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Őszi reggel
Körfűrész visít
kétségbeesetten.
Atyámfiai
atomreaktor híján
felaprítják tűzrevalónak
az őszi verőfényt.
A fákról
kövér verejtékcseppek
hullanak,
ráncos húgaim
füles kosarakba szórják,
s elrakják télire.
Ablakom alatt
bővérű ludak rekedt gágogása
ájtatos falusi zsoltár.
Biciklis fekete angyalok
röpködnek álmosan.
Égő csipkebokrokban
kék kötényes istenek
gyűjtik a lekvárt.
Mózes bátyám
pálinkát főz a pince mélyén.
A kőtáblákat
jó néhány éve összetörte,
s kikövezte velük
az udvarát.
Most részegen,
gyanútlanul,
de némileg bandzsítva
új törvényekre oktatgatja,
szilvóriummal itatgatva,
vendégét: a költőt.
1968
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Mi lesz veled, szürkeállomány?
A helyzet tényleg komoly, ha
már a 82 éves Alain Delon is
ekképpen sóhajtott fel a Paris Match című magazinban:
„Nincs többé tisztelet, nincs
adott szó. Csak a pénz számít.
Egész nap csak a bűnözésről
hallunk. Tudom, hogy sajnálkozás nélkül hagyom majd itt
ezt a világot. Utálom ezt a kort,
hányok tőle!”
Lépjünk most nagyvonalúan
túl azon a tényen, hogy maga
a (volt) idol is hozzájárult életével, a világról alkotott felfo-

gásával, kijelentéseivel, még
talán a sztárallűrjeivel is egy
ilyen világ kialakulásához. Az
pedig még a javára is írható,
hogy zavarják őt korunk vadhajtásai. S az is igaz, hogy az a
világ, amelyben ő olyan nagyon
otthon volt, más világ volt, rendezettebb, kiszámíthatóbb. A
filmjei is kétségkívül veretesebbek voltak, jobban meg voltak
csinálva, mint napjaink gyorsított módon előállított tucat-termékeinek többsége.
A helyzet tehát, úgy tűnik,

komoly: egyre több olyan sóhajt hallunk, melyek nyomán
erőteljesen fogalmazódik meg a
kérdés: merre halad világunk?
S mi vár a most felnövekvő generációkra?
Persze, nehezen találunk
az emberiség történelmében
olyan időszakot, amikor ezt a
kérdést ne lehetett volna feltenni. Fel is tették az előttünk
járók is, vastagon: Athénben
múzeumban mutogatnak olyan
kőbe vésett, több mint kétezer
éves feliratot, amelyen a kora-

beli görög társadalom pedagógus napszámosa panaszkodik
a világ átgondolatlan változásai
és az új generációk tiszteletlenkedései miatt.
De érezzük, itt van a probléma a mindennapjainkban is, hiszen még Sándor bá is, kicsiny
szülőfalum volt focista-idolja is
imígyen sóhajtott fel nemrégiben a község korcsmájának udvarán: mondjátok már, milyen
világ ez, hogy ahhoz, hogy helyesen kiejtve fel tudjuk sorolni
a magyar foci első osztályának

Csáky Pál
legjobb játékosait, fél Afrika
több tucatnyi dialektusát kell
elsajátítanunk? Hol van már a
szép, kerek magyar NBI, mondjuk 1966-ból, amikor éppen a
Vasas (Varga – Bakos, Mészöly,
Ihász – Mathesz, Berendy –
Molnár, Puskás, Farkas, Fister,
Korsós) nyerte a bajnokságot a
Fradi előtt? Igen, a szintén csak
megsüvegelendő teljesítményt
nyújtott Fradi előtt, melynek
névsorát is betéve fújta, s fújja
most, bő fél évszázad múltán is,
tekintettel arra, hogy bár maga
folytatás a 2. oldalon
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rendíthetetlen Vasas-drukker
volt, de tisztelte az ellenfelet
(Géczi – Novák, Mátrai, Páncsics – Juhász, Szűcs – Karába,
Varga, Albert, Rákosi, Fenyvesi)! Persze, volt közöttük akkor
is idegenül – németesen vagy
szlávosan – csengő név, de ahhoz képest, ami most van...!
Nos, kell ennél nyomósabb érv
ama kérdés hiteles elsóhajtására, hogy merrefelé halad ez a
világ?
Improvizált magyarázatok
helyett maradhatunk talán annál a megállapításnál, hogy a
közeg, amelyben élünk, tényleg
nagyon megváltozott. S urambocsá, még csak nem is a foci
terén történt változások a legmélyebbek. Vannak itt másféle
zavarok is.
Az ember szinte félve mondja ki: néha úgy tűnik, mintha
agyonnyomna minket a műszaki fejlődés. Mondhatjuk ezt
ama korszak határán, amikor
már a gyógyításban is megjelennek a ráolvasás elektronikus
változatai: mindenféle kütyüket építenek be lassan új szervek gyanánt az emberi testbe,
így próbálván meg korrigálni
mindama romlásokat, amelyeket az idő és az életmód okoz.
Változott – s változik – világlátásunk is. Akkora információs cunamikat, amelyek naponta zúdulnak ránk, soha nem
látott a világtörténelem. Nem is
tudjuk kezelni őket, érezhetően
rengeteg kortársunkat maga
alá temeti ez a helyzet.
Manapság vannak, akik
nagyban kárhoztatják a múlt
század hatvanas éveiben erőre
kapó, liberalizmustól fűtött új
mozgalmakat, filozófiai iskolákat is. Én azt mondom, ne öntsük ki a gyereket a fürdővízzel.
Azoknak a gondolatoknak ott,
akkor megvolt a maguk feladata, még a sehova sem vezető
hippi mozgalomnak is, talán.
Ez utóbbinak főleg azzal, hogy
bemutassa: az ő útjuk totális
zsákutca. Egy dolog utólag viszont tisztán látható: az ötvenes
évek görcseit kellett fellazítani
az akkori kis forradalmakkal,
azokat a szerencsétlen, agybajos lóugrásokat, amelyek kis
híján atomháborúba sodorták
a világot. Még a durva sztálinizmus is prágai tavaszba szelídült a hatásukra, s később az
új, a szabadságra alapozó világeszme kitermelte magából a 10
milliós Szolidaritást is. Dőltek a
konvenciók, s ez még a Vatikánba is begyűrűzött, egy tehetséges lengyel pápa személyében. Bizony látni kell, hogy az
új szubkultúra, a beatzene és a
hozzá kapcsolódó életérzés – tehát még a hosszabb haj és a far-
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mernadrág is – hozott egyfajta
erőteljes felszabadulást. Tabuk
dőltek le – mígnem megsemmisült a gonosz birodalma, a volt
szocialista világrendszer is. S
lett csendesebb, feszültségektől
kevésbé terhelt a világunk.
A probléma azzal van, ami
ezután következett. A felszabadító lendület belefúlt a jóléti
társadalom pépjébe, s a nyugati társadalmak mesterséges
problémákat kezdtek látni ott
is, ahol ilyen problémák nem
voltak. Az ember nem tudott
igazán élni a szabadsággal, s
nem tudta kezelni az egyidejűleg megjelent, a technikai
forradalom által rázúdított új
lehetőségeket sem. Mintha egyfajta virtuális agyzsugorodás
állapota felé csúszott volna el
az egykor dicső homo sapiens,
az információs szuperrobbanás pedig egyszerűen mintha
agyonnyomta volna őt. A szociálisan-műszakilag legfejlettebb
társadalmakban a leginkább.
A szabadság szabadosságba
fordult át, a jó értelemben vett
rend, a szükséges szervezettség
hiánya pedig az anarchia felé
sodort el sokakat. Értelmes új
gondolatok, eszmék nemigen
születtek, korcs álelméletek talán, s mindeme folyamatok tetejére oda terpeszkedett a gőg,
a mérhetetlen kivagyiság: a
magasról való letekintés, hogy
akik nem értenek velünk egyet,
azok maradiak, fasiszták, faagyúak... Ebben a napi agydarálásban ijesztően mélyre sülylyedtek az ingerküszöbök, s az
egekbe emelkedett az emberek
manipulálhatósága...
Mi lesz ebből, kérdezhetné
bárki, ha eljutna idáig gondolatban – ugyanis éppen az a
legnagyobb probléma, hogy
az emberek sokasága el sem
jut addig, hogy ilyen kérdést
feltegyen. Pontosabban az a
jellemző napjainkra, hogy az
emberek többsége gondolatban
semeddig nem jut el. Nem is
igényel ilyesfajta exkurzust, jól
elvan a saját igénytelenségében, hiszen az egész létfilozófia,
amelyet a média naponta ránk
zúdít, a nézd meg – vedd meg
– edd meg lánc mind a hamis
semmit csinálás felé sodorja
őt: enjoy, enjoy reggeltől estig,
a nap 24 órájában! Bizonyára nem véletlen, hogy maga az
ENSZ is azt mondja, hogy a
múlt század nyolcvanas éveitől
butul az emberiség, pontosabban: kimutathatóan csökken az
emberek intelligenciahányadosa. Tarol az sms-kommunikáció, s már a tanárok is mondják:
romlik a fiatalok szövegértése.
Most értünk el a lényeghez.
Nem csupán az irodalomról, a
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lexikális tudásról vagy inkább
annak hiányáról van itt szó,
hanem ennek mélyebb összefüggéseiről: mindez ugyanis az
érzelmi élet elsivárosodásával
jár, a lét kiüresedésével, értelme megkérdőjeleződésével.
S hogy ez hová fog vezetni?
Magyarország is megélte már
a maga traumáit, egymás után
két évben is Győzike lett a legnépszerűbb magyar személyiség. Azt már nem is merem számon kérni, hogy miért nem egy
magyar színész, író vagy költő,
esetleg egy történelmi személyiség... De hogy egy sportoló vagy
rockzenész sem, hanem egy
Győzike... Attól tartok, ez nagyon sokat elmond korunkról.
Ma, abban a világban, ahol
a kereskedelmi tévécsatornák
dominálnak, ahol a nézettség a
szent tehén, ezek a kerge apostolok egyre mélyebben nyúlnak
az emberi lélek legprimitívebb
rétegeihez, fütyülve arra, hogy
ezzel maguk is a lefelé való csúszás motorjaivá válnak. Kiszolgálják az ember legalacsonyabb
ösztöneit azzal a trükkel, hogy
azt sugallják neki: mi azonosulunk veled! Közben pedig csak
arról van szó, hogy így manipulálhatóbbá válik a zsákmány, a
valaha volt homo sapiens... Az
általuk szórt igénytelenség néha
már fáj, s olyan viszonyok közé

taszít bennünket, ahol az ember
már ki sem meri mondani hangosan, hogy volt itt egy olyan
időszak is – nem is olyan régen
–, amikor nyelvvédő programok
is népszerűek voltak, amikor az
emberek magyar színészeket
istenítettek, amikor a költőnek,
írónak presztízse, az irodalomnak, a könyvnek tényleg értéke
volt. Igen, fél évszázaddal ezelőtt az igényesség még megsüvegelendő követelmény, s nem
leszólni való cafrang volt.
Nem csak az a gond ezzel a
kérdéssel, hogy ha az ember
tényleg nagyon elhülyül és
kiüresedik, akkor manipulálhatóvá, kisebb értékűvé válik,
hanem az, hogy teljességgel
használhatatlanná lesz. Az tűnik el belőle, ami annak idején
lehozta a fáról: az újat megismerni akaró, magába fogadni
igyekvő szellem. Így van ez, ha
az ember nem tud élni a szabadsággal és nem becsüli meg
az értékeket, ha csak a fogyasztásra koncentrál.
A hamis kánonok, karöltve
az információrobbanással és a
technikai eszközök ugrásszerű
térhódításával, lelkeink belső
támpontjait trancsírozzák szerteszét. Láthatjuk, mennyire
nem jó, ha bármelyik világnézeti kisebbség kizárólagos módon akar diktálni.

S ezen a ponton, gondolom,
mindenki számára világos,
hogy nem csupán az irodalomról van itt szó, a színházról, a
klasszikus értékekről, hanem
az érzelmi élet elsivárosodásáról is, a lét kiüresedéséről is.
Persze, ha megnézzük, a történelemben mindig voltak ilyen
hullámvölgyek. Úgy fejlődött
az emberiség, úgy fejlődött a
kultúra, hogy elhalt, megváltozott, versenyképtelenné vált
a régi, s jött helyette egy új. De
jött: egyik értékrend, stílus, világlátás után egy másik. Nem a
nihil! Egymásra épülő rétegek
alkotják azt, amit emberi civilizációnak mondunk, ám ennek
van egy követelménye: az új réteg is hordozzon értéket! Szellemi pontokat a továbblépésre,
a modernizációra, a feljebb lépésre.
Nos, megismételjük a kérdést. Mi vár ránk? Mi vár az
emberi fajra? Mi vár az emberi
szürkeállományra?
Magam nem vagyok pesszimista: az ember nagyon szívós
faj, majd kitermel valamit. Így
volt ez minden zuhanás után.
Az ötödik században is, a középkor végén is, a modern kor
kezdetén is...
Merem remélni, hogy van
remény. Vegyük észre, itt van
előttünk: a gondolat, a betű az!
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AZ IRODALOM ÖRÖK

Nagy Erika
hattól késő estig. Megfeszített
munka volt, így képtelenség volt
mellette írni. Egy kötet most is
készen vár a kiadásra, ez egy
királyhelmeci emlékkönyv, az
elmúlt száz év történelme fényképekkel. A jövő év közepéig
szeretném befejezni a novellákat és esszéket tartalmazó kötetet is, nyugdíjasként van időm,
nem kell sietnem. Minden téma
megragad, így most tartom magam ahhoz a mondáshoz, miszerint, aki nem ismeri az elmúlt
háromezer év történetét, az a sötétben tapogatózik. Hiányosságaimat most pótolom, napi tíztizenkét órán át a történelmet,
irodalomtörténetet tanulmányozom, és mindazt, ami eddig
kimaradt az életemből.

