
 

Kovács katáng Ferenc 
 
Ajánlott versek 
 
Jon Fossénak 
 
Csónakok a kikötőben 
kicsik és mozdulatlanok  
az óriás vízen 
 
az óriás vízen 
kicsik és mozdulatlanok 
eltörpülnek a csónakok. 
 
* 
kék fjord 
hajók a vízen  
mint a szerelem 
 
* 
vagy mégsem? 
jött 
ment 
eltűnt 
maradt 
mint egy ringó mozdulat 
 
* 
Eső vagyunk 
hallgatsz 
Hallgatunk 
 

* 
Sűrű a csend 
felszabdalhatatlan 
szétterül a völgyben 
markában tart  
nem ereszt 
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Az év műfordításai 
Skandináv szerzők 

 
„Az év műfordításai című antológiát másodszor veheti kezébe, aki kézbe akar-

ja venni. Az idei kötet értelemszerűen a magyar nyelvű irodalmi műhelyek 2006-
ban megjelent műfordításaiból válogat. Az antológiák már csak ilyenek: mindig 
post festa állnak össze, többé-kevésbé a már meglévőt gyűjtik egybe, Nachlese-
jellegűek, ahogy Rilke mondaná, tehát utólagos szemelgetések az irodalmi köz-
megítélés által időközben jórészt szentesített termésből, továbbá általában egyet-
len válogató tudását és ízlését tükrözik, ha egyáltalán.”  

A fenti idézet részlet Turczi István, a kötet főszerkesztője bevezetőjéből. A 78. 
Könyvhétre megjelent kötet három skandináv szerző művét is tartalmazza.  

A finnországi svéd Claes Andersson verseit, a svéd Torgny Lindgren s a nor-
vég Knut Hamsun egy-egy novelláját Jávorszky Béla illetve Kovács katáng Fe-
renc fordításában. 

(Az év műfordításai 2007, Magyar Napló Kiadó, Budapest) 
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lyen demokratikus szervezési formát. A testvértelen nemzet tudatából végleg ki-
került volna a szomszéd (utca, falu, község, járás, megye, ország), a természetes 
határokon belüliek gondja, baja, élete? A nemcsak vérségi kapcsolatokkal épí-
tett „nagycsaládok” összetartozásának gyakorlata? 
Szekfű Gyula a „dolgok önmagát” néző politikai magatartást ajánlotta annak ide-
jén az érzelmi politika, a gyűlölködés helyett. Az örökös viszály magyar átkát 
nekünk kellene végre megváltoztatnunk „a szétbomló ország, az egymás ellen 
agyarkodó nép” jelleme ellenére, amelynek eredetét a nyugatra került keletisé-
günknek köszönhetjük Koppány óta.  
A nemzeti gondolat egységét nem elég áhítoznunk, de megteremtenünk kellene, 
hogy nemzetfenntartó és országvédő ősi tulajdonságunkat visszaállítsuk és ne le-
gyünk, Zrinyi figyelmeztetése ellenére „a nemzeteknek és magunknak, ellensé-
günknek” prédájává. Jellemünk alakította történelmünk és történelmünk visszaha-
tott jellemünkre. Meggyőző példának itt van az elmúlt félévszázad, amellyel nem 
vagyunk képesek, leszámolni. Pedig ugyancsak tanulságos volna egykoron, ami-
kor máig érő hatásait bevalljuk, elismerjük, kijavítjuk. A nevelés, a nemzeti neve-
lés sem elegendő ehhez, mert úgy vagyunk vele, mint a szülővel, aki „
foglalkozik” gyermekével, ahelyett, hogy minden mozdulatára ügyelve példát 
mutasson neki. Széchenyivel előszámlálhatjuk nemzeti vétkeinket, de ha nem fe-
lülről kezdjük az orvoslást: a vezető réteg betegsége fertőzi, mert mindig is meg-
fertőzte, a magyarságot. A magyarság társadalmi kettészakadása, a katolikus-
protenstáns ellentét sem járt emberséges társadalmi hatással, és meghirdetett osz-
tályharcaink célját feledő diktatúra sem vált javunkra, nemzetellenességével, jó-
kora lapáttal, okozta mai siralmas állapotunkat. Hazafiságunk formáinak kialakí-
tását és irányítását jobb híján, jó ideje, a maguk szája íze szerint, a jövevények 
befolyásolják, diktálják. 
Vissza tehát, újra csak vissza kell térnünk a „paraszti józanészhez”, népi kultú-
ránk egyesítéséhez, amely az önismeretre építhető magyar szellemiség alapja. 
 
