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Találkozások

Séták a nagyvilágban
Frankfurt, Berger Strasse

A tavaszi, melenget� napsütésben Frankfurt egyik párizsi hangulatú utcájában, 

a Berger Strassén sorra nyílnak az éttermek és a bisztrók teraszai. A majdnem 

három kilométer hosszú út Bornheimet köti össze a belvárossal. Az északkeleti 

részen szinte egymást éri a jellegzetes padok és a hosszú asztalok sora; a ven-

dégek felszabadultan és vidáman kortyolgatják a németek kedvenc almaborát. 

A központ felé haladva a lokálok és a kocsmák közé egyre több könyvesbolt, 

fodrász, zöldséges, pék furakszik, meg más butikok-boltocskák is csalogatják 

a vásárlókat. És itt, már szinte a város szívében, Frankfurt egyik legnagyobb 

elektronikai áruháza, a Saturn mellett található a Bushido sportklub, ahol több 

mint tíz éve harcolta ki Balázs fi am judóban a kék övet. Persze az alapokat a 

Honvédban sajátította el Péter és Tibi bá’-nál. Most pedig (mintha egy látha-

tatlan kéz egy óriási mozdulatot tett volna) az � fi a (vagyis az unokám, Rafael) 

izzasztja és fegyelmezi magát Wing Tsun mester testi/lelki instrukciói szerint. 

(Cserebogár, sárga cserebogár…) De hát ez csak az én (testi-lelki) „bogaram”, 

neki a végtelen jöv�! Amíg bent küzd a kis szamurájtanítvány, ide-oda kószá-

lok. Elsétálok a Cafe Wacker óratornyáig, ahol szerdán és szombaton óriási piac 

van, és ennek csücskében egy török zöldséges, nevezett Ibrahim, aki viszont a 

hét többi napján gyakorolja királyságát. Itt keresztezzük a forgalmas és széles 

Habsburger Allét, és botlunk bele abba a balettiskolába, ahol Koltai Robi aratott 

legalább ilyen zajos sikert els� frankfurti fellépésével. � óvodának nevezte, de 

szépen befért száz dülöngélve röhög� feln�tt is. Egy piruettel odébb a „Buch-

Wein” üzlet különös kombinációja: könyv és alkohol, irodalom és min�ségi 

bor, költészet és nemes ned�, avagy tinta (mindkét értelemben) és a szellem 

mámora (még több értelemben). Egy hangban és népességben b�séges talján 

család végre magára talál az olasz fagylaltosnál. Az utca túloldalán egy luxus-

ágynem�-üzlet álmodozik rólunk (vagy mi �róla?). És észrevétlenül (közeledve 

a centrumhoz) egyre igényesebb és drágább üzletek következnek. Egy öreg 

harmonikás hamisítatlan Szajna-parti hangulatot varázsol a Majna kósza illatá-

ba. Kicsit odébb törökök pihennek-zsibonganak a padokon. A Salon Mariából 

egy fi noman lebben� ázsiai fátyol lép ki, és meg sem áll az Elite áruházig, 

ahol ruhára cseréli szorgalmasan megkeresett pénzecskéjét. A  télb�l-dérb�l 

végre kivetk�z�, kecsesen nyúlánk n�k lázasan keresgélik a Mei-mei, Hei-hei, 

M-Day, Number Seven, Anusha, Tulu, Pus, Bailly Diehl, Aries boltocskák pol-

cain a csalogató, férfi szemet gyönyörködtet�, barátn�t pukkasztó ruhácskákat. 

A  Merianplatz földalatti-megállónál két öreg gitáros harminc évvel ezel�tti 

slágereket penget. Pár méterrel arrább oszlop alakú üvegajtós könyvespolcba 

botlok, a  város legkisebb könyvtáraként hirdeti magát. Tolsztoj, Irwin Shaw, 

Stendhal, Huxley. „Elviheted a kiválasztott könyvet, de kérünk, hozd vissza! Ha 
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van otthon nélkülözhet� példányod, szívesen elfogadjuk.” Talán nincs elvesz-

ve minden. Rövid emlékezés Johannes Gutenbergre, aki 1454-ben települt át 

Frankfurtba, s  munkássága nyomán hamarosan elszaporodtak a nyomdák. 

