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Tőzsér Árpád 

Ad altare Dei
1.
A krónikás messziről jön, 
nagy háborúkból, arannyal
hímzett miseruhák és színes-
rojtos templomi lobogók
századokat befogó 
körmenetéből, latin nyelvű 
tömjénes ministrációk 
bódulatából, s míg a fülében 
az Introibo ad altare Dei nevű 
patak csobog, a történelmi 
körmenetet anakronisztikus 
mai snittek állítgatják meg.

2.
Van helyzet, amely csak 
paradoxonnal fejezhető ki:
a p.-i parókia már a 
megépülése pillanatában 
is 800 éves volt. A történet 
hosszú, kezdete azokba az
Árpád-házi időkbe nyúlik, 
mikor a tett és következ-
mény konfl iktusait még nem a 
fi lozófusok mérlegel-
ték, s aki vasárnap a 
templomot elkerülte – bűnös
tettének következménye 
egyenesen a hátán csattant.

Ekkor épült tíz kicsi 
gömörországi falu közé (a száz 
évvel előbb kiadott királyi 
pátensnek megfelelően)
az a p.-i templom is, amelyről 
e krónikában szó van.

3.
A parókia mellett folyó 
emlékpatak a forrásához kap,
mintha szívéhez: hol vannak 
már a tavalyi havak, je-
gek s a vízmosta tavalyi 
kövek!, a falakban a kő már
nem kő, csak épületanyag, 
más jelrendszerekben őrzi
nyolcszáz esztendős titkait. 
A temető medrében koponya-
asszonáncok, a földből 
elmeszesedett ómagyar
ragok fordulnak ki, a román 
idomú templom oszlopain
lefutó s a talpkőre hulló 
stilizált tölgy-saroklevelek va-
lóságos fák valóságosan 
lehulló lombjával keverednek.

4.
A Halotti Beszéd legelső 
változatát visszhangzó p.-i
templom falai nem könnyen 
adták meg magukat a rontó 
időnek. 800 esztendő és 
Trianon, az 1920-as második 

Mohács kellett hozzá, hogy 
döntés szülessen: új templom 
kell a falunak. S a falu egy 
új és idegen országban 
vadonatúj templomot épített 
magának, papja az alapkő 
ünnepélyes letételénél ek-
képp bölcsködött: ha a tér 
valóság, akkor az idő le-
hetőség, melyet a kisebbségnek 
üstökön kell ragadnia. A falu 
száján e szárnyas igazság 
(benne az „üstökön” szó kicsit 
megrövidítve) máig él és 
szárnyal.

5.
P. a háborút követő 
interregnum üres dobozában 
egy ideig gazdátlan dióként 
zörgött, míg végül pontosan
az új ország déli határvonalán 
találta magát, a faluban
akkor született a ma már 
közismert nóta a nagy sárról
s a csempészló nyomáról, 
amely a fi náncnak árulkodó
jel: a templomépítés 
számvitelében a csempészek 
jövedelme jelentős tétel volt 
(micsoda herézis!). A fi lozófus
pap pedig a történelmi 
kövekből új parókiát 
építtetett.

vezérvers

Mindenki naplót 
ír, csak valaki 

regénynek 
kereszteli, más 

novellának 
vagy drámának 
mondja, megint 

más meg – 
szonettnek.

(Tőzsér Árpád)

“

“
„A magyar vér oly nagy ér-

téke Európának és a szabad-
ságnak, hogy óvnunk kell min-
den cseppjét.” (A. Camus)           

1956, 1968 és 1989 – abban a 
szerencsés vagy szerencsétlen 
korban vagyok, hogy mindhá-
rom forradalmat átélhettem: a 
véresen elnyomottat, az ember-
arcút és a bársonyost is, főleg 
szemlélődve, illetve 8́9-ben 
már tevékenyebben! 5́6-ban 
egyévesen még csak a bölcsőm-
ben ráztam a csörgőmet tilta-

kozva a Magyarországra bevo-
nuló szovjet csapatok ellen, de 
6́8-ban már biciklin követtük 

a városhatárba a főtérről kivo-
nuló magyar harckocsikat, mi-
közben tiltakozásul keményen 
odacsöngettünk nekik a bicikli-
csöngőkkel, hogy ne menjenek, 
maradjanak, mivel érdeklődve 
fel akartunk mászni a páncél-
tetőikre. 8́9-ben, felnőttfejjel 
már a kulcsrázás következett a 
tereken, úgy fejeztük ki elége-
detlenségünket a hatalommal 
szemben.

