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JJooaaqquuíínn  FFoonntt,,  EEll  RReeppoossoo  EEllmmeeggyyóóggyyiinnttéézzeett,,  MMeexxiikkóóvváárrooss  kküülltteerrüü--
lleettee,,  ccaammiinnoo  ddeell  DDeessiieerrttoo  ddee  llooss  LLeeoonneess,,  11997777..  jjaannuuáárr..  Van iroda-
lom arra az esetre, ha unatkoznál. Bõven. Van irodalom arra az
esetre, ha nyugodt vagy. Ez a legjobb irodalom, szerintem. Aztán
van irodalom arra az esetre is, ha szomorú vagy. És van irodalom
arra az esetre, ha vidám. Van irodalom arra az esetre, ha elfog a
tudásszomj. És van arra az esetre, ha el vagy keseredve. Ez az
utolsó az, amelyiket Ulises Lima és Belano mûvelni akart. Súlyos
hiba, ahogy azt mindjárt be fogjuk látni. Vegyünk például egy át-
lagos olvasót, egy nyugodt, mûvelt, többé-kevésbé egészséges
életvitelû, érett fickót. Egy férfit, aki szépirodalmi témájú könyve-
ket és folyóiratokat vásárol. Rendben, meg is van. Ez az ember el
tud olvasni mindent, amit arra az esetre írnak, ha valaki józan, ha
valaki nyugodt, de el tud olvasni bármilyen más jellegû irodalmat
is, kritikus szemmel, bizarr és sajnálatos komplikációk nélkül, tár-
gyilagosan. Ez az én véleményem. Nem akarok megbántani sen-
kit.

Most vegyük az elkeseredett olvasót, azt, akinek vélhetõleg az
elkeseredettek irodalmát szánják. Mi az, amit látnak? Elõször is:
egy kamasz olvasóról van szó, vagy egy éretlen, bátortalan fel-
nõttrõl, akinek az idegei gyakran fölmondják a szolgálatot. Tipikus
balfasz (elnézést a kifejezésért), aki öngyilkos lenne, ha elolvasná
a Werther-t. Másodszor: korlátozott olvasó. Miért korlátozott? Po-
fonegyszerû, mert nem tud mást olvasni, csak kétségbeesett iro-
dalmat, vagy kétségbeesettek számára készült irodalmat, ez vé-
gül is egyre megy, az a fajta fickó vagy torzszülött, aki képtelen
egy szuszra elolvasni Az eltûnt idõ nyomában-t, például, vagy A
varázshegy-et (ez szerény véleményem szerint a nyugodt, józan,
teljes irodalom modellje), vagy, ha már itt tartunk, akkor A
nyomorultak-at vagy a Háború és béké-t. Azt hiszem, világosan
beszéltem, nem? Jól van, világosan beszéltem. Ezt megbeszéltem
velük, elmondtam nekik, figyelmeztettem õket, fölhívtam a figyel-
müket a veszélyekre, amelyekkel szembe kell majd nézniük. Mint-
ha a falnak beszéltem volna. Továbbá: az elkeseredett olvasók
olyanok, mint Kalifornia aranybányái. Inkább elõbb, mint utóbb ki-
merülnek! Hogy miért? A válasz nyilvánvaló! Az ember nem élheti
le elkeseredetten az egész életét, a test megroppan, a fájdalom
elviselhetetlenné válik, hideg, bõvizû patakként folyik el a józan
ész. Az elkeseredett olvasó (és még inkább az elkeseredett vers-
kedvelõ – ez utóbbi elviselhetetlen fajta, higgyék el nekem) végül
elfordul a könyvektõl, és óhatatlanul szimplán csak elkeseredett
lesz. Vagy meggyógyul! És akkor a lábadozási folyamat részeként
lassacskán visszatér – egyfajta terápiaként, mintha vízben fölol-
dott nyugtatótabletták záporoznának rá –, szóval visszatér a jó-
zan, csöndes, összpontosítani képes olvasók számára írt iroda-
lomhoz. Ezt hívják (vagy ha más nem is hívja így, hát én így hí-
vom) a kamaszkor és a felnõttkor közötti átmenetnek. Ezzel per-
sze nem azt akarom mondani, hogy miután valakibõl nyugodt ol-
vasó lett, már nem olvas elkeseredettek számára írt könyveket.
Persze, hogy olvas! Leginkább akkor, ha a könyvek jók vagy elfo-
gadhatók, esetleg egy barátja ajánlotta õket. De valójában ezek
untatják! Valójában ez a megkeseredett, szúró- és vágófegyverek-
kel meg akasztott megváltókkal teli irodalom nem talál úgy utat a
szívéig, ahogy egy nyugodt, átgondolt, technikailag tökéletesen
kivitelezett oldal képes erre. Én pedig szóltam nekik. Figyelmez-
tettem õket. Megmutattam nekik, milyen egy technikailag tökélete-
sen kivitelezett oldal. Fölhívtam a figyelmüket a veszélyekre. Nem
kimeríteni az aranybányát! Alázattal! Kutatni, eltévedni ismeretlen
földeken! De fonállal, kenyérmorzsával vagy fehér kavicsokkal!
Persze én bolond voltam, bolonddá tettek a lányaim, Lima és
Belano, Laura Damián, és nem hallgattak rám.

