embereket úgy bemutatni, amint
boldogságból szerencsétlenségbe hullnak, mert ez nem félelmetes vagy szánalmat keltő, hanem felháborító. Hitványakat sem szabad úgy bemutatni, amint szerencsétlenségből szerencsés állapotba jutnak, mert mind közt ez illik a legkevésbé a tragédiához; abból ugyanis, amire
szüksége van, nincs meg benne semmi, mert nem emberséges, és nem kelt szánalmat, sem
félelmet. Nagyon hitványakat sem szabad úgy bemutatni, amint boldogságból szerencsétlenségbe hullnak: az ilyen történet emberi érzéseket kelt ugyan, szánalmat és félelmet viszont
nem, mert az előbbi a méltatlanul szerencsétlenséget szenvedőt, az utóbbi pedig a hozzánk
hasonlót illeti meg (a szánalom a méltatlanság, a félelem a hasonlóság miatt); ami viszont
ebben az esetben történik, sem félelmet, sem szánalmat nem kelt. Marad tehát a közbülső
lehetőség: az olyan ember, aki nem emelkedik ugyan ki eredményével és igazságosságával, de
nem gonoszsága és hitványsága miatt zuhan szerencsétlenségbe, hanem valamilyen, éppen
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a nagy tekintélyben és boldogságban élők közt előforduló hiba következtében, mint például
Oidipusz, Thüesztész és az ilyen nemzetségekből való más nevezetes férfiak.
A jól felépített történet tehát – egyesek felfogásával szemben – inkább egyszerű legyen,
mint kettős kimenetelű, és a változás ne szerencsébe vigyen a szerencsétlenségből, hanem
ellenkezőleg, szerencséből szerencsétlenségbe, mégpedig ne hitványság, hanem valamely súlyos
tévedés miatt, amelyet olyan ember követ el, amilyenről beszéltünk, vagy inkább még jobb,
mint rosszabb. Ezt bizonyítja a valóság is: eleinte a költők tetszés szerint az éppen kéznél levő
történeteket vették sorra elő, most pedig alig néhány nemzetségről írják a legszebb tragédiákat,
mint például Alkmeónról, Oidipuszról, Oresztészről, Meleagroszról, Thüesztészről és
Télephoszról meg a többiekről, akik szörnyű dolgokat szenvedtek vagy cselekedtek. Ilyen
szerkesztés alapján jön létre a művészi mesterség szempontjából legsikerültebb tragédia.
Ezért tévednek azok, akik Euripidészben kifogásolják, hogy éppen ezt csinálja tragédiáiban, és hogy sok közülük szerencsétlenséggel végződik. Ez ugyanis – mint kifejtettük –
helyes, s leginkább az bizonyítja a helyességet, hogy a versenyeken és a színpadon az ilyen
művek bizonyulnak a legtragikusabbaknak, ha egyébként jól vannak megalkotva, és hogy
Euripidész – ha egyebekben nem is jól építi fel a szerkezetet – jóval tragikusabbnak bizonyul
a többi költőnél.
Csak másodsorban jöhet az a némelyek által elsőrendűnek minősített szerkezet, amely kettős megoldást tartalmaz, mint az „Odüsszeia”, vagyis ellenkező kimenetelű a jók és a gonoszok számára. Ez csak a nézők szellemi gyengesége következtében látszik elsőrendűnek; mert
a költők a közönséget követik, annak kívánsága szerint írnak. Ez azonban nem a tragédiából
származó gyönyörűség, hanem inkább a komédia jellemzője; ez utóbbiban még azok is, akik
a mítosz szerint halálos ellenségek (mint Oresztész és Aigiszthosz), végül összebarátkozva
vonulnak le a színpadról, és egyik sem öli meg a másikat.
Sarkady János fordítása
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SZOPHOKLÉSZ
(Kr. e. 496–406)

Oedipus király
[részlet]

HÍRNÖK
Megtudhatnám-e, idegenek, tőletek,
Oedipus király palotája merre van?
Vagy mondjátok meg inkább, hol van ő maga?
KAR
Ez itt a háza, jövevény, s ő benne most;
gyermekeinek anyja e királyi nő.
HÍRNÖK
Legyen hát boldog, s éljen mindig boldogok
között, ha teljes-jogszerinti hitvese.
IOKASTÉ
Te is légy boldog, idegen! Szives szavad
érdemli a viszonzást. Szólj hát, mit kívánsz,
miért jössz? Vagy milyen hírt hoztál minekünk?
HÍRNÖK
Jó hírt házadnak és férjednek, asszonyom.
IOKASTÉ
Mi az a jó hír? És kitől a megbizás?
HÍRNÖK
Korinthosból1. S szavaimon te jóllehet
örülni is fogsz: hogyne? – de búsulni is.
IOKASTÉ
Halljam hát: hogy tehetnek ily kettős hatást?
HÍRNÖK
Királlyá fogják választani Oedipust
a földszoros lakói is: ez ott a hír.

1

Korinthos: város Görögországban a Peloponnészoszi-félsziget földszorosán
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IOKASTÉ
Hogyan? Már nincs kormányon öreg Polybos2?
HÍRNÖK
Nem: mivel már a halál tartja sírban őt.
IOKASTÉ
Mit szólsz? Oedipus apja meghalt? Igaz ez?
HÍRNÖK
Ha nem mondok igazat, haljak meg magam.
IOKASTÉ
(Egy szolgálóhoz)
Te lány, szaladj, ahogy csak tudsz, vidd hírül a
királynak ezt! Óh, istenek jóslatai,
hol vagytok? Ez az ember volt, kit Oedipus
került, hogy meg ne ölje: és most lám, szegényt
megölte, nem ám Oedipus, hanem a sors!
(Oedipus kijön a palotából)
OEDIPUS
Drága Iokastém; édes asszonyom, miért
hivattál ki a palotából engemet?
IOKASTÉ
Hallgasd meg ezt az embert, s lásd magad, mi lett
az istenek szentséges jóslataiból?
OEDIPUS
Ki ez az ember, s mit tud nékem mondani?
IOKASTÉ
Korinthosból jött, avval a hírrel, hogy agg
atyád, Polybos, meghalt, és többé nem él.
OEDIPUS
Mit mondasz, hírnök? Hadd hallom magadtól ezt.
HÍRNÖK
Ha már erről kell legelőször szólanom:
tudd meg, hogy ő valóban elhalálozott.
2

Polybos: Korinthos királya, Oedipus nevelőapja
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OEDIPUS
Beteg volt? Vagy valaki cselt vetett neki?
HÍRNÖK
Elaggott testet kis betegség is ledönt.
OEDIPUS
Úgy látszik hát, betegség ölte meg szegényt?
HÍRNÖK
És az, hogy hosszú éveket mért élete.
OEDIPUS
Aj, haj! mit ér hát, asszony, megkérdezni még
a jós Pythó3 oltárát, és a madarak
légben rikoltó hangját? Hisz szerintük én
lennék apám gyilkosa; pedig ő a föld
alatt pihen, már, íme! én meg itt vagyok,
s kardhoz se nyúltam – hacsak az nem ölte meg,
hogy reám vágyott: s így lettem halála én.
Ő sírban már, s magával vitte e bolond
semmirevaló jóslatoknak hitelét.
IOKASTÉ
Nem mondtam én meg régen és előre ezt?
OEDIPUS
Mondtad; de engem megzavart a félelem.
IOKASTÉ
Ne adj hát semmit ilyenekre ezután.
OEDIPUS
S anyám ágyától ne borzadjak? Lehet, ez?
IOKASTÉ
Mit borzadozzon, féljen, aki puszta sors
rabja s előre semmit sem lát biztosan?
Legjobb vaktában élni csak, ahogy ki tud.
Te sem remegj, hogy anyád szeretője légy.
Álmaiban már sok ember szeretkezett
saját anyjával. Aki ilyet nem nagyon
vesz szívre: csak az tűri könnyen életét.
3

Pythó: eredetileg a delphoi jóshely sziklája, Pythón, a mitológiai sárkány őrhelye. Apollón megölte a sárkányt
és jóshelyet alapított.
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OEDIPUS
Mindezeket jól mondtad volna, ha anyám
sem élne már! De ő még él, s a rettegés
nem hagyhat el, akármily szépen is beszélj.
IOKASTÉ
Apád halála mégis nagy megkönnyebbülés.
OEDIPUS
Igaz: de még súlyos rém anyám élete.
HÍRNÖK
Mily anya az, hogy tőle így remegsz király?
OEDIPUS
Merópé4, öreg! akivel Polybos élt.
HÍRNÖK
S mi benne az, mi ilyen rettegésbe ejt?
OEDIPUS
Egy rém-jóslat az istentől, óh, jövevény!
HÍRNÖK
Elmondhatod? Vagy másnak tudni nem szabad?
OEDIPUS
Sőt inkább. Azt jósolta egyszer Loxias5,
hogy anyámmal kell majd szeretkeznem, és
apám vérét saját kezemmel ontanom.
Ezért is hagytam magam mögött messzire
Korinthost: és szerencsém volt ez – óh, pedig
nincs édesebb, mint a szülők tekintete.
HÍRNÖK
És ettől félve vagy hazátlan máig is?
OEDIPUS
Nem akarok apámnak lenni gyilkosa.

4
5

Meropé: Oedipus nevelőanyja, Polybos felesége. Nevének jelentése méharcú, mézédes.
Loxias: Apollón mellékneve, amely a 'loxon', 'kétértelmű' szó jelentését hordozza
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HÍRNÖK
Hát mért ne oldjalak föl én e rettegés
alól, hisz jó szándékkal jöttem, óh, király?
OEDIPUS
Méltómód hozzád hálás is lennék ezért.
HÍRNÖK
Hisz avval is jöttem főképp, hogy, ha majd
hazajössz, csöppen tőled nékem valami.
OEDIPUS
Sohsem megyek én szüleimmel együvé!
HÍRNÖK
Látszik, hogy nem tudod, mit cselekszel, fiam.
OEDIPUS
Hogy érted ezt, öreg? Az istenekre! szólj.
HÍRNÖK
Ha csak ez gátol abban, hogy még hazatérj –
OEDIPUS
Félek, hogy ott utolér Phoebus6 igaza.
HÍRNÖK
S hogy átok szennye ég rád szüleid miatt?
OEDIPUS
Attól, öreg, örökké attól rettegek.
HÍRNÖK
Tudod-e hát, hogy minden ok nélkül remegsz?
OEDIPUS
Hogy, ok nélkül? Hisz csak szülők a szüleim!
HÍRNÖK
De Polyboshoz nincsen vér szerint közöd.

6

Phoebus: Apollón elnevezése, amelynek jelentése: ‘ragyogó, fénylő’
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OEDIPUS
Mit szólsz? Nem vagyok édes fia hát neki?
HÍRNÖK
Csak éppen úgy, nem jobban, mint akár nekem.
OEDIPUS
Apám nem jobban apám, mint aki nem az?
HÍRNÖK
Polybos sem volt apád, én se vagyok az.
OEDIPUS
Miért hívott hát fiának akkor engemet?
HÍRNÖK
Mert, tudd meg, ajándékba kezemből kapott.
OEDIPUS
S ha mástól kapott, miért szeretett annyira?
HÍRNÖK
Mivel magának sohasem volt gyermeke.
OEDIPUS
S te úgy vettél, vagy találtál, hogy neki adj?
HÍRNÖK
Kithaerón erdős völgyei közt leltelek.
OEDIPUS
S mi célból jársz te ilyen vad vidékeken?
HÍRNÖK
Mert én őriztem ott a hegyi nyájakat.
OEDIPUS
Pásztor voltál hát? aki bérbe kódorog?
HÍRNÖK
De megmentőd is, fiam, kínjaid között.
OEDIPUS
S micsoda kínok közt találtál engemet?
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HÍRNÖK
Lábad csuklói megmondhatják néked azt.
OEDIPUS
Óh, jaj, miért említed régi bajomat?
HÍRNÖK
Én oldtam meg átfűzött bokád kötelét.
OEDIPUS
Jaj, szörnyű szégyen! Ilyen pólyám volt nekem?
HÍRNÖK
És erről kaptad Dagadtlábú nevedet!
OEDIPUS
S anyám vagy apám tette ezt velem? Beszélj!
HÍRNÖK
Azt jobban tudja az, akitől kaptalak.
OEDIPUS
Hát nem magad találtál? Más adott neked?
HÍRNÖK
Nem... Egy másik pásztortól vettelek csak át.
OEDIPUS
Ki volt az? Nem tudnád-e megnevezni őt?
HÍRNÖK
A Láios7 házanépéhez tartozott.
OEDIPUS
Aki e földnek volt királya azelőtt?
HÍRNÖK
Igen, ugyanaz: annak volt ő pásztora.
OEDIPUS
És él még ez az ember, hogy láthassam őt?

7

Láiosz: thébai király
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HÍRNÖK
(A kar felé)
Ti idevalók, jobban tudhatjátok ezt.
OEDIPUS
(A karhoz)
Ti, kik itt álltok, ráismer-e köztetek
valaki a pásztorra, kiről ez beszél,
hallott-e róla itt vagy künn a földeken?
Szóljatok! Mindennek ki kell derülni most.
KAR
Úgy hiszem, senki más az, mint kit épp előbb
kivántál ide a mezőkről: ezt csak a
királynő tudná igazán megmondani.
OEDIPUS
Iokasté, tudsz-e róla, hogy kit az imént
hivattunk, s kiről szól a hírnök, egy személy?
IOKASTÉ
Mi az? Kiről szólt? Mit törődsz te vele? Jobb,
ne is végy számba ilyen üres fecsegést.
OEDIPUS
Szó sem lehet, hogy ily nyomokra jutva már
föl ne derítsem származásom titkait.
IOKASTÉ
Az istenekre, hogyha kedves életed
ezt ne kutassad! – Elég kín ez énnekem!
OEDIPUS
Ne félj! Legyek bár dédanyámig vér szerint
háromszorosan rabszolga: rád nem szégyen az!
IOKASTÉ
Mégis fogadj szót, kérlek, ne kutass tovább!
OEDIPUS
Hogy fogadjak szót? Nekem látni s tudni kell.
IOKASTÉ
Én jót mondok... Én a legjobbat akarom...
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OEDIPUS
Már ez a jó régóta gyötri lelkemet.
IOKASTÉ
Boldogtalan, bár sohse tudnád meg, ki vagy!
OEDIPUS
Menjen valaki, hozza a pásztort elém! –
s csak védje rangos családját a női gőg.
IOKASTÉ
Jaj, szerencsétlen! ez az egyetlen neved:
csak így hívhatlak, soha máshogy ezután.
(Berohan a palotába)
KAR
Miért rohant el a királynő, Oedipus,
ilyen vad fájdalommal? Félek, ebből a
különös némaságból nagy baj tör ki még.
OEDIPUS
Jöjjön, aminek jönni kell! Meg akarom
ismerni származásomat, ha koldus is!
Iokasté tán, mert minden asszony nagyranéz,
szégyellni fogja alacsony származásomat.
De én a Sors fiának vallom magamat,
ki minden jót ad, és pirulni nem fogok.
Az én anyám a Sors volt, és testvéreim
a hónapok, akikkel nőttem s fogytam én.
Az vagyok, aki vagyok. Úgyse lehetek
más: mért féljek hát fölfödözni, ki vagyok?
Babits Mihály fordítása
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CAIUS VALERIUS CATULLUS
(Kr. e. 87 k.–54 k.)

Éljünk, Lesbia…

Éljünk, Lesbia...

Éljünk, Lesbia, és szeressük egymást,
és a mord öregek fecsegjenek csak,
hisz nem ér locsogásuk egy garast sem.
Eltűnvén a nap, újra felragyoghat:
egyszer tűnik a kurta fény szemünkből,
s álmunkból sosem ébredünk utána.
Adj hát csókot ezerszer, és ha adtál,
adj még százszor, utána ezret adj és
százat s újra csak ezret, újra százat.
Aztán majd, ha sok ezreket cseréltünk,
akkor összezavarjuk, elfelejtjük
számukat; ne akadjon egy gonosz se,
sok csókunk aki tudja és irigyli.

Éljünk, Lesbia, kedves, és szeressünk!
Csak mormogjanak a mogorva vének,
fittyet hányunk vígan a sok beszédre.
Nézd: a nap lemegy este, de reggel éled;
de mi, hogyha kis életünk kilobbant,
a hajnaltalan álmú éjbe hullunk.
Adj hát csókot a számra százat, ezret,
aztán ezret elölről, újra százat,
ezret, százat, ezerre százat ismét,
és majd, hogyha ezernyi százat adtál,
eltévesztjük a számítást a végén,
hogy ne tudjuk a számot sem mi, sem más:
így tán nem lesz irigye csókjainknak.

Devecseri Gábor fordítása

Rónai Pál fordítása

Éljünk, Lesbia...
Éljünk, Lesbia, és szeressük egymást;
hadd zsörtöljenek a mogorva vének:
nem ér a szavuk egy lyukas fityinget!
A Nap megteheti, hogy nyugszik és kel:
bennünket, ha kihunytunk, semmi többé
föl nem ver soha örök éjszakánkból.
Csókot ezret előbb, utána százat,
s ezret másikat adj, és újra százat,
ezret újra utána, s újra százat,
s ezrek ezre ha csattant már a szánkon,
belezavarodunk a számolásba,
s jobb ha nem sejti az irigy gonosz, hogy
ennyi csók is létezik a világon.
Szabó Lőrinc fordítása
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Gyűlölök és szeretek…
Gyűlölök és szeretek. Kérded tán, mért teszem én ezt.
Nem tudom, érzem csak: szerteszakít ez a kín.
Devecseri Gábor fordítása

Gyűlölök és szeretek…
Gyűlölök és szeretek. Miért? Nem tudom én se, de érzem:
így van ez, és a szívem élve keresztre feszít.
Szabó Lőrinc fordítása

Gyűlölök és szeretek…
Gyűlölök és szeretek. Hogy mért teszem ezt, ugye kérded?
Mit tudom én. Így van: érzem és öl e kín.
Kerényi Károly fordítása

Odi et amo...
Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris.
Nescio, sed fieri sentio et excrucior.
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PUBLIUS VERGILIUS MARO

(Kr. e. 70–19)

IV. ecloga
Pásztori Múzsák, szálljon a dal kissé magasabban!
Nem mindenkit igéz a csalit1 s a kicsiny tamariszkusz:
Erdőt énekelünk, de az erdő consuli erdő.
Eljött már az idő, mit a jósnő szent szava hirdet,
Újraszületve az évszázak nagy rendje megépül.
Már megtérhet a Szűz, meg az ősi saturnusi korszak,2
Már új sarjat küld a magasból a földre az ég is.
Csak te a most születő gyermekre, ki hozza a vaskor
Végét, és akivel beköszönt az aranykor a földre,
Szűz Lucina, vigyázz: bátyád országol, Apollo.
És te leszel consul, te, midőn eljő e dicső kor,
Pollio,3 és a világév nagy hónap-sora indul,
És te vezér, amidőn, ha maradt még bűn nyoma rajtunk,
Eltűnik s az örök remegés elhagyja a földet.
Ő pedig isteni életet él és isteni körben
Látja a héroszokat meg s őt is látni közöttük,
S kormányoz megbékélt földön az ősi erénnyel.
S néked, gyermek, a föld maga első áldozatul hoz
Gazdagon omló repkénnyel keveredve gyökönkét,
És vizi rózsát ont s vele együtt tarka akantuszt.
Önként tér meg a kecske fejésre, duzzad a tőgye,
S többé már nem féli a nyáj a hatalmas oroszlánt.
Illatosan, szeliden bölcsőd maga szirmokat áraszt.
Elbukik a kígyó, meg a mérges csalfa növény is
Elbukik, és az aszír balzsam beborítja a földet.
Majd, amidőn hősök nagy tetteit és az atyádét
Már olvasni tudod s mi a férfi erénye, megérted,
Lassan, lágyan a búzakalász nő szőke mezőkön,
Tüske között a vadonban a szőlő fürtje piroslik,
És a kemény tölgy törzse arany mézharmatot izzad.
Mégis, a régi csalárdság magva megmarad itt-ott,
Az hajt gyenge hajón tengert kísérteni istent,

1
2
3
4

bokrokkal, cserjékkel benőtt hely
Saturnus isten Kronosz római megfelelője, a mitológia szerint az ő uralma alatt érte aranykorát a világ.
Ennek a már említett jóslat vetett véget az apját legyőző fiúról.
Utalás Gaius Asinius Polliora, aki Kr. e. 40-ben volt római konzul
Az Argó híres hajó a görög mitológiában, amellyel az argonauták utaztak. Útjuk során rengeteg kalandot,
veszedelmet éltek át. A hajó kormányosa Típhisz volt.
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Fallal övezni a várost, földbe hasítni barázdát.
Lesz új Tiphys is akkor s hordani messzire Argo4
Választott hősök seregét, új harcok is esnek,
És elküldetik újra a trójai síkra Achilles.
Attól kezdve, hogy emberré érleltek az évek,
Kalmár hagyja hajóit, nem hord büszke fenyőszál
– Mindenhol minden terem – át a tengeren árut.
Föld a kapától nem szenved, szőlő a kacortól:5
Barna paraszt az igát is eloldja bikái nyakától,
És a juhok gyapját se hazugság festi szinesre.
Bíbor gyapjat a rét maga ád a rajt legelésző
Kosnak, majd a szinét sáfrány-sárgára cseréli,
És a bodor bárány maga öltözik enyhe pirosba.
„Már ily századokat pergess”, szólnak guzsalyukhoz6
Végzetes egy akarattal a sors őrzői, a Párkák.
Hív méltó hivatal, vállald, az idő neked érik,
Isteni szent gyermek, nagy magzata nagy Jupiternek!
Nézd, minden meginog, boltívei rengnek az űrnek,
Benne a föld és ég, meg a tengerek árja morajlik,
Nézd, ujjong a világ a jövendő korszak elébe!
Hosszú élet után bár addig tartana bennem
A lélek s az erő, hogy zengjem tetteidet még:
Zengő szómat a thrák Orpheus sem győzi le dallal,
Sem Linus, anyja amazt bár, ezt pedig atyja segítse,
Orpheust Calliopea, Linust szépséges Apolló.7
Pánt is, hallja egész Arcadia, hallja, s itéljen,
Pánt is, hallja egész Arcadia, dalba legyőzöm.8
Kezdd, kicsi gyermek, kezdj nevetést, ismerd fel anyádat,
Hosszú volt a nehéz tíz hónap az édes anyának,
És aki nem nevetett bölcsőben már szülejére,
Istenek asztala, istennő nászágya se várja.
Trencsényi-Waldapfel Imre fordítása

5
6
7
8

Kés, amelyet növények metszéséhez használnak.bokrokkal, cserjékkel benőtt hely
fonóeszköz
Orpeusz és Linus híres dalnokok a görög mitológiában. A hagyomány szerint az előbbi a líra, az utábbi
a ritmus és a dallam kitalálója.
Árkádia vadregényes, idilli tája a pásztorok istenének, Pánnak a lakhelye a görög mitológiában
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IX. ecloga
LYCIDAS
Hát te hová mégy Moeris? a városi útra igyekszel?
MOERIS
Ó, Lycidas, mit is ér meg az ember, hogyha soká él;
Hirtelen itt terem egy jövevény s azt mondja e földön:
„Mind az enyém, takarodjatok innen régi lakósok!”
Most letiportan, – mert felforgat a sors keze mindent, –
Néki viszek gödölyét, – átok keserítse a húsát!
LYCIDAS
Én pedig úgy hallom, hogy a lágy lejtőre futó domb
Lábától le egészen a vízig, amott meg az ősi
Villámtól hasitott tölgyfák zúgó ligetéig
Verseivel néktek megvédte Menalcas a földet.
MOERIS
Hallhattad, hire járt Lycidas, de tudod, hogy a versek
Oly tehetetlenek ott, hol a Mars1 dárdái ropognak,
Mint a sasűzte, bozótba futó kicsi chaoni gerlék.
Hisz ha a holló épp az imént a baloldali odvas
Tölgy tetején nem szól s a viszályt le nem inti jelével,
Nem látnád Moerist soha már s nem is élne Menalcas.
LYCIDAS
Érhet-e íly nagy baj valakit? jaj, hát lehet az, hogy
Elnémultál volna örökre te drága Menalcas?
Nimfákról ki dalolna? ki hímezné teli rétünk
Gyönge virágokkal s remegő zöld árnnyal a forrást?
Most egy vers jut eszembe, minap lestem ki a csöndben,
Míg Amaryllishez mentél, aki oly gyönyörű szép:
„Tityrusom, míg megjövök, őrizd addig a nyájat,
S hogyha legelt, itatóra tereld, de figyelj s ha a vén bak
Megtorpanna, – ugorj szaporán, ravasz az s ravaszul döf.”
MOERIS
Hát még Varusról az a vers, melynek fele kész csak:
„Hogyha miénk marad a szép Mantua, Varusom immár, –
Mantua, melyhez olyan közel ép a bajérte Cremona –
Éneklő hattyúk röpitik fel az égre neved majd.”
LYCIDAS
Corsica rossz tiszafája felé méhed sose szálljon,
És legelő tehened nagy tőgye legyen teli tejjel:
1

Árész, a hadisten római megfelelője
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Kezdd el, halljam az új dalt! engem is úgy noszogatnak
A Pierídák már, hiszen egy-két verset is írtam,
Melyet a pásztori nép dalol, ámde az ősi hizelgő!
Variusunk költő, vagy Cinna! de én mi vagyok még?
Lúd, aki gágog, amíg hattyúk lebegő dala hallik.
MOERIS
Így van ez, értelek én Lycidas, töröm is fejemet, várj,
Hogy felidézzem e dalt, de talán te is ismered, oly szép:
„Jöjj, Galatea te! hagyd a folyót, mire jó az a játék?
Itt van a bíborszínü tavasz, már önti az újult
Föld a virágot; a nyárfa fehéren hajlik a barlang
Árnya fölé s ím összefonódnak a zöld venyigék is:
Jöjj ide hát, hadd verje a zengő partot a hullám.”
LYCIDAS
És amit egyszer rég te daloltál egy derüs éjjel,
Dallama már a fülembe motoz, szavait keresem még:
„Daphnis, az égi jelek keltét minek is figyeled most?
Új csillag ragyog ím, Caesar nagy csillaga jött fel,
Zsendül tőle mezőnk, maggal teli hajlik a búza,
S messze piroslik a fürt a napos dombon mosolyogva.
Daphnisom olts körtét, unokád szedi majd a gyümölcsét.”
MOERIS
Száll az idő, megvénül az ember, gyengül az ész is,
Míg fiu voltam, egész napokat zengtem teli dallal,
Most feledékenység nyomorít, fut tőlem a szó is,
Ó, te szegény Moeris! máris megijeszt az a farkas?
Nem baj, tudja Menalcas a dalt s énekli neked majd.
LYCIDAS
Csak kibuvót keresel, kertelsz, pedig égek a vágytól.
A sima tenger is úgy figyel itt, hogy a fodra se rezzen,
S nézz körül, a fecsegő szellők hallgatva leülnek.
Íme az út fele már; a Bianor sírja fehérlik
Ott a kanyarnál; ülj ide Moerisem! itt, hol a dudvát
Irtja a bokrok közt a paraszt, heverészve daloljunk;
Tedd le a két gödölyét, még úgyis elérjük a várost.
Vagy ha te attól félsz, beborul s hogy az éj zivatart hoz,
Ám menjünk, de dalolva! dalod rövidítse utunkat,
S hogy jókedvre derülj, add át, viszem én a te terhed.
MOERIS
Nincs értelme fiam, másról van szó e napokban,
Majd dalolunk akkor, ha a drága Menalcas is itt lesz.
(Radnóti Miklós fordítása)

59

01fejezet.indd 59

2017. 03. 17. 8:58

QUINTUS HORATIUS FLACCUS
(Kr. e. 65–8)

Thaliarchushoz1
Nézd a Soractét!2 nézd, magas orma hogy
ragyog fehéren! roskad a hó alatt
és nyög az erdő, és a fagyban
a folyamok vize mind beállott.
Fűts hát, hadd oldja vad szigorát a tél,
fűts jó keményen! s hozd ide kétfülű
kancsódat, és tölts bőkezűbben,
ó, Thaliarchus, a legjavából!
A többit bízd rá, bízd az egekre: ha
legyűrték a tengerkavaró vihart,
megint feláll a karcsu ciprus,
s nem csikorognak a fák a kertben.
Ne bánd, a holnap mit hoz; akármire
ébreszt a sors, vedd tiszta haszonnak; és
ne vesd meg, ne kerüld, barátom,
a szerelem gyönyörét s a táncot,
míg rá nem őszül ifju fejedre a
mogorva vénség! Hívnak a versenyek,
s ilyenkor édes sugdolózni
titkon az alkonyi félhomályban,
ilyenkor édes a kacagás, amely
megmondja, merre bujt el a kedvesed,
s a zálogul rabolt gyürű, mit
a keze véd, de a szíve enged.
Szabó Lőrinc fordítása

1
2

Thaliarchus: görög tulajdonnév, jelentése: ünnepi öröm vezére
Soracté: közel 700 méter magas hegy Rómától északra, a Tiberis folyó völgyében
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Licinius Murenához3
Jobban jársz, Liciniusom, ha nem törsz
folyton a nyílt tengerek ostromába
s gyors szelektől tartva nem óvakodsz a
parti hegyekhez.
Akinek szivében arany közép tart
súlyegyent, azt nem nyomorítja rozzant
putri szennye, nem nyomorítja bántó
udvari pompa.
Égverő fenyvek sudarát sürűbben
rázza förgeteg, recsegő robajjal
dől a nagy torony s a hegyek legormát
sújtja a villám.
Jót remél a vészben, a jóban ismét
fordulattól tart az előrelátó
szív. Ahogy meghozza a tél haragját
Juppiter4, éppúgy
űzi is. Nem lesz, ami rossz ma, nem lesz
folyton az. Ha hallgat a Múzsa, olykor
lanttal ébreszti, s nyilait nem ontja
mindig Apolló.
Álld helyed bátran, ha szorít a sors, és
légy szilárd; viszont, okosan, magad vond
össze, hogyha kedvez a szél, tulontúl
büszke vitorlád.
Szabó Lőrinc fordítása

3
4

Licinius Murena: a kultúrapártoló Maecenas sógora, Kr. 'e 22-ben kivégezték egy Augustus elleni merényletben való részvétele miatt.
Juppiter: római főisten. Iuppiter Optimus Maximus, azaz Jupiter a Legjobb és Legnagyobb. Zeusz római
megfelelője.
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Ars poetica
[részletek]

Hogyha egy asszonyi főt lónyakra helyezne a piktor
és rikitó színű tollakkal díszitené az
összedobált testrészeket, úgy hogy a fönt takaros nő
halfarkat kapjon, csúfat, feketét, legalulra;
látva barátaim ezt, tudnátok-e nem kinevetni?
Higgyétek, Pisók, ily tákolmány az a könyv is,
melyben, mint lázálomban, kavarognak az olcsó
cafrangok, s hol a láb meg a fej nem tartozik össze.
Mit? hogy a festő és költő bármit kiagyalhat?
hogy joga van, s volt is, hogy képzeletét eleressze?
Tudjuk, s ezt a jogot számukra ki is követeljük.
Csakhogy azért nem kell sóst s édest összekavarni,
kígyóhoz hattyú, s tigrishez birka nem illik.
[…]
Végül: akármibe fogsz, legyen egyszerü, váljon egésszé.
Lám, Piso atya és ti derék fiak, annyi poétát
csal meg a látszat. Mert ami, azt hisszük: tömör, olykor
már ködös. Azt amiről azt véljük: könnyed – üres már.
Nagyszerüségre törünk? Fellengzősség lehet abból.
Földön csúszkál az, ki szünetlen fél a vihartól.
És ki erőlködvén akar egy tárgyat variálni,
delfint fest a ligetbe bizony, vadkant a habokba.
Tarts mértéket! Baj, ha tulontúl félsz a hibától.
[…]
Oly tárgyat válassz, költő, mire futja erődből
és fontold meg jól, mit bír el s mit nem a vállad.
Mert ki olyan dolgot vállalt, mit bír is erővel,
ékesszólásban s szerkesztésben se marad le.
Ennek a titka mi hát? Én úgy vélem: ha a költő
arról szól, amiről épp most kell szólni, a többit
elteszi félre, amíg el nem jő annak a sorja.
Az, ki dalolni beáll, kell tudnia: mit szeret és mit
gyűlöl, s óvatosan, finoman szövögesse a szókat.
Nagyszerü lesz a dalod, ha letűnt szavakat felidézel,
újszerü lesz a kopott szó elmés kapcsolatokban.
Új fogalomhoz lelj új szóra, ha kell,
[…]

62

01fejezet.indd 62

2017. 03. 17. 8:58

Tán Cato s amaz Ennius ártott
nyelvünknek, mivel új szavakat hoztak Latiumba?
Van joga és lesz is mindig minden dalosoknak
mondani új szavakat, ha korunknak bélyege rajtuk.
[…]
Hogy mily versmérték illik hősök s fejedelmek
tetteihez s vészes harchoz, példázza Homerus.
Két sor más-más mértékű, első a panasz, majd
feltör a hálaadás, ha beteljesedett a kivánság.
Azt, hogy a könnyed elégia atyja ki volt, a tudósok
nem döntötték el, vita dúl most is körülötte.
Archilocusnak a düh fegyverként adta a jambust,
[…]
Nincsen erőm a kivánt mértéket tartani? vagy nem
ismerem azt? Méltó vagyok így a poéta becsére?
Nem tanulok, mert szégyenlek? Legyek ostoba inkább?
[…]
Az sem elég, ha a vers csak szép, legyen édes is egyben,
s égre ha száll, a közönséget ne felejtse a földön.
Mert e tömeg, ha nevetsz, véled nevet. És ha te sírsz, sír.
Azt akarod, hogy könnyezzen? Könnyezz te előtte!
[…]
Lelkünk legmélyén ráz meg legelébb a viharzó
művészet: most boldoggá tesz, majd haragossá,
majd súlyos búval sújt földre, szorítja torkunk
és gyötrelmünket híven formálja szavakká.
Hogyha a főhős sorsától elütő szavakat mond,
büszke lovag s köznép, hahotára fakad valamennyi!
[…]
Éltess ős hagyományt, vagy költs történetet újat,
író – és ha Achillesről hozol új darabot, hát
zord legyen ő, haragos, nem-nyugvó s meg se bocsátó,
jog ne legyen számára, csak az, mit fegyvere vív ki.
[…]
És ha sosem-látottat akarsz bemutatni, ha nem félsz
új alakot formálni, megőrizd végig olyannak,
mint felléptekor, óvd: ne kerüljön szembe magával.
Nem könnyű a közöst ábrázolnunk az egyénben!
[…]
Rég-ismert anyagot joggal mondhatsz magadénak,
csak ne időzz hosszan – taposott úton toporogva,
s szórul szóra ne is visszhangozz régi regéket,
szolgaian ne botolj az utánzók szűk szorosába,
honnan már szégyen megfutni, s előbbre se léphetsz.
[…]
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Sokkal bölcsebb már, ki csak azt vállalja, mit elbír.
[…]
Meglévőt s kitalált dolgot kever össze, de úgy, hogy
kezdettől a közép, s a középtől a vég ne hibázzon.
[…]
„Lángész vagy? Ne csiszold kicsinyes műgonddal a versed!”
mondják. – „Normális költő, le a szent Heliconról!”
[…]
Vagy használni akar, vagy tetszeni vágyik az ének,
vagy kidalolni a „kellemes és hasznos” tudományát.
[…]
Tán az a leghelyesebb, mi gyönyörködtet, de tanít is,
édest s sóst kever, és aki hallja, okul, de örömmel.
[…]
Kérdés, hogy mi tehet híressé verset: a műgond,
vagy csak a képesség? Én azt hiszem: egyik a másik
nélkül nem teljes, a tehetséghez fegyelem kell,
így jön létre a mű, ha barátságot köt e kettő.
Bede Anna fordítása
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II. A BIBLIA
Teremtés könyve
[részletek]

[A világ teremtése]

(1,1–2,4a.)

Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet. A föld puszta volt és üres, sötétség borította
a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fölött.
Isten szólt: „Legyen világosság”, és világos lett.
Isten látta, hogy a világosság jó. Isten elválasztotta a világosságot a sötétségtől.
A világosságot nappalnak nevezte Isten, a sötétséget pedig éjszakának. Azután este lett és
reggel: az első nap.
Isten újra szólt: „A vizek közepén keletkezzék szilárd boltozat, és alkosson válaszfalat a vizek
között.” Úgy is lett.
Isten megalkotta a szilárd boltozatot, és elválasztotta vele a boltozat fölötti és a boltozat alatti
vizeket.
Isten a boltozatot égnek nevezte. Erre este lett és reggel: a második nap.
Isten ismét szólt: „Gyűljenek össze az ég alatti vizek egy helyre és emelkedjék ki a száraz.”
Úgy is történt.
Isten a szárazat földnek nevezte, az összefolyt vizeket pedig elnevezte tengernek. Isten látta,
hogy ez jó.
Akkor megint szólt Isten: „Teremjen a föld zöldellő növényeket, amelyek termést hoznak, és
fákat, amelyek magot rejtő gyümölcsöt teremnek a földön.” Úgy is lett.
A föld zöldellő növényeket termett, amelyek termést hoznak fajuk szerint, és fákat, amelyek gyümölcsöt érlelnek, amelyben magvak vannak, a fajtának megfelelően. Isten látta, hogy
ez jó.
Este lett és reggel: a harmadik nap.
Akkor megint szólt Isten: „Legyenek világító testek az égbolton, s válasszák el a nappalt az éjszakától.
Ezek határozzák meg az ünnepeket, a napokat és az éveket. Fényeskedjenek az égbolton, s
világítsák meg a földet.” Úgy is lett.
Isten megteremtette a két nagy világítót. A nagyobbik világítót, hogy uralkodjék a nappalon
és a kisebbik világítót, hogy uralkodjék az éjszakán, s hozzá még a csillagokat is.
Isten az égboltra helyezte őket, hogy világítsanak a földnek, uralkodjanak a nappal és az éjszaka fölött, s válasszák el a világosságot meg a sötétséget.
Isten látta, hogy ez jó. Este lett és reggel: a negyedik nap.
Isten szólt: „A vizek teljenek meg élőlények sokaságával, az égen, a föld felett pedig röpködjenek madarak”. Úgy is történt.
Isten megteremtette fajtájuk szerint a nagy tengeri állatokat és mind az élőlényeket, amelyek
mozognak, vagy a vízben úszkálnak. És a röpködő madarakat is, ugyancsak fajtájuk szerint.
Isten látta, hogy ez jó.
Isten megáldotta őket és így szólt: „Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a tengerek vizét, s a madarak is szaporodjanak a földön.”
Este lett és reggel: az ötödik nap.
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Aztán szólt Isten: „Hozzon elő a föld élőlényeket fajuk szerint: háziállatokat, csúszómászókat
és mezei vadakat fajuk szerint.” Úgy is történt.
Isten megteremtette a mezei vadakat fajuk szerint, a háziállatokat fajuk szerint és az összes
csúszómászót a földkerekségen, fajonként. Isten látta, hogy ez jó.
Isten újra szólt: „Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá. Ők uralkodjanak a tenger halai, az ég madarai, a háziállatok, a mezei vadak és az összes csúszómászó fölött,
amely a földön mozog.”
Isten megteremtette az embert, saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinek és
nőnek teremtette őket.
Isten megáldotta őket, Isten szólt hozzájuk: „Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek
be a földet, és vonjátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halai, az ég madarai és minden
állat fölött, amely a földön mozog.”
Azután ezt mondta Isten: „Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely
magot terem, és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen.
A mező vadjainak, az ég madarainak s mindennek, ami a földön mozog és lélegzik, minden
zöld növényt táplálékul adok.” Úgy is történt.
Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott. Este lett és reggel: a hatodik nap.
Így készült el a föld és az ég minden bennelevővel együtt.
Isten a hetedik napon befejezte művét, amit alkotott. A hetedik napon megpihent munkája
után, amit végzett.
Isten megáldotta és megszentelte a hetedik napot, mert azon megpihent egész teremtő munkája után.
Ez a története az ég és a föld teremtésének, ahogy az lefolyt.
[A második teremtéstörténet]

(2,4b–2,25.)

Azon a napon, amikor az Úristen a földet és az eget megalkotta, még nem volt a földön semmiféle vad bozót, és nem nőtt semmiféle mezei növény, mert az Úristen még nem adott esőt
a földnek, s nem volt ember sem, hogy a földet művelje.
Egyszer pára szállt fel a földről és megáztatta a föld egész felszínét.
Akkor az Úristen megalkotta az embert a föld porából, és orrába lehelte az élet leheletét. Így
lett az ember élőlénnyé.
Az Úristen kertet telepített Édenben, keleten, és oda helyezte az embert, akit teremtett.
És az Úristen a földből mindenféle fát sarjasztott, ami tekintetre szép és táplálkozásra alkalmas; azután kisarjasztotta az élet fáját a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának a fáját.
Egy Édenben eredő folyó öntözte a kertet, s ott négy ágra szakadt.
Az egyiknek a neve Pison: ez átfolyik Havilla egész földjén, ahol arany található.
Ennek az országnak aranya kiváló, van ott még bdellium és ónixkő is.
A második folyó neve: Gichon, ez öntözi Kus egész földjét.
A harmadik folyó neve: Tigris, ez Asszurtól keletre folyik. A negyedik folyó az Eufrátesz.
Az Úristen vette az embert és Éden kertjébe helyezte, hogy művelje és őrizze.
Az Úristen parancsot adott az embernek: „A kert minden fájáról ehetsz.
De a jó és rossz tudás fájáról ne egyél, mert amely napon eszel róla, meghalsz.”
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Azután így szólt az Úristen: „Nem jó az embernek egyedül lennie. Alkotok neki segítőtársat,
aki hozzá illő.”
Az Úristen megteremtette még a földből a mező minden állatát, s az ég minden madarát.
Az emberhez vezette őket, hogy lássa, milyen nevet ad nekik. Az lett a nevük, amit az ember
adott nekik.
Az ember tehát minden állatnak, az ég minden madarának és a mező minden vadjának nevet
adott. De a maga számára az ember nem talált segítőtársat, aki hasonló lett volna hozzá.
Ezért az Úristen álmot bocsátott az emberre, s mikor elaludt, kivette egyik oldalcsontját, s
a helyét hússal töltötte ki.
Azután az Úristen az emberből kivett oldalcsontból megalkotta az asszonyt, és az emberhez
vezette.
Az ember így szólt: „Ez már csont a csontomból és hús a húsomból. Asszony a neve, mivel
a férfiből lett.”
Ezért a férfi elhagyja apját és anyját és feleségéhez ragaszkodik, s a kettő egy test lesz.
Mind az ember, mind az asszony meztelen volt, de nem szégyenkeztek egymás előtt.
Gál Ferenc fordítása

[Az erkölcsi romlás]

(6,5–13.)

Amikor az Úr látta, hogy nagy az emberek gonoszsága a földön és szívük állandóan a rosszra
irányul, megbánta az Úr, hogy embert teremtett a földön és bánkódott szívében.
Ezt mondta az Úr: „Eltörlöm a föld színéről az embert, akit a földön teremtettem: az embert az állatokkal, a csúszómászókkal és az ég madaraival együtt, mivel megbántam, hogy
teremtettem őket.” Noé azonban kegyelmet talált az Úr szemében.
Noénak ez a története: Noé igaz ember volt, kifogástalanul élt kortársai között. Noé Isten
színe előtt járt. Noénak három fia született: Szem, Kám és Jáfet. A föld azonban romlott volt
Isten színe előtt, s a föld tele volt erőszakkal. Isten látta a földet: romlott volt, mert minden
lény a rossz útjára tért.
[A vízözön előzményei]

(6,13–7,16.)

Isten így szólt Noéhoz: „Elhatároztam, hogy elpusztítok minden lényt a földön, mivel a föld
az emberek miatt megtelt gonoszsággal. Ezért eltörlöm őket a föld színéről. Építs magadnak
bárkát fenyőfából s nádfonatból, kívül és belül kend be szurokkal. Így kell építened: 300
könyök1 legyen a bárka hossza, 50 könyök a szélessége és 30 könyök a magassága. Csinálj
a bárka fölé tetőt. Az ajtót helyezd felülre, a bárka oldalára, és csinálj alsó, középső és felső
emeletet. Ugyanis vízözönt bocsátok a földre, hogy eltöröljek minden testet, amely az ég alatt
lélegzik. El fog pusztulni minden, ami a földön van. Veled azonban szövetséget kötök. Te
beszállsz a bárkába, te és veled együtt fiaid, a feleséged és fiaid feleségei. Minden élőlényből,
minden testből vigyél kettőt a bárkába, hogy veled együtt életben maradjanak, egy hímet és
egy nőstényt. A madarak minden fajtájából, az állatok minden fajtájából és a földi csúszómászók minden fajtájából kettőt-kettőt vigyél be, hogy életben maradjanak. Vigyél magaddal
1

könyök: Bibliában használt hosszmértékegység. Mai mértékrendszerben: 1 könyök = 44,5 cm.
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mindenféle ételt is, ami táplálékul szolgál, halmozz fel készletet, hogy nekik és neked eledelül
szolgáljon.” Noé úgy is tett, pontosan úgy járt el, ahogy Isten megparancsolta neki.
Az Úr így szólt Noéhoz: „Szállj be egész családoddal a bárkába, mert csak téged találtalak
igaznak színem előtt az egész nemzedékben. Minden tiszta állatból vigyél hetet-hetet, hímet
és nőstényt, a tisztátalanokból pedig kettőt, hímet és nőstényt. (A madarakból is hetet-hetet,
hímet és nőstényt), hogy ivadékuk az egész földön életben maradjon. Mert még hét nap, és
akkor negyven nap és negyven éjjel esőt bocsátok a földre s eltörlök a föld színéről minden
lényt, amit alkottam.” Noé úgy tett, ahogy az Úr megparancsolta neki. Noé 600 esztendős
volt, amikor a vízözön rátört a földre.
Noé a vízözön előtt beszállt a bárkába: vele együtt fiai, felesége és fiainak feleségei. (A tiszta és tisztátalan állatok, a madarak és a földön élő állatok közül kettő-kettő, egy hím és egy
nőstény ment Noéval a bárkába, ahogy Isten megparancsolta.) Hét nap elteltével a vízözön
rátört a földre. Noé 600. évében, a második hónap 17. napján, ezen a napon megnyíltak
a nagy mélységek forrásai, és megeredtek az ég csatornái. Az eső negyven nap és negyven éjjel
zuhogott a földre.
Ezen a napon Noé és fiai, Szem, Kám és Jáfet Noé feleségével és fiainak három feleségével
együtt beszálltak a bárkába, s velük minden fajtájú vadállat, minden fajtájú háziállat, mindenféle földi csúszómászó és mindenféle madár és szárnyas. Minden lény, ami lélegzik, párosával ment Noéhoz a bárkába. Minden lényből egy hím és egy nőstény ment, ahogy Isten
megparancsolta. Az Úr bezárta mögötte az ajtót.
[A vízözön]

(7,17–8,14.)

Ezután negyven napig ömlött az eső a földre. A víz megdagadt és fölemelte a bárkát úgy, hogy
a föld felett úszott. Az ár elhatalmasodott és erősen megduzzadt a föld felett, a bárka azonban
a vízen úszott. A víz még magasabb lett a földön, annyira, hogy az ég alatt minden magas
hegyet elborított. Tizenöt könyöknyivel múlta felül a víz őket, annyival emelkedett a hegyek
fölé. Így minden élőlény elpusztult, amely a földön mozgott: madarak, háziállatok, vadállatok, mindenféle földi csúszómászó és minden ember. Minden, ami lélegzett, ami a szárazföldön élt, elpusztult. Így törölt el (Isten) minden élőlényt a földön: az embertől az állatig,
a csúszómászókig és az égi madarakig. Mind eltörölte őket a földről. Csak Noé maradt meg
és ami vele volt a bárkában. A víz százötven napig áradt a földön.
Ekkor Isten megemlékezett Noéról és minden vadállatról, minden háziállatról, ami vele
volt a bárkában. Isten szelet támasztott a föld felett, mire a víz apadni kezdett. A mélységek
forrásai és az ég csatornái bezárultak: az eső megszűnt esni az égből, és a víz lassan elapadt
a földön. Százötven nap elteltével a víz visszahúzódott, s a hetedik hónapban a hónap 17.
napján a bárka megállt az Ararát hegyén. A víz a tizedik hónapig egyre jobban leapadt s
a hónap első napján feltűntek a hegycsúcsok. Negyven nap elteltével Noé kinyitotta a bárka
ablakát, amit csinált, s kiengedett egy hollót. Az ide-oda röpdösött, amíg a víz fel nem száradt
a földről. Azután kiengedett egy galambot, hogy lássa, vajon a víz visszahúzódott-e már a föld
színéről. De a galamb nem talált helyet a lába számára, ezért visszatért a bárkába, mivel még
víz állt az egész földön. Ő kinyújtotta kezét, megfogta és bevitte magához a bárkába. Még várt
további hét napot és újra kiengedett egy galambot. A galamb este visszatért hozzá és íme, friss
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olajágat tartott a csőrében. Ebből megtudta Noé, hogy a víz eltűnt a földről. Újabb hét napig
várt és ismét kiengedett egy galambot, de ez már nem tért vissza hozzá. Noé 600. életévében,
az első hónapban, a hónap első napján felszáradt a víz a föld színén. Ekkor Noé félretolta
a bárka fedelét, körülnézett s íme a föld felszíne szikkadt volt. A második hónapban, a hónap
27. napján a föld száraz volt.
[Noé kiszáll a bárkából]

(8,15–22.)

Ekkor Isten szólt Noéhoz: „Szállj ki a bárkából: te, a feleséged, a fiaid és fiaidnak feleségei.
Minden élőlény, amely veled van, a madarak, az állatok, a földi csúszómászók menjenek ki,
nyüzsögjenek a földön, legyenek termékenyek és szaporodjanak el a földön.” Noé kiszállt
fiaival, feleségével és fiainak feleségeivel. Minden vadállat, minden háziállat, minden madár,
minden földi csúszómászó kijött a bárkából, egyik fajta a másik után.
Noé oltárt épített az Úrnak. Aztán fogott minden tiszta állatból és tiszta madárból, s égőáldozatot mutatott be az oltáron. Amikor az Úr megérezte a jó illatot, így szólt magában: „Az
ember miatt nem átkozom meg többé a földet, hiszen az emberi szív vágya ifjúkorától kezdve
hajlik a rosszra. Nem törlök el még egyszer minden élőlényt, ahogy megtettem. Mostantól
fogva, amíg a föld áll, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél,
a nappal és az éjszaka.”
Gál Ferenc fordítása

[A bábeli torony]

(11,1–9.)

Az egész földnek ugyanaz volt a nyelve és ugyanazok voltak a szavai. Amikor keletről elindultak, Sineár2 földjén találtak egy nagy síkságot és ott letelepedtek. Így szóltak egymáshoz:
„Gyertek, csináljunk téglát és égessük ki.” A tégla épületkő gyanánt szolgált, a szurok pedig
kötőanyagul. Azután így szóltak: „Rajta, építsünk várost és tornyot, amelynek teteje az égig
ér. Szerezzünk nevet magunknak, és ne szóródjunk szét a földön!”
Akkor az Úr leszállt, hogy megnézze a várost és a tornyot, amelyet az emberek építettek.
Így szólt: „Nézzétek, egy népet alkotnak és egy nyelvet beszélnek. Ez csak a kezdete tevékenységüknek. Ezután semmi sem lesz nekik lehetetlen, aminek a megvalósítását elgondolják.
Ezért leszállunk és összezavarjuk nyelvüket, hogy senki ne értse a másik nyelvét!” Az Úr tehát
szétszórta őket onnét az egész földön, s abba kellett hagyniuk a város építését. Ezért nevezik
azt Bábelnek, mivel az Úr ott zavarta össze az egész föld nyelvét és onnét szórta szét őket
az Úr, az egész földön.
Gál Ferenc fordítása

[A bábeli torony]

(11,1–9.)

Mind az egész földnek pedig egy nyelve és egyféle beszéde vala.
És lőn mikor kelet felől elindultak vala, Sineár földén egy síkságot találának és ott letelepedének.
2

Sineár földje: Babilon, a mai Irak területén található

69

02fejezet.indd 69

2017. 03. 17. 9:01

És mondának egymásnak: Jertek, vessünk téglát és égessük ki jól; és lőn nékik a tégla kő gyanánt, a szurok pedig ragasztó gyanánt.
És mondának: Jertek, építsünk magunknak várost és tornyot, melynek teteje az eget érje,
és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész földnek színén.
Az Úr pedig leszálla, hogy lássa a várost és a tornyot, melyet építenek vala az emberek fiai.
És monda az Úr: Ímé e nép egy, s az egésznek egy a nyelve, és munkájának ez a kezdete; és
bizony semmi sem gátolja, hogy véghez ne vigyenek mindent, a mit elgondolnak magukban.
Nosza szálljunk alá, és zavarjuk ott össze nyelvöket, hogy meg ne értsék egymás beszédét.
És elszéleszté őket onnan az Úr az egész földnek színére; és megszűnének építeni a várost.
Ezért nevezék annak nevét Bábelnek; mert ott zavará össze az Úr az egész föld nyelvét, és
onnan széleszté el őket az Úr az egész földnek színére.
Károli Gáspár fordítása
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Kivonulás könyve
[részletek]

[Az égő csipkebokor]

(3,1–15.)

Mózes apósának, Jetrónak, Midián papjának a juhait őrizte. Egyszer messzire behajtotta a juhokat a pusztába, és eljutott az Isten hegyéhez, a Hórebhez. Itt megjelent neki az Úr angyala
a tűz lángjában, egy égő csipkebokorban. Mikor odanézett, látta, hogy a bokor ég, de nem
ég el. Így szólt magában: „Odamegyek és megnézem ezt a különös jelenséget, hadd lássam,
miért nem ég el a csipkebokor.” Amikor az Úr látta, hogy vizsgálódva közeledik, az Isten
megszólította a csipkebokorból: „Mózes, Mózes!” „Itt vagyok” – felelte. Erre így szólt: „Ne
közelíts! Vedd le sarudat a lábadról, mert a hely, ahol állasz, szent föld.” Azután így folytatta:
„Én vagyok az Isten, atyáid Istene: Ábrahám Istene, Izsák Istene, Jákob Istene.” Erre Mózes
eltakarta arcát, mert félt Istenre tekinteni.
[Mózes küldetése]
Az Úr pedig így szólt: „Láttam Egyiptomban élő népem nyomorúságát és hallottam a munkafelügyelőkre vonatkozó panaszát; igen, ismerem szenvedését. Azért szálltam le, hogy kiszabadítsam az egyiptomiak hatalmából, és hogy kivezessem arról a földről egy szép, tágas
országba, egy tejjel-mézzel folyó országba, a kánaániak, a hettiták, az amoriták, a periziták,
a hivviták és a jebuziták területére. Most tehát Izrael fiainak a kiáltása felhatolt hozzám, és
láttam a gyötrelmet is, amellyel az egyiptomiak kínozzák őket. Ezért menj, elküldelek a fáraóhoz, hogy népemet, Izrael fiait kivezesd Egyiptomból.” Mózes így szólt Istenhez: „Ki vagyok
én, hogy a fáraóhoz menjek és Izrael fiait kivezessem Egyiptomból?” Isten ezt válaszolta:
„Veled leszek, s ez lesz a jel, amelyről felismered, hogy küldetésed tőlem van… Ha majd kivezetted a népet Egyiptomból, ezen a hegyen mutattok be áldozatot Isteneteknek.”
[Isten nevének kinyilvánítása]
Mózes ezt mondta Istennek: „Ha megérkezem Izrael fiaihoz és így szólok hozzájuk: Atyáitok
Istene küldött, akkor majd megkérdezik: Mi a neve? – mit feleljek erre?” Isten ezt válaszolta:
„Én vagyok, aki vagyok.” Azután folytatta: „Így beszélj Izrael fiaihoz: Aki van, az küldött
engem hozzátok.” Azután még ezt mondta Isten Mózesnek: „Jahve, atyáitok Istene, Ábrahám
Istene, Izsák Istene, Jákob Istene küldött hozzátok. Ez az én nevem minden időkre, s így kell
neveznetek nemzedékről nemzedékre.”
[…]
[A húsvéti bárány]

(12,1–14.)

Az Úr így szólt Mózeshez és Áronhoz Egyiptomban: „Ez a hónap legyen számotokra a kezdő
hónap: ez legyen az év első hónapja. Hirdesd ki Izrael egész közösségének: a hónap tizedik
napján mindenki szerezzen egy bárányt családonként, egy bárányt házanként. De ha a család
kicsi egy bárányhoz, akkor a személyek számának megfelelően a szomszédos családdal együtt
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vegyen egyet. Aszerint számoljátok a meghívottakat, hogy ki-ki mennyit eszik. Az állat legyen
hibátlan, hím és egyéves. Vehettek bárányt vagy kecskét. Tartsátok a hónap tizennegyedik
napjáig. Akkor Izrael közösségének egész gyülekezete a két este között vágja le. Vegyenek
a véréből és kenjenek belőle annak a háznak a két ajtófélfájára és szemöldökfájára, amelyben
elköltik. A húsát – tűzön megsütve – még akkor éjszaka egyék meg. Kovásztalan kenyérrel és
keserű salátával fogyasszák el. Ne egyetek meg belőle semmit nyersen vagy vízben megfőzve,
hanem csak tűzön sütve, a fejével, a lábával és belső részeivel együtt. Semmit ne tegyetek el
belőle másnap reggelre. Ami másnapra megmarad, azt tűzön égessétek el. Így fogyasszátok:
a derekatok felövezve, saru a lábatokon, bot a kezetekben. Sietve egyétek, mert ez az Úr átvonulása. Én végigvonulok azon az éjszakán Egyiptomon, és megölök minden elsőszülöttet
Egyiptomban: embert és állatot, s ítéletet tartok Egyiptom minden istene fölött, én, az Úr.
A vért használjátok annak a háznak a megjelölésére, amelyben laktok. Ha látom a vért, kihagylak benneteket. Titeket nem ér a megsemmisítő csapás, amellyel Egyiptomot megverem.
Ez a nap legyen számotokra emléknap, és üljétek meg úgy, mint az Úr ünnepét. Nemzedékről
nemzedékre tegyétek meg ünnepnapnak mindörökre.”
[…]
[Az egyiptomiak üldözik Izraelt]

(14,5–31.)

Amikor Egyiptom királyát értesítették, hogy a nép elmenekült, a fáraónak és hivatalnokainak magatartása megváltozott a nép iránt. Ezt mondták: „Mit tettünk? Elengedtük Izraelt,
hogy ne szolgáljon nekünk.” A fáraó befogatott harci szekerébe és mozgósította seregét. Vett
hatszáz válogatott harci szekeret, az egyiptomiak többi harci szekerét, mindegyiket kiváló
katonákkal. Az Úr megkeményítette a fáraónak, Egyiptom királyának a szívét, s az üldözőbe
vette Izrael fiait, akik felemelt kézzel vonultak ki. Az egyiptomiak utánuk mentek és elérték
őket, amikor a tengerparton, Pi-Hachirotnál, Baal-Cefonnal szemben táboroztak: ott volt
a fáraó minden lova, szekerei, lovai és serege. Amikor a fáraó közeledett, Izrael fiai felnéztek
és látták, hogy az egyiptomiak üldözik őket. Erre Izrael fiai nagyon megijedtek és hangosan
kiáltottak az Úrhoz. Mózesnek pedig ezt mondták: „Nem voltak sírok Egyiptomban, hogy
idehoztál bennünket a pusztába meghalni? Milyen szolgálatot tettél nekünk azzal, hogy kivezettél Egyiptomból? Nem mondtuk neked már Egyiptomban is, hagyj minket békében,
hadd szolgáljunk az egyiptomiaknak? Valóban jobb lett volna az egyiptomiaknak szolgálni,
mint itt a pusztában meghalni.” Mózes így válaszolt a népnek: „Ne féljetek, legyetek erősek,
és meglátjátok az Úr segítségét, amelyet ma nyújt nektek. Mert ahogy ma látjátok az egyiptomiakat, soha többé nem fogjátok látni őket. Az Úr harcol majd értetek, s nektek nem lesz
semmi dolgotok.”
[Átvonulás a Sás-tengeren]
Az Úr így szólt Mózeshez: „Miért kiáltasz hozzám? Parancsold meg Izrael fiainak, hogy induljanak. Te pedig emeld fel botodat, nyújtsd ki kezed a tenger fölé és válaszd ketté, hogy Izrael
fiai száraz lábbal átmehessenek rajta. Én azonban megkeményítem a fáraó szívét, ezért utánatok fut, s akkor majd megmutatom dicsőségemet a fáraón, egész seregén, harci szekerein
és lovasain. Az egyiptomiak megtudják, hogy én vagyok az Úr, ha majd megmutatom dicső-
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ségemet a fáraón, a szekerein és a lovasain.” Akkor az Isten angyala, aki az izraeliták csapata
előtt járt, megváltoztatta helyét és mögéjük vonult. A felhőoszlop eljött előlük, mögöttük
ereszkedett le, s az egyiptomiak serege és az izraeliták tábora között helyezkedett el. A felhő
sötét maradt, s az éjszaka elmúlt anélkül, hogy a két sereg közeledett volna egymáshoz. Mózes
ekkor kinyújtotta kezét a tenger fölé. Az Úr egész éjjel tartó erős keleti széllel visszaszorította
a tengert és kiszárította. A víz kettévált, és Izrael fiai a száraz tengerfenéken vonultak át, miközben a víz jobb és bal felől úgy állt, mint a fal. Az egyiptomiak utánuk vetették magukat,
a fáraó minden lova, szekere és lovasa utánuk ment a tengerbe. A reggeli őrség idején az
Úr a tűz – és felhőoszlopból rátekintett az egyiptomiak seregére és megzavarta. Akadályozta
a szekerek kerekét, ezért csak bajjal jutottak előre. Az egyiptomiak kiabálni kezdtek: „Meneküljünk Izrael fiai elől, mivel Jahve harcol értük az egyiptomiak ellen.” Az Úr pedig így
szólt Mózeshez: „Nyújtsd ki kezed a tenger fölé, hogy a víz visszazúduljon az egyiptomiakra,
szekereikre és lovasaikra.” Mózes kinyújtotta kezét a tenger fölé. Erre a víz napkeltekor visszaáramlott régi helyére, amikor az egyiptomiak éppen arra menekültek. Az Úr besodorta őket
a habok közepébe. A víz visszaömlött, és ellepte a szekereket, a lovasokat és a fáraó egész népét, amely utánuk behatolt a tengerbe. Senki sem maradt életben közülük. Izrael fiai azonban
száraz talajon mentek át a tengeren, miközben a víz tőlük jobbra és balra úgy állt, mint a fal.
Így mentette meg az Úr azon a napon Izrael fiait az egyiptomiak hatalmától. Az izraeliták
látták az egyiptomiakat holtan feküdni a tenger partján. Izrael fiai tanúi voltak a nagy tettnek,
amelyet az Úr az egyiptomiakon véghezvitt. A népet félelem töltötte el az Úr színe előtt, de
bízott az Úrban és Mózesben, az ő szolgájában.
[A tízparancsolat]

(20,1–18.)

Az Úr ezeket jelentette ki: „Én vagyok az Úr, a te Istened, én hoztalak ki Egyiptom földjéről,
a szolgaság házából. Senki mást ne tekints Istennek, csak engem. Ne csinálj magadnak faragott képet vagy hasonmást arról, ami fent van az égben, vagy lent a földön, vagy a vizekben
a föld alatt. Ne borulj le ilyen képek előtt és ne tiszteld őket, mert én, az Úr, a te Istened féltékeny Isten vagyok. Azoknak a vétkét, akik gyűlölnek engem, megtorlom fiaikon, unokáikon
és dédunokáikon. De ezredízig irgalmasságot gyakorlok azokkal, akik szeretnek és megtartják
parancsaimat. Uradnak, Istenednek a nevét ne vedd hiába, mert az Úr nem hagyja büntetlenül azt, aki a nevét hiába veszi. Gondolj a szombatra és szenteld meg. Hat napig dolgozzál és
végezd minden munkádat. A hetedik nap azonban az Úrnak, a te Istenednek a pihenő napja,
ezért semmiféle munkát nem szabad végezned, sem neked, sem fiadnak, sem lányodnak,
sem szolgádnak, sem szolgálólányodnak, sem állatodnak, sem a kapuidon belül tartózkodó
idegennek. Az Úr ugyanis hat nap alatt teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent,
ami bennük van; a hetedik napon azonban megpihent. Az Úr a hetedik napot megáldotta és
megszentelte. Tiszteld apádat és anyádat, hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te
Istened ad neked. Ne ölj. Ne törj házasságot. Ne lopj. Ne tégy hamis tanúságot embertársad
ellen. Ne kívánd el embertársad házát, ne kívánd el embertársad feleségét, sem szolgáját, sem
szolgálólányát, sem szarvasmarháját, sem szamarát, sem más egyebet, ami az övé.”
a Szent István társulat fordítása
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Zsoltárok könyve
[részletek]

[23. zsoltár]
[A jó pásztor]
(Dávid zsoltára)
Az Úr az én pásztorom,
nem szenvedek hiányt,
zöldellő réteken tanyázhatok.
A nyugalom vizéhez terel és felüdíti lelkemet.
Az igaz úton vezérel, nevéhez híven.
Ha sötét völgyben járok is,
nem félek a bajtól, hisz te velem vagy.
Botod, pásztorbotod biztonságot ad.
Számomra asztalt terítettél,
ellenségeimnek szeme láttára.
Fejemet megkented olajjal,
s a poharam színültig töltötted.
Kegyelmed és jóságod vezet
életemnek minden napján,
s az Úr házában lakhatom
örök időkön át.

Gál Ferenc fordítása

[42. zsoltár]
[Vágyakozás az élő Isten után]
(A karvezetőnek – Korach fiainak tanítókölteménye.)
Ahogy a szarvasüsző a forrás vizére kívánkozik,
úgy vágyakozik a lelkem utánad, Uram.
Lelkem szomjazik az Isten után,
az élő Isten után.
Mikor mehetek már, hogy lássam Isten arcát?
Könny a kenyerem nappal és éjjel,
ha naponta mondják: „Hol marad Istened?”
A szívem megdobban, ha arra gondolok,
hogyan vonultam be a fönséges sátorba, az Úr házába,
ujjongás és énekszó közepette
a vidám ünnepi közösséggel.
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Lelkem, miért vagy szomorú és miért háborogsz?
Remélj az Úrban és majd újra dicsőítem,
mint arcom felderítőjét és Istenemet!
A lelkem roskadozik, amikor a Jordán1 földjén
a Hermon2 felől rád gondolok, te kicsi hegy.
Örvény hívja az örvényt vizeid zuhogásában,
s minden örvényed és hullámod rám zúdul.
Nappal az Úr adja kegyelmét
és éjjel neki énekelek,
áldom éltető Istenemet.
Így szólok Istenhez: Sziklám vagy,
miért feledkeztél meg rólam?
Miért kell szomorúan járnom,
ellenségtől szorongatva?
A velőmbe hatol, ha ellenségeim gúnyolódnak,
ha naponta mondják: „Hol maradt Istened?”
De miért vagy szomorú, lelkem,
és miért háborogsz?
Remélj Istenben és majd újra dicsőítem,
mint arcom felderítőjét és Istenemet!
Gál Ferenc fordítása

[55. zsoltár]
[Magára hagyott ember panasza és bizalma]
(A karvezetőnek, húros hangszerre – Dávid tanítókölteménye.)
Figyelj imádságomra, Uram,
ne zárkózz el könyörgésem elől!
Fordulj felém és hallgass meg!
A félelem hajszol, az ellenség zaja
és a gonoszok lármája megzavar.
Mert bajt hoznak rám, bőszülten támadnak.
A szívem remeg bensőmben,
és halálfélelem környékez.
Félelem, aggódás kerít hatalmába,
és borzalom tölt el.
Így szólok: „Bárcsak szárnyam volna, mint a galambnak,
akkor elrepülnék és megnyugodnék.”
1
2

Jordán: Izrael és Jordánia folyója. A bibliai időkben természetes határként szolgált a Keleti part és Kánaán
között.
Hermon: Izrael legmagasabb hegye
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Igen, szeretnék elfutni messze innét,
kedvem szerint a pusztában laknék.
Sietve kerestem vihartól, széltől védett menedéket,
Uram, a rohanó ár és nyelvük zaklatása ellen.
Hiszen a városban csak viszályt
és erőszakot látok.
Nappal és éjjel körbejárnak a város falain,
belül erőszak és gonoszság tanyázik.
Belsejében álnokság lakik,
az utcákon nem szűnik a zsarolás és csalás.
Ha csak ellenségem gyalázna, azt még elviselném.
Ha csak az fordulna ellenem, aki gyűlöl,
elbújnék előle.
De te voltál az, aki társam vagy,
te lettél ellenségem, akiben megbíztam,
akivel az Isten házában bensőséges barátságra léptem.
Eméssze meg őket a nyugtalanság,
lepje meg őket a halál!
Élve kerüljenek a sírba,
mert ahol ők vannak, ott van a gonoszság házaikban!
Én azonban Istenhez kiáltok,
az Úr megment engem.
Panaszkodom és sóhajtozom színe előtt
este, reggel, délben, és meghallgatja szavam.
Békében menti meg lelkemet azoktól,
akik bántanak.
Mert sokan vannak ellenem.
Isten engem meghallgat, őket megalázza:
ő, aki örökké uralkodik;
mivel nem térnek meg,
s nem ismerik az istenfélelmet.
Ki-ki barátja ellen emeli kezét,
és megszegi adott szavát.
Arca olyan sima, mint a vaj,
de szívében háborút forgat.
Látszatra beszéde enyhítő olaj,
de a valóságban kivont éles kard.
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Bízd gondjaidat az Úrra,
ő majd megerősít,
nem hagyja, hogy az igaz meginogjon!
Te pedig, Istenem, taszítsd le őket mind
az örvény kútjába.
A vérengző és csaló emberek
éveik felét sem érik meg.
De én, Uram, tebenned bízom.

a Szent István társulat fordítása

2017. 03. 17. 9:01

Jónás könyve
1. Az Úr szózatot intézett Jónáshoz, Amittai fiához:
„Kelj útra, menj el Ninivébe, a nagy városba! Hirdesd neki, hogy gonoszsága színem elé jutott.”
Jónás el is indult, de azért, hogy Tarsisba meneküljön az Úr színe elől. Lement Jaffába, és talált
is egy hajót, amely Tarsisba készült. Megfizette az útiköltséget, és beszállt, hogy elmenjen velük
Tarsisba az Úr színe elől.
Az Úr azonban nagy szelet támasztott a tengeren. Hatalmas vihar támadt a tengeren.
A hajó már-már összezúzódott.
A hajósok megrémültek, és isteneikhez imádkoztak. A hajó rakományát mind a tengerbe dobálták, csakhogy könnyítsenek rajta. Jónás lement a hajó aljába, és mélyen elaludt.
A hajóskapitány megszólította: „Miért alszol? Kelj fel, és imádkozz Istenhez! Talán megemlékezik rólunk, s nem kell elvesznünk!”
Majd így szóltak egymáshoz: „Vessünk sorsot, hogy megtudjuk, ki miatt ért bennünket ez
a veszedelem!” Sorsot vetettek, és a sors Jónásra esett.
Erre megkérdezték tőle: „Kérünk, mondd el nekünk, miért tört ránk ez a szerencsétlenség?
Mi a foglalkozásod, honnan jöttél, hol a hazád, melyik néphez tartozol?”
Így felelt: „Héber vagyok, az Urat, az egek Istenét tisztelem, aki a tengert és a földet teremtette.”
Nagy félelem fogta el az embereket. Megkérdezték tőle: „Miért tetted ezt?” Az emberek ugyanis
megtudták, hogy az Úr színe elől menekül, mert elbeszélte nekik.
Aztán megkérdezték tőle: „Mit tegyünk veled, hogy a tenger lecsendesedjék?” Mert a tenger
még mindig zúgott és háborgott.
Azt felelte nekik: „Fogjatok meg, és vessetek a tengerbe, akkor lecsendesedik a tenger.
Tudom ugyanis, hogy miattam tört rátok ez a hatalmas vihar.”
A férfiak evezni próbáltak, hogy visszatérjenek a szárazföldre, de nem sikerült, mert a tenger
zúgott és háborgott.
Erre az Úrhoz kiáltottak: „Kérünk, Urunk, ne vesszünk el e miatt az ember miatt! Ne szálljon
ránk igaz ember vére! Hisz te vagy az Úr, aki úgy tettél, amint neked tetszett!”
Aztán megfogták Jónást, és a tengerbe vetették. A tengernek azonnal megszűnt a háborgása.
Az embereket elfogta az Úrtól való félelem. Áldozatot mutattak be az Úrnak, fogadalmi ajándékokat szenteltek neki.
2. Az Úr odarendelt egy nagy halat, hogy nyelje el Jónást. Jónás három nap és három éjjel a hal
gyomrában volt.
A hal gyomrában Jónás így imádkozott az Úrhoz:
Szorongattatásomban az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott; az alvilág gyomrából kiáltottam, és ő meghallotta hangomat.
A mélybe vetettél, a tenger mélyére, körülvett az áradat; örvényeid és hullámaid összecsaptak
fölöttem.
Így szóltam: Elvetettél színed elől. Bárcsak meglátnám még szent templomodat!
A vizek torkomig hatoltak, körülvett a mélység, hínár borítja fejemet a hegyek tövében. Leszálltam a föld alatti országba, a régmúlt idők népei közé, de kimentetted a pusztulásból életemet,
Uram, én Istenem!
Amikor elcsüggedt a lelkem, az Úrra emlékeztem, és imám eljutott színed elé, szent templomodba.
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Akik mihaszna (bálványokat) szolgálnak, elfordulnak az irgalmasságtól.
Én azonban a dicséret szavát mutatom be neked áldozatul; teljesítem, amit fogadtam, mert
az Úrtól jön a szabadulás.
Az Úr szólt a halnak, és az kivetette Jónást a szárazra.
3. Az Úr másodszor is szólt Jónáshoz:
„Kelj fel, menj el Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd azt, amit majd mondok neked!”
Jónás fölkelt és elment Ninivébe az Úr parancsa szerint. Ninive nagy város volt, három napba telt, míg az ember végigment rajta.
Jónás bement a városba, egynapi járásnyira, és hirdetni kezdte: „Még negyven nap, és Ninive
elpusztul!”
Ninive lakói hittek az Istennek. Böjtöt hirdettek, nagyok és kicsik egyaránt zsákruhát öltöttek.
Amikor a szózat eljutott Ninive királyához, ő is leszállt trónjáról, levetette palástját, és zsákruhába öltözve hamuba ült.
Aztán a király és a főemberek parancsára kihirdették és elrendelték Ninivében: „Ember és
állat, ökör és juh semmit se egyék, ne legeljen, és vizet se igyék.
Öltsön zsákruhát ember és állat, és harsány hangon könyörögjön az Istenhez. Mindenki
hagyja el gonosz útjait és a rosszat, amit a keze végbevitt.
Ki tudja, hátha irgalmas lesz és újra megbocsát az Isten, lecsillapul izzó haragja, és nem kell
elvesznünk!”
Amikor Isten látta, hogy letérnek gonosz útjaikról, megbánta a rosszat, amivel fenyegette
őket, és nem tette meg.
4. Jónáson nagy szomorúság vett erőt, és haragra gerjedt.
Így imádkozott az Úrhoz: „Ó Uram, vajon nem megmondtam-e ezt már akkor, amikor még
otthon voltam? Azért akartam Tarsisba menekülni, mert tudtam, hogy jóságos és irgalmas Isten
vagy, türelmes és könyörületes, aki megbánja a rosszat.
Most azonban vedd el tőlem az életemet, mert jobb nekem a halál, mint az élet.”
Az Úr így felelt: „Azt hiszed, jogos a haragod?”
Jónás kiment a városból, és leült a várostól keletre. Csinált magának egy sátort, és annak
árnyékában ülve figyelte, hogy mi fog történni a várossal.
Az Úr parancsára egy ricinusbokor nőtt Jónás fölé, árnyékot vetett a feje fölé, és megvédte
a rosszulléttől. Jónás nagyon megörült a ricinusnak.
Másnap hajnalban azonban az Úr egy férget rendelt oda. A féreg megrágta a ricinust, úgyhogy kiszáradt.
Amikor aztán fölkelt a nap, az Úr forró keleti szelet támasztott, s a nap is hevesen tűzött
Jónásra. Olyan rosszul lett, hogy a halált kívánta magának: „Jobb nekem a halál, mint az élet!”
Ekkor az Isten így szólt Jónáshoz: „Azt hiszed, jogos a haragod a ricinusbokor miatt?”
Azt felelte: „Igen, jogosan haragszom, egészen a halálig!”
Erre az Úr azt mondta: „Bánkódsz emiatt a ricinus miatt, jóllehet nem is gondoztad és nem
is nevelted. Az egyik éjjel felnőtt, a másik éjjel elpusztult.
Hát akkor én ne irgalmazzak Ninivének, a nagy városnak, amelyben több mint százhúszezer
olyan ember van, aki még nem tud különbséget tenni a jobb és a bal keze között, és igen sok
állat?”
Tarjányi Béla fordítása
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János evangéliuma

(1,1–14.)

[részlet]

Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige,
ő volt kezdetben Istennél.
Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett.
Benne az élet volt, s az élet volt az emberek világossága.
A világosság világít a sötétségben, de a sötétség nem fogta fel.
Föllépett egy ember, az Isten küldte, s János volt a neve.
Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa.
Nem ő volt a világosság, csak tanúságot kellett tennie a világosságról.
(Az Ige) volt az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít.
A világba jött, a világban volt, általa lett a világ, mégsem ismerte föl a világ.
A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be.
Ám akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik
hisznek nevében,
akik nem a vérnek vagy a testnek a vágyából s nem is a férfi akaratából, hanem Istentől
születtek.
S az Ige testté lett, és közöttünk élt. Láttuk dicsőségét, az Atya Egyszülöttének dicsőségét, akit
kegyelem és igazság tölt be.

Máté evangéliuma
[részletek]

[Jézus születése]

(1,18–25.)

Jézus Krisztus születésének ez a története: Anyja, Mária, Józsefnek a jegyese, még mielőtt
egybekeltek volna, úgy találtatott, hogy gyermeket fogant a Szentlélektől. Férje, József igaz
ember volt, nem akarta a nyilvánosság előtt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy
titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala és így szólt
hozzá: „József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, hiszen a benne fogant
élet a Szentlélektől van. Fiút szül, akit Jézusnak nevezel el, mert ő szabadítja meg népét
bűneitől.” Ezek azért történtek, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta szavával mondott:
„Íme a szűz fogan és fiat szül,
Emmánuel lesz a neve.
Ez azt jelenti: Velünk az Isten.”
József erre fölébredt álmából, és úgy tett, ahogy az Úr angyala parancsolta. Magához vette
feleségét, de nem ismerte meg, míg világra nem hozta fiát, akinek a Jézus nevet adta.
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[A napkeleti bölcsek]

(2,1–2,12.)

Amikor a judeai Betlehemben Heródes király idejében Jézus megszületett, bölcsek jöttek
napkeletről Jeruzsálembe, és kérdezősködtek: „Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten s eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat.” Ennek hallatára Heródes
király meghökkent s vele egész Jeruzsálem. Összehívta tehát a főpapokat és a nép írástudóit,
és tudakozódott tőlük, hol kell a Messiásnak születnie.
„Juda Betlehemében – válaszolták –, mert így jövendölt a próféta:
Te Betlehem, Juda földje,
egyáltalán nem vagy oly kicsi Juda nemzetségei közt,
hisz belőled származik majd a vezér,
aki népemnek, Izraelnek pásztora lesz.”
Erre Heródes titokban magához hívatta a bölcseket és pontosan megtudakolta tőlük a csillag
feltűnésének idejét. Aztán elküldte őket Betlehembe: „Menjetek – mondta –, s szerezzetek
pontos értesülést a gyermek felől. Ha megtaláltátok, jelentsétek nekem, hogy én is elmenjek és hódoljak neki.” Azok meghallgatták a királyt, és útra keltek. S lám, a csillag, amelyet
napkeleten láttak, vezette őket, míg végre meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt.
A csillagot megpillantva nagyon megörültek. Bementek a házba, és meglátták a gyermeket
anyjával, Máriával. Leborultak és hódoltak neki, majd elővették kincseiket s ajándékot adtak
neki: aranyat, tömjént1 és mirhát2. Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek viszsza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba.
[Az egyiptomi menekülés]

(2,13–15.)

Azután, hogy elmentek, megjelent Józsefnek álmában az Úr angyala, s ezt mondta neki: „Kelj
föl, fogd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, s maradj ott, amíg nem szólok, mert
Heródes keresi a gyermeket, meg akarja ölni.” Fölkelt s még akkor éjszaka fogta a gyermeket
és anyját, és elmenekült Egyiptomba. Ott maradt Heródes haláláig. Így beteljesedett, amit
a próféta szavával mondott az Úr: „Egyiptomból hívtam az én fiamat.”
[A betlehemi gyermekmészárlás]

(2,16–2,18.)

Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek kijátszották, haragra lobbant, és Betlehemben meg
a környékén minden fiúgyermeket megöletett, kétéves korig, a bölcsektől megtudott időnek
megfelelően. Így beteljesedett, amit Jeremiás próféta jövendölt:

1
2

Tömjén: füstölőszernek használt mézgás gyanta. A tömjénfa kérgének bemetszésekor szivárog a fából.
Mirha: a mirhafa, egy alacsony növésű cserje illatos mézgája. Az ősidők óta keresett luxuscikk, gyógy- és kultikus szer, füstölő. Mekka környékén ma is szigorúan őrzött helyeken termesztik és dolgozzák fel, így a belőle
készített balzsam gyártási fázisai jórészt még ma is titkosak.

