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Kabdebó Tamás

Róma-amor*
(Che piu ha, piu lassa
A con maggior dolore passa)

(a) Az URBS Hajnalban fogadta a vándort. A nap
vörös sugarai döfködték a görögdinnyék méregzöld
héját, melyek közt kornyadozva, bóbiskolva
zötyögött a szamaraskordé tetején. A Porta
Portesén kocogott be a csacsifogat, gazdája,
egy öreg, fogatlan dinnyés, csutorával a szájában, a
fal tövében hamarjában kiárulta a dinnyéket, mielőtt
a bolhapiac zsibárusainak, vevőinek, tolvajainak
nyüzsgése elborította volna a kőterepet. A
húszéves magyar menekült fiú leült a kövezetre,
hátát egy mérföldkőnek támasztotta, már
sima, még hajnalhűvös volt ez a travertina –
s mivel három napon át autót-teherkocsit-kordét 
stoppolt: azon nyomban elaludt.

Álmában egy diadalmas légió elcsigázott
centuriója volt, a Via Sacra felé masírozott, amikor 
kidőlt a menetből. Arra ébredt, hogy valaki
a farzsebében kotorász. Egy fürge ujjú, sült 
kolbász szagú zsebmetsző megszabadította
menekültügyi útlevelétől. (Néhány sestertius vagy líra, egy
zacskóban a nyakában lógott, ez megmaradt.)

Átélt már cifrábbakat is és kegyetlenebb környezetben.
Nem riadt meg új helyzetétől, hanem átadta magát
sorsának, melyet egy kívülről – azaz az Urbsból, belülről –
érkező eumenis mért rá. Óh igen, az elkövetkezendő
időkben majd megkísérel felemelkedni és meglovagolni
a felszabadító balsors lovát, hogy az őt e
valóságos és szimbolikus aktussal hatalmába kerítőnek
ne csupán játékszere, olykor ura is lehessen.
(Megéhezett, focaccia után nézett – melyet, Magyarhonban,
Beatrix királynő szakácsai elpogácsásítottak – egy
kóricáló kutyát és a frissen főzött kávé szimatát követte.)

Az eumeniszek egyben erinisszek is, kik hol
vésszel, hol káprázattal szolgálnak. Festő elődjére, Sanzióra 
mértek
ecsetrevaló bájt, sziporkázó szemet, pestishalált, druszájára,
Timótra a mennyország ígéretét, előtte kolosszumbeli
tigrisfoghalált; a Forumnak, a Lateránnak és a Vatikánnak
szent, majd vérnősző, utóbb alázatos pontifexet; a várost
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talpaló tikkadt zarándokokra  – a nap
delelőjén – az afrafát enyhítő szökőkutak színterén.

Áldott legyen az a kolbász szagú tolvaj
szajha aki az angol illetőségű igazolványától
megszabadította, útleveletlen szabad emberré tette,
itt maradásra kényszerítette.

(b) Róma Szent Mihály lován, hogy láthassam az egész várost
A hét domb egyikére fölkapaszkodám
Majd letekintve – honnan érclován ülve Garibaldi,
ajkbiggyesztve, Pio Nono Vatikánjára néz,
az orom hátán a rom szüntelen alakulását láttam;
rádöbbentem: Rómában nincsen penész
mert újrasarjadva minden mindenre épül
és ez a föltöltődés a történelem.
(Lám odafent, azaz, lefutván: idelent
a pápaságba is beépült a bűnös,
a kiirthatatlan pogány elem.)
Elfogott a kétség, lehet-é, hogy nemcsak Janus
De kétarcú, pogány-keresztény minden Isten?
egyik kezével sújt, hogy aztán föléd hajolva
a másik kezével fölsegítsen?

***

(c) A Trattoria Marcella , a folyosótól,
mely a Vatikánból az angyalvárba vezetett
éppen két háznyira van. – Itt megtorpantál.

Nem voltál lakáj – ma sem vagy az – udvaronc,
kardinális sem, nem is kegyenc. Mi voltál hát?
hitetlensége börtönébe zárt fegyenc.

