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Vaszilij Bogdanov

Katonákalótetemekben

DélbenaSzajnafelettfojtóködben,
megláttamAndrejt,imbolygottfölöttem.
Sáros,vérpettyeskatonaruhája
repítettegyrégelsüllyedőnyárba,
hideglelősenegyalbumotnéztünk,
képetharcokról.Ijedtenremegtünk.
Félholtkatonák,visszavonulóban,
megnefagyjanak,bebújtakegylóba.
Véresdögökbetűnvedideregtek.
Fütyültazukránpusztákszele–végzet.
Elképedtem,hányingerkerülgetett,
mikorfordítvanéztemaképeket.
VictorHugo-versillusztrációja,
AndrejazHugo-köteteketbújta,
megistalálta,végülaztaverset,
amitsohaelénmárnemfelejtek.

„Zászlók, parancsnokok? Ugyan, ki bánta már!
Tegnap még: Nagy Sereg, – ma: futó birkanyáj, 
egybekavarodott közepe-zöme, szárnya.
Hullt a hó. Bújtak döglött lovak hasába 
a sebesültek. A sír-néma táborok 
őrhelyén nyergükben ültek a megfagyott, 
fagytukban megmeredt kürtösök, zúz-fehéren,
tartva rézkürtjüket kőajkuk szögletében.”1

Bejöttapámésmegütközvenézett.
Aképetlátvamindentmegisértett.
Dadogvameséltvéresháborúkról.
Shiábavanmár,Hadeszeköbléntúl,
látomkesernyés,borongómosolyát,
ésalóbabújt,vacogókatonát.
„DeNapóleonmitakart,nemértem?”–
dadogottAndrej,elveszveaképben.

1 .  Victor Hugo: Bűnhődés (részlet), Illyés 
Gyula fordítása.

Bogdán László író,	költő,	
újságíró	(1948,	Sepsi-
szentgyörgy).	A	Megyei	
Tükör,	a	Művelődés,	A	
Hét,	majd	a	Háromszék	
munkatársa.	Versesköte-
tei,	regényei,	elbeszélései	
a	hetvenes	évek	óta	
jelennek	meg,	az	egyik	
legtermékenyebb	erdélyi	
író.	József	Attila-díjas.	
Legutóbbi	kötete:	Az	
ördög	Háromszéken.	
Szocreál	ponyva	(Hargi-
ta	Kiadóhivatal,	2015).
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„Afranciáktúlmesszemerészkedtek.
Nemfoglalhattáksohaeleföldet,
azoroszpusztákésakegyetlentél
győzteleőket,vad,kísértőveszély
voltszámukrafa,rengeteg,pusztaság,
egyismeretlen,ugrásrakészvilág…”
Legyintett,becsukvaazalbumot.
Vadulszikráztakeszmék,árnyalatok.
Elképzeltem,hogyágyútalpratették,
véres,kihűlő,merevedőtestét.
Éssortislőttek,mintaHamletvégén,
Eltöprengveaháborún,sabékén.
AgyászolókköztAndrejisottállott.
Estesodortákelalátomások.

„Apja és bátyja halálhíre megviselte. Hetek teltek el, már nem is 
beszélgettünk, csak némán, összeszorított foggal ölelt, könnyezve, s 
már tényleg nem tudtam, mit csináljak. Egy reggel arra ébredtem, hogy 
a kis tükörasztalnál ül és ír. Egy óra múlva, pontosan artikulálva, 
komoran olvasta fel a versét. Be kell vallanom Neked, kis unokám, 
hogy megdöbbentett. Ő viszont azzal volt elfoglalva, hogy lehetőleg 
pontosan idézze Hugo híres sorait – miközben nem is volt tudatában 
annak, hogy élete egyik fontos, kikerülhetetlen versét írta meg: a két 
kisgyerek amint egy háborús képes albumot nézegetnek. Az Hugó-vers 
a sebesült francia katonákról, akik döglött lovakba bújnak, hogy meg 
ne fagyjanak, mindenestül dermesztő volt. De mondom, őt az 
idegesítette, hogy nem emlékezett pontosan egy, ki kell hangsúlyozni: 
kisgyerekkorában egyszer, a bátyja felolvasásában hallott versrészletre. 
Ezért nem volt mit tenni, fürödtünk, a szenvedésnek már érzékelhető 
szaga volt, felöltöztünk és bementünk az egyetemre. A Sorbonne 
könyvtárában, az olvasóteremben, egymás mellett ülve olvastuk el a 
megrendítő verset, lemásolta a részletet, egyébként szinte hibátlanul 
őrizte meg páratlan memóriájában, és láthatóan megnyugodott. Az 
írás – gondoltam, miközben kézen fogva sétáltunk a havas fák között, a 
Luxembourg kertben – terápia is. Azt hittem, ezzel vége, de tévedtem. 
Ennek nem lett soha vége, csak különféle stációi követték egymást, 
kaotikus kavargásban, áttekinthetetlenül…” –TatjánaBogdanova
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Aszemtanúvisszapillant
1

