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APPENDICE/FÜGGELÉK
______Rubrica delle opere della letteratura odierna e della pubblicistica ungherese in lingua originale______

 LÍRIKA

Erdős Olga ― Hódmezővásárhely (H)

csak

csak lángolva, csak égve
csak apró darabokra tépve
csak pokolra hullva
csak fáklyává gyúlva
csak megrágva-kiköpve
csak ágylábhoz kikötve
csak boldogan lebegve
csak világot feledve
csak sírva is nevetve
csak sírba is temetve
csak csókokat rabolva
csak veszetten vadulva
csak könnyedén, csak játszva
csak hevülten is fázva
csak sosem megpihenve
csak mindig messze menve
csak mindörökké élve
csak együtt sosem félve
csak így éljünk, ha mered:
csak egy tét van: az életed!

Tudatos útvesztő

Porcelán szilánkok – 
ezer és ezer
szanaszét hever.

Áthúzott mondatok – 
egyedül kevés
kódolt tévedés.

Lélek-én darabok – 
félig üresen
jövőm keresem.

Karmámmal zárt zsilip – 
titkos, védett út
félek, nincs kiút.

Tudatos útvesztő – 
mágneses terem
falait verem…

Tegnap-ma-holnap

Tegnap
Még zöldaranyban álltak a fák,
és rózsakék volt a kora este.

De tudtuk, utolsót sóhajt a nyár,
és beleremeg bágyadt teste.

Ma
Ködfolttal ébreszt az őszi reggel,
a kertvégi nádas vöröslő hajnala.
Emléked elsárgul a levelekkel,
de velem marad tavaszunk dallama.

Holnap
Meztelen nyújtóznak felém az ágak,
meghitt ösvényünk hópaplan fedi.
Vakító fehéren tiszták a vágyak,
ha a Nap sugarát ajkamon feledi.

Szitányi György ― Gödöllő 
ÉLET

Fejébe vájja ritmusát a másnap 
amíg családja szemrehány epét: 
ha délbe' részeg. Ősz fején penész 
mutatja híven: éveink elvásnak. 

Meging a térde, nyögve földre döccen, 
ettől felébred, keltetője kín. 
Ha édenünk a kocsma, kurva, rím, 
elég ha néha béke cseng a csöndbe. 

Elél az ember pár pohárnyi borral, 
torozva-írva hullni sírba sorra. 
Ki másra vágyna: muffra, dőre nőre, 

nevetve óva lelke kéregét, 
s danolna most egy édes, új regét, 
szavát hiába őrzi: könnye szökken. 

Nyugalma kényszer, élte félsz-regény, 
de bátran issza rossz borát az árva, 
s ledobban hogyha délbe' sánta 
öreg cselédje rákiált: ebéd. 

Te boltba lépsz, s a lámpaláz aláz: 
kevés ma pénzed újra sörre, 
ki hívna meg téged jó körre, 
ha szád megőrzi hagymaszár szagát. 

Bagója fogyva boltba jár, ha szív, 
s hörög zihál, dohánya ócska, irt - 
de vényt kapott a drága köptetőre. 
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Belépnek részeg éber álmaink, 
szaladnak velünk újra lábaink: 
gyalog megyünk a sírba. Csöndbe' szépen. 

PRÓZA

Kálló Gábor — Szeged
ÉDEN

Pacse balkáni gerle már percek óta zavarodottan ült a
Tiltott  Zóna  egyik  almafaágán.  Nem  akart  ő  erre
repülni,  hiszen  már  hosszú  ideje  elrepüli,  de  a
figyelmeztetés az figyelmeztetés.
”Lopják a napot, lopják a napot!”
Trillázzák  és  fütyölik  és  gurgulázzák.  Ettől  aztán
megnyugszanak a magevők, és ébredeznek
a kis szürke lóti-futik pettyes ellenségei: a baglyok.
 A  nagy  meleg  korong  ilyenkor  gyorsan  eltűnik,
igazolva a feketerigókat, ellopták a napot.
Most viszont valami hihetetlen dolog történt, mert az
izzás nem szűnt, meg is szárította 
Pacse vizes tollait.  Néhány galambpuszinyi idő után,
kíváncsisága lett az erősebb, alászállt,
és  nagyon,  nagyon  óvatosan  próbálta  felmérni  a
helyzetet.
  Blekbördi, a kis feketerigó szaladgált és repdesett
párja körül.  Ha az a mozdulatlan kis fekete tollcsomó
a párja volt egyáltalán. De néha-néha megmozdult, a
szemét  is  kinyitotta  ilyenkor.  Blekbördinek  talán  ez
volt a legzavaróbb, mert az a tekintet fájdalmas volt.
Nem, nem szemrehányó, csak fájdalmas.
  Lopják a  napot,  lopják a  napot!  És a  madárvilág
egyre több tagja közelített a Tiltott Zóna felé. 