 A Mi a magyar? kérdésre adott mai felelet az eddigieknél szélesebb körüljárást 
igényel. Japán évszázad alatt európai műveltségű állammá vált, anélkül, hogy 
nemzeti hagyományait feladta volna. Vagy éppen azért, mert ápolja. Nekünk is, 
hányféle területen található sajátosságunkat illene előszámlálni a magunk megvál-
toztatása végett?! Az élőnyelv, a tudományok, az irodalom, a művészetek, a nép-
rajz, népszokások, a népi tudás, gazdálkodás, a honvédelem, az iskola, a zene, a 
tánc, a játékok, a viseletek, az építkezés mellett, a műemlékek, a sport, a konyha, 
a háziipar és még sok más terület nyújt izgalmas és felemelő tudást mindarról, 
amit a hagyományátadás és – átvétel végeláthatatlan folyamatában elsajátítva, a 
magunk és az utánunk következők életét, magyarságunktól megszabottan, a világ 
többi nemzeteihez hasonlóan, a legtermészetesebb útra, a velük azonos holnapok-
ba terelhetünk. 
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* 
mint a felhők moccanása 
rezdül a szívünk  
s kékké válunk mint az ég 
ülünk 
hallgatunk 
kékség 
derengő fényözön 
 
* 
Szeretném megfogni  
de nem találom a kezed 
 
 
Kolbein Falkeidnek 
 
Havazik 
nevezzük hónak 
angyal köntösbe  
öltözött jónak. 
 
* 
Megfeketedett ezüsttálcán 
decemberi napsugarat 
szolgálnak fel a reggelek. 
 
* 
A tengerhez 
mint elveszett gyermek  
mindig visszatérsz 
a hobbyvitorlás 
kocahalász idillt 
langyos öblökbe űzöd 
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* 
Változik a föld, állatok 
s emberek jönnek, mennek. 
Csak a tenger örök 
bolygónk csillagokra 
örökkévalóságra tekintő 
kék szeme. 
Ha a földnek lelke van 
benne rejlik. 
 
* 
Köszönöm, jól vagyok 
a fák kopasz koronája 
ákombákom ceruzarajz a gyűrött 
selyempapíron 
  
Köszöm, jól vagyok 
meglátod fehér 
karácsony lesz megint 
csak ez a nyavalyás 
vezeték az orrból  
ne gubancolódna mindig. 
 
