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A ha za kí sé rés ter ve
(Café Hyena)
Rész let a re gény ből 

„Mi tör tén jék még Uršulával a 399-ik ol dal után?”

(Ru dolf Sloboda)

I. Pozsony-Ligetfalu – Ga lá pa gos-szi ge tek

Li get fa lu (Petržalka)
The shadow of my smile
Petržalka
My own style
Petržalka
The sound of my heart
Petržalka
Always on my mind

Ele ven pe tár da. A szom széd, aki Ian és El za la ká sa
mel lett la kik, egy idő sebb úr. Évek óta azt hi szi, hogy
El za Ian fia. Vir gon can szevaszt kö szön ne ki, s oly kor
ba rát sá go san mell be vág ja.

A szom széd nem sze re ti a pe tár dá kat. Ha va la me lyik
gye rek az ut cán egyet-egyet fel rob bant, ki ro han a bal -
kon ra, s le ki a bál: „Te ki ba szott!” Foly ton ugyan ezt,
kör be-kör be. Így s ez zel ve szi kez de tét Li get fa lun a ka -
rá csony előt ti idő szak: tekibaszotttekibaszottte…

A szom széd nem em ber, ha nem lé nye gé ben pe tár da.
Pat ron. Azon az éj sza kán El za be csen get hoz zá, hogy
ne kell jen to vább a fa lon át hall gat nia a té vé szó ra koz -
ta tó mű so rát. Meg ké ri, hal kít sa le a ké szü lé két. A fér fi -
nak csil log a sze me: al ko hol és kön  nyek kom bi ná ci ó ja.

– Hát, nem is tu dom – mond ja fenn hé já zón, te le po -
zi tív ener gi á val. – Ezt a mű sort a Ma gas-Tát ra meg se -
gí té sé re köz ve tí tik, azt hit tem, min den ki, va gyis min -
den ember… – szi pog ja.

El za tá vo zik, vis  sza a la ká sá ba, a fal mö gött már nem
or dít a té vé. Most a szom széd or dít. „Kur va ma gya rok!”
Kör be-kör be ugyan az. El za az ágyon fek szik, kön  nyei
cso rog nak. Kör be-kör be. Li get fa lu meg se gí té sé re.

Pozsony-Ligetfalu olyan te rü let, ahol az idő nem
oszt, nem szo roz. Olyan lé nyek él nek itt, me lyek ről a
vi lág töb bi ré sze azt gon dol ja, már nem lé tez nek, ki hal -
tak. Jó és rossz lé nyek. A sváb bo ga rak ar ca di no sza u ru -
szo kat idéz, a szom széd hang ja nem to rok ból jön, ha -
nem egy fe ne vad szem fo ga i ból.

El za ki sza lad a bal kon ra, a sze mét ko sár ból ki emel
egy üve get, át ha jol a szom széd tér fe lé re. Köz vet len a

fal mö gött egy üres ak vá ri um. Az üve get pon to san a kö -
ze pé be dob ja, és si et ve vis  sza bú jik az ágyá ba. Hall ja,
amint a szom széd ki megy a bal kon ra. Egy ide ig csönd
van. El za re meg.

– Kék fran kos – ol vas sa cso dál koz va a szom széd a
tör me lék ből. Az tán csend ül a kör nyék re.

A li get fa lui la ká sok nak min den fa la ze nél és be szél.
Ezek ben olyan da lo kat is vi szont hall az em ber, me lyek ről
azt hit te, rég fe le dés be me rül tek. Az idő meg állt, a rá di ók
évek óta ugyan ar ra az egy ál lo más ra van nak ál lít va. A vo -
nal, mely azt az ál lo mást je lez te a ská lán, idő vel a ké szü -
lék bel se jé be sül  lyedt. A skan zen leg al já ra. El za fel fe dez -
te, hogy még ma is köz ve tí tik a Ju bi lán sok nak ját szunk cí -
mű mű sort. Még gye rek ko rá ból em lé ke zett rá. A szo ci a -
liz mus ide jén min den fod rá szat ban ezt le he tett fog ni.

El za meg ké ri a szom szé dot, ne hall gas sa ak ko ra
hang erő vel a nó tá kat és a kö szön tő ket. A szom széd a
kü szö bön áll, al só ga tyá ban, me zít láb. Sír. A fú vó sok
fel idéz ték ben ne ha lott any ját.

A szom szé dot két fia lá to gat ja:
– Szedd ös  sze ma gad, fa ter, éb resz tő! Mi van ve led?

