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Konrad Sutarski

Találkozásaim 
Weöres Sándorral

1965-ben költöztem Lengyelországból Magyarországra. Költ� lévén, szerettem 

volna megismerni az itteni irodalmi életet, és lassacskán sikerült is részesévé 

válnom. Jó alkalomnak bizonyult ehhez az els� ízben 1966-ban szervezett 

A költészet napjai Budapesten elnevezés� találkozó, amely a kés�bbi években 

átalakult a Budapesten, majd Balatonfüreden is megrendezésre kerül� nem-

zetközi költ�találkozóvá. Függetlenül attól, hogy e rendezvények – amelyeket 

írásban is megörökített a minden alkalommal kiadott többnyelv� Arion c. al-

manach – milyen m�vészi, kulturális értékeket képviseltek, nekem lehet�séget 

teremtettek ahhoz, hogy megismerjem szinte az egész magyar költ�társadal-

mat. Más nemzetiség� költ�k akkoriban kevésbé érdekeltek, a magyar költ�k, 

kritikusok voltak számomra fontosak – természetesen a találkozókra meghívott 

lengyel költ�kön kívül, akiket egyébként általában személyesen ismertem, né-

hányukat nagyon is jól (mint Tadeusz Nowakot), még azokból a lengyelországi 

éveimb�l, amikor mi voltunk – az 1956-ban Poznańban létrehozott „Wierzbak” 

irodalmi csoport – az 1957 és 1962 között városunkban rendezett Országos 

Költészeti Fesztivál kezdeményez�i és társszervez�i. Budapesten, különösen 

pedig a Balaton partján – a jó hangulatú együttlétek, költ�i bankettek légköré-

ben – olyan személyiségeket ismerhettem meg, mint Illyés Gyula, Kormos Ist-

ván, Jékely Zoltán. Egy sor olyan irodalmi ismeretségre is szert tettem, amelyek 

id�vel gyakran bens�séges barátsággá alakultak, hogy csak Csoóri Sándort, 

Fodor Andrást, Somlyó Györgyöt (a magyar költészet napja és a költ�találkozók 

f� szervez�jét) vagy Tornai Józsefet említsem. Ekkoriban ismertem meg Weöres 

Sándort és feleségét, Károlyi Amyt is – és ugyancsak ekkoriban hallottam Weö-

res nem mindennapi költ�i tehetségér�l, verseinek különleges m�vészi erejér�l.

Többé-kevésbé ugyanekkor, 1969-ben, ajánlatot kaptam – mint Lengyel-

országból nemrég érkezett íróember, költ� – a Budapesti Lengyel Tájékoztató 

és Kulturális Központ (a mai Lengyel Intézet el�dje) igazgatójától, a korántsem 

dogmatikus történész és diplomata Andrzej Sochackitól, hogy szervezzek a 

központban kulturális rendezvényeket, azokon belül irodalmi esteket. Elfo-

gadtam a felkérést, hozzáfogtam az el�készületekhez. Ma már nehéz volna 

felsorolni azok közül az irodalmi rendezvények közül akár a legjelent�sebbeket 

is, mindenesetre emlékezetemben �rzöm többek között a Cyprian Kamil Nor-

wid költ�nek (1821–1883) szentelt irodalmi estet. Norwid volt a legfi atalabb a 

lengyel romantika négy költ�óriása közül, akinél már fellelhet�k a XX. századi 

modern költészet nyomai. Jól emlékszem egy másik estre, amelynek központi 

alakja az Ady Endre kortársának tekinthet�, csodálatos mesemondó-szimbolis-

ta Bolesław Leśmian (1878–1937) volt. Olyan, a Magyarországon akkor „tiltott 

irodalomnak” számító irányzattal érintkez� találkozók is voltak, mint a két 
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háború közti lengyel irodalomnak és az 1956-os lengyel költ�nemzedéknek 