S�t, a könyvvásár divatja is neki tulajdonítható – bár Frankfurt V. Frigyes vá-

rosrendezési privilégiuma folytán már 1240-t�l nemzetközi vásárvárosnak szá-

mított. Forró magyar lángost vásárolhatsz pénteken és szombaton 11–19-ig a 

Christuskirche el�tt (noch dazu: ördög�z� fokhagymával). Aztán egy mosolygó 

n� vonaglik végig fejhallgatóval a fején az olasz kávéházak, török pizzériák és 

kebabok el�tt. Már lejárt választási plakáton a képvisel� kéri, hogy rá szavazz, 

arca Michael Jacksont idézi (közvetlenül a halála el�tt). A Rinks bisztró felvesz 

felszolgálónak, ha nett és udvarias vagy. (Ez természetes, de azért igyekeznünk 

kell.) A söröz�k elé már építik a méteres képerny�ket, este nyolckor kezd�dik 

az Eintracht–Bréma összecsapás. A Dulce cukrászdánál hosszú sor áll, itt koty-

vasztott csokoládékra és fagylaltokra várnak a türelmükben is fegyelmezett 

polgárok, akik olvasták a legújabb holland kutatási eredményeket, miszerint a 

fl avonokban gazdag, sötét csokoládé a vérnyomást olyan mértékben csökken-

ti, hogy ett�l a szívinfarktus vagy a szélütés kockázata ijedtében kb. 21%-kal 

lesz alacsonyabb, mert hatására az erek bels� felszínének sejtjei több értágító 

anyagot termelnek. (Csodálatos dolog ez a tudomány! Az ember csak ámulva 

tömi magába a csokoládét!)  Ó, jaj, lehet, hogy vissza kell kanyarodnom a kez-

detekhez és rohannom Bornheim felé! A kis Wing Tsun harcos tokba csúsztatja 

a patkányfarok botot és a kantoni pillangókést, meghajol, kilép az utcára. Pe-

king? Frankfurt? Nápoly? Isztambul? Budapest? Bölcs és h�vös nyugalommal 

néz rám. Na, mehetünk haza, nagypapa, mondja a szemével. Haza…

Cserna Csaba Frankfurtból

Smula Solsäter

Esztelenek vagyunk mi
nyomorultak
mindenütt a magunk hasznát keressük
tyúkperekbe gabalyodunk
kihívjuk magunk ellen a sorsot
szítjuk a gy�löletet
ott ténfergünk ahol a part szakad
b�rünket önként visszük a vágóhídra
Még jó hogy létezik egy t�lünk teljesen független valóság
(lám! kibújik a szög a zsákból)
hogy a világ�r egyre tágul
hogy kontár karmunk nem vájhatjuk vad iramban menekül� galaktikákba
hogy csak közvetlen környezetünkben tehetünk kárt
hogy a természet olykor keményen visszavág
bár a figyelmeztetést elhessentjük
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Kár menteget�zni
nincs kiút
A felel�sség egyedi és átruházhatatlan
Mindenki magára vessen

  