---
Blekbördi  és  szülei  egy  újszegedi  gyümölcsösben
éltek. A család már túl volt az első fájdalmon. Fiukat
egy macska  kapta  el,  és  azóta  mindenük Blekbördi
lett.  Körbetipegték,  etették,  itatták  még  akkor  is,
amikor talán már   nem kellett  volna. Ez egyébként
nem volt egyszerű dolog, mert a kertben nagyon sok
madár  élt.  Több  rigócsalád,  cinkék,  harkályok,
galambok, de a mindig élelmes és mindig szemtelen
verebek  is.  A  kis  rigólány  későn  tanulta  meg  az
élelemszerzés  fortélyait.  Szülei  bánkódtak  is  emiatt
eleget. Annál nagyobb lett örömük, mikor felfedezték,
hogy  kirepülő  sorba  serdült  fiókájuk  felkeltette  a
szomszédék  Csornijának  érdeklődését.  Ezen
egyébként nem csodálkozhatott  senki se, hiszen azt
mindenki láthatta,  hogy a kicsit  testesebb Blekbördi
és a vékonyabb Csorni igazán összeillő feketerigó pár.
  Csorni  mindent  tudott,  amit  Blekbördi  nem,  és
büszkeséggel  töltötte  el,  hogy  végre  van  aki  e
teljesítményét el is ismeri. Ó ha tudta volna, hogy ez
nem csodálat, hanem mohóság. De ő, a mindig tettre
kész  nem  tudott  spekulálni,  csak  szolgálni.  Valakit
mindenáron.
   A kert egyre több és több madárnak lett otthona.
Hiszen ha nem is sok, de enni-inni való mindig akadt.
Legyen  az  bogár,  gabonamag,  vagy  csipegethető

gyümölcs.  Az  esővíz  is  apró  kis  tócsákban  sokáig
megmaradt  a  hatalmas  fák  árnyékában.  Az  ember
csak ritkán járt  erre. Büdösítőgépét is csak alig-alig
használta, akkor is óvatosan járt. A madártársadalom
érezte, nem félte őt.
  Az ifjú pár néhány naplopta ideig boldog volt. Csorni
sokat  futkosott  az  avaron.  EGYEDÜL  gyűjtögetve.
Ilyenkor bizony sokszor a csőrét harcra is használnia
kellett, mert a többi rigó is élni akart.  Területüknek
nem lévén határai, az aki kapja marja érvényesült.
 Blekbördi így ráért. Unalmát a környék felfedezésével
próbálta enyhíteni. Egy ilyen repülésekor fedezte fel a
Tiltott  Zónát.  Hatalmas  területen  számára  teljesen
ismeretlen  alakzatban  rengeteg  csipegethető
gyümölcsöt adó fa állt. A fák alja teljesen kopasz volt.
Na és a víz!  Blekbördi  nem hitt  a  szemének. A víz
ugyanis  egy  fa  alsó  ágszintjén  csábította  ivásra,
fürdőzésre. Blekbördi, aki még soha semmit se csinált
önállóan a repülést leszámítva, most se mert engedni
a csábításnak. Gyorsan visszarepült párjához. ÉDEN,
ÉDEN csicseregte  megtaláltam,  megtaláltam.  Gyere,
hagyjunk  itt  mindent!  Ott  nincsenek  rigók,  cinkék,
galambok és szemtelen verebek! Ott  csak a FINOM
van a SOK van. Csorni repesve a tehetemtől, követte
párját. 
- Nézd Csorni! A HŰS, A FINOM. - mondta és a víz
fölé szállt.
-  Ez  nem a  HŰSFINOM.  -  csicseregte  Csorni.  -  Én
ismerem. 
-  De  az,  csak  szebb,  csak  csillogóbb!  -  replázta
Blekbördi. 
A  mindig  mindent  gyorsan  megtenniakaró  Csorni
alászállt.  A  valami  tényleg  más  volt  mint  a
HŰSFINOM.  Alighogy  beleért  a  szárnya,  valami
ismeretlen  húzta,  csak  húzta.  Egyre  lejjebb.  Minél
jobban csapkodott apró szárnyaival, annál nehezebb
lett.  Egy utolsó  szárnycsapással  még sikerült  fel  és
félre  emelkednie,  de  aztán  csak  zuhant.   Nem volt
avar ami tompíthatta volna földbecsapódását.
  A  többi  madár  izgatottan  körözött  a  Tiltott  Zóna
fölött. Leszállni már jó ideje egy se mert. 
Pontosabban az egy Pacse kivételével. Ő is csak azért,
mert  a  szokásos  halálos  bújócskát  játsszák  a
karvallyal. Egyelőre Pacse áll  nyerésre. De érzi itt a
nagy szürke mindjárt.
  A karvaly a Tiltott Területen már csak Csornit találta.
Felkapta és vitte, vitte.  Megenni mégse merte, mert
UNDORÍTÓAN BÜDÖS volt. Inkább kilökte fészkéből. 
 A már kicsit megszáradt Csorni érzékelte, hogy repül
és  ösztönösen  csapkodni  kezdett  szárnyaival.  Így
túlélte a halálos zuhanást is.
   Párja  még mindig a Napot Siratót sikoltozta. De
aztán hirtelen megbicsaklott a hangja.
- EZAZÉDEN, EZAZÉDEN!

--
A kertész mérgesen tette le a permetezőgépét. 
- A fene essen bele! Ez már megint nem szór! 

Rátette  a  gépet  a  hordó  tetején  lévő  deszkára.
Akkor vette észre a permetlében lebegő tollakat. 
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-  Ezek  az  átkozott  rigók  már  permetezni  se
hagyják a szegény embert - morogta.

(Szeged 2003 október 28. )
  
 ESSZÉ

ESIK ESŐ KARIKÁRA?