szentelt estek (mely utóbbinak magam is tagja vagyok). Ezt az ’56-os nemzedé-

ket az a társadalmi lázadás szülte, amely Lengyelországban els�ként városom-

ban, Poznańban tört felszínre (1956 júniusában) poznańi felkelés néven, majd 

ezt követték Varsóban a pártvezetés élén bekövetkezett személyi változások 

(októberben). A politikai szabadságjogokat az új hatalom (élén Władysław Go-

mułkával) a következ� években már er�teljesen korlátozta, ám az újjászületett 

gondolatszabadság és a lengyel kultúra összekapcsolódása a Nyugat kulturális 

életének gazdagságával oda vezetett, hogy tömegesen jelentkeztek az olyan 

nagyszer� tehetségek, mint Andrzej Wajda a fi lmm�vészetben, Jerzy Grotowski 

a színházi rendezés, Krzysztof Penderecki a zeneszerzés területén, s a lengyelek 

által ekkor megszerzett személyi és kulturális szabadságjogokat s az ezekre tá-

maszkodó társadalmi mozgásokat a kommunista hatalom már nem volt képes 

korlátozni. A szocreál kultúra, mint rossz álom, a feledés homályába veszett. Az 

újjászületés folyamatában a költészet is vezet� szerepet játszott. A folyóiratok 

hasábjain is, könyvek alakjában is megjelentek az olyan, korábban elhallgatott, 

újító szellem� alkotók m�vei, mint amilyen többek között Miron Białoszewski, 

Stanisław Grochowiak, Zbigniew Herbert, Tymoteusz Karpowicz volt.

Ezt a kulturális kínálatot ajánlottuk a hatvanas-hetvenes évek fordulóján 

Budapesten, a VI. ker. Nagymez� utca 15.-ben lév� Lengyel Kulturális Központ-

ban. Tömegesen jöttek az emberek ezekre az estekre, többnyire a szocialista 

rendszert kritikusan szemlél� budapesti kulturális elit képvisel�i voltak, de 

gyakran más városokból is jöttek érdekl�d�k.

A költ�i esteket úgy készítettem el�, hogy magamnak mindig leírtam ma-

gyar fordításban a történelmi-irodalmi jelleg� magyarázó szövegek lényegét, 

illusztrációul pedig a bemutatott költ�k m�vei szolgáltak. E  m�vek fi lológiai 

fordítását magam végeztem – segítségemre volt magyar feleségem, akiért 

végleg Magyarországra költöztem –, a m�fordítást pedig egy sor, általam már 

korábban, nagyobbrészt a már említett nemzetközi költ�találkozók alkalmá-

val megismert, nagyszer� költ� vállalta. Akikkel m�fordítóként akkoriban a 

leggyakrabban dolgoztam együtt, a következ�k voltak: Csoóri Sándor, Fodor 

András, Lator László, Nagy László, Marsall László, Tandori Dezs�, Tornai József 

– és Weöres Sándor.

Kérésemre, a Lengyel Kulturális Központban történ� felhasználásra, Weöres 

Sándor számos verset fordított magyarra. Néhány fordítását kéziratban is �rzöm. 

Ezek a már fentebb említett klasszikusok: Norwid, Leśmian, és egy kés�bbi – de 

már szintén nem él� – költ�, Białoszewski (1922–1983) versei. Ahogy most né-

zegetem ezeket a fordításokat, egészen különleges benyomást keltenek.