JJooaaqquuíínn  VVáázzqquueezz  AAmmaarraall,,  aazz  EEggyyeessüülltt  ÁÁllllaammookk  eeggyy  kköözzééppnnyyuuggaattii
eeggyyeetteemméénneekk  eeggyyeetteemmvváárroossáábbaann  ssééttáállvvaa,,  11997777..  ffeebbrruuáárr..  Nem,
nem, nem, dehogyis. Ez a Belano fiú nagyon szeretetre méltó volt,
nagyon mûvelt, és egyáltalán nem volt agresszív. Amikor Mexikó-
ban jártam, 1975-ben, hogy bemutassam a nagyközönségnek – ta-
lán fogalmazhatok így – Ezra Pound Cantók címû könyvének fordí-
tását – kétségtelenül nagyon szép kiadvány volt, a Joaquín
Mortiznál jelent meg –, amely bármelyik európai országban sokkal
népesebb közönséget vonzott volna, õ és a barátai megjelentek az
eseményen, és utána – és ez az, ami fontos – ott maradtak velem
beszélgetni, hogy ne legyek egyedül (külföldiként, egy lényegében
ismeretlen városban az ember mindig hálás az ilyesmiért), és el-
mentünk egy bárba, már nem emlékszem, melyik bárba, talán a
belvárosban, a Szépmûvészeti környékén, és jó darabig beszélget-
tünk Poundról. Vagyis, én nem találkoztam ismerõs arcokkal a be-
mutatón, nem találkoztam a mexikói költészet hírességeivel (ha ott
voltak, sajnálattal közlöm, nem ismertem föl õket), csak velük talál-
koztam, ezekkel az álmodozó, tettre kész fiatalokkal, így van?, és
ezért egy külföldi mindig hálás.

Mirõl beszéltünk? A mesterrõl, természetesen, a Saint
Elizabethben töltött napjairól, a figyelemre méltó Fenollosáról, vala-
mint a költészetrõl a Han- és a Szuj-dinasztiában – szóba került Liu
Hsziang, Tung Csung-su, Vang Pi, Tao Csien (Tao Jüan-ming,
365–427), a költészetrõl a Tang-dinasztiában, Han Jü (768–824),
Meng Hao-zsan (689–740), Vang Vej (699–759), Li Po (701–762),
Tu Fu (712–770), Po Csü-ji (772–846) –, a Ming dinasztiában, a
Csing dinasztiában, Mao Ce-tungról, és végül Pound mester dolga-
iról, amelyeket tulajdonképpen egyikünk sem értett, még a mester
sem, nem igaz?, mert õ igazán az európai irodalomhoz értett, de
micsoda erõfeszítés volt, micsoda lenyûgözõ kíváncsiság Poundé,
hogy hozzányúlt ehhez a rejtélyes nyelvhez, nem?, micsoda hit az
emberiségben, nem igaz? De beszéltünk provanszál költõktõl is, a
szokásosakról, tudjátok: Arnaut Daniel, Bertran de Born, Guiraut de
Bornelh, Jaufre Rudel, Guilhem de Berguedan, Marcabru, Bernart
de Ventadorn, Raimbaut de Vaqueyras, a Castellano de Coucy, az
óriási Chrétien de Troyes, és beszéltünk a dolce stil nuovo olaszai-
ról is, Dante kispajtásairól, hogy mást ne említsek: Cino da Pistoia,
Guido Cavalcanti, Guido Guinizelli, Cecco Angiolieri, Gianni Alfani,
Dino Frescobaldi, de elsõsorban a mesterrõl beszéltünk, az Angliá-
ban élõ Poundról, a Párizsban élõ Poundról, a Rapallóban élõ
Poundról, a börtönbe zárt Poundról, a Saint Elizabethbe kerülõ
Poundról, az újra Olaszországban élõ Poundról, a halál küszöbére
jutó Poundról.

Hogy mi történt azután? A szokásos. Kértük a számlát. Ragasz-
kodtak hozzá, hogy ne szálljak be pénzzel, de ezt kategorikusan
elhárítottam, én is voltam fiatal, tudom, hogy abban a korban nem
veti föl a pénz az embert – ha pedig költõ, még kevésbé –, így az-
tán kiraktam a pénzem az asztalra, elég volt, hogy kifizessem az
összes fogyasztást (voltunk vagy tízen, a fiatal Belano, nyolc barát-
ja, köztük két csodaszép lány, akiknek sajnálatos módon elfelejtet-
tem a nevét, meg én), de õk – és most, hogy belegondolok, ez volt
a nap egyetlen furcsa pillanata, fogták a pénzt, visszaadták nekem,
én megint leraktam az asztalra, õk pedig megint visszaadták, és
akkor azt mondtam, srácok, ha elmegyek meginni egy italt vagy
egy kólát (hehe) a tanítványaimmal, soha nem hagyom, hogy õk fi-
zessenek, és ezt a frázist szeretetteljesen mondtam (imádom a ta-
nítványaimat, és õk – föltételezem – ezt viszonozzák), de erre azt
felelték: eszébe ne jusson, mester, csak ennyit: eszébe ne jusson,
mester, és abban a pillanatban, miközben lassan dekódoltam ezt
az igencsak többértelmû mondatot – talán fogalmazhatok így –, vé-
gignéztem az arcukon, hét srác és két csodaszép lány, és azt gon-
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doltam: nem, õk sosem lennének a tanítványaim, nem tudom, miért
gondoltam, igazából addig nagyon korrektek, nagyon szimpatiku-
sak voltak, de ezt gondoltam.