A Királyhelmecen élő Hogya
György prózaíró első írásait a Nő és az Irodalmi Szemle
közölte 1983-ban. Két írással
szerepelt a Próbaút című antológiában, majd a Főnix Füzetek sorozatban önálló kötettel
jelentkezett. Grendel Lajos az
antológia előszavában kiemelte,
hogy Hizsnyai Zoltán, Farnbauer Gábor és Talamon Alfonz
mellett Hogya György is bizonyította tehetségét. Az azóta eltelt időszakban öt kötetet adott
ki és tucatnyi antológiában
szerepeltek írásai. Idén a Szlovákiai Magyar Írók Társasága
műhelymunkáin mentorként
tevékenykedik, ahol a fiatalok
impulzusokat kapnak, hogy
felfedezzék saját képességeiket,
tehetségüket.
– Az idei nyári műhelymunkán a fiatalok azt a feladatot
kapták tőled, hogy írják meg,
miért akarnak írók lenni. A te
korosztályodat kik segítették,
kikre számíthattatok, ha tanácsra volt szükségetek?
– Úgy érzem, hogy az írás
iránt érdeklődő fiatal hamarabb dönti el, hogy miről ír,
mint azt, hogy végiggondolná,
egyáltalán mit is jelent számára
az írás, vagyis kihagy egy fokozatot. Kíváncsian vártam, mit
fognak írni, és arra is kíváncsi
lennék, mit gondolnak majd
erről tíz év múlva. Annak idején nekem senki nem tette fel
ezt a kérdést, de volt késztetésem, ami azóta is tart, kisebbnagyobb
megszakításokkal.
Nagy segítséget jelentett viszont az Iródia mozgalom, felejthetetlen élményekben volt
részem. Óriási impulzust adott
az, hogy megismertem az akkori iródiásokat, főleg a kemény
magot, s persze a főszervező
Hodossy Gyulát, aki a mozgal2020. szeptember

mat megálmodta, összehozta.
A mozgalom felkészített, általa
közelebb kerültem ahhoz, hogy
tisztázzam magamban, miért is
írok, mik azok az értékek, amelyeket fontosnak tartok.
– Hogy látod a mai szárnybontogató fiatalok jövőjét?
– Optimista vagyok, az írókat
és az irodalmárokat nem lehet
kiirtani. Az irodalom örök, mindig lesznek, akik írnak. Lesznek,
akik jobban, és olyanok is, akik
kevésbé jól, akik nagy lendülettel vetik bele magukat, aztán pár
év múlva kiderül, hogy számukra mégsem ez a jövő. Viszont
méltányolom, hogy megpróbálták. Ahhoz, hogy valaki író
legyen, tudatosan kell készülni.
Erre a tudatosságra próbáltam
őket rávezetni, amikor azt kértem tőlük, hogy fogalmazzák
meg, miért is írnak. Egy-egy
beszélgetés alkalmával tapasztalható, mekkora hiányosságaik vannak például a történelem
terén. Tudás nélkül nem tudnak jól írni, nem tudják megfogalmazni a gondolataikat, nem
tudják értékelni, felmérni azt,
hogy mondanivalójuk miként
fog lecsapódni a másikban. Egy
olyan közegben, ahol műhelymunka folyik, kisebb injekciókat kapnak, s ha a vérükben van
az írás, akkor a tanultakat fel
tudják használni.
– Kisebb-nagyobb megszakításokkal írtál, eddig öt önálló köteted jelent meg, vagyis
nem vagy egy grafomán lélek.
Mi az, ami most foglalkoztat?
– Mivel megbélyegzett lokálpatrióta maradtam, nem volt lehetőségem egyik szerkesztőségből a másikban kopogtatni, ezért
magamat kellett megcsinálnom,
hogy túléljek. Volt, hogy négy
évig gyárban dolgoztam, reggel

– Látod annak hátrányát,
hogy lokálpatriótaként Királyhelmecen maradtál?
– Mint minden dolognak, ennek is két oldala van. Hátrányát
abban látom, hogy fokozatosan
kiestem a pozsonyi irodalmi
életből, így nem ismerem az új
generációt, a fiatal irodalmárokat. Viszont úgy érzem, van
egy nagy előnye is annak, hogy
az ember ott él valahol az elefántcsonttoronyban. Ott senki
sem befolyásolja. Nem hiányzik
nekem az, ami most Pozsonyban vagy nyugaton zajlik. Szerencsére elértem a nyugdíjkort,
így van időm írni, és annyit,
amennyit szeretek. Most jön ki
belőlem mindaz, amit az eddigi
kompromisszumok árán kiharcoltam magamnak. Nem érzem,
hogy megérné feladnom a keleti
magányt a nyugati értékekért,
még akkor sem, ha a keleti ré-

gió eléggé hátrányos helyzetben
van. 2000-től négy éven keresztül egy regionális lapot adtam
ki, a mindenese voltam. Kimondottan közéleti lap volt, és ebbe
is fulladt bele. Ha nem szegődsz
oda egy társasághoz, ha nem
lesz támogató párt mögötted,
akkor az a lap megfullad. Egy
ilyen civil kezdeményezés önállóan nem életképes. A publikálás is nehéz, régen megjelentek
az írásaim az Irodalmi Szemlében, antológiákban is szerepeltem, többek között 1994-ben
egy Németországban megjelenő, a szlovák irodalmat bemutató reprezentatív antológiában
Grendel Lajossal és Talamon
Alfonzzal együtt. Akkoriban
még voltak megkeresések, ma
már nincsenek, kapukat döngetni pedig nekem idegen. Ha
jó vagyok, akkor jó vagyok, ha
meg nem kellek, akkor azt is elfogadom.
– Melyik kötetedre vagy a
legbüszkébb, melyik volt az,
amelyik kiemelkedik a többi
közül?
– Az első kötetemnek, a Metszéspontnak pozitív volt a visszhangja, de ma már tudom, hogy
mennyi hiányosságom volt akkor. Ebből arra következtetek,
hogy hiányosságaim még most
is vannak, de igyekszem kiküszöbölni. A Daszvant árnya
című utolsó kötetemre vagyok
a legbüszkébb, mert ott tudtam
egy szélesebb horizontot nyitni
magam körül. Volt egy néprajzos író barátom, aki grafomán
volt és néprajzi könyveket,
írásokat jelentetett meg. Neki
volt egy kedvenc mondása, mi-

szerint nem azért megyek a
dombra, hogy engem lássanak,
hanem azért, hogy én jobban
lássak. Én sem azért gyűjtöm a
tudást, hogy tudálékos legyek,
hanem azért, hogy a tudást
meg tudjam osztani. Ha valaki hasonlóan rezonál, mint én,
ha hasonló hullámhosszra van
ráhangolva, akkor valószínűleg
olyan példát mutatok neki, amit
követni tud, és fejleszti a maga
módján.
– Nyugdíjasként milyen terveid vannak, melyik az a műfaj, amit még kipróbálnál?
– Most is van a tarsolyomban
négy-öt olyan esszém, ami befejezésre vár. Óriási előnye van
annak, ha egyedül van az ember, ha nem köti határidő, nem
kell kapkodnia. Most nagyon
hajlok az esszéírás felé, és nem
hiszek abban, hogy az az író, aki
az esszéhez folyamodik, a végét
járja. Kritikákat is írok könyvekről, és ezek a kritikák nem
rosszindulatból születnek. Mindig az idő mutatja meg, hogy
egy mű mennyire időtálló. Az,
hogy a szlovákiai magyar irodalmon belül mi fog tíz év múlva rezonálni az emberekben, ki
fog az íróra emlékezni, azt is az
idő mutatja majd meg. Az, hogy
egy írót a szakma mennyire felejt el, nem az író hibája, hanem
részben a kritikusoké. Az, ha a
krtikusok hanyagolnak valakit
bármilyen ok miatt, vagy nem
a mű alapján ítélik meg, az a
kritikusok szégyene. Írni kell,
jól kell írni, ez az egyetlen követelmény. Ha ez sikerül, akkor a
szakmán múlik, hogy felkarolják vagy eltapossák.

Álomhajó (2018)
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emlékcserepek
FECNIK ÉS PACÁK
Polgári nevelés óra, hetedik
osztályosok vagyunk.
– Nos, honnan tudjuk, hogy
nem létezik Isten? – kérdezi a
tanító bácsi.
Villámgyorsan jelentkezem.
– Onnan – mondom –, hogy
felmentek az űrhajósok a világűrbe, és nem találkoztak vele.
Egy pillanatra megdöbben,
erre a válaszra nem számított.
– Nagyon jó. Például ebből
is látható. És még honnan
tudjuk?
Valamiért kitörölhetetlenül
belém égett ez a jelenet. Gyakran eszembe jut. Az is, hogy
amikor kilenc évvel később
kollégák lettünk, mennyire
kedves, emberséges, segítőkész volt. Azóta ő már tudja a
biztos választ a nagy kérdésre,
trónol-e valaki felettünk.
*
Matematikaóra, negyedik osztályosok vagyunk. A nyitott
ablak mellett ülök, virágillatos
tavasz van. Gyakran bámulok kifelé, mert az akkor még
számtannak nevezett tantárgy
nem nagyon köt le. Az óra felénél egy pénztárcát veszek

észre kint a fűben. Már képtelen vagyok figyelni, csak az jár
a fejemben, mi lehet benne.
Izgulok, nehogy egy arra járó
gyerek vagy felnőtt meglássa,
felvegye, elvigye. Percenként
ellenőrzöm, megvan-e még a
kiszemelt zsákmány. Közben
arról fantáziálok, hogy akár
két korona is lapulhat ott, és
azon, mi mindent lehet vásárolni érte. De mi van, ha öt
korona, vagy annál is több? A
tanító néni rám szól, hogy ne
az ablakon kukucskáljak kifelé, inkább a szorzás és osztás
feladatokat oldjam. Iszonyú
lassan telik az idő. Nagyszünet jön, ilyenkor a fél iskola
erre tódul, a gyerekek futnak a
pályára kezükben a tízóraival,
le fogok én erről a dologról
maradni, ha nem vagyok elég
ügyes. Amikor már egy perc
van hátra a kicsengetésig, jelentkezem, hogy ki kell mennem. Mindjárt vége az órának,
mondja a tanító néni, azt már
igazán kibírom. De nem, nekem nagyon sürgős, mondom,
biztos, hogy baj lesz, ha most
azonnal nem szaladhatok.
Erre nem tud mit mondani,
kienged. Rohanok, mint az

Z. Németh István
őrült, ki a folyosóra, ki az udvarra, nehogy más hamarabb
érjen oda ahhoz az egyszerű,
vacak, rózsaszín pénztárcához. Amikor az osztály ablakai alá érek, guggolva haladok
tovább, nehogy észrevegyenek
bentről. Végre ott a pénztárca,
én értem el elsőnek. Izgatottan kinyitom. Persze üres.
*
Olvasásóra, harmadik osztályosok vagyunk. A tanító
néni egy nagy, szalagos magnót cipel be az osztályunkba.
Üzembe helyezi, egy kicsit
vacakol a mikrofonnal. Aztán
egyenként olvasunk, ő pedig
rögzíti a magnószalagra. Persze mindenki izgul, igyekszik
a legjobb formáját hozni. A
következő órán visszahallgathatjuk a hangunkat. Zavartan
nevetgélünk. Az jut eszembe,
hogy élni milyen csodálatos.
*
Irodalomóra, nyolcadikosok
vagyunk. Valami nagyon hoszszú verset kellett megtanulni, volt rá elég időnk, sajnos

a huszonnyolc tanulóból csak
öten tudjuk elmondani végig,
ahogy kell. A tanító néni nagyon csalódott, ezt nem is rejti véka alá. Azt mondja, azok,
akik becsülettel megtanulták,
természetesen egyest kaptak,
de szeretné őket még külön is
megjutalmazni ezért. Kellemes bizsergés fut végig a hátamon, izgatottan várom, hogy
kiderüljön, mi lesz az ajándék.
Hét perccel hamarabb kiengedem őket nagyszünetre,
mondja, és úgy is tesz. Mi öten
már az épület mögött szaladgálunk a bokáig érő fűben.
Igyekszünk jól kihasználni az
ajándék minden másodpercét,
mert nemsokára jönnek utánunk a többiek is, ugyanúgy
futkoshatnak, mint mi, kiváltságunk hamar véget ér.
*
Oroszóra, nyolcadikosok vagyunk. Mivel osztott óra, a
mi csoportunk éppen vándorol. És mivel éppen nincs
üres tanterem az iskolában,
az ebédlőben vagyunk. Nagy
székek, nagy asztalok, minden
őrült módon visszhangzik,
izgalmas illatok árulkodnak
a szomszédban készülő ebédről, ráadásul van ott egy pianínó is, ami nincs lelakatolva.
Amíg nem jön a tanító néni, az
lehet öt-tíz perc is, nem győzzük eltaszigálni egymást a
„zongorától”, most én játszom,
most én. A fekete billentyűk
sokkal szebben szólnak, mint
a fehérek. Aztán elkezdődik az
óra. A tanító néni azzal kezdi
az órát, hogy tegnap láttak a
férjével a magyarországi Komárom mozijában egy igazán
érdekes tudományos-fantasztikus filmet, és ha csendben
leszünk, elmeséli nekünk. Az
volt a címe, hogy A nyolcadik
utas a Halál. Meséli, mégpedig bámulatos részletességgel,
csüngünk minden szaván, egy
pisszenés sem hallatszik. Jó
hosszú, hátborzongató a történet, amire a végére ér, ki
is csengetnek. Mit mondjak,
imádom az oroszórákat.
*
Harmadikos vagyok, éppen
pioníravatás után vagyunk.
Az emeletről jövök le a lépcsőn. Természetesen mindig futni szoktam, a korlátot
megmarkolva négy-öt fokot
is átugrom egyszerre, mert
így esik jól, ez a természetes,
a lépcsőt biztosan nem arra
találták ki, hogy lassan járjanak rajta, kész időpocsékolás,
aki fiatal, az rohan, mintha
kergetnék. De most egymás

után veszem a fokokat, pedig
nem is lát senki, aki esetleg
rám szólhatna. Mert hát már
pionír vagyok, ugye. Az komoly dolog, a tanító néni is
megmondta, hogy aki pionír,
az már nem viselkedhet akárhogyan, az nem fut a lépcsőn,
az ajtóban előre engedi a lányokat és az idősebbeket, jó
példát mutat a kisebbeknek,
soha nem felejt el köszönni, és
a cipője is mindig át van vetve.
Pionír vagyok, figyelmeztetem
magam gondolatban, no, csak
lassan, fegyelmezetten. Pedig
olyan jó lenne leviharzani a
lépcsőn! De nem lehet. Azoknak az időknek örökre vége.
Egy pionírnak van önuralma,
és nem csak akkor viselkedik
jól, amikor figyelik, hanem
akkor is, amikor senki nem
látja. Mindent összevetve, azt
hiszem, a pionír büszke, példamutatóan és természetellenesen viselkedik.
*
Elsős vagyok, C osztályba járok. A kisszünetben a bések
és az ások körbeállnak minket a folyosón, és hangosan
irigykednek. De jó nektek! De
jó a céseknek! Bárcsak én is
cé osztályba járhatnék! Hamar kiderül, hogy ásnak lenni azért nem jó, mert a tanító
néni állandóan kiabál velük.
Egy kedves szava sincs, a legkisebb vétség miatt is felemeli
a hangját. Ez igaz lehet, mert
az gyakran még a mi osztályunkba is áthallatszik. Bésnek lenni meg azért nem jó,
mert az ő tanító nénijük meg
nagyon türelmetlen a gyerekekkel. Ha valaki nem tanul,
megkopogtatja a gyerek fejét.
Örömmel vegyes borzongás
szaladgál a hátunkon. Tényleg, milyen jó césnek lenni!
Kiválasztottak vagyunk.
*
Nyolcadik osztály, éppen a
középiskolai felvételikre készülünk. Egy nagy füzetbe másoljuk, amit a tanító néni ír a
táblára. Felírja, levezeti, kiszámolja az egyenleteket, mindezt
olyan gyorsan, alig győzzük
körmölni. Ha megtelik a tábla, megfordul, megkérdezi,
hogy leírta-e mindenki, letörli,
majd teleírja újra. Aztán megint újra. Egészen addig, amíg
ki nem csengetnek. Kapkodva
berakodunk a táskába, felteszszük a székeket, már indulunk
is haza. Sietünk, mert vár minket az élet. Nem szeretnénk
megvárakoztatni.