Mindigúgyképzeltem,azéletemegyenesvonal,
ésvezetvalahova,mindenkitérő,kacskaringóellenére,
ilyenvoltPetrovszk,azelveszítettéden,
atízgyönyörűpárizsiév,alondoni,velencei,
génuai,lisszaboni,milánóikirándulások,
anormandiaisziklástengerpart.Közelazóceán,
dübörgésétmaishallom,Klaudia,asellő
avízfölöttlebeg,el-eltűnik,megintelőbukkan,
ahullámoktarajánlovagolésnevet.

2

Hazatérésünkután,elsővlagyimiriutazásunk
alkalmával,gyertyafénybenfigyelveRubljov
hosszúfejű,szomorúszentjeit,azUszpenszkij
katedrálisban,megrémültem,lehet,hogyezavonal
végképpmagábafordul?Nemjutokelsehova?
Magamramaradok,egyimmármindörökreidegen,
atülekvésnekkiépülővilágban,shiábafekszem
azürömfűbe,avégtelenukránpusztákon,sohatöbbé
nemfogommeghallanioroszföldünkhangjait.
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ImaazUszpenszkij
katedrálisban,
1938 nagypéntekén
Egyversetírhatok-emég,utolszoreltűnőben,
félútonatévútjaimközött,azoltárszélen?
Mindenolyanbizonytalan.Gomolyog.Szertefoszlik.
Fityisztmutatnakkoldusok.Rettentősokvanestig.
Egyboldogórátadj,Uram,kibennedsosehittem,
térdrehullvafohászkodok,szédítőrévületben.
Aznemlehet,hogynelegyenvégeazesztelennek.
Sikátorokbanfogdmegekéscsekkistákkeresnek.
Ahajlékodmégmenedék,detudhatom-e,meddig?
Mindenszétesik,kavarog,mielőttlenemfestik
ahomálybőszpiktorai,ecsetjükmajdeltüntet,
egypüspöklilapacniban,váromazöröklétet.
Egyboldogórátadj,Uram,ámultandideregjek,
gyertyákrepdesőfényébenegyversetrögtönözzek,
hiszmégsemegyenesvonalazéletem,belátom,
samásodikoszlopmögöttleselkedikhalálom.
Iszonymunkagödrébehullkörülöttemazország.
Plakátokonszemlélhetizátonyrafutottsorsát.
Haegyegészórátnemis,adjálegyboldogpercet.
Egytágulópillanatbanéljemátazegészet.
Rejtőzveképzeletembennemtalálnakrámsoha.
Kopárfennsíkonbujdosok,ólmoségrőlnézKoba.
Tiporthazáműzöttfia,várakozokavégeken.
Életembicsaklóvonal.Hozzádkiáltok,istenem.

A vers, mint címe is mutatja, 1938-ban, ebben a sorsdöntő évben 
íródott, amikor Vaszilij Bogdanov nyaka körül (is) szorulni kezdett a 
hurok. És nemcsak látomásaiból nem volt kiút, hanem úgy tűnt, élete 
útvesztőjéből sem. Aztán 1939 tavaszán váratlanul döntött, és elutaztak 
Szibériába, ahol egy manysi törzs vendégeiként éltek, lányával és 
feleségével, hét esztendeig bolyongva a tajgában. – TatjánaBogdanova

Fordította:	Bogdán László