Ké pes vagy a cseh Eurotelen föl hív ni, ami kor az oszt rá -
kok nál va gyok? Hisz azt komp lett fi zet nem kell. Szállj
már ma gad ba, faszikám! Térj ész hez! Mon dok ne ked
va la mit, te meg két hét múl va tel je sen el fe lej ted.

– Ne un tass a rész le tek kel! Nem aka rok tud ni a rész -
le tek ről – kér le li az ap ja.

El za úgy dönt, meg vár ja a fi a kat az ut cán, a ház előtt,
s meg ké ri őket, hogy ne in téz zék a csa lá di ügye i ket
olyan han go san és haj na li há ro mig. Csak fél na pi ácsor -
gás után jön rá, hogy nem tud ná meg kü lön böz tet ni a
szom széd fi a it a töb bi li get fa lui fi a tal em ber től. Mind
ma gas, ki gyúrt tes tű, bo rot vált fe jű, tarkedliarcú.

El za: A fo lyó mö göt ti te rü let gyer mek ko rom ban ve -
szé lyes nek tűnt. Szü le im mel az Óvá ros ban lak tunk. Az
Öreg híd egy ki szá mít ha tat lan út kez de te: a bal kéz fe lő li
gya lo gos jár da a sza ka dék fö lött függ, lent a bar na fo lyó
höm pö lyög. Ez az a ha tár, ahol a va sár na pi sé ta a pusz ta
éle tért foly ta tott harc cá vál to zik. Ezért is csak ti zen nyolc
év nél idő sebb fel nőt tek nek sza bad na raj ta át men ni.

A vá ros fe lő li part ról gyak ran fi gye lem a Lunaparkot
– Li get fa lu ka pu ját. Igyek szem el ke rül ni a szfin xek
ége tő te kin te tét. Őr zik a be já ra tot, köz ben já té kos nak
akar nak lát sza ni. A zárt, át ha tol ha tat lan kör ben óri ás -
mé re tű pó nik, gá csé rok és hat  tyúk ke reng nek. Egy esz -
mé let le nül kor lá tolt pá lyán fo rog nak. Fö löt tük ke rék -
ben pör gő, si kí to zó és ki a bá ló gye re kek. A kér lel he tet -
len for gó moz gás el nye li a tá jat.
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Nincs me nek vés – a kö rön nem le het át tör ni. Né hány
gye rek ros  szul dön tött – gör csö sen szo ron gat ják a mű -
lo vak ko nok fe jét, és sír nak.

– Ezt ne ve zem én élet nek! – mond ja a kör hin tás, ar -
cát az ég re eme li, s na gyobb for du lat ra kap csol.

Né mely na po kon a Lunapark mint ha be zár na vagy
el ro mol na. Csak egy-két kör hin ta mű kö dik, meg egy lö -
völ de. A kör hin tá sok a fel ázott te re pen lé zen ge nek. Tra -
gi kus fi gu rák, Ang li át idé zik, még azok ból az idők ből,
ami kor a gye re ke ket ké mény tisz tí tás ra hasz nál ták.

Az au tod ró mon a kék au tó ban ül ve, a pi ros sal üt köz -
ve, el akad a lé leg ze tem. Va la hány szor a kör hin ták ra te -
re lő dik a szó, apa el me sé li an nak a hat  tyú nak az ese tét,
ame lyik két ap ró gye rek kel le sza kadt a kar ról.

Nagy ma ma be jön ve lem a tük rös út vesz tő be, s ami -
kor nem tu dunk be lő le ki ta lál ni – nincs út, se aj tó, a
tük rök nem ab la kok, nincs sem mi, csak én és a nagy -
ma ma, a nagy ma ma és én, ar cunk egy re sá pad tabb a
tük rök ben –, fél óra múl tán szó lon gat juk azt az urat,
aki a je gye ket el ad ta, hogy ve zes sen ki ben nün ket.
Hogy mu tas sa az utat.

Anya és nagy ma ma pár év vel ké sőbb el té ved nek Li -
get fa lun. A meg fe le lő busz ra száll nak, csak épp az el -
len ke ző irány ba tar ta nak. A busz a vá ros he lyett egy re
bel jebb és bel jebb vi szi őket a la kó te le pen.

Ami kor ijed ten ki száll nak, már sö tét van, ha va zik.
Már so ha nem jut nak ha za, már so ha nem ta lál nak ki.

– Tes sék mon da ni, ho gyan ju tunk Po zsony ba? – kér -
di a meg ál ló ban anya egy hölgy től.