80

02fejezet.indd 80

2017. 03. 17. 9:01

„Kiáltozás hallik Rámában,
keserves sírás és jajgatás:
Ráchel siratja fiait,
s nem akar vigasztalódni,
mert nincsenek többé.”
[Visszatérés Egyiptomból]

(2,19–2,23.)

Amikor Heródes meghalt, megjelent Egyiptomban álmában Józsefnek az Úr angyala és így
szólt hozzá: „Kelj föl, fogd a gyermeket és anyját, és menj Izrael földjére, mert meghaltak, akik
a gyermek életére törtek.” Erre fölkelt, fogta a gyermeket és anyját, és Izrael földjére ment. De
amikor meghallotta, hogy Archelausz uralkodik Judeában apja, Heródes után, félt odamenni,
ezért egy álmában kapott utasításra Galilea tartományba költözött. Odaérve Názáret városában
telepedett le. Így teljesedett a próféták jövendölése: „Názáretinek fogják hívni”.
[A hegyi beszéd]

(5–7.)

A tömeg láttára fölment a hegyre és leült. Tanítványai köréje gyűltek, ő pedig szólásra nyitotta ajkát. Így tanította őket:
„Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket.
Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld.
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele.
Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak.
Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent.
Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket.
Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok
vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket, és minden rosszat rátok fognak.
Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a mennyben a jutalmatok. Így üldözték előttetek
a prófétákat is.”
[…]
Ne gondoljátok, hogy megszüntetni jöttem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni
jöttem, hanem teljessé tenni. Bizony mondom nektek, míg ég és föld el nem múlik, egy i
betű vagy egy vesszőcske sem vész el a törvényből, hanem minden beteljesedik. Aki tehát
csak egyet is eltöröl e legkisebb parancsok közül, és úgy tanítja az embereket, azt igen kicsinek fogják hívni a mennyek országában. Aki viszont megtartja és tanítja őket, az nagy lesz
a mennyek országában. Ezért mondom nektek: ha igazságotok nem múlja felül az írástudókét
és a farizeusokét, nem juttok be a mennyek országába.
Hallottátok, hogy a régiek ezt a parancsot kapták: Ne ölj! Aki öl, állítsák a törvényszék elé. Én
pedig azt mondom nektek: Már azt is állítsák a törvényszék elé, aki haragot tart embertársával. Aki embertársát ostobának nevezi, állítsák a nagytanács elé. Aki azt mondja neki, hogy te
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bolond, méltó a pokol tüzére. Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe
jut, hogy embertársadnak valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt,
s menj, előbb békülj ki embertársaddal, aztán térj vissza és ajánld fel ajándékodat. Ellenfeleddel szemben légy békülékeny idejében, amikor még az úton vagy vele, nehogy átadjon
ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a poroszlónak, és börtönbe kerülj. Bizony mondom neked,
nem szabadulsz ki, amíg az utolsó fillért is meg nem fizeted.
[…]
Hallottátok ezt a régieknek szóló parancsot is: Ne esküdjél hamisan, hanem tartsd meg az Úrnak tett esküdet. Én pedig azt mondom nektek: Egyáltalán ne esküdjetek, sem az égre, mert
az Isten trónja, sem a földre, mert az lába zsámolya, sem Jeruzsálemre, mert az a nagy Király
városa. Még saját fejedre se esküdjél, mert egyetlen hajszáladat sem tudod fehérré vagy feketévé
tenni. Így beszéljetek inkább: az igen igen, a nem nem. Ami ezenfelül van, a gonosztól való.
Hallottátok a parancsot: Szemet szemért és fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek, ne álljatok ellent a gonosznak. Aki megüti a jobb arcodat, annak tartsd oda a másikat is! Aki perbe fog,
hogy elvegye a ruhádat, annak add oda a köntösödet is! S ha valaki egy mérföldnyire kényszerít,
menj vele kétannyira! Aki kér, annak adj, s attól, aki kölcsönt akar tőled, ne tagadd meg!
Hallottátok a parancsot: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért! Így lesztek fiai menynyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra is, gonoszokra is, esőt ad igazaknak is, bűnösöknek
is. Ha csupán azokat szeretitek, akik szeretnek benneteket, mi lesz a jutalmatok? Nem így
tesznek a vámosok is? S ha nem köszöntitek, csak barátaitokat, mi különöset tesztek? Nem
így tesznek a pogányok is? Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes!
[…]
Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy ha ömlik
belőlük a szó, nyomban meghallgatásra találnak! Ne utánozzátok hát őket! Tudja a ti Atyátok,
mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek. Ti így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a menynyekben vagy, szenteltessék meg a neved, jöjjön el az országod, legyen meg az akaratod, amint
a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, s bocsásd meg
a vétkeinket, amint mi is megbocsátottunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól. Ha megbocsátjátok az embereknek, amit vétettek
ellenetek, mennyei Atyátok is megbocsát nektek. De ha nem bocsáttok meg az embereknek,
Atyátok sem bocsátja meg bűneiteket.
[…]
Azt mondom ezért nektek: Ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok, sem
testetek miatt, hogy mibe öltöztök! Nem több az élet az eledelnél s a test a ruhánál? Nézzétek
az ég madarait! Nem vetnek, nem aratnak, csűrbe sem gyűjtenek – mennyei Atyátok táplálja
őket. Nem többet értek ti náluk? Ugyan ki toldhatja meg életét csak egy könyöknyivel is, ha aggodalmaskodik? Hát a ruházat miatt miért nyugtalankodtok? Nézzétek a mezők liliomait, hogyan nőnek: nem fáradoznak, nem szőnek-fonnak, mégis, mondom nektek, még Salamon sem
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volt dicsősége teljében úgy felöltözve, mint egy ezek közül. Ha a mezei virágot, amely ma virít,
holnap pedig a kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkor benneteket, kishitűek, nem sokkal inkább? Ne aggodalmaskodjatok hát, és ne kérdezgessétek: Mit eszünk, mit iszunk? Ezeket
a pogányok keresik. Mennyei Atyátok tudja, hogy ezekre szükségetek van. Ezért ti elsősorban
az Isten országát és annak igazságát keressétek, s ezeket mind megkapjátok hozzá! Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnap majd gondoskodik magáról! A mának elég a maga baja.
[Az ítélkezés]
Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek! Amilyen ítélettel ti ítélkeztek, olyannal fognak majd fölöttetek is ítélkezni. Amilyen mértékkel mértek, olyannal fognak majd nektek is
visszamérni. Miért látod meg a szálkát embertársad szemében, amikor a magadéban a gerendát sem veszed észre? Hogy mondhatod embertársadnak, hogy hadd vegyem ki a szemedből
a szálkát, amikor a magad szemében gerenda van? Képmutató! Előbb vedd ki a gerendát
a saját szemedből, s akkor hozzáláthatsz ahhoz, hogy kivedd a szálkát embertársad szeméből!
[Az aranyszabály]
Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük! Ez a törvény és a próféták.
[Hasonlat a sziklára épített házról]
Aki hallgatja szavamat, és tettekre is váltja, az okos emberhez hasonlít, aki sziklára építette
a házát. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de nem dőlt öszsze, mert szikla volt az alapja. Aki hallgatja ugyan tanításomat, de nem váltja tettekre, a balga
emberhez hasonlít, aki házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél,
és nekizúdult a háznak. Az összedőlt és romhalmazzá vált.”
Kosztolányi István fordítása

Márk evangéliuma
[részletek]

[Az utolsó vacsora]

[14, 1225]

A kovásztalan kenyér első napján, amikor a húsvéti bárányt fel szokták áldozni, tanítványai
megkérdezték: „Mi a szándékod? Hová menjünk, hogy megtegyük az előkészületeket a húsvéti bárány elköltéséhez?” Erre elküldte két tanítványát: „Menjetek a városba! – mondta. –
Ott találkoztok egy vizeskorsót vivő emberrel. Szegődjetek a nyomába, aztán ahová bemegy,
ott mondjátok meg a házigazdának: A Mester kérdezteti, hol van az a terem, ahol a húsvéti
bárányt tanítványaimmal elfogyaszthatom? Ő majd mutat nektek egy vánkosokkal berendezett tágas emeleti helyiséget. Ott készítsétek el.” A tanítványok elmentek, s a városba érve
mindent úgy találtak, ahogy megmondta, s el is készítették a húsvéti vacsorát.
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Amikor beesteledett, odament a tizenkettővel. Miután a vacsorához letelepedtek, Jézus így
szólt: „Bizony mondom nektek, egyiktek elárul engem, egy, aki eszik velem.” Elszomorodtak
és sorra kérdezték: „Csak nem én?” Így válaszolt: „Tizenkettőtök közül az egyik, aki velem
egyszerre nyúl a tálba. Az Emberfia elmegy ugyan, amint meg van róla írva, de jaj annak az
embernek, aki elárulja az Emberfiát. Jobb lett volna neki, ha meg sem születik.”
Vacsora közben kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és ezekkel a szavakkal adta
nekik: „Vegyétek, ez az én testem.” Majd fogta a kelyhet, hálát adott, odanyújtotta nekik.
Mindnyájan ittak belőle. Ő pedig így szólt: „Ez az én vérem, a szövetségé, amely sokakért
kiontatik. Bizony mondom nektek, hogy nem iszom többé a szőlő terméséből addig, amíg
majd az újat nem iszom az Isten országában.”
[…]
[Jézus elítélése]

[15, 115]

Reggel a főpapok a vénekkel, írástudókkal és az egész főtanáccsal együtt meghozták a határozatot. Jézust pedig megkötözve elvitték és átadták Pilátusnak. Pilátus megkérdezte: „Te vagy-e
a zsidók királya?” „Magad mondod” – válaszolta. A főpapok sok vádat hoztak fel ellene. Pilátus
újra megkérdezte: „Nem felelsz semmit sem? Nézd, mi mindennel vádolnak!” Jézus azonban
nem válaszolt semmit. Ez meglepte Pilátust. Az ünnep alkalmával szabadon szokott engedni egy
rabot, azt, akit kértek tőle. Volt a börtönben egy Barabás nevű rab, akit a lázadókkal együtt tartóztattak le. Ezek egy zendülés alkalmával gyilkosságot követtek el. Amikor a tömeg felvonult,
kérte a szokásos kegyet. Pilátus megkérdezte: „Akarjátok, hogy szabadon engedjem nektek a zsidók királyát?” Mert tudta, hogy a főpapok csak irigységből adták kezére. Ám a főpapok felizgatták a tömeget, hogy inkább Barabás szabadon bocsátását kérje. Pilátus ismét megkérdezte: „Mit
csináljak hát azzal az emberrel, akit ti a zsidók királyának mondtok?” Azok újra ezt kiáltozták:
„Keresztre vele!” Pilátus folytatta: „Mi rosszat tett?” Azok annál hangosabban kiáltották: „Keresztre vele!” Erre Pilátus, aki eleget akart tenni a tömeg kérésének, szabadon bocsátotta nekik
Barabást, Jézust pedig megostoroztatta, és átadta, hogy feszítsék keresztre.
[…]
[Jézus kereszthalála]

[15, 2047]

Ezután kivezették, hogy keresztre feszítsék. Az egyik arra menő embert, a cirenei Simont,
Alexander és Rufusz apját, aki éppen a mezőről jött, kényszerítették, hogy vigye a keresztjét.
Így vezették ki egy Golgota nevű helyre, ami a Koponya-helyet jelenti. Mirhával kevert bort
adtak neki inni, de nem fogadta el. Keresztre feszítették, majd megosztoztak ruháján, sorsot
vetve, hogy kinek mi jusson. Három óra volt, amikor keresztre feszítették. Az elítélésének
okát jelző táblára ezt írták: A zsidók királya. Vele együtt két gonosztevőt is fölfeszítettek, az
egyiket jobb, a másikat bal felől. Így beteljesedett az Írás: „A gonoszok közé sorolták.” Az arra
menők káromolták, csóválták a fejüket s mondogatták: „Te, aki lerombolod a templomot,
és három nap alatt felépíted, mentsd meg magadat, szállj le a keresztről!” A főpapok és az
írástudók szintén gúnyolódtak, egymás között ezt mondva: „Másokat megmentett, magát
nem tudja megmenteni. A Krisztus, Izrael királya, szálljon le most a keresztről a szemünk
láttára, s akkor hiszünk!” Gyalázták azok is, akiket vele együtt fölfeszítettek. Hat óra tájban
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az egész földre sötétség borult, egészen kilenc óráig. Kilenc órakor Jézus hangosan felkiáltott:
„Eloi, Eloi, lamma szabaktáni?” Ez annyit jelent: „Istenem, Istenem, miért hagytál el?” Az
ott állók közül néhányan hallották, és megjegyezték: „Lám, Illést hívja.” Valaki odafutott, s
ecetbe mártott szivacsot nádszálra tűzve inni adott neki. „Hadd lássuk – mondta –, eljön-e
Illés, hogy megszabadítsa!” Jézus hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét. A templom függönye
ekkor kettéhasadt felülről egészen az aljáig. Amikor a százados, aki ott állt, látta, hogyan lehelte ki lelkét, kijelentette: „Ez az ember valóban az Isten Fia volt.” Asszonyok is álltak ott, és
messziről nézték, mi történik. Köztük volt Mária Magdolna, Mária, az ifjabb Jakab és József
anyja és Szalome. Ezek már Galileában is vele tartottak és a szolgálatára voltak. Rajtuk kívül
még többen is jelen voltak, akik vele együtt mentek fel Jeruzsálembe.
Amikor esteledett – előkészület napja, azaz szombat előtt való nap volt –, jött egy előkelő
tanácsos, az Arimateából való József, aki maga is várta az Isten országát. Bátran bement Pilátushoz, és elkérte Jézus holttestét. Pilátus csodálkozott, hogy már meghalt. Magához hívatta
a századost, s megkérdezte, valóban meghalt-e. Miután a századostól megbizonyosodott róla,
Józsefnek ajándékozta a holttestet. Az pedig gyolcsot vásárolt, majd levette Jézust a keresztről,
begöngyölte a gyolcsba és sziklába vájt sírboltba helyezte, s a sír bejárata elé követ hengerített.
Mária Magdolna és Mária, József anyja pedig látták, hogy hová temette.
[Jézus feltámadása]

[16, 120.]

Amikor elmúlt a szombat, Mária Magdolna, Mária, Jakab anyja, és Szalome illatszereket vásároltak, s elmentek, hogy bebalzsamozzák. A hét első napján kora reggel, napkeltekor kimentek a sírhoz. Egymás közt így beszélgettek: „Ki fogja elhengeríteni a követ a sír bejárata elől?”
De amikor odanéztek, látták, hogy a kő el van hengerítve, jóllehet igen nagy volt. 5Amint
bementek a sírba, jobbról egy fehér ruhába öltözött ifjút láttak, amint ott ült. Megrémültek.
De az megszólította őket: „Ne féljetek! Ti a keresztre feszített názáreti Jézust keresitek. Feltámadt, nincs itt! Nézzétek, itt a hely ahová tették! De siessetek, mondjátok meg tanítványainak
és Péternek: Előttetek megy Galileába, ott majd látjátok, amint mondta nektek.” Erre kijöttek
a sírból és elfutottak, mert félelem és szorongás vett rajtuk erőt. Félelmükben senkinek sem
szóltak semmiről.
Miután a hét első napjának reggelén feltámadt, először Mária Magdolnának jelent meg,
akiből a hét ördögöt kiűzte. Ez elment és elvitte a hírt a gyászoló és szomorkodó tanítványoknak. Amikor meghallották, hogy él, és hogy (Mária Magdolna) látta, nem hitték el. Ezután
idegen alakban jelent meg közülük kettőnek útközben, amikor vidékre mentek. Visszatérve
ezek közölték a hírt a többiekkel is, de nekik sem hittek. Végül a tizenegynek jelent meg, amikor egyszer asztalnál ültek. Szemükre vetette hitetlenségüket és keményszívűségüket, hogy
nem hittek azoknak, akik feltámadása után látták.
Aztán így szólt hozzájuk: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot
minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik.
Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni: Nevemben ördögöt űznek, új nyelveken
beszélnek, kígyókat vehetnek kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik, ha pedig
betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak.”
Az Úr Jézus, miután szólt hozzájuk, fölment a mennybe, elfoglalta helyét az Isten jobbján,
ők meg elmentek, s mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr velük volt munkájukban, és
tanításukat csodákkal kísérte és igazolta.
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Félre, könyvek, doktrinák
1.
Félre, könyvek, doktrinák,
hív az édes dáridó!
kivirult az ifjuság,
szűzi csokrát szedni jó,
vénhez illik a komolyság,
neki már csak az való!
Ránk dohosul az idő
könyvek börtönében,
tréfa és csók, nóta, nő
az igazi éden!
2.
A tavasznak lába kél,
és a tested gond nyüvi,
küszöbünkön áll a tél,
életünket hergeli,
vérünk szárad, szívünk fárad,
fogy az öröm, elmarad,
öregedő nyavalyáknak
pereputtya riogat.
Ránk dohosul az idő
könyvek börtönében,
tréfa és csók, nóta, nő
az igazi éden!

3
Éljünk, mint az istenek:
régi tanács, bölcs tanács!
A szerelem integet,
rajta fiúk, indulás:
mozogjunk hát a piacra,
az utcára ízibe,
viszket már a lányok talpa,
táncra cincog a zene.
Ránk dohosul az idő
könyvek börtönében,
tréfa és csók, nóta, nő
az igazi éden!
4.
Ingó-bingó, karcsu szűz
akad ott száz, ezer is,
arca, szeme csupa tűz,
karja gyors és lába friss;
hej, hogy perdül az a szőke,
az a barna hogy hajol,
a szemük, míg néztem őket,
lelkemtől is megrabol.
Ránk dohosul az idő
könyvek börtönében,
tréfa és csók, nóta, nő
az igazi éden!
Szabó Lőrinc fordítása
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valami elrablott hercegasszonyt visznek magokkal, nekem pedig az a kötelességem, hogy ezt
az erőszakoskodást minden erőmmel megakadályozzam.
– No, ez még a szélmalmoknál is veszettebb lesz – szólt Sancho –, hiszen nézze csak, uram,
ez a kettő itt benediktinus barát, a hintó pedig valami utazó társaságot visz. Hallgasson rám,
s gondolja meg kegyelmed, mit csinál, hogy az ördög valamiképp ki ne játssza.
– Mondtam már, Sancho – válaszolt Don Quijote –, keveset értesz te a kalandokhoz, s
azonnal meglátod, hogy minden úgy van, amint mondottam.
S alig ejtette ki e szavakat, előrerúgtatott, odaállt az út közepére, amerről a barátok jöttek,
s mikor ezek már oly közel jutottak hozzá, hogy azt hihette, hallhatják szavait, fennhangon
így kiáltott rájok:
– Ördöngös és erőszakos fajzat, bocsássátok rögtön szabadon e magas hercegnőket, kiket
azon a hintón magatokkal hurcoltok, mert ha nem: elkészülhettek, hogy tüstént halál fiai
lesztek gonosz tetteitek jogos büntetéséül!
A barátok visszarántották a kantárszárat, meglepődve Don Quijoténak mind alakjától,
mind pedig szavától, és ekképpen válaszoltak:
– Lovag úr, mi sem ördöngösek, sem erőszakosak nem vagyunk, hanem Szent Benedek
szerzetesei; megyünk a magunk útján, s nem tudjuk, hogy abban a hintóban vannak-e vagy
sem elrablott hercegnők.
– Mézesmázos szavak engem el nem ámítanak, mert jól ismerlek, hitszegő csőcselék –
mondta Don Quijote. Aztán egyéb választ sem várva, megsarkantyúzta Rocinantét, s előreszegzett dárdával oly dühvel és féktelenséggel rontott az egyik barátra, hogy ha a szerzetes
hirtelen le nem veti magát öszvéréről, bizonyára csúnyán a földre löki nyergéből, sőt talán
halálra is sebesíti.
A másik barát, látván, mi történt társával, sarkát belevágta jó öszvére oldalába, s nekiiramodott a mezőnek, a szélnél is gyorsabban.
Sancho Panza látta, hogy a barát a földre terült; gyorsan leugrott szamaráról, odasietett, s azonnal fosztogatni kezdte ruháit. E pillanatban ott termett mellette a szerzetesek két szolgalegénye, s rárivalltak, hogy meri az ő urukat vetkőztetni? Sancho azt
felelte, hogy őt ez törvényesen megilleti, a csata zsákmányaképpen, mert ura, Don
Quijote lett a győztes. A legények azonban nem ismertek tréfát, zsákmányról s csatáról
se akartak tudni, egyszersmind látván, hogy Don Quijote már jó messzire haladt, s
a hintóban ülőkkel beszélget; nekiestek Sanchónak, földre teperték, s szakállát az utolsó szálig kitépve irgalmatlanul eldöngették, úgy hagyták a porban elterülve, hogy alig
szuszogott.
Az elrémült, megfélemlített s halálra sápadt barát pedig hirtelen nyeregbe pattant, s társa
után iramodott, ki jó távol megállt, s onnan nézte-leste, mire fordul a támadás. Most azonban, be sem várva az esemény végét, tovább ügettek útjukon, s annyi keresztet vetettek magokra, mintha maga az ördög lett volna sarkukban.
Don Quijote pedig – amint már említettük – a hintóban ülő úrnővel ereszkedett beszédbe,
s így szóla hozzá:
– Szépséges, magas úrnő, egészen szabadon rendelkezhetik immár magával, mert elrablóidnak kevélységét porba sújtják hatalmas karjaim. S nehogy hosszas fáradságodba kerüljön
szabadítód nevének kikutatása: az én nevem Don Quijote de la Mancha, és rabja vagyok
a páratlan szépségű Dona Dulcinea del Tobosónak. Jótéteményem viszonzásául, asszonyom,
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nem kérek egyebet, csupán hogy menj el Tobosóba, köszöntsd nevemben a drága hölgyet, s
mondd el neki, mit cselekedtem megszabadításodért.
Mindazt, amit Don Quijote mondott, meghallotta a kocsi körül az egyik lovász, aki bizcayai volt. Mikor látta, hogy a lovag még mindig nem engedi tovább a kocsit, sőt azt követeli
forduljanak azonnal Toboso felé: odalépett Don Quijotéhoz, s dárdáját megragadván, rossz
spanyolsággal s még rosszabb bizcayai kiejtéssel mondta:
– Menni, menni, lovag; különben Isten, aki teremtette, ha kocsit nem hagyni menni, én
megölsz téged, oly igaz, mint ahogy én bizcayai lenni.
Don Quijote jól értette, mit akar mondani, s egészen nyugodtan felelt:
– Ha lovag volnál, ami nem vagy, már megbüntettem volna vakmerőségedet és szemtelenségedet, szolgalelkű teremtmény!
– Én nem lovag? – kiáltott a bizcayai. – Istenre esküszöm, te úgy hazudni, mint keresztény.
Dobja dárdát, húzza kardot, mindjárt meglátsz, ki fojtja vízbe macskát. Bizcayai úr a földön,
úr a tengeren, úr az ördögnél is, és te csúf hazudni, ha mást beszélni.
– Mindjárt meglátod, ahogy Agrages mondta – válaszolt Don Quijote, s dárdáját a földre
lökvén, kardját megragadta, s pajzsát maga elé tartva, rárohant a bizcayaira, azzal a szándékkal, hogy a vérét veszi.
Amint a bizcayai látta, hogyan ront rá, szeretett volna leszállani öszvéréről, mert afféle
bérbe vett s megbízhatatlan silány állat volt; most azonban már nem tehetett egyebet, csak
kardot rántott. De szerencséjére oly közel állt a hintóhoz, hogy onnan egy kocsivánkost hirtelen felragadhatott, mely pajzsul szolgálhatott, s így aztán oly hevesen csaptak össze, mint
két halálos ellenség. A többiek nagyon szerették volna megbékéltetni őket, de nem lehetett,
mert a bizcayai tört beszédével azt mondta, ha nem engedik csatáját bevégezni, rakásra öli
asszonyostul valamennyit, bárki gátolja.
A hintóbeli úrnő, megijedve és elrémülve a látottaktól, megparancsolta kocsisának, kissé
álljon félre, s így aztán távolabbról kísérte figyelemmel a kegyetlen tusát, melynek során
a bizcayai hatalmas csapást mért Don Quijote vállára a pajzs fölött, s a páncél védelme nélkül
ketté is hasította volna derékig.
Don Quijote a rettenetes ütésre fennhangon kiáltotta:
– Ó, én szívem szerelme, Dulcinea, te szépség virága! Jer lovagod segítségére, ki a te nagy
tökéletességed dicsőítésére ily rémítő viadalba bocsátkozott!
Ezt mondani, kardját még szorosabban megragadni, magát a pajzzsal jól elfödni s a bizcayaira rohanni csak egy pillanat műve volt, és szilárdan eltökélte, hogy mindennek egyetlen
kardcsapással vet véget.
Viszont a bizcayai, bár látta, hogy Don Quijote hevesen és bátran tör rá, eltökélte, hogy
nem hátrál. Várta hát, a kocsivánkossal fedezve magát; de öszvérét se jobbra, se balra nem
tudta fordítani, mert az állat nem szokta meg az ilyen sületlenségeket, s már meg se tudott
moccanni a kimerültségtől. Don Quijote – amint említettük – magasra emelt karddal rontott
neki, azzal a szándékkal, hogy kettévágja; a bizcayai hasonlóképpen emelt karddal s a vánkossal fedezkedve várta a támadót; a körülállók pedig valamennyien félve és remegve lesték, mi
lesz a rémítő, fenyegető összecsapás vége.
Győri Vilmos fordítását átdolgozta Benyhe János
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Amikor beesteledett, odament a tizenkettővel. Miután a vacsorához letelepedtek, Jézus így
szólt: „Bizony mondom nektek, egyiktek elárul engem, egy, aki eszik velem.” Elszomorodtak
és sorra kérdezték: „Csak nem én?” Így válaszolt: „Tizenkettőtök közül az egyik, aki velem
egyszerre nyúl a tálba. Az Emberfia elmegy ugyan, amint meg van róla írva, de jaj annak az
embernek, aki elárulja az Emberfiát. Jobb lett volna neki, ha meg sem születik.”
Vacsora közben kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és ezekkel a szavakkal adta
nekik: „Vegyétek, ez az én testem.” Majd fogta a kelyhet, hálát adott, odanyújtotta nekik.
Mindnyájan ittak belőle. Ő pedig így szólt: „Ez az én vérem, a szövetségé, amely sokakért
kiontatik. Bizony mondom nektek, hogy nem iszom többé a szőlő terméséből addig, amíg
majd az újat nem iszom az Isten országában.”
[…]
[Jézus elítélése]

[15, 115]

Reggel a főpapok a vénekkel, írástudókkal és az egész főtanáccsal együtt meghozták a határozatot. Jézust pedig megkötözve elvitték és átadták Pilátusnak. Pilátus megkérdezte: „Te vagy-e
a zsidók királya?” „Magad mondod” – válaszolta. A főpapok sok vádat hoztak fel ellene. Pilátus
újra megkérdezte: „Nem felelsz semmit sem? Nézd, mi mindennel vádolnak!” Jézus azonban
nem válaszolt semmit. Ez meglepte Pilátust. Az ünnep alkalmával szabadon szokott engedni egy
rabot, azt, akit kértek tőle. Volt a börtönben egy Barabás nevű rab, akit a lázadókkal együtt tartóztattak le. Ezek egy zendülés alkalmával gyilkosságot követtek el. Amikor a tömeg felvonult,
kérte a szokásos kegyet. Pilátus megkérdezte: „Akarjátok, hogy szabadon engedjem nektek a zsidók királyát?” Mert tudta, hogy a főpapok csak irigységből adták kezére. Ám a főpapok felizgatták a tömeget, hogy inkább Barabás szabadon bocsátását kérje. Pilátus ismét megkérdezte: „Mit
csináljak hát azzal az emberrel, akit ti a zsidók királyának mondtok?” Azok újra ezt kiáltozták:
„Keresztre vele!” Pilátus folytatta: „Mi rosszat tett?” Azok annál hangosabban kiáltották: „Keresztre vele!” Erre Pilátus, aki eleget akart tenni a tömeg kérésének, szabadon bocsátotta nekik
Barabást, Jézust pedig megostoroztatta, és átadta, hogy feszítsék keresztre.
[…]
[Jézus kereszthalála]

[15, 2047]

Ezután kivezették, hogy keresztre feszítsék. Az egyik arra menő embert, a cirenei Simont,
Alexander és Rufusz apját, aki éppen a mezőről jött, kényszerítették, hogy vigye a keresztjét.
Így vezették ki egy Golgota nevű helyre, ami a Koponya-helyet jelenti. Mirhával kevert bort
adtak neki inni, de nem fogadta el. Keresztre feszítették, majd megosztoztak ruháján, sorsot
vetve, hogy kinek mi jusson. Három óra volt, amikor keresztre feszítették. Az elítélésének
okát jelző táblára ezt írták: A zsidók királya. Vele együtt két gonosztevőt is fölfeszítettek, az
egyiket jobb, a másikat bal felől. Így beteljesedett az Írás: „A gonoszok közé sorolták.” Az arra
menők káromolták, csóválták a fejüket s mondogatták: „Te, aki lerombolod a templomot,
és három nap alatt felépíted, mentsd meg magadat, szállj le a keresztről!” A főpapok és az
írástudók szintén gúnyolódtak, egymás között ezt mondva: „Másokat megmentett, magát
nem tudja megmenteni. A Krisztus, Izrael királya, szálljon le most a keresztről a szemünk
láttára, s akkor hiszünk!” Gyalázták azok is, akiket vele együtt fölfeszítettek. Hat óra tájban
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az egész földre sötétség borult, egészen kilenc óráig. Kilenc órakor Jézus hangosan felkiáltott:
„Eloi, Eloi, lamma szabaktáni?” Ez annyit jelent: „Istenem, Istenem, miért hagytál el?” Az
ott állók közül néhányan hallották, és megjegyezték: „Lám, Illést hívja.” Valaki odafutott, s
ecetbe mártott szivacsot nádszálra tűzve inni adott neki. „Hadd lássuk – mondta –, eljön-e
Illés, hogy megszabadítsa!” Jézus hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét. A templom függönye
ekkor kettéhasadt felülről egészen az aljáig. Amikor a százados, aki ott állt, látta, hogyan lehelte ki lelkét, kijelentette: „Ez az ember valóban az Isten Fia volt.” Asszonyok is álltak ott, és
messziről nézték, mi történik. Köztük volt Mária Magdolna, Mária, az ifjabb Jakab és József
anyja és Szalome. Ezek már Galileában is vele tartottak és a szolgálatára voltak. Rajtuk kívül
még többen is jelen voltak, akik vele együtt mentek fel Jeruzsálembe.
Amikor esteledett – előkészület napja, azaz szombat előtt való nap volt –, jött egy előkelő
tanácsos, az Arimateából való József, aki maga is várta az Isten országát. Bátran bement Pilátushoz, és elkérte Jézus holttestét. Pilátus csodálkozott, hogy már meghalt. Magához hívatta
a századost, s megkérdezte, valóban meghalt-e. Miután a századostól megbizonyosodott róla,
Józsefnek ajándékozta a holttestet. Az pedig gyolcsot vásárolt, majd levette Jézust a keresztről,
begöngyölte a gyolcsba és sziklába vájt sírboltba helyezte, s a sír bejárata elé követ hengerített.
Mária Magdolna és Mária, József anyja pedig látták, hogy hová temette.
[Jézus feltámadása]

[16, 120.]

Amikor elmúlt a szombat, Mária Magdolna, Mária, Jakab anyja, és Szalome illatszereket vásároltak, s elmentek, hogy bebalzsamozzák. A hét első napján kora reggel, napkeltekor kimentek a sírhoz. Egymás közt így beszélgettek: „Ki fogja elhengeríteni a követ a sír bejárata elől?”
De amikor odanéztek, látták, hogy a kő el van hengerítve, jóllehet igen nagy volt. 5Amint
bementek a sírba, jobbról egy fehér ruhába öltözött ifjút láttak, amint ott ült. Megrémültek.
De az megszólította őket: „Ne féljetek! Ti a keresztre feszített názáreti Jézust keresitek. Feltámadt, nincs itt! Nézzétek, itt a hely ahová tették! De siessetek, mondjátok meg tanítványainak
és Péternek: Előttetek megy Galileába, ott majd látjátok, amint mondta nektek.” Erre kijöttek
a sírból és elfutottak, mert félelem és szorongás vett rajtuk erőt. Félelmükben senkinek sem
szóltak semmiről.
Miután a hét első napjának reggelén feltámadt, először Mária Magdolnának jelent meg,
akiből a hét ördögöt kiűzte. Ez elment és elvitte a hírt a gyászoló és szomorkodó tanítványoknak. Amikor meghallották, hogy él, és hogy (Mária Magdolna) látta, nem hitték el. Ezután
idegen alakban jelent meg közülük kettőnek útközben, amikor vidékre mentek. Visszatérve
ezek közölték a hírt a többiekkel is, de nekik sem hittek. Végül a tizenegynek jelent meg, amikor egyszer asztalnál ültek. Szemükre vetette hitetlenségüket és keményszívűségüket, hogy
nem hittek azoknak, akik feltámadása után látták.
Aztán így szólt hozzájuk: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot
minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik.
Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni: Nevemben ördögöt űznek, új nyelveken
beszélnek, kígyókat vehetnek kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik, ha pedig
betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak.”
Az Úr Jézus, miután szólt hozzájuk, fölment a mennybe, elfoglalta helyét az Isten jobbján,
ők meg elmentek, s mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr velük volt munkájukban, és
tanításukat csodákkal kísérte és igazolta.
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Lukács evangéliuma
[részlet]

[A tékozló fiú]

(15,11–32.)

„Egy embernek volt két fia. A fiatalabbik egyszer így szólt apjához: Apám, add ki nekem az örökség rám eső részét. Erre szétosztotta köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét, és elment egy távoli országba. Ott léha életet élve eltékozolta vagyonát. Amikor
már mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt, s nélkülözni kezdett. Erre elment
és elszegődött egy ottani gazdához. Az kiküldte a tanyájára a sertéseket őrizni. Örült volna, ha
éhségét azzal az eledellel csillapíthatta volna, amit a sertések ettek, de még abból sem adtak neki.
Ekkor magába szállt: Apám házában a sok napszámos bővelkedik kenyérben – mondta –, én
meg éhen halok itt. Útra kelek, hazamegyek apámhoz és megvallom: Apám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra, hogy fiadnak nevezz, már nem vagyok méltó, csak béreseid közé fogadj be.
Csakugyan útra kelt és visszatért apjához. Apja már messziről meglátta, és megesett rajta
a szíve. Eléje sietett, a nyakába borult és megcsókolta. Erre a fiú megszólalt: Apám vétkeztem
az ég ellen és teellened. Arra, hogy fiadnak nevezz, már nem vagyok méltó. Az apa odaszólt
a szolgáknak: Hozzátok hamar a legdrágább ruhát, és adjátok rá. Az ujjára húzzatok gyűrűt
és a lábára sarut. Vezessétek elő a hizlalt borjút és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, hisz fiam
halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült. Erre vigadozni kezdtek.
Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a házhoz, meghallotta
a zeneszót és a táncot. Szólt az egyik szolgának és megkérdezte, mi történt. Megjött az öcséd,
és apád levágta a hizlalt borjút, hogy egészségben előkerült – felelte. Erre az megharagudott,
és nem akart bemenni. Ezért az apa kijött és kérlelte. De ő szemére vetette apjának: Látod,
én annyi éve szolgálok neked és egyszer sem szegtem meg parancsodat. És nekem még egy
gödölyét sem adtál soha, hogy egyet mulathassak a barátaimmal. Most meg, hogy ez a fiad
megjött, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, hizlalt borjút vágattál le neki. Az csitította:
Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied. S illett vigadnunk és örülnünk, mert ez
az öcséd halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült.”
Kosztolányi István fordítása

Pál apostolnak a korinthusiakhoz írt első levele
[részlet]

(13.)

[Szeretethimnusz]
Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc
vagyok vagy pengő cimbalom.
Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat,
hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek.
Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt, odaadhatom a testemet is égőáldozatul, ha
szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem.
A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély.
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Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel.
Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli.
Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.
S a szeretet nem szűnik meg soha. A prófétálás véget ér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány
elenyészik.
Most megismerésünk csak töredékes, és töredékes a prófétálásunk is.
Ha azonban elérkezik a tökéletes, ami töredékes, az véget ér.
Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyerek, úgy gondolkoztam, mint a gyerek, úgy
ítéltem, mint a gyerek. De amikor elértem a férfikort, elhagytam a gyerek szokásait.
Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most még csak
töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek mindent, ahogy most engem ismernek.
Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet.

Jelenések könyve
[részlet]

[A bevezető látomás]

(1,9–20)

Én, János, a királyságban és a türelmes várásban testvéretek Jézusban, és az üldöztetésben társatok, a Patmosz nevű szigeten voltam, az Isten szava miatt, és Jézus tanúságtétele miatt. Az
Úr napján elragadtatásba estem. Hátam mögül, mint valami harsona, megszólalt egy hang:
„Amit látsz, írd le egy könyvbe, és küldd el a hét egyháznak: Efezusba, Szmirnába, Pergamonba, Tiatírába, Szárdeszbe, Filadelfiába és Laodiceába.” Erre megfordultam, hogy megnézzem,
mely hang szól hozzám. Amint odafordultam, hét arany gyertyatartót láttam, a gyertyatartók
közt pedig az Emberfiához hasonlót. Bokáig érő ruhát viselt, aranyöv övezte mellét. Feje és
haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a lobogó tűz, lába, mint a kohóban izzó
sárgaréz, hangja, mint a nagy vizek zúgása. Jobbjában hét csillagot tartott, szájából kétélű
hegyes kard tört elő, arca pedig olyan volt, mint a teljes erejében ragyogó nap.
[János megbízatása]
Amikor megpillantottam, mint egy halott a lába elé rogytam, de megérintett jobbjával, és
megszólított: „Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó és az élő. Meghaltam, s íme, mégis élek,
örökké. Nálam vannak a halálnak és az alvilágnak a kulcsai. Írd le hát, amit láttál, a jelent és
ami ezután történik. A hét csillagnak, amit a jobbomban láttál, és a hét arany gyertyatartónak
ez a titka: a hét csillag a hét egyház angyala, a hét gyertyatartó meg a hét egyház.”
[…]
[A trónon ülő]

(4,1–5,14)

Ezek után láttam, hogy egyszer csak kapu nyílt az égen, és az előbbi hang, amelyet olyannak
hallottam, mintha harsona szólt volna hozzám, folytatta: „Gyere fel ide, és megmutatok neked mindent, aminek ezek után történnie kell.” Nyomban elragadtatásba estem lélekben: És
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íme, trónt állítottak fel a mennyben, és a trónon ült valaki. Az ott ülő tekintete jáspishoz és
karneolhoz hasonlított, és smaragdhoz hasonló szivárvány a trónja körül. A trón körül huszonnégy szék, a székeken huszonnégy vén ült, fehér ruhába öltözve, a fejükön aranykoszorú.
A trónból zengő, mennydörgő villámok csapkodtak. A trón előtt hét lobogó fáklya lángolt:
Isten hét szelleme. A trón előtt kristályként csillogó üvegtenger. A trón közepén a trón körül
négy élőlény, elöl, hátul tele szemekkel. Az első élőlény oroszlánhoz hasonlított, a második
fiatal bikához, a harmadiknak emberhez hasonló arca volt, a negyedik pedig repülő sashoz
hasonlított. Mind a négy élőlénynek hat-hat szárnya volt körös-körül és belül is, tele szemekkel. Éjjel-nappal folyvást ezt zengték: „Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt,
aki van és aki eljő!” Míg az élőlények dicsőséget, áldást és hálát zengtek a trónon ülőnek, az
örökkön-örökké élőnek, a huszonnégy vén leborult a trónon ülő előtt, és imádta az örökkön-örökké élőt. Koszorújukat a trón elé tették és zengték: „Méltó vagy, Urunk és Istenünk,
hogy tiéd legyen a dicsőség, a tisztelet és a hatalom, mert te teremtetted a mindenséget, akaratod hívott létre és teremtett mindent.”
[A hétpecsétes könyv]
A trónon ülő jobbjában egy kívül-belül teleírt könyvtekercset láttam, amely hét pecséttel
volt lepecsételve. Aztán láttam egy hatalmas angyalt, aki nagy hangon kérdezte: „Ki méltó rá,
hogy kibontsa a tekercset, feltörje pecsétjeit?” De senki sem tudta, sem a mennyben, sem a
földön, sem a föld alatt kibontani és elolvasni a tekercset. Erre sírva fakadtam, hogy senki sem
volt méltó a tekercset kinyitni és elolvasni. Ekkor a vének közül az egyik így szólt hozzám:
„Ne sírj! Íme, győzött az oroszlán Júda törzséből, Dávid sarja. Ő majd kinyitja a könyvet,
feltöri hét pecsétjét.”
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III. A KÖZÉPKOR IRODALMA
NURSIAI SZENT BENEDEK

(480 k. – 547)

Regula

[részletek]
Prológus
Fel kell tehát állítanunk az Úr szolgálatának iskoláját. Reméljük, hogy ebben az intézményben semmi kemény vagy nehéz dolgot nem rendelünk el. Ha mégis a méltányosság úgy
kívánná, hogy valamit kissé szigorúbban rendeljünk el a hibák kiirtására és a szeretet megőrzésére, azért ne riadj vissza, ne fuss el mindjárt az üdvösség útjáról, melynek kezdete szűk
és szoros. De ha a szerzeteséletben és a hitben előrehaladunk, akkor majd szárnyaló szívvel
és a szeretet elmondhatatlan édességével sietünk előre az Isten parancsainak útján. Így az ő
vezetése alól magunkat soha ki nem vonva, mindhalálig állhatatosan megmaradunk tanítása
mellett a monostorban, és béketűrésünkkel részt veszünk Krisztus szenvedéseiben, hogy aztán
országának is méltó részesei lehessünk. Amen.
5. Az engedelmesség
Az alázatosság legkiválóbb foka a késedelem nélküli engedelmesség. Ez illik azokhoz, akik
Krisztusnál semmit kedvesebbnek nem tartanak. Mihelyt tehát az elöljáró valamit parancsol,
azon szent szolgálat miatt, melyet fogadtak, valamint a pokoltól való félelem és az örök élet
dicsősége miatt, mintha csak isteni parancs volna, késlekedést ne ismerjenek a cselekvésben.
[…] Az ilyenek tehát rögtön otthagyják a maguk dolgait, lemondanak saját akaratukról,
azonnal letesznek mindent kezükből, s amin dolgoztak, azt befejezetlenül hagyják, s a parancsadó szavát gyorslábú engedelmességben tetteikkel követik. Így a két dolog: a mester
kimondott parancsa és a tanítvány véghezvitt tette mintegy egyszerre, ugyanabban a pillanatban az istenfélelem sietségével gyorsan történik meg. Akiket az örök élet elnyerésére sarkall
a szeretet, a szoros utat választják, melyről az Úr azt mondja: „Szoros az út, mely az életre
vezet” (Mt 7,14). Mivel nem a saját fejük szerint élnek és nem vágyaiknak és gyönyöreinek
engedelmeskednek, hanem másnak az ítélete és parancsa szerint járnak, monostorban élik
le életüket, és azt kívánják, hogy apát legyen fölöttük. Az ilyenek kétségkívül az Úrnak azt
a kijelentését követik: „Nem azért jöttem, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem azét, aki
engem küldött” (Jn 6,38).
De maga ez az engedelmesség csak akkor lesz tetsző Isten előtt és kedves az embereknek,
ha a parancsot nem ingatagon, lassan, lagymatagon, vagy zúgolódva és nem ellentmondva
teljesítjük. Az elöljárónak adott engedelmességet ugyanis Istennek nyújtjuk. Hisz ő maga
mondta: „Aki titeket hallgat, engem hallgat” (Lk 10,16). És hozzá még jó lélekkel kell a tanítványoknak engedelmeskedniük, mert „Isten a jókedvű adakozót szereti”. Mert ha rossz lélekkel engedelmeskedik a tanítvány és szájával, de ha csak szívében is zúgolódik, hiába teljesíti
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a parancsot, mégsem lesz már tetsző az Isten előtt, aki a zúgolódót szíve szerint ítéli meg.
Az ilyen tettért semmi jutalom nem jár, sőt még a zúgolódó büntetést is von magára, hacsak
elégtételadással meg nem javul.
[…]
7. Az alázatosság
Azért, testvérek, ha a legtökéletesebb alázatosság csúcsát el akarjuk érni, és gyorsan el akarunk
jutni arra az égi felmagasztalásra, amelyre a jelen élet alázatossága révén emelkedhetünk, akkor fölfelé törekvő cselekedeteinkkel olyan létrát kell felállítanunk, amilyen Jákobnak jelent
meg álmában, s amelyen angyalokat látott fölemelkedni és alászállni. Ezt a fölemelkedést
és leszállást bizonyára csak arra érthetjük, hogy önmagunk felmagasztalásával leszállunk, és
az alázatossággal fölemelkedünk. Ez a felállított létra pedig földi életünk, melyet, ha alázatos
a szívünk, az Úr az égig emel. A létra két oldalának pedig lelkünket és testünket mondhatjuk,
s ezek közé az oldalak közé az isteni meghívás az alázatosságnak és a szerzeteséletnek különböző fokait illesztette, hogy rajtuk fölfelé haladjunk.
[…]
22. Hogyan aludjanak a szerzetesek?
Mindegyik külön ágyban aludjék. Ágyfelszerelést, a szerzeteséletnek megfelelőt, az apát rendelése szerint kapjanak. Ha lehetséges, mindnyájan egy helyen aludjanak; ha pedig nagy
számuk ezt nem engedi, tizenként vagy huszanként aludjanak dékánjukkal együtt, hogy őrködjék fölöttük. Ebben a helyiségben egészen reggelig égjen a mécses. Ruhában aludjanak, és
övvel vagy kötéllel felövezve, de késük ne legyen az oldalukon, amikor alusznak, hogy az alvót álom közben véletlenül meg ne sebezze, így a szerzetesek mindig készen legyenek arra,
hogy a jeladásra késedelem nélkül fölkeljenek, és egymást megelőzve, de mégis komolyan és
serényen az istenszolgálatra siessenek. A fiatalabb testvérek ágyai ne legyenek egymás mellett,
hanem az öregebbekével vegyest. Mikor pedig fölkelnek az istenszolgálatra, egymást halkan
biztatgassák, hogy az aluszékonyaknak ne legyen mentségük.
[…]
33. Lehet-e a szerzeteseknek tulajdonuk?
Kiváltképpen ezt a bűnt kell gyökerestül kiirtani a monostorból. Senki se merészeljen az apát
rendelése nélkül bármit is adni vagy elfogadni, vagy bármit is sajátjaként bírni; egyáltalán
semmit sem: se könyvet, se írótáblát, se íróvesszőt, tehát igazán semmit se. Hiszen még saját
testüket vagy akaratukat sem szabad tulajdon hatalmukban tartaniuk, hanem minden szükségeset a monostor atyjától várjanak. Ne is legyen semmijük sem, amit az apát nem ad, vagy
meg nem enged. Mindenük legyen közös, amint írva van, senki se valljon magáénak semmit
(ApCsel 4,32), se ne tartson jogot semmire. Ha valakit rajtakapnának, hogy ebben az igen
gonosz bűnben találja örömét, figyelmeztessék első- és másodíziglen; ha nem javul meg, büntetéssel sújtsák.
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SZENT AMBRUS
(339–397)

Esti ima
Isten, te mindentalkotó,
egek vezére, aki dús
fénnyel ruházod a napot,
álom-malaszttal a vak éjt,
hogy oldott tagjainkat új
munkára eddze a szünet
s fáradt velőnket és borús
aggályainkat oldja föl:
hálát a végzett nap miatt
s imát az éj elé, miként
fogadtuk, hogy majd megsegíts,
mond néked híven himnuszunk.
Te légy kit szivünk mélye áld
és hangunk harsonája zeng,
kit szomjaz minden tiszta vágy
s imád a józan értelem,
hogy, ha az éjszakák köde
homályba csukja a napot,
a hit ne tudjon ily homályt,
hit világítsa ki az éjt.
Aludni lelkünket ne hagyd;
csupán a bűn aludjon el;
s a hit hűsítse a szüzek
álmának forró gőzeit,
Levetve síkos gondokat
rólad álmodjon mély szivünk;
s föl ne riasszon az irigy
szellem csele: a rémület.
Kérjük a Fiút és Atyát
s a kettejükből áradó
lelket: hatalmas Háromegy,
vedd szárnyad alá, aki kér.
Babits Mihály fordítása
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SZENT ÁGOSTON
(354–430)

Vallomások – A kerti jelenet
[Ágoston a csodálatos hang intésére teljesen megtér]

(8. könyv/12. fejezet)

Midőn pedig ez a mélyenszántó elmélkedésem teljes nyomorúságomat összeszedte titkos rejtekéből, és odatárta lelkem szeme elé, sűrű könnyzáport magával görgető hatalmas vihar
kerekedett bennem.
És, hogy szavakban is levezetődjék bennem az egész, fölugrottam Alypius mellől. Úgy éreztem, zokogásomhoz még alkalmasabb lesz a magány. Távolabbra mentem, hogy ne legyen
teherré még Alypius jelenléte sem.
Tehát így voltam és Alypius ezt megérezte. Nem tudom, mit mondottam neki, de gondolom, hogy szóltam valamit, és hangomon már a könnyek súlya rezgett. Mikor fölugrottam, Alypius ott maradt, ahol ültünk, és módfelett bámult viselkedésemen. Már hogyan
is történt, pontosan nem tudom, de valami fügefa alá heveredtem hétrét görnyedten, és
szabad folyást engedtem könnyeimnek. Fölszakadtak szemem könnyes patakjai, és ez kedves
áldozat volt neked. Nem ugyanezekkel a szavakkal, de ilyen értelemben nyöszörögtem sok
mindent feléd:
– Meddig még, Uram? „Meddig haragszol még Uram szüntelenül? Ne emlékezzél meg régi
gonoszságaimról.” (Zsoltárok 78,5–8.)
Éreztem, hogy ezek a gonoszságok béklyóba fognak engem. Ajkam szánalmas szavakat
nyögdécselt. Meddig? Meddig lesz ez a holnap, és az újra holnap? Miért nem most rögtön?
Aljasságomnak miért nem veti végét mindjárt ez az óra?
Így szóltam és szívem keserves szomorúságával zokogtam.
És íme, a szomszédos házból hangot hallok. Ének csendül, nem tudom hogyan, mintha fiú
vagy leányka mondaná, és többször ismételné:
Tolle, lege!
Tolle, lege!
Vedd föl, olvasd!
Vedd föl, olvasd!…
Arcom íziben megváltozott. Kutattam rögtön emlékezetemben, akad-e olyan játékféle,
amelyben ilyet szoktak énekelni a gyerekek? Egyáltalán nem jutott eszembe, hogy hallottam
volna ilyesmit.
Visszaszorítottam könnyeim patakját és fölugrottam. Csupán arra magyaráztam ezt a szózatot, hogy mennyei parancs zendül most felém: üssem föl a könyvet, és olvassam el a legelőször szemembe ötlő fejezetét. Hallottam ugyanis Antaltól, hogy intést kapott az evangéliumból, pedig egészen véletlenül toppant be annak olvasásakor. Mintha neki mondotta volna
a fölolvasott szöveg:
„Menj, add el, amid vagyon és oszd el a szegényeknek, és kincsed leszen a mennyekben,
és jer kövess engem.” (Mt 19,21.) És hozzád tért azonnal erre a csodálatos megnyilatkozásra.
Tehát fölajzottan siettem vissza a helyre, ahol Aypius üldögélt, mert ott tettem le az apostol
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könyvét, midőn fölkeltem onnan. Kezembe kaptam, fölütöttem és csöndben olvastam azt
a fejezetet, amelyre először esett a szemem:
„Nem tobzódásban és részegeskedésben, nem bujálkodásban és kicsapongásban, nem civódásban és versengésben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust, és ne gondozzátok
a testeteket a vágyakozásokra.” (Róma, 13–14.)
Nem akartam már tovább olvasni. Nem is volt erre szükség. E mondat végeztével tüstént
a bizonyosság derűje ömlött el szívemben, és a kételkedés minden homálya szertefoszlott.
Ujjammal, vagy nem tudom miféle jellel, megjelöltem a könyvet, és azután becsuktam.
Arcom nyugodt volt már, amikor Alypiusnak mindent elbeszéltem. Ő pedig ilyeténképpen
mondotta el – én ezt nem is sejtettem –, hogy mi ment végbe benne. Kért, mutassam meg,
mit olvastam a könyvben. Megmutattam. Ő tovább is figyelt szövegre, mint ahogy én olvastam. Nem is tudtam, hogy mi következik: Íme, ez jött: „Karoljátok fel szeretetben azt, aki
gyönge a hitben.” (Róma 14,1.) Alypius ezt magára értelmezte, és meg is mondta nekem. Őt
azonban ez az intés csak megerősítette. Az erkölcsi fölfogásának igen megfelelő jó szándékhoz
és elhatározáshoz – ezen a téren előbb is messze hagyott ő már engem – minden késedelmes
habozás nélkül, azonnal csatlakozott.
Innét a hírrel anyámhoz siettünk.
Megörült anyám.
Töviről hegyire elmondottuk a történteket. Fölujjongott győzelmes boldogságban. Téged
áldott: „Ki mindent megtehetsz bőven azon túl is, mit is kérünk, avagy megértünk.” (Ef3,
20.) Látta, hogy sokkal többet adtál neki bennem, mint amennyit szokása szerint ő kért
könnyes, keserves sóhajaiban. Magadhoz terelgettél engem, hogy sem feleséget ne keressek
többé, sem e világnak semmi más reménységét. Ott állottam immár a hit mérővesszején,
ahol annyi esztendő előtt neki megmutattál. Siránkozását örömre fordítottad. (Zsoltárok 29,
12.) Bőségesebben, semmint ő kívánta. Drágább, tisztább öröm ragyogta be, mint amilyenre
véremből sarjadt unokáiban vágyakozott.
Városi István fordítása
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ASSISI SZENT FERENC
(1182–1226)

Naphimnusz
Felséges Úr, mindenható s jó mindenek felett!
Tied a dicsőség, dicséret, áldás
és minden tisztelet!
Minden Téged illet, Felség, egyedül
s nincs ember, aki Téged méltón emleget.
Dicsérjen s áldjon, én Uram
kezednek minden alkotása,
különösen bátyánk-urunk, a Nap,
ki nappalt ád, világít és minket megvidámít.
Fényes ő és ékes ő és sugárzó roppant ragyogása
felséges arcod képmása.
Áldjon, én Uram, asszony-nénénk, a Hold és minden csillagok,
kiket az égre szórtál és szépek most és kedvesek és csillogók.
Áldjon, én Uram, a mi öcsénk, a Szél,
az Ég s a Lég s a Hó s a Hő s a derűs és borús idő,
kik által éltetsz mindent, ami él.
Áldjon, én Uram, húgunk, a Víz,
oly tiszta, hasznos, jóleső, alázatos és kedves ő.
Áldjon, Uram, mi testvérünk, a Tűz,
Kit világul az éjszakába gyújtasz.
Szépséges és hatalmas, erős és felvidult az.
Áldjon, Uram, mi Földanya-nénénk,
ki tart és táplál minket, hogy megélnénk,
ki füvet hajt és gyümölcsöt terem és sok színes virággal élénk.
Áldjon, én Uram,
minden ember, kit háborúság, baj, gyötrelem ért,
de tűr és megbocsát szerelmedért.
Boldogok, kik mindent békén viselnek,
Te nyújtasz nekik, Felség, egykoron babért.
Áldjon, én Uram,
mi nővérünk, a testi Halál,
ki minden élő embert megtalál.
Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak,
boldogok, akik szentséges akaratodhoz igazodnak,
nem tesz kárt bennük második halál.
Dicsérjétek s áldjátok az Urat,
s adjatok hálát Neki,
s roppant alázattal szolgáljatok Neki!
Dsida Jenő fordítása
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JACOPONE DA TODI
(1230 k.–1306)

Stabat mater1
Állt az anya2 keservében
sírva a kereszt tövében,
melyen függött szent Fia,
kinek megtört s jajjal-tellett
lelkét kemény kardnak kellett
kínzón általjárnia.

Óh szentséges anya, tedd meg,
a Keresztrefeszítettnek
nyomd szívembe sebeit!
Oszd meg, kérem, kínját vélem,
kinek érdem nélkül értem
tetszett annyit tűrni itt!

Óh mily búsan, sujtva állt ott
amaz asszonyok-közt-áldott,
ki Téged szült, Egyszülött!
Mily nagy gyásza volt sírása
mikor látta szent Fiát a
szívtépő kínok között!

Jámborul hadd sírjak véled
és szenvedjek mígcsak élek
Avval ki keresztre szállt!
Álljak a kereszt tövében!
Szívem szíved keservében
társad lenni úgy sovárg!

Van-e oly szem mely nem sírna
Krisztus anyjával s e kínra
hidegen pillantana?
aki könnyek nélkül nézze,
hogy merül a szenvedésbe
fia mellett az anya?

Szüzek szüze! légy szivedben
hozzám jó és nem kegyetlen!
Oszd meg vélem könnyedet!
Add hogy sírván Krisztus sírján
sebeit szívembe írnám
s bánatodban részt vegyek!

Látta Jézust, hogy fajtája
vétkéért mit vett magára
és korbáccsal vereték.
S látta édes fiát végül
haldokolni vigasz nélkül,
míg kiadta életét.

Fiad sebe sebesítsen!
Szent keresztje részegítsen
és vérének itala,
hogy pokol tüzén ne égjek!
S az ítélet napján, kérlek,
te légy védőm, Szűzanya!

Kútja égi szeretetnek,
engedd érzenem sebednek
mérgét: hadd sírjak veled!
Engedd hogy a szívem égjen
Krisztus isten szerelmében,
s ő szeressen engemet!

Ha majd el kell mennem innen,
engedj győzelemre mennem
anyád által, Krisztusom!
És ha testem meghal, adjad
hogy lelkem dicsőn fogadja
a pálmás paradicsom!
Babits Mihály fordítása

1
2
1
2

A cím a latin nyelvű eredeti szöveg első két szava,
jelentése: állt az anya.
anya: Szűz Mária, Jézus anyja
A cím a latin nyelvű eredeti szöveg első két szava, jelentése: állt az anya
anya: Szűz Mária, Jézus anyja
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ISMERETLEN SZERZŐ
Szent Margit legendája
[részletek]

I. Boldogságos szűz Szent Margit királyi nemes nemzetből származott. Kinek test szerint
való atyja a magyaroknak negyedik Béla nevű király[a] vala. Ő [nagyatyja] is vala harmadik
András király, Szent Erzsébet asszonynak atyja. Őneki egy méhben feküdt atyjafia vala ötödik
István király. Az ő anyjának neve vala Mária, görög császárnak leánya.
Midőn szűz Szent Margitot az ő anyja még méhében viselné, a tatárok kemény üldözésének idejében, szűz Szent Margitnak anyja az ő férjével, úgy mint a királlyal, fogadást tőnek
néminemű áldozatképpen magoknak és az országoknak megszabadításáért. Fogadást tőnek,
hogy az Úristen őnekik leány magzatot adna, a szent apáca szüzek kezére adnák azt, mivel e
szent szűzön kívül soha a magyar királyok nemzetéből senki apáca nem lett vala.
Születvén pedig Szent Margit és illendőképpen mint a királyi magzatot felnevelék. Legottan még gyermekségében kezde szolgálni nagy ájtatossággal a mi Urunk Jézus Krisztusnak és
az ő dicsőséges szent anyjának, Máriának. A szülei adák őtet az Istennek és asszonyunk, Szűz
Máriának örökké való szolgálatára, Sámuel próféta hasonlatossága szerint. Mert miképpen
Sámuel ő gyermekségében adaték templomba, az Istennek szolgálatára, azonképpen Szent
Margit gyermekségében adatott a klastromba Istennek szolgálatára.
E szent szűz még kétesztendős lévén, az ő anyja kérdésére megfelelvén jövendölt az ő atyja
felől, Béla király felől, hogy az ausztriai herceg ellen lévő hadban el nem vész, sőt egészségben
megtér, de az ő hadának egy része eloszlik és megöletik, és hogy a királynak ő ellensége és
a herceg elesik a harcon. Valamint jövendölt Szent Margit szűz, mindenek beteltek.
Háromesztendős avagy egy kevéssé idősebb lévén Szent Margit, az ő anyja, Béla királyné
hozzá hívatván némely nemes özvegyasszonyt Zichnek tartományában, holott apáturak lakoznak vala, ada és ajánlá az említett Olimpiádisz nevű nemes özvegyasszonynak, hogy az ő
leányát, Szent Margitot őrizné-e, nevelné-e. Melyet Olimpiádisz vőn nagy tisztességgel és hálaadással és őrizé, nevelé mint tulajdon maga leányát. Ezek után kevés napok elmúlván, a királyné vivé leányát, Szent Margitot és Olimpiádisz asszonyt és helyezteté a veszprémi Szent
Katalin asszonynak klastromába, holott az időben prédikátor szerzetbeli szororok lakoznak
vala. Ott hagyá a királyné Szent Margitot, hogy apáca lenne, és ismét ajánlá Olimpiádisz
asszonynak.
Ezenképpen hagyá őket a királyné asszony a klastromban és ő maga elméne. Ezeknek utána negyednapon Olimpiádisz asszony felvevé a szent szerzetnek ruháját.
Ez időben Szent Margit asszony még jól nem szólhat vala. Ezen időben kezde Szent Margit
tanulni ábct, Ave Mariá-t és kevés időnek utána igen jól kezde tanulni és énekelni az egyéb
kisded leányokkal.
E leánygyermek, Szent Margit asszony vőn egy keresztfát kezébe és kezdé kérdezni az ő
társitól, hogy mi volna a keresztfa. Az ő társi pedig úgy mondnak vala neki, hogy Urunk Jézus
ekképpen öletett meg emberi nemzetért. Ezeket hallván sír vala e szent gyermek.
Ezen időben e szentséges gyermek, Szent Margit asszony felvevé a szent szerzetnek ruháját,
az ő ideje szerint nagy ájtatossággal, hogy az ő gyenge gyermekségétől fogva éltetnék szerzetes
regulák szokásival.
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Mikoron e szent szűz volna ötesztendős, látá, hogy a szororok közül némelyek ciliciumban
járnak. Kéré az Olimpiádisz asszonyt, kit mindenkoron anyjának hí vala, hogy őnéki ciliciumot adna: kit őneki megada Olimpiádisz asszony, de Szent Margit asszony el nem viselheté.
Kevés időnek utána növekedvén, keményebb ruhákat és némikoron cilicium foltocskákat
mezítelen húsán lassan-lassan szokott vala viselni.
Oh, ki nagy csoda ez, hogy ily nagy felséges királyi magzat, ilyen gyenge gyermekségének
idejében ezenképpen gyötörje magát!
Mikoron Szent Margit asszonynak adnak vala köntöst, kápát jobb posztóból a társinál,
tehát szégyenli vala megviselni. Ha mikoron pedig kényszeríttetik vala a priorisszától elviselni
a ruhát atyjának, anyjának tisztességéért, tehát Szent Margit asszony elmegyen vala a konyhára, és a konyhán való fazekaknak és egyéb edényeknek mosásával és sepréseknek porával sieti
vala megfeketíteni. Mikoron őneki új ruhát adnak vala, csak alighogy valamikoron az ő ruháját elváltoztatta, mígnem mindenestől fogva megavult, szakadozott. Örül vala Szent Margit
asszony immár az ennyi alázatosságnak jegyéről és a boldog szegénységről.
Mikoron Szent Margit asszonyt valaki király leányának mondja vala, tehát elmegyen
vala Olimpiádisz asszonyhoz és sírva úgy mond vala: „Én édes anyám, nagy tiszteletlenséget
mondnak énnekem. Azt mondják, hogy én király leánya vagyok.”
Azért mikoron e szent szűz, Szent Margit asszony immár volna tízesztendős, az ő szüleinek és prédikátor szerzetbeli frátereknek nagy tisztes társaságival és ővele megmaradó jó
szororoknak társaságával, Veszprémből, Szent Katerina asszonynak klastromából változtaték,
hozattaték a klastromba, melyet az ő szülei a Dunának szigetében - mely sziget az időtől fogva nevezteték Szűz Máriának szigetének, avagy Boldogasszony szigetének, mert annak előtte
mondatik vala Nyulaknak szigetének –, a mindenható Istennek tisztességére és Istennek anyjának, szeplőtelen Szűz Máriának neve és oltalma alá első fundamentomától fogva építének,
rakának és mindvégig elvégezék, királyi nemes ajándékokkal megajándékozák, miképpen illik
királyi felségeknek.
Mikoron e szent szűz, Szent Margit asszony volna immár Boldogasszonynak klastromában, professziót tőn az ő szororival együtt [a] szerzet mesterének, fráter Umbertusnak kezébe.
Berekeszteték a klastromban, miképpen szokás prédikátor szerzetbeli test nélkül lakozó szororoknak klastromában.
Szent Margit asszony kezde oly igen nyilván és erősen használni jóságos mívelkedetekben,
hogy nemcsak az ő szorori, társi, avagy e szerzetnek fráteri, de még ennek felette nagy nemes
özvegyasszonyok és uraknak, fejedelmeknek feleségi ez országban, kik őket nagy szeretettel
szeretik vala, és ez országnak különb-különb részéből jőnek vala egyetemben őhozzá, őtet látni, és mind megépültetnek vala az ő nagy tisztes erkölcsében és ajánlják vala őmagukat nagy
ájtatossággal az ő imádságába, megtérnek vala ő hazájukba. Mert eloszlott vala néminemű
malaszt az ő orcájában és néminemű malasztos megért erkölcs az ő tekintetében, úgyhogy
sem kemény beszédekkel, sem lágy beszédekkel nem láttatnék megváltoztatni.
E szent szűz kevés beszéddel elégedik vala meg. Ő vala veszteségnek szeretője és soha ő
magát nem adja vala magas nevetésre, fel való nevetésre. Semmiképpen ő magát dicsérni nem
hagyja vala: magahányást és hívságos szót mindenestül fogva megutál vala. Gerjedez vala e
nemes, szent szűz az isteni szerelemnek tüzével és meggyulladván imádkozik vala szüntelen,
majdnem minden közbevetés nélkül; úgyhogy napnak első idejétől fogva a konventnek ebédének ideiglen szünetlen imádságban marad vala meg. És tehát Urunk Jézus Krisztusnak
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feszületének öt sebeinek helyeit gyakorta nagy bőven ő könnyhullatásával megöntözvén, ő
szájával megcsókolgatja vala. Azonképpen tészen vala az ő szent szülőjének képének is, akit e
szűz nagy kívánattal tisztel vala. Az eleven szent keresztfát mindenkoron őnála vagy őmellette
tartja vala, úgyhogy nemcsak vigyázván, de még alván is tisztelné a szent keresztfát. Mikoron
a refektóriumba bemegyen vala, a szenteknek képeket letérdepelvén alázatost imádja vala.
Azonképpen egyebütt is, valahol Urunk Jézusnak, asszonyunk, Máriának és egyéb szenteknek
képeket látja vala, letérdepelvén tiszteli vala. Akármely hamar kellett is elmenni, soha el nem
hagyta.
A községnek étkével mindenkoron megelégszik vala: a községen kívül soha nem eszik vala,
hanem csak mikoron az ő anyja és nénjei, hercegeknek feleségi jőnek vala e klastromba. De
ezt is csak alig teszi vala a fejedelemnek kénytelenítése miatt, de ritkán.
Az éjeknek sokát, sok éjeket nagyobb részre imádságban múlat vala el álom nélkül, egy
szororral avagy kettővel, kik ővele nagy örömmel társalkodnak vala, de maga távol. Kéri vala
Szent Margit asszony az ő társit alázatos kéréssel, hogy ha valamely a szororok közül őreá
menne, meg ne hagynák bántani az ő imádságában. Mert gyakorta az ő imádságában az ő
szívének keserű nyögése, fohászkodása és csuklása között, miképpen nyilván megismerték,
szinte némiképpen őmagának kívüle ragadtatott és csodálatos, siralmas szózatokat mond vala
Soha Szent Margit asszony kiváltképpen avagy egyedül dormitóriumnak kívüle nem akart
lenni, hanem csak irgalmasságért és ekkoron az ő imádságit, az ő ágyának előtte teljesíti vala
meg.
Ebédnek utána kézi dolgot teszen vala, jelesül szentegyházhoz való dolgot, mívet és szenteknek ereklyéjükhöz való ékességeket. De maga az ő kézi míviért a szilenciumot, a veszteségtartást hátra nem veti vala, de igen erősen megtartja vala.
Ha mikoron e szent szűz a szokott imádságit be nem teljesítheti vala, jelesül az ő szüleinek
jelenvoltukért, tehát igen bánkódik vala, mintha valami nagy kárt vallott volna, mindaddig,
mígnem beteljesítette, hogy az egy napnak része lelki gyümölcs nélkül el ne múlnék.
E szűznek vala nagy kívánatja, szerelme böjtölésre és nagy szerelemmel majdnem ő erejének felette a szerzetnek regula szerint való keménységét, szenvedetességét, böjtjét, erőlködik
vala megtartani. Kinek okáért gyakorta jut vala ő testének nagy fogyatkozására.
Vala e szent szűznek nagy ájtatossága imádságra, mert áll vala a karban siralmakkal, nagy
imádságokban. Némikoron imádkozik a Szent Kereszt oltára előtt a karban, némikoron az ő
titkos imádkozó helyén a karban; némikoron pedig áll vala az ablaknál, kiről nézik Krisztusnak szent testét nagy ájtatossággal és nagy siralmakkal.
Az első misét meghallgatja vala magának, de a nagy misén és egyéb zsolozsmákon mindenkoron egyéb szororokkal állott és éneklett. Ha [csak] nem mikoron beteg volt; minden
időben ezenképpen áll vala mind ebédig. Szent Kereszt naptól fogva pedig húsvétig ebéd
után egy kevéssé megmarad vala a szororokkal és azután elmegyen vala a karba és áll vala
imádságokban nagy siralommal mind kollációig. Azonképpen teszen vala kompléta után is
mindaddig, mígnem beteszik vala a kart, és azután elmegyen vala az ő cellájába, az ő ágya
előtt beteljesíti vala az ő imádságit és imádkozik vala mind előtikszóig. Azután lefekszik vala
az ágy előtt a padimentomon egy gyékényre.
(1510)
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ISMERETLEN SZERZŐK
(11–13. század)

Carmina Burana
[részletek]

Tavasz édes mámorában
l.
Tavasz édes mámorában,
nem májusban, még korábban
mikor teljes napsugár van,
nemes arcú szüzet láttam
gyenge lombok sátorában,
száján szólt bürökduda.

4.
„Amit adtál, nem kell, tessék,
szándékodban nincs tisztesség!”
Kis szilkével védi testét.
Megragadom a szüzecskét,
bőre hó-tündökletesség,
és rejti darócruha.

2.
Sors akarta rájalelnem,
nimfában nincs ennyi kellem,
hogy vele versenyre keljen;
s mihelyt megpillanta engem,
hangos nyájával a berken
megriadva elfuta.

5.
Ő viseli a nehezet,
én pedig a kellemeset.
„Mit műveltél? jaj, megesett!
gonosz, mégis hála neked,
csak titkold el szégyenemet,
hogy ne tudják meg soha.

3.
Ér remegve a karámba,
én, kérlelve, a nyomába;
nem kell néki gyöngy, se násfa,
csak csitítom, ám hiába,
s ajándékom dobva sárba,
szól a szűzek csillaga:

6.
Mert ha sejtené apácskám,
avagy Márton testvérbátyám,
akkor jönne rossz világ rám,
vagy ha megtudná anyácskám,
rosszabb az négy kígyónál ám,
nagy vesszőzés hangzana.”
Weöres Sándor fordítása
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Gyónás1
1
Háborogva, legbelül
düh és csupa szégyen,
a szívemhez így beszél,
nagy keserűségem:
könnyű anyag, szaporán
kell lebegnem, égnem,
vagyok, mint a falevél,
hányódva a szélben.

4
Nehéz dolog énnekem
a komoly agy és szív,
de ízlik mind, amit a
tréfa méze készít;
Venus2 szava szent parancs,
csábít, emel, épít,
Venusé, ki nem szeret
soha gyáva férfit.

10
Másodszor a kártya is
nagy pont bűneimben.
De mikor az asztalon
ott hagyom az ingem,
fázó testem vad dühök
tüze fűti ingyen:
versem akkor remekel
legjobban a rímben.

2
Mert, bár régi, jó tanács
és tisztes sajátság,
hogy a bölcs sziklán-hegyen
építi a házát,
én, bolond, olyan vagyok,
mint a víz, mely átvág
partjain, és százfelé
hömpölygeti árját.

5
Az ifjúság útja a
széles út a földön;
csakúgy ragad rám a bűn,
erényem nem őrzöm;
üdvöm helyett én bíz a
gyönyörrel törődöm:
lelki halott, féltem és
ápolom a bőröm.

11
Harmadiknak említem
a korcsmát; ezerszám
dallal rá a glóriát
akkor is csak zengd szám,
ha angyali kórus ül
a mestergerendán
és fölöttem sírja, hogy:
„Requiemaeternam.”3

3
Sodródom is, ahogy a
csónak, evezőtlen,
mint madár, mely úttalan
száll a levegőben,
pattan rólam zár, bilincs,
pattan énelőttem;
egyre jobban sűlyedek
a betyárfertőben.

6
Érsek atyám, kegyes úr,
szíved megbocsásson:
jó halállal halok így,
kínját vígan állom:
a szép nőt, bár megsebez
mindenütt kívánom,
s ha test nem, hát gondolat
segít vele hálnom.
[…]

12
Én korcsmába akarok
meghalni, s komiszság
lenne, hogy búcsúkupám
számról leszakítsák;
vígabb lesz az angyali
dal is ott és tisztább,
hogy: „Fogadd be, kegyes ég,
ezt a jó borisszát!”
13
Gyúl a lélek mécse, csak
bor töltse, hevítse,
nektár kell, hogy a szivet
egekig röpítse,
édesebb énnekem a
korcsma-kripta kincse,
mint amit vízzel kever
az érseki pince.
Szabó Lőrinc fordítása

1 Carmina Burana: versgyűjtemény, amelyet a németországi Benediktbeuern kolostorában találták meg 1803-ban
2 Venus: a szépség és a szerelem római istennője
3 Requiem aeternam: a gyászmise kezdő sorai. „Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis”.
Jelentése: „Adj,Uram, örök nyugalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik.”
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Félre, könyvek, doktrinák
1.
Félre, könyvek, doktrinák,
hív az édes dáridó!
kivirult az ifjuság,
szűzi csokrát szedni jó,
vénhez illik a komolyság,
neki már csak az való!
Ránk dohosul az idő
könyvek börtönében,
tréfa és csók, nóta, nő
az igazi éden!
2.
A tavasznak lába kél,
és a tested gond nyüvi,
küszöbünkön áll a tél,
életünket hergeli,
vérünk szárad, szívünk fárad,
fogy az öröm, elmarad,
öregedő nyavalyáknak
pereputtya riogat.
Ránk dohosul az idő
könyvek börtönében,
tréfa és csók, nóta, nő
az igazi éden!

3
Éljünk, mint az istenek:
régi tanács, bölcs tanács!
A szerelem integet,
rajta fiúk, indulás:
mozogjunk hát a piacra,
az utcára ízibe,
viszket már a lányok talpa,
táncra cincog a zene.
Ránk dohosul az idő
könyvek börtönében,
tréfa és csók, nóta, nő
az igazi éden!
4.
Ingó-bingó, karcsu szűz
akad ott száz, ezer is,
arca, szeme csupa tűz,
karja gyors és lába friss;
hej, hogy perdül az a szőke,
az a barna hogy hajol,
a szemük, míg néztem őket,
lelkemtől is megrabol.
Ránk dohosul az idő
könyvek börtönében,
tréfa és csók, nóta, nő
az igazi éden!
Szabó Lőrinc fordítása
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WALTHER VON DER VOGELWEIDE
(1170 k.–1230 k.)

A hársfaágak csendes árnyán
A hársfaágak
csendes árnyán,
ahol kettőnknek ágya volt,
ott láthatjátok
a gyeppárnán,
hogy fű és virág meghajolt.
Fölöttünk az ág bogán
ejhajahujj!
dalolt ám a csalogány!
Vigan futottam
ki a rétre
és kedvesem már várt reám.
Oly izgatottan
jött elémbe! –
Mily boldogság volt, Máriám!
Hogy megcsókolt-e? Meg biz ám!
ejhajahujj!
Most is pirúl belé a szám.
S tréfás-kacagva
hamar ágyat
vetett szép pázsitos helyen
Nevethet rajta
s titkon vágyat
érezhet aki arra jön,
mert jól láthatja a nyomot
ejhajahujj!
amit a fejem nyomott.
Ha tudná más azt,
hogy mi jártunk
ott: ó hogy szégyelném magam!
Nem sejti más azt,
mit csináltunk,
csak ő maga meg én magam,
meg egy kis madár a fán
ejhajahujj!
az nem árul el talán.
Babits Mihály fordítása
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Ó jaj, hogy eltűnt minden…
Ó jaj, hogy eltűnt minden, hogy hullt le évre év!
Éltem valóban én, vagy álmodtam itt elébb?
Amit valónak hittem, nem volt talán sehol?
Mély álom ringatott el, csak nem tudom mikor.
Most íme fölriadtam és oly idegen,
mit úgy ismertem én még, akár a tenyerem.
Az emberek s a táj, amelyet úgy szerettem,
gyerekkorom kalandos vidéke ismeretlen.
Ki akkor víg barát volt, ma sír felé hajol,
erdőt irtottak erre, amott bedőlt major;
s ha régi patakunk is másképpen folyna itt,
mint hontalan, csak nézném eltűnő fodrait.
Akikre ismerősként gondoltam még tavaly,
alig köszönnek s mindent betölt a baj s a jaj.
Úgy foszlik semmivé most a boldog és merész
gyerekkor, mint a tenger vizére mért ütés
örökre már, ó jaj!
Ó jaj, hogy élnek itt most az ifjú emberek!
Bűnbánat nincs szivükben s mind gondok közt remeg
és mind aggódik folyton: így élni jó talán?
e bús világban, látom, senki sem vidám.
Nincsen tánc, sem ének, gond marta szerteszét,
keresztény ember még ily gyászosan nem élt,
az asszonyok fejéke régen nem ragyog,
parasztgunyát viselnek büszke lovagok.
Haraggal írt levélben intett meg minket Róma,
örömünk nincs s a bánat oly szívet szaggató ma,
hogy teljesen kifáraszt (jól éltünk hajdanán!)
s most mintha régi kedvünk búra váltanám.
Az égi vadmadár is bánatos felettem,
csodálható-e hát, hogy én is csüggedt lettem?
S mit mondtam vén bolond most sok bajom között?
Aki gyönyörben él itt, mennyekben lesz számüzött,
örökre már, ó jaj!
Ó jaj, mi édes volt, mind megromolt hát mégis!
A mézben látom én ma már lebegni az epét is.
Kívül fehér, piros, zöld a világ s dalra vár,
de bévül úgy sötétlik, mint a rossz halál,
s kit látszat csábított csak, az majd vigaszra lel,
a földi bűnt bűnhődés, vezeklés oldja fel.
Lovagok, a vezeklés, ez itt a dolgotok,
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sisaktok jó s a páncél, a csuklóvas forog,
megszentelt kardotok van és pajzsotok kemény.
Adná az Úr, hogy méltó lennék a győzelemre én!
Akkor, bár oly szegény vagyok busás zsold várna rám,
mert nem birtokra vágyom, aranyra sem ma már,
az üdvök koronája örökre szívem vágya,
egy zsoldos is elnyerheti, markában ott a dárda.
Ha átkelhetnék én a szent hadak hajóival,
a vízen zsoltárt zengenék és már nem azt, hogy: jaj!
azt már sosem, hogy: jaj!
(Radnóti Miklós fordítása)
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DANTE ALIGHIERI
(1265–1321)

Isteni színjáték
[részletek]

[A sötét erdőben]

(Pokol, 1. ének)

Az emberélet útjának felén
egy nagy sötétlő erdőbe jutottam,
mivel az igaz útat nem lelém.
Ó szörnyű elbeszélni mi van ottan,
s milyen e sűrű, kúsza, vad vadon:
már rágondolva reszketek legottan.
A halál sem sokkal rosszabb, tudom.
De hogy megértsd a Jót, mit ott találtam,
hallanod kell, mit láttam az uton.
Akkortájt olyan álmodozva jártam:
nem is tudom, hogyan kerültem arra,
csak a jó útról valahogy leszálltam.
De mikor rábukkantam egy hegyaljra,
hol véget ért a völgy, mély, mint a pince,
melyben felébredt lelkem aggodalma,
a hegyre néztem s láttam, hogy gerince
már a csillag fényébe öltözött,
mely másnak drága vezetője, kincse.
Így bátorságom kissé visszajött,
mely távol volt szívemtől teljes éjjel,
melyet töltöttem annyi kín között.
És mint ki tengerről jött, sok veszéllyel,
amint kiért lihegve, visszafordul,
még egyszer a vad vízen nézni széllyel:
úgy lelkem, még remegve borzalomtul
végignézett a kiállt úton újra,
melyen még élve senkisem jutott túl.
Majd fáradt testemet kissé kifujva
megint megindulnék a puszta lejtőn,
mindég alsóbb lábam feszítve súlyra.
És im, amint meredni kezde lejtőm,
egy fürge, könnyü párduc tünt elémbe
szép foltos bőrrel, csábosan, megejtőn.
S nem tágított utamból tarka képe,
inkább elzárta s úgy előmbe hágott,
hogy futni fordultam már, visszalépve.
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De hajnal aranyozta a világot
s feljött a nap azon csillagsereggel,
mely véle volt, midőn e szép csodákat
megmozdítá Isten az első reggel:
úgy hogy nekem reményt az ellenségre
vínom párduccal s tarka szörnyeteggel
adott az óra s évszak édessége:
de jaj! a félelem megint leláncolt,
feltünvén egy oroszlán szörnyü képe:
mely emelt fővel közeledni látszott
s dühös éhséggel zsákmányát kereste,
úgy hogy a lég tőle remegni látszott.
S egy nőstényfarkas, melynek vézna teste
terhesnek tünt föl minden céda vággyal
s ki miatt lőn már annyi népnek veszte.
Ez megbénított olyan bénasággal,
hogy elvesztém a magasság reményét
a láttából eredő gyávasággal.
És mint ki lesné kocka nyereményét
ha jő a pillanat, mely vakra forgat,
búsan átkozza játékos merényét:
olyanná tőn engem e nyugtalan vad,
mely újra elűzött a magasságtól
ama vidékre, ahol a nap hallgat.
[Dante találkozik Vergiliusszal]
És míg így én, távol a napvilágtól
tépődtem: im valakit mintha látnék:
rekedtnek tünt fel hosszú némaságtól.
Jött a nagy pusztában; s én rákiálték
amint megláttam: „Könyörülj meg rajtam,
akárki vagy, igaz ember vagy árnyék!”
Felelt: „Nem ember, ember régen voltam.
Szüleim Mantovából mindaketten
lombardok voltak: de már rég megholtam.
Bár későcskén, sub Julio születtem,
jó Augusztus alatt Rómában éltem,
hívén a régi, hazug istenekben.
Költő valék és versben elregéltem,
mint menekült, míg nagy Ilion égett,
Anchises jámbor magzata az éjben.
De mondd, mi hajt a völgybe vissza téged?
Mért nem törekszel fel a szép halomra,
melyen kivül nem lelhetsz üdvösséget?”
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„Vergiliusz vagy hát s ajkadról omla
ama hatalmas ének égi vize?”
feleltem s szégyen szállt a homlokomra.
„Ó, minden költők dicsősége, dísze,
ki könyved oly buzgón szereti régen,
legyen mostan kegyedben némi része.
Mesterem, mintaképem vagy te nékem,
te vagy csupán, kitől örökbe kaptam
a zengzetes szót, mely ma büszkeségem.
Látod előttem milyen szörnyü vad van,
védj tőle híres bölcs, mert szembeszállni...
vérem remeg a puszta gondolatban!”
„Tenéked másik úton kell ma járni,”
felelt midőn meglátta, hogy sirok,
„ha nem akarsz e vad helyen megállni:
mert ez a szörny, kitől könnyed csorog,
útjába állna, bárki közelednék,
úgy hogy halála lenne e birok.
És oly gonosz, hogy sohse csöndesednék,
rossz vágyának sohsem elég a kár
s evés után csak annál éhesebb még.
Sok állat van, kihez nősténynek áll
és még több fog ennekutána lenni,
míg eljő, ki megölje, az Agár.
Ez nem kiván földet, sem ércet enni,
hanem erényt, bölcsességet, szerelmet
s Feltro s Feltro között fog megjelenni.
Itáliának üdvöt hoz s kegyelmet,
kiért harcolt Turnus s a szűz Camilla
s Euryalus és Nisus, társa mellett.
Minden városon által űzi, vijja
e rossz vadat, míg a pokolba szálland,
honnét az ős irigység fényre hívta.
Miért is úgy hiszem, javadra váland,
ha most követsz és az én vezetésem
utat neked az örök helyre tárand,
hol elszorúlsz majd annyi szenvedésen,
láttán a sok keserves antik árnynak
s az új halált kivánó bús nyögésen.
Onnan azokhoz mégy, kik bízva várnak
a tűzben is, mert egykor, úgy remélik,
– bármikor, – a boldog seregbe szállnak.
S ha te is vágysz felhágni majd az égig,
lesz egy lélek, ki méltóbb nálam arra,
vele hagylak, nem kísérhetlek végig.

