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Sylvia Plath

Papi
Kin�ttelek, kin�ttelek
Rég, fekete cip� –
Hordtalak, akár egy láb,
Harminc éven át, süket fehéren,
Lélegezni, tüsszenni se mertem.

Meg kellett ölnöm, papi, téged.
Bár meghaltál, miel�tt erre id�m volt –
Te márványkolonc, te istennel teli zsák,
Lidérc-szoborm� szürke karommal,
Irdatlan, akár egy friscói fóka,

Aki lóg le fejjel a szeszélyes Atlanti-óceánba,
Ott, hol a vizek kékje, mint zöld
Babhüvely felforr gyönyör� Nausetnél.
Csak imádkoztam egyre, hogy visszanyerjelek.
Ach, du.

Német volt a nyelv, lengyel a város,
És laposra préselt a háborúk, háborúk,
A háborúk hengere.
Gyakori ez a város, a név.
Polák barátom

Azt mondja, van két tucat, három is bel�le.
Sose tudtam hát, hova vitted
A lábad, semmit a gyökereidr�l.
Csak hebegtem el�tted, nyelvem
Lappangott a számban,

Megakadt egy szögesdróthurokban.
Ich, ich, ich, ich,
Nem volt hozzád szavam.
Azt hittem, minden német te vagy.
És szemérmetlen a nyelv,

Kattogó kerék, vonat,
Mely elcsörtetett velem, holmi zsidóval.
Zsidóknak irány Dachau, Auschwitz, Belsen.
Úgy kezdtem beszélni, zsidósan.
Azt hiszem, zsidó lehetek.
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A tiroli hó, a bécsi világos
Sör, nem, ez aligha tiszta, nem jó.
Cigány �sanyámmal, furcsa mázlimmal,
E pakli tarokkal, tarokk-lapjaimmal, igen,
Még tán zsidócska is lehetnék.

Mindig rettegtem t�led, míg te a
Luftwafféról tódítottál, süketeltél,
Fénylett a bajszod és kéken
Ragyogott árja szemed.
Panzermann, Panzermann, ó te –

Nem is isten vagy, hanem horogkereszt,
Feketeséged elemészti a mennyet.
Minden n� magasztal egy fasisztát,
A csizmát az arcán, a brutális
Állat brutális szívét, a tiédet.

A tábla el�tt állsz, papi,
Így látlak itt ezen a képen.
Csak az állad hasított, nem a csülköd.
De nem kevésbé vagy ördög, igen, semmivel
Nem kevésbé: te vagy a Fekete Ember, aki

Szétverte gyöngéd vörös szívemet.
Tíz voltam, amikor téged elástak.
És húsz, amikor kerestem a halált
És süvítettem vissza-le-vissza tehozzád.
Azt hittem, elég az is, az a pár csont.

De nem, kiráncigáltak a zsákból,
És újra összecsirizeltek.
De én már tudtam, mit tegyek:
Bábut gy�rök bel�led,
Embert feketében, Meinkampf-pofájút,

Aki élvezi a kínzást, a vért.
„Igen, akarom”, mondtam, ez az!
De papi, végleg vége most már.
Kitéptem, de gyökerestül! a fekete kagylózsinórt,
Örökre kinyírtam a hangot.

Ha egyet megöltem, kett�t is öltem –
A vámpírt, aki azt mondta: � te,
Egy évig szívta a vérem,
Nem, hét évig, ha tudni akarod.
Maradj fekve most már, papi, legyen kuss!



HETEDHÉT

4141

Zsíros fekete szívedben, nézd, cövek,
És a faluban téged sose szerettek.
Csak táncoltak, tipródtak feletted.
�k mindig tudták: te vagy az, papi, te,
Papi, te dögvész. Véged van, slussz.

Báthori Csaba fordítása

Sylvia Plath (1932–1963) amerikai író és költ�. Több mint 

tucatnyi verses és prózai kötete szinte kivétel nélkül halála 

után jelent meg. Magyarul öt könyve (vers, próza, napló) 

olvasható.