„Oly küzdelemre, mely világcsoda, kétségb’esett kacaj
lőn  Nagyida”,  írta  Arany  János,  már  öregedvén  a
megszépítő messzeségből. A fájdalomteli közelségben
ama  cigányságnak  Csóri  vajdája  nem  ebrúdon
átbuktatva került ki az országból, hanem dobbantott,
és  amikor  felrántották  a  rudat,  hogy  bucskázzon,
kiszökött alatta.
   Bulgakov írja, hogy a legnagyobb bűn a kollektív
felejtés. Nem tudom, a felejttetés és a hamistudatba
taszítás számomra súlyosabb. Igaz, egyik sincs meg a
másik nélkül, a kettő együttes előfordulására vannak
példák nagy számban. 
   Győri  Dezsőt  és  apámat,  aki  az  író  regényének
történelmi hitelességére ügyelt, a Viharvirág kiadása
előtt  magához  kérette  a  lektor.  Volt  abban  a
regényben  egy  rész,  amit  ki  kellett  húzni,  mivel
Kossuth  Lajosról  nem  pozitív  képet  adott.  Apám
megkérdezte  a  lektort,  mi  a  baja  a  szöveggel,  a
történet hiteles. A gondolatrendőr azt válaszolta, igaz,
hogy  hiteles,  de  az  embereknek  olyan  képük  van
Kossuthról,  hogy  azt  nem  szabad  megváltoztatni,
szükség van forradalmi eszményképekre.
   A kilencvenes évek első felében megjelent Katona
Tamás  szerkesztésében  Kossuth  1848/49-ben
született  levelezéséből  és  szónoklataiból  egy
válogatás.
   Katona Tamásról köztudott, hogy történész, annak
a szabadságharcnak kutatója és szerelmese.
   A kötetben tehát szeretetlenségről szó sem lehet.
Legfeljebb  az  Arany-féle  kacaj  visszhangja  járja  be
lelkünket, hiszen tudjuk, Kossuth miféle pénzen¹ járta
be Amerikát.
   Mennyit szidták tudatlanok is, tudósok is Görgey
tábornokot a világosi fegyverletétel miatt! Még nótát
is írtak róla, csak azt felejtette el a nemzet, hogy kitől
ered Görgey befeketítése.
   A világosi  fegyverletétel  előtti  estén Kossuth két
művet írt. 
   Az  elsőt  Görgey  Artúrnak,  a  magyar  hadsereg
fővezérének  küldte.  Ebben  az  állt,  hogy  a  magyar
seregeket  tönkreverték,  tehát  csak  olyan  megoldás
lehetséges  a  nemzet  megmentésére,  amit  ő, civil
lévén, nem tehet meg.  Lemond kormányzói címéről,
azzal  Görgeyt ruházza fel,  hogy minden tekintetben
teljes  jogú  személyként  tehesse  meg  azt  a  lépést,
amelyre a hazának szüksége van.
   A második irat kiáltvány volt a magyar nemzethez.
Arról  szólt,  hogy  kényszerítő  körülmények  hatására
Görgey kezébe kellett  adnia minden hatalmat, tehát
ami attól a perctől történik, azért minden felelősség a
tábornoké.
   Szép, politikushoz illő húzás.

   Ügyes.
   Főleg  az,  hogy  ezt  követően,  még  akkor  éjjel
Kossuth, női ruhában, kimenekült az országból. 
   Erről sem beszélünk. Pedig az a szabadságharc így
is  ugyanaz,  és  valószínűleg  Kossuth  így  is  ugyanaz
maradt volna a nemzet emlékezetében. ²

Szitányi György
- Gödöllő -

¹ Szerk.: Nemzeti Kincstár pénze
² Olasz nyelvű fordatàsàt ld.  a 16. oldalon.