A küldöncök egyike voltál, ki Bakócz
Tamás sleppjéből ittragadt. Talán mert
megneszelted az otthoni vészt, az ökörsütés

helyett Dózsa György húsából a pecsenyesütést.
Vagy, ki tudja, Lászai János kanonok
kérésére fölseperted a Stefaono Rotondo kövét. 

Most itt állsz a folyosófal tövében és sárgulsz
mint amott a hárs. A hatvannégyes buszt simogatja
csupasz karjaival a fürtös akác.

A felhőket megfesti az őszi nap, platánlevél
a csipkézett bástyfalon, s mint fönt a felhőszegély
idelent is zománcozott e verőfényes pillanat.
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Az Angyalvárban az egyik Della Robbia.
Zománcának titkát, szelencébe zárva, egy szobor
belsejében rejtette el ó – így a szájhagyomány

A szobor töretlen. A család kihalt. Kihalok én is? 
Avagy kihajtok, mint tavasszal a hárs, az akác? 
(Ha már kenyér nem lehettem, leszek-é kolbász?)

(d) AMOR  (Eine Welt zwar bist du, o Rom; doch oltne die Liebe
Ware die Welt nicht die Welt, wílre denn Rom auch nicht Rom,)

Ő barátjára várt, én egy előadásra 
Mellén feszült a blúz, énekre fakadt a szája,
 Aztán elkezdett az eső cseperegni – 
ő meg, mivel a srác nem jött, pityeregni. 
Átfogtam a vállát, ne sírj, itt vagyok én 
Hunniából idepottyant ifjú legény. A Palazzo Falconieri előtt álltunk, 
A Campo dei Fiori-n megteáztunk, 
Egy hajtincse csészéjébe göndörödött,
 Kiemeltem, megízleltem, meg sem rökönyödött. 
A cipészek utcájában volt egy szálloda 
Ó nagy ég, sántított! Ölben vittem fel oda.
(d) (und des Hexametere Mass leise mit fingernder Hand) 
Holt férjtől özvegyült szép nő sóhajtva köszöntlek
Még egy ölelés s velem elszáguld majd a vonat 
Szent Andrea della Valle harangja ha kong 
Jel lesz az minekünk, a búcsúcsók jele lesz 
Le fairé de l’amour mit tőled Rómában tanultam
Kalauzom légyen, talizmánom az életúton.

*E hosszabb vers egyik szakaszát hat évvel ezelőtt a Kortárs közölte

A 2001. évi Salvatore Quasimodo költői verseny különdíjas alkotása

Verstörténetek
Az első versemet 1943-ban írtam, kilencéves koromban. Kézirata nem maradt fenn, de fejből tudom az egé-

szet. Az éhezőkről és a fázókról szól, ihletforrása a magyar katonák sorsa az orosz fronton. A versnek szabályos 
ritmusa és rímképlete van. Ez a korai „mesterinasi” tudás abból adódhatott, hogy verskedvelő édesanyám számos 
Petőfi-versre megtanított, más valamint születésnapra, házassági évfordulóra szánt versre is. Később, a középis-
kolában, részben dr. Balassa László tanár úr serkentésére, a fejben tartott verskészletem elérte a félszázat, majd az 
ELTE magyar szakán, talán nem hibátlanul, de idézni tudtam száz verset, köztünk néhány műfordítást is.
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Füst Milánt, Kassákot, Walt Whitmant – és azóta sokan másokat – nem lehet a szokványos versírók közé so-
rolni. Az általuk művelt szabad versek főleg sorokba tört mivoltukban különböznek a költői prózától. (Gáldi 
László mondása. „vers az, amit a sorok száma után fizetnek”). Ilyen formán kis élelmességgel számos Krúdy-
novellából ki lehetne hántolni szabadverseket. Ám egyszer, húsz évvel ezelőtt, az azóta elhunyt Határ Győző 
barátom azt mondta nekem: nem írok többé szabadverset. A rím hiánya megakadályozza az embereket, hogy 
idézni tudjanak.” Ennek igazát bizonyítva láttam, amikor kedves ismerősöm, Seamus Heaney megkapta a Nobel-
díjat. Akkor, egy irodalmi esten, a konferanszié felszólította a közönséget bármely Heaney-vers elmondására. A 
jelenlévők közül egyetlenegynek sem sikerült még csak egy teljes strófa soraira sem emlékeznie. Sorfoszlányokat 
nyögdécseltek. Heaney ugyanis szabadverseket ír – jobbára szabálytalan jambus lejtéssel –, zseniálisakat, de nem 
könnyen megjegyezhetőket. (Korunk olasz költői színtelen verseket írnak, mivel az olaszban a rím túl könnyen 
adódik.)