Andrej Voznyeszenszkij

Az árok*

Lelki folyamat
(Részlet)

Utószó. 1986. április 7-én barátaimmal autóval mentünk ki Szimferopolból a 

feodoszijai országútra. A kocsiban az óra délel�tt tízet mutatott. A taxis, a hat-

van körüli, szélfútta arcszín�, testes, a látottaktól fakókék szem� Vaszilij Fjodo-

rovics Lesznih újra és újra megismételte nyomasztó elbeszélését. Itt, a város 

mellett, a tízes kilométernél, a háború alatt tizenkétezer békés lakost végeztek 

ki. „Mi, kölykök meg, akkor tízéves voltam, rohantunk megnézni, hogyan lövik 

agyon �ket. Zárt teherautókon hozták az embereket. Fehérnem�re kellett vet-

k�zniük. Az országúttól egy harckocsiárok indult. Szóval az árok szélén l�tték le 

�ket golyószóróval. Azok meg rettenetesen sikoltoztak, egy mer� sikoly volt a 

sztyep. Ez decemberben történt. Mindenkivel levétették a cip�jét. Több ezer ka-

lucsni hevert ott. Az úton szekerek haladtak el mellettük. A katonákat nem za-

varta. Mind egy szálig részegek voltak. Ahogy észrevettek minket, küldtek ránk 

egy sorozatot. Ja, még valami jutott eszembe: állt ott egy asztal, ahol elvették 

az igazolványukat. Az egész sztyep igazolványokkal volt tele. Sokukat még 

félig élve ásták el. Lélegzett a föld. Kés�bb találtunk a mez�n egy cip�krémes-

dobozt. Nehezet. Egy aranylánc volt benne, meg két pénzdarab. Vagyis egy csa-

lád vésztartaléka. Az emberek a legnagyobb értéküket vitték magukkal. Kés�bb 

hallottam, hogy akik felnyitották a tömegsírt, aranyat ástak. Tavaly ítélkeztek 

* A huszonkilenc részb�l álló, verses és prózai részeket váltogató elbeszél� költemény a Junoszty 

c. folyóirat 1986. évi 7. számában jelent meg. A m�vet az Utószó cím� rész vezeti be. 



HETEDHÉT

4242

fölöttük. De ezt már maguk is tudják…” Nemcsak hogy tudtam, írtam is egy 

elbeszél� költeményt err�l Kapzsiság címen. Magamban volt egy másik címe 

is: Az árok. Kikérdeztem a szemtanúkat. Akadtak ismer�sök, akik archív anya-

gokat mutattak meg. A vers elkészült, de nem hagyott nyugodni. Valami újra és 

újra a pusztítás helyére vonzott. Noha mi volt ott látnivaló? Csak a sztyep ben�tt 

kilométerei. „Van egy szomszédom, Válja Perehodnyik. Talán � az egyetlen, aki 

megmenekült. Útközben az anyja kilökte a teherautóból.” Kiszállunk. Vaszilij 

Fjodorovics észrevehet�en izgatott. A hitvány, egykor vakolt emlékoszlop, raj-

ta felirattal a megszállók áldozatairól, földbe süppedt, csupa repedés, inkább 

szól a feledésr�l, mint az emlékezésr�l. „Fényképezkedjünk?” A barátom kinyi-

totta a gép tokját. Mellettünk az úton MAZ-ok és Zsigulik áradata száguldott. 

A  látóhatár felé smaragdzölden sarjadt a búza. Balról a dombon idillbe ill�n 

húzódott meg egy aprócska falusi temet�. Az árkot rég feltöltötték, és zöldellt, 

de körvonalait ki lehetett venni, az országútra derékszögben húzódott vagy 

másfél kilométer hosszan. Fehérlettek egy virágba borult kökénybokor félénk 

ágai. Ritkásan akácfák feketéllettek. A naptól elbágyadva, lassan távolodtunk 

az országúttól. Váratlanul… mi ez? El�ttünk a zöld mez�ben egy frissen ásott 

négyszögletes gödör feketéllik; még nyirkos a földje. Mögötte egy másik. Kö-

rös-körül kiásott csontok halmai, elmállott ruhadarabok. Feketén, mintha füst 

lepte volna be �ket, koponyák. „Megint ásnak a mocskok!” – Vaszilij Fjodorovics 

egészen magába roskadt. Ez nem a fi lmhíradóban történt, nem szemtanúk 

elbeszélésében, nem rémálomban, hanem itt, mellettünk. Frissen van kiásva. 