ISTENRE BÍZOTTAN 

Gülch Csaba: Profán zsoltár c. verskötete és Dinnyés József
CD-lemeze

Gülch Csaba elsősorban esszéistaként  ismerhető,  az
Árgus című folyóirat  szerzője,  a Kisalföld újságírója,
készít  interjúkat  is,  érdeklődése  középpontjában  a
képzőművészet áll.
   Ez ugyan nem feltétlenül indokolja, hogy mintegy
mellesleg költő is  legyen az evangélikus gyülekezeti
felügyelő, de kétségtelenül poéta. Új kötete Győrött
jelent  meg,  Dinnyés  József  daltulajdonos
támogatásával  és  CD-jével,  amin  Gülch-verseket  ad
elő.
   A gondosan szerkesztett kötet négy ciklusból áll. Az
elsőnek  főszereplője  Van  Gogh.  „Szétfutó  álmok
részeg útjain  |  az  éjszaka  csak  tántorog.  |  Körötte
ablakok kíváncsi | tekintete kérdez tolakodón. | S e
csillogó romlást a város | reggelre elfelejti”– írja (Van
Gogh a  kávéházban),  és  az  olvasóban kettős  érzés
ébred:  akár  ő  maga  is  lehet  a  hajdan  volt  festő.
Mintha az éles cezúra a részeg éjszaka és az éjt váltó
racionális,  hideg  világ  között  napjainkból  volna
ismerős.  Mégsem történik más, csak a festő lelke a
költőébe  látszik  költözni,  hogy  benső  látását
átszínezze.  Ez  adja  az  egyedi  posztimpresszionista
világkép különös tragikumérzését: „… Csodáktól zöld
ködök, | ...  A csend | falán átdereng a tenger, | a
tárgyak varázsa megszűnni kész, | s a lét megmaradt
rendjét |  a mindig sejthető részlet  dúlja szét”  (Van
Gogh Arles-ba érkezik).  Az átalakuló világkép pontos
megragadása:  a  festő  kívülrekedése  megkezdődik.
Fokozatosan  hagyja  erősödni  a  felismerést,  hogy
valójában nem lélekcsere a történés magva, hanem
rokonlelkűség, a hasonló ítélet a világ fölött. Az adott
világ  nem számára való. Jellemző kérdése, aminek
egy  változatára  a  Pierre  Székely  Péter
szobrászművész  búcsúztatójában  is  utal:  „Kell-e
pokol?  Nem  lenne-e  jobb  |  mindannyiónknak  a
mennyország?”;  vagyis,  hogy  vajon  kell  a  bejárat
mellett  egy  kijárat  is,  nem  ugyanazon  a  ponton
távozunk-e a világból, ahol bele kerültünk.
   A kérdés, akinek eszébe jutott már, érzi: súlyos.
Egyszersmind alapja annak a világszemléletnek, ami
Gülch Csaba sajátja. A világnak minden irányból két
pólusa van az ő rendszerében, de mindkettő ugyanazt
a végtelen egyet adja, és mintha mindvégig Van Gogh
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suttogná:  minden homályos,  de  a  részletek  a  nagy
egész  ködén  átsejlenek.  E  sejlésben  azonban  nem
tudhatni,  valóban  az-e  minden,  aminek  gondoljuk.
Mintha bizonytalan lenne a maga teremtette világban.
Pedig nem az: „Előtted állok, drága Jézusom, … tiszta
kegyelem, ha feléd lépek”  (Előtted állok).  Szilárd hit,
erős vár az ő világa és annak Ura. Mégis, amíg ezt az
életet éli, egymással küzdő erők hatnak ítélőerejére.
„Van-e közöttünk olyan, | kinek nyugodtak az álmai? |
Kinek  arcára  nem folyik  |  csendben  az  idő?”  –  és
ismét festő köszön ránk a képből, Salvator Dali, és ad
olyan  nyomatékot  a  szónak,  hogy  visszahőköl  a
lelkiismeret.  És  ugyanott  a  konklúzió:  „Sorsunkban
kifosztva  állunk,  |  irtózva  a  konok  semmitől,  |
értetlenül  vagyunk  most  ember,  |  de  mosolyunk
némán  tündököl”  (Van-e  közöttünk  olyan?).  A
huszadik század egyik legnagyobb hatású filozófusa, a
kereszténységre  is  nagy  hatással  levő  Heidegger
egzisztencializmusa  szól  halkan,  és  a  semmi  okozta
félelmet  ezúttal  is  hamis  mosoly  leplezi,  mint  e
kötetben több helyen.
   Metszetek című költeményét lányának írta, ebben is
fölsejlik  a  filozófus:  „A  semmit  kellene  |
elmagyaráznom,  |  s  ha  mindent  elmondanék,  |
naponta hullna | gyenge gondjaidra | az elkárhozott
hulladék”.  A  mindenütt  jelen  levő  semmi,  az
ismeretlen és megismerhetetlen, amit ha megfejtene,
a világ elkárhozott hulladéka borítana be mindent. 
   A  semmi  és a  minden,  az emberi  világ és Isten
közötti  távolság feszülésében született,  föntebb már
hivatkozott ellentétpárok alkotják ezt a költői világot,
amelynek verselése is figyelemre méltó. A kötet eleje
szinte tipikus szabadversekből áll, mégis átszövi egy
jellegzetes ritmuskomplexum: a lélegzeté, ami a beat
költők kora óta sorok hosszúságát adja, és a magyar
nyelv trochaikus lejtése. Értelmezni könnyű ezeket a
szövegeket,  hiszen  ha  prózaként  olvassuk,  a
szövegnek  elsősorban  tisztasága  és  a  benne  sejlő
költői erő ad szépséget. Ezt hatja át a kettős ritmus
pulzálása, ami megmarad végig, ugyanakkor ez még
nem magyarázat arra, miért kínálják  Dinnyés József
repertoárjába magukat.
   Miért és mitől dalok ezek? Elsősorban, mert Gülch
lelkét eltölti az Istentől kapott szűnhetetlen szerelem,
alkati  adottsága  a  líra,  a  dal,  másodsorban  a
líraiságból is kicsillanó több szintű ritmus, ami a kötet
vége felé egyre inkább átadja magát a hagyományos
verselésfogalomnak. A rímtelenség után egyre inkább
kiütközik  a  lélegzetsorok  végén  a  rím,  miközben
erősödik  bennük  a  magyar  nemzeti  versidomra
emlékeztető ütemes verselés. Egyfajta mintha nyolcas
sorok jelennek meg, melyek között van igazi nyolcas,
két  ütemmel,  annak  rendje  szerint (Nyolcasok),  de
ezek másutt nem fogják kordába a szöveget, minden
különösebb gond nélkül váltanak kilencesbe vagy más
hosszúságú  sorra  is.  Egyszerűsítve:  nem  szótag-
számláló  verselés,  rendjét  a  gondolatok  és  a  nyelv
ritmusa  szabályozzák.  Ezt  példázzák  Csillagszekéren
című versének sorai: „Hívsz, hívlak: szóval, szemmel,
| öleléssel építünk egymáshoz hidat.| A vágy rácsain

beszökik  a  tenger,|  mellénk  telepszik,  akár  a
pirkadat.”

*

Roszík Gábor anyaotthonának egyik estjén hallottam
először Dinnyés József előadásában a címadó ciklus, a
Profán zsoltár  darabjaiból  született  dalokat.  Közülük
csak egy,  a  Messze szalad szerepel Dinnyés CD-jén.
A daltulajdonost megfogta a költő művészete, lemeze
Gülch Csaba kötethez tartozik. A dalok előadásában
egyszerre  szólal  meg  játék  és  pátosz,  indulat  és
emberség, hit és a nyelvben megjelenő hazaszeretet.
Ugyanakkor a költővel szemben is érvényes a dalnok
művészi  függetlensége.  Például  a  Nyolcasok,  a
Messze  szalad  és  A  vérző  liliom  két-két  utolsó
versszakát  megismétli,  vagy  éppen  a  Parányi
könnycsepp  első  versszakát  zárásul  újra  elénekli,  A
liget  fejedelme  utolsó  versszakát  pedig  kétszaka-
szonként visszatérő refrénné tette, és azok így váltak
igazán  dallá,  amint  egy  névelő  vagy  egy  kötőhang
betoldása is megokolt, akár egy-egy szóismétlés,  egy
sor- vagy szóelhagyás.

