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jOHN KeaTs 

Amikor elolvastam  
Chapman Homéroszát

Sok színarany vidéket beutaztam,
láttam sok királyságot, tartományt;
jártam a Napnyugat szigetein,
hol a költők Apollónt tisztelik.

Sokszor meséltek egy tágas világról,
melyben a mély, bölcs Homérosz az úr,
de sosem szívtam tiszta levegőjét,
míg nem hallottam Chapman friss szavát.

Úgy voltam ekkor, mint a csillagász,
kinek új bolygó úszik látkörébe;
vagy mint a sasszemű Cortez, mikor

állt és meredt a Csendes-óceánra
– ámulva néztek össze katonái –
némán, egy panamai hegytetőn.

(1816)

Nádasdy Ádám fordítása és jegyzete

Tejút

John Keats (1795–1821) angol költő keveset utazott, de rengeteget olvasott. Ezt nevezi az ő  „utazásainak”.  
A  második versszakban arra céloz, hogy Homérosz ógörög költő eposzait, az Iliászt és az Odüsszeiát olvasta 
ugyan – angol fordításban, mivel görögül nem tudott –, de sosem érezte, hogy ezek olyan nagy művek lennének, 
mint ahogy a görögül tudók állítják. De most elolvasta egy régebbi fordító, Chapman angol Homérosz-fordítását, és 
úgy érezte: egy új világ tárul föl előtte, mint amikor a csillagász új bolygót észlel (az Uránuszt nem sokkal azelőtt fe-
dezték föl), vagy ahogy a spanyol hódító, Cortez (Hernán Cortés) előtt tárult föl váratlanul a Csendes-óceán, mikor 
Panamában, a Darién-hegység csúcsáról meglátta, hogy arrafelé nem India van, hanem újabb nagy tenger. (A tudó-
sok megjegyzik, hogy Keats téved: ez a hódító nem Cortez volt, hanem Balboa. De ez nem von le a vers értékéből.)
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alice Oswald

Emlékkő

Prótesziláosz volt az első halott
ez a rendületlen férfi aki a sötétségbe rohant
mikor negyven fekete hajóval útnak indult
és elhagyta társaival a virágzó szirteket
ahol a fű ad életet mindennek
Pürászosz Itón Pteleosz Antrón ura
a levegőben halt meg a part felé ugorva
egy félkész ház maradt utána
meg egy tépett arcú hitves
a vezetést öccse a kevésbé megnyerő
Podarkész vette át de mindez régen volt
évezredek óta sötét föld takarja őt

Mint a szél zúgása
ha morajlani kezdenek a hullámok
egyre erősödik egy kitartott hang
és a víz mélyen felsóhajt
mint a föld gyűrődése
ha nyugati szél futkos a mezőn
egyre keres valamit
és sehol nem találja
zöld fejek lengenek a búzán

Mint a szél zúgása
ha morajlani kezdenek a hullámok
egyre erősödik egy kitartott hang
és a víz mélyen felsóhajt
mint a föld gyűrődése
ha nyugati szél futkos a mezőn
egyre keres valamit
és sehol nem találja
zöld fejek lengenek a búzán

Ekhepólosz ez a nagyszerű harcos
mindig a társai élén küzdött
és higgadtan feszes figyelemmel
tért ki újra meg újra a zuhogó gerelyek elől
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végül Antilokhosz kezétől pusztult el
díszes harci sisakján ma is látható a lyuk
ahol a fegyver hegye áthatolt
és a homlokába fúródott
hogy szemét a homály betakarja

Elephénór negyven fekete hajó vezére
Khalkódon fia volt anyjáról semmit nem tudunk
ő Ekhepólosz tetemét vonszolta éppen
és ahogy előredőlt a pajzs mögül kivillant a húsa
Agénór döfte le a háború kilencedik évében
hosszú hajú férfi volt

Mint a falevelek
ha fellobbantják zöld lángjaikat
a föld egy ideig táplálja
aztán kioltja őket

Mint a falevelek
ha fellobbantják zöld lángjaikat
a föld egy ideig táplálja
aztán kioltja őket

Szimoeisziosz a Szimoeisz partján született
apja Anthemión volt anyja meg egy pásztorlány
aki juhok közt hozta világra őt
az ígéretes fiú még nőtlen volt
mikor teljes erővel Áiász lándzsájába rohant
a háború kilencedik évében
a fegyver hegye a mellbimbót ütötte át
és a lapockacsonton jött elő
egyből összecsuklott a szülők fájdalmára nincsen szó

Leukoszról Odüsszeusz jó társáról
csak annyit tudunk hogy meghalt

Egy másiknak az arcát úgy nyársalták fel
mint a gyümölcsöt
Priamosz fia volt a szerencsétlen
Trójától északra gyors lovak vidékén élt
épp hátrafelé lépdelt
mikor a homály eltalálta tompa csendüléssel
Démokoónnak hívták őt

Csillagszem
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Mint ahogy hátralép
aki a fűben kígyót lát meg
a lába előtt
térde megremeg arca elfehérül
ijedten hátralép

Mint ahogy hátralép
aki a fűben kígyót lát meg
a lába előtt
térde megremeg arca elfehérül
ijedten hátralép

Diórészt Amarünkeusz fiát
éles kő találta el
kifolyt belei közé roskadt
latyakba dőlve hever
és kezét a társai felé nyújtja
mellette fekszik
a thrák Peirósz is
ő az akinek kontyba van kötve a haja
megölte őt és megölték őt
körülöttük éles fekete kövek hevernek
bárhova lépsz

Mint mikor a karcsú lábú őz
már majdnem eltűnik
az ízelt szárú fűben
de nyomaira bukkan egy agár
és vágtatni kezd felé a mezőn át

Mint mikor a karcsú lábú őz
már majdnem eltűnik
az ízelt szárú fűben
de nyomaira bukkan egy agár
és vágtatni kezd felé a mezőn át

Danyi Zoltán fordítása
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ClaRiCe lisPeCTOR

Oda szeretnék eljutni

A halláson túl létezik egy hang, a látás határvidékén egy forma, az ujjak hegyénél egy 
tárgy – oda szeretnék eljutni.

A ceruza hegyénél a vonal.
Ahol egy gondolat kilobban, ott van az eszme, az öröm utolsó szusszanásánál az újabb 

öröm, a kard hegyénél a varázslat – oda szeretnék eljutni.
A lábujjaknál az ugrás.
Olyan ez, mint egy olyasvalaki története, aki elment, és nem tért vissza – oda sze-

retnék eljutni.
Vagy mégsem? De igen. És visszatérek, hogy megnézzem, miként állnak a dolgok. 

Továbbra is varázsosak-e. Valóság? Oda várlak benneteket. Oda szeretnék eljutni.
A szó végénél ott van a szó. Szeretném használni az „asztaltársaság” szót, de nem 

tudom, hogy mikor és hol. Az asztaltársaság határán ott a család. A család határán ott 
vagyok én. Énem határán vagyok magam. Magamhoz szeretnék eljutni. És magamból 
indulok ki, ha látni akarok. Mit akarok látni? Látni akarom, ami létezik. Ha majd meg-
haltam, eljutok a valósághoz. Ami egyelőre csak álom. Végzetes álom. De azután – azután 
minden valóságos. És a már megszabadult lélek egy sarkot keres, ahová befészkelheti 
magát. Magam egy én vagyok, akit kinyilatkoztatok. Nem tudom, miről beszélek. A sem-
miről beszélek. Semmi vagyok. Ha majd meghaltam, megnövök és szétterjedek, és valaki 
szeretettel mondja ki a nevem.

Szegény nevemhez szeretnék eljutni.
És onnan visszatérek, hogy kimondjam a szeretett lény és a fiaim nevét. Válaszolnak 

nekem. Végre választ kapok. Milyen választ? A szeretet válaszát. Szeretet: annyira szeret-
lek benneteket. Szeretem a szeretetet. A szeretet vörös. A féltékenység zöld. A szemem 
zöld. De olyan zöld, hogy a fényképen feketének látszik. Ez az én titkom: zöld szemem 
van, és senki nem tudja.

Énem határvidékein ott vagyok én. A könyörgő én, az én, aki szükséget szenved, aki 
kér, aki sír, aki panaszkodik. De az is, aki énekel. Aki szavakat mond ki. Szélbe kiáltott 
szavak? Mit számít, a szelek visszahozzák őket, és megint az enyémek lesznek.

Én a szelek határán. Az üvöltő szelek dombja hív. Megyek, mert boszorkány vagyok. 
Átalakulok.

Ó, kutyácska, hol van a lelked? A tested határán? Én a testem határán vagyok. És 
lassan elenyészek.

Miről beszélek? A szeretetről beszélek. A szeretet határán ott vagyunk mi.

Csillagszem

maRK NePO 

A túlélés bolondja

Most virágokat eszem, és a madarak jönnek velem.
Mint kicsiny öblön, 
úgy úsznak rajtam 
át a delfinenergiák.

Bárhová megyek, csak hallgatok, 
s bennem a csend egyre csak ragyog,
míg a fényességet egy szemmel
jobban látom, mint kettővel az éjszakát.

Ha kérdezik, csak hebegek, 
mert annyiféle a szeretet, 
amit a föld iránt érzek. 

Mostanában öntözök folyvást:
fénnyel öntözöm halott barátok szívét,
melegséggel az élők sebeit,
érzelmek garmadával árasztom az eget,
az állatok hangja után eredek,
óceánként áramló füvek közé keveredek.

Virágokat eszem, és megjönnek a madarak.
Gondoskodást eszem, és megérkezik a szeretnivaló.
Megeszem az időt, és ahogy öregszem,
minden falat időtlen lesz.

Eszem, és meg nem halok,
csenddel öntözöm 
magamban a kételyt,
és megjönnek a madarak.

Balogi Virág fordítása
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Lelkek vihara

Ó, ha ezt tudom, nem születek meg, ó, ha ezt tudom, nem születek meg. Az őrültség 
a legkegyetlenebb józanság édestestvére. Magamba fogadom az őrületet, mert nyugal-
masan varázsolja elém a rémképeket. A gyűrű, amelyet adtál, üvegből volt, és eltört, de 
a szerelem nem enyészett el, hanem az egymást szeretők gyűlölködése lépett a helyébe. 
A szék számomra egy tárgy. Haszontalan, miközben nézem. Legyen kedves megmondani, 
hány óra van, mert tudni akarom, hogy most ezt az órát élem meg. Az ihlet egy csírából 
szabadul föl, és ma nincs meg bennem ez a csíra, csak a kibontakozó őrület, amely már 
önmagában is felér az alkotással. Többé nincs semmi közöm a dolgok érvényességéhez. 
Felszabadult vagyok, vagy eszelős. Elárulok maguknak egy titkot: az élet halállal terhes. 
Ezt a titkot mindegyikünk elhallgatja maga előtt, mert jobb így, különben minden egyes 
pillanatunkban ott lenne a halál. A szék tárgyként mindig érdekelt. Elnézem ezt a régi 
széket, amely egy régiségkereskedésből származik, empire stílusú; elképzelni sem lehet-
ne ennél egyszerűbb vonalvezetést, amely ellentétben áll a piros nemezülőkével. Olyan 
mértékben szeretem a tárgyakat, amilyen szeretetre azok nem képesek irántam. De ha 
nem értem, amit írok, nem az én bűnöm. Beszélnem kell, mert a beszéd menedék. De 
nincs olyan szó, amelyet kimondanék. A már kimondott szavak némaságra késztetik 
a szám. Mit is mond valaki egy másik embernek? Azonkívül, hogy: „na, hogy vagy”? Ha 
mindenkit hatalmába kerítene az őszinteség őrülete, mit mondanának egymásnak az 
emberek? De a legrosszabb az volna, amit az ember saját magának mondana, pedig ez 
volna a menedéke, bár az őszinteséget a tudatosság befolyásolja, és az őszinteségtől való 
rettegés a végtelen tudatalattiban gyökerezik, amely által a világhoz és a világ tudattalan 
teremtő erejéhez kapcsolódom. Ma este nagyon sok csillag lesz az égen, legalábbis ezzel 
kecsegtet ez a szomorú délután, amelyet egy emberi szó megmenthetne.

Tágra nyitom a szemem, de nem segít: látok, semmi több. De a titkot nem látom 
és nem érzékelem. A zenegép elromlott, és zene nélkül élni megcsúfolása emberi mi-
voltunknak, amelyet magába ölel a zene. Másfelől: a zene elvonatkoztatott gondolat, 
Bachról, Vivaldiról, Händelről beszélek. Csak akkor tudok írni, ha szabad vagyok, és nem 
köt a cenzúra, másképpen belepusztulok. Nézem az empire stílusú széket, amely most 
mintha rám nézett és látott is volna. Amíg élek, a jövő az enyém. A jövőben több idő 
marad az életre, és a korlátok nélküli írásra. A jövőben kimondhatom: ha tudom, nem 
születek meg. Marli de Oliveira, nem írok neked levelet, mert csak bensőséges dolgokról 
tudnék írni. Mivel ez a bensőségesség minden megnyilvánulásomban jelen van, inkább 
hallgatok. Mindazt, amit soha nem tettünk meg, megtesszük-e valamikor? A technológia 
jövője azzal fenyeget, hogy minden emberit megsemmisít az emberben, de a technológia 
nem érinti az őrületet; így ott keres menedéket az emberben megmaradt emberi vonás. 
Nézem a vázában lévő virágokat: mezei virágok, senki nem ültette őket, mégis megszü-
lettek, szépek, sárgák. De a szakácsnőm azt mondta: milyen csúnya virágok. Pusztán 
azért, mert nehéz megérteni és szeretni azt, ami természetes és végtelenül egyszerű. 
Nem előny megérteni, amit nehéz megérteni, de szeretni, amit könnyű szeretni, emberi 
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vonatkozásban nagy előrelépés. Mennyi hazugsággal kell élnem. De nem szeretném, ha 
saját magamnak is hazudnom kellene. Mert akkor mi maradna meg nekem? Az igazság 
minden dolog végső üledéke, és a tudattalanomban ott van az igazság, amely azonos a vi-
lág igazságával. A hold, ahogy Paul Éluard írja: éclatante de silence. Nem tudom, hogy ma 
látható lesz-e a hold, mert későre jár, és nem látom sehol az égen. Egy éjszaka felnéztem 
az égre, és a fejemet hátrahajtva átfogtam a tekintetemmel: elképedtem attól, mennyi 
csillagot látni vidéken, mert vidéken tiszta az ég. Ha egy kicsit belegondolunk, nincsen 
logika a természet tökéletesen kiegyensúlyozott logikátlanságában. Ahogy az emberi 
természetben sem. Mi lenne a világból, a világmindenségből, ha az ember nem létezne. 
Ha mindig úgy írhatnék, ahogy most írok, az agyam állandóan felfokozott állapotban 
működne, igazi brainstorm volna. Vajon ki találta fel a széket? Valaki olyan, aki szerette 
önmagát. Ezért kigondolta ezt a nagyobb kényelmet a testének. Azután az elkövetkező 
századévek során senki nem figyelt oda igazán a székre, mert magától értetődővé vált 
a használata. Bátorság kell ahhoz, hogy valaki vállalkozzon a brainstormra: soha nem 
tudhatjuk, milyen rettenet vár ránk. A szent szörnyeteg meghalt: helyébe egy magányos 
leány született. Tudom, hogy most meg kellene állnom, nem azért, mintha nem találnám 
a szavakat, hanem mert ezekről a dolgokról, különösen pedig azokról, amelyeket csak 
elgondoltam, de nem írtam le, nemigen szoktak beszélni az újságokban.

Pál Ferenc fordítása

Clarice Lispector Minden történet című novelláskötete 
márciusban jelenik meg a Magvető Kiadónál. A kötet fordítói 

Bense Mónika, Dorcsák Réka, Lukács Laura, Pál Ferenc.
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Ra HidOK

A sötétség marad

Megnyugtató,

hogy az égen látható csillagok
a világűrnek töredéke csupán,

és hogy a fekete anyag átöleli 
őket puhán.

Ahogy az is, hogy ezt a sötétséget közelebbről nem ismerjük még.

A csillag a sötétségre nyíló ajtón a kilincs.
A csillag a sötétség köpönyegén fityegő gomb.
A csillag a sötétség pókhálójába ragadt éjjeli harmat. 
A csillag a sötétség ládikáján a minta.
A csillag a sötétség tócsáján ringó falevél.
A csillag a sötétség dalát fütyülő száj. 

Ha ragyognak a csillagok,
ha lehunyom szemem:
érzem elsuhanni mellettem a sötétség uszonyát;
bár látni, hallani, érinteni nem tudom.

Mondják, hogy a forró sötétség gyorsan hömpölyög,
míg a hideg sötétség lassan halad,
de a sötétség igazi hője és sebessége számunkra ismeretlen marad.

Megnyugtató,
hogy legalább a sötétség megmarad annak, ami. 

Csillagszem

Még egy levél tíz évvel  
későbbi önmagamhoz 

Korábban kaptam meg a levelet, melynek első sora így szólt: 
„A tíz évvel későbbi önmagamhoz”.

Palackpostán érkezett az üzenet, 
hánykolódva az idő tengerén, vagy
mint az üres lapok egy könyvben,
csak úgy sodródott felém az a régen elfeledett levél. 

Szerencsére az üveg ép maradt: 
elrejtve magában huszonöt évvel ezelőtti magamat. 
Egy nő szavai 
egy 35 éves asszonyhoz:
akkoriban, ahogy írtam, állat módjára éltem, 
mert féltem első terhességem miatt. 
A nők állatokká lesznek, ha testükben más életet hordoznak; 
ám az én testemben azóta is növekszik több nő,
pedig gyermekem már rég megszületett.
Ma újra írok egy szép, hosszú levelet
tíz évvel későbbi önmagamhoz: 
a lányhoz, a hajadonhoz, az asszonyhoz és a nénihez, 
kiket testemben hordozok; a farkasasszonyhoz, akit senki
szeretettel meg nem szelídít, akit mindenki csak retteg.

Messze indul a palack, sodródik céltalan, mint üres lapok a könyvben,
alászáll az élet mélyén, újra és újra;
ez a hosszú levél, aztán előbukkan egyszer,
s ki tudja, kinél talál célba.

Balogi Virág fordítása
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Képek, látványok, hangulatok I.

Az egyedülálló férfi, aki folyton ki van téve az idegek szeszélyes játékának, mintha valami 
büntetést szenvedne el, olykor annyira gyűlöli magát, hogy fáj neki, ha egy-egy járókelő 
ránéz. Ilyenkor könyörtelen tükröknek látja az emberi szemeket, melyek a végtelenségig 
sokszorosítják ábrázatát. Ez a hervadt, elhasznált arc, melyet untig ismer az ég, a föld 
s a világok mindegyike, melyet minden és mindenki látott már eleget, és eldobott, ez az 
arc úgy úszik a teremtmények áramának felszínén, mint a pelyva, a héj, a terméketlen 
lárva, egy elrontott, eldobott öntőforma.

Vannak gyönyörű éjszakák, amikor dalra fakad bennünk minden, amikor édes a virrasz-
tás, és édes az álom. Szótalan, emlék nélküli üdvösség, mégpedig minden külső ok és 
ürügy nélkül. Egyszerűen csak mint valami békés, mennyei lét sejtelme a léten túlról 
vagy előttről.

Mint két egyenlőtlen követ, olyannak érzékelem a hasamban a félelmet a múló naptól 
meg a holnapi nap bizonytalanságát. 

Minden gubancos, bizonytalan, homályos, minden megeshet. Még valami jó is. De 
most nem jó. Most vigasztalanul kell lefeküdni, a megoldás és a megnyugvás esélye 
nélkül, mégis azzal a gyáva, be nem ismert reménnyel, hogy a holnap meghozza vagy 
megkönnyíti a megoldást. Más szóval azzal, hogy ma éjszaka egy kicsit meghalunk. Mert 
a halál mindent megold.

Álom.
Valami vízen keresztül gázolok, alacsony, sűrű falombok alatt. Lépdelek, és ugyanolyan 
kelletlenül érzem magam, mint az életben. Mögöttem jön valaki, akit ismerek. És tudom, 
hogy ismerem. Nem láthatom, mert nem akarok megfordulni, de tudom, hogy a feje sú-
rolja a lelógó faleveleket. Nem mond semmit, de sejtem, mit fog mondani, ha megszólal. 
Márpedig minden pillanatban megszólalhat.

Szerette-e bárki ennyire a világot, mint én? Éjszaka, amikor mindenki nyugovóra 
tér, és végül nekem is le kell feküdnöm, én még nyugtalan vagyok, és mielőtt elaludnék, 
még megrándulok a gondolattól, hogy ebben a percben valaki megkésve, egyedül járja 
az utcákat, és én találkozhatnék vele, és láthatnám, és beszélhetnék vele. Mindig ke-
vesellem a levegőt, sohasem elég a vízből, sem a növényekből, sem az emberi arcokból. 
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Fogytán az erőm, elvesztettem az ifjúságom, de a békét nem ismertem, mert szerettem 
és vágytam a világot. Éjszaka, amikor elnyűve hazaérek, arra vágyom, hogy hintsék meg 
hideg, hallgatag földdel égő szememet, keserű ajkamat, és szabadítsanak meg a vágytól 
is, meg a nyugtalanságtól is, meg a beteljesülés szomorúságától is. Mégis nehezen jön 
álom a szememre, keveset alszom és felületesen, ám korán fölébredek. Az az érzésem, 
hogy mindig ébren vagyok.

Estefelé, amikor fönt a magasban egy házon megpillantok egy ablakot, melyre még 
rásüt a nap, sajnálom, hogy nem én állok abban az ablakban. Belesajdul a szívem a gon-
dolatba, hogy van valahol egy hegy, ahonnan még néhány percig elnézhetném a napot, 
mely számomra itt már rég lement.

Tavasz. Esős este láthatatlan derűje, ami csak sejthető a tornyok és tetők csillogásából. 
Hihetetlen csend.

A fellélegzés ilyen óráiban mindig várunk valamit az égből vagy a mélységekből. Talán 
csak egyetlenegy szót, ami olyan lenne, mint a tűz vagy a fény, és meghozná mindennek 
a befejezését és megoldását. Olybá tűnik, mintha ez a megváltó szó mindjárt fölcsendülne, 
föllobbanna, megemelné az egeket, és felragyogtatná a földet velünk együtt, akik össze 
vagyunk kötve a földdel. Olybá tűnik, mintha minden rügyezne, láthatatlanul duzzad-
na – menten átszúrja és fölszakítja a hegyével a csöndet. Csakhogy semmi sem történik. 
Talán lassan növekszik, netán egyáltalán nincs is, és nem kell rá várakozni? Ez sem bi-
zonyos. – Csak a csönd szitál a sötétséggel. Megpihen, mint a hópehely a szemöldökön 
meg a szempillán. Úgy érzem magam, mintha be lennék havazva.

A kórház közelében találkoztam egy öregemberrel, aki a hidegtől meg a szegénységtől 
teljesen elnémult és magába roskadt. Vékony ruhában volt, kékre-zöldre fagyva; csak az 
ősz bajsza meg az ősz haja súgták, nem tudni, mi által, hogy valaha jobb napokat látott. 
Nem koldul. Csak esdekelve nézi a járókelőket, és halkan szűköl, nehezen húzza a lábát 
a hóban. Adtam neki egy kis pénzt. Nem köszönte meg. Elgémberedett markába fogta 
a pénzt, és tovább szűkölt csendesen, mintha ez tartaná életben.

Távolodva még hallottam magam mögött a szűkölő hangot, s mielőtt teljesen kikopott 
volna a fülemből, arra gondoltam: maholnap ez az ember halott lesz, azaz átlép arra az 
oldalra, ahol az emberiség zöme tartózkodik. S egy pillanatra feltűnt előttem apró alakja 
teljesen átváltozva, fénykoszorúban, amint eltűnik a dicsőségben, amit nemlétezésnek 
nevezünk.

Az egyik kalemegdáni várfalon. A tenyeremmel ernyőztem a szemem, hogy ne süssön 
bele a nap, s az árnyékot vető romok közti széles, gizgazos térségben megpillantottam 
egy egész világot: bogarakat és legyeket, pókhálókat és madarakat. Köröttem a levegő  
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telis-teli számtalan nyüzsgő élőlénnyel. Lent a köveken a lábamnál gyíkok és pókok 
iramlottak, mellettem a frissen föltúrt földben lárvák és giliszták tekeregtek a levegővel 
s a fénnyel küszködve. Ekkor megéreztem, mennyire pontatlan az az egocentrikus kép-
zetünk, hogy különálló lények gyanánt szeljük a levegőt s taposunk a földön, mint ami 
külön áll, és mennyire igaz, hogy a körülöttünk lévő összes lénnyel együtt az élőlények 
tengerét alkotjuk, mely hol villódzik, hol nyugodt. Mi nem élünk, hanem mi vagyunk az 
élet. A személyes létezés, akárcsak a személyes halál, mulandó érzékcsalódások csupán, 
két pillanatnyi taréj a köröttünk kirajzolódó mozgások óceánjában. Olybá tűnt, mintha 
betekintést nyertem volna az örökkévalóság és a feltámadás eszméinek gyökerébe. Az 
örökkévalóság abban a felismerésben rejlik, hogy minden korlátunk, minden állapotunk 
és változásunk csupán képzelt és örökölt tévhit, a feltámadást pedig az a felfedezés jelenti, 
hogy sohasem éltünk, hanem öröktől fogva létezünk az élettel.