Eltettem a pénzt a tárcámba, egyikük kifizette a számlát, aztán
pedig kiléptünk az utcára – csodálatos este volt, a kocsik és a nap-
pali tömeg nyomasztó jelenléte nélkül –, és egy darabig sétáltunk a
szállodám irányába, mintha csak úgy sodródnánk, az is lehet, hogy
éppen távolodtunk tõle, és ahogy haladtunk (de merre?), a srácok
közül többen is elbúcsúztak, megszorították a kezem, és elmentek
(a társaiktól máshogy búcsúztak el, legalábbis nekem úgy tûnt), és
a csoport lassanként fogyni kezdett, de közben tovább beszélget-
tünk, beszélgettünk és beszélgettünk, vagyis most, hogy belegon-
dolok, talán nem is beszéltünk annyit, talán helyesbíthetnék, és azt
mondhatnám, hogy gondolkodtunk és gondolkodtunk, de nem hi-
szem, olyan késõi órán már senki sem gondolkodik túl sokat, a test
pihenésre vágyik. És volt egy pillanat, amikor már csak öten sétál-
tunk céltalanul Mexikóváros utcáin, lehet, hogy a legteljesebb
csöndben, poundi csöndben, bár a mestertõl távolabb már nem is
állhatna a csönd, nem igaz?, szavai egy olyan nemzetség szavai,
mely folyton folyvást kutat, nyomoz, és beszámol minden történés-
rõl. Még akkor is, ha e szavakat körülveszi a némaság, percrõl
percre erodálja õket a csönd, nem igaz? És akkor úgy döntöttem,
hogy eljött az alvás ideje, fogtam egy taxit, és elköszöntem tõlük.

LLiissaannddrroo  MMoorraalleess,,  MMeexxiikkóóvváárrooss,,  ccoolloonniiaa  EEssccaannddóónn,,  ccaallllee  CCoommeerrcciioo,,
sszzeemmbbeenn  aa  JJaarrddíínn  MMoorreelloosssszzaall,,  11997777..  mmáárrcciiuuss..  Az ecuadori regény-
író, Vargas Pardo (a fickónak általában fogalma sem volt semmirõl,
a kiadómban dolgozott korrektorként) mutatott be az említett Arturo
Belanónak. Maga Vargas Pardo gyõzött meg róla – egy évvel ko-
rábban –, hogy kifizetõdõ lehetne, ha a szerkesztõség támogatna
egy folyóiratot, amelyben Mexikó és Latin-Amerika legjobb tollfor-
gatóinak írásait közölnénk. Hallgattam rá, és kiadtam. Nekem adták
a tiszteletbeli fõszerkesztõi posztot, Vargas Pardo és pár cimborája
pedig rátette a kezét a szerkesztõbizottságra.

Az volt a terv – legalábbis nekem így adták elõ –, hogy a folyó-
irat népszerûsítené a kiadó könyveit. Ez volt a fõ cél. A másodla-
gos cél az volt, hogy egy jó irodalmi folyóirat szülessék, amely nö-
veli a kiadó presztízsét, részben a tartalmával, részben a résztve-
võk köre miatt. Julio Cortázart, García Márquezt, Carlos Fuentest,
Vargas Llosát emlegették, a latin-amerikai irodalom elsõszámú figu-
ráit. Én azt mondtam nekik – végig óvatosan, hogy ne mondjam,
szkeptikusan –, hogy azzal is elégedett leszek, ha Ibargüengoitia,
Monter-roso, José Emilio Pacheco, Monsiváis vagy Elenita
Poniatowska szerepel benne. Azt felelték, hogy persze, így lesz,
hamarosan egymást tapossák majd, hogy a folyóiratunkban publi-
káljanak. Rendben, tapossák csak, mondtam, végezzünk jó mun-
kát, de ne feledjétek a fõ célt. Népszerûsíteni kell a kiadót. Õk azt
mondták, hogy az egyáltalán nem gond, a kiadó meg fog jelenni
minden oldalon, vagy minden második oldalon, ráadásul a folyóirat
nagyon hamar nyereséget fog termelni. Erre azt mondtam, uraim, a
sorsa a ti kezetekben van. Az elsõ számban – ahogy az könnyen
ellenõrizhetõ – nem jelent meg sem Cortázar, sem García Márquez,
de még José Emilio Pacheco sem, viszont volt egy Monsiváis es-
szénk, ami tulajdonképpen megmentette a folyóiratot; a többi szö-
veget Vargas Pardo hozta, egy esszét egy Mexikóba emigrált ar-
gentin regényírótól, aki Vargas Pardo barátja volt, két részletet a ki-
adónál hamarosan megjelenõ regényekbõl, egy novellát Vargas
Pardo egy feledésbe merült honfitársától, és verseket, túl sok ver-
set. De legalább a könyvismertetõ blokkban nem volt kifogásolniva-
lóm, a figyelem elsõsorban az újdonságainkra irányult, túlságosan
is méltató hangnemben.

