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A ho rog 

„A gesz te nye fán fris sen vá gott
fa ág hor ga lóg, me lyet reg gel 
két víz hat lan szer ze tes nye sett –
so ká ig úgy tű nik, hogy a fa törzs felszürcsöli.“

Egy kö vér hor gász a fo lyót szór ja ke nyér rel, mely ből ma -
ga is ha rap oly kor; a pisz kos na rancs szí nű úszó szá nal -
ma san le beg a ke nyér le ves ben. A da gadt a vil lá ra tá masz -
tott há rom bot ja mel lett rág csál, iszik, új sá got ol vas, füs -
töl, me reng a fo lyó kép er nyő je előtt, me reng, la poz, ha -
rap. A ha lak nem. Ké sőbb egy hal még is meg haj lít ja a
bo tot – egy min den ki ért, a gő gös víz alat ti vi lág iga zi
kép vi se lő je: ap ró, szín te len, me rev, mint a fa kó műcsali.
A hor gász bos  szú san le akaszt ja a ha lat a ho rog ról, egy
má sik nak is meg mu tat ja (aki sa ját úszó ját au tó já ból fi -
gye li, a ka lan dor) majd vis  sza ha jít ja a fo lyó ba. A nap az
el já rás lát tán el ko mo rul, rö vid ide ig sze mer kél az eső.
Mi lyen tö ké le tes a víz szint alat ti telt szí nek és cso dá la tos
for mák bos  szú ja. Lá tom, amint a ha lak a mély ben ki tér -
nek a csa lik acél csonk jai elől, és szür ke bos  szú ju kat for -
ral ják. Su gár zom a ned ves zöld ben, a fo lyó par ti kocs má -
ban, a Jo han na ne vű komp nál, mi köz ben egy gém szét -
tárt szár nyak kal olyan eről köd ve re pül az ár ral szem ben,
mint ha a víz től nem is vá lasz ta ná el a le ve gő fe hér sáv ja,
a túl só part eny he lej tő je a kas tél  lyal és a sző lős ker tek kel. 

A par ton – ahol a fű hul lám zik a szél ben – tölgy fák
nő nek. Le tört, szá raz ága ik an  nyi ra ha son lí ta nak az el -
hul la tott szar vas agancs ok ra, hogy né hány szor iz ga tot -
tan le ha jo lok ér tük. Le ülök, és a csó na kot né zem, amely
hos  sza san ma nő ve rez, majd hir te len meg áll a fo lyó kö -
ze pén. Két bőr kesz tyűs mun kás meg fog ja az óri á si vas -
bó ját, ame lyen csil log a friss fes tés. Be szél get nek, fi -

gye lik a kör nyé ket, mi köz ben fo lya ma to san ta po gat ják
a bó ját, fo gást ke res nek raj ta, pró bál ják meg emel ni. A
kis eme lő da ru vé gén rö vid há rom ágú ho rog gal el lá tott
lánc him bá ló dzik. A da ru ke ze lő le en ge di a mély be a
hor got, és las san fél kör ben át fé sü li a fo lyó al ját. Két -
szer-há rom szor, ide-oda, majd a lánc las san fel te ke re -
dik, a ho rog fel buk kan a víz ből. Az tán új ra le eresz tik.
So ha nincs raj ta sem mi; csu pán egy szer rúg le az egyik
mun kás egy kö vet, ami a vil la ágai kö zé éke lő dött.
Hosszú ide ig ülök itt, ad dig, amíg vé gül csak nem tel je -
sen meg szű nik az a nyug ta lan ság, ami a há rom ágú ho -
rog min den egyes fel hú zá sa kor el fo gott. Sem mi sem
akad fenn raj ta, sem mit sem fog nak ki, sem mit sem sza -
kí ta nak el. Az üzem mó dot vál toz ta tó lánc za ja, a hos  szú
szü ne tek és el aka dá sok a csó nak bel se jé ben, a víz fod -
ro zó dá sa és szét csa pó dá sa, majd az üres ho rog, min dig
ugyan úgy. Ki csit ne vet sé ges, mint az ele fánt or má nya.
A gém vis  sza tér. A fű el fek szik a szél ben.