Talán félreérthet� amit korábban írtam
talán félremagyarázható
Szeretném leszögezni:
én nem vagyok próféta
igazságot sem osztok senkinek
nem félek
nem remegek
akinek kedve van hozzá ám tegye
és szó sincs itt a csüggedésr�l
Ne higgyétek hogy nem élvezem az életet
Viszonylagos jólétben élek
egészségi állapotom magas koromhoz képest ragyogó
személy szerint semmi okom panaszra
Nem vagyok vak
látom hogy körös-körül tombol a nyár
A többi érzékszervem is kifogástalanul m�ködik
Szabad óráimban
költhetnék gyengéd szonetteket a szerelemr�l
vagy rímekkel tarkított tirádákat err�l-arról
Emelkedett stílusban alkotott m�veimmel
melyeket megt�zdelnék számos mély idézettel
hogy ritka m�veltségem csillogtassam
kivívnám az irodalmi körök elismerését
és lesülne pofámról a b�r
Mert nem lehet szemet hunyni afelett
hogy mi folyik a világban
A bestialitás olyan mint a rákos daganat
szinte lehetetlenné teszi a gyönyört
az élvezkedést
és terjed megfékezhetetlenül
világszerte
Nem tesz különösen boldoggá az a tény
hogy jelenleg mások hátán csattan az ostor
és a sok galádságot mintegy páholyból szemlélhetem
Meglehet
rám is sor kerül
én sem leszek kivétel
Ha jós lennék
az lenne a legf�bb kívánságom
hogy teljes szégyent valljak
hogy jövendöléseimb�l egyetlen egy se váljon valóra
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Er�lködtem
már amennyire t�lem tellett
hogy szabadságom meg�rizzem
Az öregség beskatulyáz
vén trotli
magatehetetlen svéd nyugdíjas lesz bel�lem
Mit tehet az aki szökevénynek született
ha a lábai cserbenhagyják
Beadja a derekát?
Nem hiszem!
Inkább kámforrá válik
Testét átengedi a rothadásnak
A megválaszolatlan kérdések zömét
magával viszi a másvilágra

Gaál Zoltán Svédországból

Lillehammer – Budapest

Olvasták, ugye? A  legújabb kötetemben is (Krúdy-kalucsni, Hamsun-köpö-

nyeg, Napkút, 2013) szerepel egy lillehammeri történet. Kétévente érdemes 

ellátogatni oda a Sigrid Undset Irodalmi Napok eseményeire. Az egyhetes ren-

dezvényen szinte duplájára n� a kistelepülés lakossága. A belváros sz�k utcáin 

lépten-nyomon írókba, a könyves szakma körül ügyköd�kbe botlik az ember. 

Nemcsak fejbiccentésre, kurta köszöntgetésre futja az id�b�l, hanem társalgás-

ra is. Elbújva a t�z� nap, esetleg a hirtelen támadt záporok el�l, kávézóasztalok 

köré ver�dve. Az autogramkérés errefelé, itt északon kevésbé divatos, annál ter-

mészetesebb viszont, hogy az ország minden pontjáról idesereglett irodalom-

oktató és -kedvel� tanárok – minden formalitást mell�zve – szóba elegyednek a 

szerz�kkel. De nem a befutottakkal, ellenkez�leg, leginkább a kezd�kkel, a ke-

vésbé ismertekkel. Érthet� talán, az utóbbiakról tudni kevesebbet a sztárokat 

favorizáló média téves, félrevezet�, károsnak is mondható sztárpolitikája miatt.

Rám van írva talán, hogy magam is tollforgató vagyok? Vagy csak mert távol 

a tömegt�l, félrehúzódva olvasok, engem is megkérdeznek, hogy soromra váró 

szerepl� vagyok-e egy parkbeli rendezvényen. A  választ nem sürgetvén el�bb 

maguk mesélik el, hogy honnan és mikor jöttek. Egy kétszáz lelket számláló 

északi szigetr�l, a Lofotokon túlról. Kollégák, egyik�jük irodalmat tanít, barátn�-

je, ha jól értettem, iparm�vész. Kézzel, varrógéppel alkot apró emléktárgyakat, 

díszes használati textileket. Maga varrja a ruháit s a környékük népviseletének 

egyes darabjait. Bevallom, nem mindent értek, er�s tájszólással beszél épp a 

kézm�ves, akinek a tevékenységéhez amúgy is kevésbé értek, mint az irodalom-

hoz. Gyakran visszakérdezek, és ezt nagyra értékelik, mert alkalmat nyújt arra, 

hogy jót, hasznosat tegyenek, egy félig idegennek kitárulkozzanak. Attól végképp 

felvillanyozódnak, hogy m�szaki végzettségem ellenére író vagyok, s ráadásul az 
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általuk is ismert, kedvelt norvég költ�ket magyarítom. Nem egyperces dics�ség-

ben van részem, talán a világon sehol nem becsülik meg ennyire azt az önzetlen 

kultúraközvetítést, amit az elmesélésemb�l a maguk értékrendszerébe kódolnak 

át. Dolgozik bennem a kisördög, s kockáztatva a rám sugárzó kedvességüket, 

megkérdem, hogy szokás-e az ismeretségi körükben, vidékükön az írókat, m�-

vészeket rangsorolni. Pl. többre tartják-e a megfi lmesített, könyvlista-vezet�, 

címlapokra nagyított krimiírót, mint az egyetlen északnorvég kiadó alkotóit. 