Emlékszem rá, hogy beszéltem Vargas Pardóval, miután végig-
olvastam a folyóiratot, és azt mondtam neki: úgy érzem, túlságosan
sok a vers, a verseket pedig nem veszik. Nem felejtem el a vála-
szát: mi az, hogy nem veszik, don Lisandro, felelte, nézze csak
meg Octavio Pazt és a folyóiratát. Jól van, Vargas, feleltem, de
Octavio az Octavio, és van az a luxus, amit mi többiek nem enged-
hetünk meg magunknak. Azt persze nem árultam el, hogy már év-
századok óta nem olvasom Octavio folyóiratát, és nem tértem ki a
“luxus” szó értelmezésére sem, mellyel nem a költõi tevékenységre
utaltam, hanem a fáradságos publikálásra, mivel szerintem verse-
ket kiadni valójában nem luxus, hanem kapitális hülyeség. Végül
aztán nem fajult el a dolog, Vargas Pardo pedig elkészült a máso-
dik és a harmadik számmal, aztán a negyedikkel és az ötödikkel.
Néha eljutottak hozzám olyan visszajelzések, hogy a folyóiratunk
túlságosan agresszív lett. Én azt hiszem, ez kizárólag Vargas Pardo
hibája volt, aki fegyverként használta a lapot mindazok ellen, akik
lenézték õt, amikor Mexikóba érkezett, ideális eszköz volt a kezé-
ben, hogy kiegyenlítsen néhány számlát (milyen haragtartók és ön-
teltek egyes írók!), de azért azt be kell vallanom, hogy nem igazán
foglalkoztatott a dolog. Jó, ha egy folyóirat vitát generál, ezáltal
lesz eladható, számomra pedig kisebb csodának tûnt, hogy egy fo-
lyóirat ennyi verssel eladható legyen. Néha kíváncsi voltam, miért
érdekli annyira ezt a görény Vargas Pardót a költészet. Õ tudomá-
som szerint nem költõ volt, hanem elbeszélõ. Mibõl fakadt tehát az
érdeklõdése a líra iránt?

Bevallom, egy ideig spekuláltam a dolgon. Arra jutottam, hogy
buzi, talán az is volt, megnõsült ugyan (egyébként a felesége mexi-
kói), de talán mégis az volt, akkor viszont: miféle buzi?, plátói és lí-
rai buzi, aki mondjuk beéri pusztán az irodalmi síkkal, vagy ott volt
élete párja a folyóiratban megjelentetett költõk között? Nem tudom.
Mindenki azt csinál az életével, amit akar. Semmi bajom nincs a
buzikkal. Az viszont igaz, hogy egyre többen vannak. A mexikói iro-
dalom a negyvenes években elérte a zenitjét, már ami a buzikat il-
leti, és én azt hittem, hogy ez a plafon áthatolhatatlan. De ma sok-
kal többen vannak, mint valaha. Azt hiszem, mindezért a közokta-
tás a hibás, vagy az, hogy a mexikóiak egyre hajlamosabbak a
feltûnõsködésre, esetleg a filmek, a zene, mit tudom én. Maga Sal-
vador Novo mondta nekem egyszer, hogy mennyire meglepte né-
mely hozzá látogatóba érkezõ fiatal viselkedése és nyelvhasznála-
ta. És Salvador Novo tudta, mirõl beszél.

Így ismertem meg Arturo Belanót. Egy délután Vargas Pardo
beszélt nekem róla, és arról, hogy egy fantasztikus könyvön dolgo-
zik (ezt a kifejezést használta), a fiatal latin-amerikai költészet meg-
kérdõjelezhetetlen antológiáján, és kiadót keres. És ki ez a
Belano?, kérdeztem. Recenziókat ír a folyóiratunkba, felelte Vargas
Pardo. Ezek a költõk, mondtam – és lopva a reakcióját figyeltem –,
olyanok, mint az elkeseredett stricik, akik behálózható nõt keres-
nek, de Vargas Pardo lenyelte a csípõs megjegyzésem, majd azt
mondta, nagyon jó a könyv, és ha nem jelentetjük meg mi (á, mi-
lyen ügyesen használja a többes számot), akkor megteszi majd
egy másik kiadó. Erre azt válaszoltam (közben lopva tovább figyel-
tem): hívd be hozzám, hozz össze vele egy találkozót, és majd
meglátjuk, mit tehetünk.