107

03fejezet.indd 107

2017. 03. 17. 9:05

Mert a Császár, kinek fenn áll hatalma,
általam (mert törvénye ellen éltem)
nem engedi, hogy nyílna birodalma.
Úr mindenütt s ott kormányoz az égben,
ó, boldog, kit oda választ az üdvre,
hol városában ül királyi székben!”
S én szóltam: „Költő, kérlek könyörögve
azon Istenre, kit te nem ismertél,
hogy ne jussak ennyi kínra se többre,
hogy ahova igérted, elvezetnél,
hogy lássam a szent Péter kapuját
s a szörnyü jajt a kárhozott seregnél.”
Elindult és én követtem nyomát.
[A Pokol kapuja]

(Pokol, 3. ének, 1–18.)

„Én rajtam jutsz a kínnal telt hazába,
én rajtam át oda, hol nincs vigasság,
rajtam a kárhozott nép városába.
Nagy Alkotóm vezette az igazság;
Isten Hatalma emelt égi kénnyel,
az ős Szeretet és a fő Okosság.
Én nem vagyok egykoru semmi lénnyel,
csupán örökkel, s én örökkön állok,
Ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel!”
E néhány szó setét betűkkel állott
magassan ott felírva egy kapúra
s szóltam: „Mester1, nem értem, hogy mi áll ott?”
S ő mint tudásnak és a szónak úra:
„Itt el kell hagynod minden törpe gondot
s mint holtra nézned minden földi búra.
Elértük, mit ajkam előre mondott,
ahol meglátod a keserű népet,
a sok gonoszt s eszeveszett bolondot.”

1

Mester: Vergilius; Dante kísérője a Pokolban és a Purgatóriumban

108

03fejezet.indd 108

2017. 03. 17. 9:05

[Paolo és Francesca]

(5. ének, 73–142.)

És kezdtem: „Mester, ama szeretőket
hadd szólítsam meg, kik ott messze járnak
s úgy látszik, a szél viszi könnyen őket.”
S felelte: „Lesd ki, mikor erre szállnak,
és kérjed ama szerelem nevében,
amely röpíti őket – erre várnak.”
Mihelyt a szél közelre hozta szépen,
szóltam hozzájuk: „Ó, szomoru lelkek,
jertek felénk, ha Más se tiltja épen.”
Miként a gerle, melyet vágya kerget,
száll egyenest a légen át az édes
fészek felé s szárnyat vigan emelget:
úgy e szerelmi pár felénk a vészes
légben elválva Dido csapatától
hálával jött a részvevő beszédhez.
„Ó, jóságos lény, nyájasszavu, bátor,
ki eljössz égő legünkbe a földről,
amely még nedves vérünk bíborától:
ha nem volna imánk az égi körtől
elzárva, kérnők, legyen béke rajtad,
ki szánod a kínt, mely ajkunkra föltör.
Hallani vágysz vagy szólni akar ajkad?
beszélünk mi, vagy figyelünk igédre,
amig a szél, mint most egy percre, hallgat.
Ott születtünk, ahol a partvidékre
leszáll a Pó és a tengerbe tér meg,
hogy társaival békét lelne végre.
Szerelem, gyenge szívnek könnyü méreg,
társamat vágyra bujtá testemért, mely
oly csúf halált halt – rágondolni félek.
Szerelem, szeretettnek szörnyű métely,
szivemet is nyilával úgy találta,
hogy látod, itt se hágy keserve még el.
Szerelem vitt kettőnket egy halálba,
ki vérünk ontá, azt Kaina várja.”
A gyászos pár ily szavakat kiálta.
S míg hallgaték e gyötröttek szavára,
lenéztem s ajkamon kitört a sóhaj
s a költő kérdé: „Szivedet mi vájja?”
S felelvén néki, mondtam ekkor: „Ó, jaj!
Hány édes gondolat vihette őket
a kínos útra, mennyi titkos óhaj!”
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S újra megszólítám a szenvedőket
s kezdém: „Francesca, bánatod reám oly
érzéseket hoz, hogy a könny erőtet...
De mondd: a sóhajok korában Ámor
hogyan lett megismerni bátorítód,
minő az édes vágy, a kétes mámor?”
És ő felelt: „Nincs semmi szomorítóbb,
mint emlékezni régi szép időre
nyomorban: ezt jól tudja bölcs tanítód!
De ha oly nagyon vágysz ismerni dőre
vágyunk csiráját, úgy teszek, habozva,
mint aki szól és sír hozzá előre.
Egy nap, miketten, egy könyvet lapozva,
olvastunk benne Lancelotto rejtett
szerelméről, nem is gondolva rosszra.
Szemet ez gyakran szememen felejtett
s arcunk az olvasásba belesápadt;
de főleg egy pont lett, amely megejtett.
Szent mosolyáról olvasván a vágynak,
mely csak egy csókra szomjazik bolondul,
ez, aki tőlem többet el se válhat,
ajkon csókolt, remegve izgalomtul.
Igy Galeottónk lett a könyv s irója.
Aznap többet nem olvasánk azontúl.”
Amíg az egyik lélek ekként szóla,
a másik zokogott, hogy úgy éreztem
mint akinek elhal egész valója,
és mint valami holttest, földre estem.
[Találkozás Odüsszeusszal]

(26. ének, 64–142.)

És én: „Ha szólni bír e lángban is még
a lélek: mester, kérlek, újra kérlek,
s ezerszer is, vedd úgy, hogy kérlek ismét,
hogy engedd, hogy innen tovább ne térjek,
míg a szarvas láng hozzánk nem fog érni;
von a vágy, látod, hogy velük beszéljek.”
És ő felelte: „Kérésed dicsérni
méltó és nincs ok, hogy meg ne tehessem:
hanem tenéked nem szabad beszélni.
Tudom, mit kívánsz tudni és szivessen
fogok velük magam beszélni. Hagyj hát,
hogy nyelvedért a görög meg ne vessen.”
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Aztán helyét kilesve s pillanatját,
megvárva, míg a láng elébe lebben,
így hallottam beszélni lelkem atyját:
„Ó, ti, egy tűzben egyesítve ketten!
ha örömet tehettem nektek élve,
ha bármilyen kis örömet tehettem
nagy verseimben titeket dicsérve,
ne menjetek tovább: szóljon az egyik,
milyen tájra vonult meghalni félre?”
S lobogva az antik láng fényesebbik
s nagyobbik ága most suhogni kezdett,
mintha a tüzet szél ujjai pedzik.
S mialatt csücske ide-oda rezgett,
mintha nyelv volna, képes a szavakra,
magából ilyen hangokat eresztett:
„Elhagyva Circét, aki visszatarta
több mint egy évig, ős Caëta mellett,
mely Aeneástól még nevét se kapta,
se kis fiam, se vénségtől elernyedt
atyám, se nőm, akinek örömére
őriznem kellett köteles szerelmet,
le nem győzhetett, lelkem szenvedélye:
látni világot, emberek hibáját,
s erényüket, s okúlni, mennyiféle.
S bejártam a tenger ezernyi táját,
pár szál deszkával, és a pár legénnyel,
ki el nem hagyta még a csöppnyi gályát.
A két hispán part közt eveztem én el;
láttam Marokkót és Sardiniát,
a tenger többi fürdő szigetével.
S vén, lassu volt már a kis társaság,
s a szoroshoz értünk, mely arra fekszik,
hol Herkules emelte oszlopát,
Hogy onnan már ne menjen senki messzibb,
s jobbkézről lassan elmarad Sevilla,
balkézről Septa tünedezni tetszik.
„Ó, társak, bár veszélyek ezre víjja
sziveteket, mégis Nyugatra hágtok:
ha látástokból, bármi sok a híja,
őriztek” – szóltam – „még egy csöppnyi lángot,
ne sajnáljátok megkeresni tőle
a Nap útján a néptelen világot!
Gondoljatok az emberi erőre:
nem születtetek tengni, mint az állat,
hanem tudni és haladni előre!”
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Igy tettem bennük élessé a vágyat,
e kis beszéddel, útra; úgy hogy őket
alig tarthattam: nem volt egy se fáradt.
A far keletre és az evezőket
bolond repűlés szárnyaivá tettük,
s vitorláink mind balfelé verődtek.
Új ég, új csillag ragyogott felettünk,
ha jött az éj; a mi egünk lebújva
a tenger alá, már egészen eltűnt.
Ötször csempült meg, ötször telt meg újra,
új világgal a holdvilágnak alja,
mióta beléptünk a vészes útra,
mikor im egy hegy tünt előnkbe, barna
a messzeségtől, s oly magasra nyúlott,
milyet sem élve nem láttam, se halva.
Örültünk, de örömünk gyászba múlott,
mert az új földről felhő jött, s viharja
kicsiny deszkánk gyenge orrára hullott,
s háromszor azt a vízben megcsavarta,
negyedszer a farát magasba vonta,
orrát mélybe – Valaki így akarta –
s fejünk fölött a vizet összenyomta.”
Babits Mihály fordítása
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FRANÇOIS VILLON
(1431–1463 k. ?)

Nagy Testamentum1
[részletek]

Ballada a hajdani hölgyekről…
Mondjátok, milyen véget ért
A szép római dáma, Flóra,
Archipiáda hova tért,
S Thaist, hugát, ki rejti, ója?
Echót, ki visszazeng a szóra
S a vizek fölött hallható,
Kinél szebb nem volt föld lakója?
De hol van a tavalyi hó!
Hol bölcs Héloîse, kiért
A csonkítást magára rótta
Abélard és szerzetbe tért,
S kit nem vitt a szerelme jóra?
S a királynő? Ki tud ma róla,
Ki zsákban dobatta mohó
Kedvvel Buridánt a folyóba?
De hol van a tavalyi hó!
Blanche királynő, szirén zenélt,
Liliom volt, úgy ült a trónra,
Haremburgis, ki Maineben élt,
S Nagylábu Berta látható ma?
Hamvát az angol szélbe szórta,
Hol van Jeanne d’Arc, a hős, a jó?
Szent Szűz, egek uralkodója,
De hol van a tavalyi hó!
Ajánlás
Herceg, hol vannak már azóta,
Ne kérdezze kiváncsi szó.
Felel a refrén, régi nóta:
De hol van a tavalyi hó!
Vas István fordítása

1

testamentum: (latin) végrendelet
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Ballada,
melyet édesanyja kérésére készített a költő,
hogy imádkozhassék Miasszonyunkhoz1
Ég Úrasszonya, Föld Helytartónője,1
Poklokon is Császárnő: csupa kegy,
Választottadként Mennyei Körödbe
Végy engem is, hű keresztényedet,
Bár érdemem rá semmi nem lehet.
De hisz ha volna bűnöm bármi, túlnő
Jóságod rajta bőven, édes Úrnő
S e jóság nélkül senki nem kapott
Helyet az égben… Vallom hát, szívemből,
Élni-halni e hitben akarok.

Asszony vagyok, szegényke, vénülőcske,
Együgyü is: betűt sem ösmerek.
Csak nézem templomunk falán kiföstve
A mennyországot – hárfák zöngenek,
S a poklot – ott főnek a bűnösek!
Egyik vidító, a másik ijesztő.
Juttasd nekem, ó, Szent Nők közt az Első,
A viditót, mert Te meghallgatod,
Ha hozzád siet a bűnbe-veszendő –
Élni-halni e hitben akarok.

Mondd el fiadnak, Jézusnak előre:
Övé vagyok; oldja föl lelkemet.
Járj Nála énhelyettem is Te közbe,
Mint Egyiptomi Mária2 helyett,
S Theophilus3 helyett, bár nem Veled,
Hanem ördöggel volt ő alku-szerző.
Vigyázz Te rám, kit nem ért soha szeplő,
Kinek tiszta méhéből fakadott
A szentség, a misében testet öltő,
Élni-halni e hitben akarok.

Ajánlás

1
2
3
1
2
3

Vitted méhedben Szűz Fejedelemnő
Isten fiát, ki lészen eljövendő,
Legfőbb urunkat, ki értünk a mennyből
Leszállt s bennünket megoltalmazott;
Oly ifjan kínhalált kereszten lelt Ő,
Nekünk Megváltónk, vallom, eképp lett Ő:
Élni-halni e hitben akarok.
Illyés Gyula fordítása

Miasszonyunk: Mária, Jézus édesanyja
Egyiptomi Mária: egyiptomi kurtizán volt, de
megtért, és vezekelni a pusztába vonult.
Theophilus (theofilusz): legendás történet hőse; eladta magát az ördögnek, kinek kezéből Szűz Mária
Miasszonyunk:
szabadította ki. Mária, Jézus édesanyja
Egyiptomi Mária: egyiptomi kurtizán volt, de megtért, és vezekelni a pusztába vonult
Theophilus (theofilusz): legendás történet hőse; eladta magát az ördögnek, kinek kezéből Szűz Mária szabadította ki
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Jó tanítás balladája a rossz életűeknek
Árulj bűnoldó papi bullát1,
Csalj kártyán, s ahol csak lehet,
Verj hamis pénzt (és máglya gyúl rád,
Vagy üstben végzed életed,
Mint sok, aki esküt szegett!)
Rabolj, lopj, fosztogass – hiába:
A sok préda mind mire megy?
Bizony, csak borra meg leányra!
Járd tréfa, gúny, lant s nóta útját,
Szédítsd rútúl, ki lépre megy,
Segítsen síp vagy jós hazugság,
Szavalj, ripacs, víg rímeket,
Moralitást,2 szent éneket,
Pártoljon kocka, kugli, kártya:
Fut a pénz – hova? kérdezed? –
Elfut mind borra meg leányra!
Mocskosnak érzed ezt a munkát?
Tarts lovat, öszvért, tehenet,
Szánts, vess, földed izzadva turkáld,
Ha nem tanultál egyebet;
Nagy gyötrelem, de jól fizet!
Vagy tilolj lent, kendert… Az ára,
Mire megy el a kereset?
Mind-mind korcsmára meg leányra!
Ajánlás
Gyöngysoros zeke, ékszerek,
Csipke, ruha, sok szép topánka –
Míg pórúl nem jársz, így vered,
Így vered el mind borra, lányra!
Szabó Lőrinc fordítása

1
2

bűnoldó papi bulla: a papok által pénzért árult bűnbocsátó levél, búcsúcédula
moralitás: erkölcsi tanulságokat összefoglaló, középkori drámai műfaj
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Záróballada
Testamentuma lapjait
A szegény Villon itt lezárja.
Jöjjetek el, ha temetik,
És lélekharang cseng utána.
Öltözzetek piros ruhába,
A szerelem mártírja volt:
Így mondta, kani mivoltára,
Mikor e földtől búcsuzott.
S én nem hiszem, hogy hazudik,
A szeretője úgy kivágta,
Oly gonoszul!… Roussillonig3
Nincs bokor, melynek karmos ága
Szert ne tett volna rongy-virágra:
Köpenyét tüske és bozót,
Oly kegyetlenül megcibálta,
Mikor e földtől búcsuzott.
Ez volt ő. Nem csoda, hogy így
Rongyokban érte a halála.
S mi több, utolsó perceit,
Még azt is Ámor4 vad fulánkja
Kínozta, marta, szúrta, vájta,
Jobban, mint kardhegy vagy horog.
Így lett ő mindnyájunk csodája,
Mikor e földtől búcsuzott.
Ajánlás
Herceg, szép sólymok büszke párja,
Hogy mivel lépett meg, tudod?
Jó burgundit szívott magába:
A földtől borral búcsuzott!
Szabó Lőrinc fordítása

3
4

Roussillon (russzijjon): város Franciaország déli részén
Ámor: a szerelem, a vágy istene. Görög megfelelője Erósz. Akit a nyila eltalál, szerelembe esik.
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Gyász-irat,
melyet maga s társai számára szerzett a költő,
mialatt fölakasztásukat várták
Embertestvérek, még élni tudók,
Ne tekintsetek ránk szívtelenül.
Ahogy ti most rajtunk, előbb-utóbb
Rajtatok Isten akként könyörül.
Itt függünk kötéllel nyakunk körül
Öten-hatan, s mit jókkal úgy etettünk,
Bomló és bűzlő étek lesz a testünk,
Mi meg csont, por és hamu – tréfaszóval
Ki ne gúnyolja senki bajba-estünk,
De kérje Istent, legyen irgalommal.
Ne vessetek meg, bárha volna ok,
Hogy így vesztünk hóhér kezeitül.
Emberek vagyunk, kell hát tudnotok,
Nem mindenkiben jut az ész fölül.
Ejtsetek szót, ha a mi szánk kihül,
A Szűz Fiánál: bármit cselekedtünk,
Adjon kegyesen módot menekednünk,
Ne mennykövével büntessen azonnal.
Meghaltunk, senki ne bántsa a lelkünk,
De kérje Istent, legyen irgalommal.
Ázunk, mosódunk, ha eső csurog,
S ha nap süt, bőrünk szikkad, feketül.
Szemünkkel szarka, varju tesz csufot,
Tép szőrt szakállunk, szemöldünk közül.
Pihenésünk egy percnyi nem kerül,
A szél szerint kell erre-arra lengnünk,
Hol jobbfelé, hol balfelé peregnünk.
Gyűszűként vagyunk tele csőrnyomokkal.
Örüljön ki-ki, aki nincs közöttünk
És kérje Istent, legyen irgalommal.
Ajánlás
Engedd, ó, Jézus, égi fejedelmünk,
Ne kelljen mégse pokolra kerülnünk,
Ha a Trombita számadásra szólal.
S emberfia te, ne mulass felettünk,
De kérjed Istent, legyen irgalommal.
Illyés Gyula fordítása
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Apró képek balladája
Tudom, mi a tejben a légy,
Tudom, ruha teszi az embert,
Tudom, az uj tavasz mi szép,
Tudom, mely gyümölcs merre termett,
Tudom, mely fán mily gyanta serked,
Tudom, hogy minden egy dolog,
Tudom a munkát, lusta kedvet;
Csak azt nem tudom, ki vagyok.
Tudom az urak nyakdiszét,
Tudom, melyik ruha mi szerzet,
Tudom, ki gazdag, ki cseléd,
Tudom, mily fátyolt kik viselnek,
Tudom a tolvaj- s kártyanyelvet,
Tudom, tortán é sok piszok,
Tudom, mely csap mily bort ereszthet,
Csak azt nem tudok, ki vagyok.
Tudom ló s öszvér erejét,
Tudom, mit érnek, mit cipelnek,
Tudom, pénz szava szép beszéd,
Tudom, hol mérik a szerelmet,
Tudom, mit higgyek a szememnek,
Tudom, Róma mit alkotott,
Tudom, hogy a cseh mért eretnek,
Csak azt nem tudom, ki vagyok.
Ajánlás
Mindent tudok hát, drága herceg,
Tudom, mi sápadt s mi ragyog,
Tudom, hogy a férgek megesznek,
Csak azt nem tudom, ki vagyok.
Szabó Lőrinc fordítása
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(1195 k.)

Halotti beszéd és könyörgés
[Egykori olvasat]
Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk. Mënyi milosztben1
terümtevé elevé miü isëmüköt Ádámot, ës odutta volá neki paradicsumot házoá. Ës mënd
paradicsumben valou gyimilcsëktül mondá neki élnië. Hëon2 tilutoá űt igy fá gyimilcsétűl.
Gye mondoá neki, mérët nüm ënëik: isa, ki napon ëmdöl az gyimilcstűl, halálnek haláláal
holsz. Hadlavá holtát terömtevé Istentűl, gye feledevé. Engedé ürdüng intetüinek, ës ëvék
az tilvot gyimilcstűl. Ës az gyimilcsben halálut evék. Ës az gyimilcsnek úl keseröü vala vizë,
hugy turkukat migé szakasztja valá. Nüm hëon mogánek, gye mënd ű fajánek halálut ëvék.
Haraguvék Isten ës vetevé űt ez munkás világ belé: ës lëün halálnek ës pukulnek fëszë, ës
mënd ű nemének. Kik ozuk? Miü vogymuk. Hugy ës tiü látjátuk szümtükhel: isa, ës nüm igy
embër múlhatja ez vermöt, isa mënd azhuz járou vogymuk. Vimádjuk Uromk Isten këgyilmét
ez lélekért, hugy jorgasson ű neki, ës kegyiggyën, ës bulcsássa mënd ű bűnét! Ës vimádjok
szen[t] ahszin Máriát ës boudog Miháël arhangyëlt ës mënd angyëlkot, hugy vimádjanak
érëttë! Ës vimádjok szent Pétër urat, kinek adot hatalm oudania ës këtnië, hogy oudja mënd
ű bűnét! Ës vimádjok mënd szentököt, hugy lëgyenek neki segéd Uromk szinë eleüt hugy
Isten iü vimádságok miá bulcsássa ű bűnét! Ës szobodohha űt ürdüng ildetüitűl ës pukul
kínzatujátúl, ës vezessë űt páradicsum nyugalma belí, ës adjon neki münyi uruszág belé utat
ës mënd jouben részët! Ës kíássátuk Uromkhuz hármúl: kyrie eleison3!
Szerelmes brátim! vimádjomuk ez szëgín embër lilkíért, kit Úr ez napon ez hamus világ
timnücë belől menté, kinek ez napon tëstét tömetjök; hogy Úr űt këgyilméhel Ábraám, Izsák,
Jakob kebelében helhezjë; hugy bírságnap jutván mënd ű szentëi ës ünüttei küzëkön jou felől
johtatnia íleszjë űt! Ës tiü bennetük. Clamate ter4: kyrie eleison!

1
2
3
4

milosztban: malasztban, malaszt: isteni kegyelem
hëon: csupán
kyrie eleison: Uram, irgalmazz!
Clamate ter: kyrie eleison: Kiáltsátok háromszor: Uram, irgalmazz! Azért háromszor, mert a Szentháromság
irgalmát kérik.
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[Pais Dezső olvasata]
Látjátok, feleim, szemetekkel, mik vagyunk! Bizony por és hamu vagyunk. Mennyi
malasztban teremté először Isten a mi ősünket, Ádámot, és adta vala neki a paradicsomot
házul. És a paradicsomban való minden gyümölcsből, monda neki, hogy éljen, csupán egy
fa gyümölcsétől tiltá el. De mondá neki, miért ne egyék. „Bizony, amely napon eszel azon
gyümölcsből, halálnak halálával halsz.” Hallá holtát az ő teremtő Istenétől, de feledé. Engede
az ördög intésének, és evék azon tiltott gyümölcsből. És azon gyümölcsben halált evék. És azon
gyümölcsnek oly keserü vala a vize, hogy a torkát megszakasztja vala. Nem csupán magának,
de az ő egész fajának halált evék. Haraguvék Isten, és veté őt e munkás világba, és lőn Ádám
a halálnak és pokolnak fészke és az ő egész nemének kárára kihatóan. Kik azok? Mi vagyunk.
Ahogy ti is látjátok szemetekkel. Bizony egy ember sem kerülheti el e vermet. Bizony mind
ahhoz járók vagyunk. Kérjük Urunk Isten kegyelmét e lélekért, hogy irgalmazzon őneki,
és kegyelmezzen és bocsássa meg az ő minden bűnét. És kérjük Szent Asszony Máriát és
Boldog Mihály arkangyalt és az angyalokat mind, hogy imádkozzanak érette. És kérjük Szent
Péter urat, kinek adatott hatalom oldásra és kötésre, hogy oldja fel az ő minden bűnét. És
kérjük mind a szenteket, hogy legyenek neki segedelmére Urunk színe előtt, hogy Isten az ő
imádságuk miatt bocsássa meg az ő bűnét – és szabadítsa meg az ördög üldözésétől és a pokol
kínzásától, és vezesse őt a paradicsom nyugalmába, és adjon neki a mennyei országba utat és
minden jóban részt. És kiáltsátok Urunkhoz háromszor: Kürie eleiszon!
Szerelmes barátim! Imádkozzunk e szegény ember lelkéért, kit az Úr e napon e hamis világ
tömlöcéből kimente, kinek e napon a testét temetjük, hogy az Úr őt kegyelmével Ábrahám,
Izsák, Jákob kebelébe helyezze, hogy az ítéletnap eljövén az ő minden szentjei és felemelkedettei (választottai) közé jobb felől való odaiktatás végett felélessze őt! És tibenneteket is!
Clamate ter: Kürie eleiszon!
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Ómagyar Mária-siralom
[Az eredetileg folyószövegként leírt siralomvers itt verssorokra és versszakokra tördelve olvasható háromféle módon:]
[Betűhív szerinti közlés áttördelve:]

[Egykori kiejtés szerinti szöveg
Pais Dezső olvasatában:]

[Mészöly Gedeon értelmezése
szerint mai nyelven:]

Volek syrolm thudothlon
syrolmol sepedyk.
buol ozuk epedek.

Volék sirolm tudotlon.
Sirolmol sepedik,
buol oszuk, epedek,

Nem tudtam, mi a siralom.
Most siralommal zokogok,
bútól aszok, epedek.

Walasth vylagumtul
sydou fyodumtul
ezes urumemtuul.

Választ világumtuul,
zsidou fiodumtuul,
ézes ürümemtüül.

Zsidók világosságomtól,
megfosztanak én fiamtól,
az én édes örömemtől.

O en eses urodum
eggen yg fyodum,
syrou aniath thekunched
buabeleul kyniuhhad.

Ó én ézes urodum,
eggyen-igy fiodum,
sírou anyát teküncsed,
buabeleül kinyuhhad!

Ó, én édes Uram,
egyetlenegy fiam,
síró anyát tekintsed,
bújából őt kivonjad!

Scemem kunuel arad,
en iunhum buol farad
the werud hullothya
en iunhum olelothya

Szemem künyüel árad,
junhum buol fárad.
Te vérüd hullottya
én junhum olélottya.

Szemem könnytől árad,
szívem bútól fárad.
Te véred hullása
szívem alélása.

Vylag uilaga
viragnac uiraga.
keseruen kynzathul
uos scegegkel werethul.

Világ világa,
virágnak virága,
keserüen kinzatul,
vos szegekkel veretül!

Világnak világa,
virágnak virága,
keservesen kínzanak,
vas szegekkel átvernek!

Vh nequem en fyon
ezes mezuul
Scegenul scepsegud
wirud hioll wyzeul.

Uh nekem, én fiom,
ézes mézüül,
szégyenül szépségüd,
vírüd hioll vizeül.

Jaj nekem, én fiam!
édes vagy, mint a méz,
de szépséged meggyalázzák,
véred hull, mint a víz.

Syrolmom fuhazatum
therthetyk kyul
en iumhumnok bel bua
qui sumha nym [kyul] hyul

Sirolmom, fuhászatum
tertetik kiül,
én junhumnok bel bua,
ki sumha nim hiül.

Siralmam, fohászkodásom
belőlem kifakad,
én szívemnek belső búja,
mely soha nem enyhül.

Wegh halal engumet
eggedum illen
maraggun urodum,
kyth wylag felleyn

Végy halál engümet,
eggyedűm íllyen,
maraggyun urodum,
kit világ féllyen!

Végy magadhoz engem, halál,
egyetlenem éljen.
Maradjon meg az én Uram,
világ tőle féljen!
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O ygoz symeonnok
bezzeg scouuo ere
en erzem ez buthuruth
kyt niha egyre.

Ó, igoz Simeonnok
bezzeg szovo ére:
én érzem ez bútürüt,
kit níha egíre.

Ó, az igaz Simeonnak1
bizony érvényes volt a szava.
Én érzem e bú tőrét,
melyet egykor jövendölt.

Tuled ualmun
de num ualallal
hul yg kynzassal,
Fyom halallal.

Tüüled válnum;
de nüm valállal,
hul igy kinzassál,
fiom, halállal!

Tetőled válnom kell,
de nem ily szörnyű valósággal,
mikor így kínoznak,
én fiam, halálosan!

Sydou myth thez turuentelen
fyom merth hol byuntelen
fugwa huztuzwa
wklelue kethwe ulud.

Zsidou, mit téssz türvéntelen,
Fiom mert hol biüntelen.
Fugvá, husztuzvá,
üklelvé, ketvé ülüd!

Zsidó, mit téssz törvénytelenül?
Fiam miért hal bűntelenül?
Megfogván, rángatván,
öklözvén, kötözvén megölöd!

Keguggethuk fyomnok
ne leg kegulm mogomnok
owog halal kynaal
anyath ezes fyaal
egembelu ullyetuk.

Kegyüggyetük fiomnok,
ne légy kegyülm mogomnok!
Ovogy halál kináal
anyát ézes fiáal
egyembelű üllyétük!

Kegyelmezzetek fiamnak,
nem kell kegyelem magamnak!
Avagy halál kínjával,
anyát édes fiával
vele együtt öljétek!

1

Simeon bibliai szereplő, aki a gyermek Jézust látva megjövendöli sorsát és 1anyjának, Máriának a szenvedését
(„a te lelkedet is tőr járja át”). Simeon története Lukács evangéliumában olvasható (Lukács 2, 25–35.).
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Pathelin Péter prókátor
[részletek]

(A rőfösnél)
PATHELIN
Nincs senki itthon? Azt hiszem.
De igen! Igen! Szent egek:
Méri éppen a szövetet.
Adjon az Isten!
JOCEAULME VILMOS, RŐFÖS
Fogadj Isten.
PATHELIN
Az isten engem úgy segítsen,
Be óhajtottam látni már!
Az egészsége hogyan áll?
Semmije se fáj? Minden ép?
RŐFÖS
Hálistennek.
PATHELIN
A tenyerét!
Egyszóval jól van?
RŐFÖS
Megvagyok.
Örvendek, hogy szolgálhatok.
S kegyelmed?

PATHELIN
És a portéka? Keleget?
Hoz a konyhára eleget?
RŐFÖS
Hát, kérem – isten engemet,
Magam se tudom. Hozogat.
PATHELIN
Be bölcs ember volt, be sokat
Imádkozom apja ura
Lelkéért! Szent Szűz Mária,
Nézem, nézem, hogy újra nézem:
Kegyelmed őrá üt egészen.
Micsoda ész volt! Mintha őt
Látnám, a nagy rőf-kezelőt.
Mert úgy hasonlít arcra rá,
Mintha föstményét hordaná!
Fogadja be az ég kegye
A lelkét.
RŐFÖS
Ámen. És vele
A mienket is egykoron.

PATHELIN
Most jól már nagyon,
Hogy kegyelmedet láthatom!
Vagyis virulunk?

PATHELIN
Hányszor megmondta, én tudom,
Hányszor előre, szó szerint
E mái bajokat, de mind!
De sokszor is eszembe jut.
Mindenki úgy szerette, úgy
Becsülte!

RŐFÖS
Nincs panasz.
Persze a kalmár sorsa az,
Hogy maga ura nem lehet.

RŐFÖS
Foglaljon helyet,
Hogy nem voltam figyelmesebb,
Rossz modoromat meg ne vesse.
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PATHELIN
Jó így is. Ó, a Szent Keresztre,
Ő volt ám…
RŐFÖS
Tessék oda hát.
PATHELIN
Szívesen.
(Leül)
Mennyi nagy csodát
Láttok majd – mondta, annyiszor!
S Isten a tanúm, ez az orr,
Ez a száj, és szem… ez a fül,
Hogy fiú ilyen remekül
Atyja legyen! E hegyes áll,
Valóság, hogy itt kegyed áll,
S nem atyja? Ó, csupán a bambák
Kérdhetnék kedves édesanyját:
Kitől foganta kelmedet.
Megáll bennem a képzelet:
Hogy tudott a Természet arcot
Kettőt alkotni ily hasonlót?
Vonás vonásra, egyre több;
Akár az ember ide köp
Egymás mellé kettőt a falra
– Ez kegyelmed, az kedves atyja –,
Hasonlóságnak nincs hija.
S nénikéje, Lavrencia,
Meghalt? Megvan még? Mondja már.
RŐFÖS
Megvan.
PATHELIN
Ismertem. Mennyi báj.
Milyen sudár szép termet! É –
Mint – istenuccse! – kelmedé.
Akár két hóember, alakSzerint úgy hasonlítanak!
Erre, úgy látszik, hogy csodásMűvű a családi vonás.
Nézem, nézem… Mennyek Ura –
(Tükröt tart)

Nézzen bele: atyja ura!
Hasonlóság a csepp s a csepp
Között nem tökéletesebb.
Milyen legény volt, Istenem,
Milyen férfi – oly szívesen
Adott hitelt, olyan vidám
Szívvel szokott nevetni rám.
Ó bár – ez lelkem óhaja –
Mindenki őrá fajzana.
Hogy már ne vájná úgy a nép,
Ne lopná ki egymás szemét,
Amiképp manapság teszik.
(Föláll, megtapint egy vég posztót)
Micsoda jó posztó ez itt;
Milyen finom, milyen puha!
RŐFÖS
Saját juhaim gyapjuja.
Saját kállómban kallatom.
PATHELIN
Érti a szakmát, de nagyon.
Nem esett messze ura-atyja
fájától, nincs egy pillanatja,
Mindig, de mindig a dolog!
RŐFÖS
Mit tegyek? Ha nem loholok,
Húzhatom beljebb az övet.
PATHELIN
(másik véget tapintván)
Ez meg festett gyapjúszövet?
A bőr is hamarabb szakad.
RŐFÖS
Kitűnő roueni anyag.
Biztosítom, ez nem hamis.
PATHELIN
Vennék belőle magam is,
Pedig esküszöm, hogy jövet
Olyasmi, hogy vétel s szövet,
Eszemben sem volt… ámde még van
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Nyolcvan tallérom tartalékban;
Mért szedjek mindért kamatot?
Ne vegyek inkább anyagot
Húszért, harmincért, ha ime
Szinte fáj, úgy húz a szine?

Boltot, még ha egy poltura
Nem sok, annyit se nyújtana.

RŐFÖS
Nyolcvan talléros járadék!
S lehetséges volna ma még
Érte váltópénzt kérnie?

RŐFÖS
Ez tetszik, ez a perzsa-kék?

PATHELIN
Már csak tőlem függ, hogy mibe
És mikor fektetem a pénzem.
(Egy harmadik véget is megtapint)
S ez a szövet itt. Egyre nézem,
És egyre jobban hat reám.
Lesz, mi lesz – ebből lesz ruhám,
De még a feleségnek is, na!
RŐFÖS
Ez drága, biz ma, mint a krizma.
De persze hát ez is lehet.
Bár erre könnyen rámehet
Tíz vagy húsz frankja…
PATHELIN
Semmiség.
Ha az embernek van elég,
Kerüljön, amibe kerül.
RŐFÖS
Hála az Úrnak, ott felül!
Én se bánom, hogy így esett.
PATHELIN
Egyszóval hát ebből veszek
Úgy belehabarodtam.
RŐFÖS
Így
Dönteni abban kell csak itt,
Mennyit parancsol, noha kész
Vagyok átadni az egész

PATHELIN
Tudom, köszönöm a kegyét.

PATHELIN
De először is, igazán,
Hogy adja rőfjét? Azután
Gondoljunk a Mindenhatóra:
Itt egy peták égi adóra.
Isten nélkül semmit se kezdj!
RŐFÖS
Örömmel hallja lelkem ezt,
Hogy az úrnak ilyen a gondja.
Tudja, mit mondok erre?
PATHELIN
Mondja.
RŐFÖS
Rőfjét odaadom, oda,
Huszonnégy garasért.
PATHELIN
Soha.
Huszonnégy garas! Szűzanyám!
RŐFÖS
Nekem is, Jézusra a fán,
Annyiba lesz, ha ez kifogy.
PATHELIN
Sok, sok.
RŐFÖS
Nem tetszik tudni, hogy
Emelkednek a gyapjú-árak?
Sokfelé egész birka-nyájak
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Vesztek oda a fagy miatt.
PATHELIN
Húszat adok.
RŐFÖS
S én szavamat
Adom rá, hogy nem alkuszom.
Majd szombaton a piacon,
A gyapjú meglátja hogyan kel;
Mit máskor meg se néz az ember:
Magdolnakor, uram segélj,
Nyolc pénzt adtam én is azért,
Amiért négyet azelőtt.
[…]
Hogy én vigyem, rám rója még a
Tisztesség is.
PATHELIN
Szent Magdaléna
Itt süllyesszen el, ha bele
Megyek hogy fáradjon vele.
Ide a hóny alá, ha mondom.
(A kelmét a talárja alá veszi)
Nézd csak, milyen gyönyörű dombom
lett tőle. Eddig megvagyunk.
Micsoda murit csapunk
Nálunk, míg magát ott mulatja.
RŐFÖS
De a pénzemet ideadja,
Mihelyt átlépem a kaput.
PATHELIN
Oda, oda, azaz csak úgy,
Ha evett már szépszerivel.
Örülök, hogy nincs épp mivel
Itt kifizessem, okot ad
Megkóstoltatni boromat.
Szegény atyja, szegény komám,
Megkérdte nem egy lakomán,
Hogy ityeg a fityeg… de mostan

Kegyelmed, így megtollasodtan,
Le se köpi az ily szegényt!
RŐFÖS
Dehogynem! Azaz… Hiszen én
Vagyok szegényebb…
PATHELIN
Isten vele.
Tegye, amit kell tennie;
Én borra várom, és minőre!
RŐFÖS
Megyek. Induljon csak előre.
Készítse ki az aranyát.
PATHELIN
(félre)
Aranyát? Egy nagy nyavalyát!
Van eszembe! Ha ő úgy adta
A kelmét, ahogy ő akarta,
Nem ahogy én, úgy fizetem
Én is, ahogy én szeretem.
Aranyért jön! Jöhet, amíg
A lába térdig nem kopik!
Míg szerencsésen célba jut,
Hosszabb lesz neki az az út.
Akár az óperenciáig.
(Elmegy)
RŐFÖS
(egyedül)
Ki nem kerül – csak lenne már itt –
Markomból az a pénz, hacsak
Miatta ki nem fosztanak.
Agyafúrt vevőjén is túlad
A kalmár, a még agyafúrtabb!
Csalni akart! No, ahhoz ért!
Megvett huszonnégy garasért
Olyat, mi alig ér huszat!
Illyés Gyula fordítása
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IV. A RENESZÁNSZ IRODALMA
GIOVANNI PICO DELLA MIRANDOLA

(1463–1494)

Heptaplus, avagy a Teremtés hétféle magyarázata
[részlet]

(5. előadás, 6. fejezet)

Ennyit az ég-fölötti, égi és Hold-alatti három világról. Most az emberről kell szólnunk, akiről ez áll: „Teremtsünk embert a mi képünkre”. Az ember nem annyira egy negyedik világ,
mintha valamely új teremtmény lenne, mint inkább a fentebb leírt három világ szoros öszszekapcsolódása.
Gyakori szokás a föld királyai és fejedelmei körében, hogyha valamely nagyszerű és híres
várost alapítottak, az építkezés befejeztével saját képmásukat a város közepén állítják fel, oly
módon, hogy mindenki láthassa és megcsodálhassa. Nem tette ezt másként Isten, mindenek
fejedelme, aki miután felépítette e világ egész gépezetét, a közepébe helyezte az embert, melyet
valamennyi teremtmény közül utolsóként a saját képmására és hasonlatosságára alkotott meg.
Nehéz kérdés azonban, hogy miért van ez a kiváltsága az embernek, hogy Isten képmását
viseli.
Ha ugyanis elvetjük Melitón őrült ötletét, aki Istent emberi formában ábrázolta, és figyelembe vesszük a gondolkodás és az értelem természetét, amely Istenhez hasonlóan intelligens,
láthatatlan és testetlen, ebből kiindulva maradéktalanul be fogjuk bizonyítani, hogy az ember Istenhez hasonlatos, különösen abban a részében a léleknek, amelyben a Szentháromság
tükröződik.
Mindazonáltal el kell ismernünk, hogy az angyalokban ugyanezek a vonások velünk szemben annyival erősebbek, és az ellentétes természettel annyival kevésbé keveredettek, amennyivel több bennük a hasonlóság és a rokonság az isteni természettel.
Mi viszont az embernek azt a sajátosságát keressük, amelyben felfedezhetjük mind az őt
megillető méltóságot, mind az isteni szubsztancia képmását, ami semmilyen más teremtménnyel nem közös. Mi más lehetne ez, mint az a tény, hogy az ember szubsztanciája (ahogy
néhány görög értelmező is megállapítja) valamennyi természet szubsztanciáját és az egész világegyetem teljességét valóban magába foglalja? Azt mondom, valóban, mert az angyalok is és
bármely intelligens teremtmény bizonyos módon mindent magában hordoz, midőn minden
dolog formájával és minőségével teljesen ismer meg mindent.
Ámde, ahogy Isten nemcsak azért Isten, mert mindent ért, hanem mert önmagában
egyesíti és foglalja össze a dolgok igazi szubsztanciájának teljes tökéletességét, úgy az ember
is – noha, mint azt mindjárt megmutatjuk, nem ugyanolyan módon, különben nem Isten
képmása, hanem Isten lenne – szubsztanciájának teljességében összegyűjti és egyesíti az egész
világ valamennyi természetét. Ezt semmilyen más teremtményről, akár angyali, akár menynyei, akár érzékelhető, nem lehet elmondani.
A különbség Isten és ember között az, hogy Isten úgy tartalmaz mindent, mint mindennek
az eredete, az ember viszont úgy tartalmaz mindent, mint mindennek a középpontja. Ebből
fakad, hogy Istenben minden tökéletesebb, mint önmagában; míg az emberben nagyobb

127

04fejezet.indd 127

2017. 03. 17. 9:20

tökéletességgel vannak jelen a nála alsóbbrendű dolgok, viszont a magasabb rendűek egyfajta
lefokozódáson mennek keresztül.
Az ember testében, mely sűrű és földi, a tűz, a víz, a levegő és a föld természetük legnagyobb tökéletességében vannak jelen. Ezeken kívül megvan benne valamiféle szellemi
és – ahogy Arisztotelész mondja – az elemeknél nemesebb szellemi test, mely az égbolthoz
hasonló természetű. Azután megvan az emberben a növények élete is, mely benne ugyanúgy,
ahogy a növényeknél, a táplálkozás, a növekedés és a szaporodás feladatát látja el. Hasonlóképpen megvan benne az állatok benső és külső érzékelése. De megvan az égi gondolkodással
megáldott lélek is, és megvan az angyali értelemben való részesedés. S ami igazán isteni tulajdonság: mindezen természetek a birtokában vannak és egységbe forrnak, úgyhogy szívesen
kiáltunk fel Mercuriusszal: „Nagy csoda az ember, ó Aszklépiosz!”1 Az ember névre kiváltképp büszke lehet az emberi természet: ezért van, hogy semmiféle teremtett szubsztancia nem
tartja méltatlannak, hogy szolgáljon neki.
Az ember intésére szolgálni készek a föld, az elemek, az állatok, érte fáradoznak az egek;
számára biztosítják az üdvöt és a boldogságot az angyali értelmek, ha igaz az, amit Pál ír, hogy
minden működő szellemnek segítenie kell azokat, akik számára örökségül van szánva az örök
üdvösség.2 S nem is kell azon csodálkozni, hogy minden teremtmény szereti az embert, mivel
benne minden felismer valamit magából, sőt felismeri egész létét.
Imregh Mónika fordítása

1
2

Hermetica I/294 – idézet a Hermész Triszmegisztosz neve alatt fennmaradt dialogikus filozófiai értekezésgyűjteményből.
Zsid 1, 14.
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GIOVANNI BOCCACCIO
(1313–1375)

Dekameron
Ötödik nap, kilencedik novella
Federigo degli Alberighi szerelmes, de nem nyer viszontszerelmet, és az udvarlásban eltékozolja
minden vagyonát, csupán egy sólyma marad; mivel pedig egyebe nincs, ezt tálalja fel ebédre hölgyének, ki meglátogatja; ki is mikor ezt megtudja, megenyhül irányában, feleségül megy hozzá, és
gazdag emberré teszi
Filoména már elhallgatott, midőn a Királynő látván, hogy Dioneón kívül, annak kiváltsága
miatt, már csak ő maga tartozik novellát mondani, vidám arccal szólott ekképpen:
– Rajtam van az elbeszélés sora: én tehát, drága hölgyeim, szívesen teljesítem kötelességemet egy novellával, mely némiképp hasonlatos az előbbihez; éspedig nem csupán azért, hogy
megismerjétek, mely hatalma vagyon bájos magatoknak a nemes szíveken, hanem azért is,
hogy megtanuljátok magatok jószántából osztogatni illendő alkalmakkor jutalmaitokat, nem
engedvén, hogy mindig csak a vak szerencse vezéreljen benneteket. Mivelhogy a szerencse
nem okos megfontolással, hanem találomra és legtöbbször szertelenül osztogatja ajándokait.
Tudnotok kell tehát, hogy Coppo di Borghese Domenichi, ki a mi városunkban élt s él
talán ma is, tisztelendő és nagytekintetű férfiú, és inkább jelleméért és jelességéért, mint nemes származásáért fölöttébb kitűnő és méltó, hogy örökre fennmaradjon híre; ez tehát öreg
napjaira abban lelte mulatságát, hogy szomszédainak és másoknak gyakorta mesélt régmúlt
dolgokról; mesélni pedig mindenki másnál jobban, értelmesebben, hívebb emlékezettel és
ékesebb szavakkal tudott. Egyéb tetszetős elbeszélései során azt is mesélni szokta, hogy élt
valamikor Firenzében bizonyos Federigo Alberighi nevezetű ifjú, fegyverforgatásban és lovagi
jelességekben oly nagyhírű, hogy nem volt hozzá fogható nemes úrfi egész Toscanában, ki
is, miként a legtöbb nemes úrral megesik, beleszeretett bizonyos monna Giovanna nevezetű
nemes hölgybe, kit maga idején a legszebb és legbájosabb firenzei hölgynek tartottak; s hogy
annak szerelmét megnyerje, szüntelenül vitézi tornákra és lovagi játékokra járt, dáridókat
csapott, ajándékokat osztogatott és két kézzel szórta-pazarolta vagyonát. De a hölgy, kinek
tisztessége vetekedett szépségével, rá sem hederített mindarra, mit kedvéért mívelt, sem arra,
aki mívelte. Miközben tehát Federigo mértéktelenül pazarolta vagyonát, és semmit nem szerzett, mint már könnyen történni szokott, gazdagsága elúszott, s ő oly igen elszegényedett,
hogy semmi egyebe nem maradt egy kicsiny birtokon kívül, melynek jövedelméből szűkösen
éldegélt; ezenfelül csupán egy sólyma, melyhez fogható talán nem is volt a világon. És ámbár
szerelme nagyobb volt, mint valaha, mégis – mivel látta, hogy a városban nem élhet immár
kedve szerint – elköltözködött Campiba, hol ama kicsiny birtoka volt. Ottan, ha tehette,
madarászott, és senkitől segítséget nem kérvén, béketűréssel viselte szegénységét.
Történt tehát egy napon, mikor már Federigo ilyen ínségre jutott, hogy monna Giovanna
férje megbetegedett, s mikor halálát közeledni érezte, végrendeletet tett; és roppant vagyonának örököséül egyetlen, immár nagyocska fiát megtette; annak utána pedig elrendelte, hogy
ha fia törvényes örökös nélkül hal meg, monna Giovanna legyen örököse, mivelhogy fölöt-
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tébb szerette őt. És akkor meghalálozott. Monna Giovanna tehát özvegyen maradt, s miként
már hölgyeinknek szokások, nyár idején kiment ama fent mondott fiával nyaralni egyik birtokára, mely Federigóénak szomszédságában volt. Ekképpen történt, hogy ama fiú barátságba
keveredett Federigóval, és játszadozott madaraival és kutyáival, s minekutána többször látta
röpülni Federigo sólymát, módfelett megtetszett neki, és igen szerette volna megkapni; de
nem merte elkérni tőle, látván, hogy Federigo oly igen szereti. És ekképpen folytak a dolgok,
midőn pedig történt, hogy a fiúcska megbetegedett; ezen pedig anyja nagyon megszomorodott, mivel nem volt több gyermeke, ezt pedig szíve mélyéből szerette; tehát álló napon által
mellette volt, és szüntelenül vigasztalta, és gyakorta kérdezgette, kívánna-e valamit, s kérte,
hogy csak mondja meg, mert ha megszerezheti, bizony a föld alól is előteremti neki. A fiú,
hogy sokszor hallotta eme kínálkozást, szólott ekképpen:
– Anyám, ha megteszed, hogy megkapjam Federigo sólymát, bizonyosra veszem, hogy
nyomban meggyógyulok.
A hölgy ennek hallatára némiképpen meghökkent, és fejét törte, mitévő legyen. Tudta, hogy
Federigo nagy időn által szerette, de ő soha még csak egy pillantást is nem juttatott neki, miért is
ekképpen szólott magában: „Hogyan küldjek vagy menjek el ama sólymot elkérni tőle, mely tudomásom szerint a világ legjobb sólyma, s ezenfelül gazdájának kenyérkeresője, és hogyan lehetnék oly kíméletlen, hogy elvegyem egy nemes úrtól egyetlen örömét, melynél egyebe a világon
nem maradt?” És efféle gondolatok háborgatták, és ámbár bizonyosra vette, hogy megkapja,
ha kéri, nem tudta, mit mondjon fiának; hát semmit nem felelt, hanem hallgatott. Végezetül
erőt vett rajta az anyai szeretet, és feltette magában, hogy teljesíti kívánságát, s akármi történik
is, nem küld érette, hanem maga megyen a férfihoz és elhozza fiának a madarat; szólott tehát:
– Fiam, szedd össze magadat, és iparkodjál meggyógyulni, mivel megígérem neked, hogy
holnap első dolgom leszen elmenni hozzá, és elhozni néked amaz madarat.
Ennek a fiú igen megörült, és még ugyanaz napon némiképpen jobbra fordult állapotja.
Másnap reggel a hölgy, egy másik hölgy társaságában, csak úgy séta örve alatt, elment Federigo
kicsiny házához, és kihívatta őt. Az pedig, mivel az idő, mint egyáltalán ama napokban, nem
volt alkalmas a madarászásra, éppen kertjében időzött, s némely apró munkákban foglalatoskodott. Mikor meghallotta, hogy monna Giovanna hívatja a kapuba, igen elcsodálkozott, és
vidáman kisietett. A hölgy pedig, midőn jönni látta, úri hölgyhöz illendő kedvességgel elébe
ment, s Federigo udvarias köszöntésére ekképpen felelt:
– Jó napot, Federigo. – Aztán folytatta: – Azért jöttem, hogy kárpótoljalak ama veszteségekért, melyek miattam értek, mivelhogy a kelleténél jobban szerettél engemet; a kárpótlás
pedig az, hogy eme barátnőmmel egyetemben egészen családiasan véled akarok ma ebédelni.
Felelte erre Federigo alázatosan:
– Madonna, nem emlékszem, hogy valaha is bármi kárt szenvedtem volna miattad, viszont
azonban jót oly bőven nyertem, hogy ha volt bennem valami jelesség, azt csak te jelességednek
s irántad való szerelmemnek köszönhetem. És bizony mondom, eme nagylelkű látogatásod
sokkalta drágább nekem, mintha visszanyerném vagyonomat, és megint úgy tékozolhatnám,
mint annak idején; ámbár bizony szegény házigazdához tértél be.
És ekképpen szólván, szégyenkezve bevezette házába, onnan pedig kikísérte kertjébe, és
mivel nem tudott mást melléje adni mulattatására, szólott ekképpen:
– Madonna, mivel senki más nincs itten, majd ez a jóasszony, eme jobbágyomnak felesége
elmulattat addig, míg én az ebédről gondoskodom.
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És ámbár fölöttébb nagy volt ínsége, eladdig még soha nem érezte, mily nagy nyomorúságra jutott vagyonának mértéktelen pazarlása miatt. De ma reggel bizony megérezte, mert
semmit nem lelt, mivel megvendégelhette volna a hölgyet, kinek szerelméért már oly rengeteg embert megvendégelt; és kínos szorongásában átkozta magában balsorsát, s mint ki eszét
vesztette, fel és alá rohant; mivel azonban sem pénzt nem lelt, sem zálogba való holmit, az idő
pedig későre járt, és fölöttébb kívánkozott valamivel megvendégelni a nemes hölgyet, kérni
pedig senkitől nem akart, legkevésbé tulajdon jobbágyától, szemébe ötlött derék sólyma,
mely ott üldögélt rúdján a kis szobában. Mivel tehát egyebe nem volt, megfogta és kövérnek
érezvén, úgy vélte, hogy méltó eledel lesz ilyen hölgy számára. Annak okáért tovább semmit
nem tétovázott, hanem kitekerte nyakát, odaadta az egyik cselédlánynak, hogy megkopassza,
megfűszerezze, nyársra húzza és gondosan megsüsse; és minekutána megterítette az asztalt hófehér terítőkkel, melyekből volt még néhány darabja, vidám arccal kiment kertjébe a hölgyhöz, és megjelentette neki, hogy készen van az ebéd, már amilyen szegénységétől tellett. Miért
is a hölgy kísérőjével együtt fölkelt, és asztalhoz ült, és nem tudván, mit esznek, megették
a derék sólymot Federigo társaságában, ki nagy udvariasan kiszolgálta őket. Asztalbontás után
kicsinyég kellemetes beszélgetésben mulatták magukat, és akkor a hölgy elérkezettnek vélte
az időt szóba hozni azt, amiért jött; miért is nyájasan így adta fel a szót Federigónak:
– Federigo, ha visszaemlékezel elmúlt életedre s az én tartózkodásomra, melyet talán keménységnek és szívtelenségnek vettél, bizonyosra veszem, hogy elámulsz vakmerőségemen,
ha meghallod, mi volt fő-fő oka látogatásomnak; de ha volnának vagy lettek volna gyermekeid, és ekképpen ismernéd a szülői szeretetnek fölöttébb hatalmas erejét, szentül hiszem, hogy
legalább részben megértenél engemet. De mivel néked nincsenek gyermekeid, nékem pedig
van egy, nem vonhatom ki magamat az anyák közös törvénye alól; mivel pedig e törvények
ereje kényszerít, akaratom és minden illendőség és minden tartózkodásom ellenére, ajándékul kell kérnem tőled valamit, mi tudomásom szerint a legdrágább neked (és pedig méltán,
mivel keserves sorsod semmi más örömet, semmi más szórakozást, semmi más vigasztalást
nem hagyott meg számodra). A sólymodat kérem ajándokul, melyre fiam oly igen ráóhajtott,
hogy ha nem viszem el néki, attól tartok: majd oly súlyosra fordul nyavalyája, hogy elvesztem
őt. Annak okáért kérlek, nem irántam való szerelmedre, mely téged semmire nem kötelez,
hanem tulajdon nemességedre, mely annak idején lovagi foglalatosságban ritkította párját: ne
terheltessél nékem ajándékozni azt, hogy elmondhassam: ím ez ajándok révén megmentetted
fiam életét, őt pedig ezzel örökre hívedül elkötelezted.
Federigo, mikor a hölgynek kérését végighallgatta, és észbe vette, hogy nem teljesítheti kívánságát, mivelhogy a sólymot feltálalta neki ebédre, ott a hölgy előtt sírva fakadt, s egyetlen
szóval nem tudott felelni. A hölgy előbb azt hitte, hogy fájdalmában sír, mert meg kell válnia
derék sólymától, és már-már visszavonta kérését, de megállta és várt, míg Federigo kisírja
magát és felel; ki is tehát szólott ekképpen:
– Madonna, mióta Istennek úgy tetszett, hogy benned vetettem szerelmemet, számos dolgaimban éreztem a sorsnak kajánságát, és keseregtem miatta; de mindez semmiség volt ahhoz
képest, mit mostan velem művel, miért is soha meg nem békélhetek vele, ha meggondolom,
hogy eljöttél szegény házamba, melyet, míg gazdag voltam, nem méltattál látogatásodra, és
csekélyke ajándékot kérsz tőlem, és a sors úgy intézte, hogy még ezt sem adhatom meg néked; hogy pedig miért nem adhatom, rövidesen megmondom. Midőn meghallottam, hogy
te kegyelmesen velem óhajtasz ebédelni, meggondolván előkelőségedet és nemességedet, úgy
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véltem, hogy méltó és illendő téged erőmből telhetőleg drágább eledellel vendégelnem, mint
aminőkkel rend szerint más embereket szokás; miért is eszembe jutott a sólyom, melyet tőlem
kértél és annak jelessége; s ezt hozzád méltó eledelnek véltem; ma délben tehát ez volt a pecsenye tányérodon. És úgy hittem, hogy ekképpen a legjobban használom fel e madarat; de
mivel most látom, hogy másképpen kívántad, úgy fáj, hogy nem tudok szolgálatodra lenni,
miképpen azt hiszem, soha meg nem vigasztalódom miatta.
És ekképpen szólván, bizonyságul előhozatta a sólyomnak tollait s karmait és csőrét. Mikor
a hölgy ezeket meglátta és a lovagnak szavait végighallgatta, elsőben is megfeddte, hogy ily
kiváló sólymot levágott, hogy egy hölgynek feltálalja; de annak utána fölöttébb magasztalta
magában a férfiúnak nemes lelkét, melyen a szegénység sem előbb, sem most nem tudott
csorbát ejteni. Mivel tehát szétfoszlott reménysége, hogy a sólymot megkaphatja, aggódni
kezdett fiának egészsége miatt, hát csüggedten távozott, és visszatért fiához. Az pedig, akár
bánatában, hogy a sólymot nem kapta meg, akár betegségében, mely talán mindenképpen ily
véget ért volna, kevés napok múltán anyjának mérhetetlen fájdalmára elköltözött az életből.
Őt pedig, minekutána egy darab ideig sírt és kesergett, bátyjai ismételten nógatták, hogy
menjen újra férjhez, mivel dúsgazdag és még fiatal. Mikor tehát látta, hogy bármennyire
ellenkezik is, szüntelenül erre sarkallják, eszébe jutott Federigo deréksége és utolsó nagylelkűsége, mikor az ő vendégelésére megölte kitűnő sólymát; bátyjainak tehát ekképpen felelt:
– Ha beleegyeznétek, én szívesen özvegyen maradnék, ám ha úgy kívánjátok, hogy férjhez
menjek, bizony soha mást nem veszek férjemül, ha nem Federigo degli Alberighit.
Bátyjai ennek miatta csúfolkodtak véle és mondották:
– Ostoba, mit beszélsz? Miért akarod éppen ezt, ki szegény, mint a templom egere?
Felelte nékik az asszony:
– Testvéreim, jól tudom, hogy úgy van, miként mondjátok, de én inkább akarok férfit
vagyon nélkül, mint vagyont férfi nélkül.
Ebből aztán bátyjai megértették gondolatját, s mivel Federigót, bármily szegény volt, igen
derék embernek ismerték, hozzáadták az asszonyt minden vagyonával egyetemben. Federigo
pedig látván, hogy felesége lett a hölgy, kit oly forrón szeretett, maga pedig ezen felül dús
vagyont is lelt, most már okosabban bánt gazdagságával, s boldogan élt az asszonnyal mind
élete fogytáig.
Révay József fordítása

Végezetül szól az íródeák
Nemes hölgyeim, kinek mulattatásokra ily nagy fáradságot vettem magamra, azt hiszem, Isten
kegyelme segedelmével s vélekedésem szerint jámbor imádságaitokért, nem pedig magam érdeméért, hűségesen végben vittem azt, mit ím ez művemnek kezdetén ígértem; miért is mindenekelőtt Istennek, annak utána pedig nektek hálát mondok, s elpihentetem immár tollamat s
fáradt kezemet. Minekelőtte azonban ezt megcselekedném, kevés szóval megfelelni szándékozom némely apróságokra, mint holmi néma kérdésekre, melyeket közületek valaki avagy más
hozzám intézhetne (mivel szentül bizonyosra veszem, hogy ezeknek sem lehet semmi különös
kiváltságok a többiek felett, s ha jól emlékszem, a negyedik nap kezdetén már megbizonyítottam, hogy valóban nincs is).
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Talán lesznek közöttetek olyanok, kik azt mondják, hogy ím ez novellák megírásában túlságos szabadsággal éltem, mivel oly dolgokat adtam néha hölgyek szájába, vagy olyasmiknek
meghallgatására késztettem őket, miket mondani és hallgatni tisztességes hölgyeknek nem illendő. Ezt kereken tagadom, mert nincs oly tisztességtelen dolog, mely tisztes szavakkal elmondva
bárkinek botránkozására lehetne; s én hiszem, hogy tisztes illendőséggel mondottam el itten e
dolgokat. De feltételezvén, hogy igazok van (mivel nem akarok vitába szállni veletek, hiszen
fölém kerekednétek), mondom, számos bizonyság vagyon kezem ügyében megfelelnem, miért
cselekedtem ekképpen. Mindenekelőtt ha némelyikben van efféle, azt megkívánta a novellák
minéműsége, és ha értelmes emberek igazságos szemmel megvizsgálják ezeket, nyilván megismerik, hogy (hacsak nem akartam kivetkőztetni mivoltokból) másképpen nem lehetett ezeket
elbeszélnem. És ha talán van is némelyikben egy-egy kis rész, egy-egy szabadszájú kiszólás,
mely talán nincs ínyökre a szemforgató asszonyoknak, kik inkább a szavakat, mint a cselekedeteket mérlegelik, s inkább igyekeznek jóknak látszani, mint jók lenni, arra azt felelem,
hogy ezeknek leírása nem lehet nagyobb becstelenség rám nézve, mint amekkora becstelenség
általában férfiakra és nőkre, hogy lépten–nyomon efféle szókat használnak: lyuk, cövek, mozsár
és mozsártörő, kolbász, hurka és sok más effélét. Nem is szólván arról, hogy tollamat is megilleti
annyi szabadság, mint a festőnek ecsetjét, ki lefesti Szent Mihályt, amint a kígyót, és Szent
Györgyöt, amint a sárkányt megsebesíti kardjával avagy lándzsájával, ahol tetszik neki; de erről
nem is szólván, Krisztust férfinak, Évát nőnek festi és Annak, ki az emberi nem üdvösségéért
kereszthalálra szánta magát, néha egy szeggel, néha pedig kettővel szegezi lábait a kereszthez.
Ezenfelül nyilvánvaló, hogy emez novellákat nem templomban mondották el, melynek dolgairól mindenekfelett tisztes lélekkel és szavakkal illendő szólani (ámbátor annak történetében sokkalta furább esetek akadnak azoknál, melyeket én elbeszéltem), nem is bölcselkedők
iskoláiban, hol ugyan éppúgy megkívántatik a tisztesség, mint amott, nem is papok, nem is
bölcselkedők valamely társaságában, hanem kertben szórakozásul, ifjú, de azért érett emberek
körében, kiknek nem csavarja el fejét egy–egy novella, s oly időben, midőn a legtisztesebb férfiak sem röstellették fejökre húzott nadrágban járni, hogy megmentsék életöket.
Bárminők is e novellák, árthatnak és használhatnak, mint minden egyéb, aszerint, hogy ki
az, ki végighallgatja őket. Ki ne tudná, hogy a bor Cinciglione és Scolaio1 és még sokak szerint
pompás az egészségeseknek, viszont ártalmas a lázas betegeknek? Mondjuk rá, hogy rossz, csak
azért, mert árt a lázas betegeknek? Ki ne tudná, hogy a tűz fölöttébb hasznos, sőt szükséges
az embereknek? Mondjuk rá, hogy rossz, csak azért, mert felperzseli a házakat és falvakat és városokat? Hasonlatosképpen a fegyverek is védelmezik azoknak életét, kik békességben kívánnak
élni, de gyakorta embert is ölnek, nem azért, mert rosszak, hanem mivel rosszak azok, kik rosszra használják őket. Romlott lélek soha még szót nem vett jó értelemben, s valamint az ilyennek
nincsenek javára a tisztes szavak, akképpen a nem egészen tisztes szavak nem fertőzhetik meg
az ártatlan lelkeket, ha nem úgy, mint a sár a nap sugarait, vagy a föld szennye a mennynek
szépségeit. Miféle könyvek, miféle szavak, miféle betűk szentebbek, méltóságosabbak, tisztelendőbbek, mint a Szentírás szavai? És mégis sokan voltak már, kik azoknak értelmét kiforgatván
magokat és másokat kárhozatba rántottak. Önmagában véve minden dolog jó valamire, s ha
rosszra használják, fölöttébb ártalmas lehet; és ezt mondom novelláimról is.
Révay József fordítása
1

Cinciglione és Scolaio közmondásos nagyivók
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FRANCESCO PETRARCA
(1304–1374)

Áldott a nap, a hó, az év
Áldott a nap, a hó, az év, s az évnek
ama szaka, órája, perce s egyben
a szép ország is, melyben rabja lettem
két szép szeme büvös tekintetének.
Áldottak az első gondok s remények,
melyeknek árán elszerelmesedtem,
s az íj s a nyíl, melytől sebet szereztem,
s a sebek is, melyek szivemben égnek.
Áldottak hangjaim, mik szerteszálltak,
Hölgyem nevét búgván a messzeségben,
s a sóhajok, a könnyek és a vágyak:
s áldott minden lap, melyen megkisértem
dalolni őt: s a gondolat, mi szárnyat
nem kap senkiért, csupán csak érte.
Sárközi György fordítása

Ti szerencsés füvek, boldog virágok
Ti szerencsés füvek, boldog virágok,
kiken tapos mélázgató madonnám,
part, mely édes szavát figyelve andán,
szép lábának nyomát magadba zárod,
sima fácskák, friss lombbal ékes ágok,
halovány, kedves ibolyák a lankán,
sötét erdők, melyek fürödve lomhán,
a Nap tüzében, oly sudárra váltok,
ó, nyájas táj, ó, tiszta, friss erecske,
mely tükrözöd szép arcát s szép szemét is,
s élő fényétől gyulsz tündökletesre,
irigylem tőletek tekintetét is!
Ne lássam itt ridegnek a követ se:
lángoljatok, hisz lánggal égek én is.
Sárközi György fordítása
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Pó, földi kérgem bárhogy is sodorjad
Pó, földi kérgem bárhogy is sodorjad
vized hatalmas, száguldó folyásán:
a szellemem mélyen belül tanyázván,
erőd nem féli s másétól se borzad;
vitorlát jobb vagy bal felé se forgat,
mégis jó széllel, nyílként, vágya szárnyán
az arany Lomb1 felé lebegve száll már,
s erősebb, mint a hab, szél, lapát s vitorla.
Egyéb folyók közt te királyi büszke,
ki ott éred a napot, merre támad,
nyugaton százszor szebb Fényt hagyva messze:
csak földi részem hordja szarvad-ágad;
a másik, vágya szárnyával fedezve,
repül révébe édes Otthonának.
Szedő Dénes fordítása

Magamban, lassan, gondolkodva járom
Magamban, lassan, gondolkodva járom
az elhagyott, a puszta, néma tájat,
s szemem vigyáz, hogy arra most ne járjak,
hol a homokban emberé a lábnyom.
Menekvésem csak ez; rejtőzni vágyom
az emberek elől, kik rámtalálnak,
mert arcom őrzi visszfényét a lángnak,
mely bennem ég, s jókedvem tűnni látom.
S már azt hiszem, csak a hegyek s a völgyek,
folyók és erdők érthetik meg éltem,
mert máshol mélyen rejtve van keserve.
De bármilyen vad s zord utakra törjek,
el nem hagy az Ámor, ő kíséri léptem
vitázva, kérdezgetve és felelve.
(Szabolcsi Éva fordítása)

1

arany Lomb: babér
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JANUS PANNONIUS
(1434–1472)

Saját lelkéhez
Én lelkem, ki az égi tejúton a földre suhantál
S bennem az életerő drága zsarátnoka1 vagy,
Nincs panaszom rád, mert ragyogó és szép a tehetség,
Mely fölemel s nemesen gyújtja ki szellememet.
Úgy léptél ki a Rák kapuján fönt, hogy nem is ittál
Búsan a Léthe2 szelíd habjaiból feledést.
S ott, hol a fürge Oroszlánt éri a mennyei Serleg,
Ott siklott le az út, életem útja megint.
Észt a Saturnus adott kegyesen, Jupiter meg erélyt, Mars
Bátorságot, a Nap lángra csiholta szived.
Vénusz a jóra, az isteni Hermesz3 a szépre tanított
S életed őserejét Cynthia4 adta neked.
(Cynthia állt őrt ott, hol a Lét a Halálba fut árván,
Ő ez a földi világ s hódol az égnek a föld!)
Ámha megunva a csillagokat bús porhüvelyembe
Költöztél, ne feledd, hogy nyomorult ez a test!
Mert ha az arca nem is rút és az alakja se félszeg
S termete is daliás: más, ami engem emészt!
Nézd csak e nyűtt tagokat, nincs bennük erő, csenevészek,
Renyhe a sár, amiből mesteri kéz faragott.
Hol csupa jég a kezem, hol lüktet láztól a bőröm,
Nap nap után ez okoz gondot; olyan beteges!
Nátha gyötör folyvást, a fejem zúg és belesajdul,
Majd meg a két szemem ég s könnyezik, annyira fáj.
Sokszor a vér is elönt, gyulladt a vesém s ha a gyomrom
Dermedten didereg, májamat őrli a láz.
Tán e törékeny test is azért volt kedves előtted,
Hogy csak e gyöngefalú fogda lakója legyél.
Ó de mit ér a csudás lángész is, hogyha a test roncs,
Bölcs se leszek, ha ilyen vézna a szervezetem.
Atlasz zord erejét s Miló5 testét se kivánom,
Lennék törpe is én, csak ne gyötörjön a kór.
Így vagy időzz inkább oly testben, amely derekabb, vagy
Költözz vissza megint s járd be az égi mezőt.
1
2
3
4
5

zsarátnok: parázs
Léthe: a görög mitológiában az alvilág kapujának egyik folyója. A szó jelentése: feledés. A halott lelkek ittak
a folyóból, hogy elfelejtsék korábbi, evilági életüket.
Hermesz: az istenek hírnöke a görög mitológiában, többek között ő az irodalom védelmezője is
Cynthia: Diana, itt a holdat jelenti
Miló: Milón, hatalmas erejű, ókori olimpikon, birkózó
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S míg ezer esztendőt vezekelsz fönt, arra vigyázz csak,
Hogy ne borulj a botor Léthe fölé epedőn.
És ne feledd, hogy nyűg volt rajtad e test s ha az égből
Újra leszállsz, ne akard régi bilincseidet!
Hogyha pedig vak végzeted az, hogy e földön is élj, légy
Bármi, csak ily szomorú emberi pária ne!
Röpködj inkább, mint a szelíd méh s gyűjtsd csak a mézet
S légy ragyogó hattyú, mely a tavon dalol is,
S rejtsen bár el a tenger, az erdő; mindig az ember
Sorsa elől menekülj, mely csupa fájdalom itt!
Berczeli Anzelm Károly fordítása

A Veronai Guarinóhoz6
Kérlek téged, e kornak fényessége, virága,
bölcs Guarinóm, aki két nyelv csodamestere vagy,
s annyi sokan hallgattuk már több éve a leckéd:
légy vendégem, jöjj, ülj vacsorára közénk.
Mint ahogy Evanderre7 Heracles látogatása,
rám is tisztesség lesz, Guarinóm, a tied.
Csorba Győző fordítása

Vitázik Guarino mentegetőzésével
Épp nem sért a komoly szó, sőt kedveljük igencsak,
s tréfás hangulatunk nem teszi tönkre ilyen.
Aztán meg ragyogó fényt vetne szerény lakománkra,
hogyha velünk tudnál lenni, dicső Guarinóm.
És hogy szórakozásunkban féket ne veszítsünk,
s mértéket tartson bármilyen indulatunk:
bőven elég hozzá arcod fensége, nyugalma,
s Istenhez méltó küllemed és szigorod.
Ám, noha ősz vagy már, illetlennek ne tekintsd, ha
elhangzik néhány csintalan ez meg amaz.
Hisz – tőled hallottuk – a nagy Cicerót8 öregen se
hökkentette meg egy-egy malacabb finom élc.

6
7
8

Veronai Guarino: költő, tudós, pedagógus, Janus az ő iskolájába járt
Evander: Arkadia királya, Palatinus hegyén, azon a helyen, ahol később Róma állott, várost alapított. Héraklész tizedik feladatának – Gérüón marháinak elhajtása – sikeres teljesítése után legyőzi Cacust, a veszedelmes
rablót, amiért Evander hálás Héraklésznak
Ciceró: Marcus Tullius Cicero az ókori Rómában élt író, filozófus és politikus
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Szókratésznél9 szentebb és komolyabb sose élt még,
s ő is játszogatott sok kicsi gyermeke közt.
Azt mondják (és nem mese nyilván), a sztoikus bölcs10,
Cato11 is részt vett flórai ünnepeken12.
Ekkora példák joggal biztatnak követésre,
s mit másnál helyeselsz, tenni ne félj te sem azt.
Tenni ne félj, keveredj inkább hozzánk, noha más vagy,
és ne irást küldjél, jöjj te, helyette, magad.
Csorba Győző fordítása

Névváltoztatásáról13
János volt a nevem, s Janus, ki e verseket írta!
Megmondom, ha netán, tudni kivánod okát.
Nem buta gőgből hagytam cserben a régi nevem, nem!
Tudna-e bárki különb s szebb nevet adni nekem?
Ezt hittem magam is s lásd, Janus lettem, amint a
Múzsa magához emelt s megkoszorúzta fejem.
Berczeli Anzelm Károly fordítása

Hunyadi Jánosnak, Mátyás király atyjának sírfelirata
Pannonföld bástyája, török had mennyköve, János
álmodik itt, ha ugyan fedheti sír röge őt.
Mert ahogyan Belgrádnál győzött volt a pogányon14:
lett a halálon is úr, s látta meg élve a mennyt.
Ős Capitóliumot15 koszorús diadalmenet élén
sok hős járta be, – ám égbe csak ez maga szállt.
Csorba Győző fordítása

9 Szókratész (Kr. e. 470–399): görög filozófus
10 A sztoikus filozófia életelve: „az Ész vezessen”, ne a vágyak és érzelmek. A sztoikus iskolát Kr. e. 310 körül
Athénban alapították.
11 Marcus Porcius Cato Minor (Kr. e. 95–46): római politikus, író, szónok
12 flórai ünnepek: Flora a virágok, a tavasz, a római ifjúság istennője volt, ünnepe a Floralia, melyet tánccal,
virágokkal, cirkuszi játékokkal köszöntöttek
13 Janus Pannonius költői név, melyet korának antikizáló humanista szokása szerint választott magának. Eredeti
neve, magyarul: Csezmiczei János. Családi nevét a szülőfalujáról, az egykor volt Dráva menti Csezmicéről
kapta.
14 Belgrádnál győzött volt a pogányon: Nándorfehérvárnál 1456-ban, II. Mehmed oszmán szultán seregei felett
aratott diadal.
15 Capitólium: az ókori rómában a Capitolinus hegy, azaz a Capitolium a legszentebb hely volt, úgy tartották,
hogy itt lakott Jupiter, az istenek királya, templomot is emeltek itt a tiszteletére
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Egy dunántúli mandulafáról
Herkules16 ilyet a Hesperidák17 kertjébe’ se látott,
Hősi Ulysses sem Alkinoos szigetén.18
Még boldog szigetek19 bő rétjein is csoda lenne,
Nemhogy a pannon-föld északi hűs rögein.
S íme virágzik a mandulafácska merészen a télben,
Ám csodaszép rügyeit zuzmara fogja be majd!
Mandulafám, kicsi Phyllis20, nincs még fecske e tájon21,
Vagy hát oly nehezen vártad az ifju Tavaszt?
Weöres Sándor fordítása

Pannónia dicsérete
Eddig Itália földjén termettek csak a könyvek,
S most Pannónia is ontja a szép dalokat.
Sokra becsülnek már, a hazám is büszke lehet rám,
Szellemem egyre dicsőbb, s általa híres e föld!
Berczeli Anzelm Károly fordítása

16 Herkules: Héraklész, Zeusz fia a görög mitológiában. Egyik megbízása szerint aranyalmát kellett lopnia
a Heszperidák kertjéből.
17 Hesperidák: nimfák, ők őrizték és gondozták Héra gyümölcsöskertjében azt a fát, ahol az örök ifjúság és halhatatlanság aranyalmái termettek
18 Ulysses sem Alkinoos szigetén: Odüsszeusz latin neve: Ulysses. Alkinoos a phaiákok királya. Odüsszeusz Trójából hazafelé tartva kerül a phaiákok szigetére, ahol csodálatos fák, kertek vannak.
19 boldog szigetek: a Boldogok szigete a görög mitológiában, ahol a megboldogultak elnyerik időtlen boldogságukat
20 Phyllis: A görög mitológiában Phyllis, a szépséges trák királylány hiába várta szerelmét, az athéni Démophoónt, aki a nászuk előtt elhajózott, s hiába ígérte, nem tért vissza egy év múlva. A királylány bánatában felakasztotta magát. Az istenek megsajnálták és mandulafává változtatták. Amikor Démophoón végül visszatért,
Phyllis helyett egy fácskát talált, megölelte, s erre a mandulafa azonnal kihajtott és virágba borult.
21 Fecske: az eredeti, latin szövegben Progne (Prokné), görög királylány neve szerepel. A görög mítosz szerint
Prokné férje, Téreusz meggyalázta Prokné húgát, Philomélét, s hogy el ne árulja, a nyelvét is kitépte. De
mindez Prokné tudomására jut, s úgy áll bosszút a gyalázaton, hogy gyermeküket, Ityst megöli és feltálaltatja
férjének. Mikor Téreusz megtudja, mi történt, rátámad a nővérekre, de az istenek mindhármukat madarakká
változtatják. Proknét fecskévé, húgát fülemülévé, Téreuszt pedig búbos bankává változtatják. Tavasszal a fecske csicsergésében a gyermekét bűnbánóan sirató Prokné ismerhető fel.
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Búcsú Váradtól
A végtelen mezőket hó takarja
S a zöld berekre is, hol lomb virított,
Most téli zuzmarás lepel borul rá.
A Kőrös szép, de jobb, ha indulunk tán,
Soká tart, míg elérünk Ister22 úrhoz;
Fel hát az útra, társaim, siessünk!

Isten veled, te híres ritka könyvtár26,
Hol ráakadtam annyi régi műre,
Itt szállt meg Főbusz is, hűtlen honához,
S innét a szűzi múzsák sem sietnek
Kasztáliának erdejébe27 vissza,
Fel hát az útra, társaim, siessünk!

