
létre korlátozódnak, túlvilági re-
mény nem hajtja õket, a vallás sze-
repe csupán a társadalmi igazságos-
ság hirdetésében merül ki.

Cso Sze-hi meglepõen plaszti-
kusan (számunkra majdhogynem
komikusan) írja le szereplõi mozgá-
sát, ami elsõre igen szokatlannak
tûnhet. Ezen ábrázolás szerint a
szegénység, a szánnivalóság a sze-
replõk megjelenésében, testi fogya-
tékosságában is manifesztálódik,
ami szintén a mesék eszköztárára
jellemzõ. Nem derül ki egyértel-
mûen, milyen szerepet szán a szer-
zõ a gyakori, egy novellán belüli
narrátorváltásnak, ami idõnként
megnehezíti a szöveg olvasását; ez
az elbeszélésmód talán a törede-
zettség ábrázolását szolgálja.

Bármilyen kitörési kísérlet ele-
ve kudarcra ítéltségét, a szereplõ-
ket még az elvileg megnyugtató pi-
henés közben is fullasztóan körbe-
ölelõ világot tökéletesen érzékelte-
ti A Klein-kancsóból idézett részlet:
„A tengerhez mentünk, egy nej-
lonzacskóban italokat és félkész
ételeket vittünk magunkkal. Et-
tünk, beszélgettünk és énekeltünk
a szennyezett tenger partján. Ami-
kor megmártóztunk a tengerben, a
vízbõl áradt az olajszag. A lelkész
nem tudott úszni. Ahogy haladtam
elõre a hullámokkal szemben, lát-
tam, hogy int nekem, ne ússzak to-
vább. Megtettem még harminc
métert, aztán visszafordultam.
A testemet befedte a fáradt olaj

[…]. A fehér törölközõ fekete lett,
és bõrömrõl, amire a fáradt olaj rá-
tapadt, lesiklottak a vízcseppek.
Lerogytam a homokon, émelygett
a gyomrom.”

A kötet elbeszélései önállóan is
olvashatók, a lineáris olvasási mó-
dot betartva azonban regénnyé áll-
nak össze, melynek fõszereplõi a
Törpe és családja. A kötet végére
egyértelmûvé válik: a törpeség
nemcsak a fizikai adottságot, ha-
nem a generációról generációra
öröklõdõ kiszolgáltatottságot és a
bekódolt alárendeltséget is jelenti.

SZÛTS-NOVÁK RITA

(Fordította Kim Bo-guk és Vargha
Katalin, Nyitott Könyvmûhely, 
Budapest, 2008, 304 oldal, 2980 Ft)

Huszadik századi
indiai novellák

India az angol nyelven megjelenõ
könyvek piacán a harmadik legter-
mékenyebb ország a világon –
önálló mûvek, és nem csak a lakos-
ság méreteibõl adódó példány-
számok tekintetében. A detroiti
Gale Kutatóintézet által készített
bibliográfia több mint félezer angol
nyelvû indiai prózaírót listáz. Ha
ehhez hozzávesszük, hogy az angol
csak egy az Indiában beszélt számos
nyelv között, a Noran Kiadó szinte
lehetetlen feladatra ítélte a Husza-
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jük, nemsokára itthon is megjele-
nik a folytatás.

CSEPREGI JÁNOS

(Fordította N. Kiss Zsuzsa, 
Európa Könyvkiadó, Budapest, 2007, 
496 oldal, 2900 Ft)

CSO SZE-HI:
A törpe

Cso Sze-hi A törpe címû kötete a
koreai realista próza talán legmeg-
határozóbb alkotása. Sikere (több
mint 150 kiadást élt meg hazájá-
ban) azzal magyarázható, hogy a
koreai gazdasági csoda világával
szembeállítja a mérhetetlen áldoza-
tokat követelõ és gyakor-
latilag csak szenvedést ho-
zó évtizedek mindennap-
jait. Cso Sze-hi az általá-
nosan elfogadott és meg-
szokott, boldogságot hir-
detõ, a sikerekrõl számot
adó mûvekkel szemben
szereplõi megpróbáltatá-
sain keresztül mutatja be
az újjáépítés, az iparosítás éveinek
árnyoldalát.

A konfliktusok forrása a ki nem
mondott, de folyamatosan szem
elõtt tartott törvények szabályozta
társadalmi hierarchia szigorúsága
és megkérdõjelezhetetlensége. A kö-
tet szereplõinek csupán egy részét
ismerhetjük meg névrõl (Jang-ho,

Jang-hi, Jun-ho és mások). A többi
szereplõ nevébõl (Kacskaláb, Pú-
pos, Részeges) egyértelmûen kiol-
vasható a szerzõ általánosításra, ka-
rakterizálásra, meseszerûsítésre irá-
nyuló szándéka. A fordítók, Kim
Bo-guk és Vargha Katalin utószava
szerint „A mesebeli technika és me-
taforikus kifejezésmód, a mondani-
való gyerekmesébe ágyazása volt az
egyik lehetséges mód, amellyel ki
lehetett kerülni a korszakbeli erõs
cenzúrát”.

A Törpe és családja egészen ad-
dig hajlandó eljátszani (elszenved-
ni) az évszázadok óta rájuk osztott
szerepet, a zokszó nélkül éjjel-nap-
pal dolgozókét, míg világossá nem
válik számukra, hogy a gazdasági és
társadalmi elit már rég feladta a

kollektivizmus eszméjét.
A kötet egyik fõ problé-
maköre a lakhatási joghoz
kötõdik, egy olyan foga-
lomhoz, amely az európai
olvasónak nem sokat
mond, ám a koreaiak szá-
mára gyakorlatilag az élet-
hez való jogot jelenti. Ez a
jog (is) gyakran spekuláci-

ók eszközévé válik. A novellákban
fontos szerepet kap még a (dolgo-
zókat gyakran eláruló) szakszerve-
zet, az elittel szembehelyezkedõ, a
munkások jogaiért küzdõ és így ve-
szélyesnek nyilvánított (protestáns
és katolikus) egyház. A szereplõk-
nek általában alig vannak vágyaik;
ha vannak, azok az emberhez méltó
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