A kocsit és a kísérőket hátrahagytam az utolsó utcák egyikében. Gyorsan mentem, átvágva 
az utcákon, s az irányt váltogatva, mintha el akarnám tüntetni a nyomaimat, míg ki nem 
jutottam a városka legvégére, ahol az utcák elveszítik nevüket és formájukat. Amikor 
az utolsó házat is magam mögött hagytam, egy minden szépséget nélkülöző, puszta 
parlagon leültem a fűre két nagy kő közé, úgyhogy nem láttam mást, csak a hegyek 
lágy körvonalát a távolban s a színtelen eget. Itt, elrejtőzve és névtelenül, egyszeriben 
roppant szabadságot éreztem, a kietlen, jelentéktelen tér szabadságát, annak a földnek 
a drága békéjét, mely senkinek sem kell. Itt higgadtan, hosszan és szabadon eltűnődtem 
magamról s az éveimről. És világosan láttam, hogy megmenekültem az élettől, ahogy 
mások a veszélyektől s a haláltól menekülnek meg, és hogy többé sem az élet, sem a halál 
nem árthat nekem.

Most pedig – sodor az élet nyílegyenesen előre minden erejével, a halál pedig kisimítja 
útjaimat.

Keleten nehéz olyan épületre bukkanni, mely teljes egészében szép és tiszta lenne, és sem-
mi kivetnivalót ne lehetne találni benne. Másrészt azonban Keleten nincs olyan épület, 
bármily roggyant és elhanyagolt legyen, melyhez ne tartozna legalább talpalatnyi zöld 
kert, vagy ne lenne kútja, melyből élő víz csordogál, vagy ne állna az udvarban legalább 
egyetlen virágcserép, gondosan ápolt fuksziával vagy tearózsával.

Ez a hely a málladozó épületnek a lelke. Nyugaton az épületeknek nincs ilyenjük.
Ha Nyugat-Európában ilyen gondatlanul, tudatlanul és gyógyíthatatlan lustasággal 

ennyire elhanyagolnának egy épületet, akkor bűzlene, mint a hulla, és megmérgezne 
mindent maga körül.

A Kelet gyönyörűséges csoda és a legnagyobb borzalom, mert itt a halál s az élet közti 
határ nincs világosan meghúzva, hanem kanyarog és vibrál.

Radics Viktória fordítása
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TOmas esPedal 

A művészet ellen
(részlet)

Az első nevem egy gyárban készült, fémbe öntve, és egy bizonyos időtartamra szólt. Meg-
próbáltam elfelejteni. Negyvenhárom negyvennégy negyvenöt negyvenhat éves vagyok. 
Ezt szeptemberben írom. November tizenkettedikén születtem, a skorpió jegyében. Azt 
mondják, hogy amikor a skorpió fenyegetve érzi magát, amikor sarokba szorítják és nem 
menekülhet, felemeli méregfullánkját, és a hegyét a skorpiótestet védő két páncéllemez 
közé szúrja; a méreg befecskendezve. A tavasz, az ősz a legkedvesebb évszakom, a nyár-
nak vége, elkezdhetek dolgozni, november, szeptember, kilencedike vagy tizenegyedike, 
tizenkilencedike; reggel vagy este írni kezdek. A házban csend honol. Nem vagyok fe-
nyegetett helyzetben, sem sarokba szorítva, felemelem a jobb kezem, a ceruza hegyét 
a papírra helyezem, a méreg kiáramlik. Írok. Az első mondat olyan, mint amikor tűt 
szúrnak a bőrbe, enyhe ellenállás, majd a tű keresztülhatol, puhán besiklik, és eltalálja 
a vénát; muszáj elfelejteni. A másik nevem nehezebb volt, lágyabb, keményebb, egy női 
név. Jó időbe telt lerombolni. Nem azért, mert áthatolhatatlan lett volna, hanem mert 
régi volt, egy helyhez kapcsolódott; soha nem jártam ott.

Én egy városban születtem, a név a peremvidékhez tartozott, egy száraz, szélfútta, 
szívós név, amely úgy roppan össze, mint egy dacos fa. Az első mondatnak keménynek kell 
lennie, mint az acélnak. Az ember alaposan kidolgozza, csiszolgatja és finoman lesepregeti, 
nyesegeti és fényesítgeti, igazi iparosmunka. Az írógép mechanikus hangja, mintha csak 
egy üzemcsarnokban ülnék egyedül, és azokat a hangokat hallanám, amelyek nincse-
nek ott; tétlen kezek és nehéz cipők, hangtalanul dobognak végig a padlón. A mondat 
ragyog. Kemény, mint az acél. A lányom és én egyaránt elvesztettük az édesanyánkat. 
Az én anyám áprilisban halt meg, az övé szeptemberben. Nem tudtam, mit mondjak, 
hogyan vigasztalhatnám, mindössze annyit tudtam mondani, az első, amit mondtam, 
úgy hangzott, mintha gyerek lennék, mintha nem lenne korkülönbség köztünk, mintha 
azt akarnám, hogy megvigasztaljon és átöleljük egymást a közös gyászban, két hasonló 
érdeklődésű, azonos korú ember, mintha néhány szótlan perc alatt felnőtté tettem volna 
őt, a jövendőbeli élettársammá, reményemmé; amikor meghallotta, elfordult, dühös lett, 
és rémült, az első, amit mondtam, nem vigasztalás volt, így hangzott: nincs már anyánk.

A lányom tizenöt éves, és nem ismeri az apját. Azt mondhatnánk, hogy az apja egyfelől 
egy férfi, aki könyveket ír, másfelől egy teljesen más férfi, aki az apja. Miután elveszítette 
az édesanyját, minden tőlem telhetőt megpróbáltam, igyekeztem jó apja lenni. És meg-
próbáltam valamiféle anya is lenni, ez nagy hiba volt, amit teljes erőbedobással és hajt-
hatatlan akarattal csináltam; abbahagytam az írást, abbahagytam az utazást, lezártam 
néhány barátságot, és úgy rendezkedtem be az új otthonunkba, mint egy anya. Ritkán 
hagytam el a házat. Otthon maradtam, rendet raktam és takarítottam, fáradhatatlanul 
súroltam a szobákat, ágyneműt mostam, és a ruháit. Vacsorát és reggelit készítettem, 
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uzsonnát csomagoltam neki az iskolába. Étkezések mindig ugyanabban az időpontban. 
Mindig tiszta ruhák. Mindig otthon voltam, reggel és este is. Szerettem ezt, jobban, 
mint hittem volna; imádtam bevásárolni és főzni, takarítani, mosni, teregetni, jót tett. 
A gyerek azonban nem volt boldog, nem csak az anyja, az apja is hiányzott neki. Egy nap 
ezt mondta: Miért vagy mindig itthon? Miért nem tudsz békén hagyni, egyedül, csak 
egy napra, hogy magam legyek; nem tudnál elmenni valahova?

Beutaztam a városba. Kelletlenül tettem, mi keresnivalóm ott?
Az utcákat róttam, elütöttem az időt, három, négy órát, majd hazamentem. Otthon 

akartam lenni a lányommal. Apára volt szüksége, helyette egy bánat sújtotta férfit kapott, 
aki attól félt, hogy elveszti az eszét, megőrül, aki azt hitte, meg fog halni, megbetegszik, 
azt hitte, mindent elveszít, a házat, a gyereket, és biztos volt benne, hogy valami ször-
nyűség fog történni. Folyamatosan erre várt, azonban a szörnyűség nem következett be. 
Folyamatosan erre vártam, de a szörnyűség csak nem jött, legalábbis a mi otthonunkat 
elkerülte. A szomszéd szívrohamot szenvedett, a háza előtt esett össze. A kertünkben 
lévő madárfészket kifosztotta egy ragadozó madár, lelökte a fészket a fáról, feltörte 
a tojásokat, felfalta a fiókákat, és elrepült. A szörnyűség megtörtént, mindig, mindenütt, 
de nem a mi házunkban. A mi otthonunk békés volt, a nyugalom szigete. Én pedig ebben 
a békében, ebben a várakozási időben írni kezdtem. Minden reggel, miután a lányom 
elindult az iskolába, leültem az íróasztalhoz. Fehér, szürke csend telepedett a házra. Meg-
ijesztett, nem voltam hozzászokva a csendhez, kitakarítottam és kipucoltam a házat, és 
közben a szörnyűséget vártam, most mégis csend volt, úgy jött, akár egy váratlan, nem 
remélt boldogság. A csend megtelepedett a házban, és néhány hét alatt az én részemmé 
is vált, beköltözött abba, amit írtam.

Mint a hó. Mint a fehér, szürke hó egy hosszú nyár és egy meleg ősz után. Szél, eső, 
aztán egyszer csak hó, az első hó. A varjak balról jobbra ugrálnak a kertben, és szavakat 
hagynak a hóban; apró fekete varjúlábujjak, kusza madárírással, olyan gyors és pontos, 
ahogy odavetik: közeleg a tél. 

Petrikovics Edit fordítása

Tomas Espedal kétkötetes prózáját A művészet ellen;  
A természet ellen címmel 2018-ban adja ki a Typotex Kiadó.
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barna és fehér leshely

Milyen rezervátumban élni?
Sokszor kérdezik.
Közel élek temérdek rokonomhoz,
hogy segíthessek vagy pletykálhassak,
ha szükséges.
A rezervátum helytelen elnevezés,
kinek van lefoglalva?
Az én rezervátumom, Fonjalack,  
nyolcvan százaléka a fehér ember tulajdona.
Itt élni annyit jelent, hogy valami jót
kell keresni a nyomasztóban.
Örülni a krónikus munkanélküliségnek,
vagy ha a fehér csávó kap tüdőrákot
az azbesztportól a malomban.
Hetvenszázalékos a munkanélküliség a rezervátumban,
öt mérföldnyire, az úton lefelé ötszázalékos.
Van tévénk, ablak Amerikára,
mi látunk téged, te nem látsz minket.
Minden este megnézem a híreket,
akár mutatnak indiánt, akár nem,
mindig ugyanazt a fáradt kádnyi süllőt
vagy valami bingóügyet.
Az egyszerű ételek egészségesek, 
állítja táplálkozástudósunk.
Helyes, a gyomrodnak tudnia kell, hogy
még működik a nyelőkéd.
A mennyiséggel foglalkozz, ne az ízzel!
A puffasztott rizs csomagolva is kapható, és pluszban
minden dobozon ott az írás spanyolul:
Cereal de arroz tostado. Kér valaki?
Mi keményen küzdve élünk, mert tudjuk,
hogy az anishinaabe nemzet
leszármazottai vagyunk.
Szellemiségünk megvéd minket a többségi
társadalom nyilvánvaló végzetének feleslegeitől.
Milyen rezervátumban élni?
Gyere, sétálj velem egy mérföldet a mokaszinomban,
talán veszünk valami egyszerű kaját.
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metsző gondolatok

Anishinaabe vagyok:
tavasszal lándzsával fogok halat,
bár ellenzik a rez főnökei,
és néhány fehéret feldühít.
De ez része a történéseknek,
amióta idejöttek,
mérgesek ránk.
A parasztok fenyegetéssel, lövéssel, 
bombával próbálnak leállítani.
Az állam vásárlással próbálkozik,
azt hiszi, a pénz mindent megold.
Értékesek vagyunk a médiának,
velünk töltik meg az újságokat
és az üres képernyőket,
a jó emberek értünk tanúskodnak.
Köszönetet mondunk Manitunak a halért,
az életért, és dicsőítjük nagyszüleinket
és nemzedéknyi bölcsességüket.
Lándzsával halászni többet jelent egy 
egyezménynél – jog az evéshez.
Azt tesszük, amit azóta teszünk,
amióta létezik anishinaabe.
Egy vagyok közülük.
Lándzsával fogok halat.

Gyukics Gábor fordítása
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szCzePaN TWaRdOCH

A király
(részlet)

Soha többé nem mentem haza. Százszor elsétáltam a szülőházam előtt, soha még az ud-
varra sem tettem be a lábam. Soha többé nem láttam viszont az anyámat és az öcsémet. 
Nem mondattam kaddist az apámért. Nem tudom, hol van eltemetve felnégyelt teste, 
a mai napig nem tudom, mi lett a testével.

Ettem a reggelit, és néztem Emiliát, ahogy sürög a konyhában. Még nem tudtam, 
hogy soha többé nem látom viszont az anyámat és az öcsémet, de tudtam, hogy nem 
akarok visszamenni hozzájuk. Szapiro nem evett – reggeli után egyenesen a Leszno utcai 
pirogozóba mentünk, itt reggelizett Kaplica, Radziwiłek meg az újságok társaságában.

Megengedték, hogy kicsit távolabb leüljek, Szapiro rendelt nekem egy kávét, nem hal-
lottam a társalgásukat, mert mindig fojtott hangon beszéltek, de tudtam, miről beszélnek.

Szóval ittam egy kávét, aztán átsétáltunk a Gwiazdába: egy macskaugrásnyira volt, 
ugyancsak a Leszno utcában. Szapiro bokszolóként a Makabi versenyzője volt, a Gwiazda 
viszont közelebb esett a lakásához, úgyhogy inkább itt tartott edzést a fiatal srácoknak. 
Mivel ő volt Jakub Szapiro, ott tarthatott edzést, ahol akart, mindenhol szívesen látták.

Első nap kaptam tőle egy sötétkék tornagatyát, egy fehér trikót, egy puha, fehér 
zoknit meg egy fehér fűzős, fekete bokszcipőt.

Ezt mind felhúztam. Szapiro ugyanígy volt öltözve. Megmutatta, hogyan kell bandá-
zsolni a kezünket, úgyhogy bebandázsoltam, és elkezdtem járni tanulni.

Otthagytam az anyámat. Otthagytam az öcsémet. Otthagytam ismeretlen helyen az 
apám testét, mintha a mélybe taszítanám mindannyiukat.

Maradjanak a mélyben. Örökre.
Az egyik első edzésem után elmentünk a Kerceli téri piacra, mint minden kedden 

és pénteken – hagyományosan ezekre a napokra esett a vásár. Szívesebben emlékszem 
erre, a piaci körsétáinkra, mint az apámra, az öcsémre meg az anyámra. Akkor kísértem 
el először Szapirót.

A piacon Jakub szokás szerint letette a Buickot az Okopowa utcai oldalon, és gyalog 
mentünk tovább a Wolska és a Chłodna utca felé; én Jakub mögött, mint az árnyék, 
a ponyvaborítású bódék között, ahol mindenki árult mindent, bódéban, standon, pulton, 
s ahol üdvözlő kórus szállt utánunk, a T és Z jelű villamos csilingelése közben.

– Jó napot, Szapiro úr! Tiszteletem, Szapiro úr! Örülök, hogy látom, kedves Jakub! 
A gitn tueg, reb Szapiro, a gitn!1 

Mindenki köszönt: a krumplit-céklát áruló kofa meg a reménybeli boltos, jelenleg 
húszzłotys öltönyöket kínáló stand tulajdonosa, a zsidó régiségkereskedő meg a szegény 
nyomorult, aki összesen három pár alig használt női harisnyát árult, a karjára akasz-
totta és rázogatta őket, abban a hiszemben, hogy így kicsalhat egy jelentkezőből egy 

1  Jó napot, Szapiro úr! (jiddis)
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egyzłotyst, köszönt a galambos a burukkoló galambokkal teli kalitka mellett, köszönt 
a mandolin- és gitárárus, akinek a standjánál állandóan pengettek valamit, valamint 
a deszkaemelvényen  mint színpadon székelő, Mózes-vallású, egyszersmind vallását nem 
gyakorló, ateista vásári szabó: zakatoló Singer varrógépet használt, ezen végezte ott 
helyben a sürgős átalakításokat.

Most nem varrt, várta a kuncsaftokat. Simogatta a gép, egyetlen kenyéradója kopott, 
fekete lakkozását, mintha egy tehén hátát érintené, amelynek tején él az egész család. 
Józef Sztajgiecnek hívták, és csak annyit akart az élettől, hogy varrhasson a Kerceli téren.

Mentünk tovább.
Az üdvözlésekkel kettévált előttünk a tömeg – odébb húzódtak a vállukra kockás 

plédet terítő kofák, hátraléptek a szakállas zsidók a szegényes és előkelő, de többnyire 
szegényes kaftánjaikban, az egy szál ingben sürgő szegények, a valamivel tehetősebbek, 
akik zakót, pulóvert, könnyű kabátot viseltek, néha idevetődött egy női ruha, egy elegáns 
ballon, de ritkán, nagyon ritkán, a Kerceli téri piacról mindenekelőtt a Vörös Wola látta 
el magát, ahol nemigen viseltek ballont.

A fejeken kemény- és puhakalap, sildes sapka, kapedli, kis női kalap, de inkább falusi 
kendő.

Nem mindenki ismerte Jakub Szapirót. Az árusok közül mindenki, de a kuncsaftok 
közül csak néhányan. Ám ahogy átvágott a tömegen, nem kellett lökdösődnie. Magától 
vált szét a tömeg. Volt valami Jakubban, ami azt súgta nekik: szét kell válniuk, valami, 
amitől annak idején kettévált a tenger Mózes előtt.

Körner Gábor fordítása

Megjelenik a Typotex Kiadónál 2018 őszén.

Csillagszem



24 25

guillaume méTayeR

FB népe

És a fejekből kipattant a Facebook.
Arcok tengerében sok fej-palack
üzeni: szép vagy, jó vagy, fennmaradsz,
csalfa habok alá te jaj, dehogy buksz.
 
Macskád, strandod, szebbik profilod és plusz,
hogy ilyen is legyen, néhány apró panasz,
és mint hiány, űrként, mögötte az,
mit fuldokolva rejtenél, de nem tudsz.
 
Képernyősíkon rajzolódni mélység
nem fog soha, e látszat-fogta népség
jövőt rettegve múlni így vonul.
 
Csak egy szomorúfűzfa Budapesten
a családfánk, időtől pettyezetten
fajjúmi arcunk él, megboldogul.

Fotó

Én is beolvadok
az előhívott tömegbe,
félrecsapom sapkámat, ott vagyok
a hajóra várók közt, igyekszem
mosolyt villantani a százesztendős,
ovális sarkú kópián,
a képen, amelyen a ledöntött
Sztálin-szobrot kíséri üdvrivalgás,
vagy Manhattanben 1980 táján,
egy elmosódott arc vagyok csak 
a fotón, semmi több.
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Úrvacsora

Esténként, mint a vért, ontja a viccet,
keze az asztalon, vegyétek ím
magatokhoz a poént, feleim,
hadd lássak felröhögni minden hívet.

Sebétől új élettel telnek így meg, 
az összes ráhajol, szívja kedve szerint,
gyerünk bolond, nevettessél megint,
aztán futnak tovább – ez mindig így megy.

A lázas véradóra rá se rántva
húznak haza vagy be az irodába:
Kösz, kis Jézus, haláli este volt.

Szánalmas áldozata célja hát mi?
Felnyitni szemük, karjuk kitárni?
Minek a vér, mit vámpíroknak ont?

Tóth Krisztina fordítása
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Guillaume Métayer Türelemüveg című verseskötete 
tavasszal jelenik meg Tóth Krisztina, Imreh András  

és Kemény István fordításában a Magvető Kiadónál.
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lOuis de BeRNièRes 

Máj 

Az összes házimunka közül legjobban a kéthetente esedékes nagymosást utáltam.  
Sajnos kis lakásban laktunk, ahova mosógép nem fért be, ráadásul régi rossz szokásunk 
szerint addig gyűjtöttük a szennyest, amíg ki nem fogytunk a tisztából, akkor pedig már 
muszáj volt elindulnom. Minden alkalommal, amikor mosodába mentem, már beállt 
a vészhelyzet. Ilyenkor legfeljebb a szennyestartót lehetett feltúrni néhány kevésbé 
mocskos holmiért. Engem nem zavart a dolog, mivel olyan magániskolában nevelkedtem, 
ahol csak minden második héten kellett alsóneműt váltanunk. Megtanultam védekezni 
a kisebb balesetek és húgyfoltok ellen, viszont a feleségem állami iskolába járt és otthon 
lakott, ezért neki borzasztóan kellemetlen lett volna, ha nem válthat ruhát legalább 
naponta egyszer.

Mosodába menet négy tömött vászonzsákban cipeltem a feleségem szennyesét, mi-
közben az én mosnivalóm csak félig töltött meg egy kisebb zsákot. Feleségem szolgá-
jának éreztem magam, és keserűségemet csak tovább fokozta, hogy őnagysága mániá-
kusan ragaszkodott a vasaláshoz. Természetesen én már rég rájöttem, hogy a legtöbb 
ruha nagyszerűen kilógja magát, ha mosás után megfelelően akasztják fel, de erről 
a feleségemet sose tudtam volna meggyőzni. Háromórás mosodai vesződségemet ál-
talában hosszú, lehangoló hétvége követte, amikor a feleségem izzadtan, kimerülten 
és dühödten vasalta a holmikat a felső szobában. Szinte pszichotikus állapotba került, 
és olyan vészjóslóan hallgatott, hogy még néhány óra múltán is úgy éreztem magam, 
mintha üvegszilánkon lépkednék. Hurrikánként támadt rám a lelkiismeret-furdalás, 
amit minden feleség előszeretettel táplál a férjében, ezért amikor ő vasalt, én is köte-
lezőnek éreztem, hogy tegyek valami hasznosat. Kiporszívóztam, elmostam a macska 
tányérját és letöröltem a piszkot a villanykapcsolókról.

Ellenben azokon a napokon, amikor nem vasalt, szándékosan nem végeztem el még 
a legégetőbb feladataimat sem, hogy aztán annál látványosabban szorgoskodhassam 
a vasalós napokon. Nem tagadom, viselkedésem szánalmas és nevetséges volt, mint 
minden olyan férfié, aki felesége bosszúja áldozatává válik. Tudom, nem szerencsés dolog 
általánosítani, de a nők szerintem saját maguk alatt vágják a fát, aztán meg siránkoznak, 
és egy pillanatra sem fogják fel a helyzet iróniáját. Egyszer nagy megelégedésemre ezt 
sikerült is bebizonyítanom, méghozzá úgy, hogy felajánlottam, szerzek egy hivatásos 
vasalónőt. Őnagysága szívből felháborodott az ajánlaton, vagy azért, mert úgy érezte, 
kivetnivalót találok a vasalási stílusában, vagy azért, mert akkor valami új dolgot kellett 
volna kitalálnia, hogy tényleg kutyául érezzem magam.

Volt egy mosoda viszonylag közel, szinte egy szuszra oda tudtam vánszorogni a dugig 
tömött szennyeszsákokkal. Aprót viszont se a mosodában, se a szomszédos édesség-
boltban, se az újságárusnál nem lehetett váltani. A mosoda padlója állandóan vízben 
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tocsogott, a mosógépek pedig ijesztően hangosan pörögtek és zakatoltak. Tele volt 
idős, fekete bőrű asszonyokkal, akik mozdulatlanul ültek a padon, erősen magukhoz  
szorítva a retikült, fejükön hihetetlen parókákkal. Amikor beléptem e női felségterületre, 
szinte azonnal biztató szempárok meredtek rám, és ettől máris rendkívül megalázónak 
éreztem a helyzetet. Kisvártatva megjegyzéseket is tettek, hogy például külön kellene 
választanom a fehér ruhákat a színestől, vagy más hőfokra kellene állítanom a gépet. 
A legszörnyűbb az volt, amikor fennhangon cüccögni kezdtek, rosszallva a lepedők ösz-
szehajtására kifejlesztett egyéni technikámat. Előfordult, hogy egy asszony váratlanul 
felpattant, és kikapta a kezemből a lepedőt, miközben idegtépően nyikorgott a fűzője. 
Mosolyuk elárulta, mennyire szánják tipikus férfiúi tehetségtelenségem, valamint azt is, 
hogy az ilyen nehéz feladatokat csak a főállású fekete háziasszonyok tudják elvégezni. 
Kizárólag Barbadosról és Trinidadról szóló témák szórakoztatták őket, és ha szóba 
hoztam valami ilyesmit, mindig elérzékenyültek. Mondogatták, hogy az ő idejükben 
sokkal képzettebbek voltak a bevándorlók, és hogy több iskolázatlan jamaikait nem 
szabadna beengedni az országba. Ha szerencsém volt, ezután vitatkozni kezdtek, min-
denki a saját szigetét dicsérve, én meg nyugodtan összehajtogathattam a lepedőket.

A leggyakrabban látogatott mosodámat főleg törökök használták, bár a tulajdonos 
egy elbűvölő iráni értelmiségi volt, aki Ajatollah elől menekült családostul, amikor 
kiderült, hogy a lenézett sahnál is elvetemültebb terroristák és vallási fanatikusok 
kerültek hatalomra. Ez a férfi, aki Dereknek szólíttatta magát, mert a britek nem 
tudták az Alit kiejteni, végzettsége szerint elektromérnök volt, és úgy érezte, az élete 
egy végeláthatatlan vezeklés. Természetes szimpátia alakult ki köztünk, mert legalább 
annyira gyűlölte a mosodáját, mint én a mosodába járást.