– Hi szen már… Itt van nak, Po zsony ban – cso dál ko -
zik a hölgy.

Anya kín já ban el mo so lyo dik.
– Én Po zsony vá ro sá ra gon dol tam.
Ami kor át ha lad nak a hí don, anya meg kér de zi nagy -

ma mát, lát ta-e, mi lyen kü lö nös ar ca volt an nak a lány -
nak. Akár egy tú rós tar ked li.

Mi e lőtt elő ször fek szünk ös  sze Iannal, köz li, hogy
Li get fa lun la kik. Sze mem se rez dül. (Tu da to sí tom,
hogy sze mem se rez dül.)

A híd ve szé lyes, fő leg ha gya log ha lad át raj ta az em -
ber. Túl kö zel van a fo lyó. A víz és a le ve gő kö zöt ti ha -
tár ki hí vó, at tól tar tok, hir te len le ug rom. Ké szü lő dés
nél kül, egy ár va szo mo rú gon do lat nél kül, a hopp in du -
lat szó nél kül, se drá ma, se dön tés: egy sze rű en csak a hí -
don tett sza bá lyos lé pé se ket fel vált ja az ug rás.

A leg na gyobb ked vem ugra ni té len van. Az em ber a
me leg ru ha ré te gek alatt se bez he tet len nek és vé dett nek
ér zi ma gát. S vál to zás ra vá gyik. Mint a no má dok a lá -

tó ha tár vál to zá sá ban – úgy vá gyom té len an nak a kö -
zeg nek a meg vál to zá sá ra, mely ben mo zog nom kell. A
híd el je ge se dett fe lü le tén va ló bi zony ta lan bo tor ká lás -
hoz ké pest az ug rás re pü lés lesz. Az tán egy pil la nat a
ha tár mezs gyén. Meg hos  szab bít va a kö vet ke ző pil la nat -
tal, ami kor már a víz ben va gyok ugyan, de az még nem
ivakodott át a ru hán a tes te mig. Sze pa ré – mint Krisz tus
lé pé se. A víz las san ha tol át, ne héz és zöld, mint a men -
to los cu kor ka, meg töl ti a zse be im, nyom ja.

Egy tar ked li száll föl a busz ra. Ki nyújt ja előt tem kö -
vér, te to vált kar ját. In kább be hu nyom a sze mem. Ne
kell jen lát nom a lán gok ban üge tő ala ko kat s az ab lak
mö göt ti hold bé li táj ke re tez te tarkedliarcot. Hagy tam
ma gam csu kott szem mel vin ni és lök dös ni.

Ta lán épp a li get fa lui ké pek vol tak az okai Ian né -
hány év vel ez előt ti ide ig le nes meg va ku lá sá nak. Úgy
dön tött, hogy in kább nem akar sem mit lát ni, nem kö rül -
néz ni, nem fi gyel ni, nem lát ni Li get fa lut.

Ian me sél te, hogy egy szer meg lá to gat ta egy gye rek -
ko ri ba rát ja, aki még hat van nyolc ban Ka na dá ba emig -
rált. Egy ide ig bá mult ki Ian li get fa lui la ká sá nak ab la -
ká ból, de töb bé nem lá to ga tott ha za szü lő vá ro sá ba.

– Szó val, így élsz te mos tan ság – mond ta. Meg ve re get -
te Ian vál lát, s nyom ta la nul ha za tért. So ha töb bé nem adott
hírt ma gá ról. Li get fa lu el ál lí tot ta a ka na dai lé leg ze tét.

So sem tet szet tek a te to vált em be rek. A bör tönt és a
ka lóz ha jó kat jut tat ták eszem be. Meg egy ré szeg mun -
kást, nyá ron, a vil la mos ban. Anyá val tar tot tunk ha za fe -
lé a strand ról.

– Mit bá mulsz? – för medt rá anyá ra a mun kás, kar -
ján egy te to vált ten ge ri sel lő vel, át lőtt szív vel és a Car -
men fel irat tal.

– Én nem önt né zem – mond ta anya, és át men tünk a
sze rel vény má sik fe lé be.

Né ha ar ra gon do lok, Ian nem Li get fa lu mi att va kult
meg. Ha nem mi at tam. Nem bír ta to vább a kö zös éle -
tünk lát vá nyát. Akár a te to vá lá sét. Át ment hát a sze rel -
vény má sik fe lé be.

