
Mariella Mehr 
két verse
Mariella Mehr, svájci cigány írónő magyar nyelven 2003 óta ismerős.
A budapesti L’Harmattan Kiadó Kőkorszak című könyvét fordítá-
somban jelentette meg. Beney Zsuzsa a könyv bemutatását ezekkel
a szavakkal kezdte: „Mariella Mehr könyve — amit egyaránt nevez-
hetek szociológiai tanulmánynak, vad és keserves vádiratnak, magát
és másokat az elviselhetetlenség határáig meggyötrő vallomásnak,
mindezeken túl (vagy innen) a XX. század egyik legmélyebben meg-
élt, meglátott és megírt dokumentuma. Szerzője 1947-ben született
cigánygyermekként Svájcban.” (Jelenkor, 2003. szeptember, 928.)

Később Üzenetek a számkivetésből címmel megjelent verseit szólal-
tattam meg magyarul (L’Harmattan, 2008). Viharfarkasok című ver-
sének befejező gondolata: „A tűznél utolsó imádságom is megper-
zselődik, de a farkasok szemében mintha felvillanna a jövő csírája.”

2003-as verseskötetének már címében jelen van a farkas: Das Stern -
bild des Wolfes — A farkas csillagképe. Hozzám írt leveléből idézek: „A far-
 kas és a denevér — kedvenc állataim. Ahol élek, fejem körül röpköd -
nek a denevérek. Hallásom jó, meghallom őket, a farkashoz hasonlóan
ők is rokonaim. Az olasz toszkán erdőkben újból megjelentek a far-
kasok. Sajnos sok bosszúságot okoznak — mert rosszul bánnak ve-
lük, félreismerik őket. Védett területen élnek, a gondozók ezért azt
hiszik, hogy megszelídíthetők. Az emberekkel szemben elveszítik tar-
tózkodásukat, s betörnek lakott területekre is. Korábban Bulgáriá-
ban és Törökországban találkoztam farkasokkal. Néha tízméternyire
közel jöttek. Ebben az időben teherautós autóstoppal barangoltam.
Azóta szeretem a farkasokat. Lehet, hogy túlélésemhez nyújtanak
segítséget. Sok-sok évvel ezelőtt egy indián azt mondta nekem, hogy
a farkasok hozzátartozóim.”

Az alábbi két verset, a „Csend” verseit, az említett kötetből vettem.

Az ész jéghideg
folyosóin
céltalanul
bolyong a csend.
Némaságba rejtőzve
eljátszottam boldogságomat,
elveszítettem
otthonom kulcsát.
A szavak menekülnek
előlem, máshol
ütöttek tábort.

DÉVÉNY ISTVÁN

1929-ben született Szege-
den. Teológiai tanulmányait
Szegeden és Budapesten
végezte. 1958 és 1972 kö-
zött a Szegedi Hittudomá-
nyi Főiskolán tanított. 1972-
ben emigrált Svájcba, ahol
egyházi szolgálatban állt
1979-ig. 1980-tól a bázeli
Egyetemi Könyvtárban,
1984-től nyugdíjazásáig a
luzerni teológiai fakultás
könyvtárában dolgozott. 

119



Él talán valahol valaki,
aki szebbé álmodja
a világot?
Kora hajnalban
eltűnnek a kérdőjelek.
Távol a csillagoktól
tétova ajkam
mosolyra fakad.
Maroknyi időt
szorongatok kezemben.
Megtépázott szárnyakkal
keresem az utat
a csend
folyosói felé.

Minden szó
elveszíti
jelentését,
száműzött.
Üresen kong
a csend.
A zajban eltűnnek a szavak,
halálközelben
a szégyenérzet.
Ki vagyok én, hogy elmeséljem
mi volt mindenek előtt?
Szavaimat napkorongba írtam,
bevéstem fák törzsébe,
kövekbe.
Egyetlen szó maradt:
Árulás.
A hit
befejezte szolgálatát,
fogaskerekei nem kapaszkodnak
sem a szívbe,
sem az értelembe,
ősrégi búvóhelyeibe.
Egy szójáték
tűzbe hull,
elhamvad,
mint minden használt,
elhasznált szavunk.
Kiáltásomat
nem hallja senki.

120