A  Weöres Sándorral történ� együttm�ködésünk technikája igen egyszer� 

volt. Miel�tt azonban kitérnék erre, néhány szóban bemutatnám magát a köl-

t�t, ahogyan én láttam, ahogyan bennem megmaradt. Nos, minthogy 1913-ban 

született, id�sebb volt nálam huszonegy évvel, vagyis egy egész nemzedéknyi 

id�vel, s akkoriban már a hatvanhoz közeledett. Nem túl magas, vékony, töré-

keny termet� férfi  lévén, nem látszott meg rajta a kora, s mivel szerényen visel-

kedett, és ráadásul magas fekvés� hangja volt, nem keltette olyan tekintélyes 

férfi ú benyomását, akit „Sándor bácsinak” vagy „Sanyi bácsinak” kellett volna 

szólítani, nem is szólva a „mester” megnevezésr�l, amely egyáltalán nem illett 
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volna hozzá. Weöres nekünk, harmincas éveinkben járó költ�knek egyszer�en 

csak „Sanyi” volt, akit keresztnevén szólítottunk, ahogyan � is minket. És az az 

érzésem, hogy neki is a közvetlenségnek ez a formája felelt meg leginkább. 

Éreztethette volna ugyanis velünk, hogy elvárja a nagy mestereknek kijáró 

tiszteletet, hiszen zseniális, ráadásul sokoldalú költ� volt. Képes volt fi lozófus-

sá, az emberi lélek legmélyére hatoló bölccsé válni, tudott stílusutánzatokat 

létrehozni úgy, hogy hibátlanul beleélte magát mások, akár távoli évszázadok 

n�alakjainak helyzetébe, másfel�l képes volt egyszer�ségében is gyönyör�, 

ugyanakkor kifi nomult költ�i nyelven szólni a legfi atalabbakhoz is. Tudni kell 

azonban, hogy Weöres Sándor csak a hatvanas-hetvenes évek fordulóján került 

ki abból a politikai karanténból, amelybe az ötvenes évek kommunista rend-

szere juttatta. Igazán nagy kár. Más körülmények között, s ha m�veit lefordí-

tották volna a legjelent�sebb világnyelvekre, a Nobel-díj egyik legesélyesebb 

várományosa lehetett volna.

Visszatérve közös munkánkra, annak technikai része egyszer� volt. Én át-

adtam neki az akkoriban elterjedt Erika írógépen készített fi lológiai fordításo-

kat, amelyekre kézírással vezettem rá a vers ritmusára vonatkozó kiegészítése-

ket és a nem egyértelm� vagy többjelentés� szavak, kifejezések magyarázatát. 

�  általában ugyanazon a papírlapon kézírással, egy szál tollal változtatta a 

nyersfordítást m�vészi alkotássá. Cyprian Norwid rövid, Gyengédség (Czułość) 

c. nyolcsorosának magyar változatát például közvetlenül a lengyel vers fölé 

írta. Bolesław Leśmian hosszabb, F�rész (Piła) c. balladisztikus versét viszont 

a t�lem kapott, fi lológiai fordítást tartalmazó lapokon magyarította úgy, hogy 

saját m�fordítását az én szövegem egyes sorai alá és fölé írta. Mindkét esetben 

kötött verselés�, ritmikus és rímes költeményekr�l van szó, s ez is bizonyítja, 

micsoda könnyedséggel formálta m�vészivé a magyar költ� a nehezen fordít-

ható, s akárhogyan is nézzük, kulturálisan idegen szövegeket. Együttm�ködé-

sünk kés�bbi gyümölcsei lettek, nyolc Leśmian-vers, öt Norwid-vers mellett, 

a két háború közötti lengyel avantgárd vezéregyéniségeinek: Tadeusz Peiper-

nek (1891–1969) és Julian Przybośnak a költeményei, valamint a lengyel ’56-os 

változások szabadabb légkörében induló kiváló költ�k: Białoszewski, Zbigniew 

Herbert (1924–1998), Stanisław Grochowiak (1934–1976) alkotásai. A  fordí-

tások Weöres Sándor 1976-os, Egybegy�jtött m�fordítások cím� kötetében 

jelentek meg. Példaként bemutatjuk a Gyengédség cím� Norwid-vers kéziratá-

nak és a F�rész cím� Leśmian-vers kéziratának szkennelt változatát, valamint 

a kinyomtatott m�fordításokat.