– Reggel hét óta melózok – mondogatta kiábrándultan.
– Én is utálom ezt csinálni – mondtam ilyenkor, és erre ő mindig azt felelte: 
– Legalább magának csak kéthetente kell idejönnie.
– Tizennégy pár alsóneműm van – mondtam erre.
Mire ő:

– Tudom én, mindig tudom, kinek hány pár van.
Ali sose adott megalázó tanácsokat, és ha netán segített, akkor őszintén mosoly-

gott, nem olyan szánakozóan, mint a fekete hölgyek a másik mosodában. Érdekelték 
a könyveim is, amiket magammal vittem olvasni, amíg a ruhák szédülten kavarogtak 
a mosógépben. Ali ajánlotta nekem először Yaşar Kemal, Ahdaf Soueif és Mario Vargas 
Llosa műveit, és ő tanácsolta elsőként azt is, hogy gomboljak be minden nagyobb ruha-
darabot, hogy ne tapadjon beléjük a zokni és a trikó, mert úgy a centrifuga nem tudja 
rendesen kiszárítani. A hajtogatással kapcsolatban is volt egy jó ötlete, ami lehetővé 
tette, hogy kétszer annyi ruha férjen ugyanabba a zsákba. Ezenkívül bebizonyította, 
hogy feleannyi mosószer is elég, mint amennyit a gyártók javasolnak, és csak akkor 
segített a lepedőhajtogatásban, ha kértem. Ráébredtem, hogy ez a férfias légkör nem 
hangol le annyira, mint az idős, parókás, fekete asszonyok társasága. Jó volt az iroda-
lomról társalogva egy-egy pillanatra megfeledkezni a mosoda kínzó egyhangúságáról.

Általában ebédidőben mentem a  mosodába, így egy füst alatt beugorhattam 
a török étkezdébe is. Az étkezdét egy család vezette, akik tökélyre vitték a már ki-
halófélben levő zsíros ételkülönlegességek készítését, melyek nagy sikert arattak  

az építőmunkások és a kubikosok, no meg a hozzám hasonló középosztálybéli fazonok kö-
rében, akik nosztalgiával gondolnak a kímélő brit konyhaművészet előtti legendás időkre  
és pattanásos kamaszkorukra. Ebben a török étkezdében olyan sűrű babfőzeléket és 
olajban tocsogó bundás kenyeret lehetett kapni, hogy már tíz méterről, az illatától 
azonnal rosszul lett az ember, és olyan rántottát, ami úgy remegett a tányéron, mint 
a bálnazsír földrengéskor. Volt még náluk rizses hús, ami egy leveskocka ízű zsíros 
löttyben úszkált. A kávét szintén ínycsiklandó módon készítették. A bögrét félig meg-
töltötték tejjel, aztán a kávégép csöve alá dugták, hogy a forró gőz belespricceljen. 
A kávégép veszettül süvített, krákogott, bugyborékolt, és a tej nemsokára olyan ijesz-
tően nézett ki, mint valami mérgező vegyszer egy horrorfilmből. A tetejére a lehető 
legrosszabb minőségű instant kávéporból tettek egy kiskanállal. Ez egy fahéjra emlé-
keztető finom szemcsés sötét por volt, viszont minden aroma nélkül. Végül a bögrét 
felöntötték langyos vízzel, és kihoztak egy kapucsínóhoz hasonló folyadékot, azzal 
a különbséggel, hogy a tetején úszkáló fekete micsoda nem csokoládéreszelék volt, 
hanem a fel nem oldott kávépor. Ez a fekete szenny rögtön megtapadt az ember fogán, 
és keserű íze szétáradt a szájban. Az ember a szemét forgatta, és érezte, hogy jóleső 
undor futkározik a gerincén.

Én a rizses húsra indultam be, illetve ezen belül magára a húsra.
Sajnálatos módon a feleségem fanatikus vegetáriánus lett az esküvőnk után né-

hány évvel, amikor végignézett egy véres tévéműsort a szervátültetésről. Végül még 
nekem is műanyag cipőben kellett járnom, aztán letépte a hátizsákom bőrcsatjait, és 
a bőröndjeim fogantyúit, anélkül hogy figyelmeztetett vagy pótolta volna. Képzelhetik, 
mit éreztem, amikor a Ramblers Szövetség szokásos hegymászó túráján a hátizsákomat 
irattűzővel kellett a kabátomhoz erősítenem. Már rég elváltam volna, csakhogy a tör-
vény szerint nála maradnának a gyerekek, és neki jutna a lakás is, meg a jövedelmem 
nagy része. Ráadásul ott van a legsúlyosabb kérdés, a kutya és a macska elhelyezése, és 
biztos vagyok benne, hogy válás esetén mindkettőt neki ítélnék. Képtelen lennék a há-
ziállataim nélkül élni, ezért vagyok még ma is egy olyan nővel, aki közel egy évtizede 
gyűlöl és lenéz, és csak azért nem hagy el, mert retteg az anyja csípős megjegyzéseitől 
és szemrehányásaitól. Szerintem, bár erre túl későn jöttem rá, a házasság a lopás egy 
formája, amelyben a nők mindent elvesznek a férfiaktól, amit csak lehet, még a bol-
dogságukat is, de közben saját boldogságukat is elveszítik.

Szóval, a török étkezde volt az az egyedüli hely, ahol a hús iránti vágyakozásomat 
kielégíthettem. Azelőtt már egy dupla adag tojástól és sült krumplitól is jóleső bűntu-
datom támadt volna, de most egyértelműen májra áhítoztam. Nem ökörmájra – az túl 
nagy falat lenne, ráadásul itt olyan vékony szeletekre vágják, hogy főzés után szétázott 
kartonpapírra hasonlít –, hanem disznó-, bárány- vagy csirkemájra.

Nem tudom pontosan, mire jó a máj. Tisztítja a vért, az biztos, és jó a vérsze-
génységre is. Szóval, csak a májról ábrándoztam, miközben otthon földimogyorót 
pörköltem könyörtelen nejemnek, vagy mustármagot rakosgattam nyulaknak és 
hörcsögöknek való salátánk tetejére. Így aztán májat, szalonnát és krumplipürét 
rendeltem, amikor a mosodás napokon betértem a török étkezdébe. Olyan mohón 
faltam az ételt, hogy legtöbbször szafttal és mustárfoltokkal lett tele a kardigánom 
és a tüzérségi nyakkendőm.
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Ez a végtelen mohóság juttatott kórházba. Épp egy májdarabka, egy incifinci má-
jacska volt a számban, amikor hirtelen tüsszentenem kellett. Vettem hát egy jó nagy 
levegőt, amennyi egy rendes tüsszentéshez kell, és ekkor mintha kikapcsoltak volna. 
Letüdőztem ugyanis a májdarabkát, ami rögtön úgy eldugaszolta és lebénította a lég-
csövemet, mintha kimondottan erre a célra fejlesztették volna ki.

Ha jól tudom, van valami technika az efféle fulladásos halál megelőzésére – talán 
Heimlich-féle műfogásnak hívják –, de ezt a rémült török család és a munkások egy-
általán nem ismerték.

Talpra ugrottam, az asztal meg felborult. A májam elcsusszant a saját szaftján, 
a ragacsos borsószemek pedig, mivel gurulni nem tudtak a sok zsírtól, ott maradtak 
himbálózva a függőleges asztallapon. Úgy éreztem, a szemgolyóim mindjárt kiugranak 
a helyükről, és elszörnyedve tapasztaltam, hogy minden belégzési kísérlettel egyre 
mélyebbre kerül a májdarab, és immár visszavonhatatlanul elzárja a légcsövemet.

Ilyen vesztett helyzetekben képtelenség világosan gondolkodni. Talán meg kellett 
volna nyomkodnom a szegycsontomat, vagy tárcsázást imitálnom a jobb mutatóuj-
jammal, hogy hívjanak segítséget. Ehelyett viszont mindkét kezemmel a torkomhoz 
kaptam, aztán elvágódtam a padlón, és rángatóztam. Úgy éreztem, mindjárt felrobban 
a fejem, mintha valaki vízzel pumpálta volna tele, aztán minden elvörösödött. Aztán 
minden kék lett, utána meg fekete. Hallottam, hogy valaki erős török akcentussal azt 
mondja, „Adjatok neki egy darab kenyeret”.

Orvosi értelemben nem tértem eszméletre. Nem riadtam fel, hogy „Úristen, hol va-
gyok?”, és a fehérbe öltözött nővérkéket sem kevertem össze a mennybéli angyalokkal. 
Nem, csak annyit észleltem, hogy ágyban fekszem, nem tudom lehunyni a szemem, és 
a karom se mozog. Megszűntem a testemben létezni, olyan volt, mintha csak egy rövid 
látogatást tennék benne. Hallottam a monitorok kattogását, fölöttem pedig a meg-
sárgult plafonon egy repedésre lettem figyelmes, amely pont úgy nézett ki, mint az 
A12-es autóút chelmsford–colchester–ipswich-i szakasza. Aztán a feleségem nyugodt 
hangját hallottam:

– Meghalt, igaz?
– Sajnos így van: agyhalott. Már csak ez a gép tartja életben. Agyi oxigénhiányról van 

szó. Igazán sajnálom. Az történt ugyanis, hogy a mentő tíz perc alatt ért a helyszínre 
a tootingi útépítés miatt, aztán újabb húsz percbe telt, míg ideértek, mert útközben 
tüntetés volt. Nem sokat tehettünk már érte…

– Semmi remény?
– Semmi.
Kiáltani akartam, hogy „Még élek, nem haltam meg, élek”, de persze egy hang sem 

jött ki a torkomon. Nem tudom, melyik volt erősebb, a tehetetlenségem vagy a félelmem. 
Olyan volt, mint amikor az ember éjjel belegabalyodik a lepedőbe, vagy elzsibbad az 
egyik karja, és azt álmodja, hogy életveszélyben van, de képtelen megmozdulni. „Se-
gítség!” – próbáltam kiáltani, de semmi sem történt. Csak egy készülődő könnycseppet 
éreztem, ami azonban nem gyűlt össze a szememben, és nem gördült le az arcomon.

– Lekapcsolja a gépről? – tudakolta a nejem affektálva, és hangja egyértelmű re-
ménykedést árult el. Pontosabban remény és tudományos érdeklődés ötvöződött benne.

– Természetesen csak az ön beleegyezésével. De szerintem nincs más megoldás.

– Biztos szívesen felajánlotta volna maguknak a szerveit – mondta a feleségem, és 
ha tehetem, esküszöm, azon nyomban felugrok dühömben és félelmemben. Világéle-
temben azt akartam, hogy egészben temessenek el. Talán babonásnak tartanak, de túl 
sok történetet olvastam az ókori egyiptomiakról, kínaiakról meg másokról, akik nem 
juthattak el a paradicsomba, ha valamilyen testrészük hiányzott. A kasztráltaknak 
egy dobozban kellett tartaniuk a nemi szervüket, hogy haláluk után melléjük temet-
hessék. Nem akartam, hogy a testemet darabokra szedjék, mint valami Ford Cortinát 
a stepney-i roncstelepen.

– Néhány papírt még alá kell írnia – folytatta az orvos. – Mindjárt hozom. Gondo-
lom, szeretne egy-két percig kettesben maradni vele.

– Ó, igen, persze – hallottam a feleségem hangját. – Nagyon köszönöm, doktor úr.
Egy elmosódott arc hajolt fölém, ami azért összetéveszthetetlenül a feleségemé 

volt. Egy pillanatra az a képtelen gondolatom támadt, vagy talán csak reméltem, hogy 
megcsókol. Ehelyett viszont egészen közel hajolva az arcomba sziszegte: „Te rohadék!”

Elbűvölő – gondoltam. – Itt fekszem holtan, és még így is képes lerohadékozni.
– Egy májdarabka volt, mi? Egy májdarabka? Tudod, mi vagy te? Egy mocskos gyilkos. 

És én még elhittem, hogy te is vegetáriánus vagy. Állati ügyesnek képzelted magad, 
mi, hogy sikerült kisurrannod egy kis húsért? Mint valami dögevő, pfuj! Gyilkos vagy, 
és szívből örülök, hogy meghaltál, és remélem, hallod, amit mondok. Legalább egy 
disznó nem halt meg hiába, mert, hál’ istennek, a torkodon akadt a mája. Azt a disznót 
szentté kellene avatni. Szent Sertés, a Megváltó, vagy Csodatévő Szent Sertés. Tudod, 
mit? El fogom kérni azt a májdarabkát, és gyönyörű temetést rendezek neki, teljes 
katonai pompával, de az is lehet, hogy üvegkockába vagy gyantába foglaltatom, vagy 
amibe szokták, és minden reggel és este megcsókolom, vasárnaponként pedig gyertyát 
gyújtok előtte, és térden állva hálaimát mondok, hogy „Köszönöm neked, köszönöm, 
köszönöm”.

Mindig tudtam, hogy a feleségem rühell, de ezt mégis erős túlzásnak találtam. Talán 
ha egy darab zöldségburger akad a torkomon, elnézőbb lett volna.

Csak félig figyeltem őrjöngését, tudatom másik felét életem boldogabb emlékei 
töltötték ki. A gyerekek. Amikor a macska lehúzta a karácsonyfa ágait, hogy a kutya 
elérje a csokoládédíszeket, amiket be is falt ezüstfóliástul. Amikor apám megtanított 
gyomirtóból és cukorból kicsi bombákat készíteni. A süket nagynéném, aki szégyen-
telenül fingott az asztalnál, azt képzelve, hogy senki sem hallja. A nászutunk, amikor 
annyit csináltuk, hogy sebes lett a farkam. Vagy amikor anyám beleegyezett, hogy 
abbahagyjam a hegedülést.

A merengésből feleségem diadalittas zárószavai riasztottak fel:
– …és tudd meg, iszonyú boldog vagyok, hogy meghaltál, te rohadék!
Talán szomorúságot vagy keserűséget kellett volna éreznem, ehelyett viszont az 

elégedettség lágy hullámai öntöttek el. Biztos voltam benne, hogy nem mondták el neki, 
melyik étteremben történt a baleset, én pedig természetesen sohasem beszéltem arról, 
hova járok mosodázás közben. Azt sem tudja, melyik mosodába jártam, és még ha ki is  
derítené, Ali (alias Derek) nem tudhatja, hogy ő a feleségem, és hűségesen őrzi majd 
a  ruhákat, amíg értük nem megyek. Ez persze már nem fog bekövetkezni, most, 
hogy hivatalosan is halottnak nyilvánítottak, és hamarosan vagdalt húst csinálnak  
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belőlem. Ami pedig azt jelenti, hogy az én drágalátos nejem holnap arra fog ébredni, 
hogy nincs egy szál ruhája, amit felvegyen. Elragadó képekben jelent meg előttem, ahogy 
mély undorral magára húzza a használt bugyogót, melltartót, szoknyát és blúzt, és 
őrjöngve kutatja át a lakást a többi ruhájáért. Persze semmit sem fog találni, és akkor 
eszébe jut, hogy biztos mosodába vittem, de nem tudja, melyikbe, úgyhogy végigtele-
fonálja az összes környékbeli üzletet. Így jut el Alihoz (alias Derek), aki viszont komp-
lett őrültnek nézi, úgyhogy kénytelen feladni a harcot, és beletörődni, hogy mostantól 
minden este kézzel kell kimosnia az egy váltás ruhát, amíg végre lesz ideje elmenni  
a Marks & Sparksba, hogy megkezdje egy vadonatúj ruhatár összeállítását. Ez a csodás 
látomás lebegett a szemem előtt, miközben csendesen távoztam.

Perverziónak tűnhet, de úgy érzem, ezért érdemes volt meghalni.

Hazai Attila és Rupp Anikó fordítása
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RON PadgeTT

Hogyan legyünk tökéletesek
Barátom, minden tökéletes

Kerouac

Dőlj le aludni egy kicsit!
Ne osztogass tanácsokat!
Ápold fogadat és fogínyedet!
Ne idegeskedj semmi miatt, ami felett úgysincs befolyásod! Ne rettegj például, hogy 

míg alszol, összeomlik a házad, vagy hogy hirtelen meghal valaki, akit szeretsz!
Minden reggel egyél egy narancsot!
Légy barátságos! Így boldog is könnyebben lehetsz!
Hetente négy-ötször növeld pulzusszámodat 120-ra, legalább húsz percen 

át, úgy, hogy közben olyasmit csinálsz, amiben örömed telik!
Mindent remélj! Ne várj el semmit!
Ügyelj a közeledben lévő dolgokra! Rakd rendbe szobádat, mielőtt 

megváltanád a világot! Aztán váltsd meg a világot!
Tudd, hogy a tökéletesség vágya mögött titokban másféle vágy 

rejtőzik – vágy, hogy szeressenek vagy hogy meg ne haljunk!
Alakíts ki szemkontaktust egy fával!
Fogadj gyanakvással minden véleményt, de próbálj 

valami értékeset találni valamennyiben!
Úgy öltözz, ahogy neked és a körötted élőknek tetszik!
Ne hadarj!
Tanulj valamit mindennap! (Dzien dobre!)
Légy kedves az emberekhez, még mielőtt módjuk lenne aljasul viselkedni!
Egy hétnél tovább sose táplálj haragot valami miatt, de ne feledd, mi dühít fel! Tedd 

le azt a valamit karnyújtásnyi távolságnál messzebb, és nézz rá úgy, mintha 
üveggömb lenne! Aztán illeszd be szépen az üveggömbgyűjteményedbe!

Légy hűséges!
Járj kényelmes cipőben!
Tennivalóidat tervezd úgy, hogy egyensúlyba kerüljenek, 

és a kellő változatosságot se feledd!
Légy kedves az öregekhez, még ha kiállhatatlanok is! Ha 

megöregszel, légy kedves a fiatalokhoz! Ne próbáld hozzájuk vágni 
a botodat, ha Nagypapinak hívnak! Tényleg az unokáid!

Tarts egy állatot!
Ne sok időt tölts nagy tömegben!
Ha segítségre szorulsz, kérj segítséget!
Ügyelj a helyes testtartásra, míg csak természeteddé nem válik!

Ha valaki meggyilkolja gyermekedet, fogj egy vadászpuskát, és lődd szét a fejét!
Tervezd meg úgy a napodat, hogy sehova se kelljen rohanni!
Tanuld meg értékelni, ha valaki megtesz neked valamit, még ha fizetsz is 

érte, még ha olyan szívességet tesznek is, amelyre semmi szükséged!
Ne szórd a pénzt, ha olyannak is adhatod, akinek valóban szüksége van rá!
Számíts rá, hogy az emberiség elbaltázza a dolgokat! Csak akkor sírd el 

magad, mikor rájössz, hogy sokkal jobban elbaltázta, mint gondoltad!
Ha kölcsönkérsz valamit, mindig jobb állapotban add vissza, mint ahogy kaptad!
Műanyag vagy fémtárgyak helyett, ha teheted, használj fából készülteket!
Nézd csak ott fenn azt a madarat!
Evés után mosogass el!
Nyugodj le!
Látogass idegen országokat, kivéve, ha lakosaik meg akarnak ölni!
Ne várd el, hogy gyerekeid szeressenek, úgyis szeretni fognak, ha nekik is jólesik!
Elmélkedj lelki dolgokon! Ha kedved telik benne, merészkedj 

tovább! Na, mi van azon túl (vagy belül)?
Énekelj, legalább hébe-hóba!
Légy pontos, és ha késel, akkor se bonyolódj hosszas és részletes mentegetőzésbe!
Ne légy se túl önkritikus, se túl önelégült!
Ne hidd, hogy létezik haladás. Nem létezik!
Lépcsőzz felfelé!
Ne légy kannibál, legalábbis ne gyakorló!
Képzeld el, hogy megtörténhet, amire vágysz, majd ne csinálj 

semmi olyat, ami lehetetlenné tenné megvalósulását!
Függetlenítsd magad a telefonodtól, legalább kétszer egy héten!
Pucold rendszeresen az ablakokat!
Gyökerestül irtsd ki magadból az önző becsvágyat!
A „kiirtani” szót ne használd túl gyakran!
Legalább olykor-olykor feledkezz meg az országról, ahol 

élsz! Ha nem megy, utazz el egy másikba!
Ha ehhez túl fáradt vagy, maradj!
Ültess valamit!
Ha vasútállomáson haladsz át, ne dünnyögd a bajszod 

alatt: „Úgyis mind meghalunk”!
Közeli barátaid közt legyen mindenféle korú és életállapotú!
Értékeld az egyszerű örömöket: a rágás örömét, a hátadon végigcsorgó meleg 

víz örömét, a hűsítő szellő örömét, az álomba zuhanás örömét!
Ne üvöltözz, hogy „hát nem csodálatos a modern technika?”
Tanuld meg nyújtani az izmaidat! Végezz nyújtó gyakorlatokat mindennap!
Ne ess kétségbe az öregedéstől! Attól csak még öregebbnek érzed 

majd magad. Attól pedig még jobban kétségbe fogsz esni.
Egyszerre egyvalamit csinálj!
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Ha megégeted az ujjad, rögtön tartsd hideg víz alá! Ha kalapáccsal ráütsz 
az ujjadra, tartsd a kezedet húsz percig felemelve! Megdöbbensz 
majd, hogy a hideg és a gravitáció milyen gyógyító erejű!

Tanulj meg fülsértően hangosat füttyenteni!
Krízishelyzetben őrizd meg hidegvéredet! Minél nagyobb 

a baj, annál higgadtabbnak kell maradnod!
Élvezd a szexet, de ne válj megszállottjává! Kivéve kamaszkorod, 

ifjúkorod, érett korod és öregkorod egy-egy rövidebb szakaszát!
Vedd figyelembe minden szempontnak az ellentétét is!
Ha rád tör a rettegés, hogy túl messzire beúsztál a nyílt óceánba, 

fordulj meg, és kapaszkodj vissza a mentőcsónakba!
Legbelül őrizd meg gyermeki lényedet!
Postafordultával válaszolj a levelekre! Ragassz rájuk figyelemfelkeltő 

bélyeget, mint például amelyiken a tornádó látható!
Ordíts néha egy nagyot, de csak ha egyedül vagy, majd örülj neki, 

hogy milyen jólesett! Ne feszélyezzen, hogy jólesik!
Ne szívj be füstöt!
Vegyél mély lélegzetet!
Rendőrökkel ne kekeckedj!
Ne lépj le az úttestre, míg az autók minden sávban meg nem 

állnak! A járdaszegélyről zavartalanul tanulmányozhatod 
a forgalom zúgó áradata közepén rekedt gyalogosokat.

Légy jó!
Sétálgass az utcákon csak úgy!
Most visszafelé ugyanígy!
Emlékezz, hogy szépség létezik, igazság meg nem! Vedd észre, hogy 

igazságérzetünk éppoly makacs, mint szépérzékünk!
Kerüld a börtönöket!
Légy misztikus, majd a következő életedben!
Használj Colgate fogkrémet, annak is vadonatúj, fogfehérítő változatát!
Kórházban lévő barátaidat és ismerőseidet látogasd meg! Ha 

úgy érzed, már indulnál haza, ne tétovázz!
Légy őszinte magadhoz és tapintatos másokkal!
Ne csinálj őrültségeket! Tiszta időpocsékolás!
Olvasd el a legjobb könyveket újra meg újra!
Áss ki egy gödröt!
Telente, mielőtt aludni mész, párologtass valamit a hálószobádban!
Tudd, hogy semmi sem tökéletes, kivéve bowlingban a 300 

pont és baseballban a 27 ütésből 27 kinn!
Igyál sok vizet! Ha megkérdezik, mit iszol, feleld: „vizet kérek”!
Azt kérdezd: „hol találom a mosdót?”, sose azt: „hol lehet itt hugyozni?”
Kíméletesen bánj a tárgyakkal!

Ha elmúltál negyven, minden évben kérj teljes körű kivizsgálást egy olyan 
dokitól, akiben megbízol, és akinek jelenléte nem feszélyez!

Olvass újságot, de csak évente egyszer!
Tanuld meg, hogy van kínaiul a „helló”, a „köszönöm” és az „evőpálcika”!
Böfögjél és fingjál, de csak halkan!
Légy különösen kedves a külföldiekhez!
Nézz árnyjátékokat, és képzeld magad az egyik szereplő helyébe! Vagy az összesébe!
Vidd ki a szemetet!
Szeresd az életet!
Számold ki pontosan a visszajárót!
Ha az utcán lövöldöznek, ne állj az ablakba!

Lackfi János fordítása
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muRaKami HaRuKi

A születésnapos

Felszolgált, mint máskor, azon a napon, a huszadik születésnapján. Mindig dolgozott pén-
tekenként, de ha minden a terv szerint ment volna azon a bizonyos pénteken, szabad 
lett volna az estéje. A másik részmunkaidős lány természetesen beleegyezett, hogy 
elcserélje vele a műszakját: sütőtökös gnocchit és olajban sütött tenger gyümölcseit 
cipelni a vendégek asztalához a főszakács ordibálása közepette nem a megfelelő mód 
egy huszadik születésnap eltöltésére. De a másik lánynak súlyosra fordult az influ-
enzája, ágynak esett heveny hasmenéssel és negyvenfokos lázzal, úgyhogy a végén 
mégis be kellett ugrania dolgozni.