Egy koponya, mögötte egy másik. Két apró koponya, gyereké. És itt van egy 

feln�tté, szétverve. „Laposfogóval szokták kiszedni bel�lük az aranykoronákat.” 

Egy meggy�r�dött n�i kiscsizma. Istenem, haj, egy skalp, vörösessz�ke gye-

rekhaj copfba fonva! Milyen szoros a fonás, bizonyára reméltek még valamit ak-

kor reggel, a kivégzés el�tt!… Micsoda mocsadék! Ez nem irodalmi fogás, ezek 

nem kitalált h�sök, nem egy b�nügyi krónika lapjai, ezek mi vagyunk, mi állunk 

a száguldással teli országút közelében emberi koponyák halma mellett. Ezt 

nem régmúlt korok gonosztev�i tették, hanem mai emberek. Igazi rémálom. 

A szemetek mára virradóra ástak. Itt egy eltörött fi lteres cigaretta hever. Még át 

sem nedvesedett. Mellette egy megzöldült réz töltényhüvely. „Német” – mond-

ja Vaszilij Fjodorovics. Valaki fölveszi, de rögtön el is dobja, fert�zésveszélyre 

gondolva. Halomban, mint hatalmas pöfeteggombák hevernek a koponyák, 

a világegyetem e rejtélyei, a földben töltött hosszú évekt�l barnára sötétülve. 

A  szakszer�en kiásott gödrök kétembernyi mélyek, az egyikb�l alul oldalvá-

gat indul. A másik fenekén rászórt föld alá rejtett szórólapát – vagyis ma még 

visszajönnek, hogy tovább ássanak?! Elszörnyedve tekintünk egymásra, még 

mindig nem hisszük, valódi lidércnyomás. Meddig süllyedhet az ember, meny-

nyire züllött tudatúnak kell lennie, hogy csontvázak közt legyen képes ásni egy 

forgalmas út mentén, hogy képes legyen szétverni a koponyákat, és hogy fo-

góval tördelje ki a koronákat a kocsik fényszórója világánál. Ráadásul még csak 

nem is rejt�zve; minden jelet meghagyva, szinte demonstratívan, kihívóan. Az 

országúton nyugodtan autózó emberek meg biztos még humorizáltak is: „Ott 

valaki megint aranyat ás?” Mindenki meg�rült, vagy mi van itt? Mellettünk ka-

rón a földbe szúrva bádogtábla: „Ásni tilos! Kábel!” Kábelt nem szabad kiásni, 

embereket meg igen? Tehát még a bírósági per sem tudta helyretenni ennek a 
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mocsadéknak az agyát, és, ahogy nekem kés�bb elbeszélték, a per során csak 

a b�nöz�kr�l volt szó, az eltemetettek sorsáról nem. És ugyan mire ügyel a köz-

egészségügyi hatóság? Ezekb�l a gödrökb�l bármilyen fert�zés elindulhat, egy 

járvány az egész környéket elnéptelenítheti. A mez�n gyerekek szaladgálnak. 

És a lelki fert�zésveszély? Nem a sírokat fosztogatják, nem az ócska aranyuk 

szánalmas grammjairól van szó, hanem a lelkeket fosztják ki, a halottak lelkét, 

a miénket, a tiéteket! Az országúton rend�rautók hajkurásszák a gyorshajtókat 

meg a rubeljeiket, de erre nem vetnének egy pillantást sem. Legalább egy �rt 

kiállítanának! Egyet a tizenkétezerre. Az ember emléke szent. Miért nem lehet 

a tömegsírnak nemcsak a jogi, hanem a lelki védelmére is gondolni? Egy szó 

elég, és a legjobb szobrászok emlékoszlopot vagy emlékfalat emelnek. Hogy az 

embereket elfogja a szent borzongás. Tizenkétezren megérdemelnének ennyit. 