Szitányi György
- Gödöllő -

Világ Világossága
  

Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent
kereszted által megváltottad a világot.
 
   A  keresztút  állomásai  örökre  emlékezetesek,  de
hogy  miképpen  adja  át  azok  egységét  és  végső
értelmét  az  újrateremtő  közvetítő,  az  Isten  áldotta
művész, mind a korra, mind az alkotóra jellemző. A
legősibb ábrázolások szemléleti tisztaságához és mély
bölcsességéhez  nyúlt  vissza  Borbély  Károly,  amikor
megalkotta  eddigi  életének főművét.  Mi köti össze a

      
Borbély Károly: XII. Stáció

szemlélet számára a szenvedés útjának állomásait? Az,
ami magát a szenvedést is annak végső értelmével, a
Megváltó feltámadásával. Ennek jelképe a nagyszom-
bati szertartásban a fény, Krisztus világossága.
   Ez  a  világosság  ragyogja  be  ezt  a  csodálatos
keresztutat az arany fényével, amit az első ikonfestők
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hagyományoztak  ránk.  A  művész  ezt  a  világosságot
vezeti  végig  a  keresztúton.  Az,  hogy  Krisztus
világossága  beragyogja  a  szenvedést  is,  jelzi,  hogy
bármi  szörnyűség  történik  is,  annak  célja  Isten
elbitangolt  nyájának  megváltása  a  halál  legyőzése
által.
   Az első stáció címe közismert: Pilátus halálra ítéli
Jézust.  Itt  a  már  elítélt  Emberfiának  elvonszolását
láthatjuk.  A  nézőnek  jobbra,  a  főalak  háta  mögött,
mintegy az ítélet következtében felvilágló fény, jelenik
meg az arany, hogy a gyalázkodó tömeg mögött  és
fölött a kapun túli világban mindenütt jelenvaló fénnyel
való kapcsolatát mutassa meg. E kép lényege az első
lépés. Amint Jézus vállára kerül a kereszt, felragyog a
háttér: megkezdődik a legdicsőségesebb kínszenvedés,
és Isten jelen van a ragyogásban, hiszen beteljesedik,
amit a próféták jövendöltek. Amikor Jézus először esik
el a kereszttel, a keresztfa villog a vállán, és az Atya
fénye  hívja,  segíti  a  keserves  úton.  Ez  a  fény
mindvégig irányítja és kíséri a halálba menőt. Amikor
szent  Anyjával  találkozik,  a  fény  a  szenvedő  anya
mögött – akár a mózesi lángoszlop – mutatja az utat,
hogy  a  feladatot  teljesíteni  kell,  a  méltatlanná  vált
választottak helyett  az egész világot kell  megváltani.
Az  ötödik  állomás,  amikor  az  éppen  hazafelé  tartó
cirenei Simont kényszerítik a kereszt cipelésére,  csoda
történik,  ami  megmagyarázza,  hogy  az  eleinte
ellenkező  Simonnak  mi  oka  volt  egyszer  csak
szeretettel segíteni. Jézus arcán átfénylik keresztjének
sugárzása.  Amikor  Veronika  kendőt  nyújt,  hogy  a
Mester megtörölhesse arcát, földöntúli fénnyel ragyog
sovány vállán a súlyos gerenda, és Jézus véres arca
aranyszínben tündököl. Midőn Jézus másodszor esik el
a  kereszttel,  és  arca  ismét  halálosan  kimerült
emberarc, mintha már a halál békéje venné körül. A
válláról  hátára  csúszott  keresztfa  szinte  lángol,  akár
hajdan a csipkebokor: Isten jelen van, és a harsogó
fényben  szinte  feloldódó  pribékek  rángatják  talpra
Jézust.  „Ne  miattam  sírjatok…”  –  szól  Jézus  az
asszonyokhoz, és a nyolcadik stáció képén nem csupán
a keresztfa és az ő arca ragyog, felragyog a fény az
asszonyok s a gyerekek feje fölött is. És a harmadik
eleséskor,  akárha  napba  néznénk,  világlik  a
keresztgerenda  az  egyik  pribék  karjában,  miközben
másikuk  ágas  korbács  ólmos  végével  veri  a  fekvő
Jézust.  Megfosztják ruháitól.  Goromba haramiamarok
tépi le ruháját, és a megalázott, megkínzott emberalak
mögött felragyog a mindenség: a véres test elérkezett
a földi lét határához. Letépett leplén visszfény ragyog.
A  keresztrefeszítés  előtti  pillanatokban  a  végsőkig
elcsigázott test és a borongó, sötét földi világ fölött a
mennybolt arany fényben tündököl: egymásra néz az
ég és a kereszt. A művész kifogástalan dramaturgiával
építette  fel  képsorát,  amin  egyre  gyorsulnak  és
súlyosbodnak  az  események.  Jézus  meghal  a
kereszten,  a  világ  elsötétedik,  a  kereszt
villámcsapásként ragyog, és körötte kavarog az arany
tűzoszlop.  Isten  szeretett  fia  beteljesíti  a  jóslatokat.
Testének  keresztről  való  levétele  sem  szokványos.