Könnyebb dolga volt Weöresnek az én szabad verseimmel, amelyekb�l 

összesen tízet fordított magyarra. Ilyen esetben nem is írt egész sorokat az 

enyéim mellé, csak itt-ott helyettesítette az én szavaimat a sajátjaival, vagy vál-

toztatott a mondat szerkezetén, s a vers máris tömörebb, költ�ibb, szebb lett.

✱

Azt, hogy Weöres Sándor jóindulattal viseltetett az emberek iránt, egy élet-

re megjegyeztem magamnak két, a  költ� nem mindennapi segít�készségét 

bizonyító eset kapcsán. 1975-ben Lengyelországban, a krakkói Wydawnictwo 

Literackie nev� kiadónál megjelent sorrendben második, lengyel nyelv� ver-

seskötetem. Egy példányt Weöresnek és feleségének ajándékoztam. Sanyi, aki 
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addigra már lefordította néhány versemet, fölajánlotta ekkor, hogy menjünk 

el együtt a budapesti Európa Könyvkiadó igazgatójához, Domokos Jánoshoz, 

s beszéljük meg vele egy magyar nyelv� kis kötetem kiadásának lehet�ségét. 

Ez az ötlet Weörest�l származott, én ugyanis föl sem mertem tételezni, hogy 

ilyesmi megtörténhet. Károlyi Amyval együtt, hármasban mentünk el Domo-

kos Jánoshoz. Beléptünk az igazgatói irodába, Weöres bemutatott, és már 

mondta is, ahogy szokta, kertelés nélkül: „Ennek a fi atal lengyel költ�nek ki 

kell adni a verseit.” Azt hiszem, ennél jobb és határozottabb ajánlást el sem 

képzelhettem volna – természetesen fi gyelembe véve, hogy mekkora tekintélye 

volt Weöresnek a kiadónál. És valóban, egy év múlva megjelent egy kötetem 

a korábban már említett magyar költ�k, köztük Weöres Sándor fordításában 

Konrad Sutarski versei címmel az Európa Könyvkiadó fi atal külföldi költ�ket 

bemutató Új Pegazus sorozatában. Zárójelben megjegyezném, hogy ez az els� 

magyar nyelv� kötetem alighanem részt vett a hetvenes években a haladó ér-

telmiségiek (mint Illyés Gyula, Csoóri Sándor) által a szólásszabadság politikai 

határainak kiterjesztéséért folytatott harcban, jóllehet a kiadó kivette a kötetb�l 

két versemet, így a „katinyi” (a sztarobelszki hadifogoly édesapámnak emléket 

állító) költeményt. A kötetben azért benne maradt egy sor más, a szocialista 

rendszert bíráló versem, köztük a Katalin cím�, amelyet 1956-ban írtam a ma-

gyar felkelésre utalva. Kötetemet igen jól fogadta a magyar kritika, így hát nem 

hoztam szégyent pártfogóimra.

A másik példa, úgy emlékszem, egy évvel korábbról származik. Elmentem 

a m�vészeti bemutatóiról ismert, tekintélyes budapesti Fészek Klubba egy ket-

t�s szerz�i estre: Weöres Sándoréra és, azt hiszem, Jékely Zoltánéra. Számos 

budapesti költ� és költészetkedvel� olvasó volt kíváncsi a két kiváló irodalmár-

ral rendezett találkozóra. Alig fértünk el az emeleti nagyteremben. A verseket 

színészek adták el� – máig emlékszem közülük Jancsó Adrienne el�adóm�-

vészre, aki egyébként Jékely felesége volt. Az est befejezéseként mindkét költ�t 

felkérték, hogy szavaljon el valamit legújabb alkotásai közül. Amikor Weöresre 

került a sor, el�húzott a zsebéb�l egy papírlapot, és a közönség legnagyobb 

csodálkozására, hát még az enyémre, felolvasta legfrissebb fordítását… az én 

Világtörténelemóra cím� versemet, amelyet most Norwid és Leśmian verse 

mellett közlünk, s amely így kezd�dött:

Ezen az órán biztonságban érezzük magunkat

Nem a mi szemünket piszkálják ki nem ránk öntenek

��� szurkot s napalmot

Amennyire általános volt kezdetben a megdöbbenés, amiért Weöres nem 

a saját versét olvassa fel, ugyanolyan általános volt a tetszésnyilvánítás a felol-

vasás végén, annál is inkább, mivel versem maró szatírának bizonyult, amely 

kigúnyolja a kisebb nemzeteket elnyomó nagyhatalmi politikát. A  m�fordító 

kérésére fel kellett állnom, meg kellett magamat mutatnom. Így tehát a tapsot, 

amelyet kizárólag � maga könyvelhetett volna el, ha saját költeményét olvassa 

fel, megosztotta velem apai, testvéri szeretettel.

✱
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A  Weöres Sándorral való találkozásaimnak, ugyanakkor a fordítás fi lozó-

fi ájának is külön kérdésköre volt az, hogy ez a nem mindennapi tehetséggel 

megáldott magyar költ� vajon számíthat-e Lengyelországban olyan alteregóra, 

aki képes teljesen beleélni magát az � gondolatvilágába, verselésébe, vagyis 

van-e esély arra, hogy költeményei olyan kongeniális közvetítésre találnak, 

miként az történt valamivel kés�bb Nagy László és Tadeusz Nowak esetében. 

E kérdés fejtegetésénél saját korábbi gondolataimat fogom felhasználni – ezek 

részben A  föld fényei (Európa Könyvkiadó, Bp., 1968, Kerényi Grácia válo-

gatása) cím�, a  kortárs lengyel költészetet bemutató antológia elemzéséb�l, 

részben abból a recenziómból származnak, amelyben – a lengyel olvasó szá-

mára – Weöres Sándor verseinek Kraj ukryty c. válogatását (Az elrejtett ország, 

válogatta: Kerényi Grácia, fordító: Miron Białoszewski és Kerényi Grácia, Wyd. 

PIW, Warszawa, 1970) mutattam be, s amelyet Zanim zmierzch zapadnie cím�, 

lengyelül kiadott (Budapest, 1995), cikkeket, esszéket, recenziókat tartalmazó 

kötetemben is publikáltam.

A  külföldi olvasónak szánt irodalmi alkotások válogatásakor nem csupán 

azt kell tekintetbe venni, hogy milyen az eredeti m� kulturális környezetében a 

m�vészi értékek hierarchiája, milyen esztétikai követelmények uralkodnak ben-

ne. Mindezt ki kell egészíteni a befogadó nyelv országában létez� tendenciák-

kal, amelyek módosítóan hatnak az eredeti értékrend ítéletére. Maga a fordítás 

gy�ztesen állhatja ki az olvasás próbáját, amennyiben kapcsolatot tud terem-

teni az új kulturális körülmények között, egy másfajta irodalmi tradíció jelen-

létében, az adott országban uralkodó esztétikai nézetekkel, olyan kapcsolatot, 

amely úgy hágja át a talált sémákat, ahogyan az az eredeti alkotás kultúrájában 

történt az els�dleges szövegre vonatkozóan. A fordításnak azonban valóságos 

reakciónak kell lennie, vagyis konkrét viszonyítási közeggel kell találkoznia.

Azon töprengve, hogy ki lehetne Weöresnek és m�veinek a legadekvátabb 

lengyel megfelel�je, 1968–70-ben arra a megállapításra jutottam, de ma is úgy 

vélem, hogy költészeti szempontból Miron Białoszewski állt hozzá a legközelebb.

A magyar költészet az els� világháború után a lengyelt�l eltér� módon fejl�-

dött, ami nagymértékben összefüggött a trianoni békediktátum okozta nemzeti 

tragédiával. Lengyelországban és Nyugaton még a XX. század hatvanas, het-

venes éveiben is tradicionális, konzervatív költészetnek tartották. Természete-

sen megjelentek ezzel kapcsolatos reakciók a két háború közötti id�szakban, 

csakúgy mint a második világháború után. Az egyik ilyen, a  f�sodortól eltér� 

jelenség Weöres Sándor költészete volt. Lengyelországban pedig Białoszewski 

költészete volt hasonló, különálló jelenség.