Folyón, mocsáron át gyerünk előre,
A mély tavak fölött is jég feszül már,
S hol imbolygó ladikján félt a gazda,
Most bátran jár-kel, hetvenkedve vágtat
S rugdossa tán a holt hullámok élét;
Fel hát az útra, társaim, siessünk!

Búcsúzom tőletek, királyi szobrok28,
A tűz sem foghatott ki rajtatok s a
Nehéz romok sem roppantottak össze,
Mikor vad lángok perzselték a várat
S a füstfelhőtől elborult az égbolt,
Fel hát az útra, társaim, siessünk!

A szél se hajtja úgy a fürge sajkát
(Csapkodhat hozzá még a gyors lapát is),
Ha bíboros vizén a lusta tónak
Zefir23 szaladgál s fölborzolja bőrét,
Mint kis szánkóm, ha jó lovak röpítik;
Fel hát az útra, társaim, siessünk!

S te is lovas király, rőt vértezetben29,
Ki roppant bárdot markolsz harcrakészen,
Kinek márványövezte síri szobrát
Kiverte egykor gyöngyöző verejték30,
Szent László, oltalmazz s te légy vezérünk:
Fel hát az útra, társaim, siessünk!

Búcsúzom én, ti lanyhán buggyanó, dús
Források24 is; nem terjeng kénszagú köd
Fölöttetek. Be jó is volt szemünkre
A timsós25 víz, mely csöndesen patakzik
S még orrunkat se bántja tiszta gőze;
Fel hát az útra, társaim, siessünk!

Berczeli Anzelm Károly fordítása

26 könyvtár: nagybátyja, Vitéz János váradi püspök
híres könyvtárára utal
27 Kasztália erdeje: a Parnasszus hegyen, az ókori
Delphoi jóshely közelében eredő Kasztáliai forrás
körüli erdő.
22 Ister: a Duna alsó folyásának, a Vaskaputól a torkolatig
szakasznak
az antik
neveszékesegyház előtt állt
28tartó
Királyi
szobrok:
a váradi
23 Zefir: nyugati szél
Szent István, Szent Imre herceg és Szent László
24 források: Várad környékén hőforrások találhatók
aranyozott bronzszobra. Kolozsvári Márton és
25 timsó: vérzéscsillapításra, fertőtlenítésre, bőrcserzésre használt
vegyületGyörgy készítették 1360–65 között.
Kolozsvári
26 könyvtár: nagybátyja, Vitéz János váradi püspök híres29
könyvtárára
utal király lovasszobrára utal a sor. KéSzent László
27
Kasztália
erdeje:
a Parnasszus
az ókori
Delphoi jóshely
Kasztáliai
forrás
körüli beolerdő.
sőbb,közelében
1660-baneredő
a Váradot
elfoglaló
törökök
22 Ister:
a Duna
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folyásának,hegyen,
a Vaskaputól
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szobrok:
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Szent Imre herceg és Szent László aranyozott
vasztották.
kolatig tartó
szakasznak
antik neve előtt állt Szent István,
bronzszobra.
Márton és Kolozsvári György30készítették
1360–65
között. I. László király sírjához
A Váradon
eltemetett
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a néphit számos
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kötött, egyszer
folyékony
24 Szent
források:
Várad
környékén
hőforrások
30
Váradon
eltemetett I. László
király sírjához
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SYLVESTER JÁNOS
(1504 k.–1551 után)

Az magyar nípnek1
Próféták által szólt rígen néked az Isten,
Az kit igírt, imé vígre megadta fiát.
Buzgó lílekvel szól most es néked ez által,
Kit hagya, hogy hallgass, kit hagya, hogy te kövess.
Néked azírt ez lűn prófétád, doctorod ez lűn,
Mestered ez most es, mellyet az Isten ada.
Ez próféta szavát hallgasd, mert tíged az Isten
Elveszt, és nyomos2 itt nem lehet az te neved.
Itt ez irásban szól mostan es néked ez által,
Hütre hiú3 mind, hogy senki se mentse magát.
Az ki zsidóúl és görögűl és vígre diákul
Szól vala rígen, szól néked az itt magyarul:
Minden nípnek az ű nyelvin, hogy minden az Isten
Törvínyinn íljen, minden imádja nevit.
Itt vagyon az rejtek kincs, itt vagyon az kifolyó víz,
Itt vagyon az tudomány, melly örök íletet ád.
Lelki kenyír vagyon itt, mellyben mikor íszel, örökké
Ílsz, melly az mennyből szálla, halálra mene.
Az ki teremt tíged, megvált, örök íletet es ád
Ez szent által: nincs több bizodalmad4 azírt.
Ennek azírt szolgálj mindenkor tiszta szüedvel,
Ennek mindenkor tígy igaz áldozatot.
Tígedet ez hozzá viszen és nem hágy, mikor így mond:
Bódogok, eljövetek, vesszetek el, gonoszok.

1
2
3
4

níp: nép; Sylvester János Szinyérváralján született 1504 körül; innen hozta magával szamosháti í-ző nyelvjárását is
nyomos: tartós, maradandó
hütre hiú: hitre hív mindenkit
nincs több bizodalmad: senki másban nem bízhatsz
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KECSKEMÉTI VÉG MIHÁLY

(16. század)

LV. zsoltár

1

Mikoron Dávid nagy búsultában,
Baráti miatt volna bánatban,
Panaszolkodván nagy haragjában,
Ilyen könyörgést kezde ő magában.

Látod, jó Uram, álnok szíveket,
Csak szembe való szép beszédeket,
De zabolázd meg az ő nyelveket,
Ne tapodják le híremet, nevemet.

Istenem Uram! kérlek tégedet,
Fordítsad reám szent szemeidet,
Nagy szökségemben ne hagyj engemet,
Mert megemészti nagy bánat szívemet.

Ugyan szememmel jól látom őket,
Énreám való gyűlölségeket.
Fülemmel hallom káromlásokat,
Igazság ellen feltámadásokat.

Csak rívok-sívok nagy nyavalyámban,
Elfogyatkoztam gondolatimban,
Megkeseredtem nagy búsultomban,
Ellenségemre való haragomban.

Egész ez város rakva haraggal,
Egymásra való nagy bosszúsággal,
Elhíresedett az gazdagsággal,
Hozzá fogható nincsen álnoksággal.

Hogyha énnékem szárnyam lett volna,
Mint az galamb, elröpültem volna.
Hogyha az Isten engedte volna,
Innét én régen elfutottam volna.

Gyakorta köztök gyűlések vagynak,
Özvegyek, árvák nagy bosszút vallnak,
Isten szavával ők nem gondolnak,
Mert jószágukban felfuvalkodtanak.

Akarok inkább pusztában laknom,
Vadon erdőben széjjelbujdosnom;
Hogynemmint azok között lakoznom,
Kik igazságot nem hagynak szóllanom.

Keserűségem ennyi nem volna,
Ha ellenségtül nyavalyám volna,
Bizony könnyebben szenvedtem volna,
Magamat attól megóhattam volna.

Éjjel és nappal azon forgódnak1,
Engem mi módon megfoghassanak,
Beszédem miatt vádolhassanak,
Hogy fogságomon ők vigadhassanak.

Én barátomnak az kit vélek volt,
Nagy nyájasságom kivel egyött volt,
Jó hírem nevem, tisztességem volt,
Fő ellenségem, most látom, hogy az volt.

forgódnak: forgolódnak
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Csuda szerelmét én hozzám láttam,
Kivel sokáig mind együtt laktam,
Az Istent véle együtt szolgáltam,
Ily álnokságát soha nem gondoltam.

Te azért lelkem, gondolatodat,
Istenben vessed bizodalmadat,
Rólad elvészi minden terhedet,
És meghallgatja te könyörgésedet.

Keserű halál szálljon fejére,
Ellenségemnek ítéletére.
Álnokságának büntetésére,
Hitetlenségnek kijelentésére.

Igaz vagy Uram, ítéletedben,
A vérszopókat ő idejekben,
Te meg nem áldod szerencséjekben,
Hosszú életek nem lészen ez földön.

Én pedig, Uram, hozzád kiáltok,
Reggel és délben, estve könyörgök,
Megszabadulást tetőled várok,
Az ellenségtől mert igen tartok.

Az igazakat te mind megtartod,
Az kegyeseket megoltalmazod.
Az szegényeket felmagasztalod,
Az kevélyeket aláhajigálod.

Megszegték ezek esküvéseket,
Régen elhagyták az ő hütöket,
Nem hiszem immár egy beszédeket,
Mert megpróbáltam hitetlenségeket.

Ha egy kevéssé megkeseríted,
Az égő tűzben el-bétaszítod,
Nagy hamarsággal onnét kivonszod,
Nagy tisztességre ismét felemeled.

Ezeknek szájok zsírosb az vajnál,
Síkosb ajakok az faolajnál,
Élesb az nyelvek az éles kardnál,
Szájokban nincsen egyéb álnokságnál.

Szent Dávid írta zsoltárkönyvében,
Ötvenötödik dícsíretiben,
Melyből az hívek keserűségben,
Vigasztalásért szörzék így énekben.
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BALASSI BÁLINT
(1554–1594)

Hatvanhatodik

Valedicit patriae, amicis iisque omnibus quae habuit carissima1
1
Óh, én édes hazám, te jó Magyarország,
Ki keresztyénségnek viseled paizsát,
Viselsz pogány vérrel festett éles szablyát,
Vitézlő oskola, immár Isten hozzád!
2
Egriek, vitézek, végeknek tüköri,
Kiknek vitézségét minden föld beszéli,
Régi vitézséghez dolgotokot veti,
Istennek ajánlva légyetek immár ti!
3
Ti is, ráró szárnyon járó hamar lovak,
Az kiknek hátokon az jó vitéz ifjak
Gyakorta kergetnek, s hol penig szaladnak,
Adassék egészség már mindnyájatoknak!
4
Fényes sok szép szerszám, vitézlő nagy szépség,
Katonatalálmány, újforma ékesség,
Seregben tündöklő és fénlő frissesség,
Éntűlem s Istentűl légyen már békesség!
5
Sok jó vitéz legény, kiket felemeltem,
S kikkel sok jót tettem, tartottam, neveltem,
Maradjon nálatok jó emlékezetem,
Jusson eszetekbe jótétemről nevem!
6
Vitéz próba helye, kiterjedt sík mező,
S fákkal, kősziklákkal bővös hegy, völgy, erdő,
Kit az sok csata jár, s jószerencse leső,
Légyen Isten hozzád, sok vitézt legelő2!
7
Igaz atyámfia s meghitt jóbarátim,
Kiknél nyilván vadnak keserves bánatim,
Ti jutván eszembe hullnak sok könyveim,
Már Isten hozzátok, jó vitéz rokonim!

1
2

Valedicit patriae, amicis iisque omnibus quae habuit carissima: Búcsút mond hazájának, barátainak, és
a számára legkedvesebb dolgoknak
legelő: tápláló
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8
Ti is, angyalképet mutató szép szüzek
És szemmel öldöklő örvendetes menyek3,
Kik hol vesztettetek, s hol élesztettetek,
Isten s jó szerelem maradjon véletek!
9
Sőt te is, óh, én szerelmes ellenségem,
Hozzám háládatlan, kegyetlen szerelmem,
Ki érdemem - - - - - - - - - - - - - - ------------------10
Ti penig, szerzettem átkozott sok versek,
Búnál kik egyebet nékem nem nyertetek,
Tűzben mind fejenként égjetek, vesszetek,
Mert haszontalanok, jót nem érdemletek.

3

menyek: menyecskék, fiatalasszonyok
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Harmincharmadik

Kiben bűne bocsánatáért könyörgett akkor,
hogy házasodni szándékozott
Balassi Bálint nevére
az nótája: »Bánja az Úr Isten«
1
Bocsásd meg, Úr Isten, ifjúságomnak vétkét,
Sok hitetlenségét, undok fertelmességét,
Töröld el rútságát, minden álnokságát,
könnyebbíts lelkem terhét!
2
Az én búsult lelkem én nyavalyás testemben
Té-tova4 bujdosik, mint madár a szélvészben,
Tőled elijedett, tudván, hogy vétkezett,
akar esni kétségben.
3
Látja magán való szántalan nagy sok jódat,
Kiért, tudja, téged nem tisztelt, jól tött urat,
Háládatlanságát látván hamis voltát,
ugyan szégyenli magát.
4
Akarna gyakorta hozzád ismét megtérni,
De bűnei miatt nem mér elődben menni,
Tőled oly igen fél, reád nézni sem mér,
színed igen rettegi.
5
Semmije sincs penig, mivel elődben menjen,
Kivel jóvoltodért viszont téged tiszteljen,
Vagy alázatosan, méltó haragodban
tégedet engeszteljen.
6
Sok kísértet éri, mindenképpen rettenti,
Véled ijesztgeti, kétségre sietteti,
Ki miatt majd elvész, ha véle jól nem téssz,
magát Pokolra ejti.
7
Jajgatván nagy sokszor említi szent nevedet,
Mondván: Vajha az Úr hozzá venne éngemet,
Bizony kedvét lelném, mert őtet követném,
mint édes Istenemet!

4

té-tova: ide-oda
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8
Bátorítsad, Uram, azért biztató szóddal,
Mit használsz szegénynek örök kárhozatjával?
Hadd inkább dicsérjen ez földön éltében
szép magasztalásokkal.
9
Az te szódat, tudom, mihelyen meghallhatja,
Ottan szent nevedet, mint atyját, úgy kiáltja,
Kiterjesztett kézzel, sűrű könyves szemmel
magát reád bocsátja.
10
Legörögvén könyve orcáján, úgy megkövet,
Magad is megszánnád, látván, mely keseredett,
Mert zokogásokkal, siralmas szép szókkal
kér fejének kegyelmet.
11
Irgalmasságod is annál inkább kitetszik,
Azmennél több vétke néki megengedtetik5,
Inkább kegyelmedben, mint büntetésedben
te irgalmad tündöklik.
12
No, nem tartod, tudom, tovább haragod rajta,
Mert az békességre te jobb kezed kinyújtva,
De csak olyanoknak, kik utánad járnak,
mert vagy mindenek ura.
13
Térj azért, én lelkem, kegyelmes Istenedhez,
Szép könyörgésekkel békéljél szent kezéhez,
Mert lám, hozzáfogad, csak reá hadd magad,
igen irgalmas úr ez.
14
Higgyünk mindörökké igazán csak őbenne,
Bűntűl őrizkedjünk, ne távozzunk el tőle,
Áldott az ő neve örökké mennyekbe,
ki már megkegyelmeze.
15
Éneklém ezeket megkeseredett szívvel,
Várván Úr kegyelmét fejemre szent lelkével,
Té-tova bujdosván, bűnömön bánkódván,
tusakodván ördöggel.

5

megengedtetik: megbocsáttatik
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Adj már csendességet…
Adj már csendességet, lelki békességet,
mennybéli Úr!
Bujdosó elmémet ódd bútól szívemet,
kit sok kín fúr!
Sok ideje immár, hogy lelkem szomjan vár
mentségére,
Őrizd, ne hadd, ébreszd, haragod ne gerjeszd,
vesztségére!
Nem kicsiny munkával, fiad halálával
váltottál meg,
Kinek érdeméért most is szükségemet
teljesíts meg!
Irgalmad nagysága nem vétkem rútsága
feljebb való,
Irgalmad végtelen, de bűnöm éktelen
s romlást valló.
Jó voltod változást, gazdagságod fogyást
érezhet-é?
Engem te szolgádot, mint régen sokakot
ébreszthet-é?
Nem kell kételkednem, sőt jót reménlenem
igéd szerént,
Megadod kedvesen, mit igérsz kegyesen
hitem szerént.
Nyisd fel hát karodnak, szentséges markodnak
áldott zárját,
Add meg életemnek, nyomorult fejemnek
letört szárnyát;
Repülvén áldjalak, élvén imádjalak
vétek nélkül,
Kit jól gyakorolván haljak meg nyugodván
bú s kín nélkül!
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Psalmus 51.

ad notam: „Az Szentháromságnak, kinek imádkoznak”
1
Végtelen irgalmú, óh, te nagy hatalmú
Isten, légy már kegyelmes!
Onts ki mindenestöl jódot rám kebledből,
mert lá, mely veszedelmes
Bűnöm miatt lelkem, ki titkon rág éngem,
mert nagy sebbel sérelmes.
2
Mosd el rólam immár, kit lelkem alig vár,
mosd el bűnöm rútságát,
S együtt a rút hírrel, mint rút bűzt, enyészd el
förtelmem büdös szagát;
Esmérem vétkemet, kiért nap éngemet
rettent, mutatván magát.
3
Csak néked vétkeztem, bűnt ellened töttem,
óh, kegyelmes Istenem,
Kit semmi ravaszság nem csalhat, s álnokság
rejtve előtted nincsen,
Mert az nagy kék égből, mint királyi székből
látod, mit mível minden.
4
Ha érdemem szerint reám eresztesz kínt,
vészek, s jaj, hová légyek,
Ha teljes éltemben bűnt tettem mindenben,
bizony Pokolra mégyek,
Mert még létem előtt testem megfertözött,
óh, Istenem, már medgyek?
5
Éngem mert vétkével anyám éltetett el,
méhében hogy hordozott,
Vétket te penig bánsz, igazt szeretsz, kívánsz,
ki tiszta szívet hozott,
Hogy életre adál, azonnal oktatál,
mint érteném titkodot
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6
Én rút, háládatlan azért, foghatatlan
Isten, hozzád kiáltok,
Tisztíts izsópoddal, irgalmasságoddal,
mert lá, ki nagy kínt vallok,
Hogy undok vétkemből megtisztulván belöl
légyek szebb, hogysem vagyok!
7
Légyek fejérb hónál, s örömmondásoddal
tölts bé az én fülemet,
Élemíts elmémet küldvén örömedet,
ne száraszd ki velőmet
Csontomból bánattal, ne nézz rám haraggal,
mosd el inkább vétkemet!
8
Teremts ismét bennem teremtő Istenem,
tiszta szívet kegyesen,
Fúdd belém ismegént, hogy nagy szívem szerént
lelkem igazt szeressen,
Éngem, romlott szegént, rossz érdemem szerént
haragod el ne vessen!
9
Ne fossz meg lelkedtől, sőt idvösségemről
mondj örömet már nékem,
Szentelő lelkeddel hadd épüljön meg fel,
mint azelőtt, bús lelkem,
Hogy sok tévelyedtek tehozzád térjenek,
követvén bízvást éngem.
10
Az kövér áldozat jó kedvet nem hozhat,
jól tudom, Uram, néked,
Mert ha az kellene, örömest tisztelne
bús fejem azzal téged,
Töredelmességgel, buzgó könyörgéssel
beszéllem azért néked:
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11
Ímé, kioldoztam, s teelődbe hoztam
fene ötte sebemet,
Kit csak te gyógyíthatsz, életre fordíthatsz,
szánd keserves fejemet,
Bűneim kínjával, testem fájdalmával
ne gyötörd életemet!
12
Ha előbb nem hadtad, sőt hozzád fogadtad,
tahát mostan se hadd el
Jóvoltodból szegént, jó szokásod szerént
Sion falát támaszd fel,
Hogy mint áldozatot, adjak úgy hálákot
ki néked leginkább kell.
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Hogy Júliára talála, így köszöne néki
Az török „Gerekmez bu dünya sensiz”6 nótájára
Ez világ sem kell már nékem
Nálad nélkül, szép szerelmem,
Ki állasz most énmellettem,
Egészséggel7, édes lelkem!
Én bús szívem vidámsága,
Lelkem édes kévánsága,
Te vagy minden boldogsága,
Veled Isten áldomása.
Én drágalátos8 palotám,
Jó illatú, piros rózsám,
Gyönyörű szép kis violám,
Élj sokáig, szép Júliám!
Feltámada napom fénye,
Szemüldek fekete széne,
Két szemem világos fénye,
Élj, élj, életem reménye!
Szerelmedben meggyúlt szívem
Csak tégedet óhajt lelkem,
Én szívem, lelkem, szerelmem,
Idvez légy, én fejedelmem!
Júliámra hogy találék,
Örömemben így köszenék,
Térdet-fejet néki hajték,
Kin ő csak elmosolyodék.

6
7
8

Gerekmez bu dünya sensiz: (török) jelentése: „Nem kell a világ nálad nélkül”
egészséggel: itt: üdvözlési forma a 16. században: „Egészséggel!”
drágalátos: értékes, látni érdemes
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A darvaknak szól
Ugyanazon nótára

Mindennap jó reggel ezen repültök el szóldogálván, darvaim!
Reátok néztemben hullnak keservemben szemeimből könyveim9,
Hogy szép szerelmesem jut eszembe nékem, megújulnak kínjaim.
Látom, utatokot igazítottátok arra az ország felé,
Azholott az lakik, víg szívemet aki őmagánál rekeszté.
Valaha énrólam, ki híven szolgáltam, vallyon emlékezik-é?
Bujdosom, mint árva, idegen országba veszettül, mint szarándok,
Ruhámban sötét színt, szívemben szörnyű kínt viselek én, úgy gyászlok,
Szárnyam nincs, mint néked, kin mehetnék véled ahhoz, akit óhajtok.
Szárnyad vagyon, repülsz, szinte ott szállsz le, ülsz földében, hol akarod,
Te szomjúságodot szép forrásból csorgott tiszta vizével oltod,
Örömem környékét, az ő lakóhelyét: Paradicsomot látod.
De ne siess, kérlek, tőled hadd izenjek néki rövid beszéddel,
Vagy ha az nem lehet, csak írjam nevemet mellyedre fel véremmel,
Kin megesmérhesse, hogy csak őérette tűrök mindent jó kedvvel.
Ádjon az jó Isten néki egészséget, víg és hosszú életet,
Mint mezők virággal, tündökljék sok jókkal, áldja mindennel őtet;
Nyomán is tavasszal teremjen rózsaszál, s keserüljön éngemet!
Sok háborúimban, bujdosó voltomban, midőn darvakat látnék
Szép renden repülni s azfelé halanni, hol szép Júlia laknék,
El-felfohászkodván s utánok kiáltván tőlük én így izenék.

9

könyveim: könnyeim
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Júliát hasonlítja a szerelemhez, mely
hasonlatosságot a Júlia dicséretén kezd el
az „Csak búbánat” nótájára

Júlia két szemem, olthatatlan szenem, véghetetlen szerelmem,
Júlia víg kedvem s néha nagy keservem, örömem és gyötrelmem,
Júlia életem, egyetlenegy lelkem, ki egyedül bír vélem.
Júlia az lelkem, mikoron szól nékem, szerelem beszél vélem,
Júlia ha rám néz, azonnal eszem vész, mert szerelem néz éngem,
Júlia hol alszik, még az is úgy tetszik, hogy ott nyugszik szerelem.
Ő tüzes lelkemnek, fájdalmas szívemnek kívánt jó orvossága,
Ő szemem világa, árnéktartó ága, jó szerencsés csillaga,
Ő, kinek kívüle ez világ szépsége nem kell, sem vigassága.
Vagy áll, ül, nevet, sír, örül, levelet ír, szerelem is azt teszi,
Vagy múlat, énekel, vagy sétál alá s fel, szerelem azt míveli,
Mert mint jó barátját, Venus asszony fiát kézen fogva viseli.
A Paradicsomba termett szép új rózsa dicsőséges orcája,
Testszín ruhájába aki őtet látja, szép Venusnak alítja10,
Új formában illik, mint nap, úgy tündöklik gyöngy között fényes haja.
Duna lefoltába rugaszkodott sajka11 mely sebességgel mégyen,
Táncát ő úgy járja, merőn áll dereka, mintha csúszna sík jégen,
Valahová lépik, sok szemek kísérik csudálván, jár mely szépen.
Midőn néha térül vagy mellettem kerül, szoknyája elterjedvén,
Szerelmével belül vészen akkor körül éngemet felgerjesztvén;
Udvari jó módját látván, érzem kínját, keservesen ránézvén.
Akkor az én dolgom azonképpen vagyon, amint a bölcsök12 írják,
Hogy egy kárhozottnak Pokolban nagy kányák szívét rágják, szaggatják,
De nem fogyathatják, noha rágton-rágják, mert nőttön-nőni látják.
Én szívemet is így, mikor énhozzám víg, ő nevelten neveli13,
De viszont, mint kánya, ő kegyetlen kínja rágja, szaggatja, eszi,
Én állapotomot, mint egy kárhozatot, oly keservessé teszi.
Dolga mind egyenlő, szerelemmel egy ő, csak erkölcse különböz,
Kegyes a szerelem, s Júlia kegyetlen, éngem halálra üldöz,
Szerelem mely édes, Júlia oly mérges, mert éngem csak ver földhöz.
10
11
12
13

alítja: véli, gondolja
sajka: evezővel hajtott vízi jármű
bölcsök: bölcsek
neveli: növeli

154

04fejezet.indd 154

2017. 03. 17. 9:20

Egy
Egy
katonaének
katonaének

In In
laudem
laudem
confi
confi
niorum:
niorum:
A végek
A végek
dicsérete
dicsérete
Az Az
„Csak
„Csak
búbánat”
búbánat”
nótájára
nótájára
Vitézek, mi lehet ez széles föld felett
szebb dolog az végeknél?
Holott1 kikeletkor az sok szép madár szól,
kivel ember ugyan él;
Mező jó illatot, az ég szép harmatot
ád, ki kedves mindennél.

Ellenséget látván örömmel kiáltván
ők kopiákot törnek,
S ha súlyosan vagyon az dolog harcokon,
szólítatlan megtérnek,
Sok vérben fertezvén arcul reá térvén6
űzőt sokszor megvernek.

Ellenség hírére vitézeknek szíve
gyakorta ott felbuzdul,
Sőt azon kívül is, csak jó kedvébűl is
vitéz próbálni indul,
Holott sebesedik, öl, fog, vitézkedik,
homlokán vér lecsordul.

Az nagy széles mező, az szép liget, erdő
sétáló palotájok,
Az utaknak lese, kemény harcok helye
tanuló oskolájok,
Csatán való éhség, szomjúság, nagy hévség
s fáradtság múlatságok.

Veres zászlók alatt lobogós kopiát2
vitézek ott viselik,
Roppant sereg előtt távol az sík mezőt
széllyel nyargalják, nézik;
Az párduckápákkal3, fényes sisakokkal,
forgókkal szép mindenik.

Az éles szablyákban örvendeznek méltán,
mert ők fejeket szednek,
Viadalhelyeken véresen, sebesen,
halva sokan feküsznek,
Sok vad s madár gyomra gyakran koporsója
vitézül holt testeknek.

Jó szerecsen lovak4 alattok ugrálnak,
hogyha trombita riadt,
Köztök ki strázsát áll, ki lováról leszáll,
nyugszik reggel, hol virradt,
Midőn éjten-éjjel csataviseléssel
mindenik lankadt s fáradt.

Óh, végbelieknek, ifjú vitézeknek
dicséretes serege!
Kiknek ez világon szerteszerént vagyon
mindeneknél jó neve,
Mint sok fát gyümölccsel, sok jó szerencsékkel
áldjon Isten mezőkbe!

Az jó hírért, névért s az szép tisztességért
ők mindent hátra hadnak,
Emberségről példát, vitézségről formát
mindeneknek ők adnak,
Midőn, mint jó rárók5, mezőn széllyel járók,
vagdalkoznak, futtatnak.
1 holott: ahol
kopia:
kopja, hosszú, lándzsaszerű szúrófegyver, fő1 2holott:
ahol
leg lovas
2 kopia:
kopja,katonák
hosszú,használták
lándzsaszerű szúrófegyver, főleg lovas katonák használták
párduckápa:
párducbőrből
készített
csuklya
3 3párduckápa:
párducbőrből
készített
csuklya
Szerecsen
lovak:
török-arab
vérvonalú
lovak,
a vég-küzdelmekben elpusztult lóállomány helyett tenyész4 4Szerecsen
lovak:
török-arab
vérvonalú
lovak,
a végvári
küzdelmekben
elpusztult lóállomány helyett
tett,vári
nemesített
fajta
tenyésztett,
5 ráró:
sólyom nemesített fajta.
ráró:
6 5arcul
reá sólyom
térvén: visszafordulva
6 arcul reá térvén: visszafordulva
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WILLIAM SHAKESPEARE
(1564–1616)

Szonettek
LXXV.
Az vagy nekem, mi testnek a kenyér
S tavaszi zápor fűszere a földnek;
Lelkem miattad örök harcban él,
Mint a fösvény, kit pénze gondja öl meg;
Csupa fény és boldogság büszke elmém,
Majd fél: az idő ellop, eltemet;
Csak az enyém légy, néha azt szeretném,
Majd, hogy a világ lássa kincsemet;
Arcod varázsa csordultig betölt
S egy pillantásodért is sorvadok;
Nincs más, nem is akarok más gyönyört,
Csak amit tőled kaptam s még kapok.
Koldus-szegény királyi gazdagon,
Részeg vagyok és mindig szomjazom.
Szabó Lőrinc fordítása

XXVII.
Kimerült utas, esem édes ágyba,
Minden tagom esdi a pihenőt;
De akkor a fejem kezd utazásba,
S lelkem gyötri, mikor a test kidőlt;
Mert akkor (innen, messziről) mohón
Indul zarándok agyam tefeléd,
Oly sötétbe meresztve roskadó
Pillámat, amilyen a vakoké:
Hacsak lelkem látomása ide
Nem hozza, üres szemeimbe, árnyad,
Mely, mint a rémteli éj ékszere,
Szép s új díszt ad vén s komor éjszakámnak.
Lásd, így nappal testem, éjjel szívem,
Miattad, s miattam, sose pihen.
Szabó Lőrinc fordítása
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Hamlet, dán királyfi
Harmadik felvonás
[részletek]
1. szín
HAMLET
Lenni vagy nem lenni: az itt a kérdés.
Akkor nemesb-e a lélek, ha tűri
Balsorsa minden nyűgét s nyilait;
Vagy ha kiszáll tenger fájdalma ellen,
S fegyvert ragadva véget vet neki?
Meghalni – elszunnyadni – semmi több;
S egy álom által elvégezni mind
A szív keservét, a test eredendő,
Természetes rázkódtatásait:
Oly cél, minőt óhajthat a kegyes.
Meghalni – elszunnyadni – és alunni!
Talán álmodni: ez a bökkenő;
Mert hogy mi álmok jőnek a halálban,
Ha majd leráztuk mind e földi bajt,
Ez visszadöbbent. E meggondolás az,
Mi a nyomort oly hosszan élteti:
Mert ki viselné a kor gúny-csapásit,
Zsarnok boszúját, gőgös ember dölyfét,
Útált szerelme kínját, pör-halasztást,
A hívatalnak packázásait,
S mind a rugást, mellyel méltatlanok
Bántalmazzák a tűrő érdemet:
Ha nyúgalomba küldhetné magát
Egy puszta tőrrel? Ki hordaná e terheket,
Izzadva, nyögve élte fáradalmin,
Ha rettegésünk egy halál utáni
Valamitől – a nem ismert tartomány,
Melyből nem tér meg utazó – le nem
Lohasztja kedvünk, inkább tűrni a
Jelen gonoszt, mint ismeretlenek
Felé sietni? Ekképp az öntudat
Belőlünk mind gyávát csinál,
S az elszántság természetes szinét
A gondolat halványra betegíti;
Ily kétkedés által sok nagyszerű,
Fontos merény kifordul medriből
S elveszti „tett” nevét.
[…]
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2. szín
HAMLET
Már jőnek: bárgyunak kell látszanom.
Foglalj helyet.
Dán induló. Harsonák. Király, királyné, Polonius,
Ophelia, Rosencrantz, Guildenstern és mások jőnek
KIRÁLY
Hogy van Hamlet öcsénk?
HAMLET
Felségesen, mákúgyse, a kaméleon kosztján: levegőt eszem, ígéret töltelékkel.
Kappant se hizlalnak így.
KIRÁLY
Semmi közöm e felelettel, Hamlet; ez nem az én mondásom.
HAMLET
Nem ám, de az enyém se már. – Uram, ön játszott egyszer az egyetemen, mondja?
POLONIUS
Igen, bizony, fönség; s jó színésznek tartottak.
HAMLET
S mi volt a szerepe?
POLONIUS
Julius Caesar; megöltek a Capitoliumon; Brutus ölt meg.
HAMLET
Na, ugyan brutális szerep volt tőle, megölni egy ily capitális borjút. – Készen
a játszók?
ROSENCRANTZ
Igenis, fönséges úr; engedelmét várják.
KIRÁLYNÉ
Jer ide, édes Hamlet; ülj mellém.
HAMLET
Nem, kedves anyám; itt vonzóbb érc van.
POLONIUS
Ahá! Tetszik látni?
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HAMLET
Kisasszony, ölébe fekhetem?
(Ophelia lábaihoz dőlve)
OPHELIA
Nem, uram.
HAMLET
Azaz, ölébe hajthatom a fejem?
OPHELIA
Igen, uram.
HAMLET
Azt gondolja, pórias értelemben vettem?
OPHELIA
Semmit se gondolok, uram.
HAMLET
Mily szép gondolat, egy szép leány lába közt fekünni!
OPHELIA
Tessék?
HAMLET
Semmit se mondtam.
OPHELIA
Jókedve van, fönséges úr.
HAMLET
Kinek? Nekem?
OPHELIA
Igenis.
HAMLET
Ó, boldog Isten! Hisz én vagyok a világ első bohóca. Ki tehet arról, ha jókedve van; hisz látja, mily vidor az anyám is, pedig az apám most halt meg, csak
két órája.
OPHELIA
Dehogy: kétszer két hónapja is van már, fönség.
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HAMLET
Oly régen? Gyászolja hát az ördög! Én cobolyköntöst csináltatok. Uramfia!
Két hónapja, s még el sincs felejtve! Úgy hát megérjük, hogy valamely nagy
embert fél évvel is túlél az emlékezete; csakhogy, Mária úgyse, templomot
építsen ám, különben eszébe sem jut senkinek; úgy jár, mint a fa ló, melynek
sírverse így hangzik: „Mer’ ó! már a fa ló el van feledve.”
Hoboják.1 A némajáték föllép.
Jő egy király és egy királyné, igen nyájaskodva. A királyné megöleli férjét, letérdel
és fogadkozik. A király fölemeli, vállára hajtja fejét; aztán egy virágpamlagra fekszik. A királyné, látva, hogy elszunnyadt, távozik. Most jő egy cinkos, koronáját
leveszi, megcsókolja, s mérget töltve a király fülébe, elmegy. A királyné visszatér,
halva látván férjét, szenvedélyes mozdulatokba tör ki. A mérgező, két vagy három
néma személlyel, ismét megjelenik, s bánkódni látszik a királynéval. A holttestet
elviszik. A mérgező ajándékkal udvarol a királynénak; az eleinte utálatot, nemakarást fejez ki, de végre elfogadja szerelmét. Elmennek
OPHELIA
Mit jelent ez, fönséges úr?
HAMLET
E biz alattomos hókuszpókusz: gonoszt jelent.
OPHELIA
Talán a darab velejét mutatja a némajáték?
Prológus jő
HAMLET
Mindjárt megtudjuk eme fickóktól: mert a színészben nem áll a szó; kibeszél
az mindent.
OPHELIA
Elmondják, mit jelent e némajáték?
HAMLET
El ám, s minden némajátékot, amit velök játszanék; csak ne szégyelljen velök
játszani, ők bizony nem szégyellik elmondani, mit jelent.
OPHELIA
Be hamis, be hamis. Én a darabra figyelek.

1

hoboják: oboák
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PROLÓGUS
„Magunk imé, s tragédiánk
Fölségtek elé borulánk:
Kérjük, figyeljen tűrve ránk.”
HAMLET
Prológus ez, vagy gyűrűbe vésett jelige?
OPHELIA
Rövid biz az, fönség.
HAMLET
Mint a nő szerelme.
Jön a színpadi király és királyné
SZÍNÉSZ KIRÁLY
Már Phoebus ím, harmincadszor kerűl
Neptun sós árja s a földgömb körűl;
S harminc-tizenkét hold kölcsön világa
Tizenkét harmincszor tűnt a világra;
Hogy viszonos szent frigy kapcsol velem:
Kezünket Hymen2, szívünk szerelem.
SZÍNÉSZ KIRÁLYNÉ
Még egyszer annyi holdat és napot
Érjünk, mielőtt szerelmünk elapad.
De jaj! felséged máris oly beteg
– Ép volta eltünt, kedve csüggeteg –,
Hogy félve-féltem. De bár féltsem én,
Uram, ne hagyjon téged a remény;
Arányt tart nőben féltés, szerelem:
Vagy semmi, vagy mindkettő szertelen.
No már, szerelmem jól tudod, minő:
Félelmem azzal egy arányba nő;
Nagy szeretet fél, apró kételyen:
S hol a félsz nagy, nagy ott a szerelem.
SZÍNÉSZ KIRÁLY
Itt hagylak, édes, nem soká pedig:
Szerves erőm már lanyhán működik;
Te élj, szeretve és tisztelve, még
E szép világban; s tán egy oly derék
Férj oldalán...
2

Hymen: nászisten
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SZÍNÉSZ KIRÁLYNÉ
Ne a többit! ne, ó,
Ily szerelem szivemnek áruló!
Másod férjemmel átkozott legyek;
Máshoz csak az mén, ki megölt egyet.
HAMLET
(félre) Üröm, üröm.
SZÍNÉSZ KIRÁLYNÉ
A második nász inditó oka
Szennyes haszonvágy, szerelem soha;
Másodszor öltem meg holt férjemet,
Ha második férj csókol engemet.
SZÍNÉSZ KIRÁLY
Most, elhiszem, úgy érzesz, mint beszélsz;
De fogadásunk gyakran füstbe vész.
Föltételünk emlékezésnek rabja:
Vérmes szülött, de már számlálva napja;
Míg éretlen gyümölcs, fáján tapad;
Ha megpuhúl: rázatlan leszakad.
De kell, szükség felednünk e rovást,
Az ily magunkra felrótt tartozást:
Mert amit így fogad a szenvedély,
A szenvedéllyel oda lesz a cél.
Erős bú, vagy öröm, feltétele
Foganatát magával rontja le:
Mert hol öröm s bú van legfőbb fokon,
Az sír, ez örvend minden kis okon.
Nem örök e világ; az sem csoda,
Ha sorsunkkal a szeretet oda:
Mert hogy melyik vezérli, vitapont:
Szerelem-é a sorsot, vagy viszont?
Nagy férfi buktán, lásd, kegyence fut;
Szegény kapós lesz, amint polcra jut:
Így, a szeretet sorsunk követi;
Ki nem szorul barátra, lesz neki;
S ki álbarátot szükségben kisért,
Ellent csinálni biztos útra tért.
De, visszatérve honnan indulék:
Sors, akarat oly ellensarki vég,
Hogy terveink legtöbbször füstbe mennek;
Miénk a szándok, nem sükere ennek.
Te sem mégy máshoz, most úgy gondolod;
De elhal eszméd, ha férjed halott.
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SZÍNÉSZ KIRÁLYNÉ
Ne adjon tápot a föld, fényt az ég!
Élvét, nyugalmát éj s nap vonja még!
Kétségre váljon remény, bízalom!
Börtön magánya légyen vígaszom!
Dúljon gyönyör-sápasztó baleset,
Ha mire vágytam, minden kedveset!
Szenvedjek itt s ott öröklétü kínt:
Ha, egyszer özvegy, nő leszek megint!
HAMLET
Ha most ezt megszegné!
SZÍNÉSZ KIRÁLY
Nagy eskü ez. De lelkem oly alélt:
Menj, hadd csalom meg ezt a hosszu délt
Álommal, édes. (Elalszik)
SZÍNÉSZ KIRÁLYNÉ
Ringasson az álom;
Ármány soha kettőnk közé ne szálljon. (El)
HAMLET
Asszonyom, hogy tetszik a darab?
KIRÁLYNÉ
A hölgy mintha nagyon is fogadkoznék.
HAMLET
Ó, de szavát tartja ám!
KIRÁLY
Hallottad a meséjét? Nincs benne valami bántó?
HAMLET
Nincs, nincs: hiszen csak tréfálnak, tréfából mérgeződnek; semmi bántó a világon.
KIRÁLY
Hogy is hívják a darabot?
HAMLET
Az egérfogó. Hogy miért úgy? Képletesen. A darab egy Viennában történt
gyilkosságot ábrázol; Gonzago neve a fejedelemnek; nője Baptista. Mindjárt
meglátják. Gonosz egy darab, az igaz; de hát aztán? Felséged lelkiösmerete
tiszta, a miénk is; minket hát nem érdekel: kinek nem inge, ne vegye magára.
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Lucianus jő
Ez valami Lucianus, a király öccse.
OPHELIA
Fenséged nagyon jó kórus.
HAMLET
Igen jó tolmács tudnék lenni ön és szerelme közt, csak már látnám a szökdelő
bábokat.
OPHELIA
Csapkod, uram, csapkod.
HAMLET
Bezzeg jajgatna ám belé, míg el tudná venni az ostorom csapóját.
OPHELIA
Mindegyre jobb – s rosszabb.
HAMLET
Arra esküsznek férjeikkel is. – Kezdj belé már, gyilkos; ne vágj oly veszett
pofákat, hanem kezdd el. Hadd lám:
„A károgó holló bosszút üvölt...”
LUCIANUS
Szándok sötét, kéz kész, biztos szerem.
Idő szolgál, s egy lélek sincs jelen.
Te, szörny-itallá főtt éjféli gyom,
Melyet Hekate3 hármas átka nyom,
Varázserőd, ádáz tulajdonod
Ez ép élten most kell bitorlanod.
(Mérgét az alvó fülébe önti)
HAMLET
Kertjében mérgezi meg, a birtokáért. Neve, mondom, Gonzago; igaz, meglett
történet, meg is van írva választékos olasz nyelven. Mindjárt meglátják, hogyan nyeri el a gyilkos Gonzago nője szerelmét.
OPHELIA
A király föláll.

3

Hekaté: a varázslás és a sötétség istennője a görög mitológiában, aki az alvilághoz tartozik, és uralkodik a kísértetek felett. Háromfejűként (múlt, jelen, jövő felé néző arccal) vagy háromtestűként (égi, földi, alvilági
alakban) is szokták ábrázolni.
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HAMLET
Mit! Megijedt, vak tűztől?
KIRÁLYNÉ
Hogy van, felséges férjem?
POLONIUS
Félbe kell hagyni a darabot.
KIRÁLY
Világot ide! Menjünk.
MIND
Világot! világot!
Mind el Hamleten és Horatión kívül
HAMLET
Ám sírjon a nyíl verte vad:
Ép gímnek tréfaság:
Mert ki vigyáz, ki meg szunyad:
Így foly le a világ.
Nos, barátom (ha másképp szerencsém hátat fordítana), ez, meg egy tollerdő,
meg egy pár vidékies szalagcsokor kivágott cipőimen, nem bejuttatna engem
akármely színészcsapatba, vagy hogy?
HORATIO
Fél jutalomjátékra.
HAMLET
Egészre, ha mondom.
Mert hát, tudod, hű Dámonom4,
Ez ország, bírta bár
Hajdan Jupiter: bírja most
Egy, egy füles-pityke.
HORATIO
Rímelhetett volna, fönség.
HAMLET
Ó, édes Horatióm! Most már tízezer forintot mernék tenni a szellem szavára.
Vetted észre?
HORATIO
Nagyon jól, fenséges úr.
4

Dámonom: Dámon a hű barát megtestesítője; Vergiliusnál szerepel
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HAMLET
Mikor a mérgezés következett.
HORATIO
Nagyon jól megjegyeztem.
HAMLET
Ha, ha! – Te, valami zenét! Fuvolákat ide, hé!
Mert hát, ha a király nem szereti
Komédiánkat – hát nem kell neki.
[…]
3. szín
HAMLET
Most megtehetném, top! imádkozik.
És, most teszem meg: – akkor mennybe mén.
Így állok én bosszút? Megfontolandó.
Atyámat egy gazember megöli,
S én, ez apának egyetlen fia,
Azt a gazembert mennyországba küldöm.
Hisz ez díj, jutalom, nem bosszuállás.
Ő az atyámat hízottan, kenyér
Elégségében ölte meg, midőn
Virágzott bűne, mint nyiló tavasz;
S ki tudja, Istennél egyéb, hogy áll
A számadása most? de emberi
Körülmények s gondolkozás szerint
Súlyos lehet. S én bosszut álltam-e,
Ha rajt’ ütök, midőn tisztálja lelkét,
Midőn ama nagy útra kész, megért?
Nem.
Be, kard; tanulj te szörnyűbb markolást.
Majd részegen ha alszik, vagy dühöng,
Vagy vérparázna ágyán kéjeleg,
Kockázik, esküdöz, s olyat csinál,
Min üdvösség zamatja semmi sincs:
Akkor bököm le, hogy két sarka égre
Kapáljon, s lelke légyen kárhozott,
S mint a pokol, hová megy, fekete.
De vár anyám – te díjad megkapod;
E gyógyszer nyújtja csak beteg napod.
Arany János fordítása
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V. A BAROKK ÉS A FRANCIA KLASSZICIZMUS
IRODALMA
HEINRICH WÖLFFLIN

(1864–1945)

Művészettörténeti alapfogalmak
Bevezetés
[részlet]

Ha nem tévedünk, a fejlődés folyamatát – ideiglenes formulázással – a következő öt fogalompárra vezethetjük vissza.
1. A fejlődés útja a linearitástól a festői felé, vagyis az egyik póluson a vonalnak mint
a szem útjelzőjének és vezetőjének kiképzése, a másik póluson a vonal szerepének fokozatos
elértéktelenítése. Általánosabban szólva: egyrészt a test tapintható jellegének – körvonalainak
és felületének – érzékletes megragadásáról van szó, másrészt arról a szemléletmódról, amely
teljesen át tudja engedni magát a puszta optikai látszatnak, és mellőzi az érzékletes vonalvezetést. Míg ott a dolgok határai kapnak hangsúlyt, itt a jelenség beleolvad a határtalanba.
A plasztikus és körvonalazó látásmód elszigeteli a dolgokat, a festői módon látó szem viszont
összekapcsolja őket egymással. Az egyik esetben az egyes konkrét testi jelenségnek mint szilárd, tapintható értéknek a megragadása a cél, a másik esetben a látott valóság egészének mint
valami lebegő látszatvilágnak a rögzítése.
2. A fejlődés útja a síkszerűtől a mélységi felé. A klasszikus művészet egy formaegész részeit sík rétegekben komponálja meg, a barokk az egymásmögöttiséget hangsúlyozza. A sík vonal eleme, a síkszerűen egymás mellett sorakozó motívumok nyújtják a legnagyobb szemléletességet; ha megfosztják értékétől a körvonalat, a sík is elveszti értékét, és a szem lényegében
aszerint köti össze a tárgyakat, melyik van „elöl”, s melyik van „hátul”. Ez nem jelent minőségi
differenciát: nincs semmiféle közvetlen összefüggésben a térbeli mélység ábrázolásának magasabb
rendű képességével, ellenben merőben más ábrázolásmód következménye, mint ahogy a „síkstílus” úgy, ahogyan azt mi értelmezzük, nem a primitív művészet stílusa, hanem csakis akkor léphet
fel, amikor a művészet a rövidülés és térábrázolás eszközei felett már teljes mértékben uralkodik.
3. A fejlődés útja a zárt formától a nyitott forma felé. Minden műnek zárt egészet kell
alkotnia, és fogyatékos az a műalkotás, amelyet nem érzünk önmagában körülhatároltnak.
Csakhogy a zártság követelményét egészen másképp interpretálták a 16. században, mint
a 17.-ben, olyannyira, hogy a barokk fellazult formavilágával szemben a reneszánsz kompozíciót teljesen zárt formarendnek nevezhetjük. A szabályok fellazítása, a tektonikus sziget oldódása vagy e változás egyéb rokon megnyilvánulásai nem egyszerűen a formák vonzerejének
fokozására szolgálnak, hanem következetesen megvalósított, új ábrázolásmódot jelentenek, s
így ezt a mozzanatot is az ábrázolás alapvonásai közé kell sorolnunk.
4. A fejlődés útja a sokszerűtől az egységes felé. A klasszikus formarend részei – bármilyen
szorosan kapcsolódjanak is a mű egészéhez – mégis mindig megtartják önálló életüket. Ez
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azonban nem a primitív művészet korlátlan önállósága: a részeket a mű egésze határozza meg,
s ez mégsem szünteti meg külön létüket. A reneszánsz mű tehát már eleve tagolt formahangsúlyával fordul a nézőhöz, akinek ily módon részről részre kell haladnia, s ez merőben más
szemléletmódot jelent azzal az egészben-látással szemben, amelyre a 17. századi műalkotások
késztetik az embert. Mindkét esetben egységről van szó (ellentétben azokkal a klasszikus művészetet megelőző korokkal, amikor az egész fogalmát a maga valódi értelmében még nem ismerték), csakhogy az egyik esetben ez az egység a szabadon kapcsolódó részek harmóniájában
nyilvánul meg, míg a másik esetben a tagok egyetlen motívummá forrnak egybe, vagy pedig
valamennyi részelem egy vezérmotívumnak rendelődik alá.
5. A tárgyi abszolút és relatív világossága. Ez az ellentét közvetlen kapcsolatban áll a lineáris és festői ellentétével: vagyis egyrészt azzal az ábrázolásmóddal, amely a dolgokat a maguk konkrét egyediségében s a tapintóérzék számára hozzáférhető plaszticitással ragadja meg,
másrészt azzal az ábrázolásmóddal, amely mindezt megjelenésében, egészében és éppen nem
plasztikus minőségében tárja elénk. Kétségtelenül jellemző a klasszikus korszakra, hogy a tökéletes világosságnak olyan eszményét alakította ki, amelyet a 15. század még éppen csak sejteni vélt, a 17. század pedig önként feláldozott. Ez még nem jelenti a motiváció áttekinthetetlenségét, ami mindig visszatetszést szül, csupán azt, hogy a motívum világossága ezentúl már
nem öncél; nincs többé szükség rá, hogy a formák a maguk teljességében terüljenek ki a szem
előtt, elegendő, ha megfelelő támaszpontokat nyújtanak. Kompozíció, fény és szín már nem
szolgálják feltétlenül a felépítés világosságát, hanem a maguk önálló életét élik. Előfordul
olykor, hogy az abszolút világos felépítés ilyen részleges elhomályosulása csupán a mű vonzerejének fokozását szolgálja; mint nagy, átfogú jellegű ábrázolásmód a „relatív” világosság
akkor lép fel a művészettörténetben, amikor a valóságot merőben más jelenségként kezdik
szemlélni. Itt sem minőségi differenciát jelent, ha a barokk eltér Dürer és Raffaello eszményeitől, hanem csupán másféle tájékozódást a világban.
Mándy Stefánia fordítása
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MIGUEL DE CERVANTES

(1547–1616)

Don Quijote
[részlet]

Nyolcadik fejezet
Arról a fényes sikerről, melyet a hős Don Quijote aratott
a szélmalmok ellen vívott rettenetes és minden képzeletet felülmúló kalandban,
és több, hűséges feljegyzésre méltó, szerencsés esemény
E pillanatban mintegy harminc vagy negyven szélmalom tűnt fel a síkon előttök. Alig látta
meg őket Don Quijote, rögtön e szavakat intézte fegyverhordozójához:
– A szerencse sokkal jobban kedvez ügyünknek, semmint mi magunk valaha még csak
álmodni is mertük volna: mert íme, nézd csak, barátom, Sancho Panza, hogyan ágaskodik
ott az a harminc vagy még több óriás, és én rögtön rajtok ütök, hogy megöljem valamennyit:
a zsákmánnyal megvetjük gazdagságunk alapját, s bizonyára nemes harc és Istennek tetsző
szolgálat lesz, ha ezt a gonosz fajzatot kiirtjuk a föld színéről.
– Micsoda óriások? – kérdezte Sancho Panza.
– Azok ott előttünk – felelte gazdája –, a karjuk olyan hosszú, hogy egyik-másiké egész
mérföldnyi.
– De uram – vetette ellen Sancho Panza –, hiszen amik ott látszanak, nem óriások, hanem
szélmalmok; amiket pedig kegyelmed karoknak vél, a lapátok, melyeket a szél forgat, s a malomkövet hajtják.
– Látszik – mondta Don Quijote –, hogy nincs jártasságod az ilynemű kalandokban. Óriások azok, s ha félsz, vonulj vissza, s imádkozzál azalatt, míg én vakmerő és egyenlőtlen viadalba bocsátkozom vélök.
Ezt mondván, sarkantyúba kapta Rocinantét, rá se hederítve fegyvernökének, Sanchónak
szavára, aki torka szakadtából váltig kiabálta, hogy szélmalmokat, nem pedig óriásokat akar
megtámadni. Ő azonban annyira szilárdan hitte, hogy óriásokkal van dolga, hogy nem hallgatott Sancho szavára, és bár már közel jutott, figyelemre sem méltatta, mi van előtte, hanem
ehelyett fennszóval kiáltotta:
– Ne fussatok, gyáva, aljas fajzatok! Csak egyetlen magányos lovag támad rátok!
E percben szellő kelt, s a nagy vitorlák forogni kezdtek. Mikor ezt Don Quijote meglátta,
így folytatta szavait:
– És ha még több kart emelgetnétek is, mint az óriás Briareusz, mégis lakolnotok kell!
Ezt mondván, egész szívével szerelme hölgyének, Dulcineának ajánlotta magát, arra kérve
őt, hogy jöjjön segítségére a szörnyű harcban, majd sisakrostélyát mélyen lebocsátotta, a dárdát rohamra szögezte, s a Rocinantétól telhető legnagyobb sebességgel rontott neki a legközelebb álló szélmalomnak. Dárdájával beleszúrt az egyik vitorlába, de azt már olyan sebesen
hajtotta a szél, hogy a dárdát darabokra törte, a lovagot lovastul magasba ragadta magával, s
nyomban aztán úgy odateremtette a mezőre, hogy csak úgy nyekkent.
Sancho Panza oly gyorsasággal nyargalt segítségére, hogy szamara majd megszakadt, de
amidőn odaérkeztek úgy találta, hogy a lovag moccanni se tud: akkorát esett Rocinantéról.
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– Isten az atyám! – kiáltott fel Sancho. – Hát nem megmondtam-e kegyelmednek, nézze
meg jobban, mit cselekszik, hiszen ezek nem egyebek szélmalmoknál; ezt csak az nem látja,
akinek magának is szélmalom forog a fejében.
– Hallgass, barátom – válaszolt Don Quijote –, lásd, semmi sincs az örökös változandóságoknak inkább alávetve, mint a harcok eseményei. Annál inkább mondhatom ezt, mert
úgy hiszem, s valóban így is van, hogy ama bölcs Frestón változtatta szélmalmokká ezeket
az óriásokat, hogy elrabolja tőlem legyőzésük dicsőségét, ki nemrég könyveimtől és könyvtárszobámtól megfosztott, ilyen ellenséges érzülettel viseltetik ő irántam. De gonosz bűbájossága
végül mégse diadalmaskodik az én jó kardomon.
– Isten fordítsa jóra, amint tudja – szólt Sancho, s a lovagot talpra állítván, valahogy újra
felemelte Rocinantéra, melynek majdnem minden csontja kifordult helyéből.
Erről a kalandról beszéltek aztán, amint útjukat a Lápicehágó felé folytatták, ahol Don
Quijote állítása szerint – okvetlenül bőviben lesznek a jelesebbnél jelesebb kalandoknak,
minthogy az a legforgalmasabb helyek egyike.
Csak azon búsongott a lovag szertelen, hogy odalett a dárdája, s amint fegyverhordozójának erről panaszkodott, így szólt:
– Emlékszem, azt olvastam egykor a spanyol lovagról, Diego Pérez de Vargasról, hogy
midőn dárdája egyszer a csatában darabokra tört, egy tölgyfatörzset vagy -ágat vágott
le, s azzal később oly csodadolgokat művelt, s annyi mórt zúzott ízzé-porrá, hogy a
Machuca név ráragadt melléknévként, s e naptól fogva mind őt magát, mind utódait Vargas y Machucának hívták. Ezt pedig azért említettem, mert a legelső tölgyfáról
vagy cserről, mely szemembe ötlik, magam is éppily hatalmas ágat akarok törni, s azzal oly dolgokat szándékozom végbevinni, hogy azt fogod mondani magadról, te vagy
a legszerencsésebb halandó, mert méltó lehettél, hogy majdnem hihetetlen tetteket láss
és csodálj.
– Adja Isten – felelte Sancho –, hiszem én, hogy minden úgy lesz, amint kegyelmed mondja; hanem tessék most egy kissé jobban kiegyenesedni, mert kegyelmed egészen féloldalt ül,
bizonyosan azért, mert az esés nagyon összezúzta.
– Szent igaz – válaszolt Don Quijote –, hanem ha a fájdalom miatt nem panaszkodom,
ennek az az oka, hogy a kóbor lovagoknak tilos bármely sebesülésük miatt panaszkodniok,
még ha a belök fordulna is ki.
– No, már ha így van, akkor nincs mit felelnem – mondta Sancho –, de tanúm az élő
Isten, én bizony nagyon szeretném, ha kegyelmed panaszkodnék, mikor valamije fáj, mert
ami engem illet, én bizony a legkisebb bajomban is jajgatni szoktam, ha ugyan a fegyverhordozóknak is nem az a törvényök, ami a kóbor lovagoké, hogy tilos a jajgatás.
Don Quijote meg nem állhatta, hogy fegyverhordozója együgyűségén el ne mosolyodjék,
s kijelentette, hogy ezentúl is bátran jajgathat, ahogy és amikor csak akar, mert mind e napig
sohasem olvasta, hogy ez a lovagrend törvényeivel ellenkeznék.
Sancho ezután arra figyelmeztette urát, hogy talán ideje volna már a falatozásnak. Ez pedig
azt felelte, ő még nem éhezett meg, ami azonban Sanchót illeti, ha kedve tartja, ám falatozzék.
Sancho, hogy ekképpen az evésre rászabadították, a lehető legkényelmesebben elhelyezkedett szamarán, tarisznyájából előszedte a holmit, s ura mögött jól hátramaradva, hozzálátott
a falatozáshoz, s oly jóízűen kortyolgatott egyre-másra a kulacsból, hogy a legnyalánkabb
málagai borkóstoló is irigy szemmel nézhette volna.
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S amíg így mentében sűrűn nyelt kortyot korty után, még a gazdája ígéretei se jutottak
eszébe, a kalandok keresését pedig egyáltalában nem találta fáradságosnak, sőt minden veszedelmes voltuk ellenére a lehető legmulatságosabbnak.
A következő éjszakát ott töltötték aztán a közelben álló fák alatt, az egyikéről Don Quijote
egy dárdának való száraz ágat tört le, s erre tette rá az eltörött dárdáról levett vasat. Don Quijote egész éjjel nem aludt, hanem folytonosan Dulcineájára gondolt, hogy ő is egészen úgy
tegyen, ahogy könyveiben a kóbor lovagokról olvasta, akik számos éjet töltöttek álmatlanul
erdőkben és pusztaságokon, s szünet nélkül kedveseik emlékével foglalkoztak.
Nem így Sancho Panza: mert amikor gyomrát megtöltötte, s pedig nem is valami cikórialével, egyhuzamban átaludta az egész éjszakát, s ha csak ura fel nem rázza, őt ugyan se
az orrára sütő napsugár, se az új napkeltét vidáman köszöntő madársereg hangicsálása fel nem
ébresztette volna. Mikor felébredt, csakhamar megemelintette a kulacsot, de jóval üresebbnek érezte, mint tegnap, amin szíve el is szomorodott, mert a környékből azt nézte ki, hogy
ezen a bajon itt nem lehet egykönnyen segíteni.
Don Quijote reggelizni se kívánt, mert amint már említettük, sokkal élvezetesebb emlékekkel táplálkozott.
Útjukat tovább folyatták a Lápice-hágó felé, mely a hajnal kelte után mintegy három óra
múlva fel is tűnt szemük előtt.
– Itt – mondta Don Quijote a helyet megpillantva –, barátom, Sancho Panza, egész könyökig turkálhatunk az úgynevezett kalandokban. Hanem tartsd meg azt az egyet: ha látnád
is valaha, hogy én a világ legnagyobb veszedelmébe jutottam, neked csak akkor szabad védelmemre kardot rántanod, ha azt veszed észre, hogy akik rám támadnak, csupa aljas csőcseléknép; ily esetben segíthetsz, ellenben ha lovagok: a lovagrend törvénye szerint semmi áron sem
szabad és lehetséges segítségemre jönnöd mindaddig, míg nem vagy lovaggá ütve.
– Ebben – mondta Sancho – bizonyára nem lesz kegyelmednek kifogása engedelmességem ellen, annál is inkább, mert én már természetemnél fogva nagyon békeszerető vagyok, s
utálok minden zenebonát vagy kötekedést. Hanem, már ami a magam védelmét illeti: bizony
abban ezekre a törvényekre nem is hederítek, mert mind az isteni, mind az emberi törvények
bárkinek megengedik, hogy védje magát, akárki fiától jöjjön is a támadás.
– Ez ellen nincs is semmi kifogásom – felelte Don Quijote –, csupán arra nézve mondtam,
hogy ha netalán lovagok ellenében akarnál segítségemre jönni, attól óvakodj, s tartsd féken
természetes indulatodat.
– Fogadom, hogy úgy cselekszem – válaszolt Sancho –, s ezt a rendeletet úgy megtartom,
mint a vasárnapot.
E párbeszéd közben egyszer csak két Szent Benedek-rendi szerzetes tűnt fel előttük az úton,
valóságos dromedárokon ültek, mert az alattuk levő öszvérek csakugyan majdnem akkorák
valának. A szerzetesek por ellen védő szemüveget viseltek, kezökben pedig napernyőt tartottak. Mögöttük egy hintó jött négy vagy öt lovas és két gyalogos öszvérhajcsár kíséretében.
A kocsiban – mint utóbb kiderült – egy bizcayai úrnő utazott Sevillába a férjéhez, aki valami
nagyon megtisztelő kiküldetésben Indiákra készült. A barátok nem tartoztak hát a társasághoz, csak egy volt az útjok. Mégis alig pillantotta meg őket Don Quijote, így szólt fegyverhordozójához:
– Vagy nagyot tévedek, vagy a legrendkívülibb kaland áll előttem, mely valaha csak történt, mert az a két fekete alak valószínűleg, sőt egész biztosan, két varázsló, s a kocsiban
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valami elrablott hercegasszonyt visznek magokkal, nekem pedig az a kötelességem, hogy ezt
az erőszakoskodást minden erőmmel megakadályozzam.
– No, ez még a szélmalmoknál is veszettebb lesz – szólt Sancho –, hiszen nézze csak, uram,
ez a kettő itt benediktinus barát, a hintó pedig valami utazó társaságot visz. Hallgasson rám,
s gondolja meg kegyelmed, mit csinál, hogy az ördög valamiképp ki ne játssza.
– Mondtam már, Sancho – válaszolt Don Quijote –, keveset értesz te a kalandokhoz, s
azonnal meglátod, hogy minden úgy van, amint mondottam.
S alig ejtette ki e szavakat, előrerúgtatott, odaállt az út közepére, amerről a barátok jöttek,
s mikor ezek már oly közel jutottak hozzá, hogy azt hihette, hallhatják szavait, fennhangon
így kiáltott rájok:
– Ördöngös és erőszakos fajzat, bocsássátok rögtön szabadon e magas hercegnőket, kiket
azon a hintón magatokkal hurcoltok, mert ha nem: elkészülhettek, hogy tüstént halál fiai
lesztek gonosz tetteitek jogos büntetéséül!
A barátok visszarántották a kantárszárat, meglepődve Don Quijoténak mind alakjától,
mind pedig szavától, és ekképpen válaszoltak:
– Lovag úr, mi sem ördöngösek, sem erőszakosak nem vagyunk, hanem Szent Benedek
szerzetesei; megyünk a magunk útján, s nem tudjuk, hogy abban a hintóban vannak-e vagy
sem elrablott hercegnők.
– Mézesmázos szavak engem el nem ámítanak, mert jól ismerlek, hitszegő csőcselék –
mondta Don Quijote. Aztán egyéb választ sem várva, megsarkantyúzta Rocinantét, s előreszegzett dárdával oly dühvel és féktelenséggel rontott az egyik barátra, hogy ha a szerzetes
hirtelen le nem veti magát öszvéréről, bizonyára csúnyán a földre löki nyergéből, sőt talán
halálra is sebesíti.
A másik barát, látván, mi történt társával, sarkát belevágta jó öszvére oldalába, s nekiiramodott a mezőnek, a szélnél is gyorsabban.
Sancho Panza látta, hogy a barát a földre terült; gyorsan leugrott szamaráról, odasietett, s azonnal fosztogatni kezdte ruháit. E pillanatban ott termett mellette a szerzetesek két szolgalegénye, s rárivalltak, hogy meri az ő urukat vetkőztetni? Sancho azt
felelte, hogy őt ez törvényesen megilleti, a csata zsákmányaképpen, mert ura, Don
Quijote lett a győztes. A legények azonban nem ismertek tréfát, zsákmányról s csatáról
se akartak tudni, egyszersmind látván, hogy Don Quijote már jó messzire haladt, s
a hintóban ülőkkel beszélget; nekiestek Sanchónak, földre teperték, s szakállát az utolsó szálig kitépve irgalmatlanul eldöngették, úgy hagyták a porban elterülve, hogy alig
szuszogott.
Az elrémült, megfélemlített s halálra sápadt barát pedig hirtelen nyeregbe pattant, s társa
után iramodott, ki jó távol megállt, s onnan nézte-leste, mire fordul a támadás. Most azonban, be sem várva az esemény végét, tovább ügettek útjukon, s annyi keresztet vetettek magokra, mintha maga az ördög lett volna sarkukban.
Don Quijote pedig – amint már említettük – a hintóban ülő úrnővel ereszkedett beszédbe,
s így szóla hozzá:
– Szépséges, magas úrnő, egészen szabadon rendelkezhetik immár magával, mert elrablóidnak kevélységét porba sújtják hatalmas karjaim. S nehogy hosszas fáradságodba kerüljön
szabadítód nevének kikutatása: az én nevem Don Quijote de la Mancha, és rabja vagyok
a páratlan szépségű Dona Dulcinea del Tobosónak. Jótéteményem viszonzásául, asszonyom,
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nem kérek egyebet, csupán hogy menj el Tobosóba, köszöntsd nevemben a drága hölgyet, s
mondd el neki, mit cselekedtem megszabadításodért.
Mindazt, amit Don Quijote mondott, meghallotta a kocsi körül az egyik lovász, aki bizcayai volt. Mikor látta, hogy a lovag még mindig nem engedi tovább a kocsit, sőt azt követeli
forduljanak azonnal Toboso felé: odalépett Don Quijotéhoz, s dárdáját megragadván, rossz
spanyolsággal s még rosszabb bizcayai kiejtéssel mondta:
– Menni, menni, lovag; különben Isten, aki teremtette, ha kocsit nem hagyni menni, én
megölsz téged, oly igaz, mint ahogy én bizcayai lenni.
Don Quijote jól értette, mit akar mondani, s egészen nyugodtan felelt:
– Ha lovag volnál, ami nem vagy, már megbüntettem volna vakmerőségedet és szemtelenségedet, szolgalelkű teremtmény!
– Én nem lovag? – kiáltott a bizcayai. – Istenre esküszöm, te úgy hazudni, mint keresztény.
Dobja dárdát, húzza kardot, mindjárt meglátsz, ki fojtja vízbe macskát. Bizcayai úr a földön,
úr a tengeren, úr az ördögnél is, és te csúf hazudni, ha mást beszélni.
– Mindjárt meglátod, ahogy Agrages mondta – válaszolt Don Quijote, s dárdáját a földre
lökvén, kardját megragadta, s pajzsát maga elé tartva, rárohant a bizcayaira, azzal a szándékkal, hogy a vérét veszi.
Amint a bizcayai látta, hogyan ront rá, szeretett volna leszállani öszvéréről, mert afféle
bérbe vett s megbízhatatlan silány állat volt; most azonban már nem tehetett egyebet, csak
kardot rántott. De szerencséjére oly közel állt a hintóhoz, hogy onnan egy kocsivánkost hirtelen felragadhatott, mely pajzsul szolgálhatott, s így aztán oly hevesen csaptak össze, mint
két halálos ellenség. A többiek nagyon szerették volna megbékéltetni őket, de nem lehetett,
mert a bizcayai tört beszédével azt mondta, ha nem engedik csatáját bevégezni, rakásra öli
asszonyostul valamennyit, bárki gátolja.
A hintóbeli úrnő, megijedve és elrémülve a látottaktól, megparancsolta kocsisának, kissé
álljon félre, s így aztán távolabbról kísérte figyelemmel a kegyetlen tusát, melynek során
a bizcayai hatalmas csapást mért Don Quijote vállára a pajzs fölött, s a páncél védelme nélkül
ketté is hasította volna derékig.
Don Quijote a rettenetes ütésre fennhangon kiáltotta:
– Ó, én szívem szerelme, Dulcinea, te szépség virága! Jer lovagod segítségére, ki a te nagy
tökéletességed dicsőítésére ily rémítő viadalba bocsátkozott!
Ezt mondani, kardját még szorosabban megragadni, magát a pajzzsal jól elfödni s a bizcayaira rohanni csak egy pillanat műve volt, és szilárdan eltökélte, hogy mindennek egyetlen
kardcsapással vet véget.
Viszont a bizcayai, bár látta, hogy Don Quijote hevesen és bátran tör rá, eltökélte, hogy
nem hátrál. Várta hát, a kocsivánkossal fedezve magát; de öszvérét se jobbra, se balra nem
tudta fordítani, mert az állat nem szokta meg az ilyen sületlenségeket, s már meg se tudott
moccanni a kimerültségtől. Don Quijote – amint említettük – magasra emelt karddal rontott
neki, azzal a szándékkal, hogy kettévágja; a bizcayai hasonlóképpen emelt karddal s a vánkossal fedezkedve várta a támadót; a körülállók pedig valamennyien félve és remegve lesték, mi
lesz a rémítő, fenyegető összecsapás vége.
Győri Vilmos fordítását átdolgozta Benyhe János
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RYMAY JÁNOS
(1570 k.–1631)

Kiben kesereg a magyar nemzetnek romlásán s fogyásán
Ó, szegény megromlott s elfogyott magyar nép,
Vitézséggel nevelt hírrel vagy igen szép,
Kár, hogy tartatol úgy, mint senyvedendő kép,
Előmenetedre nincs egy utad is ép.
Kedvelt, becsült véred lett csúfoltságossá,
Szablyádnak bő zsoldja nagy olcsóságossá,
Megcsorbult nemzeted változott korcsossá,
Neved ékessége utálatságossá.
Föld reménységére felnevelt úrfiak
Szemétre vertettek úgy, mint köz tyúkfiak,
11 Zsírokkal hízódnak az idegen fiak,
12 Hozzád nem különbek, mint az ördögfiak.
Hazádnak szép vége mindenütt csonkán áll,
Sereged szép száma fogy, romol s szállton száll,
Ínséged nő s árad, veled egy ágyban hál,
Bő étkeid helyett rakódik apró tál.
Ki szánhat? bánd magad nyomorúságodat,
Mert nézi s nem érzi az csak romlásodat,
Aki építhetné te szép országodat,
Könnyen múlatja el csak záloglásidat.
Sem pénz, jószág mostan, s méltó árú posztó
Nem indít, hogy szolgálj, megszűkült az osztó,
Csudáld, hogy minden rend nem kóborló s fosztó,
Az nagy orv mert kicsinyt szörnyebb felakasztó.
Ó, kedves nemzetem, hazám, édes felem,
Kivel szerelmetes mind tavaszom , télem,
Keseregj, sírj, kiálts Istenedhez velem;
Nálad, hogy szeretlek, legyen e vers jelem.
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PÁZMÁNY PÉTER
(1570–1637)

Az utolsó ítéletnek rettenetességérűl
[részletek]

Keresztyén hitünknek ágazatja tartja, hogy amely Krisztus alázatos születésével, gyarló és
kereszt alá vettetett testben e világra jött váltságunkért: világ végén, nagy hatalommal és
dücsőséges felséggel, másodszor jő hozzánk; hogy törvényt látván, megítílje és utolsó sentenciájával1 érdemek szerént boldogítsa vagy kárhoztassa az embereket. Az első jövetelben
elrejtetett az ő színének dücsősége: utálatosnak és minden embereknél alábbvalónak tetszett.
De a másik jövetele az Atyaistennek dücsőségével teljes lészen. Az első jövetelben egy büdös
istállóban, egy alkalmatlan jászolban volt helye. De a másik jövetelben királyi székben, fényes
felhőben láttatik. Az első jövetelben ökör és szamár volt udvarlója, de a másik jöveteliben,
valamennyi angyalok vannak mennyországban, mind körüle forognak. Az első jövetelben
csak Mária és József voltanak mellette, de a másik jövetelben sok ezer szentek szolgálnak
néki. Sőt amint Zakariás2 mondja: valamely szentek voltak világ kezdetitül fogva, mind véle
lésznek, assessori3 lésznek, hogy ítílőszékben ülvén ítíljék a gonoszokat. Az első jövetelben
oly szelídnek látszott, mint a bárány, ki csak száját sem tátotta öldöklői előtt. De a másik
jövetelben olyan lészen, úgymond Ozseás4, mint az oroszlán vagy a medve, mikor elragadják
kölykeit. Tekintete emésztő láng, szava kétélű pallos, nyelve emésztő tűz lészen. Az első jövetelben nem kiáltott, nem feddődött, nem volt kedvetlen és háborgó. De a másik jövetelben
verekedő lészen, és akkor kezdetik az ő haragja. Mert mindaddig tűr és szenved: akkor osztán
ordítva szól, mint a szülő asszony fájdalmában. Azaz: valamennyi ostorral csapkodta Isten
a világot, mikor tűzzel, vízzel, karddal, éhséggel és döghalállal rontotta; mindazok csak tűrések és hallgatások ahhoz képest, amint kimutatja haragját az utolsó ítíletben. […]
Első félelmes dolog az utolsó ítíletben az, hogy a felséges Isten minden titkos bűneinket
és elrejtett álnakságainkat világ eleibe terjeszti, hogy mindenek bizonysági légyenek az ő igaz
ítíletinek. Azért mihent Krisztus szép, fényes felhőben azon a helyen megjelenik, melyen
e világban fáradott és munkálkodott, tudniillik az Olajfák hegyén, amint Zakariás próféta
jelenti. Ezen hegy alatt, a Josafát völgyében egybegyűjtetnek, úgymond Joel próféta, minden
nemzetségek: nagyok és kicsinyek, urak és szegények, királyok és nemtelenek, valakik világ
kezdetitűl fogva voltanak. Mindeneknek a Krisztus ítílőszéki eleibe kell állani, és valamit
cselekedtek, mind ítíletre vitetik. Amit gondolunk és elménkben képezünk, amit elszánunk
és végezünk magunkban, amit szólunk és mívelünk, azt az Isten cikkelyenként minden körülálló részeivel számtartó könyvébe írja és feljegyzi. Nem papírosból csinált könyvbe, mely
megéghessen, szakadozhasson, hanem két állandó könyvbe írja.

1
2
3
4

sentencia: ítélet
Zakariás: Kr. e. 6. századi próféta
assessor: hivatali segéd; itt: az ítélkezésben segítő
Ozseás: Ozeás próféta

175

05fejezet.indd 175

2017. 03. 17. 9:29

Első könyv az Isten emlékezésének változhatatlan tudománya. Azért mondja Szent
Dávid5, hogy: legkisebb fogyatkozásunk Isten szeme előtt vagyon, Isten könyvébe íratik. És
ha meg nem számlálja, aki lopásra vagy egyéb latorságra6 mégyen, hányszor lépik: de Isten
lépésünket is számban vészi és írton írja könyvébe. Mi fel nem írjuk minden dolgainkat, de
felírja az, aki mind tanú s mind bíró lészen.
Második könyv a mi tulajdon lelkiisméretünk. Mert az Isten mondása szerint: a mi bűneink vasvesszővel íratnak szívünkbe, mint valami könyvbe. És noha most bétéve vagyon ez
a könyv, és nem látszanak a sok rútságok, melyeket beléje írunk: de az ítéletkor megnyitja Isten ezt a könyvet. Mert Szent Pál apostol azt mondja, hogy mindnyájan általláthatók lészünk,
mint a kristály, fényesek lészünk, mint a tükör: úgy hogy minden embernek szűve és lelkiisméreti voltaképpen megismértetik mindenektűl, és mindennek a maga gondolati vádolói és
bizonysági lésznek maga ellen. Minden cselekedetink olyanok lésznek akkor, mint a fényes
nap, melyet mindnyájan egyaránt látnak, mivel az Istennek jelenléte világossá tészi a setétségben elrejtett dolgokat, és kinyilatkoztatja a szűveknek magában tartott titkos tanácsit.
A házban levegőég sűrűn teli apró porocskákkal, de ezeket különben nem látjuk, hanem
amely lyukon bészolgál a verőfény sugára. Télben a hó mind ganéjt s mind tiszta földet béfed; de mihelyt a verőfény elolvasztja a havat, mind rútsága s mind szépsége kitetszik annak,
ami béfedetett volt: úgy az ítíletkor kinyilatkoztatja Krisztus, amit most nem látunk. Nincs
oly rejtett titok, amely akkor ki ne tudódjék, mert kinek-kinek vádolója a maga saját vétke
lészen, úgyhogy a Sibilla7 mondása szerént, mindeneknek minden cselekedetek, mindenek
előtt nyilván lésznek. […]
Gondold meg, keresztyén ember, mit éreznek akkor magokban a bűnös emberek, mikor
megtekintik, hogy egész világ előtt Istennek angyali előtt, legtitkosb vétkei kitudódnak? Mikor fejek felett látják az igaz bírónak haragját, mellettek a vádoló Sátánnak agyarkodását,
alattok a szája-nyitott pokolnak rettenetességét; és eszekbe veszik, hogy el nem rejtezhetnek,
el sem futhatnak, mentséget sem találnak. Mikor meggondolják, hogy a bíró mindenható,
kinek ellene nem állhatnak; hajolhatatlan, kit meg nem engesztelhetnek; véghetetlen bölcsességű, kit meg nem csalhatnak. […]
Második rettenetes dolog az utolsó ítíletben: az igaz bírónak sentenciája. Mert minekutána kinyilatkoznak és megismértetnek minden emberek cselekedeti: miképpen a teremtéskor
elválasztá Isten a világosságot a setétségtűl; miképpen az Izráel fiait kétfelé szakasztá az Áldásnak és Átkozásnak hegyén: úgy az igaz pásztor elválasztja a juhokat a kosoktúl; amazokat jobb
felől, ezeket bal felől helyhezteti; amazok Krisztus eleibe ragadtatnak a levegőégbe, amint
Szent Pál írja, ezek pedig a földön hagyatnak. Oh, mely nagy szégyennel, sőt dühösséggel és
irígységgel földhöz veretnek akkor a gonoszok, mikor fejek felett látják, akiket most láb alá
tapodnak! Vajon mint gondolod, hogy mond amaz úr, ama dúsgazdag, mikor látja, hogy alacsonyb szolgája, elvetettebb rabja eleibe állapodik? Akkor teljesedik bé, amit a bölcs monda
a gonoszokrúl, hogy ezen a hirtelen változáson megrémülnek és ordítással azt kiáltják: Ihon,
akiket mi csúfoknak tartottunk, Isten fiai közé számláltattak. Mi tehát útavesztett balgatagok, heába bolyongottunk és fáradtunk a hamisság útján. Az igazak pedig kimondhatatlan
vigassággal teljesek lésznek.
5
6
7

Szent Dávid: Izrael második királya (Kr. e. 1012–972)
lator: gonosztevő
Sibilla: jósnő, jövendölő asszony
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Akkor osztán Krisztus az igazakhoz fordulván, víg és kegyes ábrázattal, így szól nékik:
Jöjjetek én atyámnak áldottai, bírjátok az országot, mely a világ kezdetitűl megkészíttetett
néktek. Oh, szép szók! Oh, dücsőséges igék! Oh, boldogok, akiknek ezek a szók mondatnak!
Melyek annyit tésznek, mintha így szólana nékik a Krisztus Jézus: Édes fiaim, mivel az én
szómat és hivatalomat hallottátok, mikor a szent életre, mikor az én követésemre hítalak;
most immár jöjjetek, és dücsőségemben részesüljetek. A sárkányok fészkéből, a párducok
barlangjából, a világi sok veszedelmekből és ínségekből, jöjjetek a koronára és jutalomra. Ti,
akik énvelem megmaradtatok kísírtetimben, akik engemet követtetek erkölcsökben, jöjjetek
énhozzám, hogy ott legyetek, ahol én lészek. Ti vagytok az én atyámnak áldotti, mert nem
földi jókkal, hanem minden lelki és mennyei áldomásokkal teljesek vagytok. Megmásolhatatlan áldomással, örökkévaló áldással, mindenekkel, valamiket kívánhattok, teljesek lésztek
ennek utána. Azért, mivel az Isten áldása gazdagítja embert, bírjátok a mennyországot. […]
Az igazak törvénye után, Krisztus nagy haraggal és kemény tekintettel a gonoszakhoz fordul, és amint Ézsaiás8 írja, miképpen szoktak a harcon kiáltani, miképpen a szülő asszony
fájdalmai között szokott ordítani: úgy szól nékik. Ezt a szózatot rettenetes mennydörgésnek,
kétélű pallosnak, emésztő tűznek nevezi a Szentírás. És amint Krisztus urunk előnkbe adta,
ezek lésznek a rettenetes szók: Menjetek el tőlem, átkozottak, az örök tűzbe, mely készíttetett
az ördögnek, és az ő angyalinak!
Oh, szörnyű és szomorú sentencia, melyben az örök kárhozatnak kínja foglaltatik! Ti átkozottak, minden áldásoktúl megfosztattok: mennyországból kirekedtek, Istennek színe látására nem juthattok, Isten szerelmétűl és dücsőségétűl távol lésztek, és ezeknek reménységétűl
teljességesen megüresedtek. Átkozottak! Én tiérettetek emberi testbe öltöztem, sok nyomorúságokat szenvedtem, gyalázatos halállal megölettem; valamit kellett üdvösségtekért cselekednem, megcselekedtem. Ti pedig, embertelen latrok, jóvoltomért bosszúsággal illettetek
irgalmasságomat nem vettétek, árulóim voltatok. Sokszor hítalak és kezem kiterjesztve jártam
utánatok, de mint az áspískigyók, bédugtátok fületeket. Az átkot szerettétek, és nemcsak
külső cselekedettel átokba öltöztetek, hanem, mint a vizet, úgy ittátok az átkot, mely ugyan
csontotokba avattatott. Azért átkozott a ti lelketek, mely vétkezett; átkozott testetek, mely
társ volt a gonoszban; átkozott minden érzékenységtek, mely szolga volt az istentelenségben.
Menjetek el tőlem! Örökké ellégyetek szerelmem nélkül, melyet megutáltatok; barátságom
nélkül, mellyel nem gondoltatok; mennyei boldogságimnak folyami nélkül, melyeket e világ
moslékáért hátravetettetek. Menjetek el éntőlem, aki minden vigasztalásnak, életnek, dicsőségnek kútfeje vagyok, és maradjatok örökké vigasztalás nélkül, könnyebbség és nyugalom
nélkül.
De hová mennek, uram, ha tetőled elmennek? Az örök tűzbe és tömlöcbe, hogy ott nem
tíz vagy húsz esztendeig, hanem testestül lelkestül örökké égjenek és kínlódjanak: hogy akik
testeket Isten akaratja ellen kínyeztették a földön, kedvek ellen kínoztassanak a tűzben. Akik
az ördöghöz ragaszkodtak, véle barátkoztak, néki szolgáltak életekben; azokkal együtt légyenek a kárhozatban: akiket követtenek bűnökkel, ezekkel együtt kínlódjanak pokolban. És
mivel a véghetetlen Isten ellen vétettek, véghetetlen légyen kínjok. […]
Okát adja Krisztus ennek az iszonyú sentenciának. Mert éheztem (úgymond) az én szegényimben és ennem nem adtatok; szomjúhoztam és innom nem adtatok; jövevény, mezítelen,
8

Ézsaiás: Izajás; próféta a Kr. e. 8. században
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beteg voltam és engemet nem segítettetek. Keresztyének! Semmivel úgy meg nem ismértette
Isten a bűnök ellen való haragját, mint ezzel a kárhoztatás okával. Minden bűnök között legkisebbnek tartják az emberek a jónak elhagyását, és a mostani gonoszságban merült világnak
szokása szerént, aki el nem vonsza erővel, tolvajul, kóborlással a másét, hanem csak a magáét
takargatja, azt ugyan szentnek tartják. De ládd-é, Krisztus az ítíletben nem említi ama cégéres
vétkeket, hanem csak azokat számlálja, melyeket az emberek eszekbe sem vesznek, vétkeknek
sem tartanak: hogy ebbűl megértsük, mennél inkább kárhoztat a nagyobb vétkekért. Ha
az irgalmas Istennek igaz ítíleti örök pokolra méltónak találja az adakozásnak elmúlatását, ha
azért maga elől elveti, ördögökhöz hasonlatosakká tészi a kárhozottakat: mit ítíl a ragadozásrúl, nyúzás-fosztásrúl, szegény emberek vére szopásárúl? Ha örök tűzre veti, aki ruhát nem
ád a mezítelennek, ételt nem ád a szűkölködőnek: mit mível azzal, aki tagolja, sebesíti, öli,
fosztja atyafiát? Aki tisztességét kisebbíti, ágyasházát fertézteti felebarátjának? Ha ily sanyarú
kínnal bünteti, aki felebarátjának halandó testét nem táplálja: vajon mivel ostorozza azokat,
kik a lélek veszedelmét nem szánják, sőt hamis tanításokkal, gonosz példájokkal, vétkekre
való ingerlésekkel lelkeket vesztenek? Végezetre, ha így ostorozza azokat, kik elmúlatják a szegények segítését: mint bünteti azokat, kik igyenesen Isten ellen vétkeznek, hitetlenségben,
babonában, káromlásban, szentegyház-rontásban és több hasonló vétkekben? […]
Akkor a fiak, úgymond a bölcs, átkozzák az atyákat, kik őket kínyesen nevelték, kedvekre
bocsátották, gazdagon hagyták, és kincsekkel veszedelemre vitték. Az atyák átkozzák a fiaikat,
kiknek hogy értéket hagyhassanak, magok lelkét elvesztették. Az anya leányát, leánya anyját,
az ura feleségét, felesége urát átkozza, pöki, fogával, mint dühös eb, rágja; hogy oka és eszköze volt kárhozatjának. Ettűl a gyűlölséges átkozódástúl soha meg nem szűnnek, és a bölcs
mondásaként: csak jó szóval való vigasztalások is soha nem lészen.
Mikor ily siralmas átkozódásokkal kárhoztatják magokat a gonoszok, felkiált az Isten angyala: Pokolbéli hóhérok, ragadjátok a gonoszokat, hogy az Isten dücsőségét ne lássák, akik
a szentek földjén latrul éltek. Szálljon reájok a halál, és elevenen menjenek pokolba. Ezekre
a szókra megnyílik a föld, mint Córé, Dathán, Abiron 9 alatt, és elevenen pokolra vettetnek.
Igaz ítílő, szent Isten, itt vágj, itt égess engem, hogy örökké ne égess! Itt ostorozzad bűneimet, hogy örökké ne ostorozzad! Édes Megváltóm, ki énérettem átokká lettél a keresztfán,
magadra vévén a törvénynek átkát, hogy engem a bűnnek és örök böntetésnek átkátúl megmentenél: nyújtsad most irgalmasságodat, hogy reám ne szálljon a te haragodnak átkozatja!
[…]
Azért tegyünk törvényt magunkra, vétkesítsük magunkat, sirassuk most bűneinket, hogy
akkor ne sírjunk, mikor a világ előtt bűneink kitudódnak, mikor az utolsó sentencia kiadatik:
hanem az igazakkal örüljünk és vigadjunk örökkön-örökké. Amen.