 
Rolf Jacobsen emlékére 
 
koppanó lépted (volt) 
a nagyváros zaja 

 
* 

 
tejeskocsi, koccanó üresüvegek, elsuhnó vonat, neonreklám, gőzhajó, autókere-
kek, firkált betonfal, útkanyar, mulató, éjszakai villamos, csatornarács, szakszafon 
az ötödikről, távírópóznák, csilingelő írógép, szennyvízlevezető, kőpincék, tükrö-
ző kirakatüveg, gávezeték,  – a város metafizikája 
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ra. Ha a templomtól távolabb eső falu népe valamiért nem mehetett templomba, „
mégis egy közülük menjen el mindnyájuk képében”, szól Szent László egyik pa-
rancsolata. A 10, 100, 1000, 10.000-es rendszer a keleti népek hadseregszervezésé-
nek alapja volt, és nyomai megtalálhatók Szent István és Szent László törvényei-
ben. Ilyenformán a tízes egységbe tartozó családok egybetelepítésével, „Szent Ist-
ván egyszerre szolgálta az ország katonai érdekeit és az egyházi szervezetet.” Mert 
hagyományainkban elevenen élt a gondolat, hogy a vezető, a fejedelem, a későbbi-
ekben pedig a király, nem a föld ura, hanem a nép vezetője. Régi közösségszerve-
zetünkben az ember volt a fontos, és ezt tükrözi tízes rendszerünk is. Első kirá-
lyunk tízfalunként rendelte el a templomépítést. Később a különféle települések 
szervezkedésében, a városok életében jelentős szerepet kapott a tízes szervezet, 
amely régi katonai szigorából engedve a polgári teendők szervezésére alkalmasnak 
szelídült. Az ősi szervezetben tíz család vagy ennél több is, tizedet alkotva teljesíti 
katonai kötelezettségét, de együtt végeznek közös munkában útjavítást, kutak tisz-
títását és más közmunkát. Az élén álló tizedes legfőbb kötelessége volt számon 
tartani a vezetése alatt álló közösséget. Ha valamelyik családjában baj történt, segí-
tett. A tizedes rendszerint a legtekintélyesebb családfő volt, évenként választották 
azt, akire az egész közösség hallgatott. Jakab Elek, Kolozsvár történetírója sze-
rint: „A városnak negyedekre felosztása tizedesi és kapitányi intézményekre, szép 
és egészséges alkotása volt a régi századoknak, lelkesítő emlékei egy küzdelmek 
és dicsőség között eltelt múltnak, mire büszkén gondolhat a mai nemzedék, s azt 
fejleszteni, a korhoz idomítva fenntartani az ősök emléke iránti tisztelet és a ma-
gyar nemzeti érdek követeli.” A székelységben, Kolozsváron, Debrecenben, Kő-
szegen, Szombathelyen, Győrött, Egerben, Szatmárnémetiben, Nagyváradon, Sze-
geden, Kecskeméten és másutt működő tízes szervezetek az ezernyolcszázas évek 
végéig fennmaradtak. Kolozsváron a második világháború éveiben néhány eszten-
dőre felújíthatták nemzetvédelmi céllal. Napjainkban, Egerben próbálkoznak en-
nek visszaállításával.  
A becsület, a tisztesség, a nyíltság az adott szó szentsége és más magyar sajátos-
ságnak akart jók mellé ma is hozzáírhatjuk a közszolgálat hitét. „Ahol hosszú ki-
sebbségi élet volt a tanítómester, ott beszélni lehet már közösségi gondolatról, 
szolgálatot vállaló jó szándékról, magánember és hatóság közötti együttműködési 
törekvésekről ... felelősségvállalásról. Rengeteg cselekvési vágy él az emberekben. 
Az egymásért való aggódás és tettrekészség mind olyan kincsek, amelyeket a tár-
sadalmi közösség javára kihasználatlanul hagyni vétség a nemzetközösség ellen.” 
Puskás Lajos hat évtizeddel ezelőtti tanácsa tanulmányozásra, alkalmazásra vár. 
Az életközösségek tizedesi munkáját egyszerű emberek végezték, az a magyar tö-
meg, akit mostanában cselekvésképtelenségre kárhoztat a meggondolatlan és elma-
radott vezetők kicsinyes felfogásából eredő gyakorlat. Otthon és a szórványban élő 
magyarok szervezkedésének megújítását jelenthetné a tizedes módszer vizsgálata. 
Vajon annyira megváltozott volna gondolkodásunk, hogy ne fogadná vissza e mé-
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volna és kellene mutatnia, aki „ha ti nem akartok engem, én akarlak titeket” üze-
netével tett tanúbizonyságot népe mellett.  
Intők Reményik Sándor hatvanhat évvel ezelőtt Mi a magyar? című, verssorai:  
 

„Magyarok voltak Magyarország nélkül, 
Magyarok vannak Magyarország nélkül, 
Magyarok lesznek Magyarország nélkül. 
Mert az országnál mélyebb a magyarság, 
Mert test az ország és lélek a nép –„ 

 
Ez akarjuk?! 
 