Végül még ő próbálta vigasztalni a beteg lányt, aki felhívta, hogy bocsánatot kér-
jen. – Ne legyen lelkiismeret-furdalásod – mondta. – Egyébként sem terveztem sem-
mi különösebbet, még ha ez is a huszadik születésnapom.

És valóban, egyáltalán nem volt csalódott. Ennek egyik oka az a  borzalmas 
veszekedés volt, amely néhány nappal korábban zajlott le közte és a barátja közt, akivel 
úgy volt, együtt töltik ezt az éjszakát. A gimnázium óta együtt jártak. A veszekedés 
valami aprósággal indult, de váratlanul elmérgesedett, mígnem hosszú és keserű 
ordibálássá vált, amely elég rémes volt ahhoz – és ebben meglehetősen biztos volt 

–, hogy egyszer és mindenkorra eltépje ezt a  régóta meglévő köteléket. Valami 
a belsejében kőkeménnyé vált és elhalt. A fiú nem hívta őt a veszekedés kirobbanása 
óta, és ő sem szándékozott felhívni a fiút.

A munkahelye az egyik legismertebb olasz étterem volt Tokió divatos Roppongi ne-
gyedében. A hatvanas évek végétől működött, és bár a konyhája nem tartozott éppen 
az élvonalba, jó hírnevéhez nem fért kétség. Számos törzsvendége volt, és soha nem 
okoztak nekik csalódást. Az étkezőrész csendes, oldott hangulatot árasztott, minden 
burkolt rámenősség nélkül. A fiatalok tömege helyett az étterem inkább az idősebb 
vendégeket vonzotta, néhány híres színészt és írót is beleértve.

A két teljes állású pincér hat napot dolgozott egy héten. A lány és a másik részmun-
kaidős pincérnő diák volt, és mindketten váltásban dolgoztak három napot. Ezenkí-
vül volt még egy étteremvezető, és a regisztrációs pultnál egy szikár, középkorú nő, 
aki úgy tűnt, mintha az étterem megnyitása óta itt lenne – a szó szoros értelmében 
ugyanazon a helyen ülve, mint valami komor, öreg szereplő a Kis Dorritból. Mindössze 
két feladata volt: elvenni a pénzt a vendégektől, és fogadni a telefonhívásokat. Csak 
szükség esetén szólalt meg, és mindig ugyanazt a fekete ruhát viselte. Volt benne 
valami hideg és kemény: ha otthagynák lebegni az éjszakai tengeren, bizonyára el-
süllyesztene minden hajót, amely véletlenül nekiütközik.

Az étteremvezető valószínűleg a késő negyvenes éveiben járt. Magas volt és széles 
vállú, a felépítése azt sugallta, hogy fiatal korában sportoló lehetett, de mostanra 
kezdett megvastagodni a hús a hasán és az állán. Rövid, erős szálú haja elvékonyodott 
a fejtetőn, és idősödő agglegényszag lengte körül – mint az újságé, amit köhögés elleni 

cukorkával tárolnak egy fiókban. Volt egy agglegény nagybátyja, akinek ugyanilyen 
szaga volt. 

Az étteremvezető mindig fekete öltönyt viselt, inggel és csokornyakkendővel, nem 
patenttal záródóval, hanem az igazi, kézzel megkötöttel. Nagy büszkesége volt, hogy 
tökéletesen meg tudta kötni, anélkül hogy tükörbe nézne. Biztos kézzel látta el a fel-
adatait nap mint nap. Ragaszkodott hozzá, hogy figyelemmel kísérjék a vendégek érke-
zését és távozását, fejben tartsák a foglalások listáját, megjegyezzék a törzsvendégek 
nevét, és mosolyogva üdvözöljék őket, tiszteletteljes figyelemmel hallgassanak meg 
minden esetlegesen felmerülő panaszt, szakértő tanácsot adjanak a borokat illetően, 
valamint személyesen felügyelte a pincérek és pincérnők munkáját. Szintén az étte-
remvezető különleges feladata volt, hogy felvigye a vacsorát az étterem tulajdonosá-
nak szobájába.

– A tulajdonos saját lakrésszel rendelkezett ugyanannak az épületnek a hatodik emeletén, 
ahol az étterem is volt – mesélte a nő. – Egy lakosztály vagy iroda, vagy valami hasonló. 

Valahogy ő és én a huszadik születésnapunk témájánál kötöttünk ki – hogy milyen 
volt az a napunk. A legtöbb ember emlékszik a napra, amikor betöltötte a huszadik évét. 
Vele ez több mint tíz évvel ezelőtt történt meg.

– Ennek ellenére soha, de soha nem mutatkozott az étteremben. Az egyetlen, aki látta 
őt, az étteremvezető volt. Kizárólag az ő feladata volt, hogy felvigye a tulajdonosnak az 
ebédjét. A többi alkalmazott még csak azt sem tudta, hogy néz ki. 

– Tehát alapjában véve a tulajdonosnak házhoz szállítás járt a saját étterméből.
– Igen – mondta. – Minden este nyolckor az étteremvezetőnek fel kellett vinnie a va-

csorát a tulajdonos szobájába. Ez volt a legforgalmasabb időszak az étteremben, és hogy 
az étteremvezető pont akkor tűnt el, mindig problémát jelentett nekünk, de nem volt 
mit tenni, mert ez mindig is így ment. Felpakolták a vacsorát egy olyan kocsira, amilyet 
a szállodák használnak a szobaszervizhez, az étteremvezető tiszteletteljes arckifejezést 
öltve betolta a liftbe, és tizenöt perc múlva visszajött, üres kézzel. Majd egy órával később 
megint felment, és lehozta a kocsit az üres tányérokkal és üvegekkel. Mindennap, óramű 
pontossággal. Amikor először láttam, azt gondoltam, ez elég bizarr. Tudod, olyan volt, 
mint egy vallási rituálé. De egy idő után hozzászoktam, és nem is gondoltam rá.

A tulaj mindig csirkét rendelt. Az elkészítés módja és a zöldségköret mindennap külön-
bözött egy kissé, de a főétel mindig csirke volt. Egy fiatal séf egyszer azt mesélte, hogy 
próbaképpen egy héten keresztül mindennap sült csirkét küldött fel, csak hogy lássa, mi 
történik, de nem érkezett semmi panasz. Egy séf természetesen szereti különbözőképpen 
elkészíteni az ételeket, és minden új főszakács kihívásnak tekintette, hogy kipróbáljon 
minden csirkekészítési módot, ami csak eszébe jutott. Elegáns szószokat készítettek, 
megpróbálták a csirkéket különböző szállítóktól beszerezni, de egyikük erőfeszítése sem 
váltott ki reakciót: mintha csak kavicsokat dobáltak volna egy üres barlangba. A végén 
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mindannyian feladták, és csak a megszokott csirkeételeket készítették a tulajdonosnak 
mindennap. Mindössze ennyi volt, amit valaha is kértek tőlük.

A munka a megszokottan kezdődött a huszadik születésnapján, november 17-én. Dél-
utántól hol eleredt, hol elállt az eső, kora estétől már zuhogott. Öt órakor az étterem-
vezető összehívta az alkalmazottakat, hogy elsorolja a napi specialitásokat. A felszolgá-
lóktól elvárták, hogy szóról szóra megjegyezzék őket, és ne használjanak feljegyzéseket: 
milánói borjúhús, tészta szardíniával és káposztával tálalva, gesztenyekrém. Néha az 
étteremvezető eljátszotta egy vendég szerepét, és kérdésekkel tesztelte őket. Majd az 
alkalmazottak étkezése következett: a pincéreknek ebben az étteremben nem korog-
hatott a gyomruk, miközben vacsorarendeléseket vettek fel!

Az étterem hatkor nyitotta meg a kapuit, de a felhőszakadás miatt a vendégek lassan 
érkeztek, és néhány foglalást egyszerűen lemondtak. A hölgyek nem szerették volna, 
ha az eső tönkreteszi a ruhájukat. Az étteremvezető összeszorított szájjal sétált körbe, 
a pincérek a sótartó és a borsőrlő fényesítésével ütötték el az időt, vagy a séffel a főzésről 
fecsegtek. A lány szemmel tartotta az étkezőt az egyetlen párral az egyik asztalnál, és 
hallgatta a mennyezet hangszóróiból diszkréten áradó csembalózenét. A késő őszi eső 
mélységes illata bevette magát az étterembe. 

Fél nyolc múlt, amikor az étteremvezető kezdte magát rosszul érezni. Odabotorkált 
egy székhez, és ült rajta egy darabig, úgy szorítva a gyomrát, mintha épp most lőtték 
volna meg. Zsíros verejték tapadt a homlokához. – Azt hiszem, jobb lesz, ha kórházba 
megyek – motyogta. Megbetegedni számára a legrendhagyóbb eseménynek számított: 
sohasem mulasztott egyetlen napot sem, amióta dolgozni kezdett az étteremben több 
mint tíz évvel ezelőtt. Az is nagy büszkesége volt, hogy sohasem hiányzott betegség 
vagy sérülés miatt, de fájdalmas grimasza világossá tette, hogy nagyon rossz bőrben van. 
A lány kilépett az utcára egy esernyővel, és leintett egy taxit. Az egyik pincér támogatta 
az étteremvezetőt, és bemászott vele a kocsiba, hogy bekísérje a közeli kórházba. Mielőtt 
begörnyedt volna a taxiba, az étteremvezető rekedtes hangon azt mondta a lánynak: 

– Azt akarom, hogy te vidd fel a vacsorát a 604-es szobába nyolc órakor. Mindössze 
annyit kell tenned, hogy becsengetsz, és azt mondod: – Itt a vacsorája. – És otthagyod.

– A 604-es szobába, ugye? – kérdezte.
– Nyolc órakor – ismételte. – Pontosan. – Újra grimaszolt egyet, bemászott, és a taxi 

elhajtott. 

Az eső nem adta jelét, hogy csendesedne, miután az étteremvezető távozott, és a ven-
dégek csak hellyel-közzel érkeztek. Legfeljebb egy vagy két asztal volt foglalt egyszerre, 
és ha már az étteremvezetőnek meg egy pincérnek mindenképpen hiányoznia kellett, 
épp ez volt a legjobb időpont. A dolgok néha annyira mozgalmassá tudtak válni, hogy 
az sem volt szokatlan, ha a teljes tisztes személyzet is bajosan boldogult.

Amikor a tulajdonos étele nyolc órakor elkészült, a lány betolta a szobaszervizes 
kocsit a liftbe, és felment vele a hatodik emeletre. A szokásos étel volt: egy fél üveg vö-
rösbor meglazított dugóval, egy termosznyi kávé, főételként csirke párolt zöldségekkel, 

zsemlék és vaj. A sült csirke nehéz illata gyorsan betöltötte a liftet. Összevegyült az eső 
szagával. Apró vízcseppek pettyezték a lift padlóját, azt sugallva, hogy valaki nemrég 
szállt be egy vizes esernyővel.

Végigtolta a kocsit a folyosón, majd megállította a 604-es jelzésű ajtónál. Még egyszer 
ellenőrizte az emlékezetében: 604. Ez volt az. Megköszörülte a torkát, és megnyomta 
az ajtócsengőt.

Nem jött válasz. Ott állt úgy jó húsz másodpercig. Épp amikor azon tűnődött, hogy 
még egyszer megnyomja a csengőt, az ajtó belülről kinyílt, és feltűnt egy sovány öreg-
ember. Alacsonyabb volt a lánynál, körülbelül tíz-tizenöt centivel. Sötét öltönyt és nyak-
kendőt viselt. A fehér inggel éles kontrasztban állt a nyakkendő barnássárga, hervadó 
falevelekhez hasonló színeivel. Nagyon jól öltözött benyomást keltett, a ruhái tökéle-
tesre vasalva, fehér haja lesimítva: úgy nézett ki, mint aki éppen indulna, hogy az estét 
valamilyen fogadáson töltse. A homlokára gyűrődött ráncok a légi felvételeken látható 
mély szakadékokat juttatták a lány eszébe.

– A vacsorája, uram – mondta fátyolos hangon, majd csendben újra megköszörülte 
a torkát. A hangja mindig fátyolossá vált, amikor feszült volt.

– Vacsora? 
– Igen, uram. Az étteremvezető váratlanul rosszul lett. Át kellett vennem a helyét. 

Az étele, uram. 
– Ó, értem – mondta az öregember, majdnem mintha magában beszélne, a kezét még 

az ajtógombon tartva. Rosszul lett? Nem mondja!
– Hirtelen megfájdult a hasa. Kórházba ment. Lehetségesnek tartja, hogy vakbél-

gyulladása van.
– Ó, az nem jó – mondta az öregember, miközben végigfuttatta ujjait a homloka rán-

cain. – Egyáltalán nem jó.
A lány újra megköszörülte a torkát. – Hozhatom az ételét, uram? – kérdezte.

– Ó, igen, természetesen – mondta az öregember. – Igen, természetesen, ha azt kí-
vánja. Számomra tökéletesen megfelel.

Ha azt kívánom? – gondolta. – Milyen furcsa megfogalmazás. Mi mást kívánhatnék?
Az öregember teljesen kitárta az ajtót, és ő betolta a kocsit. A padlót rövid szálú, 

szürke, faltól falig szőnyeg borította, nem hagyva helyet a cipők levételére. Az első szoba 
olyan volt, mint egy nagy dolgozó, és a lakosztály is mintha inkább lett volna munkahely, 
mint lakás. Az ablak a közeli Tokiói toronyra nézett, acél csontvázát kirajzolták az esti 
fények. Volt egy nagy íróasztal az ablaknál, és mellette egy kanapé két bőrfotellel. Az 
öregember a kanapé előtti Formica dohányzóasztalra mutatott. A lány elrendezte az 
ételt az asztalon: fehér asztalkendő és ezüst étkészlet, kávéskanna és csésze, bor és 
borospohár, kenyér és vaj, majd a tányér a csirkével és a zöldségekkel.

– Ha lenne olyan kedves, és kirakná az edényeket a folyosóra, ahogy szokta, uram, 
egy óra múlva visszajönnék értük.

A lány szavai, úgy tűnt, elszakították a vacsorája elismerő szemlélésétől. – Ó, igen, 
természetesen. Kirakom őket a folyosóra. A kocsin. Egy óra múlva. Ha kívánja. 

Igen, válaszolt a lány magában, pillanatnyilag pontosan ez az, amit kívánok. 
– Tehetek még valamit önért, uram? 
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– Nem, úgy gondolom, hogy nem – felelte egy pillanatnyi megfontolás után. Fekete 
cipőt viselt, amely tükörfényesre volt tisztítva. Kisméretű volt, és elegáns. Ízlésesen 
öltözködik – gondolta a lány. – És nagyon egyenes a tartása a korához képest.

– Akkor hát, uram, megyek vissza dolgozni. 
– Nem, várjon csak egy pillanatot! – mondta az öregember.
– Uram?
– Gondolja, hogy esetleg lehetséges lenne, hogy öt percet nekem ajándékozzon az 

idejéből, kisasszony? Volna valami, amit el szeretnék mondani önnek. 
Annyira udvarias volt a kérése, hogy a lány elpirult.

– Én… azt hiszem, talán rendben van. Úgy értem, ha tényleg csak öt perc. – Elvégre 
a munkaadója volt. Ő fizette az órabérét. Nem volt kérdés, hogy vagy nekiajándékozza, 
vagy rááldozza az idejét. És ez az öregember nem olyannak látszott, aki bármi rosszat 
tenne vele.

– Egyébként hány éves? – kérdezte az öregember az asztalnál állva, összefont karral, 
és egyenesen a szemébe nézve.

– Most vagyok húsz – válaszolta.
– Most húsz – ismételte az öregember, keskenyre húzva a szemét, mintha csak valami 

repedésen kémlelne keresztül. – Most húsz. Pontosan mikor?
– Nos, épp most töltöttem be a húszat – mondta a lány. Pillanatnyi habozás után 

hozzátette: – Ma van a születésnapom, uram.
– Értem – felelte, és úgy dörzsölte az állát, mintha ez sok mindent elárulna számá-

ra. – Ma, igaz? Ma van a huszadik születésnapja?
A lány bólintott.

– Az élete ezen a földi világon napra pontosan húsz éve kezdődött el.
– Igen, uram – mondta a lány. – Így igaz.
– Értem, értem – felelte az öregember. – Ez csodálatos. Nos, akkor boldog születés-

napot!
– Nagyon szépen köszönöm – mondta, és rádöbbent, hogy az egész nap során ez volt 

az első alkalom, hogy bárki is boldog születésnapot kívánt neki. Természetesen, ha a szü-
lei felhívták őt Óitából, megtalálhatja majd az üzenetüket a rögzítőn, amikor hazaér 
a munkából.

– Nohát, ez kétségkívül alapos ok az ünneplésre – mondta az öregember. – Mit szólna 
egy kis pohárköszöntőhöz? Megihatnánk ezt a vörösbort.

– Köszönöm, uram, de nem lehet, éppen dolgozom.
– Ó, mi rossz van egy kis kortyintásban? Senki nem fogja felelősségre vonni önt, ha 

én azt mondom, rendben van. Csak egy jelképes ital az ünnepléshez.
Az öregember kihúzta a dugót a palackból, és egy kis bort csorgatott a poharába 

a lány számára. Majd elővett egy szokványos vizespoharat egy vitrinszekrényből, és 
töltött magának is.

– Boldog születésnapot! – mondta. – Legyen gazdag és gyümölcsöző az élete, és semmi 
ne vessen sötét árnyékot rá. 

Összekoccintották a poharaikat.
Semmi ne vessen sötét árnyékot rá: ismételte meg magában csendesen az öregember 

jókívánságát. Mért választott ennyire szokatlan szavakat egy születésnapi köszöntőhöz?

– A huszadik születésnapja csak egyszer köszönt be az életében, kisasszony. Pótolha-
tatlan nap.

– Igen, uram, tudom – mondta a lány, miközben óvatosan belekortyolt a borába.
– És most, ezen a különleges napon azzal vesződött, hogy a vacsorámat szervírozza 

nekem, mint valami aranyszívű jótündér.
– Csak a munkámat végzem, uram.
– De akkor is – mondta az öregember néhány gyors fejcsóválással kísérve. – De akkor 

is, drága ifjú hölgy.
Az öregember az íróasztalnál lévő bőr karosszékbe ült, és a kanapé felé intett. A lány 

óvatosan leereszkedett az ülés szélére, még mindig borospohárral a kezében. Térdeit 
egymás mellé helyezve megigazította a szoknyáját, és újra megköszörülte a torkát. Látta, 
ahogy az esőcseppek csíkokat húznak végig az ablaküvegen. A szoba furcsán csendes volt.

– Történetesen épp ma van a huszadik születésnapja, s ráadásul még ezt a csodálatos 
meleg ételt is hozta nekem – mondta az öregember, mintha csak újra jóváhagyná a hely-
zetet. Majd egy kis koccanással az asztallapra helyezte a poharát.

– Ez valamiféle különleges együtthatás kell hogy legyen, nem gondolja?
Nem túlságosan meggyőzve, a lány megeresztett egy gyenge mosolyt.

– Épp ezért – folytatta az öregember, megérintve a csomót hervadó falevél színű nyak-
kendőjén – úgy érzem, fontos számomra, hogy adjak önnek egy születésnapi ajándékot. 
Egy különleges születésnap különleges, emlékezetes ajándékot kíván.

A lány idegesen megrázta a fejét, és azt mondta:
– Nem, uram, kérem, ne is törődjön vele. Mindössze annyit tettem, hogy felhoztam 

a vacsoráját, ahogy utasítottak.
Az öregember mindkét kezét a lány felé emelte. 

– Nem, kisasszony, ön ne törődjön vele! Az a bizonyos „ajándék”, amire gondolok, nem 
valami kézzelfogható, nem olyan, aminek árcédulája van. Világosan fogalmazva – helyez-
te a kezét az asztalra, és vett egy nagy, mély lélegzetet –, amit tenni szeretnék egy olyan 
bájos, ifjú tündérért, mint ön, hogy megadom a lehetőséget, hogy kívánjon valamit, és 
ezt a kívánságot valóra váltom. Bármit. Bármit, amit csak kíván, feltéve, hogy van ilyen 
kívánsága.

– Egy kívánság? – kérdezte a lány kiszáradt torokkal.
– Valami, amit szeretné, hogy megtörténjen, kisasszony. Ha van egy kívánsága, egyet-

len kívánság, én teljesítem. Ez az a bizonyos születésnapi ajándék, amit adhatok önnek. 
De jó, ha alaposan megfontolja, mert csak egyet válthatok valóra. – Felemelte az uj-
ját: – Egyetlenegyet. Nem gondolhatja meg magát utólag, és nem vonhatja vissza.

A lány nem talált szavakat. Egy kívánság? Széltől felkorbácsolódott esőcseppek verték 
egyenetlenül az ablaktáblát. Amíg hallgatott, az öregember a szemébe nézett, egyetlen 
szó nélkül. Az idő múlása szabálytalanul lüktetett a fülében. 

– Kívánnom kell valamit, és az teljesülni fog?
Ahelyett, hogy válaszolt volna a kérdésére, az öregember – kezeit még mindig egymás 

mellett tartva az asztalon – csak mosolygott. A legbarátságosabb módon.
– Van kívánsága, kisasszony, vagy nincs? – kérdezte nyájasan.
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– Ez tényleg megtörtént – mondta, egyenesen rám nézve. – Nem csak kitalálom.
– Persze hogy nem – feleltem. Nem az a fajta ember volt, aki kiagyal valami légből 

kapott, ostoba történetet. – Szóval… kívántál valamit? 
– Egy darabig még nézett rám, majd egy aprót sóhajtott. – Ne érts félre – mondta –, 

én magam sem vettem őt száz százalékig komolyan. Úgy értem, húszévesen többé már 
nem kimondottan a tündérmesék világában élünk. Ha tréfának szánta, mégiscsak ven-
nem kellett a lapot, hogy lássam, hová akar kilyukadni. Takaros öreg fickó volt, vidám 
fénnyel a szemében, hát úgy döntöttem, végigjátszom vele a játékot. Elvégre a huszadik 
születésnapom volt: úgy gondoltam, illene történnie valaminek ezen a napon, ami nem 
hétköznapi. Nem az volt a kérdés, hogy elhiszem vagy nem hiszem el.

Bólintottam, anélkül hogy bármit mondtam volna.
– Meg tudod érteni, amit éreztem, biztos vagyok benne. A huszadik születésnapom 

a végéhez közeledett, anélkül hogy bármi különleges történt volna, senki nem kívánt 
nekem boldog születésnapot, és mást se tettem, mint szardellaszószos tortellinit hur-
coltam az emberek asztalaihoz.

– Ne aggódj – mondtam –, értelek.
– Úgyhogy kívántam valamit.

Az öregember rászegezte a tekintetét, szó nélkül, kezeit az asztallapon tartva. Az asztalon 
volt még jó néhány vastag mappa, amelyek számlakönyvek lehettek, valamint íróeszközök, 
naptár és egy zöld ernyőjű lámpa. Közöttük nyugtatva, az öregember apró kezei egyfajta 
újabb asztali kelléknek látszottak. Az eső folyamatosan verte az ablakot, a Tokiói torony 
fényei átszüremlettek a széttört cseppeken.

A ráncok az öregember homlokán egy kicsit mélyebbé váltak. – Ez a kívánsága?
– Igen – mondta a lány. – Ez a kívánságom.
– Egy kicsit szokatlan egy lánytól az ön korában – felelte. – Valami másra számítottam.
– Ha ez nem jó, kívánhatok valami mást – mondta a lány a torkát köszörülve. – Nekem 

nem gond. Gondolok valami másra.
– Nem, nem – mondta az öregember, s kezeit felemelve meglengette, mintha zászlók 

lennének. – Semmi baj nincs vele, egyáltalán semmi. Épp csak egy kicsit meglepő, kis-
asszony. Nincs valami más? Mondhatná például, hogy csinosabb szeretne lenni, vagy 
intelligensebb, vagy gazdag: biztos, hogy nem kíván semmi ilyesmit, valamit, amit egy 
hétköznapi lány kérne?

A lány néhány pillanatig kereste a megfelelő szavakat. Az öregember csak várt, nem 
mondott semmit, a kezei újra egymás mellett nyugodtak az asztalon.

– Természetesen szeretnék csinosabb lenni, vagy intelligensebb, vagy gazdag. De iga-
zán nem tudom elképzelni, mi történne velem, ha ezek közül bármelyik valóra válna. 
Lehet, hogy több lenne, mint amivel elboldogulnék. Még mindig alig tudok valamit az 
életről. Nem tudom, hogy mennek a dolgok.

– Értem – mondta az öregember, egymásba fonva az ujjait, majd újra szétválasztva 
őket. – Értem.

– Szóval, rendben van a kívánságom?

– Természetesen – felelte az öregember. – Természetesen. Nem jelent problémát ne-
kem, egyáltalán.

Az öregember hirtelen a levegő egy pontjára szegezte a szemét. A ráncok a homlokán 
elmélyültek: akár az agytekervényeinek ráncai is lehettek volna, ahogy a gondolataira 
koncentrált. Úgy tűnt, hogy rámered valamire – talán egy teljességgel láthatatlan kis 
pihére, amely előtte lebeg. Szélesre tárta a karját, kicsit felemelkedett a karosszékből, 
és éles csattanással összecsapta a tenyerét. Ismét elhelyezkedett a karosszékben, lassan 
végigfuttatta ujjhegyeit a homlokráncain, mintha csak el akarná simítani őket, és egy 
finom mosollyal a lányhoz fordult.