Nem pietà: a tündöklő keresztről csurog a vér, tövében
kis csoport indul a letakart testtel, hogy eltemessék.
    A  tizennegyedik  stáció  az  előzőkön  fölül  is
megkülönböztetett  figyelmet  érdemel.  Nem  a  sírba
helyezés képe ez, hanem a feltámadásé; a nyitott sírba
egy  római  katona  lép  be  hátrahőköl,  és  szeme  elé
kapja  kezét,  mert  elvakítja  a  világosság.  Isten
beragyogja  a  sírboltot,  de  a  testet  nem  látni:
feltámadt.
   Borbély Károly megfestette azt a keresztutat, amely
Isten  örök  jelenlétéről  és  Jézus  szenvedésének
értelméről, a feltámadásról szól.

Dr. Szitányi György
- Gödöllő -

Forrás:  Osservatorio  Letterario/Magyar  nyelvű  ondine
melléklete
(http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/kalvaria.htm)

 EPISZTOLA

----- Original Message ----- 
From: "Francesco Barral del Balzo"
To: " Dr. Bonani G.O.-né Prof.ssa Tamás-Tarr Melinda" 
Sent: Tuesday, January 17, 2006 4:54 PM
Subject: köszönöm a folyóiratot

Genova, 2005. január 17.
Kedves Melinda!

   A téli szünet idején nagy érdeklődéssel olvastam a
folyóiratodat  és  gratulálni  szeretnék  az  óriási
munkához  és  eredményhez!  Azon  is  csodálkozom,
hogy már tíz éve csinálod.
   A  sok-sok  dolog  között,  nekem  elsősorban  a
"Tradurre-Tradire" tetszett nagyon. 
   A fordítás mindig az én gyűlöletem-szerelmem volt:
szerelmem,  mert  mind  az  iskolában,  majd  mind
hobbyból  gyakran  foglalkoztam  a  fordítással;
gyűlöletem,  mert  mindig  azt  gondoltam,  hogy  a
legjobb fordítás sohasem lehet olyan, mint az eredeti.
   Az  a  mély  meggyőződésem,  hogy  semmi  sem
szebb, mint közvetlenül, az eredeti nyelven olvasni a
szöveget.  Nekem mindig  hatalmas  húzó  erő  volt  a
nyelvek  tanulásában  és  párhuzamosan,  az  olasztól
nagyon  eltérő  nyelveknek,  pl.  az  ógörögnek,  a
magyarnak  a  tanulása  ezt  a  meggyőződésemet
megerősítette.
   Manapság, úgy tűnik nekem, ezt a problémát túl
gyakran  elbagatelizálják,  sokszor  mindazok,  akik  a
külföldi  szöveg  átvitelével  foglalkoznak,  legyen  az
akármilyen  rétegben,  legyen  akármilyen  típusú...
Hányszor nem halljuk a tv-ben is - mint az amerikai
filmekben -, hogy a cégek "fanno bancarotta", vagy
hogy  búcsúzó  emberek  úgy  mondják  egymásnak,
hogy  "abbi  cura  di  te",  vagy  hogy  egy  bizonyos
cselekményről "non ci sono evidenze" stb... Mindezek
angolról gondatlan fordítások.
   Még az  ún.  közeli  vagy  rokon nyelvekből   való
fordításokban  is  a  gondatlanság  uralkodik:  a  latin
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klasszikusok  fordításainak  néhány  híres  kiadásában
olyan  ijesztő  hibákat  olvastam,  amelyeket  mi  a
gimnázium IV. osztályában sem szoktunk csinálni.
   És ez igaz és nemcsak vigyázatlanságról  -  vagy
tudatlanságról-  van  szó,  de  főképp  szándékos
választásról.  Szerény  véleményem  szerint  a  fordító
munkája szolgáló munka az irodalomban, olyan mint
a restaurátoré a szépművészet területén. Ezt mindig
szem  előtt  tartottam,  amikor  igyekeztem  fordítani
valamit: célom csak az volt, hogy lehető leghűbben
ismertessem  az  olvasóval  a  szöveget...   Sohasem
akartam elbizakodottan újra- vagy újjáírni azt. 
   Vállalnom  kell,  hogy  talán  egy  kicsit  "talebán"
vagyok ebben: pl. Tiziana barátnőmmel - a Sacchetti
Giannozzo íróval  kapcsolatban -  sokszor vitatkoztam
arról, hogy ő az "alkotó" fordításban hisz, valahogyan,
valamikor...   
  Érzésem viszont az, hogy némely fordító ahhoz a
szerény (de azért  nem kevésbé mágnás) munkához
valahogy  nem akar  alkalmazkodni  és  valahogyan  a
fordítás  révén a művészeti  (újra)alkotásban is  részt
kíván venni, ami szerintem nem jogos.

   Ezért  "Tradurre tradire"-ből  nemcsak érdekes
olvasmány, hanem fontos "memento" is létre jön!
...Na  most  a  tárgyra  térve,  a  "Tradurre-tradire"-t
áttekintve, Neked a "Ce n'est pas moi qui" c. verssel
kapcsolatban  például,  sok  különböző  jó  megoldást
sikerült  felsorolnod,  de  mindig  a  nyelvtani  és
jelentéstani  értékeket  hűen  tiszteletben  tartva... 
Mindez  nemcsak  a  nyelv  bírását,  hanem  élénk
fogékonyságot is igényel.

Ezenkívül,  Hanák  Péter  történelmi  kivonatának
fordítását  is  oktató  jellegűnek  találtam,  főképp  az
olasz olvasók számára, mert új fényben világítja meg
azt  a  történelmi  időszakot,  amely,  az  osztrák
császársággal való kapcsolat miatt sok eltérő nuance
ellenére  Olaszországgal  is  közös,  amelyeket  itt
kevesen sejtenek.  