Ka na dai ba rát ja pe dig azért nem tért töb bé vis  sza
Szlo vá ki á ba, mert rá esz mélt, hogy Li get fa lu val szem -
ben sen kit sem ment het ne meg. El ső ba rát ját, gyer mek -
had se reg ük volt pa rancs no kát sem.

Mi u tán Ian vis  sza nyer te lá tá sát, meg utál ta mind azt,
ami a vak sá gá ra em lé kez tet te. A sí kos kö ve ket a fo lyók,
ta vak és a ten ger med ré ben, a sa rat, a Ray és a Tán cos a
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sö tét ben cí mű fil me ket, az úszó szem üve get és a sö tét szí -
nű élel mi szert (mar ha hús, kí nai gom ba, puly ka comb).

De már csak fél sze mé re lá tott.

A tar ked lik a ha lál kul tusz hí vei. A tar ko po nya a
nekrofilia je le. Utál ják mind azt, ami a fény fe lé tör, ami
sar jad, ki tör, elő bú jik a to jás héj ból. A mez te len fény lő
csont im po nál ne kik, a ko po nya, a tisz ta mész. A tar ked -
li ha já nak nincs esé lye, csak a föld alatt. Ak kor elő ször
pely he dzik bá tor ta la nul a ko po nyán.

– Nézd! Ide nézz, mi ez? – ki a bál egy kis fiú egy li -
get fa lui te ra szon, s csá pol a le ve gő ben a kar ja i val, mint
a ma dár.

– Sem mi – vá la szol ja a ba rát ja.
– Úgy hív ják, hogy heilezés – mond ja a kis fiú, s to -

vább len ge ti a kar ját.
Kis sé fel száll.

El za és Ian a po zso nyi ka lan do rok hoz tar toz tak.
Nem dol goz tak rek lám ügy nök ség ben, s nem spó rol tak
jobb la kás ra vagy gép ko csi ra. Gyak ran ücsö rög tek
elő ke lő ká vé há zak ban. Amit ke res tek, el et ték, el it ták,
el füs töl ték. Úgy vi sel ked tek, mint a di á kok (jel szó:
iga zán el kó tya ve tyélt pénz nek csak a meg spó rolt szá -
mít). Csat la koz tak az em be rek nek ah hoz a gond ta lan
ré te gé hez, mely csak olyas mit vá sá rol, amit ki le het
pi sil ni, ka kál ni vagy fúj ni – te hát ami hu szon négy
órán be lül reciklálható.

S ép pen ezek nek a mi hasz na né pek nek kö szön he tő en
mű köd het tek a vá ros ban ká vé há zak és ét ter mek, me -
lyek ben min den száz szor drá gább volt az el vi sel he tő nél.

Idő ről idő re be le kós tol tak a más há zak ban va ló la -
kás hoz – pan zi ók ban vagy szál lo dák ban. Nem volt ér -
de kes, me lyik vá ros ban szál lá sol ták el ma gu kat. Kéj
volt má sutt, nem Li get fa lun lak ni. A ki ruc ca ná sok ról
min dig fél ve men tek ha za, va jon mi vár ja majd őket tu -
laj don la ká suk aj ta ja mö gött.

El za: Van, akit meg fo sat az egyip to mi ki rán du lás.
Mi min dig így jár tunk, ha ha za tér tünk. Li get fa lu ra.

El za és Ian sze ret kez tek. Szo bá juk ba fel hal lat szott a
pa nel ház előtt ját szó ap ró führerek hang ja. Ki a bá lá sok.
Ká rom ko dá sok. Ősz volt. Las sú sö tét ség. A fér fi és a nő
ké je ke ve re dett a gyer mek ki a bá lás vul ga riz mu sá val.
Csönd ben és sze ré nyen sze ret kez tek. Egy más sze mé be
néz ve. Mint a pin cé be bújt zsi dók.

Min den hí res vá ros nak van nak ki lá tói. Né zed, s
hir te len a lá bad előtt he ver a vá ros, vagy mint ha a te -

nye re den tar ta nád, együtt van min den. Né me lyik ki lá -
tón ká vé ház üze mel, itt kap ha tó a vá ros leg drá gább
vi ze és bo ra.

Min den ki lá tón él egy ag gas tyán. Több nyi re fe hér ha -
jú. Ész re vét len áll egy sa rok ban, azo kat né zi, akik né ze -
lőd nek. Mint ha a te nye rén tar ta ná őket, mind et együtt.