– Elvégeztetett – mondta. – A kívánsága teljesült.
– Máris?
– Igen, egyáltalán nem jelentett problémát. A kívánsága teljesült, kedves kisasszony. 

Boldog születésnapot! Talán most vissza kellene mennie dolgozni. Ne aggódjon, kitolom 
majd a kocsit a folyosóra. 

A lány visszaliftezett az étterembe. Így, üres kézzel szinte zavaróan könnyűnek érez-
te magát, mintha csak valamiféle rejtelmes bolyhokon sétálna. 

– Jól vagy? Úgy nézel ki, mint aki be van lőve – mondta neki a fiatalabb pincér.
A lány bizonytalanul rámosolygott, és megrázta a fejét.

– Tényleg? Nem, jól vagyok.
– Mondj valamit a tulajról. Milyen? 
– Nem tudom, nem igazán tudtam jól szemügyre venni – mondta a lány, rövidre 

zárva a beszélgetést.
Egy órával később felment, hogy lehozza a kocsit. Kint volt a folyosón, a konyhai 

edényekkel a helyükön. Fölemelte a fedőt, és megállapította, hogy a csirke és a zöldsé-
gek eltűntek. A borosüveg és a kávéskanna üres volt. A 604-es ajtó ott állt, bezárulva 
és semmitmondóan. A lány meredt rá egy darabig, azzal az érzéssel, hogy bármelyik 
pillanatban kinyílhat, de nem nyílt ki. Levitte a kocsit a lifttel, és odagurította a moso-
gatógéphez. A séf kifejezéstelenül nézett a tányérra: üres, mint mindig.

– Soha többé nem láttam újra a tulajdonost – mesélte. – Egyszer sem. Az étteremvezető-
ről kiderült, hogy csak szokványos gyomorfájása volt, és már másnap visszajött, hogy ő 
vigye fel a tulajdonos ételét. Újév után felmondtam, és soha többé nem mentem vissza 
arra a helyre. Nem tudom, valahogy úgy éreztem, jobb nem menni a közelébe, egyfajta 
megérzés volt.

A papír poháralátéttel játszadozott, a gondolataiba merülve.
– Néha az az érzésem, hogy minden, ami a huszadik születésnapomon történt, egy-

fajta káprázat volt. Mintha valami történt volna velem, amitől azt gondolom, hogy 
megtörténtek dolgok, amelyek igazából soha nem estek meg. De biztosan tudom, hogy 
igenis megtörténtek. Még mindig nagyon élénk képekkel tudok felidézni minden egyes 
bútort, minden kis mütyürt a 604-es szobában. Ami történt velem, tényleg megtörtént, 
és ez számomra is nagyon nagy jelentőséggel bír.

Mindketten elcsendesedtünk, az italunkkal és a gondolatainkkal voltunk elfoglalva.

Csillagszem Csillagszem
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– Nem bánod, ha egy dolgot kérdezek tőled? – kérdeztem. – Vagy pontosabban két 
dolgot.

– Csak bátran – felelte. – Gondolom, azt akarod kérdezni, hogy mit kívántam akkor. 
Ez az első, amit tudni akarsz.

– De úgy tűnik, mintha nem akarnál beszélni róla.
– Csakugyan?
Bólintottam.
Lerakta a poháralátétet, és összeszűkítette a szemeit, mintha valami távoli dologra 

meredne. 
– Tudod, nem szabad elárulnod senkinek, amit kívánsz.
– Nem fogom megpróbálni kihúzni belőled – mondtam. – Bár azt szeretném tudni, 

hogy valóra vált-e, vagy sem. És azt is, hogy bármi is volt az a kívánság, megbántad-e 
később, vagy sem, hogy ezt választottad. Sajnáltad valaha is, hogy nem kívántál valami 
mást? 

– A válasz az első kérdésre igen is meg nem is. Valószínűleg sok mindent megélek még 
ebben az életben. Nem láthatom, hogy a dolgok hogyan alakulnak a végén.

– Szóval olyan kívánság volt, aminél időbe telik, hogy valóra váljon?
– Így is mondhatjuk. Az idő fontos szerepet játszik.
– Mint a főzésnél?
– Mint a főzésnél. 
Tűnődtem ezen egy pillanatig, de az egyetlen dolog, ami eszembe ötlött, egy gigan-

tikus pite képe volt, amint lassan sül egy sütőben, alacsony hőfokon.
– És a második kérdésemre mi a válasz? 
– Mi is volt az? 
– Megbántad-e valaha is, hogy ezt a kívánságot választottad?
Egy pillanatnyi csend következett. A felém forduló tekintetéből úgy tűnt, hiányzik 

minden mélység. Egy mosoly megszáradt árnyéka reszketett a szája sarkában, egyfajta 
elfojtott rezignációt sugallva.

– Férjhez mentem – mondta – egy könyvelőhöz, aki három évvel idősebb nálam. És 
van két gyerekem, egy fiú meg egy lány. Van egy ír szetterünk. Egy Audit vezetek, és 
hetente kétszer teniszezem a barátaimmal. Ez az az élet, amelyet jelenleg élek.

– Elég jól hangzik – feleltem. 
– Akkor is, ha az Audi lökhárítóján van két horpadás?
– Hé, a lökhárítók azért készülnek, hogy behorpadjanak.
– Ebből nagyszerű lökhárító-hirdetés lenne – mondta. – „Horpadásra kész lökhárítók.” 
A szájára néztem, ahogy ezt mondta.

– Azt próbálom neked elmondani – mondta csendesebben, a fülcimpáját dörzsölve, 
gyönyörűen formált fülcimpája volt –, nem számít, mit kívánunk, nem számít, milyen 
messzire jutunk, soha nem lehetünk mások, mint önmagunk. Ennyi az egész.

– Ez egy újabb remek lökhárító-hirdetés – mondtam. – „Nem számít, milyen messzire 
jutsz, soha nem lehetsz más, csakis önmagad.”

Hangosan felnevetett, az öröm igazi jelével, és az árnyék eltűnt. Könyökét a bárpulton 
nyugtatva rám nézett. 

– Mondd csak – kérdezte –, te mit kívántál volna az én helyemben?
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– Úgy érted, a huszadik születésnapom estéjén?
– Aha.
Egy ideig gondolkodtam rajta, de nem tudtam előállni a válasszal.

– Nem jut eszembe semmi – ismertem be. – Túl messze vagyok már a huszadik szü-
letésnapomtól.

– Igazán semmi nem jut eszedbe?
Megráztam a fejem.

– Egyetlen dolog sem?
– Egyetlen dolog sem.
Újra a szemembe nézett, egyenesen, és azt mondta:

– Ez azért van, mert már kívántál valamit.
– De jó, ha alaposan megfontolod, mert csak egyet válthatok valóra. – Valahol 

a sötétségben egy elszáradt falevél színű nyakkendőt viselő öregember felemelte az 
ujját.  – Egyetlenegyet. Nem gondolhatod meg magad később, és nem vonhatod vissza.

Szabó Krisztina fordítása 

A fordítás a Birthday Stories (Selected and Introduced by 
Haruki Murakami, Vintage Books, London, 2006) kötet angol szövege 

alapján készült. Murakami Haruki kimondottan e kötet 
megjelenéséhez írta záró darabnak ezt a novellát.
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Prédikációk könyve
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország (Tea Kiadó, 2017)

„Mi ez a könyv, anya?” – veszi fel az asztalról a felnőttnek-gyereknek felkavaró borítójú 
kötetet a nyolcévesem. Fekete-fehér fotón nyomorúságos ház, a kertben örök novem-
berben sosem száradó ruhák, mögötte csukott szemű, rajzolt nőalak: haja csillagos 
égként és madaras lombként borul a világra, ruhája virágos rét, egy falurészt ölel, házzal, 
templommal – másfajta falut, mint amit a fotó háza sejtet. Pedig ugyanaz a hely lehet.
A hely, amely olyan távol van innen, a belvárosi ház bármikor kívánt hőmérsékletűre 
felfűthető nappalijától, benne a téliszalámis kiflit rágcsáló kíváncsi kisfiútól, hogy 
nehezen kezdek bele a magyarázatba. Nem mondom neki, hogy ez egy olyan könyv, 
amitől anya napok óta nem alszik, amitől nemcsak szomorú, de nagyon-nagyon dühös 
is lett: vak és álszent miniszterre, szenvtelen pedagógusra, lányát eladó anyára, Isten 
bárányaiból önkényesen válogató papra. Nem mondom el neki azt sem, hogy ahogy 
a könyv szerzője, L. Ritók Nóra sosem felejti el a fűtetlen, sötét szobában, koszos paplan 
alól kivillanó három pici szempárt, most már én sem fogom. És azt sem mondom el 
neki, hogy megtudtam ebből a könyvből, hogy van olyan kisfiú, aki ugyanakkor szü-
letett, mint ő, de mégsem várja a szülinapját, mert nem tudja, mi az. Még senki nem 
ünnepelte meg. Senki nem ünnepli a születését.

Próbálom inkább elmagyarázni, hogy ugyanabban az országban, ahol élünk, nem is 
olyan nagyon messze tőlünk, nagyon szegény gyerekek is élnek, nagyon szegény szülők-
kel, nagyon hideg és pici házakban, azoknak egy szem szobájában, egy szem ágyon, ahol 
összebújva melegítik egymást nem is csak éjszakánként, de nappal is. Hogy nincs ott 
villany, sem víz. Elvesztem a figyelmét. Nem tudja elképzelni, milyen a sötétben lenni, 
délután öt után már semmit sem csinálni. Nem gyereknek valók az ilyen történetek. Nem 
gyereknek, nem embernek való az ilyen élet.

Nagyon fontos könyv született ennek tisztázására.
L. Ritók Nóra évek óta írja Berettyóújfalu környékén művészeti tanárként, tanoda-

alapítóként, szociális segítőhálózatot működtető civilként szerzett tapasztalatait blog-
bejegyzésekben, cikkekben, tanulmányokban – ezek jelentek meg most egy kötetben 
Láthatatlan Magyarország címmel. A könyv mégsem csupán a korábban megjelent rö-
vid írások tematikus összegyűjtése. Vekerdy Tamás fogalmazza meg drámaian a belső 
borítón: ez bizony egy bő háromszáz oldalas prédikáció. A leghitelesebb fajtából. Nóri 
közöttük, a legszegényebbek, legelesettebbek között jár. Tudja, mi miért történik, miből 
mi következik. Hogy miért szül a tizennégy éves és miért nem mos ruhát a hatgyerekes 

„háztartásbeli”. Hogy miért hazudik a segítőjének egy család, és hogy miért nem kerül 
kórházba a nagyon beteg gyerek. De nemcsak az okokat és a következményeket tudja, 
hanem azt is, hogyan törhető meg a tragikus sorsok átörökítése. Ezt is megmutatja ne-
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künk. Ha megbirkózunk azzal a nyomással (lelkiismeret-furdalással), amelyet a könyv első 
felében sorjázó történetek keltenek bennünk, akkor jutalmul megtudhatjuk, végtelen tü-
relemmel, szeretettel, sok önzetlen segítséggel, és lassan, nagyon lassan hogyan épülhet 
közösség a nyomorúság szülte széthúzásból, hogyan születhet akarás, remény a jobbra, 
a többre, a másra. Hogyan teremhet hit, hogy születnek meg a színek, amelyekkel már 
nem csak a gyerekek színezik ki a falut. Ahogy a jó prédikációk általában, úgy Nóri „meg-
szólalásai” is történetekkel mutatnak rá a lényegre – mintegy húsz falu mindennapjainak 
leszünk tanúi, lakóinak ismerősei. L. Ritók Nóra nem enged lemondani róluk, elképesztő 
harcának izgalmas regényeként is letehetetlen könyv született. 

Csillagvizsgáló
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l. RiTóK NóRa

Láthatatlan Magyarország
(részlet)

Nem kellene törődni 

Most már tudom, az lenne a jó. Nem törődni velük. Vagyis csak annyit, amennyi az én 
dolgom. Azt a tantárgyat és addig a 45 percig. A tananyagot kellene nézni, azt, hogy 
jól aláhúzta, bekarikázta, lemásolta és kitöltötte-e. A többire azt mondani, nem az én 
dolgom. Vagy azt, hogy nem ezért kaptam a diplomát.

Nem megérteni kellene őket, miért ilyenek, hanem meg kellene tanulnom panasz-
kodni rájuk. Most hallottam bőven ilyet: hogy ez nem jól van így. Mert ezeket nem lehet 
tanítani. Minek engedték át őket? Ezek miatt viszik el az iskolából a normálisokat. Mert 
ez mind fogyatékos. És mocskos szájú. Agresszív. Nincs felszerelése. Nem bír megülni. 
Nem bír figyelni. Semmire sem emlékszik. Koszos a keze. Nagy a körme. Biztosan tetves 
is. Tegnapelőtt óta ebben a pólóban van. Minek jár ide, ha már elmúlt tizenhat? Úgysem 
lesz belőle semmi. Úgy néz ki, mint egy kurva. Az is lesz belőle biztosan. Ez meg magán-
tanulónak való. Engem nem érdekel a szakértői vélemény, jöjjön ide, aki azt írta, mehet 
közösségbe, és próbáljon meg megtanítani neki bármit. Én normálisakra szakosodtam, 
nem ilyenekre. 

Így kellene. Akkor könnyebb lenne.
Az a baj, hogy nem bírok. 

Most is ott ülök, a családból a rendőrök által frissen kiemelt három lánnyal a lakásott-
honban, ahová átmenetileg elhelyezték őket. Mind zokog, a középsőt ölelem, őt, aki 
a legközelebb áll hozzám. Tehetetlenül néztem végig, hogy idáig jutottak. Tehetetlenek 
voltunk mindannyian. Mert bizonyítani nehéz ezt. És bizonyíték nélkül, sejtésekre, 
mendemondákra alapozva a rendszer nem lép.

Két éve balhéztam velük először. Az anyjával, meg a lánnyal is. A Facebook miatt, 
ahol a lány úgy pózolt, ahogy nem kellene egy tizenegy évesnek. De akkor még azt hit-
tem – mindannyian azt hittük –, szerepet játszik. Aztán valahogy megváltozott. A suliban 
nem érdekelte semmi, állandóan a telefonján lógott, kihívóan öltözködött és viselkedett. 
Mindenkinek beszólt. Mocskos szavakat használt. Rengeteget hiányzott. Az anyja szidta, 
panaszkodott, hogy nem bír vele. De ő volt a minta. A lány újabb és újabb Facebook- 
oldalakat nyitott, ahol idősebbnek írta magát, és nem is úgy festett, mint aki tizenkettő.

Innen már nem volt megállás. Idősebb és fiatalabb férfiak, botrányos fotók, a végén 
tizenhárom évesen terhességmegszakítás. A sulit most elkezdte, ezzel az élettapaszta-
lattal, ami nem egy gyereké, bukottként az ötödiket kezdte újra. Már az első napokon 
hazaszökött. 
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A faluban történetek keringtek. Hogy már a húga is benne van. Aki most lett tizen-
kettő. A Facebookon tizenhatot írt. Férfiak voltak náluk gyakran, néha hárman is. Egyre 
többen. Köztük börtönviseltek is. Ha töredéke igaz annak, amit a házban történtekről 
meséltek, az is sok. Az anyjuk tudtával, jelenlétével, sokak szerint kerítésével történt min-
den. Hiába figyelmeztették a rokonok, szomszédok, mi is, mindent letagadott. Sőt, még 
támadott, ha úgy érezte, valaki bele akar szólni. Nagy hangja, támadó fellépése mindig 
jó fegyver volt nála a hivatalos szereplőkkel szemben. A férfiak pedig, akik bevonódtak, 
mind őt erősítették, segítették, hogy mehessen tovább a dolog.

Most is azt mondja, a lányok a hibásak. Mert ő mindent megadott nekik. 
Ma reggel kiemelték őket. Mind a három lányt. Ülnek és sírnak. A lakásotthon veze-

tőjével némán nézünk egymásra. Nincs szó, ami kifejezhetné, amit érzünk. 

Mi lesz most velük?
A legnagyobb nyilván szökik majd, elviszik, visszafordíthatatlan az élete. A kicsi zavart, 
sírva kiabálja neki: te vagy az oka, hogy itt vagyunk, mert fiúztál! Elrohan, sírva, fel, 
a szobába. A középső ül mellettem, folynak a könnyei… próbálom beszéltetni, hogy 
volt, amikor értük mentek a rendőrök, akik behozták, a nőgyógyászati vizsgálatról, de 
mindenre csak vállrántás a válasz, értem én, mi ez ahhoz képest, amiben élt.

Kérdezem, mit gondol, el lehet ezt felejteni, lehet még visszahozni valamit abból, ami 
elveszett? Igen, mondja, és szorít, ölel, zokogva. 

Ordítani tudnék. Gyűlölöm a világot, amiben ilyenek történhetnek, a nyomorúságot, 
a szülői tudatlanságot, gonoszságot, az egész rohadt rendszert, amiben nem tudtam 
megakadályozni ezt az egészet. 

Nem így kellene. Hagyni kellene őket a fenébe. Azt mondani, ők akarják így. A sze-
mélyes döntésük. Meg kellene keményíteni a lelkünket és a tananyagra koncentrálni. 
A többi nem a mi dolgunk.

Talán ezért fáj most még jobban az egész etikaoktatás. Mert ebben a világban már 
nem lehet a tankönyvből visszahozni azt, amit elvesztettünk. És ne higgye senki, hogy 
ez messze van tőle. Mert ő nem látja, az ő osztályában nincs ilyen. Ott van mindenhol. 
A leszakadó, a rendszerből kivetett, az esélytelen. És mi mindeközben behunyjuk a sze-
münket, és arról beszélünk, hogy milyen a jó családmodell, meg hogy megfelelnek-e az 
idézetek az etika oktatásához.
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„Minden jelentős mű 
másféle kihívást jelent”  

Borda Réka interjúja Márton László műfordítóval

2006-ban jelent meg Minerva búvóhelye 
című regénye, amelynek kifejezetten külö-
nös az elő- (vagy inkább utó-) élete. Német 
nyelven írta az alaptörténetéül szolgáló no-
vellát, majd az ausztriai kiadást követően 
látott neki a magyarra fordításának, de több 
akadállyal is szembesült. Fordítói szempont-
ból mi képezte a probléma alapját, és hogyan 
lépett túl rajta?

Valóban írtam egy novellát Batsányi János 
linzi száműzetéséről a Thanhäuser kiadó 
számára, és hogy ne kelljen magyarról 
németre fordíttatni, eleve németül írtam. 
Ennek pontos magyar fordítását viszont 
nem tudtam elkészíteni, mert egészen 
más – nyelvi és cselekményszintű – ötlete-
im voltak, amikor magyarul gondolkodtam, 
mint amikor németül. Arról nem is szól-
va, hogy a magyar olvasónak Batsányiról 
rögtön eszébe jutnak az iskolában tanult 
közhelyek, az osztrák vagy német olvasó-
nak viszont nem jut eszébe semmi. Évek-
kel később nekirugaszkodtam a  magyar 
változatnak, abból viszont egy sokrétű, 
komplex regény lett, amelynek semmi köze 
a németül írt elbeszéléshez. Még a főhőst 

sem ugyanúgy hívják: a német szövegben 
„János Batsányi”, a magyarban „Johann B.” 
Utóbbi már csak azért is, hogy ne lehes-
sen azonnal rájönni, kiről van szó. De hát 
a regényhős puszta neve is gyakran fordítói 
kérdés.

Mennyiben problematikus, ha egy szerző 
a saját műveit fordítja? Elvégre mindig ott 
lebeg a gyanú, hogy kevésbé szigorú az ere-
deti szöveggel és él esetenként a szerzői sza-
badságával. Közben pedig természetesen sok 
előnnyel is járhat ez.

Ha a szerzőnek megvan a nyelvi kompe-
tenciája, akkor ez kizárólag előnyökkel jár. 
Hogy mást ne mondjak, ilyenkor a fordító 
mindig pontosan ismeri a mű kulturális, 
gondolati hátterét, nincs bizonytalanság 
az intertextuális utalásokat illetően, és 
így tovább. Az sem árt, ha egy többértel-
mű szöveghelynél a  fordító tudja, mire 
gondolt a szerző. A szándékos eltérések 
a szerzői szuverenitás jelei. A hiányos nyelv- 
ismeretből adódó rossz megoldásokat egy 
anyanyelvi lektor korrigálhatja.

Csillagpor
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Nádasdy Ádám hangsúlyozza, hogy egy 
szöveg fordításánál pontosan azt érdemes 
visszaadni, ami „le van írva”. Vele szemben 
több fordító más véleményen van, és elősze-
retettel alakítja „költőibbé” a sorokat (ha 
a szöveg megköveteli). Ön mely fordítói at-
titűd híve? 

Nádasdy is pontosan tudja, hogy nincs 
olyan, hogy „ami le van írva”. Értelmezői 
problémák és megoldások vannak. A  jó 
fordító filológiai érvekkel alátámasztha-
tó értelmezéseket választ, de legtöbbször 
ezekből is több van. Választani kell közü-
lük, vagy így, vagy úgy. Azt viszont nem 
tartom szerencsésnek, ha egy fordító saját 
alkotói világát erőlteti rá a műre, vagy ha 
nem végzi el a fordítói munka megalapo-
zásához szükséges műelemzést. E mögött 
akár az a szándék is állhat, hogy „szebb” 
és „költőibb” legyen a fordított szöveg az 
eredetinél, de ez esetben is az értelmezés 
fogyatékosságáról vagy a fordítói probléma 
fel nem ismeréséről beszélhetünk. Költői 
szöveg fordítása esetében külön gondot 
okozhat a formahűség követelménye, mert 
szembekerülhet a tartalmi pontosság kö-
vetelményével. A versforma is, meg a vers 
logikája, a versbe foglalt költői észjárás is 

„le van írva”.

Ez alapján lehet-e irányzatokról beszélni 
a hazai műfordításban?

A „nyugatos műfordítói iskolát” szokás 
irányzatként emlegetni, de valójában ez is 
alkotói műhelyek sokasága. Vegyünk két 
nyugatos költő-műfordítót, Szabó Lőrincet 
és Képes Gézát. Kortársak voltak, mindket-
ten protestáns művelődési háttérrel rendel-
keztek, mindketten ismerték a fontosabb 
nyugati nyelveket (Képes még perzsául is 
tudott), mindketten, úgymond, „tartalmi” 
és „formai” hűségre törekedtek – mégis, 

tűz és víz. Szabó Lőrinc is, Képes Géza is 
lefordította Andreas Gryphius (1616–1664) 
német barokk költő egy-egy szonettjét. 
Tessék összehasonlítani a  két teljesít-
ményt. Vagy nézzük meg, mennyire külön-
böző műfordítói szemlélet áll Jékely Zoltán 
és Kálnoky László Faust-fordítása mö-
gött. Szóval, nincsenek irányzatok, egyé-
ni koncepciók és kompetenciák vannak.

Korábban említette, hogy szerzőként elő-
nyösnek tartja, ha szövegei fordítója felve-
szi önnel a kapcsolatot, így válik hitelessé 
a munkája az ön szemében. Kevesebb energi-
át fektet bele a fordításba és nagyobb eséllyel 
hibázik az, aki másként tesz?

Inkább úgy mondanám, hogy az a fordító, 
aki az élő szerzővel nem veszi fel a kapcso-
latot munkája közben, elszalaszt egy fon-
tos lehetőséget.

Fordítóként milyen típusú szöveg jelenti ön-
nek a legnagyobb kihívást? 

Minden jelentős mű másféle kihívást jelent. 
Legutóbb Walther von der Vogelweide kö-
zépkori német költő összes versének ma-
gyar változatát adtam közre. Ott például 
azt is el kellett dönteni, mi legyen a versek 
sorrendje, hogyan tagolódjon az életmű, és 
melyik szöveg tekinthető hitelesnek, me-
lyik nem. Goethe Faustja esetében ilyen 
gond nem volt, ott viszont az eredeti 
műre jellemző elképesztő nyelvi, stiláris 
és poétikai sokrétűséget kellett átmenteni. 
A Grimm-mesék esetében az volt az egyik 
nagy kihívás: mi történjék a  tájnyelven 
följegyzett körülbelül húsz mesével? Ami-
kor az első kiadáson dolgoztunk, Adamik 
Lajos és én az 1980-as években, megpró-
báltuk a tájnyelveken följegyzett mintegy 
kéttucatnyi mesét régies magyarsággal ér-
zékeltetni. Húsz évig hallgattuk az anyu-
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kák szemrehányásait, hogy a gyerek nem 
érti a mesét, ő pedig, az anyuka, nem tudja 
megmagyarázni, mert maga sem érti. Az-
tán a 2009-es új kiadáshoz átírtuk ezeket 
a  szövegeket szürke, ámde érthető mai 
magyar nyelvre.

Tágabban: milyen kihívások és elméleti prob-
lémák vannak napirenden jelenleg a hazai 
műfordításban?