Bárhogyan is közelítjük meg 
a dolgokat, ezek igazi forradal-
mak voltak! Különösen a ma-
gyarországi ötvenhatos volt egy 
valódi, nemzeti forradalom, 
csak a nagyvilág sunyi módon 
szemet hunyt a szovjet bevo-
nulás és a forradalom leverése 
fölött. A másik kettő Csehszlo-
vákiában ennél kicsit csende-
sebb volt, elsősorban a 8́9-es 
volt bársonyos. Az emberarcú 
6́8-asnak voltak áldozatai, ak-

kor is lőttek a nagyvárosokban. 
1968 augusztusában, azon a 

furcsa napon szüleim a hábo-
rús beidegződés és 5́6 közel-
sége miatt beállítottak az egyik 
élelmiszerüzlet előtt kígyózó 
sorba, kezembe adtak egy cet-
lit, amelyre felírták a túléléshez 
szükséges vásárolni való élel-
miszert: lisztet, zsírt, sót, tojást, 
kenyeret, cukrot, rizst, konzer-
veket stb. Ők máshol álltak sor-
ban, bátyám is, taktikusan szét-
osztódtunk. A város házfalait 
az éjszaka folyamán ellepték a 
szabadságot, valamint Dubče-
kot és Svobodát éltető feliratok, 

az utcákat és tereket pedig a 
magyar tankok és harckocsik. 
A Varsói Szerződésből hozzánk 
ők voltak a legközelebb. Szüle-
im annyira azért nem örültek 
ennek, mint ahogy 1938-ban 
örülhettek annak a korábbi be-
vonulásnak. Ezt ők mondták is, 
meg azt is, hogy a forradalom 
felerősíti a szlovák nacionalista 
erők hangját. Igazuk volt, 1989 
után aztán én is megtapasztal-
tam a saját bőrömön. Arra is 
emlékszem, hogy panelházunk 
előtt váratlanul megállt egy 
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magyar tank, kiugrott belőle 
egy katonatiszt, és felkiáltott a 
másodikra Novákékhoz, hogy 
rokonlátogatás! Nem lesz baj, 
ha megnézlek benneteket egy 
pillanatra? És leparkolt a tank-
jával két személygépkocsi közé. 
Az erkélyről majd´ leesve les-
tem a történéseket – családlá-
togatás tankkal, ilyen még nem 
volt mifelénk! Később kiderült, 
hogy egy rokon katonatiszt volt, 
1947-ben kitelepített család sar-
ja. Most pedig harckocsin jött 
vissza, kicsit körülnézni a szü-
lővárosába… A csinos Novák 
szomszédlányokkal (Kati, Nóri, 
Ági) pillanatok alatt ott lógtunk 
a harckocsi tetején, egyebek kö-
zött éreztük a páncél melegét 
is. Aztán néha kiloptam a szü-
leim által erre az időre elzárt 
biciklimet is, és a tiltás ellenére 
unokabátyámmal megkeres-
tük a határba kivonuló magyar 
csapatokat. Kérdezősködtek 
is a magyar kiskatonák, hogy 
merre vannak. Sokan közülük 
nem tudták, útlevél és vámnyi-
latkozat nélkül jöttek át a hatá-
ron. A vámosoknak esélyük se 
volt átellenőrizni a tankokat. 
Mondtuk, Csehszlovákiában. 
Csehben? De akkor honnan a 
fenéből tudtok ti magyarul!? 
Kérdezték tőlünk a szocialista 
internacionalizmus agymosott-
jai. 