Jómagam mindössze száztíz költeményt írtam életemben, ezek közül százat hagyományos versformában, va-
lamint tíz szabadverset. Nem tartom magam elsősorban költőnek, hanem olyan regényírónak, aki, aránylag rit-
kán, verset is ír, mert olyankor nem tudja magát prózában kifejezni. Termésének fele „folyondár”, abban az érte-
lemben, hogy a versek tartalmilag kapcsolódnak egy-egy prózai művemhez, mint a Danubius trilógia vagy a két 
Róma regényem, illetve a Minden idők című ’56-os írásom.

Mivel kétnyelvű vagyok, angolul is írtam verset – ugyancsak száztízet – melyek témáikban kapcsolódnak ma-
gyar verseimhez, illetve angolul írt prózai műveimhez. Ezeknek egyike az Attila József című kritikai életrajz és 
ennek „folyondárjai”, három, József Attila modorában írt angol nyelvű versem.

Nem vagyok ismert költő vagy versíró, de van két sorom, melynek idézése az interneten, azt hiszem magyar re-
kord. Az ’56-os forradalomról írt Memento libertatem című költemény két utolsó sora így hangzik:

„Ne búsulj kenyeres, ez sem tart örökké,
Százötven év alatt sem lettünk törökké.”

Elmondandó még az is, hogy a megboldogult „átkos korszak” egyik március 15-éjén ezt a sort, mely eredeti-
leg 1976-ban keletkezett, ismeretlen tettesek fölpingálták a Dózsa György úti Lenin-szobor talpazatára, nagy 
meszes betűkkel. Másnap két raj rendőr vonult ki: az egyik átfestette a két sort, a másik falazott az átfestőknek. 
Viszont fiúkori ambícióm sohasem valósult meg: nem szavaltam el a Nemzeti dalt egyetlen nemzeti ünnepen 
sem. Lemaradtam a nálam hivatottabb versmondók mögött.

Szeptember 4-et írunk, ma kaptam meg Rómáról szóló versemért az első jelentős magyar költészeti díjat, a 
Quasimodo-különdíjat. 1971-ben, New Yorkban már nyertem egy nemzetközi költői különdíjat egy ottani anya-
nyelvű pályázaton The Way Tom Saw Him című, Jézusról szóló versemmel. Mikor ezt tavaly lefordítottam ma-
gyarra, Tom így látta őt címmel, folyóiratközlést és vállveregetést kaptam érte.

Az alkotó embert beskatulyázzák az irodalomtörténészek. Engem elsősorban mint regényírót tartanak szá-
mon, ezen belül mint a Duna trilógia szerzőjét. Olykor megjegyzik azt is, hogy van hét novelláskötetem, egy esz-
székötetem és vagy húsz-egynéhány könyvnyi fordításom, angolról magyarra, magyarról angolra; témájukban 
az úszástanítástól kezdve a magyar és angol regényeken át kilenc ír verseskötet magyarul. Mint műfordító meg-
kaptam a Füst Milán-díjat József Attila-versek angolra fordításáért.

Igen, a versfordítás is lehet költészet és lehet ipari munka.
Még ha sikeres, akkor sem ér fel az eredeti alkotások izgalmával, szellemi nyereségével. A vers, ha jó, költőjé-

nek élményt szerez és mások számára élményt közvetít. Elképzelhető egy felosztás az önkifejezésre törekvés és 
a közvetítésre szánt versek között. Az igazán érdemleges vers szerencsésen ötvözi a kettőt. Az én két nyelven írt 
kétszer száz-egynéhány versem közül talán kétszer öt ilyen van. Az effajta versek, valahol a lélek mélyén pihen-
nek és az alkalmas percekben – az ihlett órákban, mondja Vörösmarty – megszületnek.