Oda lép a véd te le nek hez, egy pil la nat ra be le néz az ar -
cuk ba, de a kö vet ke ző ben már len dül is a ke ze, és már
so rol ja is a vá ros hí res épít mé nye it és mű em lé ke it. Épü -
let ről épü let re ha lad va mu to gat, mint ha ész re vét len to -
lo gat ná őket, mint ha sak koz nék a vá ros sal. Ak kor se
hagy ja ab ba, ha jel zed ne ki, hogy jól is me red a vá rost.
Meg az ös  szes épít mé nyét és mű em lé ke it. Hogy nem
tu ris ta vagy. Hogy itt szü let tél, s csak a for ró nyá ri hó -
na pok ra ha gyod el a vá rost.

Az tán nyújt ja a te nye rét, s kér há rom eurót ká vé ra.

El za: Én va gyok a po zso nyi ag gas tyán. A vár dom -
bon vá rok. Itt a leg jobb a ki lá tás a tu ris ták ra. Fi gye lek
és vá lo ga tok. Az tán oda lé pek az ál do za tok hoz, egy pil -
la nat ra az ar cuk ba né zek, ki nyúj tom a ka rom a túl só
part irá nyá ban, s mu ta tom a fo lyó mö göt ti fe hér vá rost:
Petržalka, Pe-tr-žal-ka.

Sza kasz tott úgy né zek ki, mint a fe hér ha jú Fre ud,
ami kor a Ges ta po be hí vat ta. Pon to san a la ká sá val szem -
közt ver tek ta nyát (Berggasse 19). Ab lak ab lak ra né zett.
Mi e lőtt en ge dé lyez ték szá má ra az or szág el ha gyá sát,
alá kel lett ír nia, hogy sem mi ros  szat nem okoz tak ne ki.
Az ag gas tyán alá ír ta, s ki egé szí tet te egy mon dat tal: A
Ges ta pót va ló ban min den ki nek csak ajánl ha tom.

Mü ez zi nek. Jöt tek a han gok. Nyo mul tak a fa lak ból,
száll tak alá a ma gas ból, re zeg tet ték az em ber tal pát. A
li get fa lui mü ez zi nek üte mes éne ke ko rán reg gel éb resz -
tet te. Még haj nal ban.

Alat ta egy eme let tel egy öreg as  szony la kott a ma -
ga te he tet len any já val. Foly ton ott hon vol tak, s mind -
ket tő szin te tel je sen sü ket volt. So ha vé get nem érő be -
szél ge té sük haj nal előtt kez dő dött. Ko rán éb red tek,
nem tud tak alud ni. A két öreg as  szony min den reg gel a
lé tet vi tat ta meg, a sa ját ju kat és a má so két. (A kez de -
tek től fog va.) Úgy ra gasz kod tak má sok sza pu lá sá hoz,
mint az élet hez.

El za az ágy ban fe küdt. Za var ták az alat ta le vő la kás -
ból emel ke dő han gok. Úgy érez te, mint ha az öreg -
asszony ok a fe je alat ti ván ko sá ból ká rog ná nak. Min den
reg gel. A vi lág te rem té se óta. Öre ges ház tar tá suk ott
lük te tett a fe je alatt.

– Ma mus, te na gyon elé ge det len pá ci ens vagy – ri ká -
csol ta egyik öreg as  szony a má sik nak. – Min dig ide ges
vagy. Ne ked sem mi se jó: az or vo sok, a nő vé rek, a di a -

56

magyar naplóeurópai figyelõ



lí zis se. Min dig ret te ne te sen elé ge det len vagy. Pe dig a
kór há zi szo bá ban: a töb bi nagy ma ma fek szik szép
csönd ben, meg se mukkannak…

– Mert os to bák – ká rog ta el ma gát a má sik öreg asz  -
szony.

S ahogy a nap emel ke dett, úgy hal lat szott be má sok
hang ja is.

Li get fa lut va ló ban min den ki nek csak ajánl ha tom.

A por nó fil me ken ne vel ke dett lány ri ká cso lá sa, aki
ke fé lés köz ben úgy ki a bál, mint akit nyúz nak. Bal fe lől
egy csa ló dott as  szony mo no lóg ja: „Be rú gat ta tok, az tán
meg ti tok ban el ad tá tok az an tik fa li ó rá mat, ti gaz em be -
rek. De ez a la kás az én tu laj do nom, segg be vagy tok
rúg va. Ta ka rod ja tok in nen, söp re dé kek! Min dent ki ku -
tat nak, el lop ják a tö rül kö ző ket, oda ége tik a fa ze ka kat.
Az a fő, hogy ne kik min den dol guk új és sér tet len!”