Az én színházam (2000)
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a Grendel-akta
SZEMPONTOK ÉS ADALÉKOK A KÉSZÜLŐDÉS
ÉS A FELKÉSZÜLÉS ÉVEIHEZ
Grendel Lajosról két magyar
nyelvű monográfia jelent meg
eddig: Szirák Péteré még 1995ben, Elek Tiboré pedig az író
halálának évében, 2018 tavaszán. S bár mindketten áttekintik – Elek tömörebben, Szirák
valamivel több vonatkozást
érintve – az első írásaival még
az 1960–1970-es évek fordulóján jelentkező Grendel pályájának, írói-szellemi fejlődésének
első könyve, a Hűtlenek 1979-es
megjelenéséig terjedő szakaszát
és főbb jellemzőit, egyikük sem
szán nagyobb teret e pályaszakasz elemzésének. Mellesleg
általában is elmondható, hogy
írónk pályája alakulástörténetének – rejtett összefüggéseinek
és különböző vonatkozásainak
– részletes feltárása még hátravan, így annak kezdeteit illetően
is. Hiszen míg például – monográfusait is beleértve – elemzői
általában nem feledkeznek meg
Grendel első novellapróbálkozásairól (amilyen A teniszlabda
és A híd volt az Irodalmi Szemle
1970. 1., illetve 4. számában), s
néhány hivatkozás megemlíti
írónk egyetlen versközlését, a
takarhatatlanul epikus tónusú
Mai prófétát is (ugyanott, a lap
1970. decemberi számának Új
hangok rovatában), emlékezetem szerint máig nem szentelt
figyelmet senki az ezeket megelőző publikációinak, sem a pályakezdő Grendel első sajtóbeli
jelentkezései közti kapcsolatnak, valamint az ezek, illetve
későbbi, érett munkái, írásai
közötti gondolati ívnek. Elek
ráadásul úgy tudja, hogy írónk
ugyancsak e folyóirat 1970. évi

7. számának a csehszlovákiai
magyar irodalom helyzetével
foglalkozó ankétkérdéseire adott válasza a „frissen debütált
prózaíró, másodéves egyetemi
hallgató első, nyilvánosságra
került, nem szépírói megnyilvánulása”. Szóban forgó írásában
Grendel friss szlovákiai magyar
olvasmányaként Dobos László
Földönfutókját említi „aktuális
politikuma”, illetve a „kisebbségi társadalom” szempontjából
„ez ideig legdöntőbb tudatformáló” szerepe miatt. Jean-Paul
Sartre-ra hivatkozva azonban
már ebben hangsúlyozta, hogy
az irodalmi mű mindig az „író
és olvasó együttes alkotása”,
akik együtt vesznek részt „egy
szellemi termék megalkotásában”, s e szempontból mindegy, ha Grendel épp Kundera
Tréfáját olvassa, vagy ha „egy
michigani farmer Mács József
Adósságtörlesztését veszi kezébe”. Ami pedig az 1945 utáni
csehszlovákiai magyar irodalom addigi termését illeti, bár
Tőzsér Árpád, Cselényi László,
Bábi Tibor, Zs. Nagy Lajos versesköteteit vagy Dobos László
és Duba Gyula prózáját értéknek tartja, szerinte „»meghatározó« jellegük még ezeknek
az alkotásoknak sincs”. És ez
szerinte abban is közrejátszott,
hogy a legújabb, elsősorban
az Irodalmi Szemle Vetés-rovatában jelentkező „költő és
prózaíró nemzedékünk nem az
ő nyomukban indult, hanem
fenntartotta magának a formai,
nyelvi, kifejezésbeli kísérletezés
szabadságának jogát”. Utalva
egyúttal arra a nemzedék-, illet-

ve paradigma- vagy értékszemlélet-váltásra is, mely nagyjából
az 1960-as évek derekától –
nem függetlenül az országban
zajló társadalmi-politikai folyamatoktól – a (cseh)szlovákiai
magyar irodalomban, szellemi
és közéletben végbement.
Ez az új nemzedék elsősorban
az akkori ifjúsági klubokban és
az általuk szervezett nyári táborokban, továbbá az amatőr
mozgalmakban és részben a
pozsonyi Népművelés hasábjain próbálgatta „mondandóit”
és lehetőségeit, aminek egyik
kicsúcsosodását jelentette az a
heves vita, mely a végül 1970ben napvilágot látott, Tőzsér
Árpád szerkesztette Egyszemű
éjszaka című antológia költői és
versei körül csúcsosodott ki.
Tulajdonképpen ide, ehhez
a nemzedékváltáshoz tartozik
Grendel Lajos indulása, e nemzedéki színrelépés hozta helyzetbe, lendítette mozgásba őt is
(amit természetesen mindkét
monográfusa szintén fontosnak tartott megemlíteni). S bár
a Grendellel foglalkozók közül
ugyan többen kitértek írónk kezdettől meglevő közéleti érdeklődésére utaló részvételére a maga
idejében rendkívüli jelentőségű
és a fiatalok legszélesebb rétegeit megmozgató Magyar Ifjúsági
Szövetség (MISZ) 1968–1969es létrejötte – de inkább mondjam így: megalakulás-kísérlete
– körüli történésekben, tudtommal eddig senki nem említette
szerepét a nemzedék fiatal íróinak, irodalmárainak útkeresésében, formálódásában és nyilvánosság elé lépésében. Mert

Tóth László sorozata III/1.

ennek az erőteljes hely-, hangés szerepkeresésének a tükre a
tizennyolc éves Grendel legelső,
a Népművelés Hang című, az ifjúsági klubmozgalomnak szentelt melléklete 1966. decemberi
számában közölt írása is (Fejlődésünk érdekében). Ebben a
nem sokkal korábban érettségizett diák a csehszlovákiai magyar irodalom fejlődésének zálogát egyfelől az irodalomoktatásban, másfelől pedig a megfelelő tan- és szakkönyvek létében
látná. Amivel rokon probléma
– az 1960-as évek kommunista Csehszlovákiájában vagyunk
– a magyar történelem oktatásának kérdése is, amely „talán
még súlyosabb, mint az előző,
hiszen a magyar történelemről
fiatalságunk túlnyomó többsége még kevesebbet tud, mint
irodalmunk
történelméről”.
Nem mellékes itt, hogy a szlovákiai magyarság történetének
feltárását, oktatását később is
kiemelt fontosságúnak tartotta,
amire pályája első évtizedében
is több alkalommal és több írásában kitért. Mint például az
Arató Endre Tanulmányok a
szlovákiai magyarok történetéből 1918–1975 című 1977-es
kötetéről írott ismertetőjében,
melynek már első mondatát
is szemlélete kiindulópontjául
vehetjük e tárgyban: „Egyetlen
nemzet vagy nemzetiség számára sem lehet közömbös, menynyire ismeri múltját, helyét egy
adott történelmi korszakban,
hiszen mindig, életünk minden
pillanatában a történelemben
is élünk” [kiemelés T. L.]. Mely
szemlélet azután később regé-

nyeinek, szépprózájának is az
egyik fő meghatározója lesz…
Grendelnek tehát már a legelső
megjelent írása bizonyos olvasatban vitacikk, ami egyrészt
előrevetítette azt a későbbi szenvedélyes debattert, akivé írónk
vált, s akinek élete utolsó pillanatáig – sőt, bizonyos körülményeket tekintve, horribile dictu, halálában is – megmaradt.
Másrészt pedig valamiképpen
már azt a nem sokkal több, mint
egy évtizeddel későbbi, átmeneti vihart kavart, Tanügyglossza
című vitaírását is megelőlegezte,
mely egy vezető csehszlovákiai
magyar irodalomtörténész és
egy ugyancsak vezető beosztású
pedagógus tisztségviselő akkoriban friss gimnáziumi irodalomtankönyvét vesézte ki (Irodalomtörténet a középiskolák
4. osztálya számára), rámutatva arra a hibahalmazra, illetve
szemléleti konzervativizmusra
és kényelmességre, mely azt jellemezte. Ezzel viszont – ideszámítva ugyanebben a tárgykörben született, ez időbeli, Lépést
tartani. Irodalmunk oktatásának kérdéseiről című írását is
az Új Szóban – valamiképpen
előzményét adva a maga későbbi, egyéni olvasói szempontokat
érvényesítő irodalomtörténetének (A modern magyar irodalom története. Magyar líra és
epika a 20. században) – mely
első kiadásban 2010-ben, második, bővített kiadásban pedig
már a halála utáni esztendőben,
2019-ben jelent meg –, amellyel
viszont ő váltott ki heves vitákat.

vers
Zirig Árpád

Kihűlt kövek között
E tájhoz kódolt gyökerekbe
kapaszkodva élek.
Megsüvegelem a fák
önuralmát –
otthont, fészket
nyújtok a reménynek.
Hajnalodik,
hallgat a végtelen,
zimankós szél támad.
Otthontalan otthonainkban,
kihűlt kövek között
kocsonyásodik a bánat.
Maroktelefonok zenéjére
vonaglik a huszonegyedik század,
2020. szeptember

már a koponyámon belül
süvít a szél,
harangzúgás támad.
Ragaszkodnom kell mindenhez,
fűhöz, folyóhoz, fához,
őseink rögökbe menekült igazához.

Gömbakácok
Gömbakácok a horizonton,
kottafejek, fölépül
belőlük egy egész partitúra.
Felhőket röpítő szél
muzsikál, beléjük karol,
s együtt indulnak
a hosszú útra.

Várom még
Vackába bebújik az ősz,
a télnek nincs illata.
Hó szitál, csiszolja
élesre a szelet,
bár várom még, de már
senkitől sem érkezik
melengető üzenet.
Fölborzadt villanások úsznak
a megzabolázott folyón,
számban csend lakik.
Elúszik a várt remény,
mint partjától
az elszabadult ladik.
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tudósítás
AZ IRODALOM ÖSSZEHOZZA AZ EMBEREKET
A szerda délután kezdődő
Fiatal Írók Táborában az előadások, illetve workshopok
domináltak. Meghívott vendégként (a teljesség igénye
nélkül) találkozhattunk Kukorelly Endre, Forgács Péter
és Háy János írókkal. A Budapestről érkezett Kálloy Molnár
Péter és Szabó Zoltán Attila
zenés-verses est keretében
mutatta be a tízéves Nyugat
Plusz folyóiratot. A felvidéki
színházkritika mai helyzetéről
Varga Emese dramaturggal és
Lakatos Krisztina újságíróval
beszélgettünk. Juhász Kornélia horror témában, Bese Bernadett a képzőművészet és az
irodalom viszonyáról tartott
workshopot.
Így teltek a nappalaink. Az

Finta Viktória
esték megmaradtak a pihenésnek, a barátkozásnak, vagy (ha
valaki nagyon szorgalmas volt)
további alkotásnak. Mindenképp maradandó élmény volt
ennyi hozzám hasonló érdeklődésű emberrel találkozni, és
akár órák hosszat beszélgetni
irodalomról, szövegírásról és
persze sok egyébről is. Ahhoz
tudnám hasonlítani ezt az érzést, mintha a világból, ami
félig csak az enyém, átléptem
volna egy másikba, ami teljesen az. Ezért szeretnék bátorítani minden kezdő írót, vegyenek részt ilyen eseményeken,
nemcsak a fejlődés kedvéért,
hanem mert az irodalom öszszehozza az embereket.
Fotók: Bese Bernadett

Munka közben

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága huszonkettedik alkalommal rendezte meg a Fiatal
Írók Táborát. Az eseményt
rendhagyó módon összevonták a Text-túrával, amely szintén a kezdő írókat hivatott támogatni, és amelyre eredetileg
tavasszal került volna sor. A
dupla rendezvény így egy teljes
héten át tartott augusztus 10-

től 16-ig a nagymegyeri Plauter
Kúriában.
A kora esti érkezésből kifolyólag az első nap ismerkedéssel telt, keddtől azonban
felgyorsultak az események.
A Text-túra alatt elsősorban a
gyakorlatra helyeztük a hangsúlyt. Mind hoztunk magunkkal korábban írt verseket,
novellákat, felolvastuk, majd

értékeltük egymást. Külső
szemlélőként rávilágítottunk
egymás figyelmetlenségeire,
hogy erősödjön az adott szöveg. A pozitív részek kiemelése
pedig mindannyiunkat megerősítettek abban, hogy nem
írunk hiába, és érdemes a tehetségünket fejleszteni. Újoncként nagy örömmel töltött el,
hogy közvetlen visszajelzést
kaphatok az eddig többnyire a
fiókban/laptopban lapuló írásaimra. A délután folyamán
mindhárom mentor – Z. Németh István, Hogya György
és Bódi Péter – különböző témában adott feladatokat a táborozóknak, majd az újonnan
született művek is értékelésre
kerültek.
Kálloy Molnár Péter

Háy János

IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET

Megbeszélés

2020. szeptember

7

előretolt

helyőrség

interjú
KI FOGLALKOZZON VELE, HA NEM MI?
személyesen, mint a költeményeit. Mindkét lánya nagyon
jó barátom volt Budapesten,
ahol ugyanabba a nagy baráti
körbe tartoztunk, akik irodalomszerető fiatalok, versmegzenésítők voltunk. Általuk
ismertem meg Tóth Lászlót, a
magánembert.

Gál Tamás a Komáromi Jókai Színház májusban kinevezett igazgatója, a Szevasz Színház, az Epopteia
Műhely és a Csavar Színház alapítója. A Páskándi
Géza-díjjal, Dosky-díjjal és
Jászai Mari-díjjal kitüntetett színésszel és rendezővel beszélgettem a Jöttünk
külhonból című zenés előadói estet követően.
– Hogyan ismerkedett meg
Tóth László költészetével?
– Előbb ismertem meg őt

– Mi volt előbb, az ötlet,
hogy egy ilyen estet kell
készíteni, vagy, hogy az ő
verseit kell feldolgozni valamilyen formában?
– Az első találkozásunk úgy
történt, hogy kidobott a budapesti lakásából, hogy mit keresek ott. Egy bulit szerveztünk a
tudta nélkül a lányaival, fiatalok voltunk, tizenévesek, joggal dühödött fel ránk. Itt kezdődött a mi barátságunk. Tóth
László költészetével hosszúhosszú kutatás után találkoztam. Barak László verseivel
rengeteget foglalkoztam, és
így mondhatni, rajta keresztül jutottam el hozzá. Tudtam,
hogy kortársak, tudtam, hogy
barátok, kíváncsi lettem rá. És
ekkor egy fantasztikus kincsre

leltem. Ez az előadás elsősorban nem a mi sikerünk, hanem az ő költészetéé.
– Fontosnak tartja, hogy
foglalkozzunk a szlovákiai
magyar irodalommal?
– Ki foglalkozzon vele, ha
nem mi, felvidéki magyar
művészek? Nagyon fontosnak
tartom! Mindig is próbáltam
nagyon nagy hangsúlyt fordítani arra, hogy a Kaszás Attila Verstáborban foglalkozzunk egy felvidéki költővel is,
emellett persze a nagy klaszszikusokkal is. Minden tábor
két személy költészete körül
forgott, ebből az egyik mindig
szlovákiai magyar volt.

