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Gergely Ágnes

VAS ISTVÁNNAK, ELKÉSVE

A síron fehér márvány sírkereszt.
A sírba súlyos ezredévek estek.
„És elfogyott az éj...” – mért mondta ezt?
Nem fogyott el. Megértem a keresztet.

Súlyt vonz a súly, és szenvedést a kín.
A Gödölye türelmes, mint a Bárány.
A Sötétarcú Angyal útjain
nincs segítség a Gödölye magányán.

Radnóti, Szerb, Halász és Sárközi...
Semmit sem értek, ha elátkozom:
az ellenség „erôt adó barát”.

De vágyból nyílik ránk a verem szája.
Hiszem, hogy nem lát odafönn ragályra,
és elkerüli majd Teleki Pált.

Kántor Péter

III. RICHÁRD

Vas István születésének 100. évfordulójára

Shakespeare tíz királydrámája közül talán a legismertebb, a leggyakrabban játszott a III. 
RICHÁRD. Pedig ebben sem könnyû, sôt, talán ebben a legnehezebb kiismernie magát a 
nézônek a sok nemesúr, király, királyné, herceg és hercegnô bonyolult rokoni kapcso-
latában. A valóságban is zûrzavaros idôszak volt ez, a fehér és a vörös rózsa háborúja, 
ahogy a történelemkönyvekbôl tudjuk. De az ember nem direkt történelmi leckéket 
venni ül be a színházba. Meg kit is érdekelne ma, hogy a Lancaster vagy a York házból 
való-e éppen a koronás fô? Visszanézve minden ideiglenesnek tûnik, kivéve a hatalom 
iránti kiapadhatatlan vágyat, mely apáról fiúra, sôt a leányokra is öröklôdik. Ám a ravasz 
cselszövevények, a véres és totális bukás, emelkedés, halál – a forgandó szerencse és a 
nagy érzelmek mindig lenyûgözik az embert. A III. RICHÁRD e tekintetben elviszi a pálmát. 
Van azonban még valami, amiben ez a darab kitûnik a többi közül, és ez a fôhôs sze-
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mélye. Shakespeare olyan alakot állít itt elénk, akinek sántaságába a világ is belesán -
tul. Micsoda torzkép! – bicegve sietünk a színházba, hogy lássuk emelkedését és bukását.

III. Richárd az egész drámairodalom talán legnagyobb negatív hôse, maga a nagybetûs 
Rossz. Ha céljait tekintve nem is, eszére és bátorságára nézve mindenképpen Lucifer 
méltó egyenes ági örököse. És önmagához való ôszintesége is csak a Luciferéhez mérhetô, 
miközben nem félisten, nem bukott angyal, hanem ember. De milyen ember? Olyan, 
aki tudatosan választja a rosszat, nem tévedésbôl és nem is külsô kényszerbôl, hanem 
azért, mert a rossz kínálja neki a boldogságot. És boldogságvágyában nem ismer komp-
romisszumot: nem kötik konvenciók, nem gátolja félelem, és nem keres kibúvókat. 
Útján egyenesen halad; teljes szívvel és olyan eltökéltséggel vállalja a rosszat, amilyenrôl 
leginkább csak álmodozni szoktak a jóra sóvárgók. Nincs hozzá fogható formátumú 
társa, se vetélytársa; nem csoda, hogy messze elhomályosítja fivéreit, a csinos Edwardot 
s a jó Clarence-t. A sok ismerôsen gyenge, esendô jó és rossz férfi és nô között hátbor-
zongató ez a lázas talpig fekete, aki nem mellesleg mindvégig, minden gondolatában 
és cselekedetében emberi mértékkel mérhetô, bár minden cselekedetével túllépi a nor-
mális mértékeket. Ha nem lenne fogalma az erkölcsrôl, ha nem tudna érezni, ha nem 
tudna folyamatosan viszonyulni magához és a külvilághoz – csak egy szörny lenne, me-
lyet megcsodál az ember, aztán elfelejt, mert nincs köze hozzá. De Richárdhoz közünk 
van, nagyon is! Mindent tud, amit mi, vagyis nem a Marsról jött. Ráadásul ô is csak bol-
dog akar lenni, mint mindenki más. És tudjuk vagy sem, nélkülünk nem lehetne egé-
szen olyan, amilyen. Mert ha magányos harcos is, azért csapatjátékos is egyben: számít 
a környezetére, az összes többi játékosra, az aktív közremûködésükre – és nem is hiába. 
Ettôl ha lehet, még nyugtalanítóbb a személye. Hiába fordítanánk el a fejünket, egy 
kár tyapakliban szerepelünk, nem iktathatjuk ôt ki az emlékezetünkbôl, különben elô-
for dulhat, hogy ô iktat ki minket a játékból. 