A la kást han gos ze ne áraszt ja el. Dob hár tya szag ga tó.
El za és a bú tor be le re meg. Va la ki ki sza lad a bal kon ra:
„Vé ge, hal lod!? Mi ket ten vé gez tünk! Na gyon sze ret te -
lek, de te ször nyen meg sér tet tél. Most már örül hetsz.
Sze ret lek, de ne ked ez már mind egy le het. És már az zal
se kell tö rőd nöd, hány fasz van a picsámbo!”

El za ki sza ladt a la kás ból. Ar ra gon dolt, so ha vis  sza
se jön. A lakásbo!

A Védcölöp ut cai vil la ne gyed ben sé tál ga tott. Be le -
né zett a ki vi lá gí tott ablakokbo. Az utcábo sa ját lép tei
pu ha hang ja vissz hang zott. Ra gyo gott a csend. Lé leg ze -
te mély volt és egyen le tes.

Mi kor át lép te la ká sa kü szö bét, lé leg ze te aka rat la nul
is fel gyor sult. Ten ger nyi sá ros és sí kos kö vet ér zett a
hasábo. A szo bá ban csend volt. Várt. Mint az őz a hu -
rok ban. Mint az ug rás ra ké szü lő nyúl.

Csanda Gá bor for dí tá sa
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Gazd as  szony

fo lyik a szó fel is  sza a ke nyér
a kis kony há ban le csa pó dó gőzt
a po hár szé lén bar na folt he nyél
és az ab la kon légy csa pat időz

a kony ha olyan mint egy haj lok
ahol az em ber ma gá nyo san él
a me leg a tűz hely fe lől cam mog
és a hu zat a log gi á ról ze nél

itt ér zed iga zán üres sé ged s éhed
mi kor kre denc be ke rül nek az edé nyek
és a fi ók ba fek te ted a kést

ke nye re det a nyo mo rú ság üsz ké re
ve tett ci pót itt he lye zed vég re
a pat kány bőr ab ro szon kö zép re

Nietz sche

az is ten ha lott je len ti ki nietzsche
de csep pet még is szo mo rú ma rad
hi szen ő volt az aki rá jött er re
és utá na már min den ki rá fa rag

kel jél hát élet re még egy ki csit mes ter
áll jon vis  sza mi ed dig se ha ladt
mint sár kány re pü lőn úgy szállj a ke resz ten
skan dál juk ha tu ti is ten fia vagy

ugyan ki old ja meg ezt a ne héz kér dést
és ki tud ja az igaz ság hol fa kad
a té nyek ből ez az utol só le ra kat

so se fél je tek hisz lesz még az úgy se
a je lek sze rint is ten ma gunk ra hagy
nietzsche él bol dog-őrül ten kur jon gat

Hizsnyai Zol tán for dí tá sai

Beňová, Jana (1974, Pozsony) köl tő, prózaíró. Dra ma tur gi át vég zett
a po zso nyi Szín mű vé sze ti Fő is ko lán, majd Park cím mel fo lyó ira tot
ala pí tott. Je len leg a Sme na pi lap szer kesz tő je. El ső köny ve ti zen ki -
lenc éves ko rá ban, 1993-ban je lent meg, s há rom ver ses kö tet után re -
gén  nyel (Parker, 2000), no vel lás kö tet tel (Dvanásť poviedok a Ján
Med –Tizenkét el be szé lés és Ján Med, 2003) je lent ke zett. 

Hevier, Daniel (1955, Pozsony) köl tő, pró za író, mű for dí tó, dal szö veg író,

es  szé is ta, szer kesz tő, könyv ki adó. Esz té ti ka sza kot vég zett a po zso nyi
Komenský Egye te men 1980-ban. A po zso nyi rá dió mun ka tár sa, majd
hos  szú éve ken ke resz tül sza bad fog lal ko zá sú író, ké sőbb ki adói szer kesz -
tő volt. 1992-ben sa ját ki adót ala pí tott. El ső ver ses könyv ét ti zen ki lenc
éve sen, 1974-ben ad ták ki (Motýli kolotoč – Lep ke kör hin ta); az óta több
tu cat nyi köny ve lá tott nap vi lá got, szin te mind egyik mű faj ban ki pró bál ta
te het sé gét, egye bek közt az egyik leg si ke re sebb szlo vák gyer-
mekkönyvíró. An gol ból és cseh ből for dít ver set, gyer mek iro dal mat.