A legfőbb kihívás, hogy kiadók és olvasók, 
továbbá magasabb fordítói honoráriumok 
kellenének. Arról nem szólva, hogy fontos 
lenne az utánpótlás, a minél felkészültebb 
fiatal műfordítók kinevelése. Mindez gya-
korlati kérdés, de tekinthetjük elméleti 
problémának is.

Zárásképp: ha egy napra megszerezhetné 
egy (kortárs vagy valaha élt) műfordító 
szakmai tudását, kiét választaná?

Olyasvalaki jöhetne szóba, akihez köz-
vetlen közöm van vagy volt. Például 
Batsányi János, az imént említett regé-
nyem, a Minerva búvóhelye hőse, aki le-
fordította Osszián énekeit, és írt még az 
1780-as években egy ma is megszívlelhető 
eszmefuttatást a műfordító feladatairól. 
Másfelől Batsányi éppen egy műfordí-
tás, Napóleon proklamációjának ma-
gyarra fordítása miatt került nagy bajba. 
Meghurcoltatás, börtön, aztán harminc 
évig – életfogytig – tartó internálás lett 
a vége. Egy, azaz egy napig akár még ezt 
is kipróbálnám.

N é m a  i m a
a HajléKTalaN sORsRa juTOTTaKéRT

Az Oltalom Kórház Foglalkoztatójában hajléktalan sorsra jutott embertársain-
kért gyertyát gyújtva imádkozunk minden vasárnap este fél nyolc és nyolc óra kö-

zött. Ha ügyünket ön is fontosnak érzi, arra kérjük, tartson velünk!
Ajtónk nyitva áll, hogy a jelzett időkeretben bármikor, felekezeti vagy társadal-

mi hovatartozására való tekintet nélkül bárki csatlakozhasson hozzánk.
Kérjük, hogy az imádkozók csendességét beszéddel ne zavarja meg!

Címünk: Oltalom Kórház Foglalkoztató, 1086 Budapest Dankó u. 9.

Dicsőségemtől megfosztott,
levette fejemről a koronát.
Kitépte reménységemet,

mint valami fát,
Letördelt körös-körül: tönkrementem…

…kiáltozom,
nem kapok választ.

Segítségért kiáltok…
…könyörüljetek, könyörüljetek rajtam, barátaim.

(Jób könyve)
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Nyitni a világlírára  

Mi a helyzet a kortárs világirodalommal Magyarországon? Mit tehet egy nonprofit 
szerveződés az ügyben? Mi a Versum Online? Mohácsi Balázs költő, kritikus, a Ver-
sum szerkesztője válaszolt kérdéseinkre.

Hogyan határoznád meg, mi a Versum, és 
mi a profilja?

Hogyha nagyon tárgyilagos akarok lenni, 
akkor a Versum egy világlírával foglalkozó 
nonprofit, alulról szerveződő (hogy azt 
ne mondjam: civil) online folyóirat, amely 
elsősorban versfordításokat, másodsor-
ban – ha időnk és energiánk és lehetősé-
geink engedik, akkor – ezekhez kapcsoló-
dó szekunder anyagokat: interjút, esszét, 
tanulmányt közöl. Ha valamivel szubjektí-
vebben fogalmaznék, akkor az előző mon-
datnak része volna a „hiánypótló” jelző is, 
és hosszabban ecsetelném, hogyan lopják 
és csalják össze (maguktól) az erre szánt 
időt a szerkesztők és a fordítók egyaránt, 
az alvás vagy a hétvégi pihenés rovására, 
ingyen és bérmentve, hivatástudatból. És 
így tovább.

Mikor indult, és elsősorban kiket közöltetek 
eddig? 

A Versum 2014 decemberében indult, az 
alapító szerkesztők: Gerevich András, Kru-
sovszky Dénes, Nemes Z. Márió és Szabó 

Marcell, a technikai háttér felelőse pedig 
Pálffy András Gergely. Én ekkor még „csak” 
műfordítóként vettem részt a projektben. 
Később bekerült a csapatba Urbán Bálint, 
én pedig 2016 tavaszán vettem át Gerevich 
András helyét.

Bármelyik külföldi költő bármelyik 
jónak, erősnek, érdekesnek (közlésre ér-
demesnek) ítélt versét közöljük. Általá-
ban a fordítók ízlése határozza meg, hogy 
milyen anyagok érkeznek hozzánk. Sajnos 
anyagi forrás hiányában nem igazán tu-
dunk felkérni és célirányosan fordíttatni 
kiszemelt költőket vagy költeményeket.

Mi a célja egy ilyen portálnak? 

Számos célunk van. Elsősorban a hiány-
pótlás: a világlíra magyarországi helyzete 
évtizedek óta siralmas, mára mind a Lyra 
Mundi, mind a Napjaink Költészete – hogy 
a két jellegzetes, legfontosabb könyvsoro-
zatot mondjam – megszűnt, sőt, nincs már 
a  Nagyvilág folyóirat sem. Egészen non-
szensz leírni, de tényszerűen igaz, hogy 
a rendszerváltás óta, tehát lassan három 
évtizede nem látunk bele rendesen például 
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az amerikai, a francia vagy az orosz köl-
tészetekbe, s akkor nem beszéltünk olyan 
egzotikusabb, kisebb irodalmakról, mint 
a lett, az észt, a norvég, a japán stb. Másod-
sorban: Nemes Z. Márió szokta mondani, 
hogy őneki a Versum anyaga mindenekelőtt 
költőként inspiráló. A  magyar irodalom 
hajlamos a bezárkózásra, hajlamos arra, 
hogy saját magából magyarázza magát. 
Szeretem/szeretjük azt gondolni, hogy 
teszünk ez ellen, és megerősít ebben, ami-
kor látom vagy hallom, hogy szakmabeliek 
valamelyik anyagunkról beszélnek, és még 
inkább az, amikor valamelyik költőtársunk 
végre fordítani kezd, és műfordítóként is 
debütál nálunk. És akkor ennek kapcsán 
hadd emlékeztessek arra is, hogy mondjuk 
Ady és a Nyugat, vagy Kassák és az avant-
gárd, vagy az Újhold hozta paradigmaváltá-
sok, újítások a műfordítás, a világirodalmi 
transzfer nélkül nem történtek volna meg, 
ezek a jelenségek valójában világirodalmi 
kontextusban értelmezhetők csak a saját 
teljességükben. Célunk az ízlésformálás 
és az ismeretterjesztés is. Szándékosan 
rendelem ezeket egymás mellé, noha 
a  két fogalom egymásnak feszül, ahogy 
ebben a kérdésben a szerkesztőség tagjai 
között is volt vita. De e – nem feloldhatat-
lan – feszültség ellenére is célunk, hogy 
magyar fordításban közreadjuk egyaránt 
az ízlésünk szerint legizgalmasabb külföl-
di költészeteket, és azokat a szövegeket 
is, amelyek szívünkhöz talán nem annyira 
közeliek, ám az adott nyelvi kultúrát mégis 
jellemzik.

Melyek voltak a legnagyobb sikereitek? 

Két olyan példát mondok, amihez személy 
szerint nekem kevés közöm volt/van. Az 
egyik a Versum-fesztivál volt 2015 decem-
berében: amerikai, brazil, francia és hor-
vát származású költővendégek szerepeltek,  

Fenyvesi Orsinak pedig egy felkért, füg-
getlen zsűri az Anne Sexton-fordításáért 
odaítélte a Versum-díjat. Sajnos nem tud-
tunk ebből a fesztiválból éves hagyományt 
csinálni, de reményeink szerint 2018 a vál-
tozás éve lesz, és sikerül végre dupláz-
nunk. A másik dolog, amit említenék, az 
a Versum-könyvek sorozatának elindítása: 
a Magvető Kiadó jóvoltából az Időmérték 
sorozatban évente megjelenhet egy-két 
versumos kötet. Ilyen volt előbb 2016 őszén 
Al Berto Tűzvészkertje (ford. Urbán Bálint) 
és W. G. Sebald Természet utánja (ford. Szijj 
Ferenc), majd 2017 őszén-telén Anne Car-
sontól a Vörös önéletrajza (ford. Fenyvesi 
Orsolya). És ilyen lesz Frank O’Hara gyűj-
teményes kötete idén tavasszal (ford. Gere-
vich András és Krusovszky Dénes), illetve 
reményeink szerint a  norvég Tor Ulven 
(ford. Vajna Ádám) kötetével folytatódik 
majd a sorozat.

A harmadik sikerünk az, hogy még min-
dig működik a lap, igaz, nem teljes gőzzel. 
Munkák és kötelezettségek mellett hob-
biból vagy hivatástudatból vinni az oldalt 
nem mindig egyszerű, elfogy a  lendület, 
alábbhagy a morál, vagy egyszerűen nincs 
rá idő, esetleg feltörik az oldalt, ami miatt 
motort kell cserélni, stb. Szerencsére úgy 
tűnik, mintha most egy ilyen nehezebb 
időszak után megint felfelé ívelő pályán 
volnánk. Ehhez már nekem is volt vala-
mennyi közöm.

Kiket olvastak a legtöbben, és szerinted mi-
ért?

Hadd kezdjem távolabbról, mert ez igen bo-
nyolult kérdés, hiszen az olvasottság nincs 
egyenes arányban például a  minőséggel, 
sőt olykor nagyon művészietlen dolgokon 
múlik a nagyobb olvasottság. Például a Fa-
cebook algoritmusain, vagy – mivel a szer-
zők általában kevésbé vagy egyáltalán nem  
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ismertek a  magyar közönség előtt – ko-
moly befolyásoló tényező, hogy ki a fordító 
(akár abban a tekintetben, hogy mennyire 
ismert, akár abban, hogy ő  továbboszt-
ja-e a saját oldalán a  fordítását). És per-
sze azt is vegyük figyelembe, hogy milyen 
lemaradásban van a közoktatás a kortárs 
(pláne világ)irodalmi tendenciáktól: hiá-
ba gondolom valamelyik kortárs szerző-
ről, hogy bizsergetően izgalmas, hogyha 
a Petőfin, Jókain (ja, bocs, az széppróza), 
Adyn, József Attilán (esetleg Pilinszkyn) 
edződött, Whitmantől, Apollinaire-től, 
Lorcától csupán néhány verset olvasott 
átlagolvasó nehezen fér hozzá, kevésbé 
vagy egyáltalán nem tetszik neki. Az ilyen 
költészet természetesen nem robbantja fel 
az internetet – sajnos. De nem akarom azt 
se mondani, hogy csak a közérthető iroda-
lomnak van közönsége.

Poétika vagy ízlés szempontjából egé-
szen változatos költészeteket tudok felso-
rolni, amelyek jól szerepeltek. Nekem úgy 
tűnik, hogy egész szépen fut akár a román 
szürrealista Gellu Naum, akár az amerikai 
neoszürrealista Dean Young. Szerették 
a kanadai konceptualista költőről, Christi-
an Bökról szóló anyagunkat: Bök anagram-
ma-költeményeket ír, illetve azzal kísérle-
tezik, hogy egy poliextermofil (tehát akár 
az űr vákuumában vagy erős sugárzásban 
is túlélő) baktérium génszekvenciájába 
olyan saját verset kódoljon, amely egy-
szersmind az organizmust válaszvers 
megírására készteti (ez most így elég hi-
hetetlenül hangzik, de a fickó konkrétan 
kitanulta emiatt a biotechnológiát, tudó-
sokkal konzultál a témában, és hihetetlen 
pénzekért lobbizik a projekt folytatása ér-
dekében, és az első sikeres kísérleteiből lett 
is egy könyve – szóval, true story). Anne 
Sexton vagy Adrienne Rich nálunk meg-
jelent verseinek talán szűkebb, de annál 
elhivatottabb közönsége van. És nagyon 

szeretik Saeed Jones líráját is, a Prelude to 
Bruise című kötete egyszerre vet számot az 
afroamerikaiakat érő rasszizmussal, a me-
legeket érő homofóbiával, a családon belüli, 
bigottságból fakadó erőszakkal – számos 
húsba vágó, fontos kérdéssel. Rendkívül 
izgalmas identitáslíra az övé. De a legsike-
resebb anyagunk talán Sarah Kay A típus 
című verse/slamje volt. 

Nehéz megmondani, hogy mit miért 
olvasnak. Ha az utolsó példámat veszem, 
Kay szövege nyilvánvalóan azért lehetett 
nagyon sikeres, mert nem állítja különö-
sebb kihívás elé az olvasót – ugyanakkor 
érdekes módon fordítói szempontból nem 
egyszerű szöveg, Kopcsányi Lillával sokat 
szöszöltünk vele. Egyébként meg gondo-
lom, hogy éppúgy vonzzák az olvasókat 
akár az izgalmas poétikai megoldások, 
akár a húsba vágó témák (élet, halál, sze-
relem, lányok, fiúk stb.), akár a külföldön 
már (jobban) kanonizált, erős női költői 
hangok (nálunk sajnos – remélhetőleg csu-
pán egyelőre – kevés kanonikus női költő 
van), akár az extrém sztorik, mint amilyen 
Böké. Ezeket nem mindig lehet szétszálaz-
ni: tematikusan például Jones lírája talán 
érzékenyítő identitáslíra, ám poétikai te-
kintetben is rendkívül rétegzett, izgalmas 
szövegekről van szó.

Hogyan látod a mai magyar olvasóközönség 
viszonyát a kortárs világirodalomhoz?

Jó volna definiálni, kiket értünk a  mai 
magyar olvasóközönségen, és mit a viszo-
nyon. A Versum oldalán például van egy-
két tucat nem szakmabeli olvasó, akik 
viszonylag rendszeresen lájkolnak, kom-
mentelnek – visszajárók –, lassanként 
már megtanulom a nevüket is, rendkívül 
nyitottnak látom őket. Én ennek az opti-
mistább napjaimon baromira örülök: van-
nak érdeklődők, akik ha csak egy gomb- 
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nyomással is, de értékelik a munkánkat, jel-
zik, hogy ők ezt most elolvasták, köszönik 
szépen. Pesszimistább napjaimon persze 
keveslem ezt a figyelmet. De hogyha kilépek 
a Versum léptékéből, és, mondjuk, könyv- 
piaci léptékre váltok, már nem igazán tu-
dok optimista lenni: bár nagy a világirodal-
mi választék, de kicsi a műnemi változatos-
ság. Ez persze teljesen szubjektív vélemény, 
de engem mint a magyar olvasóközönség 
egyik (szeretném azt hinni, hogy nem kirí-
vóan speciális ízléssel bíró) tagját ez a felho-
zatal nem elégít ki. Természetesen a próza 
megy, főleg a regény, fő szempont az elad-
hatóság – de ezt azért tényleg elég nagyvo-
nalúan mondom, hiszen nem tekintettem 
át a teljes világirodalmi termést, hogy most 
alapos véleményt alkossak –, egy-egy olyan 
remek szerzőre, mint, mondjuk, Roberto 
Bolaño, jut tíz felejthető. De Bolañótól is 
a regények mennek, miközben az irodal-
már ismerőseim között félévente meg-
pörög a Facebookon egy-egy verse angol 
fordításban. Ugyanakkor ott van például  
a  L’Harmattan Valahol Európában című, 
különböző európai irodalmak regényeit 
bemutató sorozata, amit egy darabig, amíg 
bírtam anyagilag és idővel, követtem (az 
milyen viszony, amikor nem engedhetem 
meg egy-egy könyv beszerzését?). Csoda 
jó könyveket olvastam abban a  sorozat-
ban, de vagy nincs rendes marketingje, 
vagy éppen hozzám, az egyik lehetséges 
célszemélyhez nem jut el megfelelően az 
infó, ugyanis az imént gúglizva vettem 
észre a 2017-es megjelenéseiket. De vissza 
a felhozatalhoz: líra és dráma elenyészően 
csekély számban, idegen nyelvű szekunder 
szövegek pedig egyáltalán nem jelennek 
meg, noha borzasztóan fontos volna. 

Ezek elképesztő torzulások és hiányok, 
amelyek egy, mit tudom én, világválsághoz 
képest talán bagatellnek tűnnek, de hosszú 
távon durva hatásuk lesz. Hadd idézzem 
ide Vörös István egy gondolatát: „Nagyon 
szeretném viszont, ha a kortárs és klasszikus 
világlíra fordítása nem állt volna meg szinte 
teljesen mára. Szerintem nem lehet fogal-
munk a világról, ha évente 5-10 kötet nem 
mutatja meg, mi történik épp a német, japán, 
albán, afgán, cseh stb. költészetben. Nem 
arra gondolok, hogy ez csak a verskedvelők-
nek fontos. Fontos azoknak is, akik ilyesmiről 
még csak nem is hallottak. Nem egykönnyen 
kimutatható ez a hatás, illetve annak elmara-
dása. Egyfajta vitaminhiányt eredményez 
a társadalomban a világköltészet áramá-
ból való kikerülésünk. Ha a  líra exportja 
és importja szünetel, pangani fog a kevésbé 
éteri termékek piaca is, érdektelenné válik, fö-
löslegessé minden, ami ott jelenik meg.”1 Na 
most ez az intellektuális vagy lelki vitamin-
hiány szerintem nem kevésbé problémás, 
mint az egészségügy lesújtó helyzete vagy  
Paks II. ökológiai és financiális követ-
kezményei. Szóval, közönség és (világ)
irodalom viszonya nézőponttól függően 
viszonylag kielégítő vagy meglehetősen 
problematikus. 

Készítette Weiner Sennyey Tibor

1  Éves lapzárta: Vörös István, Jelenkor Online, 2013. 12. 25. http://www.jelenkor.net/interju/171/eves-lapzarta- 
voros-istvan. Letöltés ideje: 2018. február 10. 
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„Az irodalom megmentheti az  
emberiséget” 

Mennyire gondolkodnak eltérően vagy azonosan a világ távoli pontjain élő írók-köl-
tők? Mi a véleményük az irodalom – líra és próza – szerepéről korunkban? Akadály 
vagy hajtóerő a nemzeti felfogás az irodalomban? Ismerik-e egymást a világban a kis 
népek irodalmait művelők, s a kicsiket a nagyok? Azonos kérdéssort indítottunk 
útnak Ázsia, Észak-Európa vagy az amerikai kontinens felé. Válaszadóink: Szofija 
Andruhovics (Ukrajna), Anne Carson (Kanada), Afonso Cruz (Portugália), Maja Klarić 
(Horvátország), Maritta Lintunen (Finnország), Gombojav Mend-Ooyo (Mongólia) 
és David Szalay (Egyesült Királyság). 

CSILLAGSZÁLLÓ: Önök szerint létezik-e 
egyáltalán világirodalom? 

DAVID SZALAY: Igen.

MAJA KLARIĆ: Igen, szerintem minden-
képpen létezik, és ebbe beletartozik min-
den irodalmi műfaj a világ minden tájáról 
az idők kezdetétől – a barlangrajzokat és 
a szájhagyomány útján terjedő irodalmat 
is beleértve. A  világirodalom tehát ma-
gába foglalja az afrikai szájhagyományt 
és a különböző országok kortárs íróit is. 
Irdatlan mennyiségű szöveg gyűlt össze 
a századok során, és ezeket a kincseket il-
lik megbecsülnünk, és lehetünk büszkék 
rájuk.

AFONSO CRUZ: Mindenhol vannak kiváló 
írók, éppen ezért badarság lenne a szerző 

nemzetisége alapján könyvet választani. 
A madarakat sem érdeklik a határok vagy 
bármilyen művi vagy nemzetiségi korlát. 
Szerintem az emberek követhetnék ezt 
a példát.

MARITTA LINTUNEN: Idővel elválik, 
hogy mely könyvek maradnak fenn az 
olvasók számára. Ha egy mű kellőképpen 
időtlen, módjában áll megszólítani több 
generációt is, és ily módon mindig újabb 
értelmezést nyer az adott kontextustól 
függően, akkor azt nevezhetjük világ- 
irodalmi műnek. Az emberek érzelmei, 
félelmei és reményei nem különböznek 
alapvetően, bárhol is éljenek. Egy XVII. 
századi író gond nélkül meg tud szólítani 
egy XXI. századi olvasót, ha kellően erő-
teljes és univerzális témát talál. 
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Szofija Andruhovics 
Ukrajna, 1982, író, műfordító. Legutóbbi kötete magya-
rul is megjelent Felix Austria címen (Typotex, 2017) 

Anne Carson
Kanada, 1950, költő, esszéíró, műfordító, klasszika-filológus. 
Legutóbbi kötetének címe: Float (Knopf, 2016); magyarul 
megjelent legutóbbi kötete: Vörös önéletrajza (Magvető, 2017)

Afonso Cruz 
Portugália, 1971, író, animációsfilm-rendező, illusztrátor,  
zenész. Legújabb kötetének címe: Jalan, Jalan: Uma Leitura  
do Mundo (Companhia das Letras, 2017); magyarul meg-
jelent legfrissebb kötete: Virágok (Typotex, 2017)

Maja Klarić 
Horvátország, 1985, költő, író, utazó. Legújabb kötetének 
címe: Vrijeme badema (Kulturna udruga Fotopoetika, 2016)

David Szalay 
Egyesült Királyság, 1974, író. Legújabb kötete: All That  
Man Is (Vintage, 2016); magyarul megjelent kötete  
ugyanez Minden, ami férfi címen (Kossuth, 2017)  

Gomboyav Mend-Ooyo
Mongólia, 1952, író, költő, kalligráfus. Új kö-
tetének címe: Shiliin Bogd (2015)

Maritta Lintunen 
Finnország, 1961, író. Legutóbbi kötetének címe: 
Stella (WSOY, 2018)

SZOFIJA ANDRUHOVICS: Igen, minden-
képpen létezik világirodalom. Minden or-
szág irodalma a saját történelmét, nemze-
tiségi sajátosságait dolgozza fel. Az életről 
beszélnek, a helyi politikai, kulturális, tár-
sadalmi és vallási események tükrében. Az 
irodalmat emberek csinálják – az emberek 
szeretnek, félnek, megtapasztalják a szüle-
tést, az életet és az elmúlást, és reflektálnak 
ezekre. A világirodalom azért olyan érdekes, 
mert az alapvetéseket különféleképpen mu-
tatja be.

GOMBOJAV MEND-OOYO: A világ minden 
nemzete és kultúrája rendelkezik irodalmi 
hagyománnyal, ezt nevezzük világiroda-
lomnak. Ez olyasmi, amit az anyagi javakkal 
nem tudunk imitálni. A világirodalom az 
emberiség közös tulajdona. Igazán szeren-
cse, hogy ilyen gazdag világban élhetünk! 

CSILLAGSZÁLLÓ: Lehetséges-e valamilyen 
egészséges egyensúly a kis nemzeti, anyanyel-
vi és a nagy világnyelvek és nemzetközi „main- 
stream” irodalom között?

MAJA KLARIĆ: Persze, minden lehetséges, 
de pillanatnyilag a kis nemzetek irodalma 
nem elég erős (vagy gazdag) ahhoz, hogy 
világnyelveken, a mainstreammel együtt 
népszerűsítsék. Ez a globalizáció és a ka-
pitalizmus egyik rossz mellékhatása.

DAVID SZALAY: Sajnos fennáll a veszélye 
annak, hogy a világnyelvek indokolatlanul 
dominánsak legyenek, de bármikor akad-
hat egy-egy kevésbé ismert nyelvű szerző, 
aki elsöprő hatású lehet. 

AFONSO CRUZ: A  kevesek által beszélt 
nyelvek mindig nehezebben érik el a na-
gyobb felvevőpiacot. Ugyanakkor a nagy 
piacon nagy a verseny is, tehát nehezebb 
célba érni. A kisebb nemzeteknek a fordí-

tásokra kell hagyatkozniuk, ami a nemzet-
köziség rovására mehet. Gondolom, idővel 
kialakul majd egy igazságosabb rendszer.

MARITTA LINTUNEN: A kisebb nemzetek 
irodalma mindig kevésbé ismert, ennek 
egyik oka az, hogy az angol nyelv dominan-
ciáját figyelhetjük meg a világirodalomban. 
Szerencsére azonban vannak jó fordítások. 
Persze ezeknek van hátulütője is, gondo-
lok például arra, hogy mennyire méltatlan 
a műfordítók megítélése és díjazása, meny-
nyire profitorientáltak a kiadók, és milyen 
kritériumok alapján választanak kiadásra 
könyveket. A könyvnek nagyon jó eladási 
számokat kell produkálnia a  saját hazá-
jában is, mielőtt egyáltalán szóba jöhet 
bármilyen fordítás. Ez szerintem az egyik 
legnagyobb probléma, és főleg a marginá-
lisabb irodalmi műfajokat: a költészetet, 
esszét, kisregényeket érinti rosszul, hi-
szen rengeteg jó mű szorul perifériára. Ta-
lán a költészet az egyetlen kivétel, hiszen 
a költők eléggé aktívak: konferenciákat és 
fesztiválokat szerveznek, életben tartva 
a műfajt ezáltal. Személy szerint a novel-
lákért és a  kisregényekért aggódom leg-
inkább (íróként érintett vagyok ugyanis). 
Bár előfordulnak fordítások, antológiák, 
egy egész kötet novella egyazon szerzőtől 
mégiscsak szebb cél lenne, az ilyen egység-
re sok író vágyik. 