9

Coré, Dathán és Abiron: a pusztai vándorlás során a Mózes elleni lázadás vezérei; büntetésül a föld nyelte el
őket
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MIKES KELEMEN

(1690–1761)

Törökországi levelek
[részlet]

112. levél
Amitől tartottunk, abban már benne vagyunk. Az Isten árvaságra téve bennünket, és kivévé
ma közüllünk a mi édes urunkot és atyánkot, három óra után reggel. Ma nagypéntek lévén,
mind a mennyei, mind a földi atyáinknak halálokot kell siratni. Az Isten mára halasztotta halálát urunknak azért, hogy megszentelje halálának áldozatját annak érdemével, aki ma megholt
érettünk. Amicsoda életet élt, és amicsoda halála volt, hiszem, hogy megmondották nékie: ma
velem lész a paradicsomban. Hullassuk bővséggel könyveinket, mert a keserűségnek ködje valóságoson reánk szállott. De ne azt a jó atyánkot sirassuk, mert őtet az Isten annyi szenvedési
után a mennyei lakadalomban vitte, ahol a gyönyörűségnek és az örömnek pohárából itatja,
hanem mi magunkot sirassuk, kik nagy árvaságra jutottunk. Ki sem lehet mondani, micsoda
nagy sírás és keserűség vagyon itt miközöttünk még csak a legalábbvalón is. Ítéld el, ha lehet,
micsoda állapotban írom ezt a levelet, de mivel tudom, hogy örömest kívánnád tudni, mint
esett szegénynek halála, mind téntával, mind könyhullatásimmal leírom, ha szinte azáltal megszaporítom is keserűségemet.
Úgy tetszik, hogy az utolsó levelemet az elmúlt holnapnak 25-dik napján írtam vala. Azután
szegény mind nagy bágyadtságokot érzett, igen keveset, de másként mindent a szokás szerént
vitt végben, abban a gyengeségiben is az esztergájában dolgozott első aprilisig. Aznap pedig a
hideg erősen jött reá, és annál inkább meggyengíttette. Másnap jobbacskán volt. Virágvasárnap
a gyengeség miatt nem mehetett a templomban, hanem a közel való házból hallgatta a misét. A
mise után amely pap odavitte neki a szentelt ágat, térden állva vette el kezéből, mondván, hogy
talám több ágat nem fog venni. Hetfün jobbacskán volt, kedden hasonlóképpen, még a dohánt
is megkívánta, és dohányzott. De azt csudálta mindenikünk benne, hogy ő semmit halála órájáig a háznál való rendben el nem mulatott, se meg nem engedte, hogy őérette valamit elmulassanak. Mindennap szokott órában felöltözött, ebédelt, és lefekütt, noha alig volt el, de mégis
úgy megtartotta a rendet, mint egészséges korában. Szeredán délután nagyobb gyengeségben
esett, és csak mindenkor alutt. Egynehányszor kérdeztem, hogy mint vagyon, csak azt felelte:
én jól vagyok, semmi fájdalmat nem érzek. Csötörtökön igen közel lévén utolsó végihez, elnehezedék, és az urat magához vette nagy buzgósággal. Estve a lefekvésnek ideje lévén, kétfelől a
karját tartották, de maga ment a hálóházában. A szovát igen nehéz volt már megérteni. Tizenkét
óra felé étszaka mindnyájan mellette voltunk. A pap kérdette tőle, ha akarja-é felvenni az utolsó
kenetet? Intette szegény, hogy akarja. Annak vége lévén, a pap szép intéseket és vigasztalásokot
mondván neki, nem felelhetett reája, noha vettük észre, hogy eszin van. Azt is láttuk, hogy az
intéskor a szemeiből könnyhullatások folytanak. Végtire szegény, ma három óra után reggel, az
Istennek adván lelkét, elaluvék, mivel úgy holt meg, mint egy gyermek. Szüntelen reá néztünk,
de mégiscsak azon vettük észre általmenetelit, amidőn a szemei felnyíltak. Ő szegény árvaságra
hagya bennünket ezen az idegen földön. Itt irtóztató sírás, rívás vagyon közöttünk. Az Isten
vigasztaljon meg minket.
Rodostó, 8. aprilis 1735.
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ZRÍNYI MIKLÓS
(1620–1664)

Az török áfium1 ellen való orvosság
avagy
Az töröknek magyarral való békessége ellen való antidotum2
[részletek]
Cyrus király mikor Cresusra3 Sardis várasát vítatta volna, azt írja a história, a városnak megvételekor
egy vitéz magára Cresus királyra akadván, s nem tudván, ki légyen, meg akarja vala ölni. Cresus
király fia, aki egész életében néma vala, és soha egy szót nem szólhatott vala, ott találkozván lenni akkor az atyja mellett, látván veszedelmét atyjának, megszólala a vitézhez, mondván neki: Ne
bántsd a királyt!
Vajon nem hasonló-e az én mostani felkiáltásom, édes Nemzetem, te hozzád? Látok egy rettenetes sárkánt, mely méreggel dühösséggel teli, kapóul és ölében viseli a magyar koronát; én csaknem
mint egy néma, kinek semmi professióm4 a mesterséges szólásra nincsen, felkiáltok mindazonáltal, ha kiáltásommal elijeszthetném ezt a dühös sárkánt, kiáltván: Ne bántsd a magyart! Szegény
magyar nemzet, annyira jutott-e ügyed, hogy senki ne is kiáltson fel utolsó veszedelmeden? hogy
senkinek ne keseredjék meg szíve romlásodon? hogy senki utolsó halállal való küszködéseden egy
biztató szót ne mondjon? Egyedül legyek-e én őrállód, vigyázód, ki megjelentsem veszedelmedet?
Nehéz ugyan ez a hivatal nékem, de ha az Isten az hazámhoz való szeretetet reám tette, ímé kiáltok,
ímé üvöltök: hallj meg engem, élő magyar, ihon a veszedelem, ihon az emésztő tűz! Íme tudománt
tészek előtted, nagy Isten, mindent, akit tudok, kikiáltok, hogy éntülem elaluvásomért nemzetem vérét ne kérd elől, amint megfenyegettél az nagy Ezekhiel prófétával: Venientem gladium nisi
annunciaverit speculator, animarum quae perierint sangvinem de manu ejus requiret dominus.
[Ha az őrálló a közeledő kardot /veszélyt/ nem jelzi, a fegyvertől elveszettek vérét az ő kezéből kéri
számon az Úr.]
De mi dolog ez, magyarok, hogy nemcsak az őrállótok jelentését hallván, hanem magatok szemével a veszedelmet látjátok, s mégis fel nem serkentek mély álmotokbul? Úgy hallom, a tengeri
medve5 oly bátorságos és gond nélkül való a mennykő félelmétől, hogy mikor legjobban dörög is
az ég, az mentül magasabb kősziklára felhág és ott édesden aluszik. Avagy talám ilyen securitással6
vagytok ti is? Úgy vagyon. Az borostyánfának is írják a naturalisták7 mennykő ellen való bizodalmát; úgy vagyon, azért is adtuk magunkat ennek a laurusnak [babérnak] árnyéka alá, hogy megmaradhassunk. De félek rajta, hogy a fatum8 ennek a nemes ágnak az erejét megtompította csak a mi
veszedelmünkre is, vagy hogy hervad belső titkos okokbul gyökere. Ha azért okvetetlen bizodalmat
nem találunk csak az mezítelen reménységben, szükséges, hogy oltalmat nézzünk magunknak ma1
2
3
4
5
6
7
8

áfium: ópium, mákony
antidotum: ellenszer
Cresus: Krőzus
professiom: hivatásom
tengeri medve: fóka
securitás: biztonság
naturalisták: természettudósok
fatum: sors
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gunk emberségében és vigyázásunkban Isten után. A pacsirták példája adjon okot nekünk a mi
magunk bizodalmában, mely ha nem lesz, héjában reménljük szomszédoktul s más idegen barátinktul segítséget. De még az Istentül is tunyául kérni segítséget, vétek és bolondság, amint bölcs
Démoszthenész néha mondja vala: Nam non modo deus, sed ne amicus quidem rogandus est, ut
dormitanti cuiquam aut desidi praesidio sit. [Mert nemhogy az Istent, még a barátot sem szabad
kérni arra, hogy az alvónak vagy renyhének segítségére legyen.]
Magyarok, tinéktek szólok. Ez a rettenetes sárkány, a török, Váradot, Jenőt9 tőlünk elvette, sok
ezer magyar lelket rabságba vitt, sokat a kardnak élivel emésztett meg; Erdélyt, koronánknak egy
legszebbik boglárát, felprédálta, zavarta, fejedelmét eltiporta, gázolja nemzetünket, országunkat,
mint egy erdei kan a szépen plántált szőlőt. Kérdezkedjetek mostan egymástul, kit illet ez a veszély,
kit fenyeget ez a háború. Ha feltaláljuk azt tiszta elménkkel, hogy ez nem mi nyavalyánk, ámbár
hallgassunk, bízzuk másoknak discretiójára10 oltalmunkat! De ha az oktalan állatok a magok barlangjoknak bántódásáért, a magok kölyköknek elviteleért készek a halált szenyvedni: mennyivel
minékünk inkább, kik dicsőséges magyar vérnek maradéki vagyunk, az mi atyánkfiaiért, atyáinkért,
anyáinkért, feleségünkért, gyermekünkért, hazánkért meg kell indulnunk, halálra is, ha kévántatik
mennünk, mégis legalább bosszút ezen a dühödt eben állanunk.
[…]
Itt talám valaki engemet megszólit, s kérdi tülem: mit akarsz ezekbül a sok beszédekbül kihozni?
mit tanácslasz? könnyű akárkinek is deklamálni [szavalni], prédikálni, de orvosság kell a betegnek,
flastrom a sebnek. Én arra röviden felelek, meg is duplázom kiáltásomat: Fegyver, fegyver, fegyver
kévántatik, és jó vitézi resolutio11! Ezenkívül én semmit sem tudok, sem mondok. Avagy azért, magyarok, evvel oltalmazzuk meg magunkat, avagy vitézül haljunk meg mindnyájan, mert non datur
aliud medium [nincs más közbülső út].
Elfussunk? nincs hová, sohun másutt Magyarországot meg nem találjuk, senki a maga országábul barátságunkért ki nem megyen, hogy minket helyheztessen belé: az mi nemes szabadságunk
az ég alatt sohun nincs, hanem Pannoniában. Hic vobis vel vincendum vel moriendum est [Itt
győznötök vagy halnotok kell].
De miért kelljen elvesznünk avagy kétségben esnünk, míg csontjainkban velő, ereinkben vér,
míg Isten mennyországban az mi bizodalmunk lehet, míg karunkban kopját, markunkban szablyát
szoríthatunk? Avagy különb compositióbul vagyon-e az mi ellenségünk felépítve? vagy nem azoktul
a vitéz magyaroktul származtunk-e mi, kik kevés néppel számtalan sok ezer pogányokat kergettek?
Nincsen-e Istennek hatalmában Hunyadi győzedelmeit, Mátyás király dicsőségeit kezünkben ismég újonnan megvirágoztatni? De úgy, ha mindnyájan egy szívvel, egy lélekkel, segítségül híván
Istennek szent nevét, körmösen nyúlunk a magunk dolgához, és fáradunk, vigyázunk, tusakodunk
az mi életünkért. A fáradhatatlan szorgalmatosság, az unalom nélkül való vigyázás, a kész gyorsaság
és a gyors készség szokta annak a drága fának gyümölcsét elérni, kit az emberek dicsőségnek hívnak.
Minékünk penig magyaroknak nem csak dicsőségünk, de a megmaradásunk is abban vagyon.
Nem vakmerőségre hívok senkit, nem habahurjául12 kévánom az mi nemes resolutiónkat, hanem
okosságnak mértékletességével és állhatatos szívünknek megkeményítésével akarnám hogy előállanánk erre a nemzetünknek utolsó szükségére.
[…]
9
10
11
12

Borosjenőt 1658-ban, Nagyváradot 1660-ban foglalták el a törökök
discretio: jóakarat
resolutio: elszánás
habahurjául: hebehurgyán
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Mikor meghallottuk, hogy a török nagy készülettel fegyverkezik és készül reánk, mi is akkor, de
későn tapodni kezdtünk, kaptunk mindenfelé, hadat, seregeket kezdtünk gyűjteni. De micsodás
seregeket, micsoda hadakat? régi, látott, hallott vitézekbül állott-e vajon ez a sereg? bizonyára nem,
hanem mentül rosszabb, hitetlenebb, istentelenebb, tolvajabb volt az országban, az gyűlt öszve
a mi sípolásinkra. Ismég, ki volt ennek hadnagya? ugyancsak szintén ilyen, vagy aki még jobban
megelőzte a többit részegséggel, garázdasággal, kevélységgel, aki a maga vitézsége rudimentáit [elemi fokozatait] vagy kassai kereskedőkön vagy kecskeméti tőzséreken13 vagy soproni kalmárokon
vagy más szabad városok s szegény polgárok kárán végezte el; aki nem a jó hírért, névért s becsületért, hazájához való szeretetiért íratta be magát a hadakozásban, hanem hogy jobban ezeket az ott
fenn megírt virtusokat szabadabbul űzhesse; aki hogy jobban valami bosszúját valamely falura,
vagy nemesemberre tölthesse, kévánt hadi emberré lenni, hogy evvel a titulussal mind módot,
mind mentséget vétkének, mind impunitást14 találjon. Így azért nem sereg, nem hadakozáshoz való
készület s becsület volt ez, nem szegény hazánkhoz s jó lélekből származott igyekezet, hanem farsangolás, bordély és ha még mi rosszabb nevet is tudnánk találni ennyi megfeslett erkölcsnek. […]
Nem kell minekünk oly nagy ellenség, mint a török; egy kánikula melege, egy februáriusnak
szele, egy éjszakának virrasztása, egy napnak koplalása megrontja a hadainkat és semmivé teszi.
Ilyenek a mi köz hadaink; de mivel több ennél a nemesség? mivel jobb az úri rend? Bizonyára mind
egy bordában szőttek vagyunk, egy cseppnyire is egyik rend a másikat nem csúfolhatja. A mostani
nemes nem gondolja meg, micsoda az igaz nemesség, mivel nyerték meg az mi eleink a nemességet,
mivel tartatik is meg. Egy nemzet sem pattog úgy, s nem kevélykedik nemesség titulusával, mint
a magyar, maga annak bizonyítására, conservatiójára látja Isten, semmit nem cselekszik. Ülnek haszontalanul fiaink vagy otthon atyjoknál és anyjoknál, vagy, ha ugyan derekasan látni, hallani akarnak (az mint ők mondják), egy magyar úr udvarában beállanak és szerződnek. Ott mit tanulnak?
innia; mit többet? pompáskodni, egy mentét arannyal megprémezni, egy kantárt pillangókkal15
felcifrázni, egy forgóval, egy varrott lódinggal16 pipeskedni, egy paripát futtatni, egyszóval: esküdni,
hazudni és semmi jót nem követni. Hej, mely különb vala amaz lacedaemoniai17 asszony, mikor
a fiát, mely immár felnevelkedett vala, felfegyverezvén jó módjával, egy paizst ada végtére neki
ezen szókkal: aut cum hoc, aut in hoc, azaz: avagy ezt hozd haza tisztességesen, avagy ebben halva
hozzanak becsülettel. Mi penig nem így, hanem ha udvarban nem megyen is az ifjú, sem hadban,
sem végekben, sem idegen országokban vitézlő mesterségeket tanulni nem mégyen ugyan, hanem
egy prókátorságot18 patvarián19, nem az igazságnak szeretetiből penig, hanem másokat nyomorítani kévánván tanul, vagy papságra adja magát, Isten tudja, micsoda indulatból. Az urfiak szintén
ilyek; az ital legnagyobb mesterség és katonaság, mentül aljasabb s rosszabb lovászokkal, kóborló
katonácskával társalkodhatnak20, legnagyobb katonaságnak tartják; osztán ha a húsz esztendőt alig
érik is el, mindeniknek feleség kell. Ha tízen volnának is egy familiábul, senki nem tanul tudományokat, senki nem lész zarándokká21, hogy láthasson, tudhasson abból valamit hazájának szolgálni.
Ezek kévánják osztán a generálisságot, és ugyan ezeknek kell adnunk, mert nincs más jobb. […]
13
14
15
16
17
18
19
20
21

tőzsér: marhakereskedő
impunitás: büntetlenség
pillangókkal: csillogó lemezekkel
lóding: lőportartó
lacedaemoniai: spártai
prókátor: ügyvéd
patvaria: joggyakorlat
társalkodhatnak: társulhatnak
zarándok: utazó, vándor
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Az idő szárnyon jár...
Az idő szárnyon jár,
Soha semmit nem vár,
És foly, mint erős folyás;
Visszá soha sem tér,
Mindent a’ földre vér,
Mindeneken hatalmas;
Ő gazdagot, szegént
Öszveront egy szerint,
Nincs néki ellenállás.
Csak egy van, időtűl
S az ő erejétűl
Aki békével marad;
Nem fél kaszájátol,
Nem sebes szárnyátol,
Üdő rajta elolvad:
Az tündöklő hirnév,
Mely dicsősségre rév,
Az mindenkor megmarad.

Nem irom pennával...
Nem irom pennával,
Fekete téntával,
De szablyám élivel,
Ellenség vérivel,
Az én örök hiremet.

Befed ez a kék ég...
Befed ez a kék ég, ha nem fed koporsó,
Órám tisztességes csak légyen utolsó.
Akár farkas, akár emésszen meg holló:
Mindenütt felyül ég, a’ föld lészen alsó.
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Obsidio Szigetiana
Szigeti veszedelem
Az olvasónak
Homerus 100 esztendővel az trojai veszedelem után írta historiáját; énnékem is 100 esztendővel az után történt irnom Szigeti veszedelmet. Virgilius 10 esztendeig irta Aeneidost; énnékem penig egy esztendőben, sőt egy télben történt véghez vinnem munkámat. Eggyikhez
is nem hasomlitom pennámat, de avval ő előttök kérkedhetem, hogy az én professiom avagy
mesterségem nem az poesis, hanem nagyobb s jobb országunk szolgálatjára annál: az kit irtam, mulatságért irtam, semmi jutalmot nem várok érette. Őnekik más gondjok nem volt,
nékem ez legutolsó volt. Irtam, az mint tudtam, noha némely helyen jobban is tudtam volna,
ha több munkámat nem szántam volna vesztegetni. Vagyon fogyatkozás verseimben, de vagyon mind az holdban, mind az napban, kit mi eclipsisnek hivunk. Ha azt mondják: saepe
et magnus dormitat Homerus1, bizony szégyen nélkül szemlélhetem csorbáimat, igazsággal
mondom, hogy soha meg nem corrigáltam munkámat, mert üdőm nem volt hozzá, hanem
első szülése elmémnek. És ha ugyan corrigálnám is ugy sem volna in perfectione, quia nihil
perfectum sub Sole, nam nec chorda sonum dat, quem vult manus et mens.2 Fabulákkal
kevertem az historiát; de ugy tanultam mind Homerustul, mind Virgiliustul, az ki azokat olvasta, megesmerheti eggyiket az másiktul. Török, horvát, deák szókat kevertem verseimben,
mert szebbnek is gondoltam ugy, osztán szegény az magyar nyelv: az ki historiát ir, elhiszi
szómat.
Zrini Miklós kezének tulajdonitottam Szulimán halálát: horvát és olasz cronikábul tanultam, az törökök magok is igy beszéllik és vallják. Hogy Istvánfi és Sambucus másképpen
irja, oka az, hogy nem ugy nézték az magános való dolgoknak keresését, mint az országos
dolognak historia-folyását. Akarmint volt, ott veszett Szulimán császár, az bizonyos. Irtam
szerelemrül is, de csendessen; nem tagadhatom, hogy olykor az is nem bántott; osztán nem
egyenetlen az szerelem vitézséggel, abbul az versbül tanúltam:

Isten velünk.

1
2
3

In galea Martis nidum fecere columbae,
Apparet Marti quam sit amica Venus.3
GRÓF ZRINI MIKLÓS

Saepe et magnus dormitat Homerus: Gyakran még a nagy Homérosz is szundikál.
In perfectione, quia nihil perfectum sub Sole, nam nec chorda sonum dat, quem vult manus et mens: Tökéletes, mert semmi sem tökéletes a Nap alatt, és a húr sem azt a hangot adja, melyet a kéz és elme akar.
In galea Martis nidum fecere columbae, Apparet Marti quam sit amica Venus.: Mars sisakjában fészket
raktak galambok, nyilvánvaló, hogy mennyire szereti Venus Marsot.
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Pars prima
[Első ének]
[részletek]

1.
Én az ki azelőtt ifiu elmével
Játszottam szerelemnek édes versével,
Küszködtem Viola kegyetlenségével:
Mastan immár Mársnak hangasabb versével
2.
Fegyvert, s vitézt éneklek, török hatalmát,
Ki meg merte várni Szulimán haragját,
Ama nagy Szulimánnak hatalmas karját,
Az kinek Európa rettegte szablyáját.
3.
Musa!1 te, ki nem rothadó zöld laurusbul
Viseled koszorudat, sem gyönge ágbul;
Hanem fényes mennyei szent csillagokbul,
Van kötve koronád holdból és szép napbul;
4.
Te, ki szűz Anya vagy, és szülted Uradat,
Az ki örökkén volt, s imádod fiadat
Ugy mint Istenedet és nagy monárchádat:2
Szentséges királyné! hivom irgalmadat.
5.
Adj pennámnak erőt, ugy irhassak, mint volt,
Arról, ki fiad szent nevéért bátran holt,
Megvetvén világot, kiben sok java volt;
Kiért él szent lelke, ha teste meg is holt.
6.
Engedd meg, hogy neve, mely mast is köztünk él,
Bűvüljön jó hire, valahol nap jár-kél,
Lássák pogány ebek: az ki Istentől fél,
Soha meg nem halhat, hanem örökkén él.

1
2

Musa: az invokáció Szűz Máriához szól
monarcha: uralkodó
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7.
Az nagy Mindenható az földre tekinte,
Egy szemfordulásból világot megnézé:
De leginkább magyarokat eszben vette,
Nem járnak az úton, kit Fia rendelte.
8.
Látá az magyarnak állhatatlanságát,
Megvetvén az Istent hogy imádna bálvánt:
Csak az, eresztené szájára az zablát,
Csak az, engedné meg, tölthetné meg torkát;
9.
Hogy ű szent nevének nincsen tiszteleti,
Ártatlan Fia vérének böcsületi,
Jószágos3 cselekedetnek nincs keleti,
Sem öreg embernek nincsen tiszteleti;
10.
De sok feslett erkölcs és nehéz káromlás,
Irigység, gyülölség és hamis tanácslás,
Fertelmes fajtalanság és rágalmazás,
Lopás, emberölés és örök tobzódás.
11.
Megindult ezekért méltán ű haragja;
Azért Mihály arkangyalt magához hivá,
És kemény haragjában így parancsolá,
Ű szentsége előtt arkangyal áll vala:
[…]
20.
„Eredj azért, arkangyal, szállj le pokolban,
Válassz egyet az haragos furiákban,4
És küldjed el aztot szultán Szulimánban,
Juttassa magyarokra való haragban.
21.
Én penig töröknek adok oly hatalmat,
Hogy elrontja, veszti az rossz magyarokat,
Mindaddig töri iga kemény nyakokat,
Míg nem esmerik meg: elhagyták urokat.
3
4

jószágos: jóságos
furiák: fúriák: boszorkányok, bosszúistennők
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22.
Kiáltnak énhozzám, s nem hallom meg üket,
Hanem fogom nevetni nehéz ügyöket;
Az ű panaszira nem hajtom fülemet,
Ü nyavalyájokra nem tészem szememet.
23.
Ez mindaddig lészen, míg bosszút nem állok,
Harmad-negyed ízig büntetés lesz rajtok;
És ha idején eszben nem veszik magok,
Örök átkom, haragom lészen ürajtok.
24.
De ha hozzám térnek, megbánván bünöket,
Halálrol életre ismét hozom üket,
Jaj, török, néked, haragom vesszejének!
Te vagy, de eltörlek, ha ezek megtérnek.”

Peroratio
Véghöz vittem immár nagyhirü munkámat,
Melyet irigy üdő, sem tüz el nem bonthat,
Sem az ég haragja, sem vas el nem ronthat,
Sem az nagy ellenség, irigység nem árthat.
És mikor az a’ nap eljün, melly testemen
Csak uralkodhatik, fogyjon el éltemen
Hatalma: magamnak ugyan nagyobb részem
Hordoztatik széjjel az magas egeken.
S honnan Scitiábul kijütt magyar vitéz,
Merre vitézséget látta világ nagy rész,
Azokrul helyekrül minden szem reám néz,
Hirrel, böcsülettel, valamig világ lész.
De hiremet nemcsak keresem pennámmal,
Hanem rettenetes bajvivó szablyámmal:
Mig élek, harcolok az ottoman hóddal,
Vigan burittatom hazám hamujával.
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Pars quinta

[Ötödik ének]
[részletek]
[Zrínyi beszéde katonáihoz]
5.
„Nem véletlen dolgot szerencse ránk készit,
Nem teszi váratlanul ránk, az kit épit;5
Kit nagy szüvel vártunk, vitézek, vagyon itt,
Had, fegyver előttünk, mellyet pogány készit.
6.
Hatalmas török császár szultán Szulimán
Huzza ránk haragját, mint dühös oroszlán,
Minket elveszteni és rontani kiván,
Vagyon reménsége szántalan sok hadán.
7.
Minden reménsége az sereg sokaság,
Hatalma, ereje szántalan jancsárság,
Biztatja veszélyünkre sok számu lovasság,
Sok világszegletről öszvegyült pogánság.
[…]
13.
Nem gondolhatjuk azt, hatalmas vitézek,
Hogy az mi kezeink, bár készek s kemények,
Véghez ily rettenetes próbákat vittek,
Mellyekért tisztelnek minket az emberek:
14.
Nagyobb erő volt az, mert az nagy Isten volt,
Az ki miérettünk hatalommal harcolt,
Kezünknek erőt, szüvünknek bátorságot
Csinált, és az pogánytul elvette aztot.
15.
Ihon mit cselekedett értünk Siklósnál
Az kegyelmes Isten számtalan tatárral:
Mint az terhes fölyhő, jütt ránk sokasággal,
Minket kész prédának tartott ő magánál.
16.
Az Isten azoknak elrontá rendeket,
Megtompitá nagy szüvöket s fegyvereket,
Azért nem akarának várni bennünket,
Vágtunk le őbennek kétszer két ezeret.
[…]

5

az kit épít: amit tervez
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23.
Előbb elfogy éltem, oh, erős vitézek,
Hogysem kimondhassam kegyelmét Istennek,
Most sem hágy el nagy hatalmu keze tiktek,
Ti is ő szent nevéjért serénkedjetek.
24.
Mindenfelől ránk néz az nagy keresztyénség,
Mi vitéz kezünkön van minden reménség,
Soha még mireánk nem jütt rut szégyenség,
Azért rakva hirünkkel föld, tenger és ég.
25.
Mostan megnevelnünk kell az mi hirünket,
Avagy tisztességgel végeznünk éltünket;
El nem rontja üdő cselekedetünket,
Valamig világ lesz, és lát ember eget.
26.
Az is minekünk nagy tisztességünkre van,
Hogy maga ellenségünk szultán Szulimán,
Kit mi ha meggyőzünk, mint reménségünk van,
Világbiró császárt meggyőztük az harcban.
27.
Harcolnunk peniglen nem akarmi okért
Kell, hanem keresztény szerelmes hazánkért,
Urunkért, feleségünkért, gyermekinkért,
Magunk tisztességéért és életünkért.
28.
Előbb halva lássa pogány eb testünket,
Hogysem elveszessük megszámlált kéncsünket,
Hogysem ő porázon hordozzon bennünket,
Szabadságunkkal eggyütt rontván hirünket.
[…]
34.
Ez a’ hely s ez az vár légyen dicsőségünk,
Avagy madár gyomra mi koporsóhelyünk.
Mindenképpen emberek s vitézek legyünk,
Ugy marad meg örökkén az mi szép hirünk.
35.
Fejem fennáltáig lészek én veletek,
Esküszem seregek élő Istenének!
Kivánom, hogy ti is igy cselekedjetek,
Éles szablyát kézben tartván esküdjetek.”
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RENÉ DESCARTES
(1596–1650)

Értekezés a módszerről

Értekezés az értelem helyes használatának
s a tudományos igazságok kutatásának módszeréről
[részletek]
Ha ez az értekezés egyhuzamban való elolvasásra nagyon hosszúnak tetszik, hat részre osztható. Az első részben különböző, az egyes tudományokra vonatkozó elmélkedéseket találhatni;
a másodikban a szerző által keresett módszer főbb szabályait; a harmadikban az erkölcstan
néhány fő szabályát, melyeket a szerző e módszerből levont; a negyedikben azokat az okokat,
melyekkel Isten s az emberi lélek létét bizonyítja, melyek az ő metafizikájának alapját teszik;
az ötödikben ama fizikai kérdések rendjét, melyeket a szerző kutatott, különösen a szív mozgásának s más orvostani nehezebb dolgoknak magyarázatát; továbbá a mi lelkünk s az állatok
lelke közti különbséget; az utolsóban pedig, hogy nézete szerint mi kívántatik ahhoz, hogy
a természet kutatásában messzibbre haladjunk, mint eddigelé haladtunk, s hogy mi bírta
a szerzőt arra, hogy írjon.
Első rész
Nincsen semmi, ami igazságosabban van elosztva az emberek között, mint a józan ész; mert
mindenki azt hiszi, jutott neki belőle; többet, mint amennyi van, még azok sem igen szoktak
maguknak kívánni, kiket minden más dologban csak igen nehéz kielégíteni. S nem valószínű,
hogy ebben mindenki téved; ez inkább amellett bizonyít, hogy az, amit józan észnek, értelemnek nevezünk, ti. a helyes ítélet, az igazságnak a tévedéstől való megkülönböztetésének
képessége, egyenlő mértékben van meg minden emberben; hogy tehát véleményeink nem
azért különböznek, mert egyikünk okosabb a másiknál, hanem mert különböző utakon jár
az eszünk, s nem ugyanazt a dolgot nézi. Nem elég ugyanis, hogy valakinek jó esze legyen;
a fő dolog az, hogy jól alkalmazza. A legnagyobb lélek csakúgy képes a legnagyobb vétkekre,
mint a legnagyobb erényekre; s akik lassan mennek, de mindig az egyenes úton maradnak,
sokkal tovább érhetnek, mint akik szaladnak, s az egyenes útról letérnek.
Ami engem illet, sohasem hittem magamról, hogy az én elmém bármiben is tökéletesebb
más közönséges emberénél; sőt sokszor kívántam, bár volna fölfogásom oly gyors, képzeletem
oly tiszta s határozott, emlékezetem oly bő vagy oly készséges, mint sok más emberé. Pedig
ezek azok a tulajdonságok, melyekben az elme tökéletesbedhetik; mert az értelem, az ész,
mint amely egyedül teszi az embert emberré, s különbözteti meg az állattól, véleményem
szerint egészen van meg mindenkiben; ebben a filozófusok általános nézetén vagyok, hogy
nagyobb vagy kisebb mértékben csak az úgynevezett akcidenciák, a mellékes tulajdonságok
fordulhatnak elő az emberben, nem pedig ugyanazon faj egyedeinek lényege, formája.
De azt ki merem mondani, hogy véleményem szerint szerencsésen jártam, amennyiben
már ifjúkorom óta bizonyos elmélkedésekre s vezérgondolatokra jutottam, melyekből oly
módszert alkottam magamnak, hogy segítségével fokozatosan növelhetem ismereteimet, s
lassan-lassan azon legmagasabb pontig vihetem, melyet középszerű eszemnél s életem rövidségénél fogva elérnem adatott.
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[…]
Második rész
[…]
S valamint a sok törvény gyakran mentségül szolgál a bűnnek, s az állam sokkal jobb rendben
van, ha igen kevés a törvénye, de ezeket pontosan megtartják: úgy én is azon a nézeten voltam, hogy a sok szabály helyett, melyekből a logika áll, én beérem a négy következővel, feltéve, hogy szilárdul s állhatatosan el vagyok tökélve, hogy egyetlenegyszer sem vétek ellenük.
Az első az volt, hogy soha semmit ne fogadjak el igaznak, míg nyilvánvaló módon nem
ismertem meg annak; azaz, hogy gondosan kerüljek minden elhamarkodást s elfogultságot,
és semmivel többet ne foglaljak ítéleteimbe, mint ami elmém előtt oly tiszta s oly határozott,
hogy lehetetlen benne kételkednem.
A második az volt, hogy vizsgálataim minden nehezebb tárgyát annyi részre osszam,
ahányra csak lehet s kell osztani jobb megfejtése céljából.
A harmadik, hogy bizonyos rendszert kövessek gondolkodásomban, mégpedig olyat, hogy
a legegyszerűbb s legkönnyebben megismerhető tárgyakon kezdem a vizsgálatot, s csak lassan, fokozatosan haladok a legösszetettebbek ismeretéhez, s úgy teszek, hogy még ott is föltételezek bizonyos rendet, ahol természettől fogva az egyik nem következik a másik után.
Az utolsó pedig, hogy mindenütt oly teljes felsorolásokra s oly általános áttekintésre törekedjem, hogy biztos legyek abban, hogy semmit ki nem hagytam.
[…]
Negyedik rész
[…]
föltétlenül elvetendőnek ítéltem mindazt, amihez a kételkedésnek csak árnyéka is férhet,
hogy lássam, nem marad-e még azután is valami elmémben, ami minden tekintetben kétségbevonhatatlan. Így […] föltettem magamban, hogy bármit, ami valaha eszembe jutott, nem
tekintek igazabbnak, mint álmaimnak csaló képeit. De mindjárt azután láttam, hogy míg így
mindent hibásnak akartam tartani, én, ki ezeket gondoltam, szükségképpen vagyok valami;
észrevevén tehát, hogy ez az igazság: gondolkodom, tehát vagyok – oly szilárd, oly biztos,
hogy a szkeptikusok legtúlzottabb föltevései sem ingathatják meg, arra a meggyőződésre jutottam, hogy bátran elfogadhatom a filozófia amaz első elvének, melyet kerestem.
Azután figyelmesen megvizsgáltam, hogy mi vagyok én; láttam, hogy el tudom képzelni,
hogy nincs testem, hogy a világ nem létezik, hogy nem létezik tér, amelyben vagyok; de el
nem tudom képzelni, hogy magam nem létezem; ellenkezőleg, abból hogy azt gondolom,
hogy minden dolognak az igazságában kételkedem, az következik, mégpedig egészen világosan s bizonyosan, hogy létezem […].
Zemplén Jolán fordítása
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JOHANNES JOACHIM WINCKELMANN
(1717–1768)

Gondolatok a görög műalkotások utánzásáról a festészetben
és a szobrászatban
[részlet]

A görög mesterművek általános és kiváltképpeni jellemvonása végül is valami nemes egyszerűség és csendes nagyság, mind a testtartásban, mind pedig a kifejezésben. Ahogy a tenger
mélye mindig nyugodt marad, bárhogy tombol is a felszín, éppúgy a görögök figuráiban a kifejezés minden szenvedélyesség mellett nagyszerű és higgadt lelket mutat. Ez a lélek rajzolódik
ki Laokoón arcán, és nem csupán az arcán, a leghevesebb szenvedés mellett is. A fájdalom,
mely a test minden izmában és inában megmutatkozik, s amelyet teljesen egymagában a fájdalmasan behúzott alsótesten, anélkül hogy az arcra és más részekre tekintenénk, csaknem mi
magunk is érezni vélünk, ez a fájdalom – mondom – mégis minden tombolás nélkül nyilvánul meg az arcban és az egész testtartásban. Nem csap oly borzasztó lármát, ahogy a Vergilius
megénekelte Laokoón. A száj nyílása nem engedi meg; inkább valami félénk és elfogódott
sóhajtás […]. A test fájdalma és a lélek nagysága a figura egész felépítésén egyenlő erővel van
elosztva és mintegy egyensúlyba hozva. Laokoón szenved, […] nyomorúsága lelkünkig hatol,
de azt kívánnánk, hogy úgy tudjuk elviselni a nyomorúságot, ahogy ez a nagy ember.
Egy ily nagy lelket kifejezni sokkal több, mint a szép természetet leképezni; a művésznek
saját magában kellett éreznie azt a szellemi erőt, amelyet márványba vésett. […] A bölcsesség
kezet nyújtott a művészetnek, s ennek alakjaiba a közönségesnél különb lelket lehelt.
Tímár Árpád fordítása
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NICOLAS BOILEAU-DESPRÉAUX
(1636–1711)

Költészettan
[részlet]

Nos ti, kikben nemes tűz ég a színpadért,
s pompás versekkel ott szereznétek babért,
akartok-e olyan művel a színre lépni,
amelyet az egész Párizs tódul dicsérni,
mely annál szebb, minél többször adják elő,
s még húsz év múlva is csak a sikere nő?
Minden sorotokat mély szenvedély hevítse,
keltsen fölindulást, tegyen hatást a szívre.
Ha a szép lendület nyomában nem terem
néződben valami édesbús Félelem,
ha kedves Szánalom nem száll szívünkbe tőle,
tárhatsz bármily tudós jelenetet előnkbe:
néződ, kinek a taps úgysem kenyere, és
csak fárasztja a sok hideg eszmélkedés,
unva retorikád meddő erőlködését, kritizál,
vagy fejét álomnak adja végképp.
Meghatni, tetszeni: ezt tartsd szemed előtt;
olyan módszert s fogást találj ki, mely leköt.
A cselekmény legyen kitervelve előre,
már kezdetkor legyen témád bevezetője.
Nem tetszik a színész, ha csak dadog s hadar,
de nem árulja el nyomban, hogy mit akar,
belegabalyodik a kínos intrikába,
s szórakozásomat csak fáradtságra váltja.
Akkor inkább nevét szajkózza, mondja,
hogy Agamemnon vagyok, vagy Oresztész vagyok,
mintsem hogy egy sereg csodán át botladozzon,
kábítsa fülemet, s eszemnek mit se mondjon.
Tárgyad elég korán elő nem adhatod.
A szín helye legyen pontos, határozott.
Spanyolországban a költő egy puszta napban
akár éveket is zsúfolhat a darabban.
Ott még kisgyermek a hős az idomtalan
színdarab elején, végén szakálla van.
De bennünket az Ész vezet szabálya rendjén:
úgy kívánjuk, legyen jól formált a cselekmény,
történjék egy eset, egy helyen, egy napon;
kezdettől végig azt lássuk a színpadon.
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Ne tárj néződ elé olyat, mi hihetetlen.
A való néha nem valószerű is egyben.
Nekem érdektelen egy képtelen csoda.
Amit nem hisz, az észt nem hatja meg soha.
Mit látni nem szabad, elbeszélés tudassa.
Bár amit látsz, eszed azt jobban megragadja,
helyes művészetünk bizonyos dolgokat
csak fülünkkel közöl, szemünknek nem mutat.
Színenként nőjjön a bonyodalom, de végre
oldódjék meg, mikor tetőpontját elérte.
Lelkünkre semmi nem hat olyan hevesen,
mint ha a cselszövény csúcspontján hirtelen
kiderül egy titok, és váratlan világa
új fényeket vetít új oldalról a tárgyra.
Rónay György fordítása
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Szemelvények későbbi korok szerzőitől
és kortárs alkotóktól
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NÉMETH LÁSZLÓ
(1901–1975)

Kocsik szeptemberben
[részlet]

Szeptember elején volt egy nap, amikor a szokottnál több kocsi porzott ki a faluból. Aki,
mint Péterék, az alvégen lakott, valamennyinek a dobogását, lőcszörgését hallotta; a kattantyús kiskapun kiugorva el sem vesztette még egyiknek a fogyó por-gomolyát a vasútra
vivő tornyai úton, s már új lőcs zördült meg a templom felől. A kocsik közt akadt egy-két
fedeles hintó (magas urasági kalap a bakon, szürke porköpeny a hátsó ülésben), néhány év óta
a fáncsi bérlő népszerű homokfutója is részt vett a szeptember eleji felvonulásban; a legtöbb
fogat azonban csak közönséges parasztszekér volt; a karcsú, díjazott lovak mögött tébolyodottan hánykolódó faalkotmány, mely az ülésbe kapaszkodó elhurcolttal az országút minden
kőszemét számontartotta.
Ez a sűrűbb kocsijárás egymaga nem lett volna még feltűnő, ha a zakatoló lőcsök nem
egy-egy gyermeket ragadnak el az utat nyelő, sebesen futó porban. Téli gabonaszállítás, nyárban a takarodás megkínozta máskor is a mohás léckerítések alatt az utat. A gabonakereskedő
fuvarosai a kocsiról leszállva küszködtek hosszú, káromkodó sorban a gőzölgő lovakkal, s
a vándorútra kelt górék és magtárak minden kátyúnál sírtak egyet, mintha a faluból kivándorló évi munkát temették volna. Takarodáskor megfordult az irány, s a határ felől nyikorogtak be a vendégoldalokkal órjás edényekké növesztett szekerek, piroskendős, hempergő
nőkkel a magasban. Jó Péterkét azonban sem ezek a billegve bekacsázó kazlacskák, de még
a szomszéd faluba átnótázó nász-menetek sem tudták úgy megfogni (hiába rikoltoztak benn
pántlikás legények s húzta álltában a cigány), mint ezek a szeptember eleji kocsik, melyek egy
orrába könnyező, vagy nagyon is kínosan vigyorgó gyermektestvért loptak ki a minden port
elnyelő messzeségbe.
E kocsikat az önfeledten szepegő vagy férfiasan keménykedő fiúkon kívül igazi szeptember
eleji kocsikká a poggyász tette, melyre (mint egy szűk helyen összesajtolt otthonra) időnként
az elhurcoltak is visszanéztek. A hintókon ezek a poggyászok a deréktól a kalpagtollig fokozatosan libériásodó kocsis csizmái mellé ékelődtek; az igazi, községbeli kocsikon azonban
ott guggoltak az ülés mögött, s vasfüles katonaládától a lakkzáros vesszőkosárig a legkülönfélébbek lehettek. Péter már messziről megismerhette róluk, hogy kit vitt a tulajdon édesapja
az állomásra; az ilyen fogaton többnyire csak elöl volt ülés, néha egyetlen szál deszka s a kihúzódott apa s a lőcsbe kapaszkodó, úttól-bánattól rázott gyerek mögött az egész szalmával
terített hátsó rész az árva csomagé volt, míg a bérelt kocsikon, melyek a helybeli pap, jegyző
vagy doktorfiakkal futottak a rejtelmes gimnázium felé, akár lekísérték őket a szülők, akár
sem, mindig fönn volt a féderes1 hátsó ülés s a megkötözött csomag a saroglyába2 szorult.
Péter éveken át csak mint csodálatos tüneményt követte ezt a szeptemberi kocsisort, az évszak kivonulásos ünnepét, ahol az anyák és fiak fájdalmán egy izgalmas kiröpítő hatalom
parancsára erőt kell venni. A kapuk elé néha egy-egy felnőtt is kifordult ilyenkor; a község-

1
2

féderes: rugós
saroglya: a szekérderék hátulja
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kútról jövő bádogkannák egy pillanatra leültek a szövettutyik3 mellé s a vízhordó szomszéd s
Péter édesanyja azt, ami megjegyeznivaló volt, néhány mondatban elcserélték. – Na, a jegyző
Lajcsikára is rákerült a sor, mondták mosolyogva, ahogy előre várható, s az idővel valóban
megjött dolgokra szokás. Máskor nem értettek ennyire egyet az idővel. – A Varga József is
vitte a fiát, jegyezte meg ilyenkor az anyja, a hangsúlyba rejtve a véleményt, melyet szavakba
foglalni, magáratartó asszony létére, átallt. – Vitte, nevetett vissza a vízvivő; két szótagon,
a kikapaszkodót leírva és elintézve. Péter még nem ismerte a világot annyira, hogy a hangsúlyokat a maga értelme számára átkottázhatta volna. Neki csak a tény maradt meg, hogy
a Céék sárgája a jegyző Lajcsikát vitte, az a Varga meg, akinek a felvégen az új drótkerítése
van, a tulajdon fiát. Maguk a gyerekek, akiket a sebes porlabdák a faluból kiragadtak, vagy
időtlen-idők óta mint diákok éltek a tudatában, vagy a jegyző Lajcsikához hasonló úrifiúk
voltak, vagy egyáltalában csak a kerítésükről ismerte őket, mint a Varga József fiát. Így a szeptemberi vonulat megmaradt tőle idegen természeti jelenésnek, mint a felhők, vagy a darvak
húzása, azzal a különbséggel, hogy e ládás, kosaras, szepegő darvak, mint ő, gyerekek voltak.

3

tutyi: papucscipő
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MÁRAI SÁNDOR

(1900–1989)

Béke Ithakában
[részlet]
(Első ének, IV.)

De amíg nem hívták el, amíg a becstelen némber,1 akinek nevét sem szeretem kiejteni, nem
szökött meg hígeszű férjétől – amit máskülönben nem csodálok, mert hogyan is lehet szőke
férfival élni? –, amíg ez a nő nem kavarta fel benne az emlékeket: ő volt a mi urunk Ithakában. Hűséges, gondos gazda és türelmes király volt. Szegénységünkben is nagyvonalú.
Mindig igazságos és szelíd. Mi, háza népe, szolgái, kondásai és pásztorai soha nem hallottuk
egyetlen hangos szavát, feddő kifakadását. A kephallenosok2 népe felett oly szelíden uralkodott, mint egy apa, aki nem akart mást, csak szolgálni és nevelni.
Milyen is volt…? Minden, ami később történt, elhomályosította a képet, amit őriztem
róla. Mintha két Ulyssest3 ismernék. Az egyik, aki velem élt Ithakában. A másik, aki elment
Trójába, és aztán később, éveken és évtizedeken át, örökké úton volt. S ha néha beállított
hozzánk, éppen csak megfürdött, és rögtön megint útra kelt. Mindez a némber miatt volt,
aki nem hagyta nyugodni a vérét.
Ez a nő…! Hallom, még mindig szépíti és kelleti magát. Úgy viselkedik, mint mi, a halhatatlanok: kallosszal keni árnytestét, a bűvös pomádéval, amelytől a test elefántcsontszínű
lesz. Ezt használta Aphrodité is, amikor táncolni ment… Ezzel a kenőccsel csinosította Athéné – álmomban – testem és arcom, amikor hazatérő férjem vártam. Mindent ellopott és
elmajmolt a némber, a kenőasszonyok és az istennők titkát is. Ez a zörgő árny azt hiszi, még
mindig hatni tud Hádés honának tehetetlen és béna hímeire. Süldő lány korunkban Spártában sokszor együtt fürödtünk. Tudom, hogy pattanásos a háta, rossz az emésztése, dögletes
a szájszaga. Olyan hangja van, mint egy cselédnek. Mindig vihog, s ilyenkor idomtalan kezét
szája elé tartja. Azt hiszi, ez a mozdulat felette kecses…! Mindig buta volt. Mindig alattomos
volt. Mindig sikere volt a férfiaknál.
Néha gondoltam arra is, talán mindannyian jól járunk, ha kapzsi apja, Tyndareos4 enged
boldogult férjem könyörgésének, és hozzáadja Helenát.
Tudom, ez az ötlet képtelen, illetlen. Az istenek kettőnk sorsát egybekötözték. De soha
nem értettem, miért kötik a halhatatlan istenek egy nő sorsát egy férfihoz, aki más nőt szeret.
Elhagyja otthonát. Elmegy harcolni egy erkölcstelen személyért, aki más férfi karjai közt hentereg. Az istenek különösen hallgatnak. Amikor ez kérdés megkísért, nyugtalanság kerekedik
szívemben. Lehet, hogy az istenek szándéka nem mindig értelmes és következetes…? Néha
csak döntenek és cselekednek, ötletszerűen, éppen csak mert lehet…? Nem merem hangosan
kimondani ezt a kérdést.

1
2
3
4

némber: nőszemély; Helenére utal
kephallenos: Kephallénia lakói
Ulysses: Odüsszeusz
Tyndareos: Tündareon; Klütaimnésztra és Helené apja
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Egyszer – kevés idővel hazatérése után és hány nappal elébb, hogy megint útra kelt és elhagyott – megkérdeztem boldogult férjem:
– Mit szerettél ezen az ostoba libán?
A kérdés, akármilyen együgyű volt, nem lepte meg. Egyáltalán, soha semmi sem lepte
meg az emberek között… Szürkészöld szemével messzire nézett, hidegen és nyugodtan, mint
mindig, amikor az emberek kérdésin gondolkozott.
– Nem vagy igazságos – mondta. – Volt valami abban a nőben.
Ebéd után voltunk egyedül, Ithakában. A nagyteremben hevertünk, ahol – néhány hónap
előtt – megölte kérőimet, s aztán kénnel kifüstölték a vérszagot. A kén fanyar illata még
a falakon tapadt, és néha tüsszentésre ingerelt. A vaskosarakban tujafenyő gyantás tobozainak
és cipruságaknak parazsa füstölgött. Tél vége volt, de a fény néha érckarmokkal mart az arcunkba. Télemakhos5 vadászni ment, s napok óta észleltem egy vonást férjem arcán, ami nem
tetszett. Úgy láttam, unatkozik. Félni kezdtem.
– De mi? – kérdeztem. Felültem a heverőn, és eligazítottam combomon köntösöm redőit.
E hónapokban különös gonddal öltözködtem, mert reménykedtem még, hogy a hazatérőt
otthon tudom tartani. – Mi az a valami? – kérdeztem. – Okosabb? Paráznább? Ügyesebb?
Trágárabb…?
– Jó fajta – mondta kitérően. Nem nézett rám. A serleg után nyúlt, bort vegyített.
Ez a válasz vérig sértett. Iparkodtam fegyelmezni magam. Nem rikácsoltam, mert megtanultam, hogy nehéz élethelyzetekben is emlékezzek részben isteni eredetemre. De most
éppen származásom sértette meg, amikor unokahúgomat, a némbert, jó fajtából valónak nevezte. Nővérem, Laodiké, féltestvérem, Ipthimé, fivéreim, Polymelos és Samasykolos, nemes
atyám, aki régi spártai családból származott, a dicső Ikarios6… családtagjaim fel- és lemenő
ágon mindig hallgattak arról, hogy atyám életének fényes pillanatai között volt egy sötét is:
a pillanat, amikor leereszkedett anyámhoz, egy közönséges, még csak nem is vízi, hanem
erdei nimfához, és engem nemzett. Tartozom férjem emlékének az igazsággal, és megvallom,
volt benne annyi gyöngédség és lovagiasság, hogy ő sem említette ezt a szégyent. A világ előtt
– s velem szemben is – vállalta anyósát, szegény anyámat, Periboiát, a nimfát. De a gyalázat
sötét parazsa mindig égett a büszke család szívében.
Nem feleltem. És ő nem nézett rám. Samosi bort vegyített a savanykás hazai lőrével, amely
kertünkben termett, az olajfák között, sásfonalra aggatott indákon. Amikor magasba emelte
a serleget, hogy az isteneknek áldozzon, éreztem az indulat áradását szívemben. Férjem gyakran tanította fiunkat, hogy nem szabad ócsárolni az ellenséget. De nő vagyok, noha istennő
is vagyok, s az indulat erősebb a szívemben, mint az értelem. Néztem férjem, és szívem zúgni
kezdett, mint a tenger, mikor hívja a fátylas hold. Felhajtotta a serleget, s a nehéz ezüstkupát
– egyik kérőm, a megfontolt Amphinomos ajándékát – elégedetten nézte, mint általában
minden ezüst- és aranytárgyat, amit a kérők ajándékba hoztak. A kupát lassú mozdulattal
a kerek márványasztalra helyezte. Felállt. A kegyetlenül erős tél végi fényben most láttam
arcának vonásait – másképp, mint valaha is azelőtt az életben. Másképp, mint mikor útra
kelt, hogy kilenc éven át harcoljon Trója falai alatt, aztán még évtizedeken át csavarogjon
idegen barlangokban, gyanús nők karjai között heverjen, pácolja inas testét az őszi tenger
keserű tajtékjában, amíg én a kérőkkel és tolvaj kondásokkal, valamint dicső, de kissé hanyag
5
6

Télemakhosz: Odüsszeusz és Pénelopé fia
Ikariosz: Pénelopé apja
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természetű fiunk nevelésével bajlódom… másképp láttam, mint bármikor azelőtt. A szél,
a tenger, az idegen nők csókjának váladéka, aztán a harc, az öldöklés szenvedélye, a tűrés vésője idegenné mintázta ezt az arcot. Már nem a férjem, hanem egy férfi arca volt. S e pillanatban
megértettem, hogy férjem, a Fénythozó nem csak a betolakodott görögök dölyfe miatt szállott le az isteni rangsorból az emberi világba. A kaland polipkarja rántotta le a mélybe, ahol
az emberek élnek… az emberi kaland, a kíváncsiság. A nagy istenek, az igaziak, haragosak
és féltékenyek; de soha nem kíváncsiak. Úgy látszik, az ember a kíváncsisággal kezdődik. Ő
maga önként szállott le az emberek közé, mert ivott a kíváncsiság habos-szennyes italából,
és ember akart lenni. Egy ember ment az ajtó felé, aki húsz éven át harcolt Trója falai alatt
és a világban, mert nem akart felejteni és kíváncsi volt… Arcom tüzelt. Szégyelltem magam,
helyette is. Ezért, mikor a küszöbre ért, reákiáltottam:
– Tudod, hogy pipogya barátod, Menelaos7 visszavitte házába Helenát…?
Megállt. Visszanézett, a vállán át. Így mondta, komolyan:
– Tudom.
Vállat vont:
– Győztünk – mondta.
És mosolyogni kezdett. De oly hidegen, kegyetlen és gonosz mosollyal, ahogy csak egy férfi
tud mosolyogni. Aztán kiment a teremből. Sokáig ültem még a heverőn. Arcom két kezembe
rejtettem. Testem lúdbőrős volt, mert megborzadtam. E pillanatban megértettem, hogy hiába volt a trójai háború, és én húsz éven át hasztalan vártam reá. Megértettem, hogy minden
reménytelen, mert a férjem öregszik: az emlékek fontosabbak számára, mint a valóság. Így
kezdődött.

7

Menelaos: Helené férje
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JÓKAI MÓR
(1825–1904)

A két Markov
[részlet]

A Markov család a múlt század vége felé származott le Oroszországból Magyarhonba. Markov
Demeter, e néven harmadik, már a magyar földesurak számát szaporítá, s oroszul beszélni
sem tudott.
Harmadik Markov Demeter nevezetes ember volt a maga idejében; először azért, hogy
akármiféle lovat agyon tudott egy nap alatt nyargalni, másodszor azért, hogy akármiféle poharat lélegzetvétel nélkül egy hajtókára ki tudott üríteni, azután azt megrágni és lenyelni,
harmadszor azért, hogy akármennyi jövedelme volt, ő mindig kétannyit el tudott költeni,
és végtére azért, hogy akármiféle asszonyi állat megtetszett neki, azt ő meg bírta hódítani,
ha másképpen nem, feleségül vevés által, s azt egy esztendő alatt pontosan ki tudta üldözni
a világból.
Mikor a negyvennyolcadik esztendejét tölté, éppen akkor temette el a harmadik feleségét. Jó,
áldott asszony volt, azt mondják; sohasem panaszkodott; csak úgy meghalt szép engedelmesen.
Első nejétől maradt egy fia, Markov Demeter IV. Ez lehetett azon idő tájon huszonnégy
esztendős. IV. Demeter nem sokban hasonlított az apjához, egészen félreesett annak virtusaitól. Csendes, takarékos ifjú volt, szeretett olvasgatni, festett és muzsikált; rosszul lett a bortól
és az erős dohánytól, s elpirult, ha valami asszonyféle nagyon a szeme közé talált nézni.
III. Demeter haragudott is fiára e korcs tulajdonokért, s nem is nevezte őt más néven, mint
„ez a cretin”1. Azonban mégis egyetlen fia volt, hát csak nem tagadhatta ki.
A fiún nem fogott semmi jó példa; hiába vitte III. Demeter medvevadászatra, az ifjú ott
is tájképeket rajzolt; hiába adott kezébe pénzt, hogy költse el, a fiú képeket meg könyvtárt
vásárolt rajta; hiába vitte zajos orgiáiba, mert ott meg éppen elaludt.
Egyszer azonban III. Markov Demetert azzal a váratlan hírrel lepi meg a fia, hogy ő házasodni akar. Van a szomszéd megyében egy szép fiatal leányka, valami kisebb földesúr hat
leánya közül a legszebbik; IV. Demeter azzal ismerkedett meg egy ménesi szüret alkalmával,
s azóta sokat ábrándoztak együtt a holdvilágnál, s beszéltek csillagokról és virágokról, ahogy
tisztességes emberek szokták, mikor szerelmesek.
Biz azt a kislyányt Angelikának hítták. Az ifjabb Markov Demeter tehát arra az egyre kérte
az idősb Demetert, hogy ha nem restellené a fáradságot, rándulna át a szomszédba, s kérné
meg azt a kislyányt fia számára feleségül.
– Szívesen, Demeter, szívesen. Aztán szép-e?
– Mint egy angyal.
– No, mert ez az első. És nagyon szerelmes beléd?
– Már évek óta.
– No, ez a második. És fiatal?
– Nem több tizennyolc évesnél.

1

cretin: kretén, félkegyelmű
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– Ez a legszebb idő. No, ne félj semmit, elhozom őt bizonyosan, annyiba vedd, mintha
már itt volna.
III. Markov Demeter azzal befogatott a hintajába öt arab szürkét, s vágtatott át a szomszédba. Odáig mind az öt szürke megsántult. III. Demeter meglátva Angelika kisasszonyt,
meggyőződött felőle, hogy csakugyan a legszebb hölgyet látja maga előtt, akivel valaha találkozott; beszédbe ereszkedvén vele, afelől is bizonyossá lett, hogy Angelika kisasszony Demeter fiát valóban régóta és igen gyöngéden szereti. No, ez fiatal szíveknél nagyon természetes.
És miután mindezekről meggyőződött, akkor megkérte Angelika kisasszonyt feleségül –
nem IV. Demeternek, a fiának, hanem III. Demeternek, magának.
Angelika kisasszony fiatal, tizennyolc éves lyánka volt, ilyenkor még a szív uralkodik az ész
felett, titkos sympathiák, magyarázhatatlan magnetikus erők működnek a lélekben. Ezek
a magnetikus erők és költői rokonszenvek azt mondák Angelika kisasszonynak: hogy öt lovon járni szebb dolog, mint kettőn, ezüsttányérról enni nagyobb boldogság, mint fajanszról;
márpedig IV. Demeter még csak anyai birtokáról rendelkezhetvén, e tekintetben nem versenyezhetett III. Demeterrel, az apjával, ki reáliter2 bírta azokat a szép tájékokat, amiket fia csak
olajfestésben tartott szobája falain; s biz a szép menyasszony az apának adta kezét a fiú helyett.
III. Demeter tehát csakugyan megtartá szavát, elhozá a szép hölgyet, akit fia megkéretett,
csakhogy nagyon meglephette, amidőn tudtára adá, hogy nem feleségének, hanem mostohaanyjának.
IV. Demeter e tréfa után nem maradhatott Magyarországon többé, ahol az egész világ őróla beszélt; hanem kiment Oroszországba, apjának valami podóliai, régi várába s onnan azután
nem is jött vissza többet. […]
Mellékesen meg kell említenem, hogy a szép Angelika csakugyan egy esztendő alatt meghalt, ha jól tudom, egy olyanforma kis tréfa következtében, hogy egy táncvigalom alkalmával
III. Demeter részeg fővel puskát fogott rá, amiért egy fiatal katonatiszttel nagyon élénken
beszélgetett, s a szép delnő rémültében elfutott, s ahogy a táncnak volt öltözve, fedetlen vállal, atlaszcipőkben akart télvíz idején a szomszéd faluba menekülni; szemközt jövő parasztok
vették fel egy szánra félig megdermedve: ebbe aztán belehalt. No de célt ért; mert ha az ifjú
Demeterhez ment volna nőül, meglehet, hogy sokáig élt volna, de nem feküdt volna olyan
bársonnyal bevont, aranyszeges koporsóban, nem vitte volna ki olyan nyolc fekete ló a sírboltba, s nem lett volna olyan szép fehér márványkő emléke.
Az ifjú Markov leveléből meg lehetett tudni, hogy biz ő nem lett sem kalugyer,3 sem
méregkeverő, sőt inkább sokat javult a természete, mert nemcsak elfelejté régi Angelikáját,
hanem ismét házasodni készül.
Tíz esztendővel később volt az idő; az idősb Markov számított ötvennyolcat, az ifjabb
harmincnégyet. Ez a tíz év jogot adott az ifjabb Markovnak apjához ilyenforma stílusban
beszélhetni:
„Édesapám, én megint házasodni készülök, megint a legszebb leányt szemeltem ki magamnak feleségül, akit Podóliában találni lehet, s megint tégedet hívlak meg násznagyomnak.

2
3

realiter: valóságosan
kalugyer: szerzetes
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Ezúttal nem félek, hogy arámat kezemről elüsd, mert tíz év alatt amennyire előre mentem
én, annyira hátrafelé mentél te a férfiúi szeretetreméltóságban.
Akkor én gyerek voltam, te pedig férfi, most én vagyok a férfi, te a gyerek. Azonkívül is
menyasszonyom rendületlen szerelme biztosít. Ha tehát boldogságomat látni óhajtod, jöjj
fel; a menyegzővel megvárunk.”
Ezek a szavak egészen lángba hozták az öreg Markovot; sértett hiúság, bizarr vágy, gavalléros negéd4 egyszerre támadt fel benne. – Milyen ez a lány, akit urad elvesz? – kérdé a levelet
hozó szolgától (mert IV. Demeter saját cselédjét fárasztotta azzal idáig).
– Gyönyörű személy, nagyságos goszpodu.5
– Fiatal-e?
– Gyermek még, nagyságos goszpodu.
– Szeretik-e egymást?
– Mint két galamb, nagyságos goszpodu.
– No, hát eredj vissza, s mondd meg uradnak, hogy ott leszek a lakodalmán.
Markov Demeter III. nem is késett, fogatokat küldött előre egész Lembergig; s nekiindult
az útnak.
Lembergben, amint megérkezett, a véletlen ismét eléje hozta fiának postalegényét.
– Hát te mit keressz itt, Dimitru?
A cseléd tétovázott, a képe mutatta, hogy szeretne hazudni, hanem egy marék aranyért
csak kimondta a kívánt igazságot, hogy biz az ő ura nagyon megszeppent arra a hírre, hogy
III. Demeter úr nem restell Podóliába felfáradni, s két nappal előbbre tette a menyegző napját; nem akarja bevárni veszedelmes vetélytársát; azért ő most bevásárlani van itten holmi
magyar borféléket.
III. Demeter rögtön nyerges lovat parancsolt, a szekér nem volt neki elég gyors: sietni kellett, hogy el ne késsék: két paripa kidűlt alóla, míg podóliai őskastélyába megérkezett.
Éppen csak hogy jókor jött meg: a násznép akkor indult a templomba, amikor ő a várhídon végigrobogott; amint lováról leszállt, akkor kezdődött volna a szertartás. Megérkezése
természetesen félbeszakítá azt; az apának és fiúnak elébb üdvözleni kellett egymást.
Kezet szorítottak; a menyasszony azalatt várt az oltár előtt, pedig már a szertartásos fátyollal is le volt takarva.
III. Demeter büszkén nézte végig fiát; egy nyomorék, összeroskadt férfi volt az; sorvasztó
betegség színével beesett arcán, fénytelen szemeiből ki lehetett olvasni, hogy hány hónapig él
még. Mellette ő még most is oly délceg férfi volt.
IV. Demeter esdő tekintettel nézett apjára; mire ez elmosolyodott, s azután odalépett a lefátyolozott arához, s ezt súgta fülébe:
– Szép úrnőm, én vagyok Markov Demeter III., az pedig ott a fiam; az ő keze reszketeg,
az enyim hatalmas, az ő keze üres; az enyim kincsekkel teli; hasonlítsd össze, s válassz e két
kéz közül, melyik vezessen az oltár elé?
A menyasszonyt Diodorának híták.
Diodora kisasszonynak nagyon rövid ideje volt a határozgatásra, biz ő III. Demeter kezét
választá, azzal járult az oltár elé; annak lett nejévé, annak esküdött örök hűséget.

4
5

negéd: gőg, fölényesség
gaszpodu: uram
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III. Demeter arca ragyogott a diadaltól, midőn a szertartásnak vége volt; szemei keresve
keresték IV. Demetert. Meg is találták azt egy oszlopnak támaszkodva; onnan nézte végig
az egész ünnepélyt. Nem sírt, nem mosolygott. Mikor vége volt az esketőnek, azt súgja apja
fülébe:
– Jó mulatságot, Markov Demeter III.!
Midőn pedig Markov Demeter III. menyasszonyának arcáról leemelé a szertartásos fátyolt,
látott maga előtt egy rút, görbe szájú, félszemű banyát; a legrútabbat, aminőt Podóliában
lehetett keresve keresni.
Éspedig ettől nem tudott olyan könnyen megmenekülni, mint a többiektől: ezt nem hagyhatta el, nem űzhette el magától, kénytelen volt vele élni halála napjáig. Ez nem ijedt meg
haragos hangjától, jobban tudott káromkodni, mint ő; ha ő ivott, Diodora is azt tevé, s ha
meg akarta verni, megverte az őtet; Demeter arca mindig tele volt tanulságos karmolásokkal,
s szakállát kénytelen volt vénségére borotválni, ha azt nem akarta, hogy kitépjék. […]
Ilyen csodálatos dolgok is történnek a nap alatt.
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MÉSZÖLY MIKLÓS
(1921–2001)

Koldustánc
Úgy kezdődött, hogy egy ostoba veszekedés miatt (ami egy púpos nő körül folyt, akinek
a púpja állítólag nem volt valódi), lekéstem a csatlakozást, s a vonat az orrom előtt elrobogott.
Ahogy szokás ilyenkor, először beültem a restibe, összevásároltam a képes és nem képes lapokat, végigböngésztem őket, s mikor a vasút környéki lehetőségek is kifogytak, a fasoron át
besétáltam a városba, hogy ott üssem el az időt. Fülledtek voltak az utcák, a levegőt megülte
a nyári kora délutánok piacszaga. Már úgy látszott, hogy semmi érdekesebb látnivalóra nem
számíthatok, mikor egy sötét, kétudvaros átjáróházból váratlanul a macskaköves templomtérre értem. A templom körül szorosan tömörültek a zömök középületek (városháza, börtön,
törvényszék, takarékpénztár, vármegyeháza, pénzügyigazgatóság, elemi népiskola, lelkészi
hivatal), s mind ugyanolyan sárgára voltak festve. Ez a hibátlan egyformaság alvó várakozást
kölcsönzött a térnek.
A koldus a templom oldalkijárójánál ült; pontosabban, szemben a törvényszékkel és azzal
a sikátorszerű közzel, amely egy kis kerülővel visszavezetett a térre. Szunyókált. Ruhája csak
annyira volt rongyos és piszkos, amennyire koldusoknál megszoktuk. Semmi rendkívülit
nem lehetett felfedezni rajta: szabvány, göcsörtös bot, elnyűtt kalap, zsákcsíkokkal befáslizott, kinyújtott láb. Koldus, amilyen ezer és ezer van a világon. Borostás arcát keskeny sávban
érte a nap, egyébként árnyék takarta. Vonásai nem árultak el többet, mint amennyi emléket
egy rönk idézhet fel az irtás napjaiból.
Egy darabig a börtönsarokról néztem, majd köhintve közelebb sétáltam. Nem mozdult.
Erre csoszogva a takarékpénztár felé kanyarodtam el, hogy a csoszogás talán működésbe hozza a reflexeit, de az se hatott. S akkor – lehet, hogy a hőség miatt is, nem tudom – bizonytalan
ingerültség fogott el, hogy amit elkezdtem akaratlanul, most már folytassam is. És egy pillanat alatt kizökkentem az álmos lődörgés hangulatából. Először is, csakugyan lehetséges, hogy
alszik, bóbiskol ez az ember, hiszen elég öreg már, hogy ne várjon túl sokat az ébrenléttől;
másodszor, kora délután van, s tapasztalata szerint nyilván ilyenkor a legkisebb a járás-kelés
– a bevétel. Azonkívül megszokott adakozói lehetnek (kisváros), akiket ismer, akiknek tudja
az idejét, s elsősorban azokra van beállítva, a figyelme, az időérzéke, az egész szervezete. De
az is lehet, hogy mindez kitanult rókaság, ami mögött ez lapul: bízd rám, én tudom, mikor
kell a leghatásosabban működésbe lépni – s a távolság közöttünk még nem volt megfelelő.
Mindenesetre elhatároztam, hogy kis idő múlva visszafordulok, s mintha csak arra vinne
az utam, még közelebb sétálok el mellette, nem hangosabban, mint az első alkalommal.
Valószínű, hogy most már szemügyre vesz, és a maga módján osztályozni is igyekszik: vajon
„alkalmi” vagyok-e vagy visszatérő, akiből „állandó” is lehet.
A takarékpénztártól átvágtam a lelkészi hivatal elé, onnét a sekrestye mögé, és a templomfal árnyékában indultam el feléje, előkészített pénzdarabot plöckölve a zsebemben, mint
akinek egészen másutt jár az esze. Aztán lassan elkezdtem kijjebb húzni a kezemet. Ha most
odasandít, egyelőre azt is gondolhatja, hogy csak a zsebkendőmet akarom elővenni – s akkor
meghallottam a halk nyögést. Megmozdult, észrevett. Szürke szeme éberebben villant, mint
ahogy várni lehetett a bóbiskolás után; sőt, pillantásában már benne volt a latolgatás fékezettsége is, mint aki most készíti a tervet, ami szerint viselkedni fog. A jelek szerint a nem
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tolakodók fajtájához tartozott, akik jó ösztönnel tudják, hogy az emberek többsége viszolyog
a siránkozással kikényszerített jótettektől, s ilyesmit szívesebben követnek el feltűnés nélkül.
Csak akkor szólalt meg, mikor a kezemet már magam előtt tartottam, zsebkendő nélkül. Bár
ez a mozdulat még mindig átválthatott volna egy hajsimítássá, nyakkendő igazítássá, számára
mégis benne lehetett a lehetőség, ami már engem is kötelezhet; és ő ezt a pillanatot művészre
valló fegyelemmel kivárta. A hangja énekelt. „A jó Isten áldja meg… az irgalmas Isten…”
Ez is arra vall, hogy mértéktartó, hogy nem túlzással akarja kikényszeríteni a részvétet: rám
bízza a döntést; illetve, éppen azért nem tér el a közhely szövegtől, hogy a döntésemet jobban
a magaménak érezhessem. Kicsit lehajolva oldalt léptem, és a kalapba ejtettem a pénzt; s csak
pár lépés után hallottam meg újra a hangját: „Jézus kísérje útjain… a kegyelmes Jézus…”
Vagyis megsejthette, hogy idegen vagyok, vagy legalábbis számol vele, hogy egyhamar nem
térek vissza, és a maga módján útravalót adott. Személyeskedett. Tudatta, hogy ez már nem
feltétlenül szajkómondás volt.
De ha most újra meglátogatnám – mondjuk, napszemüveggel –, a helyzet megváltozna bizonyos fokig. Arról szó sincs, hogy ne ismerne fel, a napszemüveg ahhoz kevés; és a koldusok,
naplopók különben is feltűnően jól tudnak visszaemlékezni arcra, mozdulatra. A napszemüveg csak annyi változást hozhat, hogy egy pillanatra megzavarja az emlékezés folyamatát, s
bár tudni fogja, hogy ki vagyok, túlságosan mégse lepődik meg a visszatérésemen. A tökéletes
és száraz ismétlődés hóbortosságát a szemüveg közömbösíti majd. Így is történt. A népiskola külső vécéjénél elszívtam egy cigarettát, és a másik oldalról közelítettem meg. Minthogy kizökkentettem az előbb, már messzebbről felfigyelt, és várakozón méregetett. Mikor
a pénzledobásra került sor, az eddiginél durvább nyíltsággal nézhettem az arcába a sötét üveg
mögül; most csak ő volt kiszolgáltatva. Első pillanatban ostobának ható csodálkozással nézett föl, ami mögött fintoros mosoly is bujkált már: a véleménye. Hogy tisztában van ugyan
a dolog anyagi hasznával, s hogy a különcködésemet pusztán azon keresztül érdemes értékelni – mégis felfogta a helyzet nevetségességét. De ugyanakkor a zavarát se tudta palástolni,
s látszott, hogy azért el van foglalva a szemüveg okozta változással. Minthogy közvetlenül
nem tudott a szemembe nézni, homályos indítékú gyanakvás érlelődhetett benne, ami még
teljesen tárgy nélküli és személytelen volt. Egyszerűen lehetősége mutatkozott, hogy ismételt
megjelenésemmel továbbalakult viszonyunkat valami ösztön sugallta gondolat rendkívülivé
tegye. A szajkómondást most is megkaptam tőle, de útravalót már nem adott. Az ő tudatosságának tehát ez a mértéke: ez a kis visszahúzódás, mert amikorra megemésztette a szemüveget,
és az útravaló is időszerű lett, nyilván akkor kezdett rájönni, hogy nemcsak ő az, aki tervet
dolgozhat ki. Én is.
És el is követtem mindent, hogy a fejleményeket most már filmszerű gyorsasággal pergessem tovább. A templom főkapujához érve gondolkodás nélkül léptem be a hatalmas tölgyfa
ajtón. A hűvös félhomályban magam mögött hagytam az éppen fölemelkedni és leereszkedni
készülő szobrokat, elhúztam a gyóntatófülkék, üres padsorok és imazsámolyok mellett, s
nem tévesztettem szem elől az alagútszerű mélységbe távolodó örökmécs foltját. Csak egy
pillanatra álltam meg a főhajóban, hogy megtöröljem a homlokomat, és kisiettem az oldalajtón. Ott ült előttem, és kémlelő mozdulattal jobbra-balra tekingetett. Most kell támadásba
átmenni, gondoltam; az alap már megvan, csak a finomítás van hátra. Valószínű, hogy a gyanú már nem olyan homályos benne, mint eddig, de a lényegéről változatlanul nem tudhat
biztosat. Hiheti azt, hogy őrülttel van dolga, de hiheti azt is, hogy csak bosszantani akarják,
nevetségessé tenni, méghozzá úgy, hogy a keze kötve maradjon: a pénz mindig lecsörren. És
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ez nemcsak a gyanút táplálja, hanem az ingerültséget is; pedig igyekszik fegyelmezni magát.
S bizonyára kísérletet is próbál tenni, hogy valami köznapi magyarázatot kapjon az egészre,
valami feloldást, amin egy jót röhöghet; de elképzelhető, hogy ezt se egyértelműen kívánja,
mert nem csupán fél a bizonytalantól, aminek a lehetősége fennáll – hanem kíváncsi is rá.
Az bizonyos, hogy előbb-utóbb gyűlölni fog.
Én meg elindultam lefelé a lépcsőn, napszemüveg nélkül; hiszen már teljesítette feladatát. Ahogy a lépéseimre hirtelen hátrafordult, elárulta, hogy várt, csak nem ebből az irányból. Tehát megleptem, és most a rajtaütés ellenségességét érzi ki az átlátszó furfangosságból. S egyszerre a bujkáló mosoly is sokkal nyíltabb és zártabb lett az arcán: az öntudatos
merevség tette felemássá. Most már ő is ellenfél volt. A küzdelem kezdett nyílt kártyákkal
folyni, melyeket kézben tartottunk, de még nem adtunk ki. Mikor melléje értem, kicsit
följebb támasztotta magát, bár még mindig ügyelt, hogy megmaradjon a kolduspózban.
Aztán heherészve az arcomba bámult. „Szép templom…” – mondta, és a hangja most nem
volt éneklő, inkább várakozó és gúnyos. „Szép…” – bólintottam én is, és egészen közel
hajoltam, hogy ledobjam a pénzt; a kezemet azonban nem húztam vissza mindjárt, hanem
pár pillanatig ott lógattam a kalap és az arca között. Egy ilyen mozdulat könnyen félreérthető lehet; és biztosra is vehettem, hogy az volt: a közelben senki nem járt, és ezt ő éppen
olyan jól tudta, mint én. Végül is kirabolhattam, leüthettem, az arcába verhettem volna
– a megalázás számtalan eszköze állt a rendelkezésemre. Támaszkodó kezét mindenesetre
igyekezett szabaddá tenni, és odahúzta a térdére. Én meg odamutattam a kalapjára: „Látom, egész jól megy! Nem rossz hely… Jut egy kis borra is, mi?” Sértődötten rezzent össze:
„De én templomi koldus vagyok, kérem!” – „Aha…” mormogtam, és gyorsan továbbsiettem. Vagyis nem akármilyen ember: rangja van. És ezt vagy tudomásul veszem, vagy nem.
Neki kötelessége volt megmondani. Pár perccel később már a sikátor felől csaptam le rá,
nyíltan és szemérmetlenül, nem titkolva és nem magyarázkodva semmit. Az időközben
újra felvett szemüveget előtte dugtam vissza a zsebembe, hogy még közönségesebbé tegyem
az eszközeimet. Már messziről észrevett, és nyugtalanul mocorgott. A kalapját idegesen közelebb húzta magához, s kicsit kapkodva nézett körül, járókelőt, ismerős adakozót keresve.
De nem volt szerencséje.
A tér kihalt volt, párás, a hőség el-elmozdította az épületek körvonalát. Odavetettem
a pénzt. „Sok van?” – vigyorgott, és láttam a sárga kapafogait. „Akad!” – legyintettem, és
hogy megtévesszem, először a pénzügyigazgatóság felé kanyarodtam el, s csak onnét az állomás felé. Így néhány percig joggal gondolhatta, hogy végképp megszabadult tőlem; egy
fasor azonban szerencsésen eltakart. A rejtőzési lehetőséget azonnal kihasználtam, és a vármegyeháza előkertje mögött széles ívben újra visszasétáltam a templom túlsó végéhez. Nem
vett észre. Nem tértem le a macskaköves útra, hanem szorosan a fal mellett lopózva, egy
bokrokkal körülültetett támasztófal mögött bújtam meg. Egészen közel voltam hozzá, pár
lépésre a lépcsőtől, ahol ült. Hallottam a zihálását; s az egész testtartása olyan volt, mint aki
támadástól tart. Nyugodtan újra elszívtam egy cigarettát, majd hirtelen úgy léptem elő, hogy
csak az utolsó pillanatban vehessen észre. „Mit akar?” – mordult lihegve, és előrenyúlt. „Csak
felváltani…”– mondtam. „Ötből hármat hagyok itt. Nagy pénz az!” „De minek?” – kiáltotta
szemében leplezetlen gyűlölettel. Érezni lehetett, hogy most már majdnem mindenre képes;
s szinte szó szerint is megnőtt. Kezével még feljebb tornázta magát. Gyorsan kivettem a kalapból, ami „visszajárt”, és tovább sétáltam. „Elutazom most…” szóltam vissza, és hallottam,
ahogy harákolva utánam köp.
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De azért még mindig úgy, mintha nem a vasútállomáson, hanem a törvényszéken volna
dolgom; és megálltam a vasrácsos ablakok alatt. Mint egy katlan, úgy döntötte a meleget
a sárga fal. És onnét néztem kitartóan a koldust; és ő is mozdulatlanul figyelt. A nap annyira
vakított, hogy kénytelen voltam a szemüveget újra feltenni; aztán lassan elindultam. Vissza
a térre. Közben egy pillanatra oda kanyarodtam hozzá, megcsördítettem az előbb visszavett
pénzt, és a kalapba dobtam. „Ezt a kettőt is itthagyom már” mondtam; mire váratlan ügyességgel felugrott, belerúgott a kalapjába és felkapta a botját. A pénzdarabok csillogva gurultak
szét. „Mit akar?” ordította, és a bottal felém vágott. Ha el nem ugrom, sípcsonton talál. Én
meg válasz nélkül befordultam a fasorba, és meggyorsítottam a lépéseimet. Most már csakugyan sietnem kellett, ha nem akartam lekésni a csatlakozást.