A bársonyos 8́9-esben az 
előző kettő tragikuma miatt 
nem volt előre sejthető a vég-
kifejlet, lesznek-e vajon újra 
áldozatok, megtorlások, mint 
5́6-ban vagy 6́8-ban, illetve 

azt követően. De addigra már a 
nagy szovjet világbirodalom is 
lecsendesedett, a peresztrojka 
megtette hatását, és a csehszlo-
vák politikai hatalom is érezte 
a veszett fejsze nyelét. Sokkal 
inkább azzal foglalatoskodott, 
miként tudja majd átmenteni 
politikai hatalmát gazdaságivá 
a privatizáció során. Ezért volt 
vér nélküli és bársonyos a rend-
szerváltás, hangos inkább csak 
a kulcscsörgetés volt a városok 
terein.  

Bár ötvenötös vagyok, az öt-
venhatos őszi magyarországi 
történelmi események hivata-
los magyarázatát csak a hetve-
nes évek végén kezdtem el fenn-
tartásokkal kezelni, hogy talán 
mégsem úgy volt, ahogy azt be-
lénk sulykolták. Nálunk inkább 
nem mondtak róla semmit az 
iskolában, Magyarországon pe-
dig ellenforradalomnak taní-
tották, és a Szilvási meg Berkesi 
regényeken szocializálódó gye-
rekfej ezt el is hitte. 

Mi és mikor ingatta meg 
bennem az október 23-ról élő 
képet? 1977-ben, egy hétfői 
napon, mit sem sejtve bemen-

tem az ELTE Bölcsészkarára 
a szokásos aznapi óráimra, és 
megdöbbenésemre az egyetem 
hatalmas folyosóinak és az első 
emeleti nagy előadóteremnek 
a falait a CHARTA 77-tel szo-
lidáris feliratok ékesítették. 
Akkor a bölcsészkar a Váci 
utcában volt. Még aznap este 
minden csehszlovák állampol-
gárságú bölcsészt berendeltek 
a csehszlovák nagykövetségre 
kihallgatásra, van-e közünk 
az eseményhez. Nem volt. Az 
útlevelem pecsétjeivel bizonyí-
tani is tudtam, hogy a hétvégét 
otthon, Érsekújvárban töltöt-
tem. De a szocialista tábor két 
országának, Magyarországnak 
és Csehszlovákiának az össze-
zárása a szocialista rendszer 
védelmében, magamban, szá-
mos megválaszolatlan kérdést 
tettem fel. A népi demokrácia 
tényleg a legtökéletesebb a vi-
lágon? A vasfüggöny mögött 
valóban minden olyan sötét 
és embertelen, mint állítják? 
Tényleg a kapitalizmus a de-
mokrácia sírásója? Mit keres az 
országainkban még mindig az 
5́6-ban és 6́8-ban beköltözött 

szovjet hadsereg? Miért nevet-
séges a korabeli Népszabadság 
egyik cikkének az a szalagcíme, 
hogy „Az ideiglenesen hazánk-
ban tartózkodó szovjet katona-
tiszteknek kiosztották az örök-
lakásokat?” Közben már láttam 
a kollégiumban sírni a nézeteik 
miatt hazatoloncolt vietnami 
és kelet-német egyetemistá-
kat. Aztán az is erősítette az 
elbizonytalanodásomat, hogy 
egy szórakozóhelyen, ahol Bre-
dár Évával, egy prágai magyar 
csoporttársammal (édesapja a 
Károly Egyetem magyar tan-
székét vezette) múlattuk a sza-
badidőnket, mellénk telepedett 
egy idegen cseh elvtárs, és azt 
akarta kicsikarni tőlünk, hogy 
ismerjük el, Magyarországon 
mennyivel szabadabb és de-
mokratikusabb a kádári rend-
szer, mint otthon a husáki, és 
tudja, mi úgysem fogunk már 
soha hazatérni. Állítólag azért 
ült az asztalunkhoz, mert ránk 
van írva, hogy mi csehszlová-
kok vagyunk, pedig magyarul 
beszéltünk. Egész más volt 
ránk írva...  