Mi négyen itt állunk a tízes kilométerk�nél. Szégyelljük magunkat, összevissza 

beszélünk: mit, mit kellene tenni? K�lapokkal lefedni, füvesíteni, szegéllyel ki-

emelni? Az sem ártana, ha a nevekre is emlékezhetnénk. Nem tudjuk, mit, de 

valamit tenni kell. Azonnal. Így találkoztam ismét az újjáéledt tavalyi 1586-os 

számú perrel. Hová vezetsz, te árok?

Andrej Andrejevics Voznyeszenszkij (1933, Moszkva�–�2010, 

Moszkva) tizennégy évesen küldte el verseit Borisz 

Paszternaknak. Építészmérnökként végzett. 1958-tól pub-

likált, minden megjelenése vihart kavart szemléletével és 

formai eszközeivel. Ennek ellenére igen s�r�n jelentek meg 

verseskötetei, és megérdemelt nemzetközi sikereket ara-

tott. Telt házas stadionokban tartott felolvasásokat világszer-

te. A Juno és Avos cím� rockoperája (zeneszerz�: Alekszej 

Ribnyikov) a mai napig m� soron van több orosz színház-

ban, nemzetközi sikert is aratott; nálunk A remény címen a 

F�városi Operettszínház mutatta be 1985-ben. Életm�vének 

gerincét a legsúlyosabb morális kérdések boncolgatása 

alkotja. 1964 óta négy kötete jelent meg magyarul (versek 

és esszék).
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Fridrih Zolotkovszkij

A Dmitrijevszkaja utca. Bábij Jár
Megyek a Dmitrijevszkaja utcán
s szívemben zokog a kín.
Látom, nagyapám görnyed,
lépte nemlétbe visz.
Hátulról utoléri
a fasiszták csapata.
És látom Tyina nénémet,
lábánál kölykök hada.

El-elmaradozik sírva
a nagymamikám, Mária.
A fájdalom mardossa lelkét
dermeszt� létük miatt…
Egy policáj kevélyen
megböki a hasát:
„Nyomás, jídise máme,
a sírod már készen vár!”

Bánatos, �sz öregasszony
ácsong az út peremén,
csöndesen, tompán ennyit mond:
„Jön még a kutyára dér!”
És vénséges, reszketeg keze
széles kereszttel áldja
a gyászos úton halálba
vánszorgó embereket.

Vándor Anna fordításai

Fridrih Munuszovics Zolotkovszkij 1933-ban született 

Kijevben, katonatiszt gyermekeként. 1951-ben aranyérem-

mel végezte el a voronyezsi Szuvorov Katonai Középiskolát, 

1964-ben pedig kitüntetéssel a moszkvai Páncélos Katonai 

Akadémiát. Miközben hivatásos tisztként szolgált a szov-

jet hadseregben, verseket írt és publikált, oktató- és 

kutató munkát végzett. 1999 óta Németországban él; ott, 

Oroszországban és Ukrajnában publikál. Egyik alapítója a 

hamburgi Isztocsnyik (’Forrás’) irodalmi egyesületnek, ahol 

gyakran szerepel a verseivel.
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Marek Danielkiewicz

Egy öregasszony vallomása
Anyámnak

Megölték Shmul Perciket
A zsinagóga küszöbén
Milyen szép volt a nagyfia
Ott ült a Jóisten ölén

A jobb arcán volt egy anyajegy
Csókra ingerelt…
A lányok már attól bepisiltek
Ha feléjük biccentett

Macskakövön vonszolták a testét
Egészen a temet�ig
Éjjel volt – ellopták az órát
És a remek b�rcip�it

Geldblum rabbi imádkozott
A többi zsidó jajveszékelt
De Isten valami másra figyelt
Nem látta ezt a gaztettet