PILINSZKY JÁNOS

(1921–1981)

Itt és most
A gyepet nézem, talán a gyepet.
Mozdul a fű. Szél vagy zápor talán,
vagy egyszerűen az, hogy létezel
mozdítja meg itt és most a világot.
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KOSZTOLÁNYI DEZSŐ
(1885–1936)

Kása Ilona szerencséje
[részletek]

Lakyék a Mosoly című havi folyóiratot járatták.
Ilona, a mindenes cselédjük, reggelenként takarítás közben lapozgatta a Mosoly-t. Bágyadt figyelemmel nézegette a képeit. Ezeket többnyire összetévesztette egymással. Az árvizek hasonlítottak
a népünnepélyekhez, a hajószentelés a hajószerencsétlenségekhez, s a nemzetközileg ünnepelt
államférfiak a nemzetközileg körözött rablógyilkosokhoz.
Leginkább a keresztrejtvények érdekelték. Megfejtésükben hat esztendeje, amióta Pesten
szolgált, már bizonyos gyakorlatra tett szert, s ezzel bizonyos általános műveltségre is. Anélkül,
hogy valaha tüzetesebben tanulmányozta volna a földrajzot, a természettant és az irodalmat,
tudta, hogy Portugália fővárosa Lisszabon, hogy a rádium elem, és hogy a XIX. századi híres
francia író, akinek neve négy betűből áll, Z-vel kezdődik és a-val végződik, csak Zola lehet. […]
[…] Július elsején, a Mosoly imént érkezett számát lobogtatva, a fiatalúr belépett a konyhába,
és ezt ordította:
– Ilona, Ilona, Ilona. […] Gratulálok... Micsoda szerencséje van… Nyert, nyert… Nem
érti?… Megnyerte a keresztrejtvénydíjat… Még mindig nem érti?…
Ilonával keringett a világ. Csakugyan nem értette. Most megmagyarázták neki, hogy augusztus elsejétől szeptember elsejéig a Mosoly fedezi nyaralási költségét, egy másodosztályú gyorsvonatra is érvényes jegyet kap, oda-vissza, azonfelül ötven pengő zsebpénzt. Bólintott, hogy már
érti. De még mindig nem értette.
Csak egy nevet látott a Mosoly-ban, óriási dőlt betűkkel, egy nevet:
KÁSA ILONA
Ez ő volt. Leült a dagasztószékre, hogy magához térjen. Miután beadta a reggelit, s a háziak elszéledtek, ki a hivatalba, ki a partfürdőbe, elővette a Mosoly-t, és lassanként kibetűzgette
a cikket, mely az előfizetőkért mindhalálig rajongó, önzetlenül nemes, erkölcsi és szellemi magaslatán álló „színes” újságírás megkönnyeztető remekműve volt. Néhány mondatát többször
is elolvasta:
„...Azt óhajtottuk, hogy olvasóink a mai nehéz időkben egy év küzdelmes fáradalma után
felüdüljenek, és testben-lélekben megfiatalodva, acélos izmokkal, friss kedéllyel térjenek vissza
őszi munkájukhoz... Épp ezért semmi áldozattól se riadva vissza, lehetővé tettük, hogy egy
olvasónk Balaton N.-ben, a magyar Riviéra ezen az egyre fejlődő fürdőhelyén, a minden kényelemmel berendezett Hableány szállóban nyaraljon, teljesen a mi költségünkre, a gyönyörű augusztus hónapban, amikor ott még egész pompájában zajlik az európaian előkelő fürdői évad...
s bálak, csónakkirándulások, zeneestélyek teszik az életet változatossá... Naponta ötszöri étkezés... A bőséges és kitűnő reggelit, tízórait, ebédet, ozsonnát, vacsorát a Hableány híres konyhája
szolgáltatja, szintén díjtalanul, s díjtalan a Hableány fürdősátorának, zongorájának, olvasótermének, teniszpályájának használata is... Különös örömünkre szolgál, hogy ezúttal a véletlen
szeszélye egy szerény, egyszerű és derék munkásnőt tüntetett ki, egy háztartási alkalmazottat, aki
kérges tenyerével... A Mosoly hatalmas tábora, mely a társadalom legmagasabb osztályától kezdve a legalacsonyabbig egyaránt... Reméljük, hogy ezzel még bensőségesebb, még közvetlenebb,
még szilárdabb lesz a kapcsolat, mely bennünket...”
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Másnap délelőtt a pénzes postás már kézbesítette is az ötven pengőt. Délután ajánlottan
küldték el a két vasúti jegyet is, meleg hangú, gépírt levél kíséretében, melyben a Mosoly szerkesztősége és kiadóhivatala „kellemes üdülést kíván”. Estefelé megjelent egy fiatalember, a Mosoly fényképésze. Az Ilonát odaállította a tűzhely mellé egy üres lábashoz, kezébe fakanalat
nyomott, és valami villámló port meggyújtva, úgy fényképezte le, hogy a Mosoly következő
számában majd közzétegye ezt is, a könnyekig megindult olvasók épülésére és gyönyörűségére.
– Hát Ilona, elmegy? – kérdezte Lakyné, amikor végre már csönd lett a házban.
– Még nem tudom, nagyságos asszony. Gondolkozom.
– No, csak gondolkozzék, Ilona, csak gondolkozzék.
Ilona nem tudott határozni. Folyton gondolkozott. Ment is volna, nem is. Sajnálta a helyét,
de azt is sajnálta volna, hogy itt reked, amikor „ilyen szerencse érte”. Fakó lány volt, sovány,
savószín, már nem is fiatal, túl a harmincon.
Tizenötödikén az asszonya újra vallatóra fogta. Akkor Ilona közölte, hogy mégiscsak megy.
Valami fájdalmas, áttetsző mosoly futott át az arcán. Barátságosan megállapodtak, hogy Lakyék
addig új cselédet vesznek, s őszre esetleg vissza is fogadják őt, ha a lány nem válik be.
A Hableány a fürdőhely központja és lelke volt. Mindjárt a főtéren emelkedett a szálló takaros, kétemeletes palotája. Mellette virágos, nyitott tornácon még reggeliztek a későn kelő
fürdőzők. Néhány úr a heverőszéken feküdt. Szoknyanadrágos nők ásítottak és cigarettáztak.
Ilona a csomagjaival fölment az étterem tornácára. Itt útbaigazították. Előbb a fürdőtitkárságon kellett jelentkeznie, az elhelyezés végett. Valami mezőségen bandukolt át, egy udvarba
jutott, ahol X-lábú asztalokat és lócákat látott, kiscsirkéket és libákat, csöbröket és dézsákat,
majd a téglás folyosóra ért. Annak a legvégén volt a fürdőtitkárság.
Kopogtatott, de nem feleltek. Erre benyitott. Egy kövér, fekete hajú fiatalember a szűk és
sötét szobában elhányt iratok, nagy rendetlenség közepette, villanyfénynél diktált valamit egy
gépírókisasszonynak.
– Tessék várni – mondotta.
Ő várt, aztán átnyújtotta a levelét. A kövér, fekete hajú fiatalember kezébe vette, de akkor
a telefonhoz hívták, sokáig beszélt, utána még a kisasszonnyal is veszekedett, elszaladt, és csak
egy félóra múlva tért vissza. Most ismét telefonozott, intézkedett, leveleket mondott gépbe.
Néha megnyugtatta őt:
– Azonnal.
Háromnegyed egykor elolvasta levelét. Helyeslőleg bólintott.
– Igen, a Mosoly – mondta. – A Mosoly. Hová is? tanakodott. – Petőfi – jelentette ki keményen, mint valami föllebbezhetetlen ítéletet.
Azok a nyaralók, akik Balaton-N.-ben ezt a szót hallották: Petőfi, úgy megriadtak, mint azok
a szerencsétlen forradalmárok, akik a cári Oroszországban ezt a szót hallották: „Szibéria”, mert
tudták, hogy a Hableány szálló a legnagyobb magyar költőről egy nyomorúságos melléképületét
nevezte el, melynek nyikorgó ágyai, szúette bútorai országszerte hírhedtek voltak. Ilona minderről semmit se tudott. A bérszolga elkalauzolta. Nem segítette vinni poggyászát, hagyta, hogy
ő maga cepelje. Megérezte, hogy kicsoda. Amikor a Petőfi-lakhoz érkeztek, rámutatott:
– Ez az.
Ilona az első emeleten kapott szobát. Volt benne egy világoszöldre festett ágy, egy asztal,
fehér terítővel letakarva, egy palack víz, két leborított, tiszta pohár, egy szekrény, egy mosdó
meg egy vascsacsi. Ráakasztotta a köpenyét. Ivott egy korty vizet. Leült a megvetett ágyra, és
fölsóhajtott. Fájt a feje. Eszébe jutott, hogy ma még nem evett. Magához vette jegyfüzetét, s
lement az étterembe.

210

06fejezet.indd 210

2017. 03. 17. 9:56

A tornácon fürdőruhában ebédeltek a nyaralók. Hátul egy üres asztalt pillantott meg, odatelepedett. A főpincér azonnal hozzásietett, bocsánatot kért, az az asztal is le volt foglalva. Ilona
fölkelt, és az üres asztal mellett álldogált, egy darabig álldogált, hogy másik asztal ürüljön. Csakhogy nem ürült. A vendégek már rég kihörpentették feketéjüket, de azért tovább tereferéltek és
füstöltek, senki se távozott el. Végre valaki bevezette a födött étterembe, ott kijelölt számára egy
kis asztalt valami függönyös helyiség mellett. Ilona tanulmányozta az étlapot. A pincér – nem
az aranyfogú főpincér, akit már ismert – lapozgatta jegyfüzetét, nem értette, visszajött, és vállát
vonogatva megint odaadta neki.
– A Mosoly – kiáltott a főpincér. – A Mosoly – mondta a pincér egy másik pincérnek, s ez
tovább adta a jelszót egy harmadik pincérnek: – A Mosoly.
Már hozták az ebédjét, levest, húst, tésztát. Annyit kapott, hogy felét otthagyta. Rossz gyomra volt.
Ebéd után egy kicsit járt-kelt a napernyőjével. A főtéren le-leült egy padra, de előbb mindig
megkérdezte az ott levőktől: – Szabad? – Azok csodálkozva bólintottak.
Napjai hosszúak voltak, a végtelenbe nyúltak, úgy látszott, hogy sohase is szakad végük. Korán reggel ébredt, mint otthon, mindig hat órakor. Néha egy elhajított, régi újságot talált a porondon, fölvette és elolvasta. Nézegette a gyermekeket, rájuk mosolygott, barátkozni próbált
velük. Egyszer-kétszer meg is fürdött, de a vízben fázott. Mihelyt belelépett a tóba, lúdbőrözni
kezdett a lába, s vérszegény szája megkékült. Nem tudott úszni. Unalomból kicsavarta mások
fürdőruháját is. Az idő meghűvösödött. Szeretett volna hazautazni, rögtön, de nem mert, attól
tartott, hogy ezzel megsért valakit. Folyton le-föl sétált a Hableány-tól a fürdőházig. Az étterembe csak ebédelni és vacsorázni járt, reggelijét, tízóraiját, ozsonnáját sohase fogyasztotta el.
Vacsora után a csöndes, korán sötétedő augusztusi estéken a tó partján hallgatta a cigányzenét
és a békák kuruttyolását.
Egyszer, amikor későbben kelt föl, rányitott Vali, az a kis, fekete, vidéki pesztonka, aki a Petőfi-ben takarított. Azt mondta neki, sohase fáradjon, majd ő maga takarítja ki a szobáját. Tíz
és tizenkettő közt volt a takarítás, hogy a vendégek már elmentek reggelizni és fürödni. Ilonka
ilyenkor segített Valinak, szobáról szobára járt vele, kivitte a szemetet, a szennyes vizet. Néha
még a vendégek cipőjét, ruháját is kitisztogatta. A Petőfi lakói már ismerték, s megbízták ezzel-azzal. Egy szombat estén, amikor természetjáró diákok érkeztek a szállóba, kiadták a szobáját, s aztán nem is költözködött vissza, hanem lement Valihoz lakni, és a konyhában vele együtt
étkezett. A szakácsnő csirkéket adott neki leölni és megkopasztani. Augusztus végén, egy esős
napon Valival fölsúrolta a Petőfi egész lépcsőházát. Így múlt el a hónapja.
Az utolsó napon elbúcsúzkodott Valitól. Kölcsönkért tőle tizenöt pengőt, azzal, hogy mihelyt Pestre ér, föladatja neki postautalványon. Ebből öt pengő borravalót adott a főpincérnek,
öt pengő borravalót a kiszolgáló pincérnek, vett két képes levelezőlapot is, az egyiket elküldte
édesapjának, a másikat Lakynénak. A többi az útra kellett, hogy ne legyen egészen pénz nélkül.
Másodosztályon utazott haza, s ekkor már helye is volt. Idegen emberek a politikáról és
a nyomorúságról beszélgettek. Mire Pestre érkezett, este tíz órakor, szakadni kezdett a zápor, és
hűvös szél fújt.
Egyenesen Lakyékhoz sietett. Azok szívesen fogadták, de közölték vele, hogy az új leányuktól
már nem válnak meg. Egyébként azt mondották, hogy megsoványodott.
Azon az éjszakán még ott aludt. Szeptember elsején – még mindig szakadt a zápor, és fújt
a hűvös szél – beült a cselédszerzőbe. Ölében a Mosoly egy száma volt, de nem olvasta. Arra
gondolt, hogy ha majd elszegődik és pénze lesz, inkább egy másik folyóiratra fizet elő.
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BODOR ÁDÁM
(1936–)

A kivégzés
– Nem – mondta a Katona. – Anélkül.
Az Őrmester egy pillanatig csodálkozva nézett rá, pimasz csodálkozással, és újra a szemére
akarta helyezni a fekete kendőt. A Katona, amennyire tudta, elcsavarta a nyakát.
– Nem – ellenkezett csendesen –, látni akarom.
– Mi a fenét akar látni? Majd később.
A Katonának elég nehezére esett a mozgás, csak a nyaka forgott szabadon. Az Őrmester
lassan, szinte saját magán csodálkozva, leengedte a kezét.
A Százados távolabb, a szürkére vakolt fal mellett állt, háttal feléjük, egy közlegény takarította a csizmáját.
Az Őrmester odakiáltott neki:
– Nem engedi, hogy bekössem a szemét.
A Százados nem fordult meg, csak felemelte egy kicsit a fejét, úgy válaszolt, a fal felé kiabálva:
– Hogyhogy nem engedi?
– Azt mondja, látni akarja.
– Maga mit tárgyal vele? Szabadságon van? Az Őrmester ismét a Katona szemére helyezte
a kendőt, és amikor elmozdult, öklével az arcába ütött.
– Nem hallottad? – mondta oktatóan. – Nem vagyok szabadságon.
A Katona egy kicsit elszédült.
– Arról volt szó – kezdte, és miután kinyitotta a szemét, odaköpött a kövekre –, arról volt
szó, hogy főbe lőnek, de arról nem, hogy előtte megvernek. Óriási különbség.
A Százados közelebb jött.
– Mi a panasza? – kérdezte, ahogy odaért.
– Látni akarom, hogyan lőnek belém – mondta a Katona. – Ennyi.
– Még vannak ötletei. Azt nem akarja látni, hogyan temetik el? Mi lesz velünk – fordult
az Őrmester felé –, ezek mind kíváncsibbak lesznek.
– Én sem szeretem, amikor be van kötve a szemem – mondta az Őrmester tréfálkozva. –
De az persze más.
– Mikor volt magának utoljára bekötve a szeme, Őrmester?
– Nem tudom. Rég. Amikor játszottunk.
– S nem szerette.
– Rossz előérzetet kelt – mondta az Őrmester.
– Jogom van ehhez – mondta a Katona. – Méltóságomhoz tartozik, hogy addig lássak,
amíg a látásom tart. Hogy lássam, mi történik velem.
– Szabályellenes – mondta a Százados, és széttárta a karját. – Háború van. – Aztán lassú,
kényelmetlen léptekkel visszaindult a fal felé, ahol azelőtt állt.
– Masnira kéred? – szólt az Őrmester, s a Katona fejét a hajánál fogva, de nem túl durván
közelebb húzta. – Most ne mozogj!
– Te! – mondta a Katona. – Te, menj a fenébe.
– Tegeződünk – kiáltott a Százados után.
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– Volt még ilyen? – Aztán visszafordult. – Ne piszkoskodj, te alvilág – mondta kedélyesen.
A Százados visszafordult.
– Én is azt mondom magának, ne kellemetlenkedjék.
– Golyóról volt szó, egyéb nélkül – mondta a Katona.
– Megkapja – mondta az Őrmester.
– De látni akarom. Vegye úgy, hogy ez az utolsó kívánságom.
A Százados megállt.
– Hány óra? – kérdezte.
– Negyed hat – mondta az Őrmester. A másik megvonta a vállát.
– Hagyja békén. Hagyja, ha így akarja. Mindössze pár lépés volt még. A Katona látta
a körben álló katonákat, talpán érezte a kövek hajnali hidegségét. Nem gondolt semmire.
– Hány éves vagy? – kérdezte az Őrmester, amikor megálltak.
– Neked megmondom – felelte. – Huszonhat.
– Jegyezd meg jól – mondta az Őrmester, keserű pátosszal a hangjában.
A Katona könnyen, derűsen rámosolygott, mint a szelídek a Bibliából.
– Leülhetek? – kérdezte.
– Leülhet? – üvöltötte az Őrmester a Százados felé, aki a katonákkal beszélgetett.
A tiszt odafordult, s egy pillanatig várt, hogy jobban megértse, amit kérdeztek.
– Üljön le – kiáltotta vissza vidám engedékenységgel. – Engedjünk meg neki mindent.
Majd felállítják egy kis időre – tette hozzá.
– Fáradt vagy, fiam? – kérdezte az Őrmester, amikor a Katona törökülésbe leereszkedett
a kövekre.
– Hogy én most mit csinálok, azt kérdezed?
– Ó, nem akartalak megbántani – mondta az Őrmester. – Csak arra gondoltam, furcsa
lehet neked most fáradtnak lenni, meg hogy miért is. Még vagy hét perc van, abból ötöt egész
nyugodtan ülhetsz.
Sima, fekete víz volt a kövek között, úgy adta vissza a derengés színét, mint a tükör. Keleten, a fal irányában hamar világosodott, mint a színfalakon, s a távozó éjszaka szürkeségéből
előtűntek a felhők. De a Katonát nem érdekelte. A köveken, az ártatlan harmatba dermedve
ült egy pók, azt nézte. Vékony nyári nadrágja egy pillanat alatt átnedvesedett, s bár értelmetlen sietségén maga is elcsodálkozott, hirtelen felállt, csak a pillantását felejtette ott, kicsit
előrehajtott fejével, érdeklődően.
– Mi az? – kérdezte az Őrmester.
– Egy pók – mondotta a Katona.
– A pók korai ébredése – mondta szórakozottan az Őrmester. – Még tanulhatsz valamit.
– Befoghatnád a szádat, ez rólad a véleményem – mondta a Katona csendesen, csalódottan.
– Kezdem unni ezt a kegyességet – mondta az Őrmester. – Ha már minden annyira érdekel, még annyit, hogy amikor valami kattanást hallasz, akkor csak a závárokat húzzák fel. Akkor még számolhatsz háromig, vagy ha sietsz, ötig. Azt mondják, ilyenkor mindenki számol.
– A pokolba! – kiáltotta a Katona maga elé, a köveknek.
– Őrmester! – kiáltotta a Százados. Hagyja az utolsó perceit nyugodtan. Bírja ki már maga
is azt a pár percet.
Hátulról közelebb jöttek a katonák, és a Katonát a fal felé kísérték. Egy darab fal volt, nem
pedig valaminek a fala, egészen szürke és üres. A Katona úgy állt oda, hogy teste majdnem
hozzáért, arccal a felsorakozó katonák felé. A Százados a katonák mögé állt, s az előrenyújtott
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csövek irányában látta az embert, akit ilyen furcsán, nyíltan, saját szeme láttára le kellett ölni.
Elővette a kivégzési parancsot, és felolvasta.
A Katona előrenézett – az alacsony fal mögött világos volt az ég –, nem lehetett látni, hová.
Hallotta a kattanást. A csövekben hunyorgató szemeket látott. Látta a Századost is. Felemelte
a kezét vállmagasságig, mert így képzelte el, és látni akarta, tudja-e. Ebben a csendben úgy
tűnt, a kövek között halk csurranással, magukban a felhők képével, megmozdultak a vizek.
Fehéren világított az ég, majdnem tejfehéren, s egyszerre jéghidegen, majdnem hangtalanul
becsorgott a fülein, és nem tudta, meddig tartott.
– Ámen – mondta az Őrmester.
A Százados a földön ült.
– Ez magának való volt – mondta, de az Őrmester nem hallotta.
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GION NÁNDOR
(1941–2002)

A hatodik ujj
[részletek]

Nem meséltem még Magának Bruzsinszkiről, a lengyelről. […]
Szóval kocsis volt a Bruzsinszki apja, a nagyapja meg talán még kocsis sem... Nem is értem,
miért emlegette annyiszor a lengyel nemesi származását, hiszen semmi előnye nem származott ebből a hazugságból.
Az viszont tény, hogy hat ujja volt a bal lábán. Két hüvelykujja, vagyis nagyujja volt, egy
rendes nagyujja, és amellett egy másik, egy köröm nélküli csög, majdnem akkora, mint a rendes ujj, csak puhább és érzékenyebb annál, amolyan bőrrel bevont porcog.
Nem volt kellemes látvány ez a hatodik ujj, Bruzsinszki nagyon szerencsétlennek érezte
magát miatta, igyekezett is elrejteni, de ahhoz, hogy elrejtse, sokkal szélesebb cipőt kellett
csináltatnia a bal lábára, mint a jobb lábára, és az ormótlan cipőben kissé bicegve, kaszálva
járt. […]
A tánciskolába ő nem jött velünk. Nem mintha sokat veszített volna. Mi is csak azért
jártunk oda, mert jobb hely nem adódott. Az Iparosotthonban volt a tánciskola, egy nagy
hodályban. Lázár, a Szabados utcai pék volt a tánctanár, vékony bajuszú, fürge kis ember, ő
irányítgatta a csetlő-botló párocskákat, amíg bele nem fáradt a tánclépésekbe és az ugrálásba,
akkor jöttünk mi, megforgattuk a lányokat, és nagyjából ennyiben is maradt minden, tekintettel, hogy a mamák ott sutyorogtak a fal mellett, és mindenre nagyon figyeltek, holmiféle
helytelenkedésről szó sem lehetett. Legfeljebb azzal a néhány lánnyal, akik mama nélkül jöttek el és már tudtak táncolni, ezekre ráhajtottunk úgy éjféltájt, néha haza is kísértük őket, de
ezek meg nem tetszettek túlságosan, elég lomposak és girhesek voltak... egy kivételével. Ezért
az egyért megvesztünk minden szombat éjszaka. Formás, kemény húsú lány volt, az ember
minden pillanatban azt várta, hogy széthasad rajta a ruha, vékony csíkokra szakad, különösen
a melle táján, mert olyan mellei voltak, mint azok a barnára pácolt, szabályos gömbök a régimódi nyoszolyákon: olyan nagyok és kemények, ha vele táncoltam, a szívem a gerincemhez
lapult, és ki akart ugrani a hátamon. Hát emiatt érdemes volt eljárni a tánciskolába. Azazhogy
érdemes lett volna, ha... Mert hiába szálltunk rá minden szombat éjszaka, táncolni szívesen
táncolt bármelyikünkkel, de ha sétálni hívtuk, meg mit tudom én, hűvösen végignézett rajtunk, és mindig azt mondta:
– Én táncolni jöttem és nem sétálni.
Aztán egyedül ment haza, és azt hiszem, hogy holdvilágos éjszakákon még a kutyák is
sóvárogva vonítottak utána. Így múltak el hetek, hónapok. És még a nevét sem tudtuk
meg. Tehetetlen dühünkben Bögyes Marcsának neveztük egymás között, és trágár megjegyzéseket tettünk rá, különösen a szombat délutánokon, amikor leültünk pálinkázni a kitakarított műhelyben. Ha jobban visszagondolok, nem is a tánciskoláról, nem is a lányokról, hanem erről a lányról beszéltünk leginkább, és ezzel együtt voltak szépek a szombat
délutánok.
Annyit beszéltünk róla, hogy még Bruzsinszki is begerjedt, és egy szombaton, amikor
Dosztán Feri véletlenül nem emlegette a hatodik ujját és a degenerált, bűnös ősöket, ő is
eljött velünk a tánciskolába.
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Eljött, persze nem táncolt. Leült a sutyorgó öregasszonyok mellé, és nézett bennünket.
Aztán az egyik szünetben felkelt, és odament Bögyes Marcsához, bal lábával feltűnőbben
kaszált, mint máskor. Megálltak egymással szemben, beszélgettek. Mi újra táncolni kezdtünk. Ők még mindig beszélgettek, a lány időnként lopva ránézett Bruzsinszki ormótlan bal
cipőjére.
Aztán elmentek sétálni.
Egyszerre megsavanyodott az egész tánciskola. Nem, nem irigykedtünk Bruzsinszkire. Én
legalábbis nem irigykedtem rá. Sajnáltam Bruzsinszkit, hogy olyan szerencsétlen a hatodik
ujja miatt, és még majdnem örültem is, hogy neki sikerült felcsípnie ezt a lányt. Csakhogy
valami végérvényesen eltűnt a tánciskolából, méghozzá érthetetlen módon. Éppen Bruzsinszki, a lengyel nemesi származék a hat ujjával!
És ha azt hiszi, hogy Bruzsinszki ettől boldog lett, hát nagyon téved. Hétfőn bánatosabban
jelent meg a műhelyben, mint bármikor azelőtt. Lógatta az orrát, téblábolt a gyalupad körül,
reggelinél pedig kijelentette:
– Holnap befekszem a kórházba!
Bámultunk rá, és bámultunk egymásra.
– Bögyes Marcsának nem tetszik a lábujjad? – kérdezte Dosztán Feri. – Miért ment el
veled, ha nem tetszik a lábujjad?
– Nem erről van szó – lógatta az orrát Bruzsinszki.
– Mi a fenét akarsz? – kérdezte idegesen Szilágyi.
– Felcsípted előlünk azt a lányt. Mit akarsz? Én már hónapok óta reszketek utána. Néha
már majdnem nyávogni kezdtem, mint a kandúr macskák. Biz’ isten a tetőgerincre is felmásztam volna érte. Mint a kandúr macskák februárban. Mit akarsz? Lehet, hogy éppen a hatodik
ujjad tetszik neki.
– Nem erről van szó – mondta Bruzsinszki.
– Hát miről van szó? – kérdeztem. Igyekeztem nyugodt maradni. – Rendben van, levágatod az ujjadat. Már régóta mondjuk, hogy feküdj be a kórházba, te meg csak ígérgeted, ígérgeted. Most, amikor kiderül, hogy nem is olyan nagy baj, ha az embernek hat ujja van – én
a te helyedben örömömben lerágnám a gyalupad szélét, te pedig megjelensz itt lekonyulva,
mintha összedőlt volna a világ.
– Az ember ne különbözzön a többiektől.
– Erre most jöttél rá? – kérdezte Dosztán Feri. – Amíg Bögyes Marcsával sétálgattál?
– Régóta rájöttem – mondta Bruzsinszki. – Nem jó az, ha az embernek valamiből több
van, mint másoknak. Nem jó, ha eggyel több ujja van, vagy ha sokkal erősebb, mint mások,
vagy okosabb. […] Másképp látja a világot. Más nyelven beszél. Időnként más nyelven beszél,
és az emberek, mivel nem értik, kinézik maguk közül. Nekem elhihetitek. Eggyel több ujjam
van.
– Mi sohasem néztünk ki magunk közül – mondta Szilágyi.
Bruzsinszki felemelte a fejét, ránk bámult, és azt hittem, hogy mindjárt meg fog szólalni
lengyelül. Akkor elhittem volna, hogy lengyel nemesi ősöktől származik. De nem szólalt meg
lengyelül, és nem bizonyított be semmit. Viszont bevonult a kórházba, és szombatig nem
láttuk.
Szombaton délután éppen végeztünk a takarítással, amikor ismét megjelent Bruzsinszki,
két üveg pálinkát hozott, és bal lábán a régi, ormótlan cipő volt.
– Nem vágták le? – kérdeztük csalódottan.

216

06fejezet.indd 216

2017. 03. 17. 9:56

– Nem – mondta dühösen Bruzsinszki. – Csak megvizsgálták. Szurkálták, vizsgálták, röntgenezték…
– És?
– Nem fogják levágni.
– Nem? Miért?
– Nem akarják levágni az orvosok. Azt mondják, hogy nem lehet levágni.
– Miféle orvosok azok? – kérdezte felháborodva Szilágyi. – Még hogy nem lehet levágni!
Feküdj be egy másik kórházba.
– Nem ér az semmit – károgott Dosztán Feri. – Megmondtam én. Ezen csak a munka
segít, semmi más.
– Igyunk – mondta Bruzsinszki, és átnyújtotta az egyik pálinkásüveget. A másikat magánál
tartotta.
Kissé feszelegve ültünk fel a gyalupadra, és kinyitottuk az üveget. Bruzsinszki a szerszámládához ment, kivett egy baltát, ujjával kipróbálta az élét.
Aztán levett a polcról egy reszelőt, kerített magának egy alacsony széket, leült, a pálinkásüveget a földre tette, és a reszelővel élesíteni kezdte a baltát. Csöndben figyeltük a gyalupadról, most nem beszélgettünk sem a tánciskoláról, sem a lányokról, sem Bögyes Marcsáról.
Csak néztük Bruzsinszkit, és az egész dolog nagyon nem tetszett nekünk. Jó sokáig élesítette
azt az átok baltát, néha meghúzta a pálinkásüveget.
Később a gyalupad alól előkotort egy gerendavéget, a székhez vitte, és letakarta egy fehér
rongydarabbal.
Visszaült a székre, bal lábáról levette a cipőjét és a zokniját, a lábát felrakta a gerendavégre,
és ráöntött vagy negyed liter pálinkát. Aztán meglocsolta a pálinkával a balta élét is.
De akkor már leugráltunk a gyalupadról, körbefogtuk Bruzsinszkit.
– Mit akarsz?! Mi a fenét akarsz? – ordítoztuk.
– Levágom – jelentette ki halálos nyugalommal.
– Megőrültél?! – förmedtem rá, és hozzáléptem. – Add ide azt a baltát!
Fenyegetően felemelte a baltát, és azt mondta:
– Menj innen, mert beléd vágom.
Ijedten hátrahőköltem, akartam még valamit mondani, de már nem jutott rá időm. Bruzsinszki lecsapott a baltával. A hatodik ujj messze elrepült, néhányszor megperdült a levegőben. Helyéről vastag sugárban spriccelt a vér. Bruzsinszki meg csak ült, mosolygott, egyre
fehérebb lett az arca, mintha a lélek szállna ki belőle.
Ordítozva ugráltunk körülötte, mindenféle rongyokat szorítottunk a lábára, és sikerült
elkapnunk Bruzsinszkit, amikor lefordult a székről. Hívtuk a mentőket, és a mentők bevitték
a kórházba.
Hónapok múltán jött ki a kórházból. Bal lábát térdből levágták. Mert amikor lecsapta
a hatodik ujját, az idegek meg az inak összeugrottak a lábában, mint az elpattant rugó. Ezért
mondták az orvosok, hogy nem szabad levágni azt a porcogós ujjat. Bruzsinszki ezt nem
tudta, de lehet, hogy akkor is levágta volna az ujját, ha tudja. Mert, ha Maga azt hiszi, hogy
Bruzsinszki bánkódott a lába miatt, hát nagyon téved.
Mankón vonszolta be magát a műhelybe, és boldog volt a mankóival.
– Végre olyan vagyok, mint a többi ember – mondta vigyorogva.
– Hát nem egészen – néztünk rá szánakozva.
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– A láb, az nem számít – legyintett. – Kapok majd műlábat, és akkor olyan leszek, mint
a többi ember. Az a fontos, hogy már nincs hat ujjam.
Így beszélt, és boldog volt a mankóival. Sokszor bejött a műhelybe, … Bögyes Marcsa meg
faképnél hagyta, hozzáment egy köszörűshöz, akinek akkora anyajegy volt az arcán, mint egy
szétlapított egér. Úgy látszik, az ilyen férfiak tetszettek neki. Bruzsinszki is csak addig kellett
neki, amíg hat ujja volt, később faképnél hagyta. De Bruzsinszki még ezt sem bánta.
Boldog volt a műlábával, és portás lett nálunk. Még most is portás.
És nagyon megváltozott. Lármás, nevető ember lett belőle. És pöffeszkedő. Azelőtt, amíg
hat ujja volt, mindig szerényen, kedvesen viselkedett. A műlábával egy pöffeszkedő marha
lett. Sokat piszkoskodott velünk.
Mindig alaposan átnézi a táskáinkat, amikor indulunk haza. Mintha mi tolvajok volnánk.
Nem mondom, néha hazaviszünk egy-két szerszámot, az ember hét végén bütykölget otthon
valamit, de leginkább visszahozzuk a szerszámokat. Nem vagyunk mi tolvajok. De Bruzsinszki mégis piszkoskodik velünk, és nagyon büszke a műlábára.
Bevallom Magának, sokkal jobban kedveltem Bruzsinszkit, amíg hat ujja volt. Mondhatnám úgy is, hogy most már egyáltalán nem kedvelem. Nem lett volna szabad levágnia azt
a hatodik ujját.
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SÁNTA FERENC
(1927–2008)

Kicsik és nagyok
Ketten játszottak az udvarban, egészen hátul, a kert első fái között. Egy kislány és egy kisfiú,
egyik sem volt idősebb nyolcesztendősnél.
A fiú egy fadarabbal négyszöget rajzolt az agyontaposott földre, három, négy méter lehetett
minden oldala. A kislány figyelmesen nézte a fadarab útját. A karjában kis játék baba lapult.
– Azt szeretném, ha először az ágyat rajzolnád meg, rettenetesen álmos a kicsi, alig tudja
nyitva tartani a szemét.
A fiú felegyenesedett, összehúzott szemekkel vizsgálta a vonalakat, aztán belépett a négyszög közepébe.
– Csak beszélsz összevissza…!
Az egyik vonal mellé három vonallal berajzolta az ágyat.
– Most az asztalt… – mondta a kislány.
– Azért is a kályhát rajzolom be először, s legközelebb a bútorokat, és csak azután a falakat…
Továbblépett, és egymás után rajzolta a köröket, kockákat – szekrényt, kályhát és a többi
bútorokat. Aztán eldobta a fadarabot.
– Menj, és kösd meg a kutyát!
A kis kuvasz körülöttük lebzselt. Amikor a kislány közelebb lépett hozzá, félrefordított
fejjel tekintett fel.
– Gyere, Bodri… most mást játszunk, addig te szép nyugodtan itt maradsz. – Az egyik
fához vezette, és gyors ujjakkal hozzákötötte.
– Jaj, istenem, milyen késő este van már, és az én emberem még mindig nincs idehaza,
a kicsit sem fektettem még le, istenem, de szerencsétlen vagyok…!
– Kész? – kérdezte a fiú.
– Megyek már, megyek…
A babáját ringatva a melléhez szorította, és belépett a szobába. Egy pillanatra megállt, és
visszanézett a másik gyerekre. Az zsebre dugott kezekkel nézte.
– Gyerünk, gyerünk, gyerünk…
Az ágyhoz lépett, és óvatosan lefektette a babát.
Melléje térdelt, falevelekkel betakargatta, aztán nagyot sóhajtva melléje dőlt.
– Jaj, a derekam, sohasem lesz vége ennek. Aludj, csillagom, én is alszom azonnal, apuka
is hazajön mindjárt, és hoz valamit az ő csillagának…
Cirógatta a gyermek arcát, aztán a haját. A baba szemei kékek voltak, bután bámultak
az égre. A szájáról lekopott a festék, csak itt-ott ült egy piros foltocska. A fiú megfordult, és
úgy, ahogy volt, zsebre dugott kezekkel, a kerítéshez ment. Hátát nekivetette a deszkának.
A kutya magasra vetette a farkát, fejét egészen oldalt fordította, és a fiút nézte.
– Öreg Bodri – szólt rá a gyerek. – Mindjárt elengedünk, de te elcsavarogsz, ha nem veled
játszunk… Rántsd meg a kötelet!
A kutya felcsaholt, és jobbra-balra ugrálva rángatni kezdte a kötelet.
– Én édes Istenem! Istenem, mikor szabadítasz már meg… – hallatszott a kislány motyogása a játék szobából. A fiú odatekintett. Kezét kivette a zsebéből, és kiegyenesedett. Kigom-
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bolta végig az ingét, két tenyerével beletúrt a hajába, fejét hátravetette, és szemét az égnek
emelve felkiáltott.
– Huuu… keserves Isten… – és tántorgó lábakkal, erre-arra dülöngélve megindult a szoba
felé. Belekezdett valami énekbe, aztán abbahagyta, felordított.
– A keserves világ… fuj, betyár Krisztus…!
– Édes istenem, Szűz Máriám… – mondogatta a kislány, és összetette a tenyerét, mintha
imádkozna. Aztán felemelkedett, és a baba fölé hajolt.
– Aludj, egyetlenem… nincs semmi baj!
– Hejjj… – Kint a fiú kiköpött a földre. Bizonytalan, részeg mozdulattal beletörölt az arcába, mintha szét akarná morzsolni az orrát.
– Nyisd ki…! – kiáltotta a szoba felé.
A kislány felemelkedett, arcát a kezébe temette, vállai rázkódtak, úgy tett, mintha sírna.
Tétován, ijedten lépett erre-arra, mint aki nem tudja, mit tegyen. Közben szétnyitott ujjai
közül figyelte a fiút.
– Nyisd ki…! Bezárta, a jó istenit… Nyisd ki az ajtót, te…!
A lányka a négyszög oldalához szaladt, és a lábával eltörölte egy darabon a felrajzolt vonalat.
– Jaj, dehogy zártam… Dehogy zártam…!
– Ott dögölj meg, ahol vagy… – Tántorogva közeledett a nyíláshoz, de mielőtt belépett
volna, megingott, és ott haladt keresztül, ahová a szekrényt rajzolta.
A kislány elvette a kezét az arcáról, és kacagni kezdett.
– Megint a szekrényen jössz be…
A másik visszatámolyogva, újra nekiindult az ajtónak… – Bestia, minek zárod be, mondtam, hogy nyitva álljon. Hányszor mondtam már…
– Jaj, teremtőm – mondta a kislány, és maga elé tartott kezekkel hátrált az ágyhoz.
– Feküdj le, ne kiabálj, mindenki felébred…
– Majd lefektetlek én, lefektetlek én, megállj…
– Ne kiabálj, az isten szerelmére… Gyere, levetkőztetlek…
– Mars…!
– Segítek, csak ne kiabálj… felébred a kicsi… gyere szépen.
Egészen a fiú mellé lépett… Egymásra néztek. A leánynak barna szeme volt, a fiúé kék,
mint az ég, vagy akár a játék babáé az ágyon. Egymást nézték pár pillanatig, aztán a fiú megszólalt, halkan, hogy alig lehetett hallani.
– Most akard levenni a kabátomat…
Kabát nem volt rajta, az ingéért nyúlt a kislány.
– Gyere, feküdj le…
– Feküdjek le, mi…?
– Jaj, istenem, miért teszel tönkre – aztán vékony gyermekhangja sírásba gördült. – Keserves, nyomorult élet!
Megfordult, és a gyermek mellé vetette magát. Arcát a karjába temette, és zokogott. Ha
valaki messziről hallja, azt hitte volna, felnőttnek a sírását hallja.
– Bőg! Aztán holnap végigjajgatod az utcát, hogy megvertelek…
A kislány mondani kezdte, mintha sohasem akarná abbahagyni.
– Hagyj engem, hagyj engem…
– Fogd be a szád…

220

06fejezet.indd 220

2017. 03. 17. 9:56

– Hagyj engem, hagyj engem…
A fiú odatámolygott hozzá.
– Elhallgatsz végre…?
Megmarkolta a lány ruháját, és rángatta, míg le nem húzta az ágyról. A kislány felkapta
a fejét.
– A hajamat kell fogni – suttogta.
– Amióta levágták, nincs mit fogni rajta – suttogta a fiú is, de elengedte a ruhát, és igyekezett belemarkolni a másik hajába, ami rövidre volt vágva, szinte olyan rövidre, mint a fiúé,
mert már nyár volt.
– Bánt az urad, mi? Részeg az urad?
Húzni kezdte végig a földön. A kislány feltérdelt, és összeszorított öklökkel védekezett.
– Eressz! – kiáltotta.
A fiú szemben állt a nappal. Arca pirosra gyulladt.
A bőre finom volt és érintetlen, de a szemei kegyetlenül összehúzódtak, és idegenül ültek
a homloka alatt, mintha odalopták volna.
– Fáj! – kiáltozott a kislány, megfeszítette a testét, és kiszakította magát a szorításból.
A fiú mozdulatlanul nézte, karjait lelógatta az oldala mellett, és szemei egészen megszűkültek. Aztán elindult a lány után.
– Bestia…
A kislány kinyújtott karokkal védekezett. Lábuk alatt felgyűrődött a föld, széttúrták
a megrajzolt vonalakat.
– A gyermek!
A kislány megtántorodott. Egyensúlyukat vesztve végigvágódtak a földön.
A fiú mély, hosszú lélegzetet vett, aztán körültekintve, halkan rászólt a leányra.
– Én most elalszom, és te akarj levetkőztetni…
A hasára fordult. Karját a feje alá tette, és dörmögve, érthetetlenül motyogva lehunyta
a szemét.
A kislány megigazgatta a haját, ujjaival elrendezgette az összeborzolódott kis tincseket,
aztán négykézlábra ereszkedett, és óvatosan a fiúhoz mászott. Végigtapogatta az ingét, nadrágját, kifordította a zsebeit, kődarabok, kulcs, kis spárga, színes üveg hullottak a földre.
– Nincs semmi – mondta halkan –, nincs neki pénze – és kezébe temette az arcát.
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KOSZTOLÁNYI DEZSŐ
(1885–1936)

Verőfény
Mi is sokat küszködtünk. Különösen eleinte. Nem panaszkodom. Hiszen tudom, hogy mások is. Talán még inkább. Tudom, tudom.
Különben én meg az uram kezdettől fogva fölénnyel néztük az egészet. Mi az ördögöt
tehettünk? Nevettünk rajta. Elseje előtt azon mulattunk, hogy elképzeltük, mi mindent fog
levonni a pénztáros a fizetésből. Nyugdíjra, előlegtörlesztésre, biztosításra, illetékre, pótilletékre stb. Elseje után viszont azon mulattunk, hogy a pénztáros – rémképeinket túlszárnyalva
– olyan tételeket is lecsippentett, melyekre mi nem is gondoltunk. A legnagyobb írónak sincs
olyan képzelete, mint egy pénztárosnak.
Szóval, mire a fizetés kezünkbe került, oly kicsiny lett, hogy úgyszólván csak górcsövön
lehetett meglátni, akár egy baktériumot. „Be kell osztani”, mondogatta az uram. Ebben felülmúlhatatlanok voltunk. Állandóan közmondásokkal, aranyköpésekkel traktáltuk egymást.
A szegénység nem szégyen. Fő a becsület. – Sokat röhögtünk ilyesmiken. Télen, mikor néha
meg voltunk híva, s éjfél után egy felé kiléptünk az utcára, vártuk az utolsó villamost, de már
régen elment. A havas esőben átázott cipőnk talpa, a jeges szél fülünkbe fütyült. Sóvárogva
pislogtunk az elcikázó gépkocsikra. De jó lett volna fölszállni valamelyikre. „Mit tesz ilyenkor
egy önérzetes magánhivatalnok?” kérdezte az uram. „Gyalog megy haza”, válaszoltam. „Mégpedig önérzetesen”, tette hozzá az uram.
Hát igen. Reggelenként én vásároltam be a csarnokban. Ekkora tököket vittem haza, ilyen
nagyokat, ni. Majd leroskadtam alattuk. Mégse szálltam villamosra. A csarnok elég messze
volt tőlünk. Huszonöt perc járásra. Cselédet sohase tarthattunk. Magam takarítottam, magam keféltem a padlót. Ez nem is volt rossz. Legalább sohase híztam el. Nem kellett tánctornára járnom, villamos massage-ra, mint azoknak az úriasszonyoknak, akik idő előtt elhíznak,
s a táplálkozásukra ugyanannyit költenek, mint soványodásukra.
Csak egy fájt nekem is, az uramnak is: a lakásunk. Künn laktunk a Ferencvárosban, egy
nyúlfarknyi mellékutcában, mely mindössze hét bérházból áll az egyik oldalon, és hét bérházból a másikon. Ez az utca arról nevezetes, hogy senki sem ismeri a nevét, még a ferencvárosiak sem. Valahányszor emlegettük, az emberek előbb fölfigyeltek – sokan még tölcsért is
formáltak a fülük köré –, majd újra megkérdezték, milyen utca is az, és végül kijelentették,
hogy fogalmuk sincs, merre van. Még a rendőr se tudta, aki a környéken posztolt. Ha valaki a mi utcánk iránt érdeklődött, akkor a rendőr elővette a kis gumiszalagos zsebkönyvét,
lapozgatott benne, s csodálkozva állapította meg, hogy ott van a közelben, egy macskaugrásra. Azoknak, akik meglátogattak bennünket, hosszasan magyarázgattuk, hol kell leszállniok a villamosról, hol kell befordulniok jobbra, hol kell befordulniok rézsút balra, hogy
eltaláljanak hozzánk. Pedig nem is afféle zugutca. Csak szürke és szegényes. Van neve, de
még sincs neve. Nagyon nevetséges a neve. Nem is mondom meg neked. Isten tudja, még
mindig szégyellem. Mennyire más az, mikor valaki így diktálja be lakáscímét: Andrássy út.
Mennyire más az, drágám.
De mi nem emiatt szenvedtünk. Csak a lakás miatt. Nem volt az kicsiny – szó sincs róla –,
nekünk kettőnknek éppen elegendő: két szoba s egy jókora konyha is, külön bejárattal. Más
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volt annak a hibája. Egy négyemeletes bérház szűk udvarára nézett, az első emeleti folyosó
legvégén, a tűzfal tőszomszédságában. Sötét volt. Nagyon sötét.
Északra feküdt, bár az uram folyton amellett kardoskodott, hogy nem is északra fekszik,
csak északkeletre. No, mindegy. Rozoga kis ablakain sohase sütött be a nap.
Délután háromkor nálunk már öreg este volt, s nyári délben, amikor künn a járókelők
fekete szemüveget viseltek, nálunk már leszállt az alkony. Az a kis világosság is, ami idetévedt,
nyomban bepiszkolódott, összekormosodott, megpókhálósodott. Állandóan égetni kellett
volna a villanyt, ami költséges szenvedély. Egymást se láttuk, és azt se, hogy mit eszünk. Befőttjeim megpenészedtek. Aki belépett hozzánk, az egy kicsit elszomorodott, és csöndesebb
lett. Csak mi őriztük meg elpusztíthatatlan humorunkat. Lakásunkat az Örökös éj birodalmá-nak kereszteltük el, s azon töprengtünk, nem cserélhetnők-e el – apróhirdetés útján – valami szembeteggel, akinek orvosi rendeletre kerülnie kell a fényt.
Annak idején, amikor egybekeltünk, hebehurgyán vettük ki. Akkor én huszonhat éves
voltam, az uram harmincegy. Ebben az időben – a háború utolsó éve volt – nemigen
válogathattunk. Örültünk ennek a kriptának is, „átmenetileg”. Tudniillik már az első napokban hangsúlyoztuk, hogy csak átmenetileg lakunk itt, csak „egyelőre”, amíg oly lakás
nem akad, mely megfelel részint igényünknek, részint pénztárcánknak. Közben vártuk
a jobb időket.
Ezek nemigen jelentkeztek. Sőt – amint tudod – a viszonyok egyre rosszabbodtak. Mi
azonban, mint a hősök, nem tettünk le arról a reménységünkről, hogy legelső alkatommal
kiköltözünk ebből a vakondokodúból, s egy szerény, de kedves, világos lakást bérlünk valahol, lehetőleg Budán. Vagyis nem törődtünk bele sorsunkba. Küzdöttünk ellene, legalább
gondolatban. Csak elveink fönntartásával maradtunk itt, mint futóvendégek.
Mindig azt éreztük, hogy utoljára fizetünk házbért, s a következő negyedben már máshol
ütjük föl a sátorfánkat. Ez a tervünk évről évre halasztódott. Előbb a lakásínség miatt. Később az „infláció” és „defláció” miatt. Majd egyéb ínségek miatt. Szerencsére minket nem
„építettek le”. Az uram naponta kilenc órát dolgozott a bankban, sőt – jó körülmények
között – túlórázhatott is. Én is dolgoztam, amit tudtam. Kalapokat, lámpaernyőket készítettem, zekéket hímeztem. De így se futotta a költözködésre. Elhatároztuk, hogy még jobban
összehúzódzkodunk. Mit mosolyogsz, szívem? Mindig, mindenkinek lehet még jobban takarékoskodni. Nézd, például az uram cigarettázott. Húsz cigarettát szívott el egy nap. Rosszat
tett a szívének, és lemondott róla. Ez nem jelentéktelen összeg. Minek a feketekávé? Minek
fölvonón járni az egyleti fogorvoshoz, aki a negyedik emeleten lakik? Minek két villanykörtét égetni egyszerre, a divat után futni, kapupénzt fizetni, ha tíz előtt is hazatérhetünk? Ezer
és ezer ilyen apróság. Kis dolgok – elismerem –, de akik boldogulnak, ilyen semmiségekkel
szerzik vagyonukat.
Számításunk be is vált. Tíz év alatt összekuporgattunk valamicske pénzt. Sajnos, akkor is
közbejött valami. Általában mindig „közbejön” valami. Két évvel ezelőtt meghalt szegény
ipam. Tavaly engem kellett operálni, gennyes vakbélgyulladás miatt. A költözködés őszről
télre tolódott, télről tavaszra. Nyáron meg az uramtól loptak el hetvennégy pengőt az uszodában.
Most végre megvalósítottuk tervünket. Új lakásba költözködtünk. Gyönyörű lakás. Olyan,
amint elképzeltük. Napos, világos, barátságos, utcai, a budai hegyekre néz, s délnek fekszik,
délnek. Nagy ablakokkal. Akkora ablakai vannak, mint az ajtók. Már reggel zuhog rajtuk
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a verőfény, s mi estig lubickolhatunk benne. Eleinte enni se tudtunk, annyira örültünk neki,
csak szaladgáltunk, ide-oda, a két szobában, mint két bolond. Nem hittük, hogy ilyen szép
is lehet az élet.
Hetekig takarítottam, rendezkedtem. Ilyen költözködések után mindig akad egy kép, melyet még föl kell lógatni, egy rongyos függöny, melyet még össze kell aggatni. Múltkor délben
aztán elkészültem. Egyedül gyönyörködtem a tiszta, szép lakásban. Odaálltam a tükör elé.
Eddig bele se pillanthattam, hiszen csak sürögtem-forogtam, nyakig a piszokban. Most néztem meg magam először. Megijedtem.
Jaj, de ráncos voltam, jaj, de csúnya. Mennyi ősz haj szálam van. Nem csoda, szívem. Áprilisban már harmincnyolc leszek.
Amikor abba a sötét lyukba kerültem, huszonhat éves voltam. Tizenkét évig tartott, amíg
ide érkeztem.
Ott nemigen nézegethettem magam a tükörben. Időm se volt sok.
Itt se igen nézegetem majd magam. Nem lesz hozzá kedvem. Túlságosan világos van. Túlságosan ragyog a tükör. Próbáltam áttenni, ebbe-abba a sarokba. De az se használt. Csupa
ránc a szemem alja. Megöregedtem. Te, akkor délben úgy elszomorodtam. Visszavágyakoztam a régi lakásba. Lásd, milyen az ember. Még a szerencséjének se tud egészen örülni.
Az ebédnél elmeséltem ezt az uramnak. „Hja, fiam”, szólt mosolyogva, semmi sem fenékig
tejföl. Rám nézett tűnődve és nagy szeretettel. Erre én elkacagtam magam. Szokásom szerint
így feleltem neki: Nincsen rózsa tövis nélkül.
Mert mi, kérlek, mindig ilyen bölcs szamárságokkal szórakoztatjuk egymást.
Ebben – mint említettem – felülmúlhatatlanok vagyunk...
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JÓZSEF ATTILA
(1905–1937)

Csöndes estéli zsoltár
Ó, Uram, nem birom rímbe kovácsolni dicsőségedet.
Egyszerű ajakkal mondom zsoltáromat.
De ha nem akarod, ne hallgasd meg szavam.
Tudom, hogy zöldel a fű, de nem értem minek zöldel, meg kinek zöldel.
Érzem, hogy szeretek, de nem tudom, kinek a száját fogja megégetni a szám
Hallom, hogy fú a szél, de nem tudom, minek fú, mikor én szomorú vagyok.
De ne figyelmezz szavamra, ha nem tetszik Neked.
Csak egyszerűen, primitíven szeretném most Neked elmondani, hogy én is
vagyok és itt vagyok és csodállak, de nem értelek.
Mert Neked nincs szükséged a mi csudálásunkra, meg zsoltárolásunkra.
Mert sértik füledet talán a zajos és örökös könyörgések.
Mert mást se tudunk, csak könyörögni, meg alázkodni, meg kérni.
Egyszerű rabszolgád vagyok, akit odaajándékozhatsz a Pokolnak is.
Határtalan a birodalmad és hatalmas vagy meg erős, meg örök.
Ó, Uram, ajándékozz meg csekélyke magammal engem.
De ha nem akarod, ne hallgasd meg szavam.
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SZAKONYI KÁROLY
(1931–)

Ecce video
A havernál láttunk egy tök jó horrort, először azt hittük, pite, mert nem volt semmi, csak
jött, ment a csóró, egy olyan szakállas, nagy hajú meg minden, egy olyan izében, lepelben
vagy hogyhívják, olyan hippisen, de egy tök nyomi csávó, semmit se csinált, csak dumált,
az igaz, hogy irtó jó dumája volt, hogy a szeretet meg minden, na, végre aztán bepörögtek rá,
mert az izék, a górék azt hitték, hogy fel akar törni, szóval, hogy menő akar lenni ezzel a dumával, és irtóra féltékenykedtek rá, mert folyton hőzöngött, hogy ő az atyaúristen jobbkeze,
vagy direkt a fia! pláne! naná, majd azt éppen neki hiszi el valaki! De mégis sokan bedőltek,
tökre odavoltak tőle, mert olyat tett, hogy ráment a vízre, az szuper jó sztori volt, csak úgy
simán ráment, de frankón, nem süllyedt el, valami ügyes trükkje lehetett, persze videón pite,
rákopírozás vagy más technikás dolog, de tökre bírtam! Aztán volt egy olyan, hogy vittek
hozzá egy izét, egy olyan félholt hapit, egy olyan bénát, de állati bénát, úgy képzeld, baromi
bénát, ő meg föléje tette a kezét, hogy na, kelj csak fel szépen, csórikám, de pattanj, ne tedd
itt magad, hát persze, hogy ugrott az ürge, szóval ilyenek voltak, meg bazi sok szendvicset
varázsolt elő egy kosárból, halas szendvicset, mind bezabálták, dőltünk a röhögéstől, mint
maci a moziban, mert a sok flamós rádobálta magát a kajára, tudod hogyan van, mint egy fogadáson, ingyen-zaba van, a faterom mesélte, persze égés! Na, de ez mind pite! Hanem aztán
jött a frankó rész, a szadi! Akkor már úgy volt, hogy le fogják kapni, mert a jard nem nézte jó
szemmel, ez ottan egy izé volt, egy megszállt rész, szóval helytartóval meg minden, na, szóval
tartomány! – és majd kiesett a szemük, ahogy kukkoltak, hogy ki mit csinál, mert rögtön bezsongtak, ha valaki mást pofázott, mint amit kellett, szóval érted, nem? És gyülekezés nuku,
na, de a csávó körül mindig sokan nyüzsögtek, erre aztán a jard felkapta a vizet, hogy mit
dumál ez a hapi a szeretetről? Pláne, hogy az ott almás, az csak egy másik országban létezik,
de az kellene, hogy elterjedjen, képzelheted, mennyire bepörögtek rá, hogy miféle másik
ország? Meg mi terjedjen el?! Meg ki az az Atya?! – be akarták húzni a csőbe, hogy külföldi
kapcsolatok, szóval, hogy ügynök, szóval, hogy ennek az Atya nevű hapinak a zsoldjában áll,
na, persze, mert a haverok elkezdték terjeszteni, hogy a csávó a King, ő a King meg izé, hát
haverok voltak, mi van abban, dumálták és kész! – tizenketten voltak, tizenkét krapekból állt
az együttese, azokkal járt, azok mindenütt hirdették, hogy micsoda tök jó csávó, úgyhogy
állatira gyanús lett a jardnak.
Volt egy bazi nagy vacsora, ott ültek mind, az egész együttes, szerettek volna egy kicsit dizsizni, de a csávó le volt törve, mert érezte, hogy valaki beköpi a haverok közül, mért kell beköpni, senki se tudta, de neki volt egy spurija, hogy így lesz, meg is mondta nekik, azok meg
tagadták, mind majrézott, hogy talán őrá gondol a főnök, szóval, a King, de az nem árulta el,
hogy ki az, tök nyugi volt, és ilyet szólt: jól van, haver, ha köpni akarsz, hát köpj, te tudod,
a sztori nem állhat meg. Hát nem is állt meg. Irtóra keveset ettek, csak egy kis kenyeret, meg
bort ittak, de már ott kezdődött a horror, mert a csávó, szegény hapsikám azt mondta, hogy
majd a testét fogják enni, a vérét fogják inni, és jobb, ha tőle tudják, ezt kell nekik majd tenni, hogy emlékezzenek rá. Persze csak nézte mind, és ivott, amikor felemelte az izét, a kupát
vagy mit, úgy csinált, mintha máris vért inna, a saját vérét, hát képzelheted! szóval ciki volt!
Aztán az volt, hogy vacsora után kimentek egy kertbe, egy hegyre, késő este, ott kempingez-
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tek a fák alatt, csakhogy ő nem tudott szunyálni, ott szlalomozott köztük, mert tudta, hogy
lesi a jard. Hogy kommandósokat küld rájuk a jard. Jöttek is. És ráadásul tényleg az egyik
haver árulta el! Lesmárolta az a mocsok, így jelezte a jardnak, szóval a kommandósoknak, kit
kell elcsípni. Na, rácsaptak, könnygáz, meg gumibot, amit akarsz, onnantól aztán elkezdték
puhítani, szadizni, faggatták, hogy miféle külföldi szervezettel van kapcsolata, igaz-e, hogy
ő a King, meg ki az az Atya, köpje csak be szépen, kik akarják itt a balhét, mért nem tetszik
a rendszer, meg minden. Szóval tök szar volt, de ő csak tűrte, nézte őket, azt marhára bírtam,
ahogy csak úgy nézte őket, szóval még ő sajnálkozott. Szegény csávó! Az biztos, hogy én nem
hagytam volna magam, jó, hogy meg volt kötözve a csuklója, de akkor is, mit tudom én,
haraptam volna, vagy szembeköpöm azt a sok szadizót, megmondtam volna, hogy kivel szórakozzanak, de az csak állt ott, tisztára nyomi volt, mintha élvezte volna a szenvedést, hiába
szadizták a kommandósok, pedig tök rászálltak, tettek a fejére egy töviskoronát, az arca csupa
vér lett, ostorral verték, szeges korbáccsal, majdnem eldobtam magam, közelről mutatták
a sebeket, bazi közel hozta a kamera, kifordult a hús, színesben, képzelheted! de a csávó meg
se mukkant, ez aztán nagy égés volt a jardnak. És az is nagy égés volt a sok rohadt szadizójának, hogy nem köpte be az országot, nem köpte be az Atyát, tökre keményen viselkedett,
erre aztán elhatározták, hogy kinyírják. Annyira begurultak, meg már annyira benne voltak
a szadizásban. Marhára szadi módon nyírták ki. Keresztre feszítették, átverték a kezét meg
a lábát, de frankón! És élve! Persze csak film, de akkor is, mutatta a kamera közelről, recsegett a csont, az ízület, meztelenül volt szegény hapikám, a fején az a töviskorona, a keze-lába
átszögelve! na, és amikor már fenn volt a kereszten, egy marhára állati-szaki militer még át is
döfte az oldalát, hogy onnan is dőljön a vér! Én még ilyen szadi videót nem láttam! Két másik
hapi is volt a szomszédos két keresztfán, de azok csak statisztáltak, szóval nem voltak sztárok,
csak olyan ko-sztárok, de ez szegény!... Nem mondom, a kemény sztoriért járunk videózni
a haverhoz, hogy ilyet lássunk, nem lávsztorikat, na néha azok is kellenek, azok is jók, ha
van bennük egy kis szexiszadi, de az az igazi, menő kazetta, ahol kinyírják a csávót, hát ezt
kinyírták! A végén persze van egy heppiend, az mindig kell, hogy el lehessen adni a sztorit
szériában, a végén az van, hogy feltámad a csávó, lézertechnika, semmi más, szóval olyan sci-fi
jelenet, száll fel a csávó a kozmoszba, csakúgy, semmi rakéta, nuku Challenger, nuku Szajuz,
de az már nem érdekes, addig igazi, amíg a kommandósok szadizzák.
Marhára szadizós horror. Nem volt szinkronizálva, mert a haver papája hozta be kintről,
a szöveget nem értettük, de a képek tök jók voltak. Nem tudom, látunk-e még a havernál
ilyet?
[A Központi Sajtószolgálat 1987. évi pályázatának II. helyezett alkotása novellakategóriában.]

227

06fejezet.indd 227

2017. 03. 17. 9:56

Szállás éjszakára
Az öregasszony nyitott ajtót, csak résnyire, mert kinn hóvihar tombolt. Egész nap havazott,
felkerekedett a szél is; a sztrádákon kotrógépek zúgtak; a rádió mindenkit figyelmeztetett,
hogy ne keljen útra, ha nem szükséges. Ezeket meg ide ette a fene valahonnan a ház elé. –
Ketten vannak – szólt hátra az urának az öregasszony, de a biztosítóláncot még beakasztva
hagyta.
– Ilyenkor? – A hang az emeletről jött, egy kanyargós falépcső tetejéről.
– Elakadtunk a kocsival – magyarázta az ajtó előtt álló férfi. – Reggelig maradnánk…
– Férj és feleség? – reccsent fentről a hang. – Férj és feleség? – ismételte meg az ura kérdését
az öregasszony. Gyanakvóan nézte a bebugyoláltan is didergő nőt meg a szakállas férfit.
– Hát nem… még… – kezdte a magára terített pokróc alól kikandikáló nő vékony, bátortalan hangon. De társa türelmetlenül közbevágott: – A hölgy a jegyesem. Hadd lépjünk be
legalább, mert megfagyunk itt, a kocsinál is fagyoskodtunk eleget. Nincs errefelé több ház,
kénytelenek voltunk magukhoz bezörgetni. Kinn van a kapun, hogy zimmer frei…1
– De mi csak nyáron adunk ki szobát. Akkor is inkább nyugatnémet márkáért.
– Csukd be, hisz mind behordja a havat – közeledett a lépcsőn a dörmögő férfi. – Mit
alkudozol? Nincs szállás!
– Befútta kocsijukat a hó – vette védelmébe őket az asszony. – Ketten vannak, a hölgy
az úr jegyese…
– Jegyese… – hümmögött a házigazda. Pocakos, bajszos vénember volt, mellényben, mamuszban. – Mi az, hogy jegyese?
Az öregasszony addigra kiakasztotta a biztosítóláncot; azok meg bejuthattak végre, behozták a hideget meg a havat. Csupa ráfagyott hó volt a cipőjük. Pokrócba bugyolálták magukat, de még így is reszkettek. A nő sápadt volt, soványka, ám a sok göncben egészen hasas,
az öregasszonynak meg is akadt rajta a tekintete. Már megenyhült irántuk. – Na, jöjjenek.
Ami igaz, az igaz, nem maradhatnak fedél nélkül ilyen cudar időben. Pucolkodjanak csak le
itten az előtérben, de szobát már nem tudok befűteni, azt ajánlom, háljanak a konyhában,
elég tágas, és van ottan egy dikó, azon megalhatnak ketten…
– Ha nincs más, az is jó lesz – mondta a férfi; átfogta biztatón jegyese vállát. – Reggel korán be kell érnünk a városba. Okvetlenül… Addigra talán megtisztogatják az utakat.
A mellényes, bajszos házigazda a fogát piszkálgatva méregette őket, hümmentett, dünnyögött; már rábízta a dolgot a feleségére. – Hát a konyhai dikón, igen, szükségből. Két fiatalnak az nem is olyan rossz… – heherészett, aztán kapaszkodott vissza a falépcsőn az emeleti
szobába. Szép ház volt, takaros, vendégfogadásra épült, pénzt hozó ház, de ezen a decemberi
éjszakán dermesztően hidegek voltak a lakatlan szobák. Mire a szállást kereső utasok havas lábbelijeiktől megszabadulva bebotorkáltak a vacsorafőzés melegét még őrző konyhába,
a gazda már el is tűnt odafönn, letelepedett a televízió elé, és nézte az ünnepi műsort. A sarokban ezüstfenyő állt színes villanykörtékkel feldíszítve, s a kellemes melegben gyantaillatot
árasztott. A gazda sört töltött egy óntetős kriglibe, nyáron kapta egyik müncheni vendégüktől. Ivott, és lassanként elnyomta az álom. Arra neszelt fel, hogy a felesége is feljött. – Most
fekszenek le – mondta. – Láttad az asszonykát?
– Mit kellett volna látnom rajta?
1

zimmer frei: kiadó szoba
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– Nem olyan, mint egy jegyeshez illik. Nem tudom, a pokróc teszi-e, de mintha úgy volna.
Teherben…
– Na, más se kéne, csak hogy itt babázzon le nekünk! Meg kell kérni az árát! És meg is
kérhetjük, szükséghelyzet, annyit kérsz tőlük reggel, amennyit csak akarsz. Ezret vagy még
többet is. Pláne ha bepiszkítják az ágyneműt meg a konyhát. Nem kellett volna befogadni
őket. Én az információ híve vagyok! Hozzánk mindig csak leinformálható vendégek jönnek,
ezek meg, ki tudja, mifélék!…
– Jól van, jól van, hagyd abba már, hiszen rendesnek látszanak – mondta az asszony. –
A férfi olyan szelíd, az asszonyka meg csupa ártatlanság… – No hiszen! Ártatlanság! – dohogott tovább a gazda. – Szép kis jegyespár, mondhatom!…
Amikor elzárták a televíziót, és lefeküdtek, újra hallották a szél tombolását, rázta az ablakdeszkákat, zörgette az ajtókat, süvített a kéményben a huzat. Nyugtalan éjszakájuk lett
a fergeteg miatt. Éjféltájt mintha jajongást is hallottak volna, furcsa zajokat, neszt odalentről,
a gazda fel is ébresztette az asszonyát, hogy mi lehet az. Nehezen lehetett megítélni, hogy a vihar visong-e, vagy emberi hangok törnek fel hozzájuk. A szél egyszer-egyszer úgy vinnyogott,
mintha csecsemő sírt volna…
Aztán egyszer csak fény lobbant. Mint egy üstökös – fénycsóva futott át az égen, megvilágította a szobát, végigsiklott a falon, a mennyezeten, s nyomában elültek a zajok. Elült
a szél tombolása, csend lett. Nagy, békességes csend. A szívük verését is meghallhatták ebben
a csendben.
Virradatkor szokása szerint az asszony felkelt, hogy tüzet rakjon a konyhában. A vendégek
úgyis korán akarnak a városba érni, a vihar elmúlt, talán az utak is járhatók; megkéri tőlük
a pénzt, aztán mehetnek isten hírével.
De a konyhában nem talált senkit. A dikón háborítatlan volt az ágynemű, semmi sem
mutatta, hogy lett volna itt valaki is. Az öregasszony hátrahőkölt. Ám akkor hirtelen a fény,
az éjszakai fény lobbant fel előtte. Cikázott, izzott, járt körbe-körbe, mintha hívná. Mindent
megértett. Felszaladt az urához, felrázta.
– Ők voltak itt nálunk az éjszaka! – mondta lélekszakadva.
– Ők?! Kicsodák?! – nézett fel álomittasan az ember.
– Hát ők! Őket fogadtuk be a viharból, őket!…
– De kicsodákat, beszélj már?! Fizettek?
– Nem. Elmentek…
– Elmentek fizetség nélkül?! – Mert erre már felébredt. – Megmondtam neked, asszony!
– Hát nem érted?! – Az öregasszony megragadta az ura vállát. – Mit számít most a pénz!
Megadatott, hogy befogadhassuk őket, és az éjjel megszületett a Kisded!…
– Miféle kisded? Ja, vagy úgy! És megléptek fizetség nélkül! Ostoba asszony! Jobban tetted
volna, ha fel sem ébresztesz ilyen bosszúságra!
De az öregasszony nem törődött az ura zsörtölődésével. Állt az ablaknál, és nézte az utat.
Sehol sem voltak nyomok a hóban, ő mégis tudta, hogy Azok voltak itt náluk az éjszaka, és
a szíve megtelt örömmel, hogy segíthetett.
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UMBERTO ECO

(1932–2016)

A rózsa neve
[részlet]

Második nap – Éjszaka
Amelyben végre behatolunk a labirintusba, különös vízióink támadnak, s ahogyan labirintusokban
szokás, eltévedünk.
Visszamentünk a scriptoriumba, de ezúttal a keleti lépcsőt másztuk meg, magasan
előretartott mécsesem fényénél, azt, amelyik továbbvitt, följebb, a tiltott emeletre. Eszembe
jutott, mit mondott Alinardus a labirintusról, és hajmeresztő dolgokra számítottam.
Fölérkezvén oda, ahová nem lett volna szabad a lábunkat betennünk, meglepetésemre egy
nem túl tágas, ablaktalan, hétszögű helyiségben találtam magam, a levegőben valami nehéz,
avas-dohos szag érződött. Rémisztő dolgoknak semmi nyoma.
A helyiségnek, mondom, hét fala volt, de ezek közül csupán négyen nyílott meglehetősen
tágas, köríves boltozatú átjáró, két-két, falba ágyazott kis oszlop között. A lezárt falakhoz
hatalmas, szabályosan elrendezett könyvekkel teli szekrények simultak. A szekrényeken
csakúgy, mint a szekrények minden egyes polcán egy-egy szalagdísz, s azon valamilyen szám:
nyilván ugyanazok a számok, amelyeket a katalógusban láttunk. A helyiség közepén asztal,
az is könyvekkel rakva. A köteteken egyforma, meglehetősen vékony porréteg, látszott, hogy
a könyveket több-kevesebb rendszerességgel letakarítják. A padló sem volt szemetes. Az egyik
ajtó boltíve fölött jókora szalagdísz volt a falra festve, rajta e szavak: Apocalypsis Iesu Christi
(Jézus Krisztus Apokalipszise). Az írás csöppet sem látszott fakónak, habár a betűi régiek
voltak. Később vettük csak észre, a többi helyiségben, hogy ezeket a szalagdíszeket valójában
a kőbe vésték, méghozzá jó mélyen, s azután a mélyedéseket töltötték ki festékkel, úgy,
ahogyan a templomok freskóit szokták csinálni.
Átmentünk az egyik boltív alatt. Újabb helyiségben találtuk magunkat; ennek ablaka
is volt, üveg helyett alabástrom táblájú. Két fala bontatlan, a negyediken meg átjáró nyílt,
ugyanolyan, mint amelyiken bejöttünk, s ezen át az ember újabb szobába jutott, melynek
szintén két bontatlan fala volt, egy ablaka, s megint csak egy ajtaja, szemközt velünk.
Mindkét helyiség falán ott kacskaringózott a felirat, hasonlatos az előbb látotthoz, a szavak
azonban mások voltak. Az egyiken ezt olvashattuk: Super thronos viginti quatuor (A székeken
huszonnégy), a másikon pedig ezt: Nomen illi mors (Annak a neve halál). E két helyiség
kisebbnek mutatkozott ugyan, mint az, amelyiken át a könyvtárba jutottunk (mi több,
amaz hétszögű volt, emezek négyszögűek), ám egyebekben a berendezés semmiben sem
különbözött: könyvekkel teli polcok, középen asztal.
Továbbmentünk a harmadik szobába. Ebben nem voltak könyvek, és felirat sem volt.
Az ablak alatt kőoltár. Három ajtó nyílott: az, amelyiken át beléptünk, egy másik – ez
a már ismert hétszögű helyiséggel kötötte össze emezt –, meg egy harmadik, melyen át
az előbbiekkel mindenben megegyező, új szobába léptünk, csak a szalagdísz szavai voltak
ismét mások: Obscuratus est sol et aer (Meghomályosodék a nap és a levegőég). Ezután
újabb szoba következett, Facta est grando et ignis (Lőn jégeső és tűz) felirattal, s ennek
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több ajtaja nem volt; tehát ebből a szobából nem lehetett továbbhaladni, vissza kellett
fordulnunk.
– Lássuk csak – mondta Vilhelmus. – Öt négyszögű, vagyis nagyjából trapéz alakú, egyegy ablakos szoba veszi körül azt az ablaktalan, hétszögű helyiséget, ahová a lépcső vezet.
Pofonegyszerű. A keleti őr bástyában vagyunk, minden őrbástyának öt ablaka és öt oldala
néz kifelé. Ez egybevág azzal, amit mondok. Az üres szoba az, amelyik keletre néz, ugyanarra,
amerre a templom szentélye, a felkelő nap sugarai épp az oltárra esnek, s ez derék és jámbor
dolog. Csak az alabástrom ablaktáblákban vélek ravaszságot fölfedezni. Nappal szépen
átszüremlik rajtuk a fény, éjszaka még a hold sugarait sem engedik át. Hát ez nem valami
nagy labirintus. Most pedig lássuk, hová jutunk a hétszögű szoba másik két ajtaján át. Azt
hiszem, könnyen eligazodunk.
Mesterem tévedett, a könyvtár építői ügyesebbek voltak, mintsem véltük. Nem tudom
pontosan, mi történt, de mihelyt elhagytuk az őrbástyát, a szobák rendje összezavarodott.
Az egyikből két, a másikból három ajtó nyílott. Ablaka mindegyiknek volt, azoknak is,
amelyekbe egy-egy ablakos szobából abban a hiszemben léptünk, hogy az Aedificium belseje
felé haladunk. Mindegyikben mindig ugyanolyan szekrények és asztalok voltak, s mintha
mindenütt ugyanazok a könyvek sorakoztak volna szép rendben, ami bizony nem segített egyegy pillantással fölmérnünk, hogy hol is vagyunk. Megpróbáltunk a szalagdíszek segítségével
tájékozódni. Egy ízben átmentünk egy In diebus illis (Azokban a napokban) feliratú szobán, s
némi bolyongás után azt hittük, megint ott vagyunk. Emlékeztünk azonban, hogy az ablakkal
szemközti ajtó egy Primogenitus mortuorum (A halottak közül az elsőszülött) feliratú szobába
nyílott, most ellenben egy másikba vezetett, amelynek falán újfent az Apocalypsis Iesu Christi
szavak állottak, s nem ám az a hétszögű terem volt, ahonnan elindultunk.
Vagyis be kellett látnunk, hogy olykor különböző szobákban ugyanazok a szalagdíszek
ismétlődnek. Két Apocalypsis feliratú helyiséget is találtunk, méghozzá egymás mellett,
a rögtön utánuk következő pedig ezt a feliratot viselte: Cecidit de coelo stella magna ([Nagy]
csillag esett le az égből a földre).
Nyilvánvaló volt, hogy a szalagdíszek szavai honnan származnak – János Jelenéseiből
idéztek egy-egy sortöredéket –, ám az egy csöppet sem volt világos, hogy miért és hogy milyen
logika szerint kerültek föl a falakra. Zavarunk csak nőtt, amikor észrevettük, hogy némelyik
(de csak némelyik) felirat nem feketével, hanem vörössel van kifestve.
Egyszer csak ismét a legelső, hétszögű teremben találtuk magunkat (rá lehetett ismerni,
hiszen innen nyílott a lépcsőlejárat), s most újrakezdtük a felderítést, azzal, hogy mindig
csak egyenesen jobb kéz felé megyünk, szobáról szobára. Három helyiségen haladtunk át, ám
ekkor fal zárta el utunkat. Az egyedüli ajtó megint egy olyan szobába vezetett, amelyiknek
csupán egy ajtaja volt, azon átmenve pedig további négy szoba után újfent falba ütköztünk.
Visszamentünk az első szobába, annak két ajtaja közül most azt választván, amelyiket még
nem próbáltuk, újabb szobán mentünk át, és megint ott voltunk, ahonnan elindultunk,
a hétszögű teremben.
– Hogyan is hívták azt a szobát, ahonnan legutoljára visszafordultunk? – kérdezte
Vilhelmus.
– Equus albus (Fehér ló) – mondtam némi töprengés után.
– Jól van, találjunk oda megint. – Nem volt nehéz. Onnan, ha nem akartuk ismét ugyanazt
az utat végigjárni, csakis a Gratia vobis et pax (Kegyelem nektek és békesség) feliratú szobába