Weöres lengyelül megjelent versválogatásának olvasása közben leginkább 

az volt számomra izgalmas, hogy Weöres alkotói személyisége mennyire egé-

szült ki – a magyar versek javára – Białoszewski individualitásával. Białoszews-

kit Lengyelországban a periféria költ�jének tartják, aki törmelékeket használ 

teljes érték� épít�anyagként, amelynek elemei – a szerz� leleményességét�l 

függetlenül – az id� múlásával, az újabb és újabb verseskötetekben egyre ta-

karékosabbakká válnak. Ez a vélemény akkor terjedt el, amikor a lelkes fogad-

tatásban részesült Obroty rzeczy (1956) cím� els� kötete után, amelyben még 

áradó költ�i képekkel és megszokott mondatszerkezettel találkozunk, megje-

lentek következ� kötetei: a Mylne wzruszenia (Az elhibázott érzelmek, 1961) 
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és a Było i było (Volt és volt, 1965), amelyekben a lengyel költ� egyre távolabb 

került az elfogadott nyelvtani normáktól, az általánosan használt köznyelvt�l. 

Ebben a helyzetben felvet�dött az alapvet� kérdés: képes-e Białoszewski, 

a maga remetelakába zárkózott aszkéta, illetve (más szavakkal) a mondat és a 

szó széls�balos forradalmára el�bújni a maga zugából, képes lesz-e megbir-

kózni Weöres szövegeinek sokszín�ségével, vajon megfelel� mértékben tud-

tak-e egymásra rakódni a két költ� képzeletvilágának határvonalai?

Weöres Sándorral és alkotásaival való találkozásom mostani bemutatásakor 

nem nyúlok vissza a recenziómban található, felvetéseimet alátámasztó idéze-

tekhez, annál kevésbé, mivel a két lírikus ott b�ségesen olvasható szövegeinek 

elemzését lengyelül végeztem el. Ezennel csupán általános megjegyzésekre 

szorítkozom, a potenciális „polonisták” viszont bepillanthatnak a korábban már 

említett Zanim zmierzch… c. kötetembe.

Białoszewski számára Obroty rzeczy cím�, els�, de érett kötete a Weöres- 

versek fordításakor már történelemnek számított. A két költ� m�vészetének ta-

lálkozási pontjait ennek ellenére els�sorban ebben a kötetben kell keresnünk, 

ugyanis itt találhatóak többek között az áradó költ�i képekben, a  nemesen 

cizellált versszövetben, vagyis az olyan elemekben gazdag versek, amelyeket 

a kés�bbi Białoszewski teljesen elvetett, amelyek azonban átszövik a magyar 

költ� lengyelre fordított verseit (ilyen pl. a Gradual vagy a Canzone).

Weöres stilisztikájának s�r�jében Białoszewski képes volt kés�bbi köte-

tei nek szerz�jeként is megtalálni a maga helyét. A magyar költ� alkotásainak 

bonyolultságát közvetítve saját kifejez�eszközeivel dolgozott. Ezek némiképp 

deformálták ugyan az eredeti m�vek líraiságát, ám individualizálták is azt a be-

fogadó nyelv keretein belül. Amikor azon elmélkedünk, milyen szerepet játszott 

Białoszewski abban, hogy Weöres Sándor költészete közel kerüljön a lengye-

lekhez, akaratlanul is A víz alatti város egy részlete jut eszünkbe:

– én majd e városra mutatok. Eldobott gonosz város!

Látod: romló kövek, visszasírt virágok,

egyforma remegés a hinár közt – ennyi a víz alatti város.

Mégis azt mondom: ez minden, amit gy�jthetsz.