Bese Bernadett
– Mikorra számíthat rá a
közönség?
– Reméljük, hogy jövő évre
elkészül.
– Van esetleg kedvenc
szlovákiai magyar szerzője?
– Kedvencem nincs, de nagyon szeretem Tóth Lászlót,
Barak Lászlót, Vida Gergelyt,
a fiatalok közül pedig Laboda
Róbertet, szeretem a slamjeit.
Sok felvidéki irodalmat olvasok, Zs. Nagy Lajost, Tompa
Mihályt a régiek közül, Grendel Lajost a prózaírók közül.
Szász Pál Fűje sarjad mezők-

nek című kötetéből most fog
a Csavar Színház egy előadást
készíteni.
– Számíthatunk rá, hogy
a Komáromi Jókai Színházban is egyre gyakrabban találkozhat majd a
közönség a szlovákiai magyar irodalommal?
– Amint összeszedjünk magunkat, kievickélünk ebből a
krízisből, szeretnék a stúdióés a nagyszínpad mellé egy
versszalont, ahol a verseknek
adnánk teret.

– Készül valami hasonló
projekttel a közeljövőben?
– Most készülünk összerakni egy műsort Barak László és Vida Gergely karantén
alatt íródott verseiből. Ez már
részletekben elérhető az interneten, ezekből szeretnénk
Ollé Erikkel és Lakatos Róberttel egy teljes műsort öszszeállítani.

képzőművészet
A SZÉTHULLÓ VILÁG FESTŐJE
Duncsák Attila 1940-ben Ungváron született. Ötéves volt,
amikor az apját elhurcolták a
gulágra. „Negyvenöt novemberében vitték el. Negyvenhat decemberében jött haza.
Annyira megváltozott, hogy
alig ismertünk rá. De ő legalább hazajött! Mert hányan
maradtak ott, akikről azt sem
tudják, hova vannak eltemetve, ha eltemették őket egyáltalán?!” – mondta el nekem
egyik őszinte beszélgetésünk
alkalmával Attila. A festékek
világába, a színek keverésébe,
a vonalak húzásába már gyerekkorában bevezette a szobafestő és templomokat restauráló édesapja. Ez az indíttatás
ültette be őt aztán az Ungvári
Iparművészeti Szakközépiskola padjába, és juttatta el később egészen a Szentpétervári
Iparművészeti Főiskolára is.
Ott igaz, nem festői, hanem
üveg szakon végzett, Fjodor
Szemjonovics Entelisz professzor tanácsa szerint, akivel
Attila akkor ismerkedett meg,
amikor a kétszeri Sztálin-díjas
tudósa a kerámiának és az ellenálló anyagoknak Ungvárra
jött nyaralni. Azért ide, mert
azt hallotta, hogy itt a határ
mellett még van olyan város,
2020. szeptember

ahol tisztaság van és virágok
is nőnek. A főiskola elvégzése
után Entelisz egy leningrádi
ipari létesítményben állást is
szerzett Duncsáknak, de meglepetésére ő ezt nem fogadta el.
Az ok egyszerű: már igen hiányzott neki a magyar közeg,
ezért hazajött! Persze Szentpétervár így is egy életre szóló
érintés volt számára. Főleg az
Ermitázs – Rembrandt-képekkel, francia impresszionistákkal – meg hát a könyvtár is...
Otthon a családi házuk spájzában állított be négy laboratóriumi kemencét, ahol csempéket égetett ki ezer fokon,
amikből nagy faliképeket készített. A művészi üveggel nemigen tudott foglalkozni, mert
üveggyár legközelebb csak
Lembergben volt. Ez lett az
oka, hogy végül teljesen a festészetre állt át. Nehéz pályát választott. Nem is a festészet volt
nehéz, hanem az élet ottani valósága: nem utazhatsz sehova,
se munka, se pénz, jegyrendszer, a végtelen sorbaállások
időszaka. Kibírta ezt is. De,
amikor kitört az afganisztáni
háború, és Ungváról is vitték
oda a fiúkat, majd hozták haza
őket koporsóban – ezt már
Attila is megsokallta. Eldön-

tötte, hogy a feleségével együtt
Kassára költöznek. Nem ment
könnyen, de 1982-ben végül
sikerült. A Kassai Kormányprogram Lakótelepen kaptak
lakást. Azon az új lakótelepen, mely az elnevezését a faji
diszkriminációra épülő csehszlovák kormányprogramról
és az ahhoz kapcsolódó Benešidekrétumokról kapta, ami az
itteni magyarokra ráütötte
a háborús bűnösök kollektív
vádjának bélyegét. Kassa és
Košice történelme együttesen
hatott az érzékeny lelkületű
Duncsák Attilára. A nagy kassai festőelőddel, Jakoby Gyulával egyszer még találkozhatott: a műtermi betegágyában
feküdvén, erőtlenül fogadta.
Útravalóul tőle ezért már csak
a megrendítő látványt kapta.
Duncsák szellemi társa – bizonyos szempontból ösztönzője is
– a Kassáról induló író, Márai
Sándor lett. Amit ő képes volt
megvalósítani az irodalomban,
azt Duncsák Attila megtette a
festészetben, de még várni kell
arra, hogy ezt Európa felismerje. Az említett lakótelepen, egy
tömblakás nyolcadik emeletén
a háromszobás lakásból a gyerekszobát alakította ki műteremnek. Tekintettel két gyere-

Szaszák György

kére és a feleségére itt olajjal
nem festhetett. Az akrilfestést
választotta, és kikísérletezett
egy speciális módszert. Egyedi
a képszerkesztési megoldása
is, aminek igen sok összetevője
van. Csodálatos, ahogy a szerkezeti feszültséget jelentő elemeket úgy helyezi el a képein,
hogy azok együttható kohéziós ereje megsokszorosodjék.
Mindezt a színek találó megválasztásával erősítve, olykor a
kollázstechnika továbbfejlesztésével, és olyan ecsetkezelést
is használva, amit talán a művészi üveggel foglalkozó korábbi tapasztalataiból örökített át
a festészetébe.
Duncsák Attila Ungvár,
Szentpétervár, Kassa érintései

után Velence, Róma, Brüsszel
és Párizs valóságától is mély
impulzusokat kapott. Festményein a történelmi emlékezet
jelentős alakjai és a jelenkor
arcai az idősíkok egymásba
csapódásával sejtetnek egy
nem éppen óhajtott jövőt, de
mégis valót. „Meggyőződésem,
hogy csak az az alkotás sikerülhet igazán, az van hatással
a nézőre is, amely a művész
lelkéből fakad. Ebből tud mitológiát teremteni, és ez magával hozza a formai megoldást
is. Isten óvjon mindenkit a
divatos trendektől, ha nem a
lényegből fakadnak, ha nem
magában hordta ki őket!“ – figyelmeztet Duncsák Attila.
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KÉPZELJÜK EL
Képzeljük el, amikor kisAjaz
levelét kézhez veszi Jerma. A
levélben annyi áll, hogy a fiú
Magyarországra érkezett, jön
az apja után, s jelenleg néhány
hetet tölt el egy Győr melletti
faluban, az erdei táborban, az
ismerőseinél. Nincs egyéb feladata, mint rövid előadásokat
tartani, s mi másról, ha nem
az azeri életről. A kérdése, a
kérése annyi, átmeneti időre
befogadja-e őt Jerma. Budapesten akad dolga, de nem
tudja, meddig marad ott. Jermában föl sem vetődik, hogy
ne adjon szállást kisAjaznak,
megbántódik, ha máshoz vagy
másvalakihez megy, ő úgy tudja, a fiúnak nincs más rokona
Budapesten. Szereti, mint más
a saját gyermekét. Másrészt
felveti annak a lehetőségét, ha
úgyis Budapesten jár kisAjaz,
s ha megvan benne a szándék,
kutassa fel, melyik világrészben él az anyja. Jerma szerint
nincs olyan anya, aki ne örülne, ha az elvett gyerekére ismét
rátalálna.
– Én az anyádról nem tudok
többet mondani. Amit tudok,
azt apádtól hallom, de úgy hiszem, hogy azok nem tartoznak rád. Anyád szép, miután
minden anya szép, szeret, mert
minden anya szereti a gyerekét, dolga lehet az életben,
mert minden anyának van saját dolga. Punktum. Ennyi.
Hát ez van. Mit mondhatok?
Felveszem a szalagos, széles
karimájú szalmakalapomat,
felrakom a napszemüvegemet,
hatalmasak a füstszín üvegei,
amilyent Brigitte Bardot hord
a saint-Tropez-i monokinis
strandon a hatvanas években,
de nem azért, mert BB-imitációként szeretek feltűnni, hanem, mert ez elég nagy ahhoz,
hogy eltakarja a szememet,
oldalról se süssön bele a nap.
Ha a szemembe világít, nem
veszem észre a köveket, és elvágódom, és amikor mellig a
vízbe merülök, látom ám, a körülöttem fürdőzők úgy néznek,
ahogyan egy hölgyre szokás.
Nagy nehezen megértem, a
kalapom és a szemüvegem miatt valóban olyannak látszom,
mint egy dáma. Én, a nyolcadik kerületi proli lány, aki elsők között hord miniszoknyát,
és kiröhögi a korzózáshoz öltözött asszonyokat, vagy mert
kurvásak, vagy mert olyan
gazdagok, hogy azokat csak
megvetni lehet! Én, aki nem
vagyok más, mint háztartási
alkalmazott! És mit keresek
én a balatonalmádi strandon,
szombaton délelőtt? Olyankor
szokás a Teleki tér környékén
lakóknak bevásárolni a piacon,
IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET

bevégezni a heti nagytakarítást, beleértve az ablakpucolást is, és a péntek este beáztatott ruha mosását befejezni. És
főzni, lehetőleg annyit, hogy
maradjon az ételből vacsorára.
Itt a házam Mogyoródon,
ahol valaha a kisfizetésű tisztviselők éltek, és tehenet tartanak, hogy legyen a családnak a
tejből valami mellékes, na meg
túró, vaj. Jermának saját, palatetős családi ház adatik, négy
oldalon zöldre mázolt kerítéssel, az utcai oldalt kivéve, pedig
a szomszédoknak oly mindegy,
tujákat ültetnek az egyik elé,
a másiknál szerszámos- meg
lomoskamra áll, a harmadikat
eltakarják a nagyra nőtt mogyoróbokrok. Hát ez a bakui
bérem, ez lett az összespórolt
vagyonból, a Teleki tér közeli félkomfortos örökség pedig
sikerrel eladva. Annak az ára
beolvad a mogyoródi házba,
na meg az autóba, és marad is
belőle valamennyi. Apád mellett a ruháimon kívül kiadásom nincs. Úgy szerződünk,
a lakhatás és a teljes ellátás
biztosítása az ő gondja. És hát
évről évre emelkedik a bérem,
s meg kell hagyni, minden hónapban átutalja a bankomba,
és nem is magyarba, hanem
egy osztrákba. Abból mind-

Géczi János
addig, amíg haza nem jövök,
nem veszek ki egy fillért sem,
ami a mindennapjaimban kell,
az bejön a csipkékből. A csipkéimet szeretik, nincs azok
között pedig se arab, se perzsa,
se azeri mintájú, mert én csak
a magyar úri mintákat tudom
verni. A köpfiket magammal
hozom haza, a ládát azonban,
amelyekbe elcsomagolom,
azóta sem nyitom fel. A láda
régi, kézi festésű, valami mongol kacat, egy lomtalanításkor
találom, az orosz kolóniában
mindenféle népektől kidobott
holmit lehet zabrálni, akkora,
mint a hajóbőrönd, itt áll a
konyhaablak alatt, azon tartom a cserépköcsögöket, korondiak azok, eredetiek, zöld
és tojáshéjszínű mintájúak. –
Jerma löttyint kevéske édes,
aromás bort a poharába. Tokaji szamorodnit, öt litert vásárol
havonta, műanyag kannában,
az éppen elég számára ennyi
időre. KisAjaz teát iszik, ezen
a napon Jerma legalább két ibriknyit készít számára.
A ház nem igényel sok törődést. Ősszel átjön a szomszéd,
kikotorja az ereszcsatornában
összegyűlő, hullt falevelet, elzárja a kerti vízcsapot, összekapkodja a kertben kiszáradt
gazokat. Biztat, szóljak, ha

kerti munkát kell végezni. Cserében leveri és felszedi a diót,
az minden évben három-négy
zsáknyi, és hazaviszi. A dióbél égeti a gyomromat, emiatt
nem eszem, arra meg, hogy
pucolt dióként eladjam, se türelmem, se szükségem. Nekem
a diófa árnyékára ébredt igényem. Alatta ülök a kánikulában, rádiót hallgatok, vagy
nézem a magról szanaszét kikelt pillevirágokon csüngő lepkéket. Reggel, dél, este, mert
feladatok nélkül, hát gyorsan
mennek a napszakok, a napok
és hetek. Vége sincs a karácsonynak, itt a húsvét. El sem
nyílnak a fák, s gyümölcsöt
kell szedni. Mondom magamnak, végül templomjáró leszel,
Jerma, megtanulod a rózsafüzér értelmét és használatát.
Februárban kifizetem a kocsi
utáni adót, szeptemberben
fizethetem a második félévi
részletet. Cseréljem át reggelenként a templomoltár virágai
alatt a vizet és az úrasztalakendőket kimossam? – az is lehet,
de nem hitbéli szolgálatból,
pusztán segítségből. Nézzek át
a beteg harmadik szomszédra? – persze, a bolt és az ebéd
kotyvasztása között megtehetem, futja a napból. Ha úgyis
megyek a zöldségeshez, tegyek

be hozzá egy fej káposztát? –
nem szakad le tőle a karom.
Nézz meg, mondd el, milyennek látsz! Nem arra vagyok kíváncsi, hogy milyennek
találsz – milyennek találhatsz,
ha nem olyannak, aki a húsz,
tizenöt vagy tíz évvel korábbi
állapotában van bezárva a jelenlegi testbe –, hanem arra,
hogy mit érzékel rajtam a szemed, s talán arról mesélhetsz,
nyilván az más lesz, mint a látvány sok eleme, hogy milyen
tapasztalata van rólam a tekintetednek. Merthogy a szem és
a tekintet két utat jár be, amíg
az egyik rögzít, a másik értelmez, nyilván nem pusztán a
szem részleteit, a fehér részét,
az erezettségét, a pupillát, az
ödémás szemhéjakat látja,
hanem azok együttesét, s az
általuk közvetített fizikai és
lelki állapotomat, s talán azt,
hogy a szemem éppen kinek
a szemébe merül. Képes vagy
megnézni? Képes vagy látni,
hogy tegnap, amikor várom,
hogy megérkezz, s kimegyek
eléd a pályaudvarra, hogy ne
bolyongj a városban, rögvest
a házamba jöjjünk, több járókelőt ismerősnek találok,
de egyik esetben sem tudom,
hogy honnan, miért ismerősek? Lehet, a tévében láttam