231

06fejezet.indd 231

2017. 03. 17. 9:56

mehettünk, onnan pedig jobbra fordulva véltük elkerülhetni, hogy megint ugyanoda jussunk
vissza. További két szoba ugyan ismét az In diebus illis meg a Primogenitus mortuorum nevet
viselte (ámbátor biztos, hogy az imént már megjárt szobák voltak ezek?), de aztán végre
eljutottunk egy olyan szobába is, amelyikben még aligha jártunk: Tertia pars terrae combusta
est (A földnek harmadrésze megége). Ekkorra azonban már nem tudtuk, hogy a keleti
őrtoronyhoz képest hová kerültünk.
Előretartván a mécsest, tovább indultam. Ijesztően megtermett óriás, hullámos és reszketeg
testű kísértet állta el az utamat.
– Ördög! – ordítottam el magam, és kis híján elejtettem a mécsest, ahogy sarkon perdültem,
és Vilhelmus karjaiba zuhantam.
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ARTHUR RIMBAUD

(1854–1891)

A részeg hajó
Hogy jöttem lefelé egykedvű, vén vizeknek
Folyásán, vontatóim már nem jöttek velem:
Lármás rézbőrű raj közt céltábláúl sziszegtek
Bepingált cölöpökhöz nyílazva meztelen.
De hogy mi sorsra jutnak, mindegy volt nékem ez,
S hogy búzám belga búza, vagy hogy gyapotom angol, –
Alighogy véget ért a parti, furcsa hecc,
Vizek szabadja lettem, ki vígan elcsatangol.
És tél jött, szörnyü zaj közt s engem, kiben siket
Csend hallgatott tunyán, mint a gyermekagyakban,
Felvett az ár: s ha süllyed egy málló félsziget,
Nem szállhat a habokba dicsőbben és vadabban!
Kegyes volt a vihar: a tengerig vetődve
Tíz éjen át lebegtem vidám parafaként
A mélyen, mely a romlás örök hömpölygetője,
S nem néztem: vaksi lámpás vet-é utamra fényt?
Fenyő-ducos begyembe zöld víz lágy íze folyt,
Mint almák hűvös húsa csúszik a gyermek-torkon;
S hányások s bornyomok, sok kékes lomha folt
Letisztúlt rólam és levált a kormány s horgony.
Azóta egyre fürdök a roppant tengerek
Költészetében, melybe csillog csorog és béke
S nyelem e zöld azúrt, hol fulladt emberek
Lebegnek olykor mélán s mintegy gyönyörben égve,
Mert kékes színüket átfesti drága mámor
S ringatja enyhe rengés a réz-szín nap alatt,
S nincs alkohol, csitítóbb, se dal, mely ily puhán szól,
A rőt s rosszízü vágyak ettől megalszanak!
S villámtépett eget s tölcsért, mit a vihar hajt,
S a mélységek hintáit s kanyargó áramát
Láttam s az alkonyt s hajnalt: ez izgatott galambrajt,
S olyast is, mit az ember, ha sejt is, sohse lát.
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Láttam sülyedt napot, vad titkokkal befolyva,
Míg alvadt messzeségek violája ragyog
S hallottam, mintha antik tragédiát dalolna,
Messzire elhörgő zajt s mely reszket és gagyog.
S vakító hó-csucsokról álmodtam zöldszin éjen,
Míg messze tengerszemhez rejtelmes útra kelt
Az óceánok csókja: izes áram a mélyben
S mentem vele s a sárga s kék foszfor énekelt.
És át sok hónapon, mint ha dagály robog
A sziklahátak ellen: holdkóros vízi csorda,
Rohantam, nem törődve, hogy szentszüzes fokok
Ragyogó lába zúz és orrom elsodorja.
S találtam tengeren túl s alúl a horizonton
Párduc-szem fényű és virágos szigetek
Kék és furcsa raját, hol ostorként kibomlón
A pőre nép fölött szivárvány libegett.
Láttam maró mocsárt, hol mint egy szörnyű hálón
A sás közé akadt Rém poklos teste reng,
És vizeket rohadni örök szélcsendben állón,
S örvényt, mely tág kerékben az égaljig kereng.
Gleccsert, ezüst napot, gyöngyházhabot, parázs
Eget, sok reves roncsot, mik barna öblön úsznak,
Hol szörnykigyókat kínoz az élősdi marás
S enyhűlni bús szagú vén görbe fákra kúsznak.
S a gyermekeknek én beh szívesen mutatnék
Halat, minőt találtam, aranyból s énekelt,
S züllött utamra olykor rózsát sodort a tajték
S olykor hizelkedőműl édes szél lengve kelt.
S olykor a minden tájak únottja, pólusok
Bús kószája: a tenger, míg ringatott panaszlón,
Beszórt árnyék-virággal, mely kén-szájjal susog
S térden e vak virág közt merengtem, mint egy asszony.
S ringtam, kóbor sziget, és szennyükkel bekentek
Szőkeszemű sirályok, csetepatés család,
Ringtam s némely tetem tört testemen pihent meg,
Majd elhagyott sülyedve: aludni még alább...
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Imé, ez vagyok én! züllött hajó, hináros,
Kit elvitt a vihar élőtlen étherig,
S zord flotta s békés bárka ki nem halássza már most
Részeg roncsom, mely a vizekkel megtelik,
Im, bátran, párát fújva, mely rajtam ködként kékűl,
Utam kapút az ég izzó falába fúrt,
S zsákmányúl téptem onnan, finom poéta-étkűl,
Izes nap-cafatot s szakadt, nyulós azúrt!
Bitang deszkám belepte a villamos medúza,
S nyaranta apró szörnyek tintás raja lapúlt
Reám, midőn a hőség tűzvesszejétől zúzva
A reszkető bibor lég izzó tölcsérbe nyúlt.
Oh én, ki immár ötven mérföldnek távolából
Hallottam reszketőn a Poklot, mint üvölt,
S kit újra s újra vár a kék és merev távol,
Megvetlek Európa, únt gátú, ócska föld!
Im én! kit túl az égen várt csillagos sziget,
Hol már a mámoros menny örök kapúja nyitva,
S hol végtelen mély éjben arany fénnyel piheg
Alvó madárseregként a boldog Jövők titka!
– De mégis, sokat sírtam: testem hajnal gyötörte,
S kegyetlen volt a hold és keserű a nap,
Már lázas derekam gyötrelmes görcstől görbe:
Bár megszakadna már s benyelné már a hab!
Oh ha van Európában öböl még, melyre halkan
Vágy vonna: kicsi víz az, egy vak tócsa, hideg,
Hol bús fiúcska guggol az ámbrás alkonyatban
S papírhajót ereszt el, mely lepkeként libeg...
Mert kit megfürdetett minden vizeknek búja,
Nem szállhat révbe többé kalmárhajók után,
S jelzászlók és tüzek hívalgó gőgjét únja,
S hogy hídak vad szeme bámúljon rá bután...
Tóth Árpád fordítása
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HALÁSZ PÉTER
(1922–2013)

A Madison Avenue-i lány
[részletek]

Gábor minden este negyed hatkor találkozott a lánnyal a Madison Avenue-n, és csaknem
mindig a 38-adik utca környékén. Ez az az időpont, amikor New York felhőkarcoló irodaházaiból kiözönlenek a fehérgallérosok, az úgynevezett „9-től 5-ösök” társadalma. […]
Gábor szeme előtt napról napra úgy rohant el ez a szőke, tűsarkú, jól ápolt lánysereg,
ahogy pezsgő ömlik az aszfaltra a felbillent pohárból, szénsavasan, sistergőn, gyöngyösen.
Mire feleszmélt, már el is pezsegtek, nyomuk sem maradt. Már becsengettek vagy benyitottak
egy ajtón, öltöznek vagy vetkőznek, nevetnek, sírnak, ígérnek, tagadnak vagy unatkoznak.
Valami kis illat maradt utánuk az utcán, parfüm, sampon, toalettszappan keveréke, könynyű cigaretták füstje. Aztán jönnek az autóbuszok, a nagy szállítókocsik és fekete gázt ontanak az egészre. Névtelen lányok, akiknek valahol nevük van, közönyös kis ajkak, amelyek megnyílnak valaki felé. De a lány, akivel Gábor a 38-adik utca táján szokott találkozni,
az nem volt névtelen Gábor számára sem.
Nevet adott neki. Úgy hívta magában, hogy „Madison Avenue-i lány”.
A fiú ekkor már negyedik esztendeje élt magányosan New Yorkban. […]
Mostanában Gábor azon kapta magát, hogy a rákospalotai konyhaóra tiktakolása hirtelen
átvált egy más ritmusra. Kipp-kopp-kipp-kopp. Tűsarok kopog a járdán. Szembe jön a Madison Avenue-i lány. Tíz-tizenöt lépés. Most egymás mellé értek. Egy pillanatig a válluk egyvonalban van. Elhaladt. Gábor lelassít, utánafordul. Az utóbbi hetekben mindig utánafordult,
és tudta, hogy a lány érzi a pillantását. Ezért egy kicsit szégyellte is magát. New Yorkban nem
szokás megfordulni a nők után. Szemezni sem szokás. A nők nem néznek vissza. A pillantásukba nem lehet belekapcsolódni. Nem elnéznek. Átnéznek. Bizalmatlanok.
Gábor az első napokban nem is tudta megmagyarázni magának, hogy miért éppen a Madison Avenue-i lányra figyelt fel ily szívdobogva, miért éppen őt látta meg a szőke áradatban.
Mert hiszen ő is szőke volt, bár egy árnyalattal sötétebb szőke a többinél, de az ő arcán sem
volt több az érdeklődés, mint a többi lányokén. Aztán rájött a titokra. A Madison Avenue-i
lány nem sietett. Ritmikus, kényelmes léptekkel járt. Mint akinek nem indul vonata semerre.
Ez valami titkos kapcsolatot teremtett közöttük.
Nézte a lányt, amíg el nem tűnt a szeme elől. A járása nem volt éppen andalgó, mégis volt
benne egy kis álmodozás. Olyan járás volt, amellyel meg lehet állni, puhán, felfigyelőn, csodálkozón. A többinél az volt Gábor érzése, hogy ha hirtelen meg kellene állniok, akkor orra
buknának. Azok csak megtorpanni tudtak volna. A Madison Avenue-i lány úgy járt, mint aki
szeretne megállni. De nem állt meg, természetesen.
Ment, haladt, kényelmes és gondolkozó ritmusban. Gábor szívébe mindig fájdalom nyilallt, amikor szem elől vesztette a lányt. Ha Pesten volnának, akkor most utánamenne. „Bocsásson meg, ne értsen félre, nincs ízlésemre az efféle közeledés, de...” Néhány buta, ügyetlen,
kapkodó mondat. A lány is mondana valamit zavartan. Aztán kipirult arccal egymásra néznének. „Mi lenne, ha innánk egy feketét?”
Édes, bűvös eszpresszó! Kicsi asztalok, a térdük elkerülhetetlenül összeér. „Két duplát, kisasszony.”
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„Köszönöm, nekem szimpla is elég. Hosszú szimpla.”
„Nekem rövid dupla.” „Sok feketét iszik?” „Négyet-ötöt egy nap. Most vizsgák előtt állok.
Éjszaka is tanulok.” „Igen? Mit tanul?” Kész. Tíz perc múlva folyékonyan beszélgetnek. De
mit csináljon itt, a Madison Avenue-n? A gondolat is elképzelhetetlen. Itt csak bűnözők
osonnak nők után az utcán. Hiszen már most, hogy csak utánanéz, lelkifurdalása van, és úgy
érzi magát, mint valamiféle Hasfelmetsző Jack. Ha mellé lépne? Excuse me... Atyaisten. A víz
elöntötte a homlokát. Elképzelhetetlen. Megoldhatatlan. [...]
A lift utasai különben nem sok érdeklődést tanúsítanak irányában. Ez főként azért van így,
mert aki este hat után megy haza, az már fáradt a beszélgetésre.
Nekidől a liftfülke falának, ásít, maga elé bámul, alig várja, hogy az utcán legyen. A nagy
tömeg lezúdul öt órakor, fél hatig lezajlik a forgalom. Az ő vendégei a vezérigazgatók, az álmos túlórázók és a takarítási vállalat emberei, akik jönnek vödrökkel és mindenféle szerszámokkal. Egyetlen utasa van, akivel valamelyest összebarátkozott. Ez egy fiatal mérnök
a huszonhetedik emeleten levő tervezőirodából. Este hét, fél nyolc körül szokott a liftért
csengetni. Egyszer, talán egy esztendeje lehet, ezzel a kérdéssel fordult hozzá: – Maga mindig
esti beosztásban dolgozik?
– Igen – válaszolt ő röviden. – És miért? – firtatta tovább a mérnök. – Egyetemi hallgató
vagyok. Nappal a Columbián tanulok. – A lift leérkezett. A mérnök cigarettát kínált feléje. –
Köszönöm – kihúzott a csomagból egy Chesterfieldet. – Maga magyar, ugye?
– Igen. Honnan tudja? – A mérnök elmosolyodott.
– A kiejtése. Megismerem a magyarok akcentusát. Sok szerencsét. – És elment.
Néhány hétig nem látta a mérnököt. Aztán egyszer megint ő ment fel érte a lifttel. Mosolyogva üdvözölték egymást. Attól kezdve, valahányszor találkoztak, váltottak egy ilyen mosolygó köszöntést, de a mérnök most már nem kezdett beszélgetést. Magas fiatalember volt,
rövidre nyírt hajjal, derűs tekintettel.
Aztán egyszer újra megszólította Gábort. – Szeretnék kérdezni valamit. Hogyan mondják
magyarul: happy birthday? – Boldog születésnapot! – felelte Gábor. Furcsán csengett a fülében saját hangja itt a liftfülkében – magyarul. Mintha valaki más beszélt volna. – Várjon csak
– nevetett a mérnök –, ne ilyen gyorsan. Boldag...
Végül is leírta egy darab papírra. Újra és újra próbálgatta. Baldag... su... zü... sületésnapot... Aztán nevetve megköszönte. Ezzel véget is ért a magyar nyelvlecke. Többé nem kérdezett Gábortól semmiféle magyar szót, sőt, a mosolya is halványabb lett kissé, mintha elrestellte volna magát.
Aztán eltelt egy hónap, s nem látta a mérnököt, és kitavaszodott New Yorkban. Az első
igazán szép májusi éjszakán, amikor Gábor hazafelé sétált az irodaházból, egyszerre csak olyan
nehéz lett a szíve, hogy meg kellett állnia. Aztán az az esztelen gondolat kerítette hatalmába, hogy ha elrohan a Madison Avenue-ra, találkozni fog a lánnyal. Meglódult. Kifulladt
lélegzettel ért az avenue és a 38-adik utca sarkára. Egy sétáló rendőr megállt, utánanézett.
A Madison Avenue tökéletesen üres volt.[…]
Könnyek csorogtak a szeméből. Őkölbe szorította a kezét, körmét a tenyerébe vájta. Botorkálva indult hazafelé. Bajban vagyok, gondolta, az idegeim valamiképpen cserbenhagytak.
Valami, amit számításon kívül hagytam. Nem tudok egyedül lenni tovább.
Minden felborul. Minden tervem összeomlik. Nem bírom. Összeomlottam a cél előtt.
Másnap reggel azonban, amikor napsütésre ébredt, minden egyszerűbbnek látszott. Nagy
gonddal borotválkozott.
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Szamár vagyok, gondolta. És kimerült, ami természetesen érthető. Ma meg fogom ismerni a Madison Avenue-i lányt. Alkalmasint már réges-régen nevet rajtam. Hiszen észrevett,
az bizonyos. A lányok mindig fölényesebbek ilyen helyzetekben, mint a férfiak, titokban
mulatnak, hólyag, gondolják, nem mersz?
Ha nem mersz, pukkadj meg! [...]
Az egyik estén a huszonhetedik emeleten a magas mérnök szállt a liftbe. Mosolyogva üdvözölte. – Régen láttam. – Ő csak bólintott, udvariasan. Megszokta már, hogy e könnyed
érdeklődések nem igényelnek nyomban kitárulást. A mérnök szótlanul állt mögötte, amíg
a lift lefelé suhant. Amikor azonban elértek a földszintre, és ő felrántotta előtte a liftajtót,
hirtelen feléje fordult:
– Szeretnék kérdezni magától valamit... ha nincs semmi különösebb programja holnap
este... szombat van, ugye... szívesen látnám egy pohár italra.
Gábor meglepetten nézett a fiatalemberre, aki kissé zavartan mosolygott:
– Persze, ha nincs valami egyéb programja... úgy értem – hunyorított –, ha ennél valami kellemesebb. Bár ha egy leánnyal akarja tölteni az estét, örömmel látom vendégül őt is.
Az igazat megvallva, valami kis meglepetést tervezek valakinek.
Gábor arca kissé kipirult. A meghívás ugyancsak váratlanul érte.
– Köszönöm – mondta végül –, nem volt semmi egyéb programom. Egyedül lettem volna.
Szívesen elfogadom a meghívást.
– Jó – derült fel a mérnök arca –, akkor hát maradnánk abban, hogy este fél hatkor a Wanderbilt Hotel bárjában. Tudja, hol van?
Gábor tudta. Hosszan a mérnök után nézett. Ezt a meghívást vajon minek köszönheti?
Először fordult vele elő ilyesmi az irodaházban, liftesi minőségben, és maga sem tudta, hogy
örül neki vagy sem.
Másnap este, pontban fél hatkor, beforgott a lassú mozgású, méltóságteljes forgóajtón
a Wanderbilt halljába.
Ezúttal először volt rajta a sötétszürke nyakkendő. A sötétszürke, amelyet a második
napon akart viselni, a második randevú napján a Madison Avenue-i lánnyal. A hall sarkában, jobboldalt a bár. Belépett, és egy pillanatra elveszetten állt a félhomályos helyiségben.
Halk zongorahang úszott a levegőben, valami andalító blues, kesernyés, szomorkás melódia. És akkor egyszerre földbe gyökerezett a lába. A bár egyik sarokasztalánál, éppen szemben véle, ott ült a Madison Avenue-i lány. Egy másodpercre elállt a szívverése, de csak azért,
hogy aztán vágtatva, féktelen iramban dörömbölni kezdjen, mintha odabent, a mellkasa
mögött valami szunnyadó erő hirtelen fölriadt volna, és most eszelősen és hisztérikusan
a menekülés útját keresné. Remegő térdekkel indult az asztal felé. A lány nyugodtan, merően nézett vissza rá, a tekintetük egymásba kapcsolódott, most először életükben, mintha
a kezdetek kezdetétől fogva csak azért nyitották volna a szemüket erre a világra, hogy egyszer majd így elmerülhessen egymásban ez a két szempár, fürkészőn, keresőn, tétován, várakozással. Gábornak háttal, szemben a lánnyal egy férfi ült az asztalnál, most megfordult,
fölemelkedett:
– Örülök, hogy eljött. Irene, engedje meg, hogy bemutassam egy kedves kollégának, Gábor, remélem jól ejtem ki a nevet... magyar egyetemi hallgató... Gábor... ez a
feleségem, Irene, ő is Magyarországról jött, ugyanakkor, mint maga, négy esztendővel
ezelőtt...
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– Foglaljon helyet, Gábor. Irene és én négy hete házasodtunk össze, gondoltam, kedves
meglepetés lesz mindkettőjüknek... jólesik az embernek, ha váratlanul találkozik valakivel,
aki honfitársa volt... De hát foglaljon helyet... tessék, beszéljenek magyarul... szeretném hallani, ahogy magyarul beszélnek.
– Jó estét – mondta halkan a Madison Avenue-i lány.
– Jó estét – felelt Gábor.
A mérnök nevetett:
– Jó estét? Ez az egész? A magyarok mindig ilyen szűkszavúak egymás között? All right,
térjünk át az angolra. Mit isznak? Dry martini megfelel? Pincér! Három dry martini. Érezzük
jól magunkat. Let’s have a nice time.
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FRANZ KAFKA

(1883–1924)

A törvény kapujában
A törvény kapuja előtt áll egy őr. Ehhez az őrhöz odamegy egy vidékről jött ember, és engedélyt kér, hogy beléphessen a kapun. Az őr azonban azt mondja neki, hogy most nem engedélyezheti a belépést. Az ember töpreng, majd megkérdezi, hogy tehát akkor később léphet
majd be? – Meglehet – mondja az őr –, most azonban nem. – Minthogy azonban a törvény
kapuja, mint mindig, nyitva áll, és az őr arrébb megy, az ember előrehajol, hogy beleshessen
a kapun. Amikor az őr ezt észreveszi, nevet, és így szól: – Ha ennyire csábít, hát kíséreld meg,
és menj be tilalmam ellenére. De jegyezd meg: hatalmas vagyok. Pedig a legutolsó vagyok az
őrök sorában. Teremről teremre őrök állnak, egyik hatalmasabb, mint a másik. Már a harmadik látványát én magam sem bírom elviselni. – Ilyen nehézségekre nem gondolt a vidékről
jött ember, hiszen a törvénynek mindig, mindenki számára elérhetőnek kell lennie, gondolja,
de ahogy most a bundás őrt jobban szemügyre veszi, nagy, hegyes orrát, keskeny, fekete, tatár
szakállát, úgy határoz, hogy inkább várakozik, amíg meg nem kapja a belépésre az engedélyt.
Az őr ad neki egy zsámolyt, és megengedi, hogy oldalt, a kapu közelében leülhessen. Ott ül
napokig, évekig. Többször is megpróbál bejutni, és zaklatja az őrt kérdéseivel. Az őr gyakran
veti alá kisebb kihallgatásnak, kérdezgeti a szülőföldjéről és sok minden másról, de ezek közömbös kérdések, amilyeneket a nagyurak tesznek fel, és végül mindig azt mondja neki, hogy
még nem engedheti be.
Az ember, aki jól becsomagolt az útra, mindent felhasznál, legyen az bármennyire értékes
is, hogy megvesztegesse az őrt. Az úgyszólván mindent elfogad tőle, de közben így beszél: –
Csak azért fogadom el, hogy ne hidd, bármit is elmulasztottál. – Az ember hosszú éveken át
szinte szakadatlanul csak az őrt figyeli. Megfeledkezik a többi őrről, és úgy véli, bebocsáttatásának egyetlen akadálya ez az első. Átkozza a szerencsétlen véletlent, az első esztendőkben
gátlástalanul, hangosan, később, ahogy öregszik, már csak úgy magában dörmögve. Gyermeteggé válik, és mivel az őr évekig tartó tanulmányozása közben annak prémgallérjában még
a bolhákat is felfedezte, még a bolhákat is megkéri, segítsenek neki, és térítsék jobb belátásra
az őrt. Végezetül látása meggyengül, nem tudja, valóban sötétedik-e körülötte, vagy csak a
szeme csalja meg. Most ugyan észrevesz a sötétségben valami fényt, mely kiolthatatlanul árad
a törvény kapujából. Már nem él soká. Halála előtt az egész itt töltött idő minden tapasztalata
azzá az egyetlen kérdéssé sűrűsödik össze a fejében, amelyet eddig még nem tett fel az őrnek.
Magához inti őt, mert merevülő teste már nem tud felemelkedni. Az őrnek mélyen le kell
hozzá hajolnia, mert a kettejük magasságának különbsége ugyancsak az ember rovására változott meg. – Most még mit akarsz megtudni? – kérdi az őr. – Telhetetlen vagy.
– De hát mindenki a törvény felé igyekszik – mondja az ember –, hogyan lehetséges, hogy
ennyi év alatt rajtam kívül senki sem kért bebocsáttatást? – Az őr látja, hogy az ember már a
végét járja, s hogy hallását elmúlóban még utolérje, ráordít: – Itt rajtad kívül senki be nem
léphetett volna. Ezt a bejáratot csak a te számodra jelölték ki. Most megyek és bezárom.
Gáli József fordítása
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FALUDY GYÖRGY

(1910–2006)

Ballada a senki fiáról
Mint nagy kalap, borult reám a kék ég,
és hű barátom egy akadt: a köd.
Rakott tálak között kivert az éhség,
s halálra fáztam rőt kályhák előtt.
Amerre nyúltam, csak cserepek hulltak,
s szájam széléig áradt már a sár,
utam mellett a rózsák elpusztultak
s lehelletemtől megfakult a nyár,
csodálom szinte már a napvilágot,
hogy néha még rongyos vállamra süt,
én, ki megjártam mind a hat világot,
megáldva és leköpve mindenütt.
Fagyos mezőkön birkóztam a széllel,
ruhám csupán egy fügefalevél,
mi sem tisztább számomra, mint az éjjel,
mi sem sötétebb nékem, mint a dél.
A matrózkocsmák mélyén felzokogtam,
ahogy a temetőkben nevetek,
enyém csak az, amit a sárba dobtam,
s mindent megöltem, amit szeretek.
Fehér derével lángveres hajamra
s halántékomra már az ősz feküdt,
s így megyek, fütyülve egymagamban,
megáldva és leköpve mindenütt.
A győztes ég fektette rám a sátrát,
a harmattól kék lett a homlokom
s így kergettem a Istent, aki hátrált,
s a jövendőt, amely az otthonom.
A hegytetőkön órákig pihentem,
s megbámultam az izzadt kőtörőt,
de a dómok mellett fütyülve mentem,
s kinevettem a cifra püspököt:
s ezért csak csók és korbács hullott árva
testemre, mely oly egyformán feküdt
csipkés párnák között és utcasárban,
megáldva és leköpve mindenütt.
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S bár nincs hazám, borom, se feleségem
és lábaim között a szél fütyül:
lesz még pénzem és biztosan remélem,
hogy egy nap nékem minden sikerül.
S ha meguntam, hogy aranytálból éljek,
a palotákat megint otthagyom,
hasamért kánkánt járnak már a férgek,
és valahol az őszi avaron,
egy vén tövisbokor aljában, melyre
csak egy rossz csillag sanda fénye süt:
maradok egyszer, François Villon, fekve,
megáldva és leköpve mindenütt.
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BÉKÉS PÁL
(1956–2010)

Aluljáróban
Május elsején az aluljáróban minden olyan volt, mint a május elsejéken általában. Déli egy
órakor ünneplőbe öltözött emberek áramlottak a metróból és a metróba. A kimosdatott gyerekek kezében a felvonulás májusfái, vörös és nemzetiszín zászlócskái – a szorgalmasabbak
egész csokornyit gyűjtöttek. Gömbölyű és hurkaforma luftballonok lebegtek a fehér ingek és
élre vasalt nadrágok, divatosan steppelt dzsekik, ingerlően testre tapadó ruhák fölött. A gyerekek szotyolát ropogtattak, vagy pattogatott kukoricát szemeztek fehér papírtölcsérekből.
Kölni- és virágillat úszott a levegőben, még a mennyezetről áradó hideg neonfényt is átszínezte az odakint tomboló tavasz, a lejáratokon napsugárkötegek zúdultak az aluljáróba.
Zsibongó csoportok jöttek-mentek vidáman, lármásan; a felvonulásról érkeztek, vagy éppen
ellenkező irányba igyekeztek: a Ligetbe, a majálisra.
Az aluljáró falát tucatnyi virágárus cigányasszony támasztotta. Egy kövér, bőrsapkás
fiatalember sorsjegyet kínált, ollóval hadonászott, időnként felordított, és meglengette
a sorsjegyek háromszorosan nyaka köré tekert füzérét. A kiszögellésekben nyugdíjasok kuporogtak csíkos strandülőkéken, ölükben sárga villamos- és kék buszjegyek, sápadt lottószelvények.
– Tízért a tulipán csokorját... tízért csokorját... csokorját... tízért a tulipán! – zengte elnyújtottan a cigányasszonyok ázsiai kánonja. A kiáltozás hullámokban támadt fel az aluljáró
elején, és elerőtlenedve kígyózott a túlvégen a szabadba. Az utolsó épp hogy befejezte, a legelső máris újrakezdte, a kosarakban és kartondobozokban ki tudja, hol szerzett, kopottvörös
tulipánhalmok. A cigányasszonyok a falnak dőltek, csörgették a zsebükben összegyűlt aprót,
dohányoztak, időnként váltottak egy-egy szót, kuncogtak.
–Tízért csokorját... csokorját... tízért... a tulipán! – Az éles, mégis dallamos kiáltozás körülfonta a tömeget.
Egy fekete ruhás nő a retiküljében kotorászott, és azt mondta: – Öt forint. Azért megveszem.
A cigánylány eltúlzott, hitetlenkedő sipítással csapta össze a kezét: – Öt? Azt mondta,
nagysága? Halljátok, mit mond a nagysága?
A fekete ruhás nő elpirult egy kicsit, és azt mondta : – Na jó, legyen hat.
Ám a tarka kendős lány hirtelen felkapta a kartondobozt, és elrohant. A nő értetlenül
nézett utána.
Ekkor már valamennyi virágárus visítozva, pánikban tülekedett a metró felé. Kígyózva
futottak a tömegben, nehézkesen lökdösődtek kosaraikkal és dobozaikkal. Egy kisfiú elesett
és felsírt, anyja bibliai átkokat szórt a cigányokra. Egy doboz kiborult, a tarka kendős lány
a fejéhez kapott, vijjogva siratta virágjait, és rohant tovább. A következő pillanatban a tülekedő csoport megtorpant a metróhoz vezető széles lépcsősor derekán.
– Ott is egy! – kiáltotta valamelyikük.
A lépcső tetején rendőr állt. Lassan megindult lefelé, kitárt karral hessegette vissza a cigányokat az aluljáró belsejébe. Egy lány el akart iszkolni mellette, de a rendőr rámordult:
– Maga is! Menjen vissza. – A lány megfordult, és szaladt le a lépcsőn, kosara táncolt a hóna
alatt.
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Odalent megtorpant a tömeg. Az emberek előbb hökkenten, majd érdeklődve figyelték
a jelenetet. A széles föld alatti folyosó két végéről két széttárt karú rendőr közeledett egymás
felé. Közöttük tanácstalan csoportba verődött a tíz-tizenkét cigányasszony, szorosan ölelték
a bűnjellé vált virágos kosarakat, riadtan topogtak. A fiatalabb rendőr összevont szemöldökkel ismételgette: – Vissza-vissza. Vissza-vissza.
A cigányasszonyok toporgása mind kétségbeesettebbé vált – a rendőrök már csak néhány
lépésre jártak tőlük –, összébb szorultak, arcuk megnyúlt.
A hirtelen rikoltás dermesztően éles volt, kellemetlenül borsódzott végig a háton. A kosarak, dobozok mintegy jeladásra a földre röpültek, s a nők, ahányan voltak, annyifelé ugrottak. A két rendőrt is meglepte az éles hang és a szétspriccelő csoport, megpróbálták feltartóztatni az asszonyokat, de azok megkerülték őket, vagy átbújtak a széttárt karok alatt,
és visítva szanaszét futottak; a tarka fejkendők villámgyorsan tűntek el az ácsorgók közt,
a rohanó lábak szelet kavartak a szabadba vezető lépcsősorokon. Csak egyikük nem tudott
elfutni idejében: kövér volt, lassú és határozatlan. Most kék műanyag szandálját bámulta a rendőrök közt álldogálva. Még mindig hóna alatt szorongatta kopott kartondobozát,
melynek oldalán sárga embléma virított: IRAQUI BANANAS. A dobozban a vörös tulipánok. A fiatalabb rendőr harciasan markolta a lomha cigányasszony karját, az idősebb intett:
engedje el. Azután hivatalos hangon megkérdezte: – Van árusítási engedélye? – A nő nem
válaszolt, a kék műanyag szandált nézte, és mozgatta a lábujjait. – Kihágás – állapította
meg az idősebb rendőr tárgyilagosan, kicsit a fiatalabbnak címezve szavait, aki ügybuzgón
nyújtogatta nyakát, hátha megpillant még egy tarka fejkendőt valahol a tömegben. – Adja
ide a személyi igazolványát – mondta az idősebb rendőr megfontoltan. Az asszony kutatni
kezdett köténye ráncai között.
Az emberek körül álltak és vártak. Közöttük, szerte az aluljáró gumipadlóján műanyag és
vesszőkosarak, egy nyilvánvalóan a közértből elemelt fémkosár, meg néhány kartondoboz.
Százszámra zsúfolódtak bennük a vörös tulipánok.
Az idősebb rendőr feddőleg egyengette az összegyűrt, ütöttkopott könyvecskét, majd kinyitotta.
– Neve?
A cigányasszony a lábujjait mozgatta, és hallgatott.
Valaki felemelt egy csokrot, csak amúgy próbaképpen, arcát a virágok közé temette, és
laposan körbepislogott a szirmok fölött. Egy szőke fiú nevetve nyúlt a kosárba, és a tulipánt
széles, lovagias gesztussal kínálta a karjába kapaszkodó lila ruhás lánynak. A lány tétován
nézett jobbra-balra, felkacagott, és elfogadta. Egy termetes férfi szuszogva támaszkodott megreccsenő térdére, s a lába körül csellengő kimosdatott kisfiú fülébe súgta: – Gyuszika, hozzál
virágot anyukának. – Gyuszika eliramodott, és hátában érezve a férfi óvó tekintetét, kimarkolt néhány csomót az egyik dobozból.
– Született? – kérdezte az idősebb rendőr a néma cigányasszonyt tárgyszerűen.
Volt, aki beérte egy csokorral, mások marokszám tépték a virágot a kosarakból; tűsarkon
imbolygó nők rohantak, öltönyös férfiak öleltek mellükre, amennyit bírtak, aggódó nagymamák várták a kavarodás szélén, hogy kipirult unokájuk visszatérjen a zsákmánnyal. – Siess,
mert elviszik! – taszított nagyot egy asszony májusfát szorongató férjén. – Ne tépje ki a kezemből! – hördült egy vérmes zakó. – Fogd a lufit meg a zászlót, Csabi, amíg apuci elszalad
virágért. – Ez az enyém! Az enyém! A dobozban van még! – Engedje el! – Vigye innen...! –
Hozz még, Laci! – Minek visz ennyit, fogni se bírja! – Mi köze hozzá, nem a magáé!
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A fiatalabb rendőr megérintette az idősebb karját, és a ribillió felé intett. Fél lépést tett, s
csak egy jóváhagyó pillantásra várt, hogy határozottan meginduljon. Az idősebb rendőr megfordult, s egy másodpercig latolgatta; elfajulhat-e a huzakodás, közbe kell-e avatkoznia. De
a civakodás elcsitult. Visszafordult a lábujjait bámuló cigányasszonyhoz.
– Anyja neve?
A közlekedés megindult. A metróból és a metróba áramló tömeg nehézkesen kerülgette
az üres kosarakat és kartondobozokat. Egy kapatos férfi megbotlott az egyikben; ingerülten
rúgta az aluljáró műmárvány falának. Kókadozó vörös tulipánok tengere hullámzott a neonok hideg fényében és a szabadba vezető, napfényes lépesőkön. Vörös tulipánok tengeréből
emelkedtek ki a májusfák, a luftballonok, a piros és nemzetiszín zászlócskák.
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PETŐCZ ANDRÁS
(1959–)

Sárga virág a feleségem
[részletek]

Mondják, hogy a feleségem, ez a kis, sápadt, áttetsző virág, lassan elhervad mellettem.
Igazából nem tudom, miért mondják ezt. De tényleg. Annyira gondját viselem! Először is
mindennap rendesen meglocsolom a feleségemet. Másodszor pedig, vigyázok arra, hogy elegendő mennyiségű természetes fény érje, a napsugarakat ugyanis semmi sem tudja pótolni,
az infralámpa meg az egyéb hókuszpókuszok nem érnek semmit. Ezen kívül, mármint a napfényen kívül, juttatok neki még vitaminokban gazdag tápanyagot is, mert tudom, hogy csak
mindezek segítségével élhet teljes életet, vagyis, ahogy manapság mondani szokták, életminőségét csak így javíthatjuk.
Az én kicsi drágám!
Való igaz, hogy amikor megismertem, akkor még egészen pirosas volt, és az is biztos, hogy
most már inkább csak sárga, néhol zöld, de ez, önmagában, nem lehet kóros. Beszéltem az orvosával is, neki is az az álláspontja, hogy a sárga szín még önmagában nem jelent feltétlenül
bajt. Ezt mondja az orvosa. És én adok az orvosok véleményére.
Na jó, elismerem, elfelejtettem megemlíteni neki, mármint az orvosnak, hogy a feleségem
nem egyszerűen sárga, hanem egyre sárgább, vagyishogy sárgul. Meg hogy a teste zöld. Ezeket majd még utólag meg kéne neki mondanom, mert ezek azért olyan dolgok, amikre, úgy
érzem, kötelességem felhívni a feleségem orvosának a figyelmét.
Nehogy utólag vonjon felelősségre, hogy nem voltam vele őszinte.
Kezdetben, persze, minden más volt. Egészen más.
Emlékszem, amikor összeházasodtunk, uramisten, mennyire forró volt a feleségem, micsoda piros tűzben égett! Akkoriban alig tudtunk betelni egymással. A mézeshetek alatt. Szinte
minden percben együtt voltunk. Ha értik, mire gondolok. A feleségem körbefonta olyankor
a testem, végigkúszott rajtam, egész a lábfejemtől a fejem búbjáig betakart: így ölelt át. Nem
is virág volt akkoriban, hanem valamiféle kúszónövény, irtózatos sebességgel tudott önmagából kacsokat, ágakat növeszteni, és azok szinte pillanatok alatt kúsztak végig rajtam, azt
hittem olykor, megfulladok. […] Mindez szinte felkorbácsolta a vágyamat iránta.
Mint említettem, visszafogottsága ellenére egész lényéből szinte áradt a szexualitás. A pillantása, mozdulatai annyira izgatóak voltak, hogy senki más nem érdekelt a megismerkedésünk
első percétől kezdve. Anyám, természetesen, sajátos szenzibilitásával rögtön érzékelte, hogy valami megváltozott. Hogy »van valakim«. Pedig senkim se volt. A valóságban. Csak lejártam kicsit a parkba, az arborétumba, Virággal beszélgetni. De anyám mégis féltékeny volt, persze, úgy,
ahogy csak egy anya lehet féltékeny a negyvenéves fiára. És igaz, ami igaz, mialatt Virággal találkozgattam, egyáltalán nem törődtem az anyámmal. Ez volt az a bizonyos fél esztendő. Fél év!
Ma is beleborzongok, de nem tudom eltagadni: fél évre megfeledkeztem az anyám öntözéséről.
Szégyen! Szégyen!
Fél évig tartott, mire Virággal annyira összemelegedtünk, hogy szóba kerülhetett a házasság. Azután meglehetősen gyorsan, nagyobb felhajtás nélkül, csendben összeházasodtunk.
Anyám elfogadta a helyzetet, mármint azt, hogy a lakásába költöztetem a feleségemet. Sőt,
meglehetősen készséges volt, a lakás nyugati részébe ment át, nekünk hagyta a napfényes, déli
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fekvésű szobákat. Elég nagy a lakás, elférünk benne hárman is, nektek nagyobb szükségetek
van a napsütésre, mondogatta, és szó nélkül vezette tovább a háztartást, a konyhába a feleségemnek be sem kellett lépnie. Mit mondjak, ezt nem is nagyon igényelte a feleségem.
Nászútra sikerült az egyik jó nevű utazási irodától valami szokatlanul kedvezményes utat
szereznem, ami azt jelentette, hogy elvihettem a feleségemet az Amazonas vidéki őserdőkbe.
A hosszú repülőút után, Szöulból az Amazonashoz!, egy kicsi, vadregényes faluban kaptunk
szállást, ahol meglepően jó körülmények között laktunk, hiába, látszott, hogy az ottaniak felkészültek a turistákra, merthogy igen sokan már ott is az idegenforgalomból élnek.
A feleségemmel többször is lehajóztunk az Amazonason, és Virág, mit mondjak, kivirult,
megerősödött, egész egyszerűen boldog volt. Szenvedélye már-már elviselhetetlen volt a számomra, így, bevallom, örültem, amikor a kéthetes nászút befejeződött, és visszatértünk
anyám lakásába.
Anyám kedvesen és kissé gyanakodva fogadott minket. Láthatóan kíváncsi volt, hogy élte
túl a fiacskája a kéthetes nászutat.
A kíváncsiság az arcára volt írva.
Aztán jöttek a hétköznapok.
Már az első hónapok után kiderült, hogy nem érzi jól magát a feleségem a toronyházi
lakásunkban, meglehetősen fáradt és kedvetlen lett nagyon rövid idő után, a pirosság eltűnt
az arcáról, és a szemében valami szomorúságot láttam esténként, amikor a kormányhivatalból, ahol egyébként dolgoztam, hazatértem. Javasoltam a feleségemnek, több ízben is, hogy
sétáljon nagyokat napközben, amikor távol vagyok, menjen le a közeli parkba, sétáljon el
a rovarevő növényekhez, oda, ahol megismerkedtünk, és ez a javaslat láthatóan kissé jobb
kedvre derítette a feleségemet, de, meg kell jegyezzem, ez a jobb kedv csak ideig-óráig volt
jelen, mert a feleségem, ha le is ment sétálni az arborétumba, igazán nem töltött el sok időt
ott, sőt, egy nap végleg felhagyott az önálló sétákkal. Azt mondta akkor a feleségem, és ebben,
mi tagadás, igazat kellett adnom neki, hogy nem való egy férjes asszonynak egyedül sétálgatni
a parkban, félreérthető az ilyesmi, meg kellemetlen is lenne a számára, hogyha megszólnák,
nekem meg, mivelhogy kormányhivatalnok vagyok, egyenesen kínossá válhatna, ha valamilyen pletyka, vagy, ne adj isten, rágalom kelne lábra, mint tudjuk, az ilyesmi, különösen egy
felfokozott politikai légkörben, országos képviselőválasztások előtt, nos, az ilyesmi könnyen
veszélyessé válhat, és adott esetben még az állásomba is kerülhet, amit nem engedhetünk meg
magunknak. Így aztán a feleségem kénytelen-kelletlen a többi kormányhivatalnok-feleség
meglehetősen eseménytelen életét kezdte élni, legfeljebb piacra ugrott le olykor-olykor, vagy
fodrászhoz, kozmetikushoz ment. Ő azonban, és ez mindinkább furcsává lett a számomra,
nem élvezte igazán az ilyen elfoglaltságokat, sőt, egy napon kijelentette, hogy nem megy
többet kozmetikushoz, mert ártanak neki a kozmetikai szerek, mivel, így mondta, ezek a kenceficék a bőrét túlságosan is kérgesítik.
Azt pedig, mondta még ezen a beszélgetésen a feleségem, hogy a bőre enyhén sárgászöld
árnyalatú lett az utóbbi időben, ő azt nemhogy nem utálja, hanem természetesnek és ily módon szépnek is tartja.
Akkoriban, mielőtt ez a beszélgetés köztünk lezajlott, nagyon elfoglalt voltam a kormányhivatalban, így ritkábban értem a feleségem bőréhez, meg ő sem kereste velem a szoros
együttlétet, ezért aztán a feleségem megjegyzése kezdetben értetlenkedésemmel találkozott.
Sőt, mondhatnám azt is, hogy megütközéssel néztem rá. Mit ért azalatt, hogy sárgászöld bőr,
kérdeztem magamtól.
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Aznap éjjel szorosan magamhoz öleltem a feleségemet.
Meglepetésemre ő is a régi hevességével reagált közeledésemre, de ez az együttlét mégis
más volt, mint az eddigiek.
Elsősorban is a bőrének tapintása volt más.
Másodsorban pedig az illata volt nagyon is különböző.
Mint amikor az arborétumban, a rovarevő növények közelében sétálgattam, azt az erős
virágillatot éreztem most is. Amely illattal még valami megmagyarázhatatlan pázsitillat is
keveredett.
A frissen vágott fű szaga.
Ezeknek az illatoknak az egyvelege áradt a szobája falából, az ágyából, a párnája huzatából
és a lepedőjéből.
Mámorító és hátborzongató volt egyszerre.
Van a fiatal növények és a friss hajtások érintésének valami olyan sajátsága, hogy egyszerre
kemény és puha, finoman nedves és enyhén ragacsos a tapintásuk.
Ezt éreztem meg azon az éjszakán a feleségem bőrén.
Most inkább nem beszélnék arról az éjszakáról.
Másnap reggel siettem a hivatalomba. Amikor elköszöntem a feleségemtől, még az ágyában hevert, az arca olyan volt, mint valami gyönyörű, sárga virág. És a szája és a szeme, miként a sárgás, áttetsző virágszirmok.
A vállát és a mellét viszont határozottan zöldnek láttam. Talán a növények a szobában.
Azok tükröződnek ily módon a feleségem bőrén, gondoltam magamban.
Este a feleségem az ablak előtt, a teraszajtó mellett ülve fogadott, lábát egy nagy lavór hideg
vízben áztatta. Arról panaszkodott, hogy nem tud megmozdulni.
Azóta sem mozdult meg a feleségem.
Néha cseréljük a vizet a lavórban.
A múltkor arra kért a feleségem, hogy egy kis földet is szórjak a lavórba, azt mondta, szeretne egy kis fekete földet. Teljesítettem a kérését.
Az arca egyébként gyönyörű sárga. És megsárgult a haja is. És lágy lett, és puha a tapintása.
Mint az árvalányhaj.
Nem tudom, hogy lesz a továbbiakban.
A napokban egyébként kitettem a teraszra a feleségem, lavórral, földdel együtt, és mostanában már éjszakára is kint hagyom. Ő kérte ezt is. Nem magamtól találtam ki.
A városban azt pletykálják, meg a hivatalban, hogy haldoklik mellettem a feleségem. Hogy
nem bírja a légkört, amit teremtek, és hogy ebbe belepusztul.
Fogalmuk sincs, mi az igazság.
Bár lehet, hogy tényleg haldoklik. Vannak növények, amelyek egy-két évnél nem bírják
tovább.
Gyakran nézegetem a feleségemet, titokban, az ablakon keresztül. Ott ül, a teraszon, lába
a lavórban, betemetve fekete földdel, sárgavirág arcát a napfénybe tartja, és, mintha mosolyogna.
Nem is tudom. Néha úgy érzem, semmit sem tudok.
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RAKOVSZKY ZSUZSA
(1950–)

A kígyó árnyéka
[részlet]

Már benne jártunk Pünkösd havában, amikor végre összeszedtem a bátorságomat, átfurakodtam ama keskeny résen, s elindultam befelé az erdőbe. Még most is emlékszem a friss
lomb eleven színére, a bokrok alatt megbúvó, száraz ibolyalevelekre s arra, hogyan rezegtek
a magas fű közt a perje füzérei a fák közt beeső, ezüstös fényben. S bár első ízben még nem
merészkedtem igen messzire, s hamar visszamenekültem a gesztenyés sövénnyel övezett biztonságába, idővel ezen útjaim mind hosszabbra nyúltak, s valahányszor nekivágtam, mindig
valami homályos reménység éledezett a szívemben, hogy ezúttal meg sem állok addig, míg el
nem érek egy bizonyos helyre – hogy miféle helyre, azt magam sem tudtam volna megmondani, de talán a tündérmesék erdei házikói járhattak a fejemben, hol beszélő állatok laknak,
kik valójában királyfiak, gonosz boszorkányok, kiknek varázserejű lámpásuk van, kincsőrző
manók és más effélék…
Fokonkint mind jobban fölbátorodtam, s előbb-utóbb bizonyosan eltévedtem volna, ha ki
nem választok még legelső útjaim egyikén egy környezetéből kimagasló, hatalmas cserfát, s
attól fogva tekintetemmel az után igazodva akár tüskön-bokron keresztül is megleltem a hazafelé vezető utat. Egyik alkalommal, amikor meglehetős messzire elkóborolva kiléptem egy
kis rétre a fák árnyából, s szememmel éppen e cserfát keresgéltem, egyszerre csak éreztem,
hogy lábam immár nem szilárd földön, hanem süppedékes talajon lépdel, s ahogy lenéztem,
láttam, hogy nem messze onnét forrás fakad a fű közt, s keskeny erecskeként folytatja útját
a kicsiny rét túloldalán, a fák közt. Ettől fogva mindig e kis patak folyásának mentén haladtam, s belé vetettem reménységemet, hogy oda vezet, ahová jutni szeretnék, s ahol meglelem
majd, amit keresek. És bár a patakocska nem vezetett sehová, csak egymást váltogató sűrű
tölgyesekbe s mocsaras, buján zöldellő erdei rétekre, én mégsem bírtam belátni reménységem
hívságos voltát, s mind messzebbre és messzebbre merészkedtem.
Egyszer aztán olyan helyhez értem, ahol a patakocskába egy másik, kisebb ér vize szakadt,
s én, hirtelen szeszélytől vezettetve, ezen erecskét kezdtem követni visszafelé, forrásának irányában haladva. Alig mehettem vagy száz lépést, amikor dús fűvel benőtt, tocsogós rétre értem, melynek zöldjéből imitt-amott mocsári boglárka összefüggő, sárga foltjai virítottak elő,
másutt halavány, molyhos szárukon különös, pettyegetett levelű, mérgesnek tetsző virágok
kékes és bíbor kelyhei harangoztak a gyönge szélben, s amikor, hogy a nedvességtől megóvjam, lehúztam s a kezemben vittem tovább cipőmet, sás éle vágta meg alattomban a talpam,
ha pedig vigyázatlanul léptem, lábam bokáig merült a süppedős talajba. Ahogy zsombékról
zsombékra szökdécseltem szilárdabb talajt keresve, egyszer csak tölgyekkel benőtt domboldal tövében találtam magam. Fölhúztam a cipőmet, majd megindultam fölfelé a fák között,
abban a reményben, hogy a domb túloldalán ismét rálelek a patakra, mert úgy emlékeztem,
arrafelé kell keresnem a helyet, ahol beléömölt a kis ér, amelynek folyását odáig követtem
visszafelé. S csakugyan: ahogyan a domb túloldalán lefelé ereszkedtem, rövidesen halk vízcsobogásra lettem figyelmes, s két meredeken emelkedő hegyoldal vágatában meg is pillantottam
a patakot, vagy legalábbis azt, amit az én patakomnak hittem, s elindultam fölfelé a vízfolyás mentén, hogy visszataláljak oda, ahonnét elindultam. Már jó ideje haladtam, de még
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mindig nem találtam egyetlenegyet sem azon ismerős pontok közül, amelyek korábban mindig eligazítottak, merre kell keresnem a hazafelé vezető utat. Valahányszor világosságot láttam
megvillanni a fák közt, mindig azt reméltem, hogy a sűrűből kilépve kiérek ama süppedékes
rétre, ahol a patak ered, s ahonnét végre megpillanthatom majd a nagy cserfát. Ehelyett
rövidesen sűrű, sötét tölgyerdőbe értem, s lassanként bizonyossággá vált bennem a gyanú,
hogy még életemben nem jártam arra, s a patakocska, melynek mentén haladok, egy másik
lehet, nem az, amelyiknek folyását odafelé követtem. Vissza kellene fordulnom, gondoltam,
de sehogyan sem akaródzott visszafelé is megtenni ugyanazt a hosszú utat. Még jó darabon
vitt előre a makacs és immár teljességgel oktalan reménykedés, hogy előbb-utóbb mégiscsak
ismerős tájékra érek. Hanem egyszerre csak nagy rémületemre arra eszméltem, hogy a nap
sugarai immár a térdem magasában súrolják a fák törzsét. Itt fog rám esteledni az erdőben,
gondoltam igen megriadva, s immár feledve a patakocskát, nekivágtam, hogy toronyiránt
igyekezzem arrafelé, amerre a várost sejtettem. Nem csak a szabad ég alatt hálás gondolata
rémített, sokkal inkább attól féltem, ha nem érek haza az éj beállta előtt, apám soha nem
fogja nekem elhinni, hogy az éjszakát magamban s nem valaki férfiember ágyában töltöttem.
Ha csak elgondoltam, hogyan faggat majd heteken, hónapokon keresztül, hogyan fog szokása
szerint türelmetlenül, megvetően legyinteni az igazság hallatán, orcátlan hazugságnak vélve
azt, oly véghetetlen csüggedés fogott el, hogy legszívesebben lehanyatlottam volna egy fa
tövébe, hogy soha ne mozduljak onnét többé, csakhogy az éj sötétjétől s az apám haragjától
való félelem meg éppenséggel lépteim megszaporázására ösztökélt, jóllehet minden tagom
sajgott már a fáradtságtól.
Valahányszor a fák sötétjéből a hanyatló nap fényében sápadt aranyszínben derengő irtás
vagy kopasz, fátlan hegyoldal zöldje világított elő, azt reméltem, a sűrűből kilépve ismerős tájék fogad majd, vagy legalábbis kiérek valami szélesebb ösvényre, ahonnét már könnyűszerrel
megtalálom az országutat. Csakhogy e nyílt térségeken áthaladva mindig újabb s újabb sűrűségbe értem: vadáfonya bozótján törtettem keresztül, melynek tüskéi fölvérezték a lábam,
majd kopár hegyoldalra értem, melyen fölfelé haladva nagy, fehér s vereses kövek váltották
föl a sárgás, gyér füvet, mintha a föld bőre alól kiütközött volna meszes csontja, s ahogy
négykézlábra ereszkedve fölfelé kapaszkodtam, lábamtól megtaszítva kerek kövek mozdultak
ki a helyükből s görögtek csattogva lefelé a tüskebokros mélységbe, amelyet az imént magam
mögött hagytam. Ám ahogy fölértem a gerincre, és reménykedve körbepillantottam, nem láttam egyebet, csak újabb s megint újabb, lombos erdővel borított dombokat, melyeken lassan
úszott tova az esti felhők árnya, mögöttük pedig sötét fenyőkkel benőtt hegyoldalt, melyen
a fák csúcsai úgy feketéllettek egymás mögött, mintha kalózhajók fekete vitorlái úsznának ott
lefelé a meredek hegyoldalon.
Más választásom nem lévén, ismét lefelé kezdtem ereszkedni a soron következő völgybe,
s itt, mélységes, bár csalóka megkönnyebbülésemre ismét rábukkantam a patakra, melyet
korábban követtem, vagy annak ikernénjére, s egy darabig megint csak ennek folyása mentén
haladtam, mígnem egy ügyetlen lépésnél lábam megcsúszott az iszamos köveken, és bokáig
merült a patak vizébe. Megálltam kis időre, hogy lehúzzam átázott lábbelimet s kiöntsem
belőle a vizet, majd az átnedvesedett harisnyát is lehántottam lábam száráról, s a cipellővel
együtt kezemben tartva vittem tovább. Így mentem egy darabig, mígnem sötét lombos erdőbe értem, s ott egy ideig sík terepen haladva egyszer csak világosságot pillantottam meg
a törzsek közt, s megint csak föléledt bennem a remény. Vagy száz lépés után kicsiny tisztásra
értem, mely mintha az idő kezdete óta rejtezett volna ott eltakarva minden emberi pillantás
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elől. Málnabokrok állták körül, pókhálós ágakon a még éretlen, zöld termés gömböcskéi
közül némelyik már halvány rózsaszínre pirult, s ahogy lenéztem, lábamnál szamóca fűrészes
szélű, tojásdad leveleinek bokrát láttam, s még néhány érett szem is piroslott meghajló szárán.
Lehajoltam értük, s nyelvemen elömlött mondhatatlan édességük. Oly kedves és nyugodalmas volt e kis zug az erdő mélyén, hogy ismét erőt vett rajtam a kísértés: szerettem volna
leheveredni a fűre, hogy megpihentessem sajgó lábamat, s talán hogy itt is háljak valamelyik
bokor tövében. Nincs miért továbbmennem, bizonygattam magamnak, hiszen teljes lehetetlenség, hogy az utat még sötétedés előtt megtaláljam. Amikor elképzeltem, milyen lehet a kicsi tisztás holdvilágnál, semmi riasztót nem találtam többé a gondolatban, hogy az éjszakát
a szabad ég alatt kell töltenem.
Ekkor lábamnál megrezzent a fű. Ahogy lenéztem, megriadva láttam, hogy alig hüvelyknyire csupasz lábam fejétől, a tisztás közepén álló, nagy tölgyfa tövénél, a tavalyi, száraz levelek közt kicsi, fekete kígyó emeli a magasba keskeny, pikkelyes fejét, s halványsárga karikával
övezett ragyogó szemével engem néz. Eszembe villant, hogy nemrégiben hallottam az öreg
doktortól: a környék erdeiben mérgeskígyók tenyésznek, melyeknek mérge kis mennyiségben
gyógyszerként használatos, marásuk azonban halálos, ha ki nem égetik azon nyomban a helyét. Egész testemben kivert a verejték, s már-már érezni véltem csupasz bokámon a kecses
kis féreg halálos marását. Moccanni sem mertem, mert féltem, hogy éppen ezzel ingerlem
támadásra. Elmém ezenközben szélsebesen cikázott ide-oda a különféle lehetőségek között:
futásnak eredek – igen, csakhogy a kígyócska nyilván ezerszer gyorsabb nálam… Letörök
egy ágat a tisztás szélén álló fák valamelyikéről, s agyonütöm vagy legalábbis elijesztem vele
– csakhogy ameddig én a tisztás széléig elérnék, addig százszor is halálra marhat. Maradtam
hát álltó helyzetemben, s kis idő múltán azon kaptam magam, hogy azon töprengek, menynyi idő alatt hat vajon a kígyóméreg, s hogy vajon nagy kínok közepette kell-e elpusztulni
tőle. Úgy rémlett, valahol azt hallottam, hogy egy szempillantás alatt végez az emberrel, de
akárhogyan is, itt, messze minden emberlakta helytől, amúgy sem jönne segítségemre senki.
Elgondoltam, hogy itt ér a halál e magányos helyen, hogy csontjaimat itt fogja benőni a fű,
betakarni ősszel hulló leveleivel a tölgyfa: nem kell tovább keresnem a hazafelé utat, nem kell
többé azon tépelődnöm, mit mondok majd apámnak, ha nem sikerül még az éj leszállta előtt
hazaérnem, s hogy vajon elhiszi-e majd nekem, amit mondok, holott örökös gyanakvásának
puszta gondolatától is véghetetlen fáradtság fogott el, mintha ólomsúly húzta volna a föld felé
tagjaimat. Nem kell színlelnem és rettegnem többé, sem mások kedvében járnom, nyűgös teendőimet napról napra elvégeznem, törekednem és kétségbeesetten igyekeznem annak látszani, ami nem vagyok, villant az eszembe, s mint a rab, ki gyötrelmes, de megszokott tömlöcét
készül elhagyni, nem sejtve, mi vár rá odakint, egy kis lépést tettem a fekete kígyócska felé.
Közeledésemre a kígyócska hirtelen fölágaskodott, ahogyan nagyobb testű és veszedelmesebb testvérei tenni szokták, s így fölegyenesedve, karikába hajlított farka végén ülve méregetett sárga körrel övezett, hidegen csillámló szemével. A lassan alászálló nap végső sugarai
oly hosszan elnyújtóztatták árnyékát az aranyos fénnyel izzó gyepen, hogy fejének kissé kiszélesedő árnyképe ráhullott csupasz lábfejemre. Dermedten álltam, várva, hogy árnyéka után
az eleven állat testének hidegét s fogának marását is ott érezzem csupasz bőrömön, a kis
fekete féreg azonban, minekutána egy darabig farkasszemet néztünk egymással, közönyösen
elfordította rólam a tekintetét, mintha eldöntötte volna, hogy semmi hasznomat nem veheti,
s eliramlott a fű közt. Én pedig fölhagytam a gondolattal, hogy ott éjszakázzam a tisztáson,
s követtem tovább a patakot, melynek partja kis idő múlva meredeken lejteni kezdett,
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s rövidesen egy keskeny vágatban kanyargott tovább, oly szűk helyen, hogy lábamat nem
tudtam többé megvetni a partján, s kénytelen-kelletlen ismét elkezdtem fölfelé kapaszkodni
a meredek hegyoldalon.
Végre, nagy sokára, a köves hegyoldalon való sok keserves kúszás-mászás után – melynek
során a gyéren nőtt, gyönge gyökerű bokrokba igyekeztem megkapaszkodni, s csak az Isten
óvott meg tőle, hogy valamelyik kezem között kiszakadjon a földből, s én bokrostul visszahengeredjek a mélybe, s ott összetörjem magam a patak kövein – mégiscsak fölértem a tetőre, s
onnét, mérhetetlen megkönnyebbülésemre, széles völgyet pillantottam meg, melynek közepén széles szekérút kanyargott. Az út nagyobbik részén négykézláb csúszva-mászva leereszkedtem a völgybe: odalenn kissé megpihentem, s tőlem telhetőleg igyekeztem megtisztogatni
ruhámat a belé ragadt bojtorjántól-miegymástól, majd a szekérútra rátérve szapora léptekkel,
vagy legalábbis olyan gyorsan, ahogyan e törődött állapotomban csak bírtam, elindultam
arrafelé, amerre a várost sejtettem. Már jó ideje mentem, de az út még mindig fák között
kanyargott, és semmi jele nem mutatkozott, hogy előbb-utóbb emberlakta vidékre vezetne.
A szürke szemhatáron már ott lebegett püffedten és veresen a hold. Szél támadt, s az este
hűvösségébe másféle, vihart ígérő borzongás elegyedett. Az útszéli bokrokat mintha hirtelen
egy láthatatlan kéz belülről kifordította s fonákjukkal kifelé vadul rázogatta volna, a fiatal fák
mint megannyi ostorral csapdosták vékony ágaikkal a levegőt, a magas, öreg fák lombjában
valami zúgás kelt, s leveleik hevesen rázkódtak. Itt ér a vihar, gondoltam rémülten, s mindjárt
leszakad a zápor. Behúzódjam-e vajon előle a fák lombja alá, hol az esőtől némileg védve,
de a mennykőcsapástól annál inkább fenyegetve leszek?, tépelődtem, amikor hátam mögött
hirtelen szekérzörgést s lovak patájának dobogását hallottam, s a következő szempillantásban megláttam magam előtt tulajdon árnyékomat, amint megnyúlva imbolyog a szekérúton,
melynek hepehupáit aranyos fénybe vonta a kocsilámpás világa. Nagy hirtelen félrehúzódtam az utat szegélyező fák sötétjébe, és a négylovas kocsi sebesen elzörgött mellettem. Alig
haladtam azonban egynéhány lépést az úton a kocsi nyomában, amikor az hirtelen megállt,
kinyílt az ajtaja, s egy asszonyszemély hajolt ki rajta, kinek vonásait a gyönge világosságnál
nem tudtam tisztán kivenni.
– De hát jöjjön már! – szólt rám barátságosan, de kissé türelmetlenül a sötét ruhás idegen
asszony, amikor látta, hogy a meglepetéstől helyemhez szögezve csak állok, és nem közelítek
a hintó felé. – Nem látja, hogy mindjárt itt a vihar?
Tétován elindultam a kocsi nyitott ajtaja felé, s ügyetlenül fölkapaszkodtam az ülésre.
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DARVASI LÁSZLÓ
(1962–)

A félfülű fejedelem
Ezt a történetet kedvelte Liu Cung-jüan, a száműzött, Liu Hszie, az esztéta, és Si Naj-an,
a Vízparti történet írója is gyakran mesélte baráti társaságban. Ez a történet sokszor elhangzott árnyas teázókban, út menti fogadók közönsége előtt, névtelen vándorok előadásában.
Az eset a régmúltban játszódik. Főhősét, a híres fejedelmet nem szükséges nevén neveznünk.
Mások sem tették. S aki előadta, mert fontosnak tartotta vagy a kedvét lelte benne, hasonlóképpen kezdte.
Békés kora délelőtt volt, a nagy esők utáni első verőfényes nap. A fejedelem egy fehéren
tündöklő vázát figyelt palotájának rózsaszobájában. A helyiségbe áramló friss fuvallat lebegtette
a falakra lógatott díszselymeket. A fejedelem közelebb hajolt a vázához, amikor kiáltás harsant.
– Félfülű!
A fejedelem zavartan emelkedett fel, s az ablakhoz lépett. Az Ébredések Kertje nyugodt
volt. Színes kavicsok csillogtak a homokágyásban, a démonűző sziklákon moha zöldellt, harmat ragyogott a borókaleveleken, s egy királymajom kérget rágcsált a fahíd tövében, amely
a Halpatak fölött ívelt át. A kert fölött könnyű párnák módjára úsztak a felhők. Olyan derűsnek tetszett a világ, hogy a fejedelem arra gondolt, a képzelete játszott vele. Hirtelen erős vágy
fogta el, hogy a tekintete elé táruló látványt, ezt a boldog harmóniát szavakkal illesse, egyetlen
szóval csupán, de bármennyire is vágyott rá, nem találta a megfelelő kifejezést. Már feledte
is, miféle esemény hívta az ablakhoz. S abban a pillanatban, ahogy visszafordult a csingpaj
vázához, újra felharsant a kiáltás.
– Félfülű!
A keze ökölbe szorult. Pedig a kiáltás nem rosszindulatúan csengett, híján volt minden
kárörvendő gúnynak. A fejedelem ingerülten a homlokára csapott, majd egy aranypálcával
megkocogtatta a csingpaj vázát. Néhány perc múlva az őrség parancsnoka jelentette, hogy
átkutatták az Ébredések Kertjét, a szomszédos gyümölcsöst, valamint a palota napkeleti szárnyát, ám szokatlan jelenséget nem észleltek.
A fejedelem az ablakban állva várta meg a napfölkeltét. Akkor tért pihenni, amikor a szürkület piszkát elmosta a hajnalpír, s az Ébredések Kertje újra a nappali fényben ünnepelte
magát. Mivel a birodalom gondjai lefoglalták, feledte is a dolgot. Néhány hónap múltán
a Tízváros folyóhoz tartott. Az előző napon udvari festője izgatottan értesítette, hogy a folyó
éjszaka befagyott, ő pedig látni kívánta a mozdulatlanul feszülő víztükröt, a fák ágairól lógó
jégcsapokat és a vidék fölött fehérlő eget, ám miközben hintója áthaladt a főváros legforgalmasabb utcáján, újfent szokatlan dolog történt. Nyíl utcának nevezték a népek a főutcát,
mert olyan egyenes volt, mint egy gyermek tekintete, aki mindig arra néz, ahonnan a legtöbbet várhatja. Ruhaneműkkel és finomságokkal hivalkodó boltok, kellemes teázók sorakoztak
az út két oldalán, az épületek sarkainál mutatványosok ámították a népet. A fejedelem egy
kovácsműhely előtt haladt el, ahol lovat patkoltak, amikor újra meghallotta a kiáltást.
– Félfülű!
Nem volt gúnyos a hang most sem, tisztán és érthetően csengett, s a szolgák zavart tekintetéből kitetszett, hogy nekik is hallaniuk kellett, sőt hallhatta a patkolókovács is, mert
a szögező kalapácsot lassan leengedve, egészen megütközött képet vágott.
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A fejedelem nem ment a Tízváros folyóhoz. Visszatért a palotába, bezárkózott, végül magához szólította miniszterét. Kung bölcs ember volt, sok szenvedély és még több
együttérzés jellemezte. Hatalmas testét könnyedén hordozta, s nehezen lehetett zavarba
hozni, mert minden körmönfontságra akadt megfelelő válasza.
– Mit jelent ez az egész? – kérdezte maga elé bámulva a fejedelem. Üres rizspálinkás
poharat szorongatott.
A miniszter fölvonta a szemöldökét, majd mélyet sóhajtva válaszolt.
– Így neveznek, uram.
A fejedelem az arca elé emelte a poharat, parányi tükörképét bámulta az üvegfalon.
– Ki nevez így, Kung?
– Sokan, uram. Mindenki.
– Hogyhogy mindenki, Kung? Te is?!
– Igen, én is, uram – hajolt meg tisztelettel a miniszter.
– Ha rólam beszélsz, te is ezzel a gúnyszóval illetsz? – ámult el a fejedelem.
– Igen, én is gyakran említelek Félfülűnek, uram.
– De hát mind a két fülem normális méretű és a helyén van, Kung! – csattant föl a fejedelem, s dühében földhöz csapta a poharat. Az üvegedényke nagyot csendült a köveken,
de nem tört el, hanem lassan odapörgött Kung papucsához.
– Így igaz, uram – bólintott a miniszter, és megtörölte izzadó homlokát.
– Mégis mióta nevezel így, mondd?
– Nem tudom. Régóta, uram.
– És te miért mondod rám ezt a szót?
– Mert mindenki mondja rád, uram.
– S a többiek miért neveznek így?
– Nem tudom, uram – köhécselt Kung. – Úgy vélem, a többiek se tudnának kielégítő
választ adni. Néhány bölcs öreg állítja, már a születésed előtt úgy emlegettek, hogy „jön
a Félfülű hercegecske!”
A fejedelem felindultan járt körbe a helyiségben. Kung nem tartott a szavai hatásától,
bár bizonyos volt abban, hogy a vallomás komoly következményeket von maga után.
A fejedelem megtorpant, majd maga elé mormolva parancsolta, hogy a „félfülű” szót
töröljék a szótárakból, szüntessék meg a fejedelemségben használatos hivatali szókészletben, tűnjön el a birodalom valamennyi tájnyelvéből, kiejteni és leírni a fejvesztés terhe
mellett merészelje bárki. A törvény betartásáért Kung minisztert terheli a felelősség.
Kung miniszter jól dolgozott. Néhány vakmerőt és ostobát kivéve senki sem mondta
többé, hogy félfülű. Akik vétettek a törvény ellen, halállal lakoltak. A nép nyelvében
pedig ilyen szavak terjedtek el, hogy halhallású, egyevezős, oldalfordulású, mert valamiképpen mégis jelölni kellett a félfülűség tényét, ami születési rendellenesség vagy baleset
következménye egyaránt lehetett. Ám a fejedelem soha nem tudta meg, miért nevezte el
így a népe. Nem akadt bölcs, költő vagy pap, aki kielégítő magyarázattal szolgált volna.
A múlt hallgatott, mert talán a múlt sem tud mindent. S ez az eset is mintha azt az elképzelést erősítette volna, amely szerint a nevek nem árulnak el valóban lényegeset az őket
hordozó emberekről. Hogy a névadás a természet rendjével ellentétes megnyilvánulás,
a természetes állapotából fordítja ki a világot, s így rejti el a dolgok valódi arcát. Ekképpen elmélkedett a fejedelem is, és sok mindenben igaza lehetett. Olykor arra gondolt,
föloldja a tilalmat, aztán mégis megkeményítette a szívét. Ha kitárod a pokol kapuját,
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neked kell belépni oda, vagy a démonok jönnek érted, mondta ilyenkor. A szomszédos
hadurat Ho-linek hívták, s bár mérsékelten kiegyensúlyozott viszonyban voltak, azért
akadt közöttük vita. A Rókaföldek a Tízváros folyó eredőjénél terültek el, s tavasszal úgy
vöröslöttek a pipacstól, mintha egymást öldöklő sárkányok vére ömlött volna végig a lankákon. Ho-li hadúr, aki a Rókaföldeket felügyelte, váratlanul hajlandóságot mutatott
a megegyezésre. Ajándékokkal megrakott szekerekkel látogatott a fejedelemhez, s szívbéli
barátjaként üdvözölte. Előbb teáztak, majd tőrdobálók és kardtáncosnők mutatványai
mellett szórakoztak. S mert a hadúr oly kellemesen érezte magát, egyszeriben odafordult
a fejedelemhez.
– Visszaadom neked a Rókaföldeket, félfülű barátom! – kiáltotta, s hahotázva ölelte át
a fejedelmet. Olyan csönd lett, hogy magától elroppant egy rizsszedő pálcika. Kung miniszter kétségbeesetten temette tenyerébe az arcát, és magát vádolta, amiért nem figyelmeztette előre a hadurat. A fejedelem sápadtan emelkedett föl, és csak ennyit sziszegett:
– Takarodj innen, te kutya!
Másnap a fejedelem megtámadta Ho-li hadúr birtokait, s a Rókaföldek lankáit nem
mezei virágok, hanem emberek vére festette vörösre. Hiábavaló háború volt ez, a fejedelem nem győzhetett. Jól tudta ezt Kung is, de hiába tartóztatta urát, annak a lelkét
teljesen átitatta a gyűlölet mérge. Legkedvesebb ágyasa szerelmeskedés közben a fülét
kezdte cirógatni. A szerencsétlen lányt a palota kapuján rugdosták ki, és úgy hajították
utána a zacskót, melybe lemetszett füleit csomagolták. Be nem teljesülő jóslatok után hasonlóképpen jártak a papok is. Udvari dalnokok és színészek vesztették el a fülüket, mert
a fejedelmet untatta a művészetük. A hadifoglyoknak és a tolvajoknak levágatta a fülét.
Összeíratta a félfülűeket, táborokba zárta, és rabszolgaként dolgoztatta őket.
Végül fölvirradt az a nap is, mely megoldást hozott. A fejedelem a tróntermében állt.
Késő ősz volt, esett. Szürke volt az ég, az Ébredések Kertjét hideg, durva szél büntette.
A fejedelem a csingpaj vázához hajolt, s a makulátlan fehérségben egyszerre a saját megygyötört ábrázatát látta fölsejleni. Elámulva meredt tükörképére, amikor hangokat hallott.
– Félfülű! – mondta valaki.
A fejedelemnek körbepillantani sem maradt ideje, mert a következő pillanatban döbbenten látta, hogy a váza fehérségében fölsejlő arcon elválnak egymástól az ajkak, s ő újra
hallja a szót.
– Félfülű!
Tenyerét a szája elé kapta. Hirtelen feltörő indulattal meglökte a vázát, amely nagyot
csendülve zuhant a kövezetre, ám nem tört darabjaira azonnal. Néhány pillanat múlva
pattant csak szét, s a cserepek villogva szóródtak szét a kövezeten. Kung miniszter rohanva érkezett. Kövérebb volt, mint valaha, de a bal füle valami lényegtelen vétek miatt már
neki is hiányzott. Zihálva nézett végig a termen. Aztán a fejedelemre pillantott.
– Mit tegyek, Kung? – bámult az uralkodó.
Kung hallgatott.
– Megbízol bennem, uram? – kérdezte aztán.
A fejedelem bólintott, mire Kung kibillegett a trónteremből, néhány pillanat múlva
azonban vissza is tért. Ezüst tálcával egyensúlyozott, a tálcán tubusok, üvegcsék zörögtek.
S hevert a kenőcsök között egy kés is, szép példány, művészi munka. A késnek vékony
pengéje volt, elefántcsont nyelében drágakövek ragyogtak. Kung megérintette a fejedelem bal fülét, óvatosan elsimította a hajszálakat, s bekente érzéstelenítő balzsammal.
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Húsos ujja közé csippentette a fülkagyló felső részét, és amennyire csak lehetett, elvonta
a fejtől. Fölemelte a kést.
– Ne félj, ez már nem fog fájni, uram – szólt, s egyetlen határozott mozdulattal levágta
a fület.
Így mesélte ezt a történetet Liu Cung-jüan és Liu Hszie, valamint Si Naj-an a régi
időkben, így adták tovább az egyszerű emberek árnyas teakertekben, fogadókban, és így
mesélték a parasztok is tikkasztó nyári napokon az aratás szüneteiben. Ám azt már nem
fűzték hozzá, hogy e naptól fogva, amikor a fejedelem Kung miniszterrel levágatta a fülét,
sem az ellenségei, sem a szerettei, a hivatalnokai, a szolgái, a népe, egyszóval senki a világon nem nevezte őt többé Félfülű Fejedelemnek.
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SPIRÓ GYÖRGY
(1946–)

Kísértetváros kapujában
– Oda nézz!
Megkövülten bámulunk ki a busz ablakán.
Hatalmas, halott város. Emeletes kőházak tömege, igazi utcák és igazi terek, tető nincs, tátonganak az ablakok és kapuk: csak a kő maradt meg, minden fa kiégett, lángnyelvek koromnyoma a fehér falakon, ki tudja, mióta feketéllik ott. Magas fallal körülvett halott város
a dombon. Sehol egy lélek. Nem is romos, hiszen ép az egész. Kísértetváros.
Völgybe ér a busz, megáll. A halott város nem látszik innét, csak két és fél, három méter
magas támfala a domboldalban, a fejünk fölött. A fal repedéseiben satnya gyom nő. Pici
viskók tapadnak a domboldalhoz, színesre vannak festve, a nyomorban az emberek adnak
a csinosságra, rendre. Mohamedán falu, az apró minaretből ítélve.
– Gyere, biztosan be lehet menni valahol.
Tűz a nap. A domb mögött, előttünk és mindenfelé, szinte tapintható közelségben a kétezer
méteres, kopár, fekete hegyek, szinte a nyakunkba szakadnak. Felfelé kaptatunk a köves úton,
a kövekkel elkerített kertecskékben csenevész fügefák, némi szőlő. A köves talajra messziről
hozott termőföldet borítottak. Egy-két turbános öregember, pár feketébe burkolt öregaszszony. Csend van, vakító napsütés. Fejünk fölött a halott város, nem látni, csak érezni az útról.
Megvan a kapu, ez az, itt lehet bemenni. Zárva. Felirat: kettőkor nyit. Most fél kettő. Ha
valóban kinyit kettőkor, marad egy óránk megnézni.
Betérünk a minaretbe, szép fehérre van meszelve, semmi sincs benne. Körbemászkálunk
a viskók között, helytelenítő tekintetek. Igazuk van. Vissza is somfordálunk a halott város
kapujához, ahol addigra fiatal pár ácsorog tanácstalanul.
Leülünk egy-egy kőre, ők ránk néznek, szeretnének érdeklődni, de nem mernek. Mi némán napozunk.
– Csehek – állapítom meg, ahogy halk beszélgetésbe kezdenek egymással.
Rajtuk kívül senki. Szennylé csorog a lábunknál, a falu csatornája, mossa a régi, simára
kopott utcaköveket.
Kettőkor nem nyílik ki a kapu.
– Dörömböljek?
– Dörömbölj.
Ököllel párszor ráverek a korhadó, de vastag deszkákra, aztán megint. Semmi válasz. Belátni nem lehet.
– Pedig jó lenne megnézni.
– Hátha van még egy kapu.
Elindulunk a támfal mentén fölfelé, a cseh pár néz utánunk, de nem jönnek. Megyünk egy
darabig, de nincs több kapu. Az út meredekké válik, a viskók eltűnnek, ez itt már a kétezer
méteres fekete hegy alja, és elfogyott az út is.
Visszafordulunk.
A kapu még mindig zárva.
– Érdeklődjem? – intek a fejemmel a viskók felé.
Nem érdeklődöm. Mindketten úgy érezzük: nem illik. Ácsorgunk hát, egymásra nézünk
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a csehekkel, ők aztán elnéznek másfelé.
Egyszerre valahonnét, a föld alól, két szurtos kölyök terem előttünk. Legföljebb tízévesnek
nézem őket. Egyikük normális, jókötésű gyerek, de a másik, az alacsony, alig látszik ki a földből, annak már a szeme sem áll jól. Bohócképe van, tüske haja, hatalmas, elálló fülei, a szeme
pedig, az valami elképesztő. Nagy, kerek, teljesen kerek szemek, alattuk aggastyánhoz méltó
karikák, félkör alakú, felvont szemöldöke alól ártatlanul bámul a tömpe orra két partjáról velük, elhúzza a száját, hosszú, keskeny szája van, nem illik a holdkerek képe közepébe. Látom,
ez az ártatlan bohóc belül majd megszakad a nevetéstől, ahogy ránk néz csodálkozva.
– Nem tudjátok, hol a kulcs?
Leírhatatlan grimasz jelenik meg a képén, mintha készségesen azonnal választ fogalmazna, csupa jóindulatú igyekezet az egész gyerek, de nem jön ki hang a torkán az ebadtának.
A másik szólal meg:
– Bent van. Biztosan alszik.
– Dörömböljek?
– Azt lehet – szólal meg a bohóc, és várakozóan néz rám, milyen stílusban fogok dörömbölni.
Közelebb jönnek a csehek is. Marira pislantok, a szája nyitva, a nyelvét is kint felejtette,
megbabonázva bámulja a kölyköt.
Óvatosan, mondhatni udvariasan ütögetem a kaput, a bohócképű komolyan, együtt érzően szemléli ténykedésemet, erre abbahagyom.
– Van úgy – szólal meg gondterhelten –, hogy hetekig nem mászik elő.
– Aha – mondom. – És mit eszik olyankor?
– Idegeneket.
– Az jó lehet – mondom, hogy a kegyeibe férkőzzem. – Csakhogy nekünk mindjárt el kell
mennünk.
– Turisták vagytok, mi?
Bólintok.
– Egyik nap itt, másik nap ott – nyugtázza a bohócképű lenézően. – Fél nap itt, fél nap ott.
Kritikája jogos, lenyelem. Zavaromban a kapura bámulok, de zárva van továbbra is. Úgy
látszik, megszánt, mert semleges kérdést intéz hozzám:
– Honnan jöttetek?
– Magyarországról.
– Aha – mondja –, szóval az is egy ország.
A döfés ül, mert hiszen az is egy ország. De nem élvezkedik a sikerben, jön a következő
kérdés:
– Mivel foglalkozol?
– Irodalmár vagyok – fogalmazok óvatosan; nem érzem helyénvalónak, hogy előhozakodjam íróságommal.
– Szóval könyveket írsz – csap le rám.
– Igen – ismerem el.
– Na és hogy hívnak?
Közeledésnek vélem, artikulálva megmondom a nevemet.
– Hogyan? – jön közelebb, és rendkívül piszkos ujjaival előrehajtja kajla jobb fülét.
Megismétlem.
Összevonja a szemöldökét, megcsóválja a fejét.
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– Nem lehetsz valami nagy író – közli –, még sose hallottam rólad.
Kitör belőlem a röhögés. Erre megenyhül, halvány mosoly jelenik meg szokatlanul széles,
vékony ajkú száján, a szeméből is eltűnik egy pillanatra a színlelt komolyság.
A másik fiú sem akar elmaradni mögötte, a falba szögezett táblára pislantgatva darálni
kezdi a város történelmét. Kereskedelmi központ, dúló háborúk, belső viszályok, hódítók,
felkelések, ostrom, tűzvész. Mintha csak ő tudna olvasni. Elfogadom a játékot, fordítom.
A bohócképű érdeklődve hallgatja a magyart, aztán a kapu felé bök a fejével:
– Nincs ott semmi.
– Azért érdekes – mondom.
– Ugyan – mondja őszintén.
Megnyerhette a tetszését a magyar nyelv zenéje.
– Maradjatok itt – javasolja hirtelen. – Egy-két napra. Elalhattok akárhol.
Meglep a javaslat, lefordítom.
– Maradjunk – mondja Mari. Beleszeretett a kis fickóba.
De hát nem maradhatunk, este indul a vonat, arra van jegyünk, arra szól a nehezen kiharcolt helyjegyünk, és útlevelünk is van, hamarosan lejár. Csak a lényeget foglalom össze a kis
bohócnak. Szánakozva mér végig. Nem vagytok ti szabad emberek, olvasom ki a tekintetéből.
Elvesztettem a nevetésemmel kivívott egyenjogúságomat.
– Kár – mondja a fejét ingatva. – Pedig errefelé csuda érdekes. Holnap vasárnap. Van úgy,
hogy ez előtt a kapu előtt óránként három-négy ember is elmegy.
Felnyerítek. A kölyök ártatlanul és komolyan néz rám, aztán faképnél hagy a barátjával
együtt.
Nézünk utánuk. Valami kavicsot rugdosnak mély egyetértésben.
Fél három. Indulnunk kell a buszhoz.
– Nem hiszem, hogy kinyitnák – szólok oda csehül a párnak. Megriadnak, eloldalognak.
Igen, ezt nem kellett volna.
Lefelé indulunk, vissza.
– Miért nem vihetjük haza magunkkal? – teszi fel Mari a szónoki kérdést.
Nem tudom, miért nem.
Hátranézünk, a bohóc sehol. Eltűnt a viskók között, a kétezer méteres fekete hegyek alján,
az isten háta mögött.
Már majdnem a lejtő alján járunk, amikor dobogást hallunk: rohan utánunk a kerekképű
egyedül. Megállunk, visszafordulva várjuk, boldogan vigyorgunk. A bohóc száguld felénk,
a karjaival köröket ír le, zúg, mint a cserebogár, a kerek szemével ránk hunyorít, de nem áll
meg, elrohan mellettünk, rohan lefelé nagy sebesen, eltűnik odalent a viskók között, egyszer
sem nézett hátra.
Búcsúzni is szépen tud, méltósággal.
Visszanézünk a buszról.
Hatalmas, halott város szabályos utcákkal, terekkel.
Olyan, mintha kevés munkával még lakhatóvá lehetne tenni.
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BENEDEK SZABOLCS
(1973–)