Sokatmondóan legyintenek, pedig az erre lakók nem mutogatósak. Józan, két 

lábbal a földön járó értelmiségiek, akik inkább hallgatnak a „még szakképzett” 

könyvesbolti eladóra és a könyvtárhajó alkalmazottjára, mint a reklámokra. 

Ezen a ponton érdekes fordulatot vesz hármunk története. Elárulom, hogy én 

meg egy busszal vándorló könyvtárost ismerek, ifjúsági regényeket ír, egyet 

közülük le is fordítottam, s  bemutattuk néhány magyar iskolában. A  parkból 

már együtt megyünk a közeli étterem emeleti bárjába, ahol éppen négy ifjúsági 

irodalmat m�vel� szerz� mutatkozik be, köztük Linn T. Sunne, a  fent említett 

írón�. A program után összehozom �ket, úgy örülnek egymásnak, mintha régi 

ismer�sök lennének. Míg engem dicsérnek egymásnak agyba-f�be, én csendben 

elköszönök, s csak halkan jegyzem meg, hogy ha mindössze ennyi történt volna 

velem e bizonyos kötet lefordítása kapcsán, már akkor is b�ven megérte volna.

De sokkal, sokkal több történt. A kéziratot jó el�re megküldtük négy pesti 

iskola lelkes tanárainak, hogy id�ben felkészíthessék diákjaikat a könyvfesztivál 

idején hozzájuk is ellátogató norvég szerz�vel való találkozásra. Évek óta kö-

vetkezetesen szorgalmazom ezt a pluszmunkát sem sajnáló ismer�s tanárok, 

iskolaigazgatók körében. Nincs új a nap alatt, egyszer magam is belecsöppen-

tem egy író-olvasó találkozóba immár ötven évvel ezel�tt. Életre szóló élmény 

volt. Dolgozatot írtunk az ott szerzett élményeinkr�l, mint azt tették kérésünkre 

most is néhányan.

Linn T. Sunne: Tolvaj a hegyen (Napkút Kiadó, 2013) cím� regényér�l osz-

tályf�nökünkt�l értesültünk. Bárki jelentkezhetett, hogy elolvassa, és nekik 

elküldte e-mailben a történetet. Nem tartott sokáig, egy délután alatt elol-

vastuk, mert nagyon izgalmas, váratlan fordulatokban gazdag volt a történet.

Elkezdtünk készül�dni az író-olvasó találkozóra. Kérdéseket gy�jtöttünk, 

és mindenki nagyon izgatott volt.

A találkozót nagyon élveztük, mivel választ kaptunk kérdéseinkre, hallot-

tuk a norvég nyelvet, amit a könyv fordítója, Kovács katáng Ferenc tolmácsolt 

nekünk. A találkozó végén lehet�ségünk volt átvenni a megrendelt könyveket, 

amiket az írón� mindenkinek névre szólóan dedikált. Végül közös fotókat 

készítettünk.

Mindannyian nagyon élveztük ezt a találkozót, reméljük, máskor is ellá-

togatnak hozzánk más szerz�k is, és lehet�ségünk nyílik elolvasni m�veiket. 

(Orosházi Anna és Magyari Réka 7. z)

[…] Nekünk személy szerint nagyon tetszett a könyv, mivel ez egy krimi 

regény. Rettent�en izgalmasnak találtuk, érdekes titkok kerültek napvilágra, 

és tanulságokat is levonhattunk.

Nagyon tetszett, és reméljük, sok könyvét olvashatjuk még az írón�nek.
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Nagyon szerettük volna megismerni, de sajnálatosan a várva várt talál-

kozó idejére mindketten megbetegedtünk. Így örök emlékként csak társaink 

elbeszélése marad, és az írón� által dedikált könyv.