A szent, a bolond és a nő II (1996)
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novella
őket, lehet, az újságban, lehet,
mert valaha a szomszédjában
laktam, de az is lehet, hogy
Azerbajdzsánban találkoztam
velük, mert jártak arrafelé.
Lehet. Sok errefelé a lehet. És
ha elmondod, milyennek láttál, anélkül, hogy belevegyíted, egykor milyennek, akkor
tudnod kell, milyennek látnak
mások, akik nem ismertek korábban. Csupán az asszonyról
tudnak, aki egy szál magában
vásárolt házat, fenntartja, nem
járnak hozzá vendégek, s ha ő
utazik el, akkor sem több időre, mint pár napra, aki autót
is vezet, és nem átall olykor
beugrani a cukrászdába, hogy
becsomagolt süteményekkel
érkezzen meg az otthonába,
mintha az islereket ajándékul
vagy meglepetésként hozná.
Azt mondják a szomszédok,
hogy hallják, turkálókból öltözöm, volt olyan is, a Baku előtti
időszakban, s nyilván vásárolnék most onnan, ha kedvemre
valókat árusítanának. A csupa
feliratos göncöket nem kedvelem, pláne, hogy nem értem
rajtuk az írást. A bútoraim
hollandok, onnan hozzák be a
lomisok a böhöm nagy, bőrrel
bevont kanapékat, alacsony
asztalokat, tölgyfából ácsolt, a
tölgy erezetét és színét kiadó,
rusztikus szekrényeket. Nem
a bőség és a gazdagság jelképei, hanem a kontinentális
cserebere bizonyítékai, ami
ott nem felel meg, itt a jólét
látszatát kelti. S nem mellékesen kényelmesek, és ezeket
az iszonyatos, üres tereimet
kitöltik. Apád jobban szereti a
lyukakat, akkora a hálószobája, hogy éppen csak beférjék
egy ágy. Katonasághoz szokott
lélek. Hozzám a valamivel nagyobb terek illőek, a konyhában tudjak, ha nem is táncra
perdülni, de egy lépéssort úgy
végrehajtani, hogy nem verem
le a kávéfőzőt a tűzhelyről, s a

Törött tükör (2006)

falra akasztott cseréptálat sem
sodrom el.
Igen, akár láthatod is, hogy
az az érzésem, hogy visszacsúszok az időben. Ez érzés,
semmi köze a gondolathoz.
Annál nehezebben megragadható és tisztázható. Felvert
tojáshabba, amikor a cukrot
rákanalazza az ember, hogy
néhány keverő mozdulattal
fényt kapjon, ha belepottyan a
kanál és elnyeli a massza, attól
ébred ilyen érzés, ha ujjaidat
belemélyeszted,
belekotorsz
az edénybe, megtalálod az elsüllyedt tárgyat és kiemeled.
Az a kanál, fehér habbal bevonva, felszínén a befejezetlen habverés miatt apró, törtüveg-szerű cukorkristályokkal
mindennek fog látszani, csak
éppen nem az elveszett és fellelt kanálnak. Ilyen különös
állagú, ilyen meghatározatlan
formájú, ilyen fehér és édes
bevonattal rendelkező a ben-

nem ébredő valamennyi érzés.
S az érzések – éppenséggel ez
tisztázódik bennem – eredője
mindenképpen az életem első
szakaszához köthető. Az a kor,
amelynek semmiképpen nem
része a kamaszkor utáni időszak, de inkább a hároméves
lánykáé, akiben csírájában ott
gubbaszt valamennyi, később
valódi formájára lelő panasz,
dac, fájdalom, elesettség, de
mindenekelőtt a kíméletlen
világra való harag. Mégsem
mondhatom, hogy az érzéseim
vegytiszták lennének, s nem
egyebek egy kislány mindenkire és mindenre vonatkozó
dühe változatos formáinál.
Mert a hároméves lány sír, toporzékol, a környezete tudtára
adja valamennyi ellenérzését,
én pedig ilyesmit nem teszek.
Mondjuk úgy, melankolikusabban viselem el az érzéseimmel jelzett állapotot. Másrészt,
bár egységükben találom meg

ugyan a sokféle érzésemet, de
szükség esetén el tudom őket
különíteni, ha egy darabig
nem mozdulok, ha megvárom,
hogy lecseppenjék a csapból a
víz, ha kivárom a saját kiformálódáshoz szükséges időt. A
gondolatok azért ennyire nem
fontosak, azok pillanat alatt
szertefoszlanak, s nem egyebek alkalmi képzeleteknél.
Az érzések pedig, kisAjaz,
bármennyire sajnálom, a veszteségeimre figyelmeztetnek.
De ne mondjad, hogy megkeseredett
vénasszonyként
találsz fel, amikor leszállsz a
Keleti pályaudvaron. Akkor
sem, ha veled annyi minden
más, tőled valóban független
esemény, pillanat, személy és
emlék is megérkezik, Olgával,
a tokhallal, a rémségesen hars
pajtásaiddal, s olyasmikkel is,
amikhez neked semmi közöd,
de nekem megannyi. Szeretném, ha abból a könyvből,

amelyben te magad és a veled
kapcsolatot tartó, vagy másokban hozzád kapcsolt eseménysor található, egy erős, egy
mindenre képes kéz kirázná az
összes mondatot, s ezeket a papírlapokról lehullt mondatokat
mozsárban betűkké törné, s a
morzsalékot a lábam elé szórná, hogy látván lássam, nincs
azokból semmi összeolvasható história, ámbár magukba
foglalják a szétterített betűk a
könyvbe egykor befoglalódott
történetet.
Most pedig mondd, hogy
nem buggyantam meg. Azt ne,
hogy nem fogok. Én látom rajtad, hogy veled nincs baj, fiatal,
erős, napbarnított csinos férfi
lettél, kiköpött apád. Milyen
lehetnél, ha nem ilyen? Hogy
fáradt vagy, látom. Aludd ki
magad, holnap megint nap lesz.

vers
Zalaba Zsuzsa

Partokig

Homokba rajzolt fény

Kezemen kövek

A mindenség körforgásában
az egyik potyautas
az idő.
Önmagát számolja
szüntelen.
A Teremtő a számokkal
nem foglalkozik.

A fal mögött kerek asztal.
Az összes irány elvezet
a középpontig.
Akváriumban csillagok,
serleg,
benne szív ragyog.
Amerre nézek, a csend megszólaltatja
a részeket.
Köveken kezem.
Kezemen kövek.

A sziromban
teljességre lelsz,
homokba rajzolt
tükrök fényében.

2020. szeptember

Ahogy a fuvallat a kőfalat,
körbejárod önmagad.
Szédítő hullámverés.
Csak a madarak
érik el a partokat.

Keserédes
Kezem közt kesergő
hajnalok.
Tulipánálom.
Szív hasad
a ki nem mondott
szóban.
IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET
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ajánló
IKERVERSEK EGY ANYÁTÓL
Egy új élet születése mindennél fontosabb és meghatározóbb dolog az életben, de mi
van akkor, ha egyszerre kettő érkezik a világra? Pénzes
Tímea, író, költő, műfordító
tavaly megjelent verseskötetének főszereplői a szerző ikrei,
de egyúttal bemutatja az anya
és gyermekei közti kapcsolatot, azt a legcsodálatosabb
érzést, amely egy anyának
először fel nem fogható, majd
pedig a legtermészetesebb dologgá válik a világon.
Az Ikeranyaversek felnőtteknek íródott, viszont a főszereplők maguk a gyermekek, Ajna és Konrád, ám az
anya élményeiről és érzéseiről
sem feledkezik meg a szerző.
A műben szereplő verseket a
szerző ,,életszakaszokra” bontotta, vagyis megtalálhatóak
benne a Hetesversek, amelyek
a gyermekek növekedéséről,
evéséről és alvásáról szólnak.
Majd következnek a Hónaposversek, ahol az ikerbeszéd
jellemzői hangoznak el, illetve
a két gyerkőc egymással foly-

tatott játékáról olvashatunk.
Számos jópofa, vicces és
újszerű megfogalmazással találkozhatunk a kötetben. Mint
a ,,fellegszíndarab”, amely a
repüléskor felfedezett felhők
játékát jelenti a költő számára.
A ,,manómenők” szókapcsolat
felcserélése pedig egyenesen
zseniális. Természetesen gyerekszájból és kifejezésből sincsen hiány, ilyen volt például
az ,,Ujjvers” című versben a
,,meg van sértődve a kezem”,
vagyis lehorzsolta a kezét.
Jellemzőek a ragrímek, illetve a szerző Weöres-versekből is inspirálódott, ám ezt
betudhatjuk a megzenésített
versek felidézésének is, amelyekkel a szerző a gyermekeit
szórakoztatta az évek alatt. A
kötetben leginkább szabadverseket találhatunk, de számos alliterációt is felfedezhetünk a műben.
A kötetben a Négyésfélévversekig jut el a költő gyermekei bemutatásában, utána
újabb fejezetek tárulnak az olvasó elé. Például a Gyermek-

Reczai Lilla
merengő versekben a kicsik
olyan kérdésekkel bombázzák
anyjukat, amelyekre még ő
sem tudja a választ. A gyerek
őszinte és filozofikus jelleme
még a legfelkészültebb szülőt
is próbára tudja tenni. Az Álmodásversek olyan költeményekről árulkodnak, amelyek
az álmok birodalmába és az
ikerálmok kérdéseibe kalauzolnak el bennünket. Illetve
Anya az, aki azt is tudja, mit
álmodik két gyermeke. Itt a
kötet formaisága kissé megbomlik, ugyanis a verseknek
nincs címük. Az Anyamonológokban meghatározó szerepet kap az anya és az anyai
gondolkodás/gondoskodás.
Kedves, humoros és megható költeményekkel teletűzdelt
kötet, amely kicsiket és nagyokat egyaránt megmosolyogtat
és elgondolkodtat. Hiszen az
életben a legnagyobb áldást a
gyermek jelenti, az meg már
csak hab a tortán, ha egyszerre kettő tölti be szeretetével a
szülők szívét.

Pénzes Tímea: Ikeranyaversek,
Kalligram, 2019, 104 oldal

A TSÚSZÓOLÓGIA LEGÚJABB EREDMÉNYEI EGY KÖTETBEN
Tsúszó Sándor a szlovákiai
magyar irodalom kétségkívül legizgalmasabb alakja. A
Legyél helyettem én! Tsúszó
Sándor-brevárium II. már
a harmadik kötet (Tsúszó
Sándor emlékkönyv [1992],
szerkesztette Hodossy Gyula,
Legyél helyettem én! Tsúszó
Sándor- brevárium I. [2011],
szerkesztette Hizsnyai Zoltán), melyben e rejtélyes szerző életműve kerül bemutatásra. Rejtélyes, mert a költő és
író Tsúszó Sándornak nem
csak az életéről tudunk keveset, hanem az általa írt művek
is töredékesen kerülnek elő a
lelkiismeretes kutatómunkának köszönhetően.
Ne pironkodjon a kedves
olvasó, ha nem tudja felidézni az iskolás tankönyvéből a
Tsúszó Sándorról tanultakat.
Nem is teheti, hiszen Tsúszó
tulajdonképpen az 1980-as
években került a figyelem
középpontjába, amikor az
Iródia mozgalom példaképet
keresett magának.
Nem sokat tudni a híres
példaképről. Tsúszó Sándor
Ederden született 1907-ben.
Irodalmi pályáját a népies költészet jegyében kezdte, majd
átnyargalt az avantgárd legvadabb mezejére, hogy végül
az elhallgatás művészetének
IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET

legnagyobb alkotója legyen.
Tsúszó Sándornak több ízben
is keltették már halálhírét.
Sírjának fényképe, legalábbis
az egyik, a breváriumban is
megjelenik. Ám minden eddigi híresztelés csupán ármánykodás, hiszen e kötet megjelenése után az idén 113 éves
költő pápua új-guineai otthonából egy friss verset juttatott el januárban az Irodalmi
Szemle szerkesztőségébe.
De kicsoda Tsúszó Sándor?
Nehéz megmondani. Életéből epizódokat ismerünk
csupán. Életrajzi könyvéből
a párizsi éveket megörökítő
regényrészletet olvashatunk
a kötetben. Sok egymásnak
ellentmondó tanulmány és
kritika mellett a költő megtalált töredékeit olvasva egy
roppant sokrétű személyiség
képe bontakozik ki előttünk,
mintha nem is egy személy
lett volna. Ezt a felvetést több
irodalomtörténész is osztja,
akik nem átallnak olyan állításokat tenni, hogy Tsúszó
Sándor sosem létezett, csupán olyan szerzők alkotnak
a nevében, mint például Hodossy Gyula, Szászi Zoltán,
Z. Németh István, Parti Nagy
Lajos, Juhász Katalin, Bettes
István, Balla D. Károly, Csillag Lajos, Csehy Zoltán vagy

Hizsnyai Zoltán. Beláthatja
mindenki, hogy teljes képtelenség ez az állítás, egyszerű
összeesküvés-elmélet, hiszen
a kötetben több fénykép is található, többek között a költő
feltételezett (netán megrendezett) első haláláról, a sírjáról, vagy pedig a legendás
Cecile M. Jeopardy bengál
költő fi lozófussal folytatott
eszmecseréjéről. Utóbbi költő személyes jóbarátja volt
Babits Mihálynak, Karinthy
Frigyesnek és Kosztolányi
Dezsőnek. Érdekesség, hogy
róla szintén azt állították,
hogy a Nyugat e három legendás szerzője találta ki és
alkotta meg életművét. Badarság az egész!
Hogyan is lehetne fi ktív
személy egy szerző, akiről a
Magyar Televízió 1995-ben
egy emlékműsort készített
(melynek szövegkönyve szintén olvasható a kötetben)?
Hogyan lehetne fi ktív személy
az, akinek az életét aktívan
dokumentálta a bulvársajtó
(ezekből egy terjedelmes válogatás szintén megtalálható
a kötetben)? Na ugye.
Végső soron teljesen lényegtelen, hogy létezett-e valaha is
Tsúszó Sándor, vagy csak egy
irodalmi játék eredményeképp született meg az alakja és

az életműve, hiszen – e könyv
rá a bizonyíték – ma már bizonyosan létezik, és fontos és
szórakoztató szereplője korunk magyar irodalmának.
Erről mindenki megbizonyosodhat, aki elolvassa a kötet
tanulmányait, kritikáit, versés regényrészleteit.

Jancsó Péter

Legyél helyettem én!
Tsúszó Sándor-brevárium II.,
szerkesztette Hizsnyai
Zoltán, Vámbéry Polgári
Társulás, 2019
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múltidéző
EMBERKE, KÜZDJ!
Zs. Nagy Lajos (Szklabonya,
1935. szeptember 28. – Zsély,
2005. április 11.) különös alakja a (cseh)szlovákiai magyar
irodalomnak.
Születésének
85., halálának pedig 15. évfordulója alkalmából érdemes
leporolnunk a bohém életű költő és író köteteit, hogy azokat
(újra)olvasva képet kaphassunk
a pályatársai által is kedvelt
szerző mély gondolatiságáról.
A költő Zsélyben nevelkedett, majd Komáromban érettségizett, innen szippantotta
el Pozsony, ahol az egyetemi
tanulmányait már nem fejezte be, helyette a Csehszlovák
Rádió magyar adásának szerkesztője (1958–1960), majd az
Új Szó riportere (1960–1963)
lett. 1963-tól egészen 1995-ig
a Hét riportere volt. 1998-ban
költözött vissza Zsélybe, ahol
betegsége ellenére tanítói állást vállalt.