    Érdeklődéssel  várom a folyóiratod következő
számát,  ha  küldeni  akarod  majd,  ...és  ahhoz  is  jó
munkát kívánok!

Búék!*
                                FB.

* A levelet az olasz anyanyelvű szerző eredetileg
magyarul írta!

LEVÉLVÁLTÁS:

@-posta:  Ferrara, 2006. január 19. 11.26

Kedves Zsolt!
 
December  5-én  feladott  könyvét*  tegnap  kaptam
meg! (Ez a Magyar Posta R.t.! Még örülhetek, hogy
egyáltalán megérkezett: még az ajánlott küldemények
is  ilyen  sokáig  cammognak.  Ez  utóbbiakhoz  képest
gyorsan jött... /Hadd legyek kicsit gonosz./)  Nagyon
szépen köszönöm!

Szeretettel köszöntöm és kívánok erőt, egészséget és
további jó munkát!
Isten áldja!
Melinda

*  Mesterházy Zsolt:  Honfoglalások kora  (avagy a Kárpát-
medencei népek összeolvadásának története) (Kr. E. 2200 –
Kr. u. 1250.), Fríg Kiadó

@-posta: Ferrara, 2006. január 19. 21.10 

Drága Melinda!
 
   Nem igazán tudtam, mi lehet, ezért inkább vártam.
Eszerint  nem  hiába.  Ha  napi  20  kilométert
gyalogoltam  volna,  én  is  odaértem  volna  vele
Ferrarába.  Tavalyelőtt  átszervezték  a  postát
szülőhazájában. Kiszórták belőle a vasutat – tudja a
postakocsikban  szedték  szét  irányonként  a
küldeményeket az éjszakai postavonatokon – átálltak
közúti fuvarozásra. Mivel kis ország vagyunk, ha egy
faluból valamit feladok a szomszédomnak, azt elviszik
Budaörsre, az új csillogó csarnokba, ott megművelik,
és visszahozzák.
   Igazából  az  a  baj,  hogy  a  Keletiben  működő
őspostásokat  kirúgták,  mert nem akartak Budaörsre
menni  dolgozni.  Ott  ma  csak  postát  sosem  látott
emberek  dolgoznak,  már  ha  van  elég.  Leginkább
nincs.  Sajnos  beszüremlett  kis  hazánkba  az  a
dekadens  nyugati  nézet,  hogy  az  ember  a
leggyengébb láncszem, ezért  a  munkafolyamatokból
ezt a kártékony állatfajtát mindenáron ki kell irtani.
   Két éve több nemzetközi  szerződésünk ment kis
híján tönkre miattuk,  mert a németországi  postát  2
hónappal később kaptam meg. Már azt hittük, hogy
utáljuk egymást a partnerekkel. Ennyit a postáról.
   Mozgalmas  hétvégém-elejém volt.  Szombaton  a
Zürichi  Magyar  Történelmi  Egyesület  szekcióülésén
mutattam  be  a  kollégáknak  a  könyvet,  amelyet
megtisztelt  Püspöki  Nagy Péter  történész professzor
is.  A kölcsönös tisztelet  jegyében megismerkedtünk.
Vasárnap  a  Szabadság-téri  református  gyülekezet
szabadegyetemén  voltam  előadó  az  etruszk
etnogenezis  és  a  Szent  Korona  történetéről.
Megdöbbenésemre az ügyes szervezőknek hála, vagy
200-an érdeklődtek előadásom iránt.
   Tegnap Gyöngyös volt az úticél, ahol Pető Imre és a
város hun-örmény-perzsa hagyományokat eleve-nített
fel.  Elképesztő  táblás  –  500  fő  -   ház  előtt
dolgozhattunk, ahol a gimnazisták, sőt fiatalabbak is
megtudhatták,  hogy  nemcsak  Árpád,  hanem  még
további  60  idetelepülő  keleti  vezért  kell  ezután
számon  tartanunk  honfoglalóként  –  hisz  nyilván
minden  bevonulásnak  kellett  vezére  is  legyen.
Remélem, további gondolkodásra sikerült késztetni a
hallgatóságot.  És  persze  akarva-akaratlanul  Alinei
sztyeppei elgondolásait is tovább sikerült erősíteni. Ez
mindenképpen jó hír – neki is. 
   Külön  megrendültem  az  Iráni  Köztársaság
képviselőinek  gáláns  támogatásán,  akik  a  három
 népről  szóló  kiállításhoz  pazar  látható  anyagot
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biztosítottak képekkel és szép tárgyakkal. Talán tudja,
a hun nyelvi lelet örmény lejegyzésben maradt fenn,
ennek  meg  jó  része  Iránba  került  a  történelem
folyamán.  Ez  magyarázza  a  különösnek  tűnő
konferencia megszervezését is annak jegyében, hogy
a  korábban  elgondoltnál  jóval  több  közünk  van
egymáshoz. 
  Pető  Imre  továbbművelte  a  hun  szóleleteket,
melyeket korábban közreadtam, és elemzése érdekes
következtetéseket tartalmaz: http://hunnyelv.uw.hu/  
   Az  iráni  kollégáktól  azt  várjuk,  hogy  segítsenek
Detre  Csaba  örmény  forrásainak  továbbításában,
miáltal hozzájuthatnánk végre a Perzsiában fellelhető
örmény forrásokhoz a hun nyelvi  kérdésekben is.  A
közvéleményt  talán  sikerült  fogékonnyá  tennem  az
elmúlt években, de az eredeti forrás hiányában nem
gondolhatom,  hogy  a  hivatásos  nyelvészet  komo-
lyabban megvizsgálja a kérdést. A helyzet bonyolult,
de azon vagyunk, hogy a forrást is kézbe vehessük.
Addig még sok nép és érdek lesz, amire tekintettel
kell lennünk.
 