Anya
Emlékszik a buchenwaldi haláltáborra
Alvás közben kiáltoz
Mintha a biztonságáért aggódna
Copfjait valaha selyemszalaggal kötötte át
Bricskával ment a városba
Zamoyskiék gyerekével játszott a teraszon
Diót hajigáltak
Megindultan emlékezik erre
Soha nem panaszkodik a kínszenvedés miatt
1942-ben túlélte Németországban a tífuszt
Gyakran megkérdi t�lem a társai halottak-e már
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Georges Perec emlékei
Az oltáron két páva
A farkukkal legyeznek
Szarvasbika fut a s�r� erd�ben
Patkány sündörög a résnél
Kezdetét veszi a sabbat
Csiripel az óra

A zsidó temet�ben összetört sírkövek
És letördelt fák
Üvegcserepet szedegetek
Az es� lemossa kezem

A kegyszobrok elpusztultak
Helyükön szemétkupac
Éjjel valaki kiáltoz –
A holtak nem hallják
Az él�k nem értik

Zsille Gábor fordításai

Marek Danielkiewicz (1958) lengyel költ�, publicista, színi-

kritikus. A Lublin melletti Lubartówban született. Az Akcent 

folyóirat munkatársa, a Varsói Költészeti �sz fesztivál két-

szeres díjazottja. Öt verseskötet és egy tárcagy�jtemény 

szerz�je.

Primo Levi (1919–1987) világhír� olasz író,  auschwitzi fogoly-

emlékeit regényekben, novellákban, egy hosszabb elemz� 

esszében és versekben örökítette meg. Prózai m�vei jó-

részt magyarul is megjelentek: Ember ez?, Fegyvernyugvás 

(regények), Akik odavesztek és akik megmenekültek (esz-

szé), Angyali pillangó (válogatott novellák). Két terjedelmes 

interjúja is olvasható a Nagyvilág folyóiratban. Költ�ként jóval 

kevésbé ismert.

Gunnar Wærness norvég költ� 1971-ben született 

Trondheimben. Jelenleg Svédországban él. 1999-ben jelent 

meg els� könyve. Teremj világ címmel magyarul is olvasha-

tó verseskönyve (Napkút, 2010). Az itt közölt írás a Tungen 

og tåren cím� kötetben jelent meg 2013-ban.
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Primo Levi

Naplemente Fòssoliban1

Tudom, hogy mit jelent vissza se térni.
Láttam a szögesdróton át,
Amint a nap kihuny, alászáll,
S éreztem, hogy húsomba marnak
A valaha volt költ� szavai:
„A Nap megteheti, hogy nyugszik és kel:
bennünket, ha kihunytunk, semmi többé
föl nem ver soha örök éjszakánkból.”2

Buna3

Sebes lábak, átok sújtotta föld,
Szürke hajnalokon népes a szemle.
Füstöl a Buna kéményrengetegje,
Egy nap, akár a többi, ránk köszönt.
Szörny� a hajnali szirénabúgás:
„Ti élettelen, tompa arcu népség,
Ezen a rémes, örök sárdagasztón
Újabb keserves nap virradt reátok.”
Megfáradt szomszédom, szívedbe látok,
Szemedb�l olvasok, szenved� társam.
Bens�dben hideg, éhség, pusztaság van,
Kiölted utolsó nemes vonásod.
Szürke sorstársam, er�s férfi voltál,
Útjaidon mindig kísért egy asszony.
Kiürült társam, kinek neve sincsen,
Ki könnyehagyott száraz sivatag lett,
Ki olyan szegény, hogy panasza sincs már,
Olyan fásult, hogy elmúlt rettegése,
Hunyt ember, aki ismert még er�t:
Ha odakint, a napsütötte drága,
szép külvilágban még összekerülnénk,
Milyen arcot látnánk magunk el�tt?

Szénási Ferenc fordításai

1 Fòssoliban osztották el a deportálásra szánt foglyokat
2 Catullus, Lesbiához, Szabó L�rinc fordítása
3 A hadiüzem neve, amelyben a fogoly Levi dolgozott
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Gunnar Wærness

Fordított zarándoklat
Van, aki Mekkába és Jeruzsálembe 

zarándokol. Van, aki Auschwitzba. Aki 

busszal érkezik, azt az döbbenti meg, 

hogy a helyi lakosok üzletet szimatol-

va virslit és hamburgert árusítanak a 

bejáratnál. A  taxival érkez�t meg az, 

hogy a sof�r Krakkótól egyfolytában 

anekdotázik.