Két nappal késõbb megjelent Arturo Belano a kiadóban. Far-
merdzseki és farmernadrág volt rajta. A dzseki ujján és a balolda-
lán befoltozatlan szakadások látszottak, mintha valaki azzal szóra-
kozott volna, hogy nyilakkal és dárdákkal dobálja. A nadrágja,
hogy is mondjam, ha levette volna, akkor megállt volna magában.
A lábán levõ tornacipõnek ijesztõ volt már a látványa is. Hosszú,
vállig érõ haja volt, és bár valószínûleg mindig is sovány volt, most
még inkább annak tûnt. Mintha napok óta nem aludt volna. A min-
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denit, gondoltam, egy rakás szerencsétlenség. De legalább az volt
az ember benyomása, hogy tusolt aznap reggel. Így aztán azt
mondtam: Belano úr, lássuk csak azt az antológiát, amit készített.
Mire õ: már odaadtam Vargas Pardónak. Rossz kezdés, gondoltam.

Fogtam a telefont, és szóltam a titkárnõmnek, hogy hívja
Vargas Pardót az irodámba. Pár másodpercig egyikünk sem szólalt
meg. Bassza meg, ha Vargas Pardo egy picivel késõbb érkezik, a
fiatal költõ ott helyben elalszik nekem. Viszont az kétségtelen, hogy
nem látszott buzinak. Hogy gyorsabban teljen az idõ, elmagyaráz-
tam neki, hogy – ahogy az tudvalevõ – sok verseskötet jelenik meg,
de keveset adnak el belõlük. Igaz, válaszolta, sok jelenik meg. Az
istenit, olyan volt, mint egy zombi. Egy pillanatra elgondolkodtam,
nincs-e bedrogozva, de mégis hogyan lehetne kideríteni? Nahát,
mondtam, és sok munkájába került a latin-amerikai versantológiájá-
nak összeállítása? Nem, felelte, mindannyian a barátaim. A szé-
gyentelen. Ezek szerint, mondtam, nem lesz probléma a szerzõi jo-
gokkal, önnek megvannak a meghatalmazásai. Erre fölnevetett. Va-
gyis – engedjétek meg, hogy kifejtsem – elfordította a száját, va-
gyis meggörbítette az ajkát, vagyis kivillantotta a sárgás fogait, és
kiadott valamilyen hangot. Esküszöm, a nevetésétõl fölállt a szõr a
hátamon. Hogy is írhatnám le, milyen volt. Mintha túlvilági nevetés
lett volna? Mint azok a nevetések, amelyeket egy kihalt kórházi fo-
lyosón sétálva hall néha az ember? Valami olyasmi. Azután – a ne-
vetés után – úgy tûnt, ismét belesüllyedünk a csöndbe, abba a kí-
nos csöndbe, ami a frissen megismerkedett emberek között tud ki-
alakulni, vagy egy szerkesztõ és egy zombi között, esetünkben ez
egyre megy, én viszont a legkevésbé sem akartam visszazuhanni
abba a csöndbe, így aztán beszéltem tovább, beszéltem a szülõ-
hazájáról, Chilérõl, a folyóiratomról, amelyben közölt néhány irodal-
mi kritikát, arról, néha milyen nehéz megszabadulni egy rakás ver-
seskötettõl. De Vargas Pardo csak nem akart megérkezni (biztos a
telefonon lóg, és egy másik költõvel smúzol éppen!). És azután,
pontosan azután, átéltem egyfajta megvilágosodást. Vagyis volt
egy megérzésem. Tudtam, hogy jobb lenne, ha nem adnám ki azt
az antológiát. Tudtam, hogy jobb lenne, ha semmit nem adnék ki
ettõl a költõtõl. Elmehet Vargas Pardo a picsába a zseniális ötletei-
vel együtt. Ha vannak más érdeklõdõ kiadók, hát akkor adják ki õk,
én ugyan nem, én tudtam, abban a világos pillanatomban, hogy ha
kiadok egy ilyen könyvet, az balszerencsét hoz majd rám, és már
az is, hogy itt ül ez a figura az irodámban velem szemben, és néz
rám azzal az üres szemével, és mindjárt elalszik, már ez is balsze-
rencsét hoz majd rám, és a balszerencse valószínûleg már ott le-
beg a kiadóm teteje fölött, mint egy bûzlõ holló, vagy mint az
Aerolíneas Mexicanas egyik repülõje, mely arra ítéltetett, hogy be-
csapódjon az irodáimat rejtõ épületbe.

Aztán hirtelen megjelent Vargas Pardo, kezében a fiatal latin-
amerikai költõk kéziratát lobogtatta, én pedig, igaz, nagyon lassan,
de fölébredtem az álomból, eleinte nem is értettem egészen tisz-
tán, mirõl beszél Vargas Pardo, csak a nevetését hallottam, meg
azt a kibaszott reszelõs, életvidám hangját, mintha az lenne a leg-
jobb dolog, ami valaha történt vele, hogy nekem dolgozhat – fize-
tett szabadság a fõvárosban –, és emlékszem, olyan kábult voltam,
hogy fölálltam, és kezet nyújtottam Vargas Pardónak, az istenért,
kezet nyújtottam annak a fasznak, mintha õ volna a fõnök vagy a
vezérigazgató, én pedig egy kibaszott kis alkalmazott, és arra is
emlékszem, hogy ránéztem Arturo Belanóra, õ viszont nem állt föl a
székébõl, amikor megérkezett az ecuadori, sõt, nem csak hogy
nem állt föl, de még csak ránk se bagózott, a fenébe, ránk se né-
zett, láttam a szõrös tarkóját, és egy pillanatra az jutott eszembe,
hogy amit látok, az nem is élõ személy, nem hús-vér ember, akinek
vér folyik az ereiben, mint maga vagy én, hanem madárijesztõ, egy