Gyorsan megszabadultunk 
az új ismerősünktől, az ijedség 
miatt csak később kezdtünk 
el gondolkodni azon, hogy a 
rendszer „demokratizmusa” a 
besúgáson és a megfi gyelésen 
alapszik. Eszembe jutott 5́6, 
az ÁVÓ, a besúgni érdem élet-
forma, akkor már tudtam, kik 
a BM-esek (besúgók) a kollé-
giumban. Velük foci után nem 
mentünk sörözni, vagyis ébre-
deztem, tisztult a köd.

És még egy eszmélésemet se-
gítő eset: Janics Kálmánnak A 
hontalanság évei című könyve 
akkoriban jelent meg Mün-
chenben. Nekem megvolt Ily-
lyés Gyula előszavával, eredeti 
barna színű keménykötésben a 
kollégiumi szobám könyvespol-
cán. Egy Gróf nevű folyosótár-
samnak kölcsön is adtam elol-
vasni, gondoltam, ilyen névvel 
nem lehet besúgó. A könyv fél 
évre eltűnt Grófostul, aztán 
egyszer visszakerült hozzám 
más úton, meggyötörve. Fag-
gatóztak is a magyar elvtársak, 
hogy honnan van, minek van 
nálam. Magyarországi magya-
rok faggattak a felvidéki ma-
gyarok hontalanságát megíró 
könyvről, szerzőjéről!

Ekkor világosodott meg ben-
nem teljesen, hogy a rendszer 
ugyanúgy működik mindkét 
országban, a legvidámabb ba-
rakk csak fi kció, a gebines- és 
enyhén maszek világgal együtt, 
az ellenforradalom valójában 
igazi forradalom volt. Aztán 
amikor Pozsgay Imre is ki-
mondta 1989-ben, megreme-
gett a föld a kommunisták alatt, 
ugyanúgy, mint 1956. október 

23-án. Csak most nem jöttek 
az oroszok besegíteni, fütyül-
tek már ránk Gorbacsovék, sőt, 
nem sokkal később el is hagy-
ták az országot.

Albert Camus francia író 
1957-ben azt írta, hogy „a legá-
zolt, bilincsbe vert Magyaror-
szág többet tett a szabadságért 
és igazságért, mint bármelyik 
nép a világon az elmúlt húsz 
esztendőben.” 

De azt azért ma sem mond-
hatjuk Petőfi  után szabadon, 
hogy Európa csendes, újra 
csendes, elzúgtak forradalmai. 
Csak ezek a mostani forrongá-
sok álforradalmaknak, jólét-
forradalmaknak tűnnek. Van 
bennük ugyan tűz, de az eszme-
iség, az igazi célok hiányoznak. 
A megbolydult világ keresi ön-
magát, pénzért szervezett nép-
vándorlás válik meghatározó 
értékké Európa néhány orszá-
gában, kiürülnek a keresztény 
templomok, mecseteket épí-
tenek. Ha vigyázó szemeinket 
Párizsra vetjük, csőcseléket lá-
tunk szemétbarikádokon. Ami-
kor hadat üzennek a négercsók-
nak, Agatha Christie Tíz kicsi 
négerének és az Elfújta a szél 

fi lm forgatókönyvének is, az 
nem forradalom, az csak gro-
teszk megnyilvánulás, röhejes 
ökölrázás, képmutatás. Sokszí-
nű zászlóbontással ott vannak 
újra a barikádokon a fi atalok! 
Múzeumba a nemzeti lobogó-
val! Hamis értékeket zászlóra 
tűző álforradalmak, álforradal-
márok! 

Hála Istennek a nemzet már 
szabad és demokratikus, de so-
kan úgy gondolják, hogy a „har-
cot” folytatni kell új köntösbe 
öltöztetett, különleges, egyéni 
szabadságjogokért. Szavazás- 
és gyülekezési jog helyett ököl-
jogokért, kirakatzúzási, köz-
épület-foglalási és rombolási 
jogokért. Hangoskodó ellenfor-
radalmat provokálók és a meg-
tévesztettek „hada”! A nemze-
tet zárójelbe akarják száműzni, 
egységes európai uniformisba 
öltöztetni, a nemzetfelettiséget 
pedig zászlóra tűzni. A határok 
nélküli Európa szép gondolat 
ugyan, de a nemzetek nélküli 
már kevésbé tűnik annak. On-
nan már nem lenne visszaút 
még egy új ötvenhattal sem! 

