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DR. SZTOJCSEV STEFÁN 
 

Műfordítások 

Ivanka Pavlova: Néma ima 
 

Szeress, hogy felfedezhesd – szép vagyok. 

Hogy vízesésként hulljon alá a hangom,  

és legyek a forróságban enyhítő szellőd, 

fagyban melegítőd, páncélod, aki véd az ütésektől. 

Úgy szeress, hogy kibírd a hozzám vezető út 

tüskéit, ami felsebzi lábad minden lépteden, 

úgy szeress, hogy ölelésed abroncs legyen! 

Legyek égboltodon felragyogó üstökös, 

ősi énekek dallamával feletted elhaladó, 

megbabonázó ragyogás, ami felébreszti 

benned a titkos zenét, és megérinti szívedet. 

Szeress, másként mint a többit, 

Szeress az ifjúság lángoló heve nélkül, 

Kábulat és istenítés nélkül,  

A férfialkony borúja nélkül. 

Szeress gyöngéden, 

Ahogy szereti a fákat a termékenyítő szellő, 

Ahogy finom ujjak hárfából varázsolnak hangokat, 

Ahogy a nyári mező minden rejtett illatát  

felszabadítják a kaszák, 

Szeress, és a lelkemen is átragyogsz,  

A legjobb leszek, akit valaha is látsz,- 

Szeress akkor is, ha mindezt tagadod, 

És én kitalállak  

– Istenem, akihez fohászkodok!  
 
 

Angel Wagenstein: Izsák öt könyve (részletek) 
 

Szülőhelyem Kolodec, kicsiny városka, lengyelül mjesztjecsko 

vagy helyecske, a mi nyelvünkön stetl, fő és egyetlen utcáján volt a 

szabóműhelyünk, a Mod Parisien. Kirakata nem volt, az alacsony 

ablakokra párizsi és bécsi divatlapok oldalai voltak ragasztva.  
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Ezeken elegáns frakkos urak és elragadó bécsi hölgyek pipis-

kedtek rózsaszínű divatos ruhákban, de amennyire emlékszem, 

nálunk egyetlen frakk vagy rózsaszínű női toalett sem készült. 

Apám leginkább régi, kifakult kaftánokat fordított ki, és úgy 

örült, mint egy gyermek, amikor a másodjára kifordított ruha 

– a tükör előtt – újnak tetszett. Legalábbis ezt állította félig 

összeszorított szájával, miközben hihetetlen mennyiségű tűt 

tartott ajkai közt. Jó szabó volt, és itt a helye, hogy megemlít-

sem a kedvenc történetét: hogyan varrt Őfelsége gárdistájának 

piros mundért, bár személyesen én soha nem láttam gárdistát a 

mi Kolodecünkben. Az ügyfél nagyon meg volt elégedve, mi-

közben nézegette magát a tükörben, azt mondta: 

– Csak azt nem értem, miért kellett egy egész hónap egy mun-

dér megvarrásához, amikor a zsidó Isten az egész világot hat 

nap alatt teremtette.  

– Nézze meg a világot, tiszt úr, és tekintse meg ezt a gyönyörű 

mundért! –  válaszolta Apám. 

………… 
Néha szekéren érkezett Lembergből, tehát Lvovból, mozigé-

pével Weissmann Ljova úr, újságíró, újságtulajdonos, aki a sa-

ját újságát – a Jidische Heimatot – árulta, és esténként filmeket 

vetített Lejbovics Dávid kávéházában. A filmek, helyesebben 

filmdarabkák csodálatos távoli világokról szóltak, ahol csoda-

szép nők laktak, akik lehunyták szemüket, amikor a gáláns 

urak szájon csókolták őket. Mi tudatlanok és éretlenek vol-

tunk, így nem tudtuk felfogni ezeknek a jeleneteknek varázsát. 

Arról nem is beszélve, hogy Weissmann úr – a hadiállapot mi-

att – ezeket a filmeket isten-tudja-honnan szerezte, és a felira-

taik – mert akkor némafilmek voltak, feliratokkal – dán, fla-

mand, svéd, egyszer japán vagy más nyelvűek voltak.  

A Drogobics melletti Kolodecben pedig senki nem értette eze-

ket a nyelveket, különösen a japánt. Csak Avramcsik postásunk, 

aki az orosz-török háborúban összekötő volt, állította, hogy tud 

törökül, de pechjére, egyetlen török film sem volt. Emlékszem, 

egyszer elég hosszú darabot néztünk fejjel lefelé, valaki elkez-

dett fütyülni, lábbal dobogni, de Weismann úr mérgesen azt 
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mondta, hogy ilyen a film, és különben is haza akar érni, mielőtt 

beesteledik. Így a csodálatos hölgyek és urak fejjel lefelé csóko-

lóztak, ami elég szórakoztató volt. Néha, ha katonai híradókat 

mutatott, akkor Weismann Ljova patetikusan kommentált: 

– Legyőzhetetlen hadseregünk feltartóztathatatlanul nyomul előre!  

Mindegy volt, hogy milyen irányba mozogtak a katonák, jobb-

ról balra vagy balról jobbra; hogy jöttek felénk vagy távolod-

tak – a kommentár ugyanaz volt. Legyőzhetetlen hadseregünk 

feltartóztathatatlanul nyomul előre! Később jöttem rá a tör-

vényszerűségre. Weismann úr mindig akkor mondta ezt, ami-

kor a vetítésre Vojtek rendőrfőnök úr is benézett. 
 

 

Ivanka Pavlova: Meghasonlás 
 

„Tücsök vagyok, és hangya is .” 

(Sztanka Pencseva) 

 

Hangya vagyok. Bennem a tücsök  

nem muzsikál már. Elhagyott. 

Talán tud a vers bánatot gyógyítani, 

vigasztalannak erőt adni,  

a kegyetlent megszelídíteni 

vagy bárkit keserűségéből felvidítani? 

Vagy tán nem hasznosabb egy öregnek segíteni, 

Virágot öntözni, fát ültetni,  

fagyott madarat melegíteni? 

Még ha magától világos, 

hogy a költészet magasztos, 

engem zavar ez adottságom, 

édes költői képességem: 

elveszi figyelmemet a versek írása, 

elkerülöm más bánatát és sírását. 

Hangya vagyok. Nem éri meg! 

Egy tücsökkel kevesebb. 
 

És ennyi. 


