
Egy korábbi regényében, Az urgai fogoly ban az igazság és az irodalom kér-
dését vizsgálja: „ha (…) hagyom a valódi dolgokat a maguk helyén, vagyis ha
véges-végig ragaszkod ni tudok az igazsághoz, akkor, de csakis akkor, a való-
ságon túliságnak az az úgynevezett vigasztaló fénye az itt alant felajánlott,
nagyon is valóságos történet belső felszínéről (…) mégsem marad majd el.”
Miféle igazság lesz nyilvánvalóvá „a valóságon túliság vi gasztaló fényében”?

Egy igazság a sok közül. Abban a regényben az irodalom hitelessé géről
van szó. A legújabb regényem vagy elbeszéléskötetem (önök döntik el,
miféle írásműről van szó), a Seiobo járt odalent szintén erről szól. Az utób-
bi húsz évben azon fáradoztam, hogy irodal mi munká im, amennyire
ez csak lehetséges, a kézzelfogható való ság közelé ben maradjanak. Ez
ugyanis elegendő, hiszen a valóságot is mintha mi költenénk. És ha va-
lóban létezik olyasmi, amit „vi gasz ta ló fénynek” nevezhetünk, mindig
felvillan, akkor is, ha szigo rúan ragaszkodunk a valósághoz.

Már ötvenhat éve tart ki a Földön. Honnan az erő?

Nem közvetlenül Seiobotól. Amúgy sem szeretem a gyümölcsöket,
talán azért sem, mert régebben túl sokszor olvastam az Ótestamentum
elejét. Vagy talán, mint Bernhardnak, nekem is csak egy tulajdonom
van, a nyelv, a csodálatos magyar nyelv, és nem tudtam, és ma sem
tudok attól a tiszta potenciától elszakadni, ami ez a nyelv maga.

Hogyan tovább? Mi kor bontják ki Seiobo istennő barackfái legközelebb a vi-
rágukat?

Pontosan háromezer év múlva.

A Követelés
Rácz Péternek

Kora reggel volt. Sára idejében
fölkelt. Indulás előtt Ábrahám,
vénségének vőlegénye, megölelte.
Sára megcsókolta Izsákot, aki meg-

mentette a szégyentől, aki büszkesége
és nemzetsége reménye volt.
Aztán némán nekivágtak az útnak.
Ábrahám a földre szegezte tekintetét

egészen a negyed napig. Akkor
megpillantotta Mória hegyét, de

Ujlaki Tibor fordítása
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tekintetét ismét a földre irányította.
Némán halmozta a fahasábokat

a tűzhöz. Megkötözte Izsákot, és
némán ráemelte a kését. Ekkor
meglátta a kost, amelyet Isten
kiválasztott. Ezt feláldozta, majd

házába tért. És ettől a naptól kezdve
Ábrahám öreg ember lett. Nem tudta
elfelejteni, hogy Isten mit követelt
tőle. Aztán hazaértek. Sára sietett

elébük, de Izsák elvesztette a hitét.
Sem Izsák, sem Sára nem beszélt
arról, amit látott. És Ábrahám
nem sejtette, hogy látta valaki.

A disznóbél
Egy időben a szolgáló leányok közül egy megbetegüle
halálra, mely betegnek minden teste igen varas és igen
veres vala, úgyhogy egyebek utálnak vala ővele

bánni, de Margit asszony elméne és e szegény
beteget megfüröszté önnön kezével, és megmosá
fejét és megnyírá fejét. És igen nagy szeretettel

szolgála neki. Ismét vala egy szoror, kinek ő torkát
kell vala bekötni tehénganéval. Kit a szororok utálván,
senki be nem köté a betegnek torkát, hanem csak Margit

asszony. Ismét egy időben egy beteg szoror kívána 
enni disznóbélt. Elméne Margit asszony és megszerzé
a disznóbélt. Mikoron meghozták volna a diszóbélt,

adák Margit asszonynak a disznó belét ganéjával
együtt, miképpen a disznóból kivették vala. De e szent
szűz nagy alázatossággal elvevé és megtisztítá,

megcsinálá, elvivé a betegnek. De mikoron az ő ruhái
megrútíttattak volna az undokságokkal, le nem veté
azért őróla az ő ruháját, hanem ezenképpen viselé.
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