SZOFIJA ANDRUHOVICS: Nem, sajnos, 
amíg a jelenlegi geopolitikai rendszer fenn-
áll, addig ez nem lehetséges. A kis nemze-
tek irodalma csak a helyi olvasókat érdekli, 
az íróknak pedig meg kell küzdeniük azért, 
hogy a szélesebb közönséghez eljussanak. 
Sokszor a külföldi írókra csak akkor kapjuk 
fel a fejünket, ha valami tragédia éri a hazá-
jukat: háború, erőszak, politikai zsarnok-
ság és egyéb borzalmak. Milan Kundera 
esete jól példázza, mire gondolok.
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GOMBOJAV MEND-OOYO: Minden nem-
zetiség nyelve elég gazdag ahhoz, hogy ki-
fejezhesse a világ dolgait. Ha a saját hazám-
ra gondolok, kicsit bánt, hogy miközben 
sokat fáradozunk azon, hogy lefordítsunk 
műveket, hajlamosak vagyunk megfeled-
kezni róla, hogy a sajátjainkat is átültes-
sük más nyelvekre. Sajnos ez az egyensúly 
kibillent, de csak rajtunk múlik, hogy 
találunk-e lehetőséget arra, hogy meg-
szülessenek ezek a fordítások, vagy arra 
várunk, hogy majd megtörténik magától 
a dolog. 

CSILLAGSZÁLLÓ: Miért söpört le mindent 
a regény, s tűnt el vagy vált csak egy nagyon 
szűk olvasóközönség számára érdekessé 
a vers? 

MAJA KLARIĆ: Szerintem a  szenvedé-
lyes olvasók verset és regényt is olvasnak. 
Azok, akik olvasnak verseket, sokkal 
inkább nyúlnak egy regény vagy dráma 
után, vagy olvassák mindezt egyszerre. 
Azonban fordítva ez már nem működik. 
Ez valószínűleg a mainstream irodalom 
és a ponyvaregények miatt alakulhatott 
így, hiszen ezeket olvasva, nem kell kü-
lönösebben megerőltetnünk az agyunkat. 
Sokan csak a szalagcímeket olvassák az új-
ságokból is, esetleg közösségimédia-posz-
tokat vagy nagy ritkán egy-egy romanti-
kus regényt vagy krimit, de általában az 
embereknek nincs idejük olvasni (vagy 
legalábbis azt gondolják, hogy nincs), fő-
leg nem valami összetettebb, értelmes 
dolgot, például verseket. A  költészet 
egyébként mindig is kisebb olvasóközön-
séggel bírt, és ez most sincs másként. 

DAVID SZALAY: A regény a XIX. és a XX. 
század meghatározó műfaja volt, de most 
nagyon úgy tűnik, hogy lebeg felette Da-
moklész kardja, hiszen napjainkban a film 

és a  televízió sokkalta népszerűbb. Az 
irodalom persze mindent túlél, és meg 
is tudja újítani magát, úgyhogy még az is 
lehet, hogy a vers megint népszerű lesz, 
vagy legalábbis népszerűbb, mint a regény. 

AFONSO CRUZ: Szerintem a narratíva, 
a történet, a cselekmény sokkal vonzóbb 
az olvasók számára. De persze az is elő-
fordulhat, hogy a legjobb prózai mű egy 
olyan vers, amely valamilyen történetet 
mesél el.

MARITTA LINTUNEN: Igen, ez bizony 
örök kérdés. Az emberek mindig is oda-
voltak a  történetekért, mert szeretnek 
elmenekülni a  valóság elől, és inkább 
belebújni a mesékbe. A vaskos regények 
kedvelői becsmérlik is a novellákat emiatt. 
A költészet mindig marginális volt, de ki-
tartóan jelen van, és ha az olvasás hanyat-
lani is kezd, mert a digitális világ ellustítja 
az olvasókat, a vers lesz az utolsó, amely 
feledésbe merül. A kiadók talán nem sze-
retik annyira a versesköteteket, de azok 
mégis megjelennek kisebb kiadóknál vagy 
szerzői kiadásban. Valahogy a költészet 
jobban megtalálja az embereket, mint 
a  próza, főleg a  kávéházi események-
re, felolvasóestekre, performanszokra 
gondolok. Mindig is lesznek verskedvelő  
emberek, mindegy, mit mutatnak a siker-
listák a könyvesboltokban. Én novellákat 
írok, és sajnos azt látom, hogy azok sokkal 
hátrányosabb helyzetben vannak, mert 
több idő kell hozzájuk, mint egy vershez, 
de rövidebbek, mint egy regény.

SZOFIJA ANDRUHOVICS: Az emberek 
jobban szeretik a történeteket, mert vi-
szonylag rövid idő alatt biztonságban 
megélhetnek általuk alternatív valóságo-
kat. Érezhetik a veszélyt, a szenvedélyt, 
utazhatnak különböző történelmi idősza-
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kokban, megismerhetnek új embereket, 
gondolkodhatnak velük együtt, az ő fe-
jükkel, a szerző fejével, követhetik a sze-
replők fejlődését, használhatják a fantá-
ziájukat, és közben még csak fel sem kell 
állniuk a kedvenc karosszékükből. Persze 
a költészet is tudja ezt, sőt talán többet is. 
Mégis, sokkal nehezebb befogadni, mert 
máshol hat, metaforákkal és intuícióval 
operál, képszerű és archetipikus. Nem 
túl egyértelmű, és ebben inkább a festé-
szethez vagy a zenéhez hasonlít, sőt talán 
még a zen gyakorláshoz is, amennyiben 
különleges tudatállapotot kíván meg az 
olvasótól: felkészültséget és nyitottságot.

GOMBOJAV MEND-OOYO: Olyan világ-
ban élünk, ahol az anyagi javak többet 
érnek, mint a  szellemiek. A  művészeti 
oktatás silányul. Hasra esünk az informá-
ciódömpingtől és a kalandoktól. Már nem 
a szívünkkel figyelünk, hanem a kapcso-
lataink vezérelnek minket és a fejünkben 
futó programokat, tudatunk pedig eltu-
nyult. Olyan, mintha az agyunkat egy 
olyan számítógép programozná, amit mi 
találtunk fel. Nem halljuk már meg szí-
vünk finom rezdüléseit, és elmenekülünk 
a  természetesség elől. Nem hallgatunk 
a természet intuíciójára. Igaz, hogy keve-
sebben olvasnak verset, a regényírók és az 
olvasók is tudják, hogy a költészet iránti 
igény megcsappant, ez sajnos az emberi 
intellektus hanyatlása miatt lehetséges. 
Másfelől viszont az is igaz, hogy a költé-
szet minősége apadt, a mai költők nem 
olyan nagystílűek, mint Li Paj, Basó, Pus-
kin vagy Jeszenyin volt. 

CSILLAGSZÁLLÓ: Hol a  költészet helye 
a XXI. században a világban?

MAJA KLARIĆ: Mindenhol. Az utcán, 
a tévében, az újságokban, mindenhol ott 

kellene legyen, hogy ne felejtsük el, más-
különben ez a  felgyorsult élet és az in-
formációáradat, amely körülvesz minket, 
könnyen elsodorhatja. Azonban vigyázni 
is kell: a közösségi médiában újabban fel-
ütötte fejét a versposztolgatás, de annak 
ellenére, hogy alapvetően jó ötletnek tar-
tottam ezt, sőt belefutottam nagyszerű 
költeményekbe is, mégis azt kell mond-
jam, hogy sajnos sok ócska szöveg jelent 
így meg költészet címén. A költészet so-
hasem veszíthet az esztétikai és erkölcsi 
értékéből. 

ANNE CARSON: Ahogy Antigoné mond-
ja: „Gyűlölni nem születtem én, szeretni 
csak”. Ez azért a legtöbb józan paraszti 
ésszel bíró ember számára egyértelmű 
dolog. Mégis teli a világ gyűlölettel, még 
mindig. Azt ugyan nem mondanám, hogy 
értem, miért van ez így, de abban biztos 
vagyok, hogy a gyűlöletben van valami ru-
galmatlanság. Ettől lesz halálos. Halálos 
automatizmus. És vajon a költészet sze-
repe nem az-e, hogy visszaadja a gondol-
kodás és a létezés rugalmasságát? Persze 
lehet érvelni, hogy de akkor mi van a sza-
bad akarattal?… de nem kívánok filozofál-
ni. Az viszont biztos, hogy az élet sokkal 
élvezhetőbb, ha több választási lehetőség 
van benne, humor és váratlan helyzetek, 
amelyek a rugalmas elmét dolgoztatják. 
A költészet például ilyen elmét igényel. 

DAVID SZALAY: A  költészet halott, de, 
ahogy fentebb említettem, ez még változ-
hat a jövőben. A jövő irodalma legalább 
annyival adózhat a  költészetnek, mint 
a regény hagyományának.

AFONSO CRUZ: Hol a  költészet helye? 
Mindenhol. A  szépérzék és a  költészet 
azon adománya, mely által bekukkantha-
tunk az unalmas valóság mögé, nélkülöz-
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hetetlen a túléléshez, sőt mondhatnánk, 
hogy ez a mélység ad értelmet a létezésnek. 
Keresztes Szent János szavai is valami 
hasonlót jelentenek, és gyakran eszem-
be jutnak: „Menjünk csak a sűrűbe bel-
jebb.” A költészet valójában ajtó a dolgok 
sűrűjébe.

MARITTA LINTUNEN: A költészet min-
denhol jelen van és mindent túlél. Nem-
csak a könyvekben találhatunk rá, hanem 
a színházban, kiállításokon és a zenében 
is. A  slam poetry manapság egyre nép-
szerűbb, ez azt mutatja, hogy a költészet 
halad a korral. A költészet experimentá-
lis, nagy hatással van a merevebb prózára 
is – én prózaíróként rendszeresen olvasok 
verseket, hogy kreatív nyelvi ötleteket 
merítsek belőlük. 

GOMBOJAV MEND-OOYO: Ha egy or-
szágban kevesebben olvasnak verseket, 
akkor az a  nyelvi kultúra romlásának 
jele, ami a  globalizáció eredménye. Ha 
a költészetnek vége, akkor a kultúrának 
is annyi. A  XXI. században az emberi-
ség ki van éhezve a tanulásra, próbálunk 
megtisztulni, javakat halmozunk fel, 
rengeteget utazunk, hogy más vallásokat 
ismerhessünk meg, nyitott szemmel já-
runk, így maradhat fent a hit abban, hogy 
a költészet még nem veszett el. Jönnek 
még újabb, tehetséges költők, egy újabb 
generáció születhet. 

CSILLAGSZÁLLÓ: Jelent-e az önök számára 
bármit az irodalmi Nobel-díj, a Man Brooker 
és hasonló díjak? Mi a szerepük, értelmük?

DAVID SZALAY: Arra jók, hogy a nem ke-
reskedelmi írásokat népszerűsítsék.

AFONSO CRUZ: A  díjak, minden szub-
jektivitásukkal együtt, kitüntethetnek, 

laudálhatnak, ünnepelhetnek könyveket 
vagy irodalmi műfajokat, végső soron ez 
inkább az olvasóknak szól.

MARITTA LINTUNEN: Személy szerint 
nem vagyok oda a  könyves díjakért és 
versenyekért, mégis fontosnak tartom 
ezeket a  presztízs szempontjából. Nem 
elsősorban az írók miatt, hanem inkább 
az irodalom népszerűsítése céljából. Ne 
feledjük, hogy egy egyszerű olvasó nem 
fog nyomozni a  könyvesboltban vagy 
a  könyvtárban, hogy megtaláljon egy-
egy gyöngyszemet a kínálatban, olyasmit 
fog választani, amiről már hallott. Sajnos 
azonban nem minden mű kap elég publi-
citást. Csak reménykedni lehet, hogy azok 
a könyvek, melyek díjban részesültek és le 
is fordították őket más nyelvekre, elvezetik 
majd az olvasókat más nemzetiségű, kevés-
bé ismert szerzőkhöz is. 

GOMBOJAV MEND-OOYO: A díjak fonto-
sak a szerzők számára, ugyanakkor intel-
lektuális kritikai szűrők is, amelyek emelik 
az irodalom színvonalát. 

CSILLAGSZÁLLÓ: Kilátnak-e a különböző 
kis nemzetek az irodalmaikból, és látják-e 
egymást, a másikat, a másfélét? 

MAJA KLARIĆ: Sajnos csak kevesen: főleg 
a tudósok és az írók érdeklődnek a többi 
nemzet irodalma felől. Ha nem bestseller-
ről vagy valami iszonyú népszerű dolog-
ról van szó, akkor az olvasók nem fognak 
kapcsolatba kerülni kisebb nemzetek iro-
dalmával, kivéve, ha nagyon szeretnének, 
és mindent elkövetnek, hogy megtalálják, 
amit keresnek.

DAVID SZALAY: A kis nemzetek valószínű-
leg sokkal inkább igyekeznek megismerni 
más kis nemzetek irodalmát. Ez persze 
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nem olyan egyszerű, hiszen temérdek írás-
ról beszélünk. 

AFONSO CRUZ: Amikor az irodalomra 
gondolok, nem nemzetekre gondolok. 
A  lényeg sokkal mélyebben van. Ha az 
Odüsszeiát még mindig olvassák, az nem 
azért van, mert olyan csodás útleírást ad 
Trójától Ithakáig, hanem azért, mert az 
emberi lélek rejtelmeit olyan zseniálisan 
mutatja meg.

SZOFIJA ANDRUHOVICS: Sajnos elég ritka, 
hogy a kis nemzetek, még ha szomszédok is, 
jól ismerjék egymás irodalmát. Ukrajnában 
most kezdik kiadni a lengyel, cseh, szlovák 
írók műveit, végre. Eddig főleg az orosz 
dömping volt a jellemző: az orosz kiadók 
döntötték el, mi a fontos a világirodalom-
ból, és mi nem. Persze ez egy hosszabb fo-
lyamat. Az olvasóknak hozzá kell szokniuk 
az újdonságokhoz, a mássághoz. A másság 
befogadása tesz minket felnőtté, és az, hogy 
felelősséget vállalunk a tetteinkért, na és 
persze az is, hogy felvállaljuk, ha hibáztunk. 
De az első lépés mindig az érdeklődés: az, 
hogy nem csupán magunkról tudunk be-
szélni, hanem meghallgatjuk a másikat is. 

GOMBOJAV MEND-OOYO: Mongóliában 
úgy tartják: ha sokat olvasunk, megtaláljuk 
belső békénket. Az, aki keveset olvas, min-
dig nehézségekbe ütközik. Érdeklődéssel 
követjük a világ dolgait és más népek iro-
dalmát, sőt fordítunk és közlünk is ebből. 
A mi népünk nem sok dolgot hagy maga 
után: a  nomádok mindig gyűjtögetnek, 
aztán szelektálnak, hogy éppen mire van 
szükségük. Olvasóként is működik ben-
nünk valami hasonló szűrő: tudjuk, mire 
érdemes odafigyelni. 

CSILLAGSZÁLLÓ: Milyennek látjuk egy-
mást, a másik embert? 

AFONSO CRUZ: Szerintem mindannyian 
egyformán szeretünk, függetlenül attól, 
hogy skót szoknyát vagy farmert hordunk. 

SZOFIJA ANDRUHOVICS: Könnyebb a jó 
öreg sztereotípiákkal élni, hiszen ezek 
teszik a világot közérthetővé. Valójában 
azonban az általánosítás nem más, mint 
tudatlanság, lustaság. Ukrajnában na-
gyon is elterjedt a sztereotip gondolkodás-
mód az elmúlt pár évben. Kiderült, hogy 
mennyire nem ismerjük honfitársainkat, 
és csak a  háborúnak köszönhető, hogy 
egy kicsit közelebb kerültünk egymáshoz, 
amikor sok Kelet-Ukrajnában élő ember 
menekült a középső és a nyugati ország-
részbe. Persze megértettük, hogy nagyon 
sok közös vonásunk van, sokkal több, 
mint gondoltuk. És vannak különbségek 
is, például sokan csak oroszul, mások csak 
ukránul beszélnek, de akad olyan is, aki 
mindkét nyelvet használja. Más, kevéssé 
ismert nyelvű és kultúrájú országok ese-
tében pedig még nehezebb megállni, hogy 
ne a  sztereotípiák mentén ítélkezzünk. 
Szalagcímek és híradások alapján alakí-
tunk véleményt, ha egyáltalán. Ezért is 
lenne fontos egymás műveit olvasni, hogy 
tágítsuk ismereteinket a másikról. 

GOMBOJAV MEND-OOYO: Mongólia 
klímája elég extrém határok között mo-
zog: télen mínusz 40 fok is lehet, nyáron 
viszont felszökhet a hőmérséklet plusz 
40-re is, ezért is vándorlunk a sztyeppén 
annyit, hegyeken, sivatagokon át. Mivel 
ilyen harmóniában élünk a természettel, 
könnyen alkalmazkodunk, és ez igaz az 
irodalomra is: könnyen be tudjuk fogadni 
más népek írásait. Még ha nem is tetszik 
valami, biztosan megtaláljuk a  módját, 
hogy találjunk benne valami hasznosat. 
Ahhoz, hogy hozzáférjünk a kobra fején 
rejlő gyöngyhöz, tudni kell, hogy a méreg 
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is ott lapul, úgy kell megszerezni a kincset, 
hogy ne mérgezzen meg minket. 

CSILLAGSZÁLLÓ: Kik önöknek a legfonto-
sabb szerzők a régebbi, illetve a mai világ- 
irodalomban? 

MAJA KLARIĆ: Nagyon szeretem a  kö-
zelmúltban elhunyt chilei költő, Nicanor 
Parra „antiköltészetét”. Egy ideig a chilei 
irodalom bűvöletében éltem, és sokat ol-
vastam Roberto Bolaño és Luis Sepúlveda 
műveit. Az úgynevezett „instavers” kép-
viselői közül például nagy kedvencem lett 
a pandzsábi származású, kanadai költő, 
Rupi Kaur, aki azon kevesek közé tarto-
zik, akik igazán jó költőnek mondhatók 
a közösségi média, például az Instagram 
felületén. Nemsokára indulok Japánba, 
egy hosszabb útra, így került a kezembe 
néhány japán szerző műve, akik közül 
leginkább Macuo Basó költői útleírásait 
szerettem olvasni. 

ANNE CARSON: Homéroszt nagyon 
szeretem. Most éppen, talán véletlenül, 
Emmett Williams, Joseph Roth, Joseph 
Conrad, Alice Oswald, Ernst Meister és 
Claudia Rankine műveit olvasom.

DAVID SZALAY: Csehov, Chaucer, Kafka, 
George Herbert, Auden a kedvenceim.

AFONSO CRUZ: Túl sokan vannak ahhoz, 
hogy mindet felsoroljam, de például:  
Kazandzákisz, Dosztojevszkij, Thomas 
Mann, Rúmí, Vonnegut, Borges…

MARITTA LINTUNEN: Most csak egy 
szerzőt említenék, aki újabban inspirált, 
és visszaadta a  hitemet az irodalomba: 
Göran Tunström svéd író. Fogalmam sincs, 
hogy lefordították-e a műveit más nyel-
vekre, de nagyon remélem, hogy igen, és 

hogy nagyon sokra. Tunström író, költő 
és nagy zenekedvelő is. A prózája annyira 
szabad, változatos és meglepetésekkel teli, 
hogy nem tudom letenni a könyveit.

SZOFIJA ANDRUHOVICS: Nem könnyű 
a  kedvenceimet felsorolni, mert szinte 
minden olvasmányélményem ad valami 
értékeset. Talán azok a  szerzők állnak 
hozzám igazán közel, akik konstruktívan 
gondolkoznak a  világról, és szokatlan 
meglátásaik is vannak. Imádom Kafkát, 
Gogolt, Bruno Schulz világát, D. H. Law-
rence regényeit, Oscar Wildot és Gustave 
Flaubert-t, sőt megemlíteném a jelenlegi 
kedvencemet: Julian Barnest, aki Flau-
bert-ről is írt. Kazuo Ishiguro, Margaret 
Atwood, Philip Roth, Jonathan Franzen és 
Toni Morrison is a listámon van, de még 
sokan mások is. 

GOMBOJAV MEND-OOYO: Kedvenc köl-
tőim: az orosz Szergej Jeszenyin, a kínai 
Li Paj, a japán Macuo Basó, a perzsa Omar 
Hajjám, a tibeti Cangjang Gyaco, a skót 
Robert Burns, a német Heinrich Heine, 
a magyar Petőfi Sándor, a bengáli Rabind-
ranáth Tagore, a mongol D. Danzanravjaa, 
B. Yavuukhulan és S. Erdene. Kedvenc 
íróim: Jack London, Lev Tolsztoj, Mihail  
Solohov, a  kirgiz Csingiz Ajtmatov és 
a mongol Injannashi. De mindenekfelett 
a szóbeli irodalmat szeretem, és meggyő-
ződésem, hogy a legnagyobb író maga az 
emberiség.

CSILLAGSZÁLLÓ: Milyennek látják a mai 
világ helyzetét? Mit tartanak a legfőbb prob-
lémáknak, és van-e ezekre megoldás?

MAJA KLARIĆ: Ez azért elég bonyolult kér-
dés… Néha úgy érzem, hogy így vagy úgy 
minden problémát orvosolni lehet a világ-
ban, és hogy a természet nem maradhat  
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alul az emberekkel való küzdelemben. 
A  természet mindig felülkerekedik és 
megvédi magát/minket. Máskor viszont 
elborzaszt, amit csinálunk a  környeze-
tünkkel, illetve a világgal, amelyben élünk: 
a háborúk, az éhínség és a kóros elhízás, 
a szegények és gazdagok között egyre nö-
vekvő szakadék, és az egyenlőtlenség úgy 
általában. Úgy tűnik, sokan nem látják, 
hogy ezzel a viselkedéssel maguk alatt vág-
ják a fát. Nem veszik tudomásul, hogy ha 
a bolygónak ártanak, akkor maguknak is 
ártanak. Azzal, hogy felismerjük ezt, óriási  
lépést tehetünk afelé, hogy megértsük: 
szükségünk van erre a csodálatos bolygóra, 
az otthonunkra, és itt lenne az ideje, hogy 
ne ártsunk neki többet. 

DAVID SZALAY: A klímaváltozás, a közös-
ségi média ártalmas hatásai és az antibio-
tikumok csökkenő hatékonysága egyaránt 
riasztó probléma számomra, csak remény-
kedni tudok, hogy létezik valamilyen meg-
oldás, vagy megoldási kísérlet ezekre.

AFONSO CRUZ: Erre a kérdésre szinte le-
hetetlen pár szóban válaszolni. Egy dolgot 
emelnék ki: hiszem, hogy a civilizáció kez-
detétől összezavarodunk, amikor fontossá-
gi sorrendet kell felállítani a külső és belső  
értékek kapcsán. Például a  barátság és 
a szeretet alapértékek. Kereshetünk pénzt, 

hogy tudjunk autót venni, de a gyerekein-
ket, barátainkat, családunkat csak úgy sze-
retjük (vagy legalábbis ezt kéne tennünk), 
magáért az érzésért. Csakhogy gyakran ösz-
szekeverjük a dolgokat, és előfordul, hogy 
belső értékkel ruházzuk fel a pénzt, elfeled-
vén, hogy az csak egy eszköz, amely érté-
két veszti, amint nincs rá szükségünk. Az 
anyagi javakba vetett túlzott hit oda veze-
tett, hogy az emberek elkezdték tárgyként 
kezelni a másikat, mintha birtokolhatnák 
őket. Ez aztán legitimálja az elnyomást, 
szükségessé, elkerülhetetlenné téve azt.

GOMBOJAV MEND-OOYO: Momentán 
a legnagyobb baj az, hogy Földanyánk ro-
hamosan pusztul: fajok halnak ki, ahogy 
változik a világ, és mi egyre távolabb ke-
rülünk a természettől. Azon emberi tulaj-
donságok, amelyeket a természettől kap-
tunk, szintén tűnőben vannak, az emberi 
lét alapértékeit, a szeretetet és az együtt-
érzést pedig beszippantja a technológia. 
Ezekről lehet beszélni a költészetben és 
az irodalomban. Ha tökéletesíteni tudjuk 
a lelkünket, akkor az irodalom megment-
heti az emberiséget.

A kérdéseket megfogalmazta 
Weiner Sennyey Tibor, 

a szövegeket fordította és 
az összeállítást készítette Balogi Virág
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slavKa liPTáKOvá

Lyukfaló
(részlet)

Egy dombon, egy lyukacsos házban élt a lyukfaló. Folyton éhes volt. Semmi sem tudta 
jóllakatni, még a legnagyobb lyuk sem. Minél többet tömte magát, annál üresebb volt. 
Először egy sajtlyukat evett meg, aztán egy kalácslyukat. Amikor azzal sem űzte el 
az éhségét, felfalta a kulcslyukat, az összes lyukacskát a kredencben, amit a szúk 
hagytak maguk után, a vakondtúrás lyukát és végül a kéménylyukat is. De még ez is 
kevés volt neki. 

A házban vele élt a lyukfaló asszonyság. Ő nem csinált nagy ügyet az éhségből. Felfalt 
bármit, ami a keze ügyébe került, még a gombostű után maradt lyukat is, és kijárt az 
udvarra ásni. Szüntelenül egy kút járt az eszében. Már több hete szorgalmasan mélyí-
tett egy lyukat a földben. Időnként elbóbiskolt a kimerültségtől, ilyenkor a lyukfaló 
titokban falatozott a gödörből. De a felesége minden alkalommal rajtakapta, mert az 
álma könnyű volt, mint egy maroknyi homok. 