Vajon mit mondana a mai 
történésekre Albert Camus?

folytatás az 1. oldalról

Andalúzia (2019)
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Nagy ErikaHETVEN ÉVE A PÁLYÁN

Beszélgetés a nyolcvanöt éves Tőzsér Árpáddal

A Nemzet Művésze címmel 
kitüntetett Kossuth- és Jó-
zsef Attila-díjas Tőzsér Árpád 
a kortárs magyar irodalom 
egyik legtekintélyesebb alko-
tója október 6-án ünnepelte 
85. születésnapját. Hosszú és 
termékeny életpályát tudhat 
magáénak, s vallja, hogy „az író 
érvényes élete az, amit megír, s 
csak közvetve az, amit megélt”.

– Az idei jubilánsokat kö-
szöntő SZMÍT-ünnepségen 
Te adtál mottót a rendezvény-
nek. Miután  meghallgattad 
a köszöntőben hosszan fel-
sorolt érdemeidet, díjaid lis-
táját, úgy fogalmaztál, hogy  
„nyolcvanon túl már önma-
gunk utókora vagyunk”. So-
kan szeretnének ilyen utókort 
maguknak, nem gondolod?

– Azt nem tudom, hogy so-
kan szeretnének-e nyolcvanöt 
évesek lenni, őszintén szólva 
én negyven- vagy ötvenévesen 
valamivel boldogabb lennék. 
De komolyra fordítva a szót: a 
nyolcvanöt év valóban egészen 
különös nézőpont: ilyenkor a 
még mindig élő alkotó tanúja 
lehet annak, hogy az utána kö-
vetkező nemzedékek emléke-
zetében mennyire élnek művei, 
formavilága, eszméi, gondola-
tai. Lemérheti, hogy ő mennyit 
nyom az annyit emlegetett utó-
kor mérlegén. S nem elhanya-
golható szempont az sem, hogy 
míg a szerző fi atal, utazgat, író-
olvasó találkozókra jár, maga is 
részt vesz az irodalmi életben, s 
ezzel mintegy menedzseli ma-
gát, addig másként olvassák 
műveit, mint mikor már csak 
a művek „menedzselik” magu-
kat. S így szemlélve a dolgokat 
viszont azt kell mondanom, 
nem is olyan irigylésre méltó 
a helyzetem, mint ahogy az az 
első látásra tűnhet. Az általad 
emlegetett SZMÍT- ünnepségen 
például tőlem, a műveimből 
semmi nem hangzott el, csak a 
kitüntetéseimet, díjaimat sorol-
ták föl. S ha az „utókoromban” 
csak azok élnek, akkor bizony 
nem sok okom van az elégedett-
ségre. Esetleg Schopenhauerrel 

vigasztalhatom magamat, aki, 
mikor első megjelenése idején 
a főművét, A világ mint akarat 
és képzetet a kutya sem ugat-
ta meg, azt mondta: ha egy fej 
meg egy könyv összeütközik, s 
valamelyik kong, nem mindig a 
könyv üres.

– A Te munkásságodat va-
lóban rendkívül sok díjjal, 
rangos kitüntetéssel ismer-
ték el a különböző állami és 
kulturális intézmények, szak-
fórumok. Hadd említsem itt 
meg csak a két legjelentőseb-
bet: 2004-től Kossuth-díjas 
vagy, 2014-től pedig a Nemzet 
Művésze is. Ezek mégiscsak 
jeleznek bizonyos ismertsé-
get, s jelzik az életművednek 
a magasra értékelését is.