Azt, hogy III. Richárd úgy beszél magyarul, mintha magyarnak született volna, Vas 
Istvánnak köszönhetjük. És talán nem túlzás azt is állítani, hogy a XX. század legszebb 
magyar drámai jambusait is neki köszönhetjük. Köztük is mindjárt Richárd nagymo-
nológjából a dráma oly jól ismert kezdô sorait: „York napsütése rosszkedvünk telét / Tündöklô 
nyárrá változtatta át.” Ki mondaná ezekre a sorokra, hogy csak fordítás? Kinek jutna 
eszébe itt a tolmácsot dicsérni? Ugyanúgy idézzük ezeket a sorokat, mint Madách 
Luciferjének szavait AZ EMBER TRAGÉDIÁJA elsô lapjairól: „Fukar kezekkel mérsz, de hisz nagy 
úr vagy / S egy talpalatnyi föld elég nekem.” Tökéletesre kalapált mondatok itt is, ott is: egy 
nyelv ünnepli bennük felülmúlhatatlan erejét. S ha van fordítás, ami egyenrangú az 
eredetivel, Vas III. RICHÁRD-ja bizonyosan az. 1947-ben fordította az akkor harminchét 
éves költô – több mint hatvan évvel ezelôtt. És mintha ma készült volna a fordítás: sehol 
egy porszem a szövegen! Ha Shakespeare a korabeli beszélt nyelvet használta – Vas 
István ugyancsak azt, az ô koráét, azt a standard újkori köznyelvet, mely a miénk is. Se 
le, se fel nem csúszik a hangja, nincs fölös pompa, barokkos csavarás, nincs benne avít-
tas, se gyorsan fakuló szleng, nincs görcs, nincsen kimódolt akarás, nincs egy csöpp ve-
rejték se a szövegben! Olyan természetes a költôisége, hogy az már felér a csodával. „De 
én, aki nem játszani születtem, / Sem tetszelgô tükröknek udvarolni, [...] Úgy döntöttem, hogy 
gazember leszek” – mondja Richárd, és mintha az idôk kezdetétôl fogva létezne ez a mon-
dat, így és sehogy másképp.

III. Richárdban sokan a mitikus gonoszt látják, vagyis valami emberfeletti lényt, egy 
eszme archetípusát. De 1947-ben, két évvel a II. világháború befejezése után ez a figu-
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ra és az egész vérgôzös történet inkább a közelmúlt valóságát idézhette fel. És ki tudja, 
Vas Istvánnak talán az is megfordulhatott a fejében fordítás közben, hogy ha már túl-
élte a háborút, amelyben neki az áldozat szerepét szánták, a tébolyult öldöklés tablójá-
nak megörökítése az anyanyelvén, középpontjában a nagyon is emberi gonosszal, nem 
pusztán szakmai kihívás, de egyben a túlélô tudósítása is arról a sötét oldalról, amely-
nek tapasztalta a létezését. 

Ez a sötét oldala az emberi létnek nem köthetô se egyetlen személyhez, se egyetlen 
korhoz, mégis kevés mû beszél nyíltabban és megrázóbban róla, mint a III. RICHÁRD. 
Egy ilyen dráma méltó fordításához két dolog elengedhetetlenül szükséges: a kivételes 
tehetség és a kellô anyagismeret, a tudás. Vas István mindkettôvel rendelkezett – így 
lehetett, így lett ez a mû magyar nyelven is remekmû.