Persze elkergette a lyukfalót, de egyébként még a szemöldökét sem vonta össze. Mire 
haragudott volna? Férje üres hasára? A lyukfaló megdorgálta: – Ne áss tovább! Még 
vízre bukkansz. És minek nekünk egy teli kút? De a feleség nem hallgatott rá, csak ásott 
meg ásott. A lyukfaló nem értette. Elvégre lyukfalók, nem holmi szürcsölő-lefetyelő, 
mindenevő népség… Ha a gödröt elönti a víz, oda a kenyerük. 

De hagyta a feleségét, hadd ásson, ha mindenáron ásnia kell. Neki is muszáj volt 
csillapítania az éhségét. És amikor minden lyukat felfalt odahaza, világgá ment. Nem 
volt éppenséggel egy nagy utazó, szerette a házát, a szívéhez nőtt. Egy ideig úgy tűnt, 
hogy a talpához is odanőtt, ahogy a küszöbön tétovázott, és bámulta, ahogy egy kánya 
köröz a feje fölött. Csak akkor moccant meg, amikor a kánya felrikoltott. Bár inkább 
csak eldőlt, mint elindult, de mindenképp valaminek a kezdetét jelentette.

Rögtön a domb alatt rábukkant egy hangyabolyra. – Ez jónak mutatkozik! Mennyi 
fincsi, kacskaringós lyuk! De a lyukacskák nem ízlettek neki különösebben. Tele voltak 
hangyákkal, amiket ki kellett köpködni. Némelyik járatocska zsákutcának bizonyult, 
a legkövérebbek és a legkiadósabbak falai pedig igencsak törékenyek voltak, alig ért 
a közelükbe, beomlottak. Odavolt a lakoma. 

Szerencsére nem kellett nagy utat megtennie, amikor odatekergett a lába elé egy 
kígyó. És ahol kígyó van, ott lyuk is van. Elég volt csak egy kicsit jobban körülnéznie, 
hogy észrevegye a tarackbúzaszálak és egy egérfarok között. A kígyó hazafelé igyekezett, 
eszeveszetten hullámzott, hogy a lyukfalónak szinte belekáprázott a szeme. Amikor 
magához tért, a lyukat már elfoglalta a mérges kígyó teste. Így már nem igazán vonzotta. 
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Nyomorúságos helyzetben volt. Annyira nyomorúságosban, hogy látni sem akarta. 
Az égre emelte hát a szemét, és beleszédült a méretekbe. Semmit sem tudott az égről. 
Csak azt, hogy létezik. Amikor esik az eső, alacsonyabban van, amikor süt a nap, ma-
gasabban. Ez volt minden. Vagyis még valami. Tudta, hogy ott valahol a világűrben 
léteznek bolygók és csillagok, meg galaxisok… és fekete lyukak! Hatalmas, feneketlen, 
gigantikus fekete lyukak.

Legszívesebben azonnal nekivágott volna a világűrnek, de tudta, hogy nem jutna 
messzire. A világűrben nem lehet csak úgy sétafikálni, mint egy kertben. Fel kell rá 
készülni. Legjobb lenne megkérdezni egy csillagászt. De hol keressen egyet? A lyukfa-
ló tehetetlenül tárta szét a kezét, és közben az ujjbegye hozzáért egy újságosbódéhoz.  
A kirakatban az újságok közül egy Űrrevü című füzetecske kandikált ki. 

De jól jönne most a megspórolt pénze! Megvehetné az Űrrevüt. Biztosan találna benne 
útmutatást. A folyóirat azonban csak a városi múzeumba vezető utat írta le, ahol csilla-
gászkört indítottak. Az állt benne, hogy egy csillagász vezeti, aki szívesen megválaszol 
minden kérdést, a buta kérdéseket is. Amióta nyugdíjas, egyre inkább foglalkoztatják 
a buta kérdések. A lyukfalónak szerencséje volt, pontosan ilyen csillagászra volt szüksége. 

A csillagászkör vezetője meghallgatta a lyukfaló kérdését, és be kellett ismernie, hogy 
fogalma sincs, hogyan lehet eljutni egy fekete lyukhoz. – Elég a széléig eljutnom, tovább 
már valahogy átrágom magam – igyekezett a csillagász segítségére lenni. A nyugdíjas 
csillagász elgondolkodott, megtömte a pipáját dohánnyal, egészen a széléig tömködte 
a kis üreget, majd azt mormolta: – Hacsak nem… Tudja, mik azok az erővonalak? 

A lyukfaló sosem hallott ilyesmiről, így hát a csillagász magyarázatba kezdett: – Olya-
nok, mint az egy és a nulla. Az egy a valami és a nulla a semmi. Ezzel tisztában volt a lyuk-
faló. Nem okozott számára gondot elképzelni a semmit. – És ha egy valami egy másik 
valamivel cserélődik, olyasmi lesz belőle, amin felfelé haladhatunk. Mint egy létra vagy 
egy háló. Ez már a kedvére volt a lyukfalónak. Felkapaszkodni a világűrbe az erővonalakon. 

A legnehezebben az elsőt találta meg. Az igazat megvallva nem tudta, hol keresse 
őket, és nem is sejtette, hogyan néznek ki. Bosszantotta, hogy nem tudott meg róluk 
többet. A gondolataiba mélyedve lépdelt felfelé az utcán. Elért egészen az utca végéig, 
de még mindig nem volt semmivel bölcsebb. És ekkor valami meglegyintette a vádliját. 
Úgy nézett ki, mint egy fűnyíródamil. A lyukfaló ki akarta húzni a zsinórt, de amikor 
megrántotta, az egész égbolt megmozdult. 

Aztán már csak mászott és ugrált, az egyik erővonalról a másikra. Ha mindegyik 
hangot adott volna ki, kitett volna egy egész hangskálát. A lyukfaló ki akarta próbál-
ni. Megpengette az egyik különösen kövér vonalat, és az felhangzott. És nemcsak az 
az egy. Rögtön mellette felcsendült egy másik, és egy pillanat múlva az egész világűr 
csengett-bongott. Gyorsan terjednek itt a hírek, gondolta a lyukfaló. A szájához emelte 
a tenyerét, és felkiáltott: – Szabad kérnem, fekete lyuk?

Beesteledett. A lyukfaló megszokta a sötétet, ám ez a sötét sötétebb volt, sűrűbb 
és feneketlenebb. Valamicsoda, ami valami volt, és egyben semmi sem, lehajolt hozzá, 
és táncra perdítette. Kerengett az örvényben, ide-oda bukdácsolt az őrült körhintában, 
mígnem a kellős közepén találta magát, a sötét magban, ahol minden elcsöndesült. Ekkor 
a fekete lyuk végre a kegyeibe fogadta, és a legjobbat kínálta magából. A lyukfalónak elég 
volt kitátania a száját.

Harapott és nyelt, szürcsölt és kortyolt, majszolt és rágcsált, evett és evett… A hasa 
szépen gömbölyödött, az állkapcsai egymásnak csapódtak, szinte attól tartott, hogy 
tüzet csihol. Az mindent elrontana. A fekete lyuk félénk volt, nem akart közösködni 
a fénnyel, farkasjelleme akadályozta benne. Így hát a lyukfaló lehajtotta a fejét, és legelt 
tovább, most már egészen jámboran. Egy fűcsomónyi üres hely itt, egy amott, a lényeg, 
hogy a lyuk el ne űzze. 

Ahogy utat rágott a világűrben, egyre hízott, de még így sem érezte úgy, hogy jóllakott. 
Minden egyes felfalt méterrel egyre világosabbá vált számára, hogy sosem csillapítja az 
éhségét. A napnál is világosabbá. A fekete lyuk sötétjében hirtelenjében teljesen nyil-
vánvalóvá vált számára, hogy lyukfalónak lenni nem éppen főnyeremény. Lyukfalónak 
lenni annyi, hogy sosem elég, ez a keserű igazság. – Pfuj! – köpött egyet maga fölé a ke-
serűségtől. 

Abban a pillanatban, amikor feladta, a fekete lyuk véget ért. Egyszerűen kihunyt. Nem 
lehetett továbbmenni. – Hát akkor ez a vég – mosolyodott el a lyukfaló, és beleverte 
a homlokát a mélységek legmélyebbikébe. Sok lehetősége nem maradt. Megfordulhatott 
és visszatérhetett, vagy… mehetett tovább, a másik oldalra. A bátorsága szinte teljesen 
köddé foszlott, csak egy kis üledék maradt utána. Épp csak arra az egy lépésre futotta. 

Átmászott a világ végén. Szaporán, a szem pupilláján áthaladó fény sebességével. És 
az, amit ott látott, jócskán megrémítette. Nem volt ott semmi. De milyen Semmi volt 
az! A lyukfaló még sosem látott olyat. Végtelen Semmi volt, Semmi a másodikon, a har-
madikon vagy a negyediken… tele olyasmivel, ami minden oldalról nyomasztotta, mint 
a hóvakság. Minden fehér volt. 

A lyukfaló meg akarta kóstolni a semmit, de nem tudta, hogyan lásson hozzá. A Sem-
mi visszavonult, kikerekedett, és áthömpölygött a semmi gomolyagjaiba, amik minden 
érintés elől elhúzódtak. Semmit sem tudott vele kezdeni. Csak gázolhatott benne, irány 
nélkül, cél nélkül, értelem nélkül. És mivel ez volt az egyetlen, amit tehetett, hát ezt tette. 
Elindult az ismeretlen fennsík felé, lépésről lépésre, ahogy esik, úgy puffan. 

Nyilván pont így érezhet egy sarkkutató, amikor elveszti az utolsó reményét, jutott 
hirtelenjében az eszébe. Soha semmilyen sarkkutatóval nem találkozott, de biztos volt 
benne, hogy jól megértenék egymást. Üres hasa belsejében felismerte végképp és örökké 
beteljesületlen reményét. És ez a beteljesületlen remény csodák csodájára kicsit felme-
legítette. De olyan volt csak, mint a nap visszfénye a sarki éjszakában. 

Pénzes Tímea fordítása

Kicsi Csillag



76

sáRCseviTy Hajdú Bea

Kacatmesék a mindennapokról
Csík Mónika: Szekrénylakók (Forum, 2018)

Nem vagyok irodalmár, ezért csupán a véleményemet szeretném megosztani az olvasóval. 
Arra a kérdésre próbálok választ adni, hogy egy várandós anyukának mit jelent Csík Mónika 
délvidéki költő-író Szekrénylakók című mesekönyve, amely a szerző ötödik, gyerekeknek 
szóló munkája. Aki szakmaibb vagy eggyel több perspektívára vágyik, olvassa el a könyv 
mesteri utószavát, amelyet Bánki Éva írt, akit a Hauff-mesékre emlékeztet a mű.

Ha kezünkbe vesszük a könyvet, máris nem mindennapi élményben lehet részünk. 
Kanyó Janovics Erika illusztrálása egyedi, kreatív és magával ragadó. Engem a gyermek-
rajzokra emlékeztet, amitől még szerethetőbbé válik a mesekönyv. De hogy még nagyobb 
legyen az élmény, a kötettel egy hangoskönyv is jár, amelyben vajdasági színészek hangja 
kelti életre a történetet.

A könyv a tartalomjegyzék szerint húsz mesét tartalmaz, de valójában sokkal többet 
(én harminchetet számoltam): a meséken belül újabb mesék nyílnak, egyikbe ékelődik 
a másik. A történetek rövidségüknek és keretes szerkezetüknek köszönhetően ideálisak 
esti mesének is. Olvashatók önálló történetekként, de, amint a címlap is hirdeti: mese-
füzérként egyaránt. 

A történetek főszereplői a szekrénylakó kacatok. Ez talán meglepi az olvasót, hiszen 
miért is olvasna a gyermekének az elátkozott kastélyokban élő szépséges hercegnők és 
kegyeikért három próbát kiálló hercegek helyett olyan jelentéktelen dolgokról, mint 
Büdi, a pár nélküli zokni, Rágcsa, a moly, Dugófej, a parafa dugó, Kajlagomb, a csonka 
gomb és a három csutkadarab, Kis-, Al- és Főcsutka. No és két nagy fogú barátunkról, 
Sipircről és Miniről se feledkezzünk meg.  

A könyv frappáns történetekben mesél a szekrénylakó hősök mindennapjairól, amely-
ben egyáltalán nem varázslatos, inkább átlagos, hétköznapi problémákkal és kihívások-
kal kell hogy megküzdjenek. Felül kell kerekedniük félelmeiken, például a víztől vagy 
a háztartási berendezésektől.

Az első mesében a szekrénybe új lakó érkezik: a Hihetetlen Mesék Könyve, aki engem 
egy öregapóra emlékeztet. Meséje olykor bölcs, máskor szórakoztató. Megtanulhatjuk, 
hogy mindenki jó valamiben, a dolgok sokfélék, és hogy van, amire nem tudunk vála-
szolni, de azt is, hogy a meséknek nem mindig az a céljuk, hogy tanulságosak legyenek. 

„Egyébként meg nem csak olyan történeteim vannak ám, amelyekből tanulhattok, vannak 
olyanok is, amiken csak úgy elnevetgélhetünk. Vagy amiktől berezelhetünk… Ahogyan az is 
megeshet, hogy nem figyeltél eléggé” – mondja egy helyütt a Hihetetlen Mesék Könyve. 

A párbeszédek, a különleges nyelvi játékok és a jól felépített karakterek hatására 
Csík Mónika szerethetővé tesz számunkra olyan hősöket, akikre a hétköznapokban fel 
sem figyelnénk.

Kicsi Csillag

Úgy gondolom, hogy a mai világban (fogyasztói társadalom, digitális, globális világ 
és sorolhatnám) különös figyelmet kell fordítanunk arra, hogy gyermekeink megtanul-
ják használni a képzelőerejüket; merjenek játszani, álmodni; magukat és az átlagosnak 
tűnő dolgokat is értékeljék; hogy ne ítéljék el az ismeretlent, hanem égjen bennük a kí-
váncsiság és a megismerés lángja. Csík Mónika segít nekünk abban, hogy hőseinkkel 
együtt megismerjünk olyan fura lényeket, mint Influenza, akit csak Kanalas Orvosság 
győzhet le, és megtanuljunk fontos dolgokat, mint például a suttogás és a sugdolózás 
közötti különbség. „– A suttogás és a sugdolózás között legalább szekrényfenéknyi különbség 
van. Suttogni például jóéjtpuszi adásakor szokás, sugdolózni pedig a neveletlenek szoktak. 
A mesekönyvtől tudom – suttogta Büdi.” 

 

Kicsi Csillag
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CsíK móNiKa 

Szekrénylakók
mesefüzér
(részlet)

A Nemzetközi Kagylótalálkozóra özönlöttek a vendégek. Legtöbbjük meghívásra érkezett. 
Peckesen vonultak végig a korallszőnyegen, amely a bejárattól a nagy kőlapig kanyar-
gott. Akadtak közöttük kíváncsiskodók is, akik, meghívó híján, egy-egy rákpuffanccsal 
megvesztegették a vendégfogadó polipot a bejáratnál, csak hogy ott lehessenek a lagúna 
legizgalmasabb eseményén. Villogtak a halszemek, fotóshalak sora igyekezett megörö-
kíteni, amint egyik-másik híres vendég megbotlik menet közben, elbambulva csorgatja 
a nyálát, vagy egyszerűen csak neveletlenül viselkedik. 

Fésűkagyló gyönyörű estélyi ruhában érkezett. Kedvét szegte ugyan, hogy Kékkagy-
lót többen megbámulták, de amikor feltűnt neki, hogy Kékkagyló megkopott tavaly óta, 
ő bezzeg megőrizte csodás fényét, melengető bizsergést érzett a zsigerzacskója táján. 
Helyet foglalt a nagy kőlappal szemben. Szabad ez a maszatos moszathalom itt, Ön 
mellett, kérdezte tőle valaki, de választ sem várva lekagylózott a szomszédos ülőhelyre. 
Maga meg miféle szerzet, nézett rajta végig Fésűkagyló. Hallóka vagyok, mutatkozott 
be az újonnan érkezett. Efféle piros göncöt életemben nem láttam, és olyan furcsán is 
áll, hüledezett Fésűkagyló. Elárulhatom, hogy a központban én vagyok a legcsinosabb, 
válaszolta Hallóka. Miféle központban, értetlenkedett Fésűkagyló. Hát a Telefonköz-
pontban. Fésűkagyló olyan bamba képet vágott, hogy a fotóshalak elkezdték fényképezni. 
Milyen hely az a Telefonközpont, firtatta Fésűkagyló. A világ összes pletykáját meg lehet 
ott tudni, válaszolta Hallóka. Ó, csúszott ki Fésűkagyló száján. Én az Adriáról érkeztem. 
Eddig azt gondoltam, hogy a húsevő virágoktól, nagyszájú halaktól, kétszínű rákoktól, 
mérges medúzáktól hemzsegő Tengerfenéknél nincs érdekesebb hely, de abba a Telefon-
központba szívesen átköltöznék, tette hozzá. Hát cseréljünk lakhelyet, ajánlotta Hallóka. 
Cseréljünk, egyezett bele Fésűkagyló. 

Így történt, hogy a találkozóról Fésűkagyló a Telefonközpontba, a telefonkagyló pedig 
a Tengerfenékre utazott. A gyönyörű, estélyi ruhás Fésűkagyló nagy szenzációt keltett 
a Telefonközpontban, mindenki rajta keresztül szeretett volna telefonálni, egy híres 
rendező még szerepet is ajánlott neki két kőkorszaki szakiról szóló rajzfilmben, s kisebb 
szépészeti beavatkozások után Távrecsegő művésznéven vált ismertté. Hallóka is meg-
találta a tenger fenekén a szerencséjét, ugyanis egyszer, amint épp egy korallzátonynál 
áztatta magát, felfigyelt rá egy tengeren túli kellékes, és beszervezte őt valami Bob nevű 
tengeri szivacsról szóló filmsorozatba.

Kicsi Csillag

Szerzőink és fordítóink

Andrić, Ivo (1892–1975) boszniai származású jugoszláv Nobel-díjas író, költő, számos prózai művét 
magyar nyelven is kiadták.

Balogi Virág 1975-ben született, angoltanár, műfordító.
Bernières, Louis de 1954-ben született, angol regényíró. A Corelli kapitány mandolinja című regényével 

vált híressé, amellyel számos díjat nyert (Vintage International, New York, 1994).
Borda Réka 1992-ben született, költő, újságíró, designteoretikus, szerkesztő. Első verseskötete Hoax 

címmel jelent meg (2017, Scolar).
Danyi Zoltán 1972-ben született Zentán. Költő, író, műfordító. Számos kötet szerzője, legutóbbi regénye 

A dögeltakarító címmel jelent meg (Magvető, 2015).
Espedal, Tomas 1961-ben született Bergenben, norvég író.
Gyukics Gábor 1958-ban született Budapesten, költő, műfordító. A magyarországi Open Reading  

és a dzsesszköltészeti estek meghonosítója. Számos verses-, próza- és műfordításkötet szerzője, 
többek között József Attila válogatott verseit fordította angolra A Transparent Lion címmel (Green 
Integer, Los Angeles, 2006).

Hazai Attila (1967–2012) író, forgatókönyvíró, műfordító. Korai halála után a Hazai Attila Alapítvány 
az íróról elnevezett díjjal segíti és ismeri el a Hazai Attilához hasonlóan újító szellemiségű írók 
munkásságát. 

Karikó Szabolcs 1978-ban született, képzőművész, a  lap címlapgrafikusa. Jelenleg Párizsban él,  
szabadúszó grafikus. 

Kertész Anna 1977-ben született Budapesten, a Csillagszálló alapító főszerkesztője, író, újságíró,  
szerkesztő.

Körner Gábor 1969-ben született Budapesten, műfordító, számtalan szépirodalmi kötet fordítója ukrán 
és lengyel nyelvből.

Lackfi János 1971-ben született Budapesten, költő, író, műfordító, tanár. Számtalan verses-, mese-, 
próza- és műfordításkötet szerzője. Legutóbbi mesekötete Sárgolyók és hősi harc címmel jelent meg 
a Dombontúli mesék sorozatban (2017, Kossuth).

Lipták,  František  (Fero) 1962-ben született Spišská Sobotán (Szepesszombat), Csehszlovákiában. Film- 
tervező, képzőművész, számtalan filmes, színházi és bábszínházi produkció, valamint a Teatro Tatro 
független színházi társulat megalapítása fűződik a nevéhez. 

Liptáková, Slávka 1977-ben született Pozsonyban. Televíziós forgatókönyvíró, dramaturg. Rendszeresen 
közöl filmes, irodalmi és társadalmi folyóiratokban. Férjével, Fero Liptákkal, aki a műveit illusztrálja, 
legutóbbi közös könyve a Dierožrút (Lyukfaló) (Slovart, 2012).

Lispector, Clarice (1920–1977) ukrán származású brazil író, újságíró, műfordító. 
Métayer, Guillaume 1972-ben született Párizsban, francia költő, műfordító.



Murakami Haruki 1949-ben született, japán író, műfordító. Számos regényét magyar nyelven is kiadták, 
legutóbbit Kafka a tengerparton címmel (Geopen, 2017).

Nádasdy Ádám 1947-ben született Budapesten, nyelvész, költő, műfordító, esszéista, egyetemi tanár. 
Számtalan ismeretterjesztő, esszé-, verses- és műfordításkötet szerzője. Legutóbb kiadott könyve 
a Nyírj a hajamba című verseskötet (Magvető, 2017).

Nepo, Mark 1951-ben született Brooklynban, amerikai költő, filozófus. 
Northrup, Jim (1934–2016) anishaanebe indián költő, újságíró, dokumentumfilm-rendező, háborús 

veterán. A hagyományos életmódot folytatva élt családjával a minnesotai Fond du Lac rezervátum-
ban. Versei és prózai írásai a vietnami háború és az indiánok történetét beszélik el.

Oswald, Alice 1966-ban született, T. S. Eliot-díjas brit költő. Oxfordban klasszikus irodalmat tanult, azután  
kertészként kezdett dolgozni. Anglia délnyugati részén, Devonban él férjével és három gyermeké-
vel. Memorial (Emlékkő) című kötetében az Iliász harcosainak állít emléket: életük magját haláluk 
anatómiai pontosságú leírásával ragadja meg.

Padgett, Ron 1942-ben született Tulsában, az Egyesült Államokban, író, költő, memoár- és esszéíró, 
fordító. Jim Jarmusch Paterson című filmjének versbetéteit is ő írta, a rendező felkérésére. 

Pál Ferenc 1949-ben született, műfordító, irodalomtörténész, tanár, tanszékvezető egyetemi docens, 
a Kráter Műhely Egyesület alelnöke. Portugál és brazil nyelvből készít műfordításokat. 

Pénzes Tímea 1976-ban született Érsekújváron, az ELTE-n végzett és ott is doktorált. Író, műfordító, 
cseh, szlovák és német nyelvből fordít. Eddig kilenc saját és nyolc műfordításkötete jelent meg, 
legutóbbi Svetlana Žuchová Jelenetek M. életéből címmel (Noran Libro, 2017).

Petrikovics Edit Nyíregyházán született, műfordító, számtalan skandináv szépirodalmi mű fordítója.
Ra Hidok 1966-ban született, koreai költőnő, egyetemi oktató, számos verseskötet és esszékötet szerzője.
Radics Viktória 1960-ban született Zomborban, a mai Szerbiában. Író, irodalmár, műfordító szerb, 

horvát, bosnyák és német nyelvből.
Rupp Anikó 1970-ben született Budapesten. Angol irodalmat és kulturális antropológiát tanult az  

ELTE-n. Kutatóként és fordítóként dolgozik, idejét a dél-amerikai indiánok és az angolszász iroda-
lom közt osztja meg. 

Sárcsevity Hajdú Bea 1987-ben született Szabadkán. Szociális munka és szociálpolitika szakon végzett, 
jelenleg doktorandusz és a Wesley János Lelkészképző Főiskola munkatársa.

Szabó Krisztina Gödöllőn született, jelenleg Budapesten él. Költő, műfordító, az Új Bekezdés műfordítás 
rovatának szerkesztője. Verseit és fordításait folyóiratokban publikálja. 

Tóth Krisztina 1967-ben született Budapesten. Költő, író, műfordító. Számtalan verses-, próza- és mű-
fordításkötet szerzője. Legutóbbi prózakötete Párducpompa, verseskötete pedig Felhőmesék címmel 
jelent meg, mindkettő 2017-ben a Magvető Kiadónál. 

Twardoch, Szczepan 1979-ben született Żernicában. Lengyel író, Morfium. Varsó 1939: nők, kábítószerek, 
árulás című regénye magyarul is megjelent (2015, Typotex).

Weiner Sennyey Tibor 1981-ben született Egerben, költő, író, a DRÓT főszerkesztője. Esszé- és ver-
seskötetek szerzője, legutóbb sci-fi és misztikus elbeszélései jelentek meg Az anakronista címmel 
(Aranymadár Alapítvány, 2017). 
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