Irodalmi pályáját a Fiatal
szlovákiai magyar költők, ismertebb nevén „a nyolcak”
antológiájában kezdte 1958ban. Első önálló kötetére sokat
kellett várni, azonban az 1964ben megjelent Ének a tisztaságról nem vert komolyabb
hullámokat. Az 1968-ban
megjelent Tériszony már felvillantotta Zs. Nagy lírájának
változását, azonban az 1971ben megjelent Üzenet a barlangból hozta el a kritikai sikert. Ekkora szakított végleg a
romantikus-népies hangvételű
verseléssel, és az ezentúl rá oly
jellemző groteszk és ironikus
szemléletvilággal újította meg
költészetét.
Zs. Nagy verseinek különleges képzettársításai, látszólag
ellentmondó, egymás mellé
nem illő szavai elsőre megdöbbentik, illetve megmosolyogtatják az embert, de ez

Jancsó Péter
csak álca, hiszen a költő sokkal
mélyebben tudja érzékeltetni
az emberi sors – a kisebbségi
lét – abszurditását. „Egyszerre
hirdeti a világmegváltás lehetetlenségét, de a világmegváltó
szándék megőrzésének szükségszerűségét is” – írja költészetéről Görömbei András. A
következő évtizedekben olyan
verseskötetekkel gazdagította
irodalmunkat, mint az Isapur
dalai (1977), a Cudar elégia
(1981) vagy a Nagyképűtlenségek (1992).
Ha csak költőként alkotott
volna Zs. Nagy Lajos, már kiemelkedő alakja lenne hazai
irodalmunknak, szerencsére
azonban kipróbálta magát a
próza talaján is, és milyen jól
tette! Az 1975-ben megjelent
Emberke, küzdj! című humoreszkgyűjtemény – Duba
Gyula hasonszőrű írásaival
egyetemben – megteremtette

az addig jobbára komor szlovákiai magyar próza szatirikusironikus oldalát. A siker nem
is maradt el, amin felbuzdulva
később megírta a Rendetlen
naplót (1985), a Szárnyas történeteket (1993), illetve gyermekversekkel is jelentkezett
Hamu Laci és az Eretnek című
kötetében (1995).
Prózai írásai a hétköznapi
élethelyzeteket szemlélik groteszk szemszögből. Sokszor a
nyelv válik a humor legfőbb
forrásává – nemcsak fokozásra
használja ugyanis nyelvünket,
hanem a szavak többértelműségét kihasználva sokszor
szó szerint értve azokat képes
hosszasan értekezni például
arról, hogy Milyen nagy egy
kiskert?
Utolsó írásai a kétezres évek
közepén jelentek meg És majd
eltűnök (2006) és Mellékhatás
(2006) címmel. Bár díjakkal

nem halmozták el életében
(Madách-díj 1969, Posonium
Irodalmi Életműdíj 2005),
alakja és munkássága élénken
él pályatársai emlékezetében.
Eljött az idő, hogy az olvasók,
a fiatalabb generációk is felfedezzék maguknak Zs. Nagy
Lajost, a költőt és a prózaírót.

PRIVÁT KÍNOK
FÜLCSENGÉS
KÖRÜLBELÜL KÉT ÉVE
HALLOTTAM először. A bal
fülemben. Váratlanul jelentkezett és teljes hangerővel.
— Melyik fülem cseng? —
kérdeztem K. F.-től, a növendék költőtől.
— Mind az összes — felelte,
mert igyekszik kerülni a közhelyeket.
Ekkor még azt hittem, majd
megszűnik, ha megunja. Tévedtem. Két év óta nem hagyja
abba. Olyan, mint valami makacs zenei kíséret, életemnek
pimasz zenei aláfestése.
Ha legalább valóban csengés
volna. Azonban mentsen meg
az isten mindenkit az ilyen
hangoktól!
Éles és vibráló hangok ezek,
mintha a szomszédban körfűrésszel fát aprítanának. Méghozzá mindig a bal szomszédban.
Minden ismerősömtől megkérdeztem már, mi a véleménye a dologról. Valamennyien
tudni vélték az okát. Íme néhány diagnózis:
— Delirium tremens — mondotta egy orvos ismerősöm,
akivel Moszkvában rengeteg
konyakot ittam.
— Magas vérnyomás — jelentette ki határozottan egy
meglehetősen szenilis vénember rokonom.
— Érelmeszesedés — állították mások.
— Nekem már harminc éve
2020. szeptember

cseng, mégse sírok — mondotta a belgyógyász, akivel meg
akartam magam vizsgáltatni.
Hát így. Nem világrengető
dolog ez, az olvasót nyilván
nem is érdekli. Épp elég a baja
mindenkinek.
Csak azt akarom mondani,
kedves barátaim, ha egy mogorva férfit láttok az utcán,
aki a gyalogjáró jobb oldalán
ballag, s dühösen pislog a bal
oldali járókelőkre, de még a
bal oldali házakra is mérgesen
vicsorog, ne nézzétek őt jobboldali opportunistának vagy
imperialista bérencnek!
Csupán szerencsétlen ember
ő, akinek már két éve cseng a
bal füle.

ÓDA A
HAJHULLÁSHOZ
NYILVÁN EZT IS A HUSZADIK SZÁZAD második felének
köszönhetem. Harmincnégy éves lettem, s íme: kopaszodom.
Előbb csak két fénylő ék jelent
meg a homlokom fölött, mint a
bölcsesség két gyöngyházszínű
elő-hírnöke, az utóbbi hetekben
azonban innen is, onnan is egyre több hajszálat tép ki a fésű.
Tehát bölcsülök. Elvégre azt
mégsem hihetem el, hogy öregszem harmincnégy éves koromban.
Tulajdonképpen mit veszítek,
ha jól meggondolom? Haja mindenkinek van, vagyis majdnem
mindenkinek. Hajuk van a hu-

Zs. Nagy Lajos
ligánoknak, a beatleseknek, a
tánczenekaroknak, a kezdő költőknek. Haja van Winnetounak
és Edward Kennedynek.
Ezzel szemben hajtalanok az
újszülöttek és ... a bölcsek. Vagyis a még ártatlanok és a már ártatlanok. Akad ugyan néhány kivétel is, hogy a szabályt erősítse.
Hullj tehát, hajam, ha jólesik!
Legalább nem kell fésülködnöm,
nyiratkoznom. Tudok néhány
dolgot erről a korról, a huszadik
század dicsőséges második feléről, legalább több időm marad
arra, hogy elmondjam.
Persze ezt sem kell szó szerint
venni, ezt a bölcs belenyugvást.
Mert azért vettem már nyírfaolajat, és fejet is gyakrabban
mosok, mint azelőtt. „Csomókban hull a haja szála, s nem veszi
észre maga se?” Nohát én azért
észreveszem, s bosszankodom is
eleget. Épp csak: mindhiába.
Mert ugyebár, a sorsát senki
sem kerülheti el, meg ugye: aki
bölcs, az... és a többi és a többi.

NINCS HUMORÉRZÉKEM
ŐSZINTE NYILATKOZATOT
KELL TENNEM ebben az ügyben is, ámbár senki sem kért
fel rá. Ugyanis gyakran hallom
a vádat: Nincs humorérzéked.
Vajon mi ennek az oka?
Ezennel nyilvánosan kijelentem: Ha Kohn és Grün találkozik az utcán, Kohn mond
valami érdekeset, Grün még

érdekesebbet, olyasmit, amin
okvetlenül nevetni kell, s én
nem nevetek, továbbá, ha a
kedves olvasó azt látná, hogy
nem röhögök, holott minden
okom megvan rá, ha nem kacagok a nyilvánvaló bárgyúságokon, amit napjaink kis
és nagy okosai mondanak és
tesznek, ha nem mosolygok a
konkrét és általános tréfákon,
melyeket ebben az úgynevezett

atomkorban űznek egymással
országok és földrészek, egyszóval, ha nem kuncogok sem
a bolondok paradoxonain, sem
az okosak bolondériáin, annak
egyetlenegy oka van: NINCS
FOGAM!
Egyelőre. Mert már készítik
a műfogsoromat.
Attól félek, ha elkészül, azután már mindenen csak nevetni fogok.

Csehszlovákiai magyar költő
fohásza az Úrhoz
Uram, világítsd meg a mi elménk,
teremts nekünk minisztereket, hóhányókat és
zongorahangolókat,
szabadíts meg bennünket a fülcsengéstől,
a fülcimparángatástól és nyelvátültetéstől,
mert tüskés a mi sorsunk, mint a kaktusz,
és kemény is, mint a kosok szarva,
tekints parasztjaidra, Uram,
nyakig a földbe dugva, mint a hagyma,
nem teremnek csak száraz szitkokat,
valamit tégy velünk, Mindenható,
ne fogdossunk galóca módra
legyeket mindörökké,
ültess le fényes küszöbödre,
dugd szivarzsebünkbe névjegyed,
s avass be titkaidba!
Továbbá:
szívesen fogadnánk Tőled
néhány hatalmas harsonát,
szamárállkapcsot,
kénköves esőt, miegymást.
Légy jó szívvel hozzánk, Uram,
kerítünk néked égő csipkebokrot,
amelyből tündöklő kegyelmed
minket is verhet
most és örökkön-örökké
Ámen.
IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET
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köszöntő
JUBILÁNSOK KÖZÖS ÜNNEPLÉSE
A Szlovákiai Magyar Írók
Társasága augusztus 26-án
köszöntötte az idén kerek
születésnapjukat
ünneplő
írótársakat a Pozsonyi Magyar Intézetben. Már hagyománnyá vált, hogy évente
egy alkalommal kifejezzék
tiszteletüket, megbecsülésüket azok iránt, akik rendkívül
sokrétű munkát végeznek az
irodalom terén. Sajnos, betegség és egyéb okok miatt
hárman nem tudtak eljönni
az eseményre, de mindenkit
köszöntöttek és méltattak.
A június 8-án 90. születésnapját ünneplő Duba Gyula
nemcsak a második világháború utáni (cseh)szlovákiai
magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb s meghatározó személyisége, hanem
általában a kortárs magyar
irodalomnak, epikának is
egyik jelentős alkotója. Tóth
László köszöntőjében így fogalmazott: „Duba Gyula immár több mint fél évszázados
írói működése alatt számos
emberi (nemcsak kisebbségi)
tapasztalatnak és létélménynek tudott – összmagyar viszonylatban is – hiteles és
mérvadó (nem egyszer egyik
első) megfogalmazója lenni.”
A diákjait az irodalom szeretetére nevelő, személyiségével példát mutató Szeberé-

nyi Zoltán, augusztus 11-én
ünnepelte 90. születésnapját.
Az ünnepségen egykori diákja, Fibi Sándor köszöntötte,
kiemelve, hogy egykori tanára következetesen, minden
tettével az irodalom szeretetére, társadalmi fontosságának a felismerésére, megértésére nevelt. Majd úgy
folytatta: „Azt pedig minden
bizonnyal még kevesebben
tudják, hogy Szeberényi Zoltán határozott fellépése és
érvelése kellett ahhoz, hogy
a felvidéki magyar irodalom témaköre egyáltalán
bekerüljön a magyar alapés középiskolák kötelező
irodalomtantervébe.”
Fónod Zoltán október 29én ünnepli 90. születésnapját. Nevéhez fűződik többek
között a Fábry Zoltán munkásságát feldolgozó monográfia, ő a szerkesztője a
tizenkét kötetes Fábry-életműsorozatnak, megírta a két
világháború közötti csehszlovákiai magyar irodalom történetét, s főszerkesztője volt
az Irodalmi Szemlének és a
Szabad Újságnak is. Sajnos
egészségi állapota nem engedte meg, hogy részt vegyen
a rendezvényen, így mielőbbi gyógyulást, lelki és fizikai
erőt, kitartást, reményt és
türelmet kívántak neki az
írótársak.

A szlovákiai és az egyetemes
magyar irodalom egyik élő
legendája, Tőzsér Árpád
október 6-án ünnepli 85.
születésnapját. A fiatal prózaíró, Jancsó Péter köszöntője elején megjegyezte: „Kicsit megremeg a pályakezdő
szerző lába, amikor egy ilyen
költő-óriást kell laudálnia,
hiszen már alapiskolás koromban is úgy emlegették tanáraim Tőzsér Árpádot, mint
a szlovákiai magyar költészet
kétségkívül legnagyobb alakját.” A köszöntőjét Grendel
Lajos idézetével zárta: „Tőzsér Árpád pályáján nincsenek robbanásszerű fordulatok, inkább lassú átmenetek
vannak, fokozatos távolodás
az első kötet némileg egyszerű versvilágától az egyre
összetettebb, intellektuálisan elmélyültebb struktúrák
felé.”
Zirig Árpád, akit az élményköltészet
művelőjeként is szoktak jellemezni,
november 16-án tölti be
a 80. életévét. Bese Bernadett szerint különleges
és felemelő pillanat, hogy
módjában áll köszönteni
Zirig Árpádot. Majd így
folytatta: „Pályakezdőként,
csallóköziként,
aki
még
koptatja a nyitrai egyetem
padját, ott, ahol anno ő is
tette, nagy megtiszteltetés...

Nagy Erika
Természet és haza, ezzel a két
fogalommal tudjuk leginkább
jellemezni Zirig Árpád költészetét. Lélegző, fotoszintetizáló képeivel olyan egyedi
hangon tud szólni a hazáról,
a Csallóközről, ami egyedüli
a magyar irodalomban.“
A kilenc kötetes Laczkóné
Erdélyi Margit, aki monográfiáiban irodalom- és
drámaelméleti,
komparatisztikai, kommunikációelméleti kérdésekkel foglalkozik, április 29-én ünnepelte
75. születésnapját. Egykori tanítványa, Katona Nikolas köszöntötte ezekkel
a szavakkal: „A professzorasszony olyan személyiségtudattal rendelkezik, hogy
az ember akarva akaratlanul
is közelebb kerül az adott terület pozitív befogadásához.
Köszönetünket kell kifejezni
az elmúlt éveinek munkásságáért is, amivel nagyban hozzájárul ahhoz, hogy szakképzett pedagógusok kerüljenek
ki a katedrára.”
A tanárként, karnagyként,
kórusalapítóként, publicistaként és közíróként is ismert
Dunajszky Géza május
11-én ünnepelte 75. születésnapját. Ebből az alkalomból Csáky Pál köszöntötte,
többek között a következő
mondatokkal: „Géza nekive-

selkedett az emlékei feldolgozásának, otthonról, több száz
kilométer távolságból is kitárulkozásra késztette lelkét
a szülőföld szelleme. Jöttek
tehát a könyvek, a gyerekkor,
a felnőttkor történéseinek
feldolgozása, a Ballada a szülőföldről, a Kínterhes évek,
majd a Titkok nyomában, az
Arcok és sorsok, s a Szökés a
haláltáborból...”
Az orvostörténészként elismert Kiss László, aki az
Orvosi Hetilap állandó szerzője, szaklektora orvostörténeti témákban, március
18-án ünnepelte 70. születésnapját. Ebből az alkalomból
Lacza Tihamér köszöntötte,
és kiemelte: „Saját erejére
és tehetségére hagyatkozva
épített magának egy olyan
szellemi műhelyt, amelynek
kisugárzását ma már sokan
érzik és méltányolják. A múlt
kutatójaként elsősorban az
orvoselődök – főleg a felvidéki származásúak vagy az
itt működött doktorok – életével és munkásságával foglalkozik.”
Poór József, aki fiatal kora
óta a vitorlások szerelmese, végighajózta a II. Rákóczi Ferenc által megtett utat
Gdańsktól Rodostóig, szeptember 4-én ünnepelte 70.
születésnapját. Írásainak gyakori témája a tenger, az útra
kelés és a szabadságvágy.
Nagy Erika a köszöntőjében
kiemelte: „Az emberek nagy
része leragad az álmodozásnál, viszont vannak olyanok,
mint Poór Jóska, aki komolyan vette az álmait, és meg is
valósította azokat. 1988-ban
kapitányi minősítést szerzett a Balti-tengeren, vagyis
megszerezte a legmagasabb
sporthajózási képesítést.”
A szabadfoglalkozású íróként, újságíróként ismert
Vajkai Nagy Miklós december 4-én ünnepli 70.
születésnapját. Első írásai
még a hetvenes évek elején
jelentek meg. Kedvelt műfaja a karcolat, tárca, elbeszélés és novella. Az egészségi állapota sajnos annyira
leromlott, hogy nem tudott
írótársaival együtt ünnepelni, de a jelenlévők lelki és
fizikai erővel párosuló mielőbbi gyógyulást kívántak
a prózaírónak.