Mert több nincsen sehol.

✱

Szeretném egy apró, anekdotikus esemény felidézésével zárni ezt az esz-

szét, amely esemény találóan mutatja be Sanyit, a magánembert, és a Weöres 

Sándor – Károlyi Amy házaspár életét is. Valamikor, még a hetvenes évek els� 

felében Törökvész úti lakásukba szóló találkozót beszéltünk meg Weöressel. 

A meghívás nemcsak rám vonatkozott, de a feleségemre és az akkor körülbelül 

ötéves fi amra is. Ebb�l gondolom, hogy alighanem 1972-ben történt a dolog, 

amikor még a Lengyel Kulturális Központnak dolgoztam, látogatásom célja pe-

dig az volt, hogy átadjam a ház urának néhány lengyel vers legújabb fi lológiai 

fordítását. Délután két órára szólt a meghívás. Amikor becsöngettem, Weöres 

ajtót nyitott, és elkezdett szabadkozni, amiért nem fogadhat bennünket a nap-

paliban, mert Amy éppen akkor ébredt fel, s még nem készült el. Bevezetett 

bennünket egy kisebb helyiségbe, a konyha melletti dolgozószobába, s közben 
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azt magyarázta, hogy �k kés� délutántól estig fogadnak vendégeket vagy men-

nek �k maguk vendégségbe, mert éjszaka dolgoznak, írnak – amikor csönd van 

és nyugalom. Így aztán leggyakrabban a hajnali órákban fekszenek le, s dél 

körül vagy kora délután ébrednek. Ezért van az, hogy Amy és a nappali szoba 

még nem fogadóképes. Más dolog, hogy az én látogatásom munkalátogatás 

volt, nem volt hát feltétlenül szükséges a ház asszonyának jelenléte.

Sanyi leültetett bennünket, � maga pedig kiment a konyhába, hogy kávét 

készítsen. Feleségemmel elkezdtünk nézel�dni a kis szobában, szemügyre vet-

tük a könyveket és más apróbb dísztárgyakat, ötéves csemeténk érdekl�dését 

azonban az ablakfüggöny keltette fel.

„Miért van annyi lyuk ezen a függönyön?” – kérdezte a fi am t�lünk, ám a 

konyhában tüsténked� Weöres is meghallotta, hogy a gyerek valamit tudni 

szeretne.

„Mit kérdeztél, Szabolcska?” – érdekl�dött kintr�l, a konyhából.

A feleségemmel mindketten azonnal integetni kezdtünk a fi unknak, muta-

tóujjunkat a szánkhoz szorítva, hogy hallgasson el, mert nagyon illetlen dolgot 

kérdezett.

Weöres közben elkészítette a kávét, s már hozta is be egy tálcán a szobába.

„Mit is kérdeztél, Szabolcska?” – ismételte meg.

Mi a feleségemmel ledermedtünk, mert már semmiképpen sem tudtuk 

rendreutasítani a fi unkat, miközben � – ugyanúgy, mint els� alkalommal – 

gyermeki kíváncsiságtól hajtva érthet�en, hangosan közölte:

„Azt kérdeztem, miért van annyi lyuk ezen a függönyön.”

Weöres a függönyre nézett, mintha akkor látta volna életében el�ször, s kis 

szünet után természetes hangon, a zavar legkisebb jele nélkül válaszolta:

„Tudod, Szabolcska, nincs id�nk arra, hogy lecseréljük” – és elkezdte a 

gyermeket, mint egy lovacskát, kávéba mártott kockacukorral etetni.

Szenyán Erzsébet fordítása

Cyprian Kamil Norwid

Gyengédség (Czułość)
Gyengédség: néha mint harc-rivalat,

S mint susogó forrás árja,

S mint temetés-kiséret,

Vagy mint a sz�ke hajfonat,

Melyen özvegyember ezüstórája

Függ és kisérget –

Ford.: Weöres Sándor
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