Búcsúzom, éljen és virágozzék a Magyar posta. Meg a
hun-magyar nyelv.
Kézcsókkal

Zsolt

@-posta:  Ferrara, 2006. január 20. 9.13

Kedves Zsolt!
 
  Nagyon  köszönöm  élvezetes  reagálását  és
beszámolóját.  Örömmel  olvastam  a   sűrű  program-
jairól  szóló  tájékoztatását.  Nem  semmi,  gratulálok!
Nagyon  merem  remélni,  hogy  minél  előbb  sikerül
előrehaladni  és  valós,  biztos  képet  kapni  törté-
nelmünk és az egyetemes történelem régmúlt idejétől
kezdve napjainkig. 
    Rendkívül  izgalmas  olvasmányoknak tartom még
csak  e  kezdeti  felületes  gyors  átolvasás  alapján  is
mind az Ön, mind más kutatók munkáit. Az is nagyon
izgalmas, hogy tulajdonképpen sok eltérő vélemény-
nyel,  következtetéssel  találom szemben magam. De
ez  nem  baj,  csak  az,  hogy  sokszor  a  különböző
véleményeken lévő tudósok, kutatók számomra érthe-
tetlen,  megfoghatatlan ellenségeskedéssel  viszonyul-
nak  egy-egy  újabb,  esetleg  alapjaiban  megdöntő
újabb  kutatási  eredményekhez.  Kár.  Örülnék,
ha komolyan  tanulmányoznák,  valamint  elismernék
ezeket az újabb eredményeket,  konkrét és határozott

következtetéseket,  hipotéziseket  vagy kritikai észre-
vételeket - anélkül, hogy egymást sértegetnék - s új
megvilágításban  értékelnék,  esetleg  átértékelnék  a
saját  eredményeiket.  Sajnos  sok  esetben inkább
valami háborúskodásra emlékeztető légkört érzek ki.
Nyilván a szakmai féltékenység és irigység a forrása
az ilyen emberi magatartásoknak. Az én értékítéletem
szerint  ez  nem  kutatókhoz,  tudósokhoz  méltó
magatartás,  hanem piaci  kofákhoz  hasonló  reakció.
Még  a  téves  elképzelések  is  fontos  láncszemek  a
továbbhaladáshoz! Sőt! 
   Engem elgondolkoztatnak  inkább.  Hasonló  véle-
ményen  vagyok  Varga  Gézával,  aki  azt  mondja  az
általa szerkesztett  «Bronzkori magyar írásbeliség»  c.
könyv  előszavában:  «...a  szerzők  véleménye  egyes
kérdésekben egymástól eltérő (következtetéseik nem
szükségképpen  egyeznek  meg  a  lektorok  állás-
pontjával sem). Ez nem feltétlenül jelenti egyik, vagy
másik nézet kritikáját. Helyesebb ezeket a pontokat a
továbblépés  irányába  mutató  jelzésnek  tekinteni,
hiszen  az  ellentmondások  sok  esetben  csak
látszólagosak és további  hipotézisekkel  feloldhatók.»
Gondolom,  Ön  is  tapasztalta,  hogy  én  is  ilyen
szellemben  jelzek,  jelentetek  meg  írásokat  mind
mások, mind magam tollából.
    Mint,  ahogy  már  említettem,  s  ami miatt  Ön  is
izgatottan  kíváncsi,  a  most  márciusban  megjelenő
lapom tavaszi számában az etruszk írás megfejtéssel
kapcsolatban publikálok egy terjedelmesebb kompa-
ratív jellegű írást egy új megoldás kapcsán. Az Ön és
az olasz álláspontok szerinti példákból is szemléltetek
valamit.  Most  olaszul  dolgozom  rajta.  Amikor
elkészültem a lap teljes összeállításával, akkor hozzá-
látok  a  magyar  nyelvű változatához is,  ami  valószí-
nűleg nem az eredeti, olasz nyelvű esszének a fordí-
tása lesz, hanem annak alapján fogom összeállítani.
Ezt  majd  abban  a  pillanatban  döntöm  el,  amikor
hozzájutok.  A  fejemben  rengeteg  minden  kavarog,
csak  legyen  energiám  és  időm  időben  elkészíteni
mindent.
   Most el kell, hogy búcsúzzam. További jó munkát
kívánok és várom újabb, szívet-lelket melegítő kuta-
tási  eredményeit,  híreit  valamint előadásainak  vissz-
hangjait stb.
Szeretettel köszöntöm:

Melinda
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Borbély Károly: XIII. Stáció

    Juhász Gyula (1883 – 1937)
HÚSVÉTRA

Köszönt e vers, te váltig visszatérő 
Föltámadás a földi tájakon,
Mezők smaragdja, nap tüzében égő,
Te zsendülő és zendülő pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön élő,
Fogadd könnyektől harmatos dalom:
Szivemnek már a gyász is röpke álom,
S az élet: győzelem az elmuláson. 

Húsvét, örök legenda, drága zálog,
Hadd ringatózzam a tavasz-zenén,
Öröm: neked ma ablakom kitárom,
Öreg Fausztod rád vár, jer, remény!
Virágot áraszt a vérverte árok,
Fanyar tavasz, hadd énekellek én.
Hisz annyi elmulasztott tavaszom van
Nem csókolt csókban, nem dalolt dalokban! 

Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék,
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok,
És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot,
S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!

    ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!

8

          


