
TED HUGHES Rigók
Borzalmasak az éber, szikrázó rigók a pázsiton:
Egy-egy spirálacél inkább mintsem elevenség - higgadt,
Halálos sötét szem, s azoka gyönge lábak
Eszeveszett kapirgálásra szögezve - egy lökettel, ugrással, döféssel
Lehagyják a percet, és előcibálnak egy-egy vonagló valamit.
Semmi hanyag késlekedés, semmi fásult tekintet,
Semmi sóhaj vagyfejvakarás. Csak ugrás, csak döfés
És egyfalánk pillanat.

Netán együgyare mért koponyájuk, vagy edzett
Test, vagy szellem vagy egy fészeknyi poronty
Adja életüknek ezt a lövedékszera és gépies
Eltökéltséget? Mozart agya ismerte ezt, meg a cápaszáj
Amely még saját oldala vére szagára is
Ráéhezik s fölzabálja magát: e foganatos erőt, mely
Túl nyersen sújt, hogysem bármi kétely szelidítené
Vagy gátlás léprecsalná.

Az ember egészen más. Hőstettek lóháton,
Vagy hagyja le naptárát egy széles asztalon,
Vagyfaragjon egy csöpp elefántcsont díszen
Éveken át: önmagát bálványozza tette - míg érte,
Noha alázattalolvadna föl imában, milyen harsányan és mily
Tomboló tűzierek fölött orgiáznak s hozsannáznak
A tébolyító démonok, milyenfekete
Vadonban zokognak néma vizeket.
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A lovak
Bebarangoltam erdőket szürkületkor, sötét előtt.

Gonosz levegő, fagyot foganó némaság,

Sem levél, sem madár,-
Fagyba forradott világ. Kibukkantam az erdőből odafönt,

Ahol leheletem zilált szobrokat vont az acél levegőbe.

De a völgyek szürcsölték a sötétet,

Míg az ingovány sávja - fölfénylő szürkeség kormos üledéke 
Kettészelte az eget előttem. És láttam a lovakat:

A sara szürkeségben óriás - összesen tíz 
Néma megalit. Lélegeztek, egy moccanás se,

Zuhogó sörénnyel és görbített patával,
Egy mukkanás se.

Ellépegettem: egy se horkant, nem is rebbent fejével.
Szürke néma töredékei

Egy szürke néma világnak.

Űrben füleltem fönt a mocsár-háton.
Pólingmadár sivítása a csöndbe hasított.

Lomhán feslett ki minden apróság a sötétből. Majd a Nap
Narancsszín, vörösben, vörösben kifröccsent

Hallgatagon, beszakadt egész velejéig s lökte afelhőt,

Tisztára söpörte a mélység sarát, kékre derült,

S a csüngő roppant planéták -.
Fordultam is

Lázálomban botladozva, sötét
Erdőkbe lefele a kigyúlt magasokból,

S a lovakhoz értem.
Még mindig ott álltak,

De most párállva és ragyogva a fényfolyamban,

Zuhogó kősörényük, görbített patájuk,
Moccantak, megtört a jég, míg körülöttünk

Tüzeit esiholta a fagy. De még mindig egy mukkanás se.
Egy se horkant, nem is toporgott,

Csüggő koponyájuk mint horizontok, egy türelem,
Völgyek fölött magasan afeküvő vörös sugarakban -
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Zsúfolt utcák zajában, lábalva évről évre, arctól arcig,
Ilyen magányos helynek emléke bárcsak kijutna még

Patakok és vörös felhők között, hol pólingmadarat hall,
Horizontokat hall kitartani az ember.

Báthori Csaba fordításai

Elhunyt Balassa Mária

Egy-egy folyóirat, újság olvasói többnyire csak azokat ismerik, akiknek nevét
a cikkek alján olvassák. Azokét nem, akik a háttérben, rejtve végzik munkáju
kat, a lap összeállítását, megjelentetését. Ilyen csöndes háttéralakja volt a Vigi
liának másfél évtizede Czinkotszky Istvánné Balassa Mária. Pótolhatatlanul
fontos volt a munkája, hiszen a szó legjobb értelmében "háziasszonya" volt a
folyóiratnak: mindenkit ismert, mindenhová voltak személyes kapcsolatai, tár
gyalt szerzőkkel, szellemesen társalgott bárkivel, igazodva a másik igényeihez
- ugyanakkor viszont természetesen vállalta el s feltétlenül megbízhatóan vé
gezte a legegyszerűbb irodai munkát is.

Mégsem munkáját fogjuk leginkább hiányolni, hanem páratlanul értékes
személyiségét. Kivételesen boldog házasságában élt férjével, de korán elveszí
tette őt. Amikor fia felnőtt, megnősült, derűsen és mélységes hittel vállalta az
özvegyek magányos életét. Kereste, kinek és hogyan lehet a szolgálatára. így
került a Vigiliához, s a szerkesztőség csakugyan második otthonává vált. De
aktív tagja volt a Margitosok Baráti Körének is, s mindig szívesen vállalko
zott, bárkinek szolgálatáról, segítéséről volt is szó.

Hirtelenül érte a halál, bár évek óta tudatosan készült rá. Mindnyájan tanul
hattunk tőle, milyen derűsen és bátran nézett szembe a testi fájdalommal, a köz
vetlen halálveszéllyel, milyen gyermeki hittel készült a nagy találkozásra a
Mennyei Atyával. Másokon mindig készségesen segített, saját egészségének rom
lását, elhatalmasodó betegségeit viszont tréfás könnyedsége, mindig fiatalos tem
peramentuma mögé rejtette. így hordozta egyedül - a szenvedő Krisztussal
egyesülve - életének egyre súlyosbodó terhét. A halála előtti órákban, az in
tenzív osztályon olyan nyugodt, békés volt az arca, mint aki már hazaért.
Munkája, jelenléte hiányozni fog, de élete - hisszük - beteljesült, s együtt
van már Krisztussal, Máriával, kedves halottjaival a szentek boldog közössé
gében.
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