szalma- és mûanyagtestet borító rongyos ruhakupac, vagy valami
ilyesmi. Aztán hallottam, hogy Vargas Pardo azt mondja, már min-
den készen áll, Lisandro, Martita máris hozza a szerzõdést. Miféle
szerzõdést?, motyogtam. Természetesen Belano könyvének a szer-
zõdését, felelte Vargas Pardo.

Erre megint leültem, és azt mondtam, nahát, nahát, hogy is van
azzal a szerzõdéssel? Az a helyzet, hogy Belano holnapután eluta-
zik, válaszolta Vargas Pardo, és addig le kell zárni az ügyet. Hova
is utazik?, kérdeztem. Hát, Európába, felelte Vargas Pardo, hogy
fölpróbáljon pár skandináv puncit (a közönségesség Vargas Pardo
számára egyenértékû volt az egyenességgel, sõt, az õszinteség-
gel). Svédországba?, kérdeztem. Úgy valahogy, felelte Vargas
Pardo, Svédországba, Dániába, hogy fázzon egy kicsit. És nem
tudjuk elküldeni neki a szerzõdést?, javasoltam. Nem, Lisandro,
mert ha elmegy Európába, nem lesz állandó lakcíme, ráadásul õ is
le akarja zárni az ügyet. És ez a görény Vargas Pardo rám kacsin-
tott, aztán odatolta az arcát az enyémhez (azt hittem, meg akar pu-
szilni a sunyi buzeránsa!), én pedig nem tudtam, nem voltam ké-
pes hátrébb ugrani, de Vargas Pardo nem akart mást, csak súgni
valamit a fülembe, belesuttogni pár cinkos szót. És azt mondta,
hogy nem kell kifizetnünk semmiféle elõleget, csak írjam alá, írjam
alá most rögtön, nehogy meggondolja magát, és átengedje a köny-
vet a konkurenciának. És én szerettem volna azt mondani neki, le-
szarom, hogy átengedi-e a könyvet a konkurenciának, bárcsak át-
engedné nekik, úgy hamarabb csõdbe mennek, mint én, de ehe-
lyett csak arra volt erõm, hogy elcsukló hangon megkérdezzem tõ-
le: ez a csávó be van drogozva, vagy mi? Vargas Pardo erre
mennydörgõ hangon fölnevetett, majd megint sutyorogni kezdett:
úgy valahogy, Lisandro, úgy valahogy, persze, ezt sosem lehet tud-
ni, de a könyv a lényeg, és itt is van, így aztán ne halogassuk to-
vább a szerzõdés aláírását! De bölcs dolog ez…?, préseltem ki
magamból a kérdést suttogva. Erre Vargas Pardo arca – volt rajta
bõr rendesen – eltávolodott az enyémtõl, és azt válaszolta már újra
a megszokott hangján, azon a reszelõs, sztentori, amazonasi han-
gon – melyet egy elképzelhetetlenül narcisztikus megnyilatkozásá-
ban õ maga definiált így –, hát persze, hát persze. Majd odament a
költõhöz, megpaskolta a hátát, hogy vagy, Belano, kérdezte, aztán
a chilei fiatalember ránézett, majd rám nézett, és bamba mosoly
ragyogta be az arcát. Egy fogyatékos mosolya, egy lobotómiás
mosolya, szentséges ég. Aztán belépett Martita, a titkárnõm, és le-
tett az asztalra két példányt a szerzõdésbõl, Vargas Pardo pedig
nekiállt tollat keresni, hogy Belano aláírja, nosza, egy aprócska alá-
írás, de épp nincs nálam toll, mondta Belano, hát akkor, töltõtollat a
költõnek, mondta Vargas Pardo. Mintha egyszerre az összes go-
lyóstoll eltûnt volna az irodámból. Természetesen mindig tartottam
párat a zakóm zsebében, de nem akartam elõvenni õket. Ha nincs
aláírás, nincs szerzõdés, gondoltam. De Martita fölforgatta az asz-
talomon a papírokat, és talált egyet. Belano aláírta. Én is aláírtam.
Még egy kézszorítás, és az ügy lezárva, mondta Vargas Pardo.
Megráztam a chilei kezét. Figyeltem az arcát. Mosolygott. Alig állt a
lábán, olyan álmos volt, de a mosolygott. Hol láttam már korábban
ezt a mosolyt? Ránéztem Vargas Pardóra, mintha azt kérdezném
tõle, hol láttam már korábban ezt az átkozott mosolyt. A minden
ízében védtelen mosolyt, mely mindannyiunkat magával ránt a pokol-
ba. De Vargas Pardo már a chileitõl búcsúzkodott. Tanácsokat adott
neki az európai tartózkodásához! Az a buzi fölidézte a fiatal éveit,
amikor a kereskedelmi flottánál szolgált! Még Martita is nevetett a
történetein! Rájöttem, hogy nincs mit tenni. A könyv meg fog jelenni.