Befi zetünk a halál épületes, módsze-

res nagy látványába. A szörny�ségek-

r�l alkotott elképzeléseink világába 

– az általunk okozottakéba. Megta-

nultuk, hogy a szörny�ség akkor a 

legszörny�bb, ha a gyakorlatisággal 

és a jól szervezett bürokráciával jár 

kéz a kézben. Itt állnak hát a halál és 

a szörny�ség rémiszt� kis barakkjai, 

a  halál sivár és gyalulatlan deszkafal 

tanúi. A hatékony gázkamrák, a  ránk 

vicsorgó ember méret� kemencék.

Nem a próféták lábnyomát követve 

jöttem. Látni akartam a szörny�sé-

geket, a  szörny�ségek halállal kötött 

praktikus paktumát. Itt egymásra talál-

tak. Sok könyv szól ezekr�l. Tudni kell 

róla, nem szabad elfelejteni. Auschwitz 

felirattal a homlokunkon térünk haza: 

Te csak hiszed, hogy gonoszok va-

gyunk, de én tudom is!

Megtaláljuk, amiért jöttünk, többet 

is annál: fél üresség, fél békesség. 

Cip�hegyek mögött, lenyírt hajhalom-

ban, m�fogsorok, fogtömések, szem-

üvegek alatt – békesség lapul. Árad 

felénk a nyomorúságos priccsekr�l, 

a  kihamuzott kemencékb�l, a  nép-

telen utcáról, az ürességt�l tátongó 

hodályokból. A  halottak kaphatnának 

egy kis szünetet, leülnénk melléjük, 

pihennénk együtt. Újólagos lelkifurda-

lással hallgatnánk vallomásaikat, majd 

világgá kürtölnénk, tanúskodnánk fe-

l�lük. De már elhagyták Auschwitzot, 

a szélre, a virsliárusokra, a kíváncsis-

kodókra, a  túlél�kre bízva magukat. 

Ránk. Most már mi vagyunk Ausch-

witz. Nekünk kell tanúskodni ezentúl, 

mert az áldozatok szenvedése békévé 

szelídült. A  halottak, a  megsemmi-

síthetetlenek, szem nélküli látnokok, 

fül nélkül is hallók jól tudják, hogy az 

emlékezet elhalványul. Nem a tudás, 

a b�nrészesség, az együttérzés hiánya 

miatt, hanem a megbékélést�l.

Auschwitz vénül. Karban kell tar-

tani. Az egész civilizáció nevében 

 Oświęcim városra hárul a feladat. Ab-

lakokat, födémet kell cserélni, nyi-

korgó zsanérokat olajozni. Különben 

elenyészik minden, s  akkor a holo-

kauszt-tagadóknak lesz igazuk: gyár 

állt itt. A haláltáborban nem lett volna 

szükség konyhákra, étkeztetésre – és 

így tovább.

Auschwitz jöv�je Oświęcim ácsain, 

k�m�vesein, bádogosain és villany-

szerel�in múlik. Rajtuk áll, hogy a ha-

lál arca ne váljék felismerhetetlenné.

– Hé, Te halott! Nem sért, hogy 

a sírodon trappolok? Emlékhelynek, 

kulturális örökségnek titulálom?

– Semmi gond, csak taposs! Jól-

esik a társaságod. De tudsz-e a kö-

rülöttem megbúvó sírokról is? Lásd, 

minden fa egyforma magas. Emlékez-

tet�ül azoknak, akiknek van szemük a 

látásra. S mit gondolsz a rozoga ház-

tet�kr�l? Nem kellene hagyni, hogy 

leomoljanak? Gyújts inkább gyertyát! 

S hallgasd a halottak néma sóhaját…

Kovács katáng Ferenc fordítása