Reméljük, máskor is ellátogatnak hozzánk, és akkor mi is részt tudunk 

venni egy ilyen találkozón. (Kása Zita Klára és Weisz Anita Helga 7. z)

[…] A  találkozót nagyon izgatottan vártuk, mivel még egyikünknek sem 

volt alkalma igazi íróval találkozni. A  könyvet érdekesnek találtuk, mert 

Oszkár kalandján keresztül megismertük a norvég húsvéti ünnepet, aminek 

számunkra az a különlegessége, hogy hideg, havas id� van. Fordulatosnak ta-

láltuk a történetet, mert nem számítottunk arra, hogy Marie néni lesz a tolvaj.

A  találkozón az írón�, […] felolvasott egy részt, melyet nekünk kellett 

felismernünk. Feszülten vártuk, hogy kérdéseinkre választ kapjunk. Sok min-

dent megtudtunk róla és a könyv írásáról. Reméljük, hogy újabb történetét 

is olvashatjuk, és újra találkozhatunk vele. (Tarnói Noémi és Varga Lilla 7. z)

[…] A tavaszi szünetben olvastam el a kéziratot. Már a történet vége el�tt 

kitaláltam, hogy ki volt a tolvaj, és nagyon örültem, hogy igazam lett. Egy-két 

dolog furcsa volt azért a könyvben. A történet szerint vonaton utaztak, de lát-

szólag nem volt náluk csomag! Mert amikor leszálltak a vonatról, akkor sílécen 

mentek a házig, akkor pedig nem volt lehet�ségük csomagot cipelni. A másik, 

hogy bár nem vásároltak soha semmit, de mégis volt ennivalójuk, meg min-

den, ami kellett. Egy elírást is találtam a kéziratban, Eline neve többször rosszul 

szerepelt, fel is hívtuk a kiadót, szóltunk, javítsák ki, de azt mondták, hogy már 

nyomdában van a könyv. Amikor a találkozó végén megkaptuk a könyvet, sze-

rencsére abban már jól szerepelt, tehát valaki más is észrevette és kijavította.

Egyik délel�tt volt a találkozó, több osztályból jöttek a gyerekek, több tanár 

is eljött, és az igazgató is. Az írón� a fordító bácsival – Kovács katáng Ferenc – 

érkezett. Linn elegánsan öltözött, hosszú szoknyában volt és kardigánban. 

Nagyon fi atalosan nézett ki, kedves volt és jókedv�, mindig mosolygott. Be-

mutatkozott és lehetett kérdezni t�le, amit csak gondoltunk. Én is készültem, 

de aztán olyan sokan kérdeztek mindenfélét, hogy mindenre megkaptam a 

választ, így nem volt már más kérdésem. Linn olvasott norvégül a könyvb�l, és 

ki kellett találni, hogy melyik rész volt. Egy fi ú kitalálta, és kapott a könyvb�l, 

ajándékba. Ugyanígy az írón�nek is olvastunk fel magyarul, és � is kitalálta, 

hogy melyik része volt a m�nek. (De � nem kapott ajándékot érte.) Az egyik 

fi ú a norvég könyvb�l olvasott fel, angolosan ejtette ki a szavakat, a  fordító 

ekkor mesélte, hogy a norvég nyelv az angol és a német keveréke. De mi jót 

derültünk a felolvasón, a mi fülünknek viccesen hangzott a norvég szöveg. Linn 

elmesélte, hogy Oskar visszatér� szerepl�, már több könyvében szerepelt, és 

ikreket is szívesen szerepeltet, mert – ha jól emlékszem – neki is ikrei vannak.

Norvégiában jelent�s gyerek- és ifjúsági íróként tartják számon, díjakat is 

kapott már, de ez volt az els� könyve, amit magyarra fordítottak. A  fordító 

bácsi elmesélte, hogy � tanár is, az interneten tart órákat, ahol a diákok web-

kamerán keresztül tanulnak. A diákok ugyanabban a teremben vannak és vá-

laszukat a mikrofonba mondják, amit körbeadnak. Linn is tanárként végzett, 

de könyvtárban is dolgozik.
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A könyvet névre szólóan dedikálva kaptuk meg, nagyon örültem neki, mert 

ez az els� olyan könyvem, amit az írója személyesen dedikált. És ez volt az 

els� író-olvasó találkozó, amin részt vettem, szívesen elmegyek máskor is. Úgy 

hallottuk, hogy Linn csak a mi iskolánkba jött el, így ha lefordítják magyarra 

más könyvét is, akkor reméljük, jöv�re is találkozhatunk vele. (Veres Atilla 6. n.)