És én – hiába voltam mindig bátor kiadó – elfogadtam, hogy a
homlokomra kerüljön ez a szégyenfolt.      

KKeerrtteess  GGáábboorr  ffoorrddííttáássaa

Roberto Bolaño: Vad nyomozók / részlet - beleolvasó



Joseph Anton – Salman Rushdie – 3060 Ft
1989. február 14-én, Bálint-napon Salman Rushdie-t felhívta a BBC újságírója, és közölte vele, hogy Homejni
ájatullá "halálra ítélte". Õ elsõ ízben hallotta a fatva szót. Bûne? Hogy írt egy regényt A sátáni versek címmel
"az iszlám, a Próféta és a Korán ellen". Így kezdõdik az a rendkívüli történet, amelyben egy író a föld alá kény-
szerült, házról házra költözött, s közben állandóan felfegyverzett rendõrök védték. Megkérték, hogy válasszon
álnevet, amelyen a rendõrök szólíthatják. Õ kedvenc íróira gondolt, s az õ nevüket vegyítette; így jutott eszébe
Conrad és Csehov - Joseph Anton. Rushdie e kiváló memoárban elõször meséli el annak történetét, hogy mi-
képp vívta meg korunk egyik döntõ fontosságú csatáját a szólásszabadságért. Beszél a felfegyverzett rendõrök
melletti élet hol nyomasztó, hol komikus valóságáról és a védelmezõivel kialakított szoros kapcsolatról; arról a
harcáról, hogy megszerezze kormányok, titkosszolgálati fõnökök, kiadók, újságírók és írótársak támogatását és
megértését; valamint arról, hogy miképp nyerte vissza a szabadságát. Rendkívül õszinte és becsületes, lenyûgö-
zõ, provokatív, megindító és létfontosságú könyv ez. Mert ami Salman Rushdie-val történt, az az elsõ felvonása
volt egy drámának, amely valahol a világban még ma is nap, mint nap játszódik.

Bridget Jones: Mad About The Boy – Helen Fielding – 3980 Ft
Bridget Jones még mindig megõrül a pasikért, egyért legalábbis mindenképp. A kilókkal és az alkoholegységekkel folyamato-
san harcoló szingli tehát tizennégy év után visszatér, ráadásul még mindig naplót vezet, sõt, szívesen él a közösségi oldalak
nyújtotta lehetõségekkel. Hogy egészen pontosan kiért õrül meg az õs-szingli, az még kérdéses, de Daniel Cleaver és Mark
Darcy biztosan újra felbukkan a történetben. A Bridget Jones naplója 1996-ban jelent meg, és hamar nemzetközi bestseller
lett. Tavaly tavasszal érzett megint kedvet magában Fielding ahhoz, hogy folytassa Bridget történetét, talán épp azért, mivel
olyan kommunikációs csatornákat használunk ma már (emailek, sms-ezés, twitterezés), melyek az elsõ regény idején még
nem terjedtek el széles körben, vagy nem is léteztek egyáltalán. Bridget története hét évvel ezelõtt egyszer már folytatódott
a The Independent hasábjain, akkor Jones kisasszony egy fiúgyermeknek adott életet, akinek Daniel volt az apja, ám Mark
Darcy hajlandónak mutatkozott örökbe fogadni a gyereket. Az utolsó bejegyzés azzal ért véget, hogy Bridget
most minden idejét újszülött fia gondozására fordítja, és túl elfoglalt ahhoz, hogy folytassa a naplóját.

A Street Cat Named Bob – James Bowen – 2310Ft 
A könyv stílusa és szókincse egyszerû - hiszen James nem író, hanem egy ex-drogos utcazenész és újság-
árus, aki évek óta London utcáin tengõdik, mégis nagyon jól leírja ember és állat igaz barátságát. A saját ál-
latát és a vele való kapcsolatát mindenki különlegesnek tartja, mitõl lenne James és Bob más, mint a többi
macska és gazdája? A könyv elolvasása után kiderül, nem túlzás azt állítani, hogy Bob egy nem mindenna-
pi macska, és kettejük találkozását talán valami felsõbb hatalom intézte el, hogy kölcsönösen helyrerázzák
egymás életét. Szívbemarkoló képet fest James az utcai életrõl. Sokan megfenyegették, elzavarták, inzultál-
ták (fõleg õt, de vele együtt a macskát is). Ezt õ már annyira megszokta, hogy a saját érdekeiért ki sem állt
volna, ha nincs vele Bob - így viszont a sarkára állt, és megvédte magukat. Hiszen Bob tette õt láthatóvá a töb-
bi ember számára. Addig az emberek nagy ívben elkerülték, a társadalom szemetének tekintették, Bobbal vi-
szont nagyon is pozitív értelemben észrevették, beszélgettek vele, embernek tekintették újra.