Eső

[részletek]
Negyedik napja ázott a ház, a kert, a kavicsos utak; tócsák terebélyesedtek a Titenhurst Park
gondosan nyírott gyepén. A tetőről folyamatosan ömlött a víz, a kertész az első napon még árkot
húzott a bádogcsatornákhoz, hogy az égi áldás lehetőleg ne folyjék az épület alapjai alá, azután
feladta: nem lehetett győzni azt, amit az időjárás produkált. Mert az eső gyakori Albionban, ám
arra ritkán van példa, hogy napokon át ekkora intenzitással, megszakítás nélkül essék.
John Lennon a hall ablaka előtt állt, a kert felé bambult. Nézte az üvegen lefolyó vízcseppeket,
és Gabriel García Márquez azon novelláján gondolkodott, amelyben negyven nap és negyven éjszaka szakad az eső. („Negyven?” – tűnődött John Lennon. – Vagy ötven talán? El kellene olvasni
megint.”) Ez idő alatt megtisztul és megújul a falu, a víz elmossa szennyesét, s az embereknek
lehetőségük nyílik arra, hogy új életet kezdjenek. Mikor gondolatai idáig jutottak, John Lennon
az ég felé tekintett. Mintha keresett volna ott valamit, nem pillantott meg azonban mást, csupán
szürkeséget, a felhők egyhangú tömegét. „Pedig – gondolta John Lennon – ez kellene nekünk
is. A megtisztulás.” […] A George Harrisonnal folytatott beszélgetések, valamint több vallási és
lelki témájú könyv elolvasása után sem lelt egyértelmű válaszokat a kérdéseire, ám úgy találta: azt
az időt, amit ebben a földi létben leél, a bölcs embernek csupa jóval és kegyes dologgal kell eltöltenie. Egyfelől mert nemeseket cselekedni jó érzés, másfelől mert ki tudja... Hátha igaza van George
Harrison könyveinek, vagy ha neki mégse, akkor másoknak, mondjuk Danténak: a mennyország
előtt valóban ott a purgatórium, ahol a kisebb bűnöket le lehet bűnhődni. Merthogy a mennybe
közvetlenül már úgyse kerülhet, legföljebb csak kerülővel, arról John Lennon meg volt győződve.
– Ha ennyire esik, nem megyek sehova – dünnyögte maga elé. A tó túlsó oldalán a szél cibálta
a japánakácokat. – Benézek a műterembe. Meglesem, mit dolgozik Yoko Ono. Hátha be tudok
szállni valamibe. Egy kis orális szex is összejöhet.
Elindult a műterem felé, közben azon gondolkodott: lehet, hogy mégis el kéne ma is mennie.
Az igazi jótett dacol a külső viszontagságokkal, a nemes lovag, ha esik, ha fúj, megmenti az emberiséget – vagy ha azt nem, legalább a királylányt egész bizonyosan.
„Van esőkabátom. S vízhatlan orkánnadrágom is. Elkérhetem a kertész gumicsizmáját. Biztosan jó rám.” […]
– A rózsakeresztes filozófia szerint – George Harrison egy A-dúr akkordot pengetett – az emberiség kiszakadt az isteni létből, ahová eredetileg való, és a cél az, hogy visszakerüljön oda. A földi
élet a különféle vallások által elképzelt túlvilággal együtt csak afféle ábránd, porhintés. A valóság
az isteni világban leledzik.
– Aha. – John Lennon a zongora fölötti szöget nézte, ahol a Member Of British Empire érdemrend lógott mindaddig, amíg Nagy-Britanniának a Vietnammal kapcsolatos Amerika-barát
politikája miatti tiltakozásul vissza nem küldte a királynőnek. – Ez világos, bár soha nem hallottam még rózsakeresztes filozófiáról.
– Lectorium Rosicrucianum – mondta George Harrison.
– Hogy micsoda?
– Lectorium Rosicrucianum – ismételte George Harrison. – Így hívják az Arany Rózsakereszt
Szellemi Iskoláját. Ők terjesztik ezeket az évezredes tanokat. Magam is még csak most ismerke-
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dem velük.
– Évezredes tanok – ingatta a fejét John Lennon. – Ezek szerint évezredek óta nem voltunk
képesek visszatalálni az isteni létbe.
– Hosszú az út.
– De hát – mondta John Lennon –, te krisnás vagy. Miért foglalkozol ezekkel a lektóriumokkal?
– Krisna-tudatú hívő vagyok – ismerte el George Harrison –, ám a világ dolgai iránt nyitott
és fogékony ember. A Krisna-tudat nem zárja ki, hogy ne tanulmányozhatnék más filozófiákat.
Elvégre mindannyian ugyanazt a végső igazságot keressük.
– Ez így van – vágta rá John Lennon, és megint furdalni kezdte a kérdés, amelyet azóta akart
föltenni George Harrisonnak, hogy egy nap itt, a Titenhurst-házban találkoztak Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupadával, a Krisna-tudatúak nemzetközi közösségének vezetőjével, akivel
hosszasan, igen sok témát érintve beszélgettek. Szóba került a szex is, arról Bhaktivedanta Swami
Srila Prabhupada úgy nyilatkozott, hogy megengedett dolog, ám csak havonta egyszer, és akkor
is kizárólag gyermeknemzés céljából. John Lennon azóta akarta megkérdezni George Harrisont,
vajon ő is csupán havonta egyszer szeretkezik-e Pattie Boyddal, mert ha igen, nem csoda, hogy
az Eric Clapton felé kacsingat.
Ám nem kérdezte ezt meg aznap se, amikor meleg volt az idő, kövér bárányfelhők úsztak a kék égen, tündökölt a nap, és George Harrison azzal a javaslattal búcsúzott el John
Lennontól: keressen valami jó cselekedetet, erősödjék szíve-lelke egyaránt, nem is beszélve
az útról, mely végül az isteni létbe visz. John Lennon sokáig integetett George Harrison virágmintás Morrisa után, közben azon gondolkodott, mi a francot találhatna ki jótettnek.
Az inast hívta, olyan öltözéket kért, melyben nem ismerik föl: farmering, farmernadrág, farmerdzseki, fekete napszemüveg. Ez az a ruha, amelyet ha meglát valaki, odasúgja a másiknak: „Te,
az az ürge nagyon hasonlít John Lennonra!” – aztán megegyeznek abban, hogy tutira nem az,
John Lennon nem sétafikálna csak így London utcáin.
Beült a saját virágmintás Morrisába, beautózott Londonba. Útközben beesteledett, sötét volt, mikor a belvárosba ért. Az utcák kezdtek elnéptelenedni, az üzletek bezártak, a mozikban az utolsó előadások peregtek. Csak a kávéházakban és a pubokban pezsgett az élet.
John Lennon szerencsésen leparkolt egy Bentley és egy Austin közé (ezt szerette legjobban a Morrisban, különösebb zökkenők nélkül tudott parkolni vele), kiszállt, bezárta az autót, és elindult
a Temze felé. Az egyik kapualjban egy részeg okádott, a barátnője tartotta a fejét; amikor John
Lennon elhaladt mellettük, a részeg azt mondta: „Nézd már, ez meg John Lennon” – a barátnő
visítva fölnevetett, John Lennon továbbhaladt, és a Német Szövetségi Köztársaságban töltött idő
jutott az eszébe, amikor a Beatles befutása előtt hónapokat játszottak matrózok, gengszterek és
prostituáltak között a hamburgi éjszakában.
„Borzalmas volt a kosz, a mocsok – merengett tovább –, nem is tudom, hogyan tudtunk létezni
abban az igénytelenségben. Ma már biztosan képtelen lennék rá.” […]
Szóval a tisztaság. Vagyis egy kocsmát, egy kávézót, egy pubot, akármit kitakarítani. Lehetőleg
olyat – peregtek sebesen John Lennon gondolatai –, amibe könnyen be lehet jutni. Hogy ne legyen az esetleges behatolásból baj. (A „behatolás” szóra összerezzent.)
Az isteni gondviselés pártját fogja a jót akaróknak: az egyik utcából kiérve John Lennon kis
teret pillantott meg, azon három kávézóval, mindháromnak kiülős terasza is volt. A kávézókat
már bezárták – Londonban nyáron is hűvösek az éjszakák –, takarításnak azonban semmi nyoma.
A pincérek egymásra dobálták és lelakatolták a székeket, egyébként meg minden úgy állt, ahogy
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akkor, amikor az utolsó vendég távozott. Némelyik asztalon az üres üveg is ott maradt.
John Lennon körbesandított: a tér néptelen volt, részegek se hevertek a fák alatti padokon.
A környező házak ablakaiból itt-ott fény kékes fény szivárgott ki, ott bizonyára tévéztek, ám olybá
tűnt: London ezen részében korán nyugovóra térnek az emberek. John Lennon egy ugrással átvetette magát a teraszt ölelő csenevész kerítésen, elkezdte összeszedegetni az üres üvegeket. Farmerdzsekijének zsebében talált egy Marks&Spencer feliratú nejlonzacskót, abba öntögette a hamutartókból a hamut. Az üres üvegeket a kávézó lezárt ajtaja mellé helyezte – azokat vissza lehet váltani.
A személyzet az asztalokon hagyott pár koszos poharat: John Lennon újfent átugrott a teraszt ölelő
csenevész kerítésen, és a tér közepén, az egyik fa alatt lévő tűzoltócsapnál mindet elöblítette.
Persze a poharakra az öblítésen kívül ráfért volna egy alapos elmosás is (némelyik széle ragadt
a cukortól, abból bizonyára hölgyek ittak Martinit), remélhetőleg a személyzet azért reggel mosogatószerrel még átmossa őket, mindenesetre John Lennon elhatározta, hogy a következő alkalommal hoz magával mosogatószert is. No meg törlőkendőt, hiszen az asztalokat és a székeket papír
zsebkendővel törölgette le.
Következő alkalom pedig bőven akadt. John Lennon rákapott a jócselekedetre. Az ezt követő
napokban végigtakarította a kerület összes kávéházi teraszát. Munkájának gyümölcseként egy londoni napilap hamarosan címszalagban közölte: „Rejtélyes jótevő takarítja éjszakánként a Temze
melletti kávézókat”. A cikk beszámolt arról, hogy a szórakozóhelyek értetlenül állnak az eset előtt,
a takarítóknak egyre kevesebb a dolguk. Az egyik tulajdonos azzal tréfálkozott, hogy a teraszon
hagyja a kulcsot, jöjjön csak be az ismeretlen jótevő, és hozza rendbe a belső teret is.
John Lennon megmutatta a cikket George Harrisonnak, azt kérdezte, szerinte ez megfelelő
(üdvözítő) jócselekedet-e.
– Tulajdonképpen az – mondta George Harrison –, bár megvan a veszélye, hogy a takarítókra
nem lesz szükség, és el fogják őket bocsátani.
– Na és ha ez az ismeretlen jótevő a kulcs dacára sem megy be az épületbe? – kötötte az ebet
a karóhoz John Lennon. – Akkor szükség lesz a takarítókra továbbra is.
– Szükség lesz – ismerte el George Harrison –, de csökkentett munkaidőben fogják őket alkalmazni, természetesen arányosan csökkentett bérezéssel.
John Lennon onnantól kínosan ügyelt arra, hogy hagyjon feladatot a takarítóknak is. Hol
az üvegeket nem szedte össze, hol a hamutartókat nem ürítette ki. A kávézók belsejébe pedig
egyszer se ment be – bár kulcsot nem talált, volt, ahol nyitva hagytak ablakot. „Végtére is – mondogatta magának – csak a helyzetüket akarom megkönnyíteni, nem veszem el a kenyerüket. S
a vendégek is jól járnak, hiszen a következő este, ha lehet, még kulturáltabb körülmények között
szórakozhatnak.”
A műteremhez vezető folyosón John Lennon meggondolta magát. Egyrészt az is segítség lehet a takarítóknak, ha holnap megmutatják a főnökeiknek: lám, az ismeretlen jótevő
nélkül is tudnak ragyogó tisztaságot produkálni. Másrészt az eső föltehetőleg elüldözte a vendégeket, úgyhogy nem is lesz annyi dolguk (a teraszok valószínűleg ki se nyitottak). „Harmadrészt – gondolta tovább John Lennon – időnként rám fér a pihenés. Meg a szórakozás.”
Kopogott a műterem ajtaján.
– Tessék – szólt ki Yoko Ono.
Mielőtt lenyomta a kilincset, John Lennonnak az jutott az eszébe: a nyár véget ért, a jó idő
elmúltával bezárnak a teraszok. Sürgősen újabb jócselekedet után kell néznie.
[Élet és Irodalom, 2002, 39. szám]
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SZŐCS GÉZA

(1953–)

Száz sor magány1
Kevesen tudják, hogy Bornemissza Gergelyt, akit
egy évvel az 1552-es ostrom után egri várkapitánynak neveztek ki, a törököknek sikerült elfogniuk.
Isztambulba vitték és kivégezték.
Mekcsey István, a másik várvédő hős, maga is egri
várkapitány (amíg ő is le nem mondott), Egerből
való távozása után, útban hazafele, magyar parasztok támadásának lett áldozata: baltákkal széthasították a fejét.
10. A kivételes katonai képességekkel megáldott Dobó
István Eger sikeres megvédése után nem ismert lehetetlent. Reménytelen feladatokat is vállalva, következetesen a Habsburg-ház legerősebb támasza maradt Magyarországon és Erdélyben egy olyan korban, amelyben
a magyar nagyurak naponta változtatták pártállásukat.
A köszönet nem is maradt el: Dobó az egri ostromot
követően háromszor is börtönbe került, eleinte különböző ürügyekkel, míg végül nyíltan kimondatott rá
a Habsburgok részéről a hűtlenség vádja. A feljelentők
20. Dobóra féltékeny nagyurak voltak. A koholt vádak
alapján az országgyűlés idején letartóztatott Dobó
István belepusztult harmadik börtönbüntetésébe:
roncsként került szabadlábra, és néhány héten belül
már el is temetik. Eger nemsokára török kézre került.
A várkapitány látogatása
Lassabban lovam, itt az egri vár.
Ez itt a vár
s ez itt egy börtöntöltelék
épp a rácsokat rázza ő:
30. ébresszétek a hadnagyot!
én rázom itt a várkaput:
itt Dobó István! én vagyok!
1

A költemény a kolozsvári Helikon folyóirat rovatának címét viseli, amelyben 1993-ban megjelent.
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That’s me.
Hahó, urak! Baj van a kaputelefonnal?
It’s Dobó speaking. Yes, Dobó!
Tizenkét napja szabadultam.
Nekem már fáj a réti sas.
Néhány év tömlöc, ennyi volt,
és hallgattak a börtönőrök
40. s az éjben Jumurzsák dalolt –
borszarvú ballag át a réten,
rézsút emelve mérhetetlen lábát.
Holnapjait kutatva föl
megleli hajdanvolt világát
a borszarvú, vagyis a vinocérosz.
GERGŐNEK FEJJÉT VETTÉK!
Sej-haj, mit hallok,
miket hall vénülő fülem?
Azt üzeni a várnagy úr:
50. megvédik maguk is a várat?
markotányosnők?! koldusok,
nyelvkereskedők, vámszedők,
prókátorok
és zsoldosok?
Így is jó, várvédő urak,
Nincs mostmár kitől félnetek;
egyiknek fejét vették,
másikat csak verték:
az, akit lefejeztek
60. nem jár többé már erre
s akit félholtra vertek:
elnyelik most a kertek.
Hm. hogy megvédik maguk a várat.
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Szívemet beva –
halló, ki beszél? én beszélek?
öklét rázza a sírban Mátyás
beszél a félholt teliholdhoz
ki az, ki tisztán lát majd engem
és megvéd majd
70.
és fel is oldoz?
Mézégető szeretnék lenni.
Fára mászom majd, mint a mókus;
erdei mézet égetek,
mohazöld nyírlombok közül
nézegetve a kék eget.
SZÍVEMET BEVARROM.
Vágj át, lovam, a vármezőn.
Vállamon pajzsom
és egy görbe ásó.
80. belenézek, mint rozsdamart tükörbe.
Távcső visz föl a messzi csillagokba.
Ásó visz le a közeli gödörbe.
Egyhelyben vágtat az egykori
várkapitány.
Áll még Eger. Sírgödröt ások.
Védjék tovább a Hegedűsök.
Védjék tovább a várat mások.
(Forgách Ferenc emlékiratainak II. könyvében írja, hogy Dobó és vezértársai az ostrom alatt a következő törvényt hozták: „Ha valaki titkos
90. beszélgetést vagy tárgyalást folytatna, vagy az ellenségnek üzenetet küldene, akár jót, akár rosszat, vagy a megadást csupán csak említené
is, halállal bűnhődjék. Ezek a törvények pedig egyenként kötelezzék a vezért és a közembert”.) Felvetődik a kérdés hordoz-e az áruló
Hegedűs [tkp: Hegedős] hadnagy említése anakronisztikus célzásokat, pl. Hegedűs Andrásra, a Varsói Szerződést magyar részről aláíró
s a szovjet csapatokat 1956-ban behívó miniszterelnökre?
A válasz nemleges. Szerző nagyon jól tudja, hogy az árulók nem
mindig és nem szükségképpen viselik a Hegedűs nevet. Hívhatják
őket másképpen is, pl.*
100. (*nehezen kibetűzhető nevek a kéziratban)
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VARRÓ DÁNIEL

(1977–)

Változatok egy gyerekdalra
[részlet]

Balassi Bálint
Búm, kínom, énekem nyílnak mind végtelen
árvaságban,
Mint gyermek tehénnek bánatja temérdek
tarkaságban.
Olyan lehetetlen élnem szeretetlen
nálad nélkül,
Mint hogy az borjúcska legyeket elhajtsa
farka nélkül.
Cupido vad lángja, szerelem fullánkja
kínoz régen,
Friss rügyként feslenem, kegyelmes Istenem,
minek nékem?
Immár csak vergődöm, idegen erdőkön
bujdosnom kell,
Engedj már öltöznöm, más földre költöznöm,
hol foly sok tej.
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PODMANICZKY SZILÁRD
(1963–)

Rettentő Mikulás
A Mikulás kulcsra zárta az ajtót, kicsit el volt havazva, beült a szánjába, hogy útnak induljon.
Nem telt bele néhány perc, egyszer csak a homlokára csapott: ó, de buta vagyok, a szarvasokat elfelejtettem befogni.
Befogta a szarvasokat a szán elé, fölpattant, és végre nyugodtan útnak indult. Megint eltelt
pár perc, mikor a homlokára csapott: ó, de buta vagyok, a csokikat mind a házban hagytam.
Visszairányította a szánt, a csokikat felpakolta, s már majdnem visszaült a szánra, amikor
a homlokára csapott. A tenyere tocsogva csattant a homlokszaftban. Teljesen leizzadt és átázott.
Visszament a házba, hogy lezuhanyozzon. Nagy piros bundáját ledobta a nappaliban,
az ablakon át visszanézett a szánra, a szarvasok türelmesen várakoztak. A fürdőszobában levetkőzött, beugrott a tus alá, megnyitotta a csapot, de a zuhanyrózsa csak erőtlenül hörgött, egy
csöpp víz nem fakadt ki rajta. A Mikulás nekitámaszkodott a csempének, nagyot fújtatott:
mi van már megint? Ó, de buta vagyok, csapott a homlokára, hát indulás előtt nem elzártam
a főcsapot a vízóraaknában?
A Mikulás pucér testére kapta fehér hajtókás piros bundáját, és az udvarban leereszkedett
a vízóraaknába. A szánba fogott szarvasok picit oldalra fordították a fejüket: mit csinál ez
már megint? A Mikulás megnyitotta a főcsapot, kipattant a vízóraaknából; pucér altestén
jeges fuvallatok cirkáltak, s a papucsa klaffogó sarkáról dermesztő hódarabok csapódtak
bundája alá.
Belépett az előszobába, sietve ledobta a bundát. A fürdőszobából forró gőzpára gomolygott elő. Ideje sem volt a homlokára csapni: ó, a vízcsapot nyitva hagytam, de buta vagyok, és
már trappolt is a papucsban. Még a fürdőszobáig sem ért, mikor a nagy lendülettől elengedte
lábfejét a papucs tépőzárja, és ha nincs ott megkapaszkodni a kovácsolt vas virágállvány, biztosan elterül az előszobában. A másik lábáról ledobta a papucsot, várt egy szusszanásnyit: ez
nem lehet igaz, mondta magában, és merő pucéran belibegett a fürdőszobába.
A zuhanyrózsából ömlött a víz, a kövezeten már egycentis rétegben folydogált a forrón párálló fürdőlé. Nem tudta megfékezni nagy lendületét – és kicsit tartott is tőle, hogy elcsúszik
a nedves kövön –, a vízsugár elől már nem menekülhetett.
A nagy ordítástól a szarvasok fölkapták a fejüket, el nem tudták képzelni, mi történt a Mikulással. A szarvasok összedugták az orrukat, majd a szánnal együtt elindultak a nappali
ablaka felé, hogy megnézzék, mi a fészkes fenét csinál a Mikulás. A nappali ablakát addigra vastag vízpára lepte be, ezért csak a Mikulás hamvas-fehéren átvilágló árnyalakját látták,
amint magasra emelt térdekkel, furcsán szökell egyik helyről a másikra.
A szarvasok összenéztek, türelmetlenül sóhajtottak, majd óvatosan tolatva megpróbálták
visszairányítani a szánt. Azzal viszont nem számoltak, hogy a súlyos csokirakományt tolatva
igen nehéz irányítani, s akármilyen feszesen vetették meg lábukat a hóban, az minduntalan
kicsúszott alóluk, s a szán, még ha lassan is, háttal a völgynek megindult lefelé. A két szarvas
rémülten kapaszkodott, de ekkora teherrel ők sem bírtak, csak a szán lendületét tudták fékezni, megállni már nem sikerült.
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A Mikulás rákvörösre égetett hassal rohangált a lakásban, szánja pedig megállíthatatlanul
haladt hátra, a völgy irányába.
A Mikulás föltépte a hűtőszekrény ajtaját, a fagyasztóból előkapta, ami épp kézre esett.
Jobbjával mélyfagyasztott brokkolit, baljával megdermedt, előpanírozott gordon bleu-t szorított a hasához. Fellélegzett. De csak egy pillanatra, mert a forró gőzből ugyan megszabadult,
de a vizet nem zárta el. Félredobta a jégzacskókat, s a kiömlő párában a fürdőszoba ajtajáig
osont. A kövön kissé lehűlt fürdővíz már át-átcsapott a küszöbön. Mit csináljak, mit csináljak, forgolódott a Mikulás. Ó, de buta vagyok; a búvárruhám!
Időt sem pazarolt az öltözködésre, kiszaladt az udvarra, le a pincébe és már hozta is a búvárruhát.
Amikor becsapta háta mögött a bejárati ajtót, egy pillanatra megtorpant, mintha valami
furcsát látott volna odakint, de nem tudta, hogy mit. Mindegy, erre most nincs idő, gondolta, és húzta is magára a búvárruhát. Gyors mozdulatokkal megigazította égő hasán a szűk
gumiruhát, lábára, hogy védje azt is a forró víztől, felhúzta a békatalpakat, fejére fölgumizta
a búvárszemüveget, majd szájába illesztette a búvárpipa csutoráját.
Nem túl sokat látott a gyorsan párásodó üvegen át; egyik kezével ezt törölgette, a másikkal
pedig a már szinte átláthatatlan gőzben kotorászott maga előtt, a vízcsap után.
Kitapogatta a csapot, rajta a meleg gombot, és úgy megszorította, mintha soha többé nem
akarná kinyitni. A vízsugár elapadt.
A Mikulás fejére tolta a búvárszemüveget, kilépett a fürdőszobából, és a nappaliban lerogyott a kanapéra. De alighogy kifújta magát, fölpattant, és jobb híján egy levesmerő kanállal
löttyintgette a vizet a felmosóvödörbe; amikor megtelt, bele a kádba.
A meleg pára lassan oszladozott a hideg szobákban, a Mikulás már az utolsó cseppeket itatta a felmosóronggyal. És akkor eszébe villant, hogy valami furcsát látott, amikor az udvaron
járt. Hagyta a rongyot és a vödröt, újra az udvarra trappolt. Sehol a szán. Kiszaladt az útra,
s a hold fényében megpillantotta a távoli völgy alján csúszkáló szarvasokat. Homlokára csapott: ó, de buta vagyok, a vasmacskát nem raktam ki.
És úgy, ahogy volt, teljes búvárfölszerelésben megindult a völgybe. A békatalppal ide-oda
csúszkált a hóban, nagyokat pörgött és begyorsult, de ez már nem érdekelte, csak valahogy
elérje a szánt.
Mire leért, a szán mozdulatlanul állt a völgy alján, a szarvasok szégyenlősen néztek maguk
elé, tudták, ők csinálták a bajt, de attól azért kicsit fölengedtek, hogy a Mikulás búvárruhában evickél a hóban. A Mikulás átölelte a szarvasok nyakát: jól van, jól van, nincsen semmi
baj, nyugtatta őket. De hogy a fenébe jutunk vissza a dombra, mert a másik irányba van
az első falu, morfondírozott a Mikulás, de már kapta is elő a szánról rézfejes sétabotját. Azzal
nagy nehezen visszakapaszkodott a házhoz, be a garázsba, a dzsippel gyorsan kiállt az utcára.
Két erős kötéllel kikötötte az autót a kerítés vascölöpeihez, és a kocsi orrából kiengedte a csörlőt, amihez újabb és újabb drótköteleket toldott. Rákötötte a szánra, majd visszabukdácsolt
a dombtetőre, bekapcsolta a csörlőt, s a szán lépésről lépésre emelkedett a domb teteje felé
a szarvasokkal.
Végre mindennel elkészült, de addigra jó háromórás késésben volt.
Úgy tíz óra körül azt mondtam, sajnálom, valami biztosan közbejöhetett, de én már nagyon álmos vagyok, nem várom tovább a Mikulást. Különben is, nincs is Mikulás, én még
eddig soha nem láttam; biztos voltam benne, hogy a szüleim rakják tele a cipőmet csokoládéval, ami azért elég furcsa egy szokás, cipőbe csokit rakni.
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Szépen megfürödtem, pizsamában az ágy szélére ültem, majd a hiábavaló várakozástól
fáradtan elnyúltam az ágyon, és a napközben forgatott mesekönyvekre gondoltam, arra
az álomvilágra, amit boszorkánnyal, királyfival, sárkánnyal, óriásokkal és egy-egy mesében
Mikulással népesítettem be, s így az álom szélén elterülve mind egy titkos, néha ijesztő mesevilág részének gondoltam, amit csak akkor láthatok, ha lehunyom a szemem és belebújok
a mesékbe; és mivel soha nem láttam őket, gondoltam, nagyon-nagyon furcsa lenne, ha
mégis léteznének.
Ekkor kopogtatás rázta meg a bejárati ajtót, az ágyban fölkaptam a fejem. Hallottam,
ahogy egy mély hangú öregember elnézést kér a késésért, majd felőlem érdeklődik, hogy
ébren vagyok-e még. Kirázott a hideg, a mesevilág félelmetes borzongása futott végig rajtam;
úristen, mit akarhat tőlem egy öregember, éjszaka? És már láttam is hiányos fogsorát.
A félelem gyöngypatakokban hullámzott a hátamon, az ágyon összekuporodtam, magam
elé csavartam a takarót, és ökölbe szorított kézzel húztam a hasamhoz.
Az ajtó kinyílt. Csizmás lábak döngtek a padlón, s az egész ajtókeretet betöltve ott állt
a szobámban a Mikulás.
Szervusz! Jó voltál az idén?, kérdezte félelmetesen mély hangján, mintha egy barlangból
vagy a sírkamrák mélyéről szólna hozzám a hang.
A szívem majd kiugrott a mellkasomból, és hiába volt minden erőfeszítésem, nem tudtam
rémületem tovább türtőztetni. Elüvöltöttem magam, mint egy sakál, és vergődve-zokogva
bújtam a paplan mélyére, és hüppögve ezt nyögdécseltem: jó voltam, jó voltam, jó voltam...
És fantáziám mókuskerekében zabolátlanul őrlődve rettegtem: úristen, ha ez a Mikulás, akkor milyen lehet a sárkány?
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EMŐD TAMÁS

(1888–1938)

Rab prédikátorok éneke
Lenn menydörög a vizek orgonája,
Tajtékba fúl a bősz hullámtorok –
De lapátolnak dideregve-fázva
Gályarab hetven prédikátorok.
Pozsony alatt láncát ötszáz cipelte,
Gályarab hetven: mikor ideért
– Ütött az óra – álmos, öreg este
Hetven dacos pap rabruhát cserélt!
Napverte arcuk izma meg se rándul,
Nagyritka szó: „Testvér, egy korty vizet!”
Víg élc ha csattan: „Van viz a Dunán túl” –
Robotra kész a serkenő ideg;
Ostorszíj pattog: „Dologra, pogányok!”
Sok szem felvillan, sáppadt tűzben ég,
De enyhül a vád, elpihen az átok,
Pár agg mordul csak: „Megbocsát az ég...”
Éjfél körül fölrezzen egyik-másik:
„Hallod?... hogy sir a havasok felett...
...ezüstbillentyüs tárogató játszik...”
Szivük megdobban, könypatak pereg –
Nagy, néma gyöngyök sokbarázdás arcon,
Mint őszi harmat hideg szél után...
Hetven legény vért hullatott a harcon,
Nem búvó könnyüt bús daróczruhán.
Mint vészmadár, inog a rongy vitorla.
Időtlen úton, késő éjfelen,
Piros vércseppel, vándordaru-tollal
Levél iródik a födélzeten:
„Nehéz rabságban mind elpusztul itt lenn,
Haja hófehér már, de a lelke bátor...
Erős vára maradt a hatalmas Isten!
Anno ezerhétszáz. –
Hetven prédikátor.”
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CSÁTH GÉZA
(1887–1919)

A kút
Július első péntekén, korán reggel kezdte ásni a kutat Meyer Lőrinc Huber Ádáméknál.
Ásott, ásott szorgalmasan, és szombat reggel a gödör már kétszer olyan mély volt, mint Meyer
Lőrinc egy hosszúságában. Nincs mit csodálkozni ezen; ő volt a legjobb kútásó Piliscsávolyon. Szombaton délben, harangozáskor kijött Meyer Lőrinc a kútból. Jóízűen megebédelt.
Háromszor is kért a túróscsuszából – Huberné főzte –, azután szundikált a ház árnyékában.
Két óra tájban felkelt, folytatta az ásást. Körös-körül aludt a falu, ernyedt meleg délután volt.
Három vagy négy óra lehetett, amikor a Huberék legkisebb fia kijött a házból, és úgy találta
a kútásót, hogy övig be volt temetve földdel. Nyögött és kiabált szegény Meyer, de a hangja
alig hallatszott a mély gödörből. A kisgyerek mindjárt átszaladt a szomszédba, mert otthon
nem volt férfi, és hamarosan segítséget hítt. Meyer jajgatott egy kicsit, de különben nem volt
baja. Hangosan azt kiabálta, hogy senki a kútnyíláshoz közel ne jöjjön, azután Panesz Jakabnak mondta, hogy a létrát kösse meg kötéllel, és eressze le neki, majd megpróbál rajta kimászni. De csakhamar visszahúzatta, azt mondta, hogy a létra ott nem fog rajta segíteni, hanem
lassan jöjjenek közel egy hosszú vasvillarúddal, és próbálják kihúzni, majd ő belekapaszkodik.
Panesz Jakab és Lehr Jóska húzták. Meyer még biztatta is őket: – Húzzátok, fiaim, ti vagytok
a legderekabb legények a faluban. Húzták, de egyszer csak felordított Meyer Lőrinc. A rúd
felvérezte a kezét, el kellett engedni. A két fiú elesett, és ebben pillanatban még egyet omlott
a kút. Keveset omlott, de könyökig betemette a Meyer Lőrinc kezeit. Ekkor látták már, hogy
a kútásó egészséges, piros arca halványsárgára változott az ijedelemtől. Tízlépésnyire menjen
mindenki a kúttól – üvöltötte Meyer Lőrinc – és menjetek el a Jausz Konrádért, a sógoromért, mert ide dobot kell ácsolni, másképp ki nem vesz engem az atyaisten sem! – A Lehr
Jóska ment el szaladva. Jausz Konrád otthon ült, pipázott, azt mondta, hogy a halálos ellenségének nem megy segíteni. Tudnivaló, hogy Jausz licitálta el a sógorának a földjét. Innen eredt
ez az ellenségeskedés. Lehr Jóska kérte egy ideig, azután elment. Útközben találkozott Meyer
Lőrinc húgával, a Soblochernéval, aki sírva jött. Visszamentek, Soblocherné térdre borulva
könyörgött Jausz Konrádnak:
– Felejtsd el a haragot, ami köztetek volt. Az Isten nem felejti el, amit jót teszel, de ne félj,
Meyer Lőrinc se fogja elfelejteni.
Jausz Konrád egy ideig csak nézett maga elé, azután azt mondta, hogy jól van, elmegy. Fogta szerszámait, és elment velök, de a pipát ki nem vette a szájából. Attól félt, hogy megszólják,
amiért annyira siet ellenségét megmenteni. Jó öt óra elmúlt már, mire Jausz Konrád odaért.
Nem szólt egy szót se, levette a kabátját, deszkát szedett össze, és ácsolni kezdte a kút köré
a dobot. Odalenn Meyer Lőrinc meg azon igyekezett, hogy a kezét kiszabadítsa. De nem tudta. Még könyékig se volt egészen betemetve, és mégis úgy fogta a föld, mintha a legerősebb
kötelekkel kötözték volna le. Eközben elszaladt valaki Meyer Lőrinc feleségéért is, aki a falu
túlsó végén dolgozott. Amióta Meyerék elszegényedtek, az asszony napszámba járt. Jausz
Konrád ezalatt lassan, de biztosan végezte a dolgát. A többiek meg némán nézték. Meyer
Lőrinc se szólt egy szót se, csak néha tekingetett fölfelé, azután hosszú vártatva azt mondta:
– Siess, Konrád, mert úgy látom, újra omlani fog a kút, és ha beomlik, akkor benyomja
a mellemet úgy, hogy kiszakad belőle a szusz. (Nevetett utána, de erőltetve.)
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Jausz Konrád nem szólt egy szót se, csinálta tovább a dolgát, kalapálta, szögezte a deszkákat. Hátul a kerti kisajtó egymás után nyikorgott, gyerekek sompolyogtak be rajta. A két
Láng gyerek fölmászott az eperfára, és ráültek arra az ágra, amelyik a beomlott kút fölé hajolt.
Azután lejöttek a Soblocherék gyerekei, és megérkezett Huber Franci is a kocsival a tanyáról.
Szénát hozott, kinyitotta a kaput, és be akart hajtani. Hát akkor látta, hogy tele van az udvaruk emberekkel. Huber Franci eleinte káromkodott, de azután, mikor meglátta, hogy miről
van szó, elcsendesedett. A tárva-nyitva hagyott kapun keresztül hamarosan szorongásig megtelt az udvar emberekkel. Jausz Konrád alig tudott mozogni. Azt mondta, hogy öt lépésre
mindenki menjen távolra, mert másképp nem dolgozik tovább. Schickepenz Tónit meg is
lökte, mire ez azt mondta neki:
– Ne hencegj!
Jausz Konrád arca szinte elkékült a méregtől, de nem szólt egy szót se. Az udvarba ezalatt
folyton többen és többen jöttek. Hárman vagy négyen a hátsó kapun fejőszékeket hoztak, és
arra álltak. Huber Franci erre megdühösödött. Azt mondta, hogy ha mindenki ki nem megy
az udvarból, elhíja a csendőröket. Senki se mozdult. Franci elment a csendőrökért. A csendőrlaktanyáig negyedóra járás – számítgatta mindenki –, addig maradni lehet. Érdemes is
volt, mert megérkezett Meyer Lőrinc felesége. Sírt szegény asszony, lihegett a szaladástól,
halálra volt ijedve. Kérte Jausz Konrádot, ezt mondta: – Siessen, az Isten áldja meg, úgyis
maga az oka, hogy ide jutott az uram.
Erre Jausz Konrád arca újra sötétkék színt váltott. Fölegyenesedett, és csak ennyit mondott:
– Én vagyok az oka – no jó!
Azzal legyűrte az ingét, fölvette a kabátját, és elment. Halálos csend volt az udvarban.
Meyer Lőrinc fehér volt, mint a fal, torkaszakadtából kiabált a feleségére: – Te barom, hogy
tudsz ilyet mondani! – és borzasztóan káromkodott.
Azután Jausz után kiabált:
– Hallod-e, Jausz Konrád, nem igaz, amit a feleségem mondott, nem te vagy az oka. Magam vagyok az oka, mert rosszul ástam a kutat, és nem vigyáztam. Ha ki nem húzol, megdöglök. Hallod-e?
– Beszélhetsz neki – mondta Schickepenz Tóni –, már elment.
– Hát menjetek utána! – ordította Meyer rémült, kétségbeesett hangon. – Menjetek utána,
mert a föld újra omlani fog!
– Nem hozza azt vissza még az atyaisten se – vélekedett Thomas Péter –, nem olyan ember
Jausz Konrád.
– Itt a föld újra repedt! – kiáltotta újra Meyer Lőrinc. – Itt az előbb nem volt repedés. Ha
vissza nem hozzátok Jausz Konrádot, ti lesztek az okai, ha megdöglök.
Meyerné már ekkor régen Jausz nyomában volt. Kísérte, amerre ment, és sírva könyörgött
neki, hogy jöjjön vissza, ha Istent ismer. De Jausz Konrád hátra se nézett, csak ment egyenesen előre, hazafelé, kezében a szerszámokkal, és mindig csak ennyit válaszolt:
– Jó, hát ha én vagyok az oka!
Mikor látta Meyer Lőrinc, hogy itt nincsen segítség, akkor teljes erejével elkezdett mozogni,
hogy kihúzza a kezét. De alig tudott mozdulni valami keveset, és kihúzni egyik kezét se bírta.
Csupa veríték volt a sápadt arca, és a kidülledt szemei könnyeztek. Azután fáradtan lihegve
megnyugodott. Ekkor a kút széle lassan mozogni kezdett. Két lépésre a széltől kifelé, körülbelül
négy-ujjnyi hasadékot találtak. A hasadék nőtt, és egyszerre zajtalanul újra lecsúszott a mélységbe egy nagy csomó föld.
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Meyer Lőrinc eltűnt. Nem látszott belőle semmi. Éppen akkor érkezett meg Huber Franci
a zsandárokkal. Mindenki csendesen kitakarodott az udvarból. A zsandárok hamarosan lerakták a fegyvereiket, ásókat szereztek. Beugrottak a gödörbe, és gyorsan ásni kezdtek. Eltartott
öt percig, míg rátaláltak Meyer Lőrinc fejére. Az egyik zsandár bele is vágott egy kicsit az ásóval, de az nem lett volna nagy baj. A baj az volt, hogy Meyer Lőrinc már halott volt.
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PETELEI ISTVÁN
(1852–1910)

A könyörülő asszony
Az utcavégi boltocska előtt egy sáros, rongyos falusi szekér állt meg. Hómenés idején volt;
nagy lucsok, erőtlen napsugár, csípős szél. Az ajtóban éles asszonyhang szólalt meg.
– Csúf időt választottál az utazásra, kedvesem.
A szekérből alázatos szó felelt:
– Mostanra rendeltél, édes Kata.
– Az ördög rendelte ezt az időt egy ilyen gyenge, kényes asszonynak. Szállj le, kedvesem, s
hozd be a holmidat… Nem valami sokat hoztál, látom.
A jövevény zavartan emelt ki az ülés alól egy kis ládát. Az utcából egypár kíváncsi szomszéd
szállingolt a szekér mellé. Némelyek segíteni akartak.
– Ne bántsák! – hallatszott a boltajtóból. – Behozhatja, amit magával hoz. Mert te is, kedvesem, többet vittél, mint amennyit hozol. Ahhoz nem kell segítség.
Kis, aszott asszony volt, aki lemászott a szekérből. A boltajtóban a száraz, csontos személy
öleléssel fogadta. A bámész szomszédok megálltak az ajtóban. Nekik szólt, bárha a kis fehérnéphez szólt, vállait kedélyesen megveregetve.
– Nem is azért mondtam, hogy keveset hoztál. Nem is vártam. Én nem a vagyon miatt
hívtalak hozzám; tudtam, hogy nincs is semmid. No! Isten hozott, kedvesem! Csak a régi
barátságból hívtalak, mert én mindig szerettelek. Hát az ilyen barátság ínségben sem hagyja
el a szegényt… Mert ez Pepi (s odafordult magyarázva a szomszédhoz), a kis Koronka Pepi.
A piszkos Koronka leánya. Nem emlékeznek reá? Megvénült a szegény. Az utcánkból való…
innen ment ő férjhez valami hivatalnokhoz. Úrféléhez! Mi is volt, kedvesem, az urad? Mi?
Írnok? Ülnök? Én bizony nem tudom ezeket az úri dolgokat. Őtet vette el. Mindegy!... Meghalt… nincsen most semmije. Hát én idevettem. Mi csak megélhetünk, segíthetünk a barátnéinkon is. Urak nem vagyunk, de kenyérért nem megyünk a szomszédba. Hát ez a kis Pepi.
Itt vagy; itt is maradsz. Isten hozott, szívesen látlak.
Aztán ismét megölelte az alázatos asszony nyakát.
– Vesd le a kalapodat, édesem, itt laksz. Mi csak keszkenyőt viselünk, te kalapot hordasz.
Tán slájert1 is viselsz? Itt laksz. Ülj le. Itt nincsenek szobák; csak ez a bolt, aztán a szobám s
a konyha. Itt nincs első szoba, mint néked volt. Láttam, mikor a stafírungodat vitték. Hja,
az rég volt! De itt van egy jó szív, egy darab kenyér. Kerülj be, kedvesem. Én nem kísérhetlek
be, mint egy frajla2, mert a boltot nem hagyom itt. Eredj csak be; én bízom benned, menj
csak magadra.
És betuszkolta, s fanyar mosollyal nézett utána. Ah! igen elégedett volt. Ő vén, bosszús,
zápon maradt leány3, s tán sohasem volt elégedett életében. De ah! nagy, szabad lélegzetet
vett. Mintha csak egy nagy hegyre repült volna fel, s ott üdítő levegő érte volna.
Ő mindig alól volt. Az élet nyomta. Ő kesernyés, csúf volt. Mások kacagtak, szeretkeztek,
férjhez mentek, gyermekeket neveltek. Ő sovány, szegletes, csúfszájú volt. Más se kényeztette,
1
2
3

slájer: fátyol
frajla: szobalány
zápon maradt leány: vénlány
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ő is mart, dulakodott, ahol tehette. Nem volt szíves senkihez, nem könyörült senkin, garasait hitelbe adta a városvégi cigányoknak nagy interesre4, s ha nem fizettek, perelt, s eladta
utolsó párnájukat. Egyszer végre ránézett a jó sors. Egy barátnét fogott, akit nyakon ragadt
a nyomorúság, s leteperte, s őrá szorult. A vén, irigy leány kinyújtózkodott kéjesen, s megropogtatta a derekát. Jólesik tudni, hogy ő erősebb valakinél.
Vevők jöttek. A vénlány bekiáltott:
– Pepim! Jöjj, kedvesem! Adj egy csomó sáfrányt ennek a jó szomszédnak. Ott áll, látod,
a portéka a fiókba. Légy szíves, Pepim, a vevőkhöz. Az ember megélhet utánuk tisztességesen.
Nem uraskodhatik, nem tarthat első szobát, nem viselhet slájert, de van kenyere, s öregségére
nem marad az utcán, mint valami kidobott kutya… Jut kenyérre s pecsenyére is. Mi nem
éhezünk, ugye, kedves szomszéd? Sőt az ember öregségére irgalmasságot tehet azokkal, akik
rászorulnak… Úgy bizony…
S maga megdőlt a stelázsihoz5; csontos kezeit összefonta a gyomrán, és malmot csinált
a hüvelykeivel. Sovány élvezetei voltak eddig. Néha legénykék jöttek a boltba szivarért. Azoknak szívesen adott, meg is gyújtotta nekik, hogy élvezettel nézze, mint sápadoztak, betegednek meg a gyenge legénykék a füsttől, mint háborodnak fel kínosan. Utálta a vénkisasszony
a gyermekeket. A szegény megsiketedett egy kissé, s ha a gyermekek kacagtak, bizonyosra
vette, hogy rajta kacagnak. Jó volt az is, ha a tudatlan parasztra ráköthetett valami rothadt,
férges, romlott portékát! Ah! mindennél többet ér Pepi. Beszédes lett; a vevőkhöz fordult:
– Szokják meg, kedves szomszéd, Pepimet, a barátnémat. Mi együtt nőttünk fel, de ő úri
sorba került. Az ura jó fizetésbe volt, de férfi keres, asszony takarít. Ő, szegény élhetetlen
volt egész életében. Nagy lakodalma volt szegénynek, de az ember maga sorsának a kovácsa.
Most szegény úgy maradt az ura halála után, mint az ujjam, s én vettem ide magamhoz, hogy
özvegységére ne maradjon a kertek alatt. […]
Reggel mindjárt vízért küldte a korsóval a Marosra. De még az utcán is ment, mind adta
neki a jó tanácsokat.
– Jól vigyázz magadra, kedvesem, el ne tévelyegj, mert tudom én, némely asszony életrevaló, más élhetetlen, már az így születik vele az emberrel. Jobbra menj, aztán balra az ösvényre, mikor a tutajra lépsz, nehogy megcsússzál, mert nem venném a lelkemre, ha valami baj
érne…
Amíg Pepi alássan meghajlott fejjel végigment az utcán, a vénkisasszony mély tekintettel
kísérte, míg csak el nem tűnt a fordulónál. A berek elején egy haszontalan suhanc: Pintyi
utolérte Pepit, és szó nélkül elvette a kezéből a korsót. Megmerítette, de nem is köszöntötte.
Csak ment mellette, s a fordulónál adta vissza a korsót.
– Nem kísért-e valaki – kérdezte otthon a vénlány –, nem szépelgett neked valaki? Itt
ügyeljen az ember a becsületére; a város kicsi, s az emberek pletykák. Azért mondom, mi
szegények vagyunk, de szemérmesek.
Csakhamar ki is öltöztette a barátnéját. Az ő régi ruháit aggatta reá. Csípőtől aljig fodros,
színehagyott ruhákat, bő szárú ujjakkal ellátott réklit6 adott reá. Mintha hallottuk volna, mily
kegyesen nyújtotta oda neki: hogy legyen a szegényeknek is. Önkéntelenül megújult mindenfelől a részvét a szegény Pepi iránt. Reggelenkint egyik vagy másik szomszéd elmenvén a bolt
4
5
6

interes: kamat
stelázsi: polc
rékli: blúz
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előtt, betértek oda, s kivették a Pepi kezéből a seprűt, hogy helyette kiseperjék a pádimentumot.7 A vénlány ezt kedvtelenül nézte, s így szólt:
– Ne rontsák a barátnémat. Hagyják, hogy dolgozzék. A munka megvigasztal egy ilyen
szegény özvegyasszonyt, aki elvesztette az urát, s akinek az volt a baja egész életében, hogy
mindenki kényeztette. Életrevalónak kell lenni, mert az ág is húzza a szegényt. Iparkodni kell.
Így bizony, Pepim, látod! Itt téged mindenki szeret, nem csak én. Mi már ilyenek vagyunk,
nem vagyunk ténsasszonyok, hivatalnoknék, de jók vagyunk.
Az úton elmenők barátságosan köszöntötték Pepit, tudakozódtak egészsége után. Kati harapdálta ajakát, s nehezeket nyelt láttára. Ha gyermekes anya jött le az aprósággal, Kati megsimogatta Pepi előtt a kicsit, s így szólt:
– Erősen szeretem a gyermekeket. Örökké kedveltem. A szép gyermek istenáldás. Nagy
boldogság is, ha valaki gyámolt nevel öregségére gyermekében. A jó Isten nem vonja meg
az ilyen jutalmat a jóktól. De nézze! Aki így marad, mint az én kedves barátném, Pepi. Lássa,
urasan éltek, mint hivatalnoknéhoz illik, de mikor az urát magához szólította az Isten – hát
mi maradt neki? Ér akkor valamit az uraság? Ki látja el? Ki segíti? Ki ad egy darab kenyeret,
egy felvevő ruhát? Nagy áldás a gyermek. Egy szegény vénlány, mint én, nem panaszkodhatik,
de egy meddő asszony, az sírhat bezzeg, ha megtagadta tőle az Isten…
Pünkösd reggelén nagy fúriában8 láttuk a vénkisasszonyt. Éppen nyíltak a borostyánok, s
pünkösdvasárnap a csavargó Pintyi, az izgága, a verekedő, rongyos Pintyi, ellopózván a boltajtó előtt, egy nagy csokor fehér és lila borostyánvirágot tartván nagy veres kezeiben, beszólt
nagy sebesen.
– Szép piros pünkösdet adjon az Isten az asszonyságnak – s benyújtotta a virágokat Pepinek.
Én azt hiszem, csak a fertelmes vénkisasszonyt akarta bosszantani vele, s ha ezt akarta, el
is érte. Mert Kati dühösen kikapta a virágot az alázatos Pepi kezéből, s kitátván nagy száját,
utánahajította a csavargónak.
– Szemetezz az apád portáján, te betyár! Lopott holmit hozol hozzám, te tolvaj. Ide hozol
virágokat? Kért valaki reá? Tán a helyet kémleled, hogy éjjel kirabolj.
És utánafutott, s a virágokat eltaposta dühösen a lábával. Pintyi röhögött, és cikontatta
körmével a fogait; Pepihez pedig így rikácsolt a vénlány:
– Szerető kell tán neked, barátném? Te hozatod egy tisztességes házhoz fényes nappal
az efféléket?
Még azon nyáron történt, hogy Kati nehéz betegségbe esett. A bolt azért nyitva maradt.
Odahozatta a bolt mellé, a belső ajtó elé az ágyat, s innen dirigálta Pepit, siettette Pepit, ha
vevő jött, nyájas hízelgő szóval:
– Már itt nem élünk, kedvesem, mint ahogy az urad tartott. Itt dolgozni kell, hogy megéljünk. Gyorsabban húzd a fiókokat, tíz kezed legyen egyszerre. Látod! Az Isten megfizet mindent. Hittem volna én valaha, hogy reád szoruljak? Mikor utánad küldtem, hogy fedelet
adjak neked, s egy harapás kenyeret, hát hitte azt valaki, hogy te segíthetsz nekem? Nem
szorultam én rád, kedves, soha, nem kértem én tőled soha semmit. Büszke voltam egész életemben. De így él az ember, mert te most segíthetsz is nekem betegségemben.

7
8

pádimentum: padló
fúriában: őrjöngésben
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Aztán amint rosszabbul lett, ha egy pohár vizet kért tőle (mert fektében pokoli melege volt,
hogy két arccsontja ormán eleven piros foltok gyúltak ki), elvévén a poharat, mégis így szólt:
– Nem tettél valamit ebbe a vízbe? Én ugyan tudom jól, nem mondok rosszat senkiről, de
te nem szeretsz engem, azt érzem. Nem is hitte volna rólad az ember. Mindig ilyen alamuszi
ártatlan orcád volt. Az urad, mikor elvett, ezzel a nyámnyám arccal vett meg, sohase is hittem,
hogy érted engemet hagyjon el. Én nem haragudtam reá. Én nem voltam irigy. De láthatta
volna, ha volt szeme (az Isten nyugtassa), hogy mi köztünk a különbség. Mégis ő tégedet vett
el, s engem hagyott cserbe. De így lett! S ki vagyok én? Láthatod… Nekem szívem van…
Hiszen magamhoz vettelek, mikor senkid se volt. Pedig utállak… És van eszem. Mert senkim
se volt, s megéltem, s még az ő özvegyének is marad valami. Ez a különbség köztünk… Ne
félj, kedvesem, ne félj, nem hagylak el.
De az ilyet félig lázban mondta. Néha azonban elfeledkezett az ő csontig ható nyájasságáról, s akkor kordoványszínű9, sovány, bogos karjaival szörnyen hadonászott, s hevesen átkozott lázában. Annak a lakodalomnak az emléke kínozta, amellyel vitték el a piszkos Koronka-udvarból Pepit asszonynak… Ott muzsikáltak, táncoltak, s vőfélyek vezették gyengéden
az ártatlan leányt… az élhetetlen Pepit… annak a férfiúnak a karjába, akiért Kati odaadta
volna a vérét… Verje meg az Isten… a szörnyű erős Isten, az igazságos Isten…
Aztán ha visszatért a beteg eszmélete… csendesebben fordult Pepi felé.
– Nem beszéltem valami bolondot, kedvesem, Pepim? Ne hallgass, kedvesem, azokra, amiket a beteg beszél… mert az nem gondol úgy, amint beszél… A beteg nem uralkodhatik
az eszén…
S a kis Pepi ott ült az ágy fejénél, rakta türelmesen a jeges borogatásokat a ráncos, ősz,
csapos hajjal éktelenre, miközben lehajtotta kis fejét és sírt… sírt.

9

kordován: cserzett bőr
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HÁY JÁNOS
(1960–)

Dzsigerdilen
[részlet]

33.
Az atya kezében csillog a szent kehely, az érces hang felajánlotta az Úrnak vérét és az Úrnak
testét, hogy majd ilyen módon a megbánt bűnök bocsánatra lelnek a túlvilági hatalmaknál. S
az oltárhoz menetelők valóban úgy érezték, hogy húst esznek, és vért isznak. Sokadszor veszik
magukhoz a szent kenyeret, szinte a testük nagyja már az Úr testéből van összerakva – gondolják, megsemis halnak halállal, hiszen hogyan is halna meg az, akinek teste az Úr húsából
épült fel. Minden vasárnap, minden hétközi napon falják a megszentelt falatokat, az örök élet
tápját. Mikor lerészegednek esténként, elhevernek a szénakazal tövében vagy bárhol a puha
zsákokra, s mielőtt elaludnának, megfogdossák a kezük bőrét és húsát, megnyomkorásszák
a lábukat, a hasukat, mindazokat a testrészeket, amelyek majd élve maradnak haláluk után is.
Élni akarnak a világnak vége után is, az Atya pusztulása után is, a Fiú halála után is, mind
élni akarnak, holott a testférgek már kirágták a lelkük minden apraját is a húsöblökből, s
olyanná lettek, mint egy veszett kés tokja, semmirevalók, félredobni érdemes holmik. Menetelnek sűrű igyekezettel az oltárhoz, csak én maradok a padban egyedül, mint ki bűnöktől
lenne sújtva. Sokan összesúgnak, amikor mellettem elhaladnak: „Látod, nem megy áldozni,
mi vétkek nyomhatják a lelkét, lehet, nem is a török ellen csatázott, hanem a király katonáira rántott kardot, lehet, templomok kincsét rabolta, lehet, fosztogatott és gyilkolt, gyenge
asszonyokra támadt, letépte ruháikat és férfierejével beléjük hatolt, több bűne van ennek
egymagának, mint nekünk az egész falunak egybevéve.”
Néztem, hogy hajtja őket a hamisság s a gyűlölség az oltár felé. A gyertyákon csúszkált aztán a tekintetem, lobbantak-libbentek, a szemem világával játszottak, hogy magukkal vigyék
valami mesebeli tájra, amiről oly sokszor mesélt a nagyapám. Mint egy aranyszelence, kipattant a fedél, s mintha látni véltem volna a tündérek birodalmát, ahogyan a tündérfik és tündérlányok önfeledten játszanak, hangjukkal megcsendítik az aranyfákat s az aranyleveleket.
– Nem sír ott senki bánatból – mondta nagyapám –, csak az örömtől gördül ki könny
a tündérek szeméből, s ez aztán leszivárog a földek mélyére, s ott a földmélyi mesterek gyémántot formáznak belőle, hatalmas gyémánt az, lehet akkora, mint egy sziklakő, minden
királyok szeretnék megkaparintani, hogy ezzel bizonyíthassák, az ő hatalmuk a legnagyobb
a világon.
– A törökök szultánja is azt keresi? – kérdeztem izgatottan.
– Bizony, mit gondolsz, mi céllal érkezett Magyarföldre? Úgy mesélik, valahol Buda alatt
a földek legmélyén pihen az a híres kincs, a dzsigerdilen, a szultán emberei soktíz éve ásnak
ott a váralatti mélyben, de bizony eddig még nem lelték meg a csodakincset.
– S ha valaki mégis megtalálná?
A gyertyafény oldalra lobbant, valaki teste meglökte a levegőt, s hirtelen kibillentem az öreg
férfi meleg tenyeréből, vissza a templomba. Most már jöttek el az oltártól nyeldesve, forgatták
szájukban az örökvilágot. Az atya megint könyörögni kezdett, hogy Szilveszter testvérünket fogadja el az Úr, adjon neki kicsiny pamlagot valahol a palotája hátsó sarkában, mert
mindahányan bűntől vagyunk fertőzve. Hosszasan könyörgött, az örökkéélők helyeseltek,
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úgy legyen. A hangok közös zúgása azt a viharos napot juttatta eszembe Babócsánál, amikor
úgy látszott, a vízáradat elsodorja az egész vidéket, s mindent belemos a márványos tengerbe,
hogy olyan formán kapja meg a szultán Magyarországot, hogy nem neki kell érte mennie,
hanem az országot sodorja elébe a víz. De a keleti vándor mindent megelőzött. Meleg karjai becsúsztak a keletre nyíló Hidegvölgybe, lassan araszoltak át rajta, törülték föl szárazra
a köveket s az eget, aztán a Lámpásvölgy következett, serényen melengették át a földtakarót,
s minden cseppeket szárítottak, végül a legerősebb viharkaput, amit a törökök Dömörnek
neveztek, azt is áttörték, s ott is megtörölgették az eget, eltűnt a felhő, amelyik oly nagyon
beleszeretett a földbe, s mikor aztán a keleti vándor teljes testével átjutott a Dömörkapun,
kicsi időzést követően legördült az egek peremén, másnap pedig, hogy újra érkezett, már
vidáman szánthatta át a vidéket, mindenki eltűnt, aki ellene volt.
Súgtak rólam így visszafelé jövet, szájuk peremére bukott egy-két morzsa szentkenyér, lestek, bele a szemem mélyébe, de nem láthatták az elmúlott éveket, hogy megtaláltam Annát,
s hosszú utakat jártam végig vele, a szívemnek lett gyönyörűsége, de most nem szerethetem,
mert teste nem az én testem, és lelke nem az én lelkem. Vártam, hogy az Úr eltöröljön a föld
színéről, ahogyan eltörölte az andalusokat, az avarrusokat, és végül a szlávokat is, vártam,
hogy büntessen, s gyúrjon bele a sátánbirtokba vagy emeljen oda Köprüli mellé, arra a fényhelyre, ahová a szerelmükbe belefájdultakat emelni szokta. De nem szárította le foltomat
a föld hasáról. Elküldte hozzám szent angyalát, Jeremiást, hogy összeférceljen rajtam mindent, ami megszakadt, hogy úgy éljek tovább, mint ki szemet vetett a gyémántkincsre, hogy
olyanok legyenek napjaim, mint Szilveszteré, aki tíz éven át formázta a szót, de tíz éven át
nem bírhatta kimondani: szeretem őt. Mert boldogságában mind lehet más és más, holdszablyás vitéz és sárkezű gazfickó, de egyfajúvá forraszt a sorsunkban való szerencsétlenség.
A mise akkor végére jutott, mint a fellökött buzás-zsákból a szemek, peregtek kifelé a templomból, senki nem tudta magáról, hogy hamarosan az állatgyomrok kazamatáiba keveredik,
s ott porlad húsa-csontja semmivé. Csak a Szilveszter tetemén magasodó földhalmot látták,
meg a mélységet, ami a koporsót elrekeszti a földek színétől.
A koromégre az Úr már felszórta csilláit. Félig világba játszott az égpalota vidékünkre
nyíló erkélye. A korlátnál ott ücsörgött három társam: Bridorits Pál, Kristóf János és Pethő
Gergely. Tudják, nehezebbek lesznek napjaim, mint az ő bármelyik napjuk volt, nehezebbek,
mint az ő pusztulásuk volt. Hol rám néznek, hol az Atya felé, hogy rávegyék az ég nemes gazdáját, emelje ki mellkasom alól a lelket, s nyisson akárcsak kicsiny rést az égpalota ablakán,
ahol besurranhatnék. De hiábavaló minden sírásuk: az Úr nem akar engem ismerni.
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BENE ZOLTÁN
(1973–)

Nagy Sándor
Alexandrosz 1970. május 8-án született Szegeden, atyja, a kereskedő Philipposz elsőszülött
fiaként. Philipposz akkoriban már három saját üzlettel bírt a város három forgalmas pontján,
s mint ügyes, a gyér lehetőségeket szemtelenül kihasználó maszek, úgy élt, mint hal a vízben.
Alexandrosz gyermekkora ezért gondtalanul, felhőtlenül telt. Ötéves korában apja elhívatta
az óhazából, Görögországból a jeles Arisztotelészt, hogy fiának a lehető legkiválóbb és nemzeti karakterének leginkább megfelelő nevelést biztosítsa. Egy évre rá a legkitűnőbb iskolába
íratta, amint azonban elérte a tizedik életévét, kivette onnan, hogy magántanulóként folytassa tanulmányait.
A fiú nőtt-növekedett, s közben Arisztotelésztől a bölcsességet, magántanáraitól a tananyagot, atyjától pedig az életrevalóságot szívta magába. Alexandrosz növekedésével egyenes
arányban Philipposz egyre újabb s újabb üzleteket nyitott, saját varrodát alapított, betársult
mások vállalkozásaiba, pénzét okosan forgatva mind nagyobb befolyásra és hatalomra tett
szert város-, megye- s lassan országszerte. Alexandroszt közben mindenbe beavatta, türelmesen elmagyarázott neki ezernyi üzleti fortélyt, milliónyi ügyes fogást, s boldogan tapasztalta,
hogy Alexandrosz hallatlan tehetségről tesz tanúbizonyságot a pénzcsinálás terén. Így aztán,
amikor 1990-ben két külön-külön is megrendítő változás következett be az életében, a húszéves ifjú nem roppant össze, hanem kiválóan megállta a helyét az új körülmények között.
1990-ben, rögvest az esztendő elején meghalt Philipposz, ezáltal vagyona s annak kezelése
Alexandroszra maradt. Ugyanakkor elérkezett a rendszerváltozás ideje, ami által a nagy lehetőségek időszaka köszöntött az országra.
Alexandrosz nem hozott szégyent az atyjára, éppen ellenkezőleg: túlnőtt rajta, dicsőséget
szerzett a családjának. Üzleteit, vállalkozásait erős kézzel irányította, a kárpótlási folyamatokban pedig ügyesen gyarapította egyébként is számottevő örökségét. Egyik legeszesebb húzásaként azt emlegetik, hogy ravaszul felvásárolt nagy mennyiségű keletnémet márkát, majd a két
német állam egyesítése után (nyugat)német márkára váltotta az így szerzett pénzt, ezáltal
szemérmetlen extraprofitra tett szert. A délszláv háborúk idején bekapcsolódott a délvidéki
benzincsempészetbe, s egyesek szerint nem maradt ki a fegyverkereskedelemből sem. Következő lépésként a cigarettacsempészet, majd a borhamisítás, végül az éktelen haszonnal kecsegtető drogüzlet következett. Ekkoriban már mindennaposak voltak nézeteltérései nevelőjével,
Arisztotelésszel, akit végül hazazavart Görögországba.
Alig telt el tíz esztendő, mire Alexandrosz már egy valódi birodalmat irányított, olyat,
amilyenről atyja, az ügyes maszek annak idején nem is álmodhatott, de talán nem is akart
még álmodni sem ilyesmiről. Kapcsolatai Ukrajnától Lengyelországig, Hollandiától Szicíliáig, Oroszországtól Horvátországig terjedtek, s természetesen Görögországig, az óhazáig.
Miniszterekkel ebédelt és államtitkárokkal vacsorázott, saját testőrséget és válogatott lányokból álló háremet tartott; saját futballcsapata volt és számos lóistálló tulajdonosának mondhatta magát; luxusautóinak, villáinak, nyaralóinak, erdőinek, tavainak számát maga sem tudta
pontosan. Király lett, egyike a legnagyobbaknak.
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Sikereinek azonban nem mindenki örült. Miközben ugyanis felépített egy világot magának, mások világát kíméletlenül eltiporta. Haragosainak száma vetekedett az égen tanyázó csillagokéval. Leginkább azok gyűlölték, akiknek be kellett hódolniuk hatalmának, hogy
alattvalókként éljenek tovább terebélyes árnyékában. Őket akképpen próbálta megnyerni
magának, hogy leányaikat leghűségesebb csatlósaival házasította össze. Az ifjú párokat aztán,
költséget nem kímélve, született gavallér módjára a mesés Szúsza városába küldte nászútra,
ezzel is hangsúlyozandó gazdagságát és végtelen, egyben féktelen és korlátlan hatalmát…
Nem sokkal eme nagyszabású menyegzők után érte élete legnagyobb csapása: el kellett
temetnie gyermekkori jó barátját, aki az esztendők során jobbkezévé erősödött. Ráadásul barátja nem természetes halállal halt meg, hanem valamelyik ellenségének legényei mészárolták
le a nyílt utcán, akár egy vágóhídi marhát. Alexandroszt ezt követően soha senki nem látta
mosolyogni. Megszállottan kerestette kegyence gyilkosait, bort vedelt és serdületlen gyereklányokkal és olykor fiúkkal hentergett. Ugyanebben az időben mintha titokzatos kór támadta
volna meg, sorvadni kezdett. Egy éjjel vajákos boszorkányt hívatott magához, aki hajnalban
valami főzetet diktált belé, majd órákon keresztül gajdolt fölötte. Mielőtt távozott, kúrát
javasolt. A terápia annyiban állott, hogy Alexandrosznak egy kutyaviadalban alulmaradt, sérüléseibe belehalt kutyának a máját kellett megennie, lehetőleg nyersen, tudniillik a felfokozott izgalmak után, kínok közt elpusztult állat májában csodatevő anyagok halmozódnak fel.
A kezelés látszólag javulást eredményezett, Alexandrosz újra megerősödött, csak a szája íze volt
állandóan keserű, ahogy mesélte testőreinek, mintha nem is májat, de epét falt volna. Ettől
függetlenül erősödött, erősödni látszott napról napra. És nap mint nap keserű szívvel és szájízzel, rögeszmésen kutatta lemészárolt barátjának gyilkosait, míg életének harmincharmadik
évében el nem halálozott. Egyesek szerint megmérgezték, mások szerint a bánatba és a vállait
nyomó roppant teherbe, birodalma terhébe halt bele, megint mások úgy vélekedtek, hogy
az őrület végzett vele, s akadtak, akik a színleg jobbulást eredményező gyógykezelést okolták.
Hogy mi az igazság, nem tudja senki. Gigantikus hagyatékát emberei felosztották egymás
között: ki a drogüzletet, ki a borhamisítást, ki a csempészetet, ki az emberkereskedelmet, ki
ezt, ki azt, ki amazt kaparintotta meg magának, mert attól kezdve senki nem volt képes egy
kézben összpontosítani mindezt a félelmetesen sok gonoszságot.
De egyik este, két héttel a hetedhét határra szóló temetés után Alexandrosz visszatért.
Sápadt volt és hullaszagú, ettől eltekintve azonban élet- és tetterősnek látszott. Sorban kereste föl hajdani embereit, immáron örököseit, látogatása három szívinfarktust és több ezer
ősz hajszálat eredményezett. Egyetlen diadokhoszától1 (akiket nyikorgó hangon utódainak,
örököseinek, hatalma és gazdagsága, egész életműve letéteményeseinek nevezett) nem kérte
számon üzleteinek alakulását. Birodalmának sorsára nem volt kíváncsi. Csak a bosszút követelte mindannyiuktól, s ígéretet tett, hogy addig jár vissza onnan, ahová immáron örök
időkre tartozik, ameddig egy is él azok közül, akik felelnek kenyeres pajtása rút haláláért. Alexandrosz tekintete izzott, miközben így beszélt, s a diadokhoszok komolyan vették szavait.
Távozása után pedig elszabadult a pokol. Tömegeket robbantottak föl, szúrtak hátba, lőttek
agyon szerte az országban, szerte a világon. Sok kétes alakot ért baleset, számosan tűntek el.
De Alexandrosz nem volt elégedett, minden héten visszatért és szemrehányóan nézte az utódokat. És nézi mind a mai napig…
1

diadokhosz: utód; Nagy Sándor hadvezérei az uralkodó halála után felosztották a birodalmat
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PETŐCZ ANDRÁS
(1959–)

Géza, a nagy utazó
A helyzet az, hogy Gézáról, a nagy utazóról már regényt is írtak, legalábbis azt mondja
az apám, hogy a Géza indiai meg kínai kalandjairól könyv született, nem tudom, nem olvastam, mindenesetre tény, hogy amikor megismertem a Gézát, akkor már Ausztráliában élt,
ausztrál állampolgár volt, és csak néha-néha látogatott haza, Budapestre, akkor is csak azért,
hogy felzabálja a mi tejfölös paprikáscsirkénket, merthogy ő aggódik a mi egészségünkért, és
különben is vigyázni kell a magyaros kajákkal, legjobb, ha csak magokat eszünk, abból nagy
baj nem lehet.
De túlságosan is előreszaladtam a történetben.
Szóval, Géza, a nagy utazó valójában vegetáriánus volt, és egész hányatott élete során magokat evett, meg napfénnyel átszűrt vizet ivott, de tényleg, ezt úgy csinálta, hogy tavakból,
patakokból, folyókból merítette az ivóvizét, ha lehetett, aztán azt egy tiszta harisnyán átszűrte, úgy, hogy a művelet közben lehetőleg minél több napfény érje a vizet, és ezt nevezte ő
napfénnyel átszűrt ivóvíznek, szóval ilyen dolgai voltak a Gézának, és ezek miatt volt ő olyan
baromi egészséges, hogy még, ahogy azt abban az időben mondottuk volt.
Mindenesetre gyakran jött a Géza haza Ausztráliából, olyankor mindig ott lakott nálunk,
és alig-alig lehetett rávenni, hogy egyen valami normálisat, mindig elővett valami zacskót,
abból egészen gyanús dolgokat vett ki, aztán azokat falatozta.
Nem is volt a Gézával kezdetben semmi baj.
Általában elmesélte, hogy hogyan takarékoskodott élete során, miközben Indiában járt, meg
Kínában, meg Nyugat-Európában, hogyan tudott magokból is megélni, meg hogyan biflázta
be a különböző zsebszótárokat, hogy messze idegenben is képes legyen megszólalni mindenféle
idegen nyelveken, és hogy az erőket hogyan tudta koncentrálni, hogyan fedezte fel a harmadik
szemet a homloka közepén, és ennek a szemnek a segítségével hogyan tudott elmélyülni, és
elmesélte azt is, hogy az energiát nem szabad ám pazarolni, és hogy erre is hogyan jött rá, és
hogy ő hogyan képes takarékoskodni az energiáival, és még elmondta azt is, hogy a sovány ember egészségesebb, mint a kövér, és nagyobb is az ereje, mint a kövérnek, meg a nagydarabnak,
szóval, sok ilyen okos dolgot mondott nekünk a Géza, és mi szájtátva hallgattuk.
De azért egy idő után már untuk is a Gézát, ahogy mindenkit megun az ember, aki sokat
okoskodik, meg magyaráz, meg az az igazság, hogy a felét se hittük a kalandjainak.
És, persze, szerettünk jókat enni, bárhogy is óvott minket ettől a Géza.
Aztán már nagyon untuk a Gézát, mert állandóan jött, és sose volt pénze, és mindig csak
üres kézzel jött, és nálunk lakott állandóan, és udvarolt a nővéremnek, az Irmának, meg
az anyámnak is udvarolt, és zacskókból zabálta a magjait, és valahogy örökké ott volt nálunk,
és aztán már váratlanul is beállított, még csak nem is telefonált, hogy jön, pedig váratlanul
beállítani Ausztráliából, valljuk meg, nem könnyű dolog.
Végül egy nap elegünk lett belőle, és elzavartuk a Gézát.
Hogy hogyan zavartuk el? Semmiképpen sem előre megfontolt szándékkal.
Az történt, hogy épp a Balatonnál voltunk, merthogy apáméknak van egy házuk a Balatonnál, Balatonszepezden, és ott, nyaranta, jó nagy családi ebédeket eszünk általában, panaszkodik is nagyon a nővérem, hogy minden nyáron vagy öt kilót felszed, alig győzi leadni
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az iskolaévben, persze, ez az ő baja, de tény, hogy igen jó ebédeket tudnak az anyámmal
együtt összerittyenteni, persze ez inkább az anyám érdeme, merthogy az Irmus alig-alig tud
csak hozzá is szagolni a főzés tudományához, amely tudomány tudvalevőleg jelentősen korfüggő, vagyis a tapasztalás a gyakorlati megvalósításban igen nagy szerepet játszik; szóval,
így volt ez azon a nyáron is, amikor a nyaralásunk kellős közepében, egy vasárnapi ebéd
megkezdésének szent pillanatában mosolyogva és jókedvűen és nagyon váratlanul beállított
a Géza.
Éppen akkor, amikor anyám a gőzölgő becsináltlevest tette ki az asztalra.
Az volt anyám életének legjobb becsináltlevese.
Volt abban minden: májgaluska és zeller, csirkeszárny és sárgarépa, mellehúsa és kakastaréj, zúza, csirkeláb, csirkefej kiszívható velővel, comb és hát és csirkefar, fehérrépa, petrezselyem és szív, amely szívből fehérre főzött erek álltak ki, bizonyítva, hogy valódi vér keringett
egykor a megboldogultban. És aranylóan csillogott a tálban a becsináltleves, és a tetején
sárga karikák úsztak, nem is úsztak, inkább remegtek, mint a kövér ember hasa, ha szelíden
reápaskolunk.
A lélegzetünk is elállt, amikor megpillantottuk azt a tálat azzal a levessel.
És akkor megjött a Géza, és friss volt és energikus, valami hűvös és borzongató szél, mit
szél, vihar jött vele, amely egész a családi asztalig söpört, és leült az asztalhoz, és beszélt, és
magyarázott, és közben, kimondani is szörnyű, enni kezdett, mint aki évek óta nem evett,
és harapta a levest, és nyelte a falatot, és zsíros volt a szája, és valami őrült fény csillogott
a szemében.
Bűvölten néztük.
A becsináltlevest tejfölös paprikáscsirke követte galuskával, uborkasalátával.
A Gézát nem lehetett leállítani.
Mint szomjazó alkoholista, ha frissen csapolt korsó sörre lel, és kísérőként a sör mellől
a deci vilmoskörte se hiányzik, úgy nyögött fel Géza a paprikáscsirke láttán, és oly gyorsan
tette magáévá annak combjait, mellét, egyéb testrészeit, valamint a testrészeken sűrűn csillogó illatos zaftot, hogy a szegény és jámbor jószág fel se igen foghatta, mily megtiszteltetésben
van része, örömöt meg semmiképpen sem lelt a dologban, már ha egy ilyen butuska pára
egyáltalán képes lenne is betevő falatként bármi örömöt találni abban, hogy Gézának, a nagy
utazónak zsírosan fénylő ajkai magukévá teszik.
Irmával, a nővéremmel hipnotizáltan ültünk ott, és bámultuk Géza történelmi pusztítását.
Anyámnak, szegénynek, volt abban az időben egy specialitása, ez pediglen a házilag készült
barackos gombóc volt, édes tejszínes öntettel.
Azt valahogy úgy tudta csinálni, hogy az egészen egyszerűen tökéletes volt. A tökéletességének titka pedig a tésztájában keresendő. A krumpli és a liszt aránya a döntő ebben az esetben, és ez az arány nagyon is megfelelőnek bizonyult anyám barackos gombócainak a tésztájában, nem beszélve arról, hogy ha egy-egy krumplidarabra lelt a szájpadlásunk gombócevés
közben, annak puha, mégis relatíve keményebb állagával finoman ismerkedni, nos, az külön
élvezet volt.
Hát ezt a tejszínes öntettel megspékelt barackos gombócot szolgálta fel az anyám a paprikáscsirke után Gézának, a nagy utazónak.
Egész délelőtt azon a barackos gombócon dolgoztunk a nővéremmel együtt. Korunk
gyorsfagyasztott és félkész termékeken nevelkedő állampolgára talán már nem is tudja, hogyan is készül a barackos gombóc. Nos, erről csupán annyit, hogy a tésztája elkészítése nem
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gyerekjáték. Gyúrni kell, meg nyújtani kell, meg megfelelő nagyságú darabkákat kell szaggatni belőle, és turkálni kell közben a lisztben meg a krumplis masszában, meg tapicskolni kell,
egyszóval élvezet is, meg munka is, amely munkának a célja a teli gyomor mellett a nyelv,
a száj, az ajkak és az íny élvezete.
Egy ilyen barackos gombócról önként lemondani, bizony, nem egyszerű dolog.
Szinte fény gyúlt akkor a nővérem szemében, amikor az anyám megjelent az aranybarna
prézlibe csomagolt, tejszínes öntettel beburkolt barackos gombócainkkal. Láttam rajta, hogy
ezeket a gombócokat nem adja könnyen. Elmúlt a hipnotikus hatás, Gézának, a nagy utazónak a mágikus befolyása, láttam a nővérem szemében, hogy magához tért bénultságából,
hogy cselekedni fog, mert vannak pillanatok az ember életében, amikor nem cselekedni önpusztítás, önsorsrontás, vagy egyszerűbben szólva: bűn.
Egy pillanatra iszonyatos csend lett akkor, ott, a családi asztalnál.
Megbabonázva néztük a frissen tálalt barackos gombócokat.
Volt akkoriban apámnak egy komposztos vödre, abban gyűjtötte a háztartás szerves hulladékát, mindazt, amit jó időben, jó helyre elhelyezve trágyaként tudott hasznosítani. Jellemző módon ez a komposztos vödör meglehetősen közel volt vasárnapi asztalunkhoz, nyilván
a maradék gyors, sallangmentes eltüntetésének érdekében, most pedig, a véletlen szeszélyének
köszönhetően, már-már éppen a Géza széke mellett volt akkor, talán ha két lépésre a Gézától.
És a Géza, a kínálást meg sem várva, már nyúlt is az aranybarna prézlivel és tejszínes habarással burkolt barackos gombócok után.
És akkor a nővérem, az Irma, talán ha tízéves lehetett éppen, felállt az asztaltól, kényelmesen odament a komposztos vödörhöz, felemelte, aztán a döbbenettől megmerevedett Gézának a fejére húzta zöldtrágyástul, mindenestül.
Felpattant akkor a Géza, de valahogy fáziskéséssel pattant fel, mint aki érzi, jogos a büntetése, ezért aztán nem is volt elég hiteles ez a felpattanás, és lerángatta a fejéről a vödröt,
és a fülén mindenféle zöld csimbókok lógtak, az arcán meg az előző napi görögdinnye leve
csorgott lefelé, és mindenfélét hebegett akkor, és hadonászott, és dadogott, és tett valami hirtelen mozdulatot, mint aki meg akarja ütni a nővéremet, és akkor már az apám is felugrott,
és mindannyian talpon voltunk, és akkor a Géza felkapta a csomagját, és amúgy csimbókosan
meg görögdinnyésen kirohant az ajtón, ki a kertkapun, neki a nagyvilágnak.
Mi pedig visszaültünk a családi asztalhoz, és jóízűen megettük az aranybarna prézlivel és
tejszínes habarással burkolt barackos gombócot. Mit mondjak? Isteni volt.
Gézát viszont, a nagy utazót, nem láttuk soha többé.
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