– A díjak és kitüntetések bi-
zonyos ismertséget valóban 
jelentenek, sőt a művek ilyen 
vagy olyan szempontú megíté-
lését, értékelését is jelezhetik, 
de nagyrészt mégiscsak vélet-
lenszerűek, a szakadatlanul 
folyó „kultúrharc” pillanatnyi 
állásától, azaz főleg attól függ-
nek, hogy a különböző kura-
tóriumokban éppen kik ülnek. 
A mű igazi (utókori) hatását 
viszont az jelzi, hogy mennyi új 
mű születéséhez adott impul-
zust, mennyinek volt forrása. 
Ha eszerint adnák a díjakat, 
jóval kevesebb Kossuth- és 
Nobel-díjas írónk lenne. (No-
bel-díjas volna viszont Tolsz-
toj, Mark Twain, Joyce, Proust 
és még sok más olyan jelese 
is a világirodalomnak, akiket 
életükben az éppen aktuális 
kulturkampf nem részesített e 
kitüntetésben.)

– Költészeted, szerintem, 
a kortárs magyar gondolati 
líra egyik csúcsteljesítménye. 
A mitológiai történeteket fel-
dolgozó műveid nagyon ko-
moly felkészülést igényelnek, 
hiszen minden egyes utalás-
nak utána kell járni. Mindez 
együtt talán a hatást is meg-
nehezíti. Jól gondolom?

– Igen, bizonyos olvasói kö-
rökben lehet, hogy az a fajta 

líra, amelyet én próbálok mű-
velni, nem könnyű olvasmány, 
de a költő sohasem az olvasói 
elvárások, hanem a saját igé-
nyei, igényessége szerint ír. 
Egyébként, ha már magamról 
kell beszélnem, azt tapasz-
taltam, hogy az olvasókból és 
kritikusokból a legnagyobb 
visszhangot egyrészt a kezdeti 
korszakom ún. képviseleti köl-
tészete (a legismertebb darab-
ja ennek a Férfi kor c. versem 
volt), később pedig a Mittel-
ciklusom opusai váltották ki. 
Ha viszont ezekhez a látványos, 
görögtüzes „hatásokhoz” hoz-
záolvasom Hamvas Béla inté-
sét, amely szerint a költészetet 
óvni kell a túlságos népszerű-
ségtől, az „eltömegiesítéstől”, 
akkor a mai verseim „hatásta-
lanságát” akár pozitívumként 
is felfoghatom.

– Jellemző rád, hogy ké-
sőbb átírod, átszerkeszted a 
szövegeidet. Mi magyarázza 
ezt az alkotásmódot?

– A műalkotás „tökéletessé-
gét”, „befejezettségét” csak a 
klasszicizmus tette esztétikai 
normává. Ezt és az antik bizo-
nyos tökéletesség-eszményeit 
leszámítva (ez utóbbiak in-
kább az ókori istenek létéhez 
kötődtek) a műnek mindig is 
természetes létformája volt a 
befejezhetetlenség, a változ-
tathatóság (már Shakespeare-
nek is csaknem minden műve 
valami korábbi, gyengébb mű 
remekművé-írása). Én azt nem 
tudom elképzelni, hogy a szer-
ző hogyan tudja egy korábbi 
művét úgy átolvasni, hogy nem 
érez késztetést az átírására. 

– Azt nyilatkoztad egyszer, 
nem is olyan régen, hogy 
egyetlen nap több könyvbe is 
belenézel, esetleg újra olva-
sod, ízlelgeted őket. Az új re-
gények, verseskötetek közül 
milyen szempontok alapján 
választasz?

– Sajnos, korom előrehalad-
tával egyre több elméleti írást 
(főleg fi lozófi át, de irodalom-
elméletet, kritikát is) olvasok, 
s egyre kevesebb szépirodal-
mat. A szépirodalomból csak 
arra fi gyelek, amire a kritikai 
irodalom vagy valaki szemé-
lyesen felhívja a fi gyelmemet. 
A mai magyar szépírás több-
nyire untat: íróink, költőink 
mintha egymás modorossága-
it másolnák, s témaként a kor 
divatszólamait variálnák. Na, 
szóval egyfajta újsematizmus 
ez a javából! Még leginkább az 
ún. fi ktív önéletrajzok tudnak 
lekötni. (Párizsban is divatozik