A Survival Guide For Life – Bear Grylls – 2450 Ft
A vadonban töltött élet felbecsülhetetlen értékekre tanítja az embert. Az extrém helyzetek különös képességeinket hozzák
felszínre, a veszéllyel való szembesülés elõhozza a különös rejtett ösztöneinket. Azonban a céltudatos élettel még nagyobb
kihívásoknak felelhetünk meg. Hogyan tud valaki egy csapatot arra ösztönözni, hogy kövessék a nyilvánvaló veszélyek
ellenére? Milyen alapvetõ készségekre kell szert tenni, hogy a maximális teljesítményt elérhesse az ember? Hasonló
kérdésekre ad választ a szerzõ könyvben, a Föld különféle részein szerzett tapasztalatait megosztva az olvasóval.

Silent House – Orhan Pamuk – 2450 Ft
Pamuk könyveiben rendszerint az identitászavar kerül elõtérbe, melyet Törökország különös helyzete
(félúton Európa és az iszlám világ között) okoz. A könyveiben megjelenõ konfliktusok gyakran felkavaróak,
a cselekmény összetett, a karakterek pedig jól kidolgozottak. Témái között szerepelnek a kelet és nyugat
közötti különbségek, az ebbõl adódó feszültség, valamint a tradíció és a modern világ szembenállása. A
szerzõ több elismerést is kapott kritikusok részérõl; többek között 1984-ben a Madarali Díjat Sessiz Ev (A
csendes ház) címû regényéért, melynek francia fordítása elnyerte a Prix de la Découverte Européenne
elismerést 1991-ben.
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Irodalmi ajánlatunk



Oxford Angol-Magyar Szótár Nyelvtanulóknak

A kiindulás a jól bevált egynyelvû Oxford Wordpower Dictionary szóanyaga, hiszen a kétnyelvû változat
azoknak a magyar tanulóknak készült, akik nyelvi tanulmányaik során a középhaladó szintet célozzák
meg, és távlatban az érettségire, felvételire, vagy valamelyik nemzetközi vagy magyar nyelvvizsgára
készülnek. A szótár kimondottan a magyar tanulók problémáival foglalkozik. Több mint 2000, a magyar
nyelv szempontjából "trükkösebb" szó vagy kifejezés, helyes használatára hívja fel a figyelmet.
Ugyancsak fontos része a szótárnak az a húsz oldalas fejezet is (Study Pages), amely magyar nyelven
érdekes nyelvi jellegzetességeket mutat be, és rendkívül sok praktikus tanácsot ad az íráskészség és a
nyelvi tudatosság fejlesztésére. Az szótár egyik különlegessége, hogy a szócikkek között nyelvi, nyelvtani
vagy kulturális információt tartalmazó mezõk találhatók, melyek gyakran felmerülõ problémákra,
jelentésbeli, használatbeli különbségekre hívják fel a figyelmet. A szótár végén található függelékek sem
csak a szokásos rendhagyó igéket tartalmazzák, hanem a teljes angol nyelvtant összefoglalva,
rendszerezve. Az Oxford Angol-Magyar Szótár nemcsak megbízható szókincset ad a középhaladó
nyelvtanulónak, hanem példamondatain, nyelvtani magyarázatain keresztül biztos útmutatást is nyújt a
helyes nyelvhasználathoz.

Oxford Angol Nyelvtan (+CD-ROM) kulcsos
Coe/Harrison/Paterson
Az Oxford Angol Nyelvtan magyar nyelven nyújt megbízható segítséget az angol nyelv tanulásához.
Különösen hasznos a nyelvvizsgára vagy az érettségi vizsgára készülõk számára, hiszen áttekinti és
gyakoroltatja az angol nyelvtan minden területét. Megoldó kulcsos és kulcs nélküli változatban is
kapható. Használható középiskolában és nyelvtanfolyamokon kurzuskönyvek kiegészítõjeként, de
hasznos segítõje lehet azoknak is, akik otthon, egyéni tanulás során kívánják nyelvtudásukat
fejleszteni. Példákkal illusztrált magyar nyelvû magyarázatokat tartalmaz. Bõséges gyakorlási
lehetõséget ad mind a magyarázatokat követõ feladatok, mind pedig a rendszeresen beiktatott ismétlõ
leckék révén.

Oxford English Grammar Course
A népszerû szerzõpáros, Michael Swan és Catherine Walter
(Good Grammar Book, How English Works) új nyelvtankönyvet
írt, három szinten. A Basic és Intermediate szint alapja a két
korábbi könyv, az Advanced teljesen új, a haladó szintû
nyelvtanulók számára készült (C1-C2).. Színes ábrák, rövid
példák szemléltetik a nyelvtan mûködését. Átvett cikkek, idézetek
és versek, internet gyakorlatok, és rengeteg teszt (a könyvben is,
és online elérhetõ) segíti a tanulókat a nyelvtan megértésében. A
könyvhöz tartozó CD ROM a kiejtést és a  hangsúlyozást
gyakoroltatja. Kapható megoldókulccsal és kulcs nélküli
változatban is.

Az Oxford University Press 
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