Imre Flóra

ANAKREONTIKA

„a rózsa rózsa rózsa”
(Vas István)

a rózsa nem virágzik
csigolyák telve mésszel
magányos és nyomasztó
borongós évszak ez már
hiába a szemem zöld
szikrája lángra nem gyújt
hiába csúfolódva
ingerlô nevetésem
a haj láng-röppenését
régóta festenem kell
pedig a melleim közt
most is bársony a bôr még
pedig az ujjaimban
most is csodák remegnek
de kismadár-szívem már
riadtan hánykolódik
szelíd kezed nem óvja
fészekként verdesését
a rózsafát kivágták
alvadtvérszín virága
az emlékekben izzik
amíg még itt vagyok míg
a vér végképp megalvad
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Sumonyi Zoltán

„A VÉGÉN MÉGIS ILLIK ELKÖSZÖNNI”
(Vas István: Egy nap története. Nyugat, 1936)

Budára kellett mennem kora reggel,
Vagyis nekem volt túlontúl korán,
Hogy ott legyek kilenc után öt perccel
Az összevissza szabdalt Óbudán. – 
A Margit híd is hosszban félbemetszve;
Közjármûvekre várok hosszú lesbe’. 

Mert villamos jár (összeszûkült pályán), 
De az se jár, inkább csak vánszorog.
Mellette rozsdavert pallókon sárgás
Toronydaru, csigáján vashorog.
Alatta látszik árja a Dunának,
S az építôk sisakban álldogálnak. 

A túlparton más villamost kerestem,
Hogy elvigyen a Bécsi út felé.
A régi parkban szívem visszaretten:
Hideg sarában téglatörmelék.
A villamosnál négy-öt ember ázik:
A váróban hajléktalan tanyázik. 

Szépvölgyi út – most ott kellett leszállnom, 
Ott áll a templom is, az Újlaki.
Ötvennégy éve, kezdô kamaszálmom
Hetente ûzött újra s újra ki,
Hogy lássak ott egy elmosódott arcot. – 
Függöny mögött csak zongorája hangzott. 

Most azt se tudtam még, hogy kit keressek,
Interneten cseréltünk névjegyet. 
Megírta, vár egy nagy luxusdzsip mellett, 
De egynegyed tízig jelen legyek:
„Ha késik, otthagyom, s ugrott az üzlet,
Hiába nyerte el a tenderünket!”

Ma már ez is tender?! – Egy régi, ritka
Játékra vágyott nagyobb unokám,
S a számítógépre csak rákattintva
Mindjárt meglelte: „Itt van! Ez után 
Majd licitálni kell, s ha megnyered, 
Nem fogsz bejárni annyi üzletet!” 
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Csak ámultam. Egy tízéves gyereknek
Milyen kezes szerszám a komputer! – 
Az árus ott volt, s míg mások fizettek,
A mi hajónkat csomagolta el,
Doboz, selyempapír… Máté ne lássa,
Amíg karácsonyeste megtalálja! 

De addig még van két hetünk. – Ma délre
Egy étteremben asztalt foglalok.
Hideg ködbôl meleg párába lépve
Az otthonosság gyorsan közrefog:
Az ácsolt asztalok diófa páca,
A bokszok féldiszkrét apáca-rácsa.

Egy whiskyt kértem, míg a régi társak
Megérkeznek, utána étlapot. 
Van rántott borjúláb, vegyes halnyársak...
De már tovább nem is lapozgatok,
Mert jönnek is – egyszerre, mind a hárman – 
Akikkel évekig külön vitáztam.

Viták: közös múltunk. – Mint óhazából 
Kivándorolt havonta-honfiak,
Mi úgy szervezzük: összejönni, bárhol,
A borjúláb, a whisky, sör miatt,
Hogy elsoroljuk, már-már mániásan, 
Miket rendeltünk Hváron, Bolognában. 

Aztán egy búcsúkör, szentjánosáldás,
S megyünk az alkonyatban négyfelé. – 
Piszmogtam hajnalig. Hat-nyolc sor írás. 
Minden sorvég a kérdezôjelé:
Futnék-e még hetente Óbudára?
Kamaszdallam, hol zeng a zongorája?

Kering az éterben sok régi munkánk?
Hallgatnak verset két reklám között?
A lábnyomunkat ôrzik még az utcák
Berlinben, Splitben, Assisi fölött?
Hazánk a Föld? Hol erre-arra jártunk? – 
Kimért Idô az egyetlen sajátunk.

Budapest – Appenrode, 2009–2010