[…] Az író-olvasó találkozót Angéla néni szervezte az 5. és 6. évfolyam 

számára. Kíváncsian vártuk, hogy végre találkozzunk egy igazi, él� íróval.

Linn Norvégiából jött, 4 gyereke van, és úgy néz ki, mint bármelyikünk 

anyukája. Kovács katáng Ferenc fordította a könyvet, és itt is � tolmácsolt ne-

künk. Játszottunk olyat, hogy Linn norvégul felolvasott egy oldalt a könyvb�l, 

nekünk pedig ki kellett találni, hogy melyik részlet volt az. Én kitaláltam, de 

mivel hátul ültem, nemigen vették észre a jelentkezésemet. Nemcsak a könyv-

r�l beszélgettünk, hanem hogy milyen szokások vannak Norvégiában. A hús-

vétot teljesen másképpen ünneplik, mint mi. Felmennek a hegyekbe, síelnek 

és krimit olvasnak. Megtudtuk azt is, hogy Norvégiában sok gyerek születik, 

ezért nagyobb esély van rá, hogy ikrek szülessenek. Az írón�nek is vannak 

ikrei. Egyébként a húsvét és az ikertestvérek is benne vannak a könyvben.

Majdnem két órát voltunk együtt, de nagyon gyorsan elment ez az id�. 

A végén az írón� dedikált. Ez az els� olyan könyvem, amit az írója nevemre 

aláírt. Ennek nagyon örülök. Remélem, jöv�re is lesz a suliban hasonló ese-

mény. Remélem, a könyv is, amit majd el kell olvasni, legalább ilyen jó lesz, 

mint a Tolvaj a hegyen. (Galambos Barnabás 6.n)

Az írón� el�ször járt Magyarországon. �, meglep� módon, a világutazó nor-

végekhez képest ritkán jár külföldre. Tanulmányaira koncentrált, majd öt gyer-

meket szült. Vidéki házuk körül rengeteg a munka, két állása van, s emellett ír is. 

Nem csoda hát, hogy alig tudott id�t szakítani a budapesti könyvfesztiválra. Nyi-

tott szemmel, érdekl�dve követte a zsúfolt programhoz passzított élénk tempót.

Az író-olvasó találkozókat az iskolák, a  tanárok megismerésével kezdtük. 

Néhol gyerekkórust hallgattunk, helyi kiállítást néztünk meg, végül az iskolai 

menzákon a kicsikkel együtt étkeztünk.

Linn azt furcsállta leginkább, hogy a gyerekek el�re felkészültek a találko-

zóra, s a történet ismeretében olyan kérdéseket tettek fel, amikkel a korábbi 

norvégiai rendezvényeken még nem találkozott. Meglep�dött azon is, hogy a 

nagy létszámú rendezvényeken milyen fegyelmezett, ugyanakkor aktív és ér-

dekl�d� a 10, 12 éves korosztály.

Lillehammerben felidéztük a pár napos magyarországi tartózkodás élmé-

nyeit. A  könyvfesztivál forgatagát, a  földalatti szecessziós állomásait, a  villa-

mosozásokat, az Olvasástársaság két minikonferenciáját, az Idegennyelv� 

Könyvtár rendezvényét és a hideg északról az áprilisi korai nyárba csöppent 

„túlöltözött idegen” pánikszer� ruhavásárlását. Meséltem a gyerekek róla szóló 

beszámolóiról, �szintén elcsodálkozott. Enyhén el is pirult.

Kinéztünk a kékl� hegyoldalra. Röpke felh�szakadás után ragyogóan fénylett 

a méregzöld, dús növényzet. Linnt körülállta az iménti hallgatósága, faggatták, 

beszéltették. Nem tudtam rákérdezni, hogy mikor jön újból Magyarországra.

Kovács katáng Ferenc Norvégiából