Nos, sze ren csés na pod volt a fo lyó nál, mond ja ne kem
Petr H-y ba rá tom, ami kor ké sőbb a hor gok ról be szél ge -
tünk. Egy szín ház rak tá rá ban dol go zik, hor gok kal és hor -
gok közt. Sze rin te ször nyű ek, mi vel olyan egy sze rű a
for má juk, s még is olyan sok je len té sű ek. Majd fel ajánl ja
sa ját hor gát: a ha tal mas dísz le tek rak tá rá ban a fel hal mo -
zott bú to rok po ros ho má lyá ban, dög lött ro va rok közt, a
kö tél vé gén függ, moz du lat la nul. Tár gyak ma rad vá nyai
ezek, tár gyak ká elő lép tet ve, mon dom. Tö ké le tes, ki csi -
szolt ma rad vá nyok, min dent, ami hez hoz zá ér nek, ma rad -
vá nyok ká vál toz tat nak – de tö ké let len né, da rab bá, ca fat -
tá. Petr ké sőbb meg kér de zi, tu dom-e, me lyik cseh köl tő
írt ver set Ho rog cím mel. Nem tu dom. Vá gó hí di ho rog ról
– mond ja. Nem tu dom. Az tán más ról kezd be szél ni.
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MARIÁN HATALA (1958) – szlovák köl tő, a né met és az oszt rák iro -
da lom for dí tó ja. Po zsony ban él. Ver ses kö te tei: Moje udalosti (Az én
eseményeim,1990), Zátišie s nočnými výkrikmi (Csend élet éj sza kai
ki ál to zá sok kal, 1993), Všetky moje smútky a iné výtržnosti (Min den
ke ser vem és egyéb ki há gá sa im, 1996), Básnická zbierka: Marián
Hatala (Vers gyűj te mény. Marián Hatala, 1999), Listovanie tichom
(La po zás a csend ben, 2002) Životopis každodenností (A hét köz na pi -
ság élet raj za, 2005).

PETR BORKOVEC (1970) 1992-től a Souvislosti című prá gai iro dal mi
és kul tu rá lis fo lyó irat szer kesz tő je volt, je len leg sza bad úszó író és
műfordító.Verseskötetei: Prostírání do tichého (Te rí ték a csend be,
Pražská imaginace, 1990); Poustevna, věštírna, loutkárna (Re me te -
lak, jós hely, báb szín ház, Mladá fronta, 1991); Ochoz (Tor nác, Mladá
fronta, 1994); Me zi oknem, stolem a postelí (Ab lak, asz tal és ágy

közt, Český spisovatel, 1996); Polní práce (Me zei mun kák, Mladá
fronta, 1998). 2002-ben A. B. A. F. (Opus) cím mel vers cik lust kö zölt.
Az Ochoz című kö te tét Jiřího Orten-díjjal ju tal maz ták 1994-ben.
Ver se it szin te az ös  szes eu ró pai nyelv re le for dí tot ták; kö te tei je len tek
meg Auszt ri á ban és Olasz or szág ban. XX. szá za di orosz köl té sze tet
for dít. 2003-ban a Paseka Ki adó nál Needle-Book cím mel ver ses kö -
te te je lent meg.

MILOŠ TOMASCO (1995) – ver se ket for dít né met, an gol és új gö rög
nyelv ből. Kiemelkedőek Odysseus Elytis, Jiorgos Seferis és Nikos
Kazantzakis ver se i ből ké szí tett for dí tá sai.

TOMÁŠ FÜRSTENZELLER (1970) – fi lo zó fia és ang ol sza kon vég zett a
Kár oly Egye tem Böl csé szet tu do má nyi Ka rán Prá gá ban. An gol
nyelv ből for dít, leg in kább ír köl té sze tet. 