A magyar jelleget az idő és a hely szülte és alakítja ma is. Nem vagyunk jobbak 
vagy rosszabbak másoknál. Csak másak. Összeboronálásunk folyamatában egyre 
hasonlatosabbak más nemzetekhez. A lényeg az, hogy jó tulajdonságainkat meg-
őrizzük. S mert a nemzeti jelleg alakítható, szegényedését vagy kiteljesülését vi-
gyáznunk szükséges. Idegenek, idegen hatások, politikák rombolhatják. Hóman 
Bálint görög, szír, arab és nyugati források alapján a honfoglaló magyarokat így 
jellemzi: „szabadságot szertő, jogait ismerő, idegenekkel szemben óvatos, körülte-
kintő, sőt körmönfont, de alapjában nyíltszívű és egyenes, de sokszor álhatatlan, 
az élet küzdelmeiben bátor, munkabíró, nélkülözést tűrő, de a jólétet, a pompát 
kedvelő, hallgatag és szófukar, de mulatozás közben kedélyes”. Embere válogatja. 
Hasonló erényekkel bármelyik európai nemzet büszkélkedhet. Nagyon mélyre 
kellene ásnunk, hogy általánosan elismert sajátosságainkból újat előbányásszunk.  
A skandináviai országokba befogadott magyarok jellegzetes tulajdonságai között 
elsőként a szorgalmuk említhetjük. De ezt a tulajdonságukat, hasonulva az ősla-
kossághoz néhány keményen ledolgozott esztendő után, leginkább új állampolgár-
ságuk megszerezésével, rendre feladják, gondolkodásmódjuk lassul, elkényelmes-
kednek, művelődésigényük sem gyarapszik, közösségi szellemük elsorvad. Vál-
toztatni ezen otthonról kaphatnának ösztönzést. És régi hagyományaink feleleve-
nítésével és alkalmazásával javíthatnának egyre sanyarúbb közérzetükön. 
Itt van például a magyar szervezkedés ősi módszere a tizedesek rendszere, az egy-
mássegítés magyarság által sikeresen gyakorolt módozata. (Lásd még; Tar Kár-
oly: Magyar szerveződés, Szabadság, 2004; Tar Károly: Magyar dolgok, Erdélyi 
Kiskönyvtár 22, NIS Kiadó, Kolozsvár, 2002 )  
László Gyula, a honfoglaló magyar nép életét bemutató könyvében, (A honfoglaló 
magyarok élete, Püski, Budapest, 1997) bizonyítja, hogy a magyar nagycsalád 
neve, a szláv család jövevényszó megjelenéséig, a nép, had, nem, ág kifejezések 
csoportjába tartozó falu volt, amelyben a 10-es rendszer volt érvényben. Eleink 
mágikus erőt tulajdonítottak a tízes számnak. A falu tíz tagjának képviseletében a 
kiválasztott, akár tüzes próbát is tehetett a kisközösség tisztaságának bizonyításá-
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Mervel Ferenc emlékére 
 
nézd Ferencem 
úgy látszik mindhiába 
ez a globálisan felfújt  
világtudomány 
ha gombostűhegynyi  
apró lukon át 
hagyott téged a semmi 
sötétbe leperegni 
 
addig-meddig  
ez a világháló 
Internettnek csúfolt 
rossz kerítő 
kötött össze minket hogy 
férfiasan kezetrázzunk 
s egy kicsit együtt haljunk  
 
* 
azt mondod szép 
azt mondom nagyon 
azt mondod jó 
lehetne jobb 
hol a határ, kérded 
azt hiszem sehol 
 
* 
mint borostyánkő 
vagy kékeszöld árny 
 
a tavaszi halál 
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