A szerző felvétele
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zengőrét
Kovács Jolánka

Hófehérke
Mondok egyet, és ez komoly,
hisz így igaz, ahogy mondom:
ismerek egy Hófehérkét.
És nemcsak hogy ismerem,
egy házban lakik velem!
Ám a haja nem fekete,
nem hófehér bőröcskéje,
az arca nem vérpiros,
hanem bizony bajuszos,
bajuszában tizenkét szál,
nem is két, de négy lábon jár!
Fehér kérdőjel a farka,
nincsen rajta semmi tarka.

Négy tappancsán fehér zokni,
mi a neve? Még ne mondd ki!
Sejted már: nem királylány,
nem hercegnő, nem dáma,
hogy királyi palotában
csak két lábon járna,
illegve meg billegve
díszkertben sétálna.
E négylábú Hófehérke
mégsem kevésbé hiú!
Órák hosszat, szőnyegén
tükör előtt üldögél.
Néha szól is: „Maó! Miú!

Ki az ott? Egy ellenfél?
Olyan fehér, mint a hó,
kérdőjel a farka,
szeme sárga, és az arcán,
megszámoltam! tizenkét bajuszszál!
Rá is fújtam, de hiába,
visszafújt azonnal,
aztán arcon legyintettem,
s visszacsapott menten!
Szomszéd kandúr mondta egyszer,
milyen csinos vagyok,
nézzem csak meg a tükörben,
fehér szőröm, ékkő szemem

FÉL KRAJCÁR MEG NÉGY KRAJCÁR
Volt egy krajcár, soványka. No
de mért volt soványka, vajon
mért? Mert csak egy fél krajcárt
ért.
Ez a krajcár szerényen ott lapult egy szegény ember zsebében.
De csak addig lapult ott,
míg az a zseb kifoszlott. Egy
szép napon kifoszlott, hogy ne
mondjam, kilyukadt!
A krajcár meg kipottyant.
Szegény ember. Észre se vette! Pedig hogyha észreveszi, biz
lehajol érte.
A krajcár csak nevetett. Sokkal jobb itt, mint ott bent! Végre, hogy szabad vagyok! Most
világgá szaladok!
Perdült egyet, perdült kettőt,
s már gurult is. Látott végre
erdőt-mezőt, zöld legelőt, gyíkokat, lópatákat, békalábat,
gólyakörmöt vagy ötöt, tücsökszárnyat, bogárárnyat, így aztán meg sose bánta azt, hogy
világgá szaladt.
Igen ám, de egyszer, hopp!
Bukfencezett egy nagyot. Istenem, teremtőm! Legurult egy
lejtőn. Egyenest a kocsiútra,
bele a nagy porba.
Nézett jobbra, nézett balra.
Mit kellene tenni? Emelgette
a hasát, emelgette a hátát, jaj
neki, jaj neki! A porból biz nem
tudott kikecmeregni.
Mit gondoltok, mi lett véle?
Mert ez nem a mese vége.
Nem is kerek, nem is szép.
Még egy mese kéne még. S
a kettőből aztán kerekítünk
egyet, kerekebbet, szebbet.
Volt egy krajcár, kövérke.
No de mért volt kövérke, vajon
mért? Mert bizony négy krajcárt ért.
Ez a krajcár, dölyfösen, ott
feszített egy gazdag ember zsebében.
De csak addig feszített, míg
az ember egy napon kidobta az
ablakon.
2020. szeptember

– Négykrajcáros rézdarab,
menj, hogy ne is lássalak! Az
aranypénz, az a jó, a gazdagnak
az való!
Hej, a krajcár nagyot nézett.
Még hogy ilyet, na de ilyet! Egy
ily úri négykrajcárost így kidobni, mi lesz véle, mi lesz mármost?
Perdült egyet, perdült kettőt,
azután meg tizenkettőt, mérgében. Le is gurult sebesen, le az
úton, erdőn-mezőn, s dohogott
közben, vörösödött hasán a
réz, vörösödött hátán a réz, láttad volna, megáll az ész… Nem
látott ő gyíkokat, békalábat,
gólyakörmöt, tücsökszárnyat,
bogárárnyat, azt se tudta, mi a
világ, minek neki a szabadság,
gurult csak és dühöngött, a föld
alatta, úgy hallotta, dübörgött.
Igen ám, de egyszer, hopp!
Bukfencezett egy nagyot. Istenem, teremtőm! Legurult egy
lejtőn. Egyenest a kocsiútra,
bele a nagy porba.
Nézett jobbra, nézett balra.
Mit kellene tenni? Emelgette
a hasát, emelgette a hátát, jaj
neki, jaj neki! A porból biz nem
tudott kikecmeregni.
De azért feszengett! Hát
ahogy feszengett, egyre mérgesebb lett. Ennyi baj, ennyi vész!
Nem tűrheti tovább, kész! Ilyen
krajcár, mint ő, köpcös, fényes,
kényes, gazdag zsebbe való és…
Hűha, de mi volt ez? Egy
nagy csörömpölés!
A két krajcár összekoccant,
a réz vállukról majd’ lepattant.
Hej, az a bősz négykrajcáros fel
is fortyant:
– Hát te ki vagy? Te kis nyiszlett. Menj arrébb, vagy arrébb
löklek!
– Krajcár vagyok, felet érek
mindössze. Te feszengtél, azért
koccantunk össze.
– Tudod-e, hogy nem vagyok
én akárki?! Velem nem koccanhat össze bárki!

– Hasad, hátad csupa por,
nem vagy különb nálam.
– De igen, mert a tiédnél szélesebb a vállam! Te egy fél vagy,
én meg négy! Jobb lesz, hogyha
arrébb mégy!
– Menj arrébb te, hogyha
tudsz. Hadd látom, no, hogy
gurulsz.
– Selyemzsebben laktam eddig, úri krajcár vagyok! Egy ily
girhes félkrajcárral tovább nem
tárgyalok!
Feszengett a négykrajcáros,
nyögött is, mily eset! Így mocorgott jobbra-balra, míg hanyatt nem esett.
– Kedves pajtás, félkrajcáros,
segíts rajtam, kérlek! Hanyatt
esve, itt, a porban, már semmit
sem érek…

gyönyörűen ragyog!
Ezt szerettem volna látni,
s íme, mily bosszúság!
Ez a fehér, bősz ellenfél
mindig elébem áll!”
Hogy ki ez a Hófehérke,
most már tudod, ugye,
nem Maca ő, se nem Vica,
se nem Teca, se nem Ica,
hanem csak egy fehér cica.

Kovács Jolánka
Félkrajcáros barátunk, hej, fél
krajcárt ért csupán, ámde lelke
színarany volt, ezt tudom, igazán.
Már moccant is! Már ugrott is!
De nem nagyot, csak kicsit, egész
icipicit, annyit épp, hogy megfordult, hasra esett, leborult…
Ajajaj!
Kell-e ennél nagyobb baj?
Egyik krajcár a hátán, másik
krajcár a hasán, mind a ketten
a nagy porban, mi lesz ebből,
hej, mi lesz? Ott maradnak, s
ott vesznek?
Mégsem lett így, nem bizony.
Mert egy szegény asszony arra
jött épp mezítláb. Lehajolt, és
hát mit lát? Fél krajcárt meg
négy krajcárt!
– Soha jobbkor! – mondta, s
ragyogott az arca.

Volt egy zsebe, nem lyukas!
Kötényével megtörölte, s abba
tette, a nagy zsebbe, üres zsebbe a sok pénzt. Ment is gyorsan
a piacra, kivette a félkrajcárost,
kivette a négykrajcárost, s mit
vett rajtuk?
Mondjad hamar, mondjad
már, hogy mind halljuk!
Vett egy sonkát, vett nyolc
krumplit, vett nyolc almát, vett
egy csirkét meg egy dinnyét.
Hazament nagy boldogan.
Gyereke meg mennyi volt?
Volt vagy nyolc!
Fel is falták a sonkát, a nyolc
krumplit, a nyolc almát, az egy
csirkét meg a dinnyét.
Krajcár-mese, meskete, itt
gurult el a vége!

Az én Kassám (2018)
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iránytű – ﬁatal írók rovata
PÁRBAJ
– Jönnek – mondta a sárkány,
majd kikacsázott a lovag látóteréből. Ő sóhajtott egyet,
miközben felnézett a kardról,
amit addig polírozott. Felállt és óvatosan a hüvelyébe
csúsztatta a fegyvert, nehogy
megkarcolódjon. Daliás léptekkel követte a fenevadat.
– Bűzös leheletű dög! – kiáltotta, ahogy kivédte a sárkány
karmait. Előbb egy lángcsóvát
került ki, majd hangos üvöltéssel balról támadt. – Nyavalyás szörnyeteg! Kiéhezett,
nyomorult vadállat! – Az évek
alatt mesterien kidolgozta az

Rabi Vera
ellenfelét bántalmazó szófordulatokat.
Gyorsan elkerült még egy
csapást, lehajolt a közeledő
farok elől, és megpördült a
perzselő tűz mellett. Összeszokottan harcoltak, mint a
profi táncosok egy begyakorolt koreográfiában. A lovag
kezdte élvezni a dolgot. Ráugrott a sárkány szárnyára, felkapaszkodott a hátán,
mintha meg akarná lovagolni, ám ekkor a bestia hirtelen
mozdulattal földhöz vágta. A
lovag lélegzete egy pillanatra
elakadt, de felpattant, hogy

kikerülje az utána kapó fejet.
Szemtől szembe kerültek, a
lovag elmosolyodott, és fülsértő csatakiáltással rontott
előre.
– Nyomorult sátánfajzat! –
A sárkány fontolgatta, milyen
támadást vessen be. Kissé
félrefordította pikkelyes fejét,
eltűnődve figyelte a közeledő
embert.
Mindketten kizárták a külvilágot, csak ők léteztek, a
saját kis világukban párbajoztak.
– Szánalmas, gyenge gyík!
Ez sok volt. Kitátotta óriási

száját, egyetlen harapással bekapta a felé rohanó ellenfelét,
nyelt egy hatalmasat, és győzelme jeléül az égbe lehelt egy
lángoszlopot.
Ahogy a sárkány bekapta, a
lovag rögtön belekapaszkodott
a recés, hegyes fogakba, és felmászott a szájpadláshoz erősített, számára kialakított, speciális, tűzbiztos helyre. Még a
nagybátyjával dolgozták ki ezt
a furmányos szerkezetet, aminek mindenki csodájára járt.
A lovag mérhetetlenül büszke
volt erre a különlegesen kezelt
bőrből készült rejtekre. Meg-

lapult, ahogy a társa tüzet fújt,
de tudta, nem eshet bántódása. Hallotta, ahogy a tömeg
felhördül, szitkozódik, kiabál.
Hallotta, ahogy néhányan
széküket feldöntve a kijárathoz menekülnek. Mások fütyültek, tapsoltak, éljeneztek.
Egyszóval, a közönség tombolt.
A lovag szélesen elmosolyodott, majd kacagni kezdett.
Érezte, hogy a sárkány torka
is megremeg, s a külvilág számára észrevehetetlenül, gurgulázva kuncog.

és nem akarta elengedni a másik karját.
Frédi nem válaszolt, csak
bámult lefelé az összekapcsolódott kezeikre, majd kibökte:
– A vezér küldött, ugye?
Hogy maradj a nyomomban,
és megállíts.
Legtöbbször a semmittevéssel foglalkoztak, mivel az emberek próbálták elkerülni, hogy
éjszaka kelljen átkelniük a mocsáron. Két kövön, melyekről
előzetesen elűzték a rezidens
gyíkokat, süttették magukat a
napon. Nem szóltak, már rég
nem volt miről beszélniük,
mégis barátságos csönd vette
körül kettejüket. A többiek legnagyobb megdöbbenésére jól
kijöttek egymással. Frédi hunyorogva nézett fel, ahogy egy
árnyék eltakarta előle a fényt.
A másik ülőhelyzetben volt, kíváncsian fürkészte a horizontot.

– Van valami?
– Áhh, csak egy eszement őz
dugta ki a fejét. Aztán rögtön
vissza is húzta, a dög.
– Olyan jó lehet. – A másik
értetlenkedve nézett rá. – Képzeld csak el: a halkan zizegő
lombok árnyékában heverészel, körülötted neszeznek az
állatok, és nem kell a lápi népség bűzét elviselned. Esetleg
pár tündérleány táncot jár körülötted.
– Álmodozz csak!
Egy verőfényes nappalon
a fiatal lidérc eltűnt. Barátja
hiába kereste, és a legutolsó
lény, aki látta, egy szakadt
szárnyú királyszitakötő is
csak azt tudta mondani, hogy
minden jel szerint megháborodott, hisz önként és dalolva
lépett be a tündérek fákkal
szegélyezett ösvényére.
Többé senki sem látta.

A LÁPI LIDÉRC LOMBOKKAL ÁLMODIK
A mocsár egy bizonyos helyéről cuppogást, apró loccsanásokat, kétségbeesett nyögéseket lehetett hallani. Egy új élet
volt születőben.
A Posványos Társaság tagjai érdeklődve gyűltek a lidérc
köré, aki csukott szemmel,
sártól csimbókos hajjal próbált kievickélni egy szilárdabb
közegre. Ezzel nehezen boldogult, hisz még csak fölállni sem
tudott, most először mozgatta
testét. Lassan kiemelkedett a
barna iszapból, megtermett
meztelen csigák és növények
csúsztak le a hátáról.
– Pfuj – jegyezte meg egy
hordóhasú, bőrkabátos figura.
– Ezek az undorító csúszómászók. Kiver tőlük a veríték.
– Akkor az én lakhelyemet
se komálod? – kérdezte a mellette álló, langaléta alak elkeseredetten.
– Nem, nem, dehogyis! – jött
rögtön a válasz. – A te lakásod
kifogástalan – paskolta meg
cimborája vállát. Az megnyugodva fordult vissza az események felé.
Az újszülött végre belekapaszkodott egy fűcsomóba, és sikerült guggoló helyzetbe tornáznia
magát. Még senki sem mozdult.
Vártak. A fiatalabbak elragadtatottan figyelték minden mozdulatát, az idősebbek nosztalgikus
arccal gondoltak társaik első
pillanataira, egyszóval a saját
módjukon ünnepelték a jövevény érkezését. Ő csodálkozva
nézett körül, majd ijedten figyelte, ahogy az egyikük közelebb
lép. A lidérc hirtelen felpattant,
elvesztette az egyensúlyát, dülöngélt kicsit, végül két lábon,
kissé görnyedten megállt. A
most már előtte álló lidérctársa
elmosolyodott, majd leszedett
egy konok piócát a fiú barna bőréről. Egy gyors fintorral a mocsárba pöccintette.
– Köszöntelek – mondta
megnyugtató hangon. – Ez a
IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET

családod – mutatott körbe a
többieken –, én pedig a családfő vagyok. Vagy az uralkodó,
esetleg törzsfőnök, ahogy tetszik. Páran vezérnek hívnak.
Az újszülött szemügyre vette
őket, mindenkit külön-külön,
majd visszafordította tekintetét.
Antal bátorítóan feléje hunyorított, és érdeklődve kérdezte:
– Mi a neved?
– F... Frédi – a betűk bizonytalanul jöttek, a nyelv tétován
forgott a szájban. Közben balra, majd jobbra nézett, gyors
pillantások követték egymást.
– Hogy... kerültem ide?
Antal felkacagott, többen
pedig követték a példáját. A
lidérc elpirulva fordult a családfő felé, segélykérő arccal,
kissé megrovóan. A vezér
megpördítette tengelye körül
a csodálkozó fiút, így most
már ő is a mocsár felé nézett.
A lápban, a viszonylag járható
út mellett egy fogat meredt az
égnek. Féregrágta lótetem háta
kandikált ki a sárból, a jármű
mellett pedig három hulla tátotta a száját. Egy fiatalabb,
egy idősebb nő, meg egy férfi.
Ékszereik letépve, ruháik szétszaggatva.
– Az ő érzéseikből születtél.
Frédi nem bírta sokáig a
látványt, remegő térdekkel kapaszkodott meg a legközelebbi
kőben. A rosszullét elmúltával
imbolyogva felállt, és vértelen
arccal nézett a többi lidércre.
– Ti is? – Azok egyöntetűen
bólintottak.
Először a bőrkabátos ment
oda hozzá, kezet rázott vele,
bemutatkozott. Őt követte a
langaléta, aki barátilag megveregette a hátát. Utána egy göndör fürtös leány köszöntötte,
majd sorjában jöttek a többiek.
Az első pár napot a terület
felfedezésével töltötte, habár
nem sok látnivaló volt a gyér
növényzeten és egy-egy érdekesebb kövön kívül. A mocsa-

rat körülvevő erdő hívogatóan
csendesnek, tisztának és meseszerűnek tűnt az ifjú szemében, de még nem talált megfelelő alkalmat a belépésre.
Mégis eljött ez a pillanat,
Frédi örömittasan vágtázott a
zöldellő fák felé. Már majdnem
elérte a láp szélét, amikor váratlanul hasra vágódott. Egy
kárörvendően vigyorgó fajtársa nézett le rá csípőre tett kézzel. Félrebillentette fejét, majd
felsegítette a lidércet, akit sikeresen kigáncsolt az előbb.
– Én a helyedben nem mennék oda. Az a tündérek felségterülete – mondta megrovóan,
utálattal köpve a tündér szót.
– Ahova mi, egyszerű gonosz
lelkek nem léphetünk be. Ne
búsulj, sok újonc már az első
napon megpróbál átszökni.
Neked mi tartott ennyi ideig?
– mosolya egyre szélesebb lett,
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iránytű – ﬁatal írók rovata
INTRO.EXE: TUDOMÁNYOS
KÖLCSÖNHATÁSOK
A sci-fi irodalom és a tudomány mondhatni kéz a kézben járnak. Ahogy a sci-fi
inspirálódik és felhasználja
a tudományos gondolkodás
és kutatások egyes elemeit,
illetve a művekben azok továbbgondolása az egyik legfontosabb aspektus, úgy ez a
kölcsönhatás a fordított esetben is érvényes.
Számtalan olyan használati eszközt fel tudunk sorolni,
amelyek elsőként az egyes
sci-fi történetekben „láttak
napvilágot”, és amelyek megihlették az egyes kutatókat,
feltalálókat. Kanyarodjunk
a sci-fi irodalom hajnalának
innovatív és előremutató
megoldásaihoz! A proto sci-fi
regények is koruk tudományos áttöréseit vették alapul:
példaként a Frankensteint és
Dr. Jekyll és Mr. Hyde különös esetét említhetnénk meg.
Az 1800-as évek második fe-

képregény

2020. szeptember

lében egy francia szerző elsőként írt olyan találmányokról, amelyek egyike a Holdra
juttatja az emberiséget, míg
egy másik szerkezet pedig
alkalmas a víz alatti közlekedésre. Jules Verne volt talán
az első olyan szerző, akit a
modernkori sci-fi előfutárának tekinthetünk. Modernebb vonatkozásban, elég
lenne csak megemlítenünk
George Orwell nevét, vagy
William Gibsonét és Philip
K. Dickét. Előbbi a megfigyelőrendszereket jósolta meg
1949-ben, míg utóbbi szerzők
a modern cybertér társadalmát és a digitális adatok fontosságát/ellophatóságát látta
előre félelmetes pontossággal. Filmes példaként pedig a
Star Treket tudnám megemlíteni: ez a sorozat olyan eszközöket mutatott be, amelyek
alapján születtek meg napjaink mobiltelefonjai, tabletjei,

N. Juhász Tamás és Csillag Balázs

és nem utolsósorban az MRI
gép is.
Érdekességképp megemlítendő, hogy a tudományosfantasztikus irodalom nemcsak a technológia fejlődésére, hanem a társadalomtudományokra is hatással van.
Ez a kettősség szépen megfigyelhető az internet esetében, pláne ha elmerengünk a
hat lépés távolság elméletén
– ennek van magyar vonatkozása is.
Az említett elv Stanley
Milgram szociálpszichológus
kicsi világ kísérletén alapszik, amely az elkülönülés hat
fokozatáról beszél. A tudós
kísérletében az USA területén
egymástól távol élő személyeket jelölt ki a feladatra. A
alany azt a megbízást kapta,
hogy juttasson el egy levelet B
alanyhoz úgy, hogy nem küldhette közvetlenül neki az üzenetet. Csakis olyan személye-

ket választhatott címzettnek,
akik talán ismerhetik B-t. Lehetetlennek hangzik Amerika
egyik feléről a másikba eljuttatni valamit ilyen módon?
Meglepő módon kilenc vagy
tíz továbbítás után a levél eljutott a célba.
A fi zikai és a virtuális távolság hasonló elven működik: Hat lépés távolság. Enynyi választ el két ismeretlent
egymástól, amit gyakran
látunk mi is. Ismerőseink
ismerősei a világhálón és a
közösségi oldalakon. Stanley
Milgram a kísérlete előtt pár
évtizeddel egy párizsi tanulmányútja során Manfred Kochennel és Ithiel de Sola Poolal dolgozott a Kapcsolatok és
befolyások kéziraton. Ebben
a műben rakták le a szociális
hálózatok alapjait, sőt magát
a social network (szociális
hálózat) fogalmát is ennek a
munkának köszönhetjük.

Lépésről lépésre az internet láncszemén át eljutunk a
szociálpszichológiáig, majd
pár lépés után akaratlanul elérkezünk Karinthy Frigyesig
és a Láncszemek című novelláig. Megmosolyogtató, hogy
mennyire előre tekintő ez a
novella. Megtapasztalhatjuk
általa, hogy téren, időn és humánumon át is elég csak hat
lépés távolság.
Úgy vélem, hogy (a jövő
tudományos felfedezései és)
a sci-fi k világa, az emberi
elme barangolása az elképzelt jövőbe, még számtalan
meglepetést és érdekességet
tartogatnak az olvasók számára. Inspirálhatnak, elgondolkodtathatnak és emlékeztethetnek minket arra, hogy
ami ma még csupán képzelet,
tudományos fantasztikum,
az holnap már a hétköznapok
részévé válhat, hiszen pár
„lépés” elég hozzá.

Csillag Balázs
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mozaik
Hiányzik egy kötet, antológia a könyvtárából? Egy régebbi felvidéki szerző könyvére fáj a foga? Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk a könyv beszerzésében.
Jelentkezzen a lilium@liliumaurum.sk címen!

Évfordulók
1917. szeptember 2-án született Ipolyszalkán Turczel Lajos irodalomtörténész. A komáromi gimnázium igazgatója
volt, majd a Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén oktatott nyugalmazásáig. Fő művei: Írás és
szolgálat, Két kor mezsgyéjén, Portrék és fejlődésképek,
Szép Angéla háza, Ének az éjben, Arcképek és emlékezések.
Szeptember 4-én töltötte be 70. életévét Poór József író,
publicista. Alapító tagja a Bolygó Hollandi beategyüttesnek. Több hajózással foglalkozó könyvet adott ki. Írásainak gyakori témája a tenger, az útra kelés, a szabadságvágy. Megjelent kötetei többek között a Partközelben,
Üzent érted a tenger, Kis Merész, Etűdök és Kesergő.
Szeptember 8-án ünnepelte 67. születésnapját Barak
László író, költő szerkesztő, a parameter.sk hírportál
főszerkesztője. Az első kötete, a Sancho Panza szomorú
1981-ben jelent meg, ezt követte többek között a Szelíd
pamflet, Inzultusok kora, Titanic verzió, Úgyis kicsinálnak, Retúr a pokolba és az Én nem menni lakni külföld.
Szeptember 12-én 20 éve annak, hogy elhunyt Csontos
Vilmos (szül. 1908. okt. 11.) költő. Legfontosabb kötetei
a Magyar ugaron, Tovább kell menni, Új szerelem, Örökség, Estéli ének, Veletek vagyok, Pacsirtaszó.
Szeptember 26-án ünnepli 71. születésnapját Tóth László költő, szerkesztő, műfordító. Legfontosabb művei:
A hangok utánzata, Istentelen színjáték, Párhuzamok,
kitérők, Hármaskönyv, A boszorkány porszívója, Megkötni az időt.
Szeptember 28-án töltené be 85. születésnapját Zs. Nagy
Lajos, költő, író, az Új Szó riportere és a Hét egykori belső munkatársa. Legfontosabb kötetei: Emberke, küzdj,
Üzenet a barlangból, Isapur dalai, Rendetlen napló,
Nagyképűtlenségek, Mellékhatás.
1891. szeptember 28-án született Neubauer Pál író,
újságíró, zenekritikus és műfordító. Kétnyelvű író volt,
egyaránt írt németül és magyarul. Főbb művei: Wohin?
(Hová?), Marie, Was geht es mich an? (Mi közöm hozzá?), A jóslat.
Szeptember 30-án tölti be 78. születésnapját Aich Péter
író, szerkesztő, pedagógus. Szerepelt az 1970-es Egyszemű éjszaka című antológiában. Legfontosabb kötetei: X.
Kálmán viszontagságai, Szerelmek, Keresés, Várni, Apropó, Ovidius visszatér.

díj

megjelent

A Magyar Művészeti Akadémia átadta az idei tagozati
díjait. Koncsol Lászlót a művészetelmélet területen végzet kimagasló munkájáért
Cs. Szabó László-díjjal jutalmazták. A József Attila-díjas
költő, író, szerkesztő, műfordító és irodalomtörténész életművét az igényesség, minőség
és egyetemesség jellemzi. Műfordítóként értő tolmácsolója
a szlovák és cseh irodalomnak.
Verselemzéseiben nemcsak a
reformkor magyar irodalmát, hanem a kortárs magyar irodalmat is feldolgozta,
verselemzései
Vörösmartytól József Attilán át, Weöres
Sándorig és Pilinszky Jánosig
egyedülállóak az irodalomtörténetben, olyan mélységeket fed fel, amelyeket ez idáig
senki. Ezúton is gratulálunk a
díjhoz!

Megjelent Koncsol László Ütemező című kötetének második
kiadása. Ahogyan a kötet borítóján is olvashatjuk, ez egy „kis
könyv arról, hogy milyen lábakon jár, szalad, forog vagy ugrabugrál a vers”. A kötet erőssége, hogy a szerző a nehezen befogadható ismereteket szemléletes példákkal, kitűnően válogatott minták nyomán tudja könnyen fölfoghatóvá tenni.

LAPSZÁMUNK SZERZŐI
Bese Bernadett (1996) író, szerkesztő,
egyetemi hallgató
Csáky Pál (1956) Bethlen Gábor-díjas író,
politikus
Csillag Balázs (1988) prózaíró, animátor
Finta Viktória (2000) egyetemi hallgató
Géczi János (1954) költő, író, képzőművész
Jancsó Péter (1986) prózaíró, szerkesztő
Kovács Jolánka (1958) író, költő, műfordító
Szaszák György (1953) újságíró, szerkesztő
Nagy Erika (1961) prózaíró, a SZMÍT titkára

N. Juhász Tamás (1987) irodalom- és
filmkritikus
Rabi Vera (1994) költő, prózaíró
Reczai Lilla (1993) újságíró, szerkesztő
Tóth László (1949) József Attila-díjas költő,
író, művelődéstörténész, szerkesztő
Zalaba Zsuzsa (1970) költő, író, performer
Zirig Árpád (1940) költő, író, pedagógus
Z. Németh István (1969) költő, prózaíró,
szerkesztő
Zs. Nagy Lajos (1935–2005) Madách-díjas
költő, újságíró

Jelen lapszámunkat Duncsák Attila műveivel illusztráltuk.

rejtvény
PRÓZAKÖTETEK CÍME NYOLC IRÁNYBAN
Rejtvényünkben 28 szlovákiai magyar prózakötet címét rejtettük el nyolc
irányban. A ki nem húzott betűk összeolvasva adják a megfejtést, Duba
Gyula egyik könyvének címét. A megfejtéseket szeptember 30-ig várjuk a
lilium@liliumaurum.sk-ra. A helyes megoldók között értékes könyvcsomagot sorsolunk ki. Júliusi rejtvényünk nyertese Halgas Ildikó (Kulcsod). Az
augusztusi nyertes Majoros Albínka (Tornalja). Gratulálunk!
ALÁTÉT (Szászi Zoltán)
ASZÁLY (Duba Gyula)
ÁTTÉTELEK (Grendel Lajos)
BÍBORHAJNAL (Strieženec Alex)
BUKOTT ANGYALOK (Grendel Lajos)
DRÁGA VENDELINEK (Szalay Zoltán)
ÉLESLÖVÉSZET (Grendel Lajos)
ÉLETPOR (Kiss Péntek József)
EZEK (Gágyor Péter)
GALERI (Grendel Lajos)
HÍDON (Hajtman Béla)
HÓLEPEDŐ (Dobos László)
KITÖRÉS (Győry Attila)
LUSTA POR (Vajkai Miklós)
NÉGY HÉT AZ ÉLET (Grendel Lajos)
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SURVIVE (Mórocz Mária)
SZAKÍTÁSOK (Grendel Lajos)
SZERELMEK (Aich Péter)
SZUPERHOLD (Forgács Péter)
TÁVOL A SZERELEM (Grendel Lajos)
TÖMEGSÍR (Grendel Lajos)
TORONY (Aich Péter)
ÜTKÖZÉS (Győry Attila)
ÚTON (Csáky Pál)
VÁRNI (Aich Péter)
VÉRCSAPOLÁS (Győry Attila)
VERESÉG (Bereck József)
VIHAR ELŐTT (Bereck József)

Készítette: Z. Németh István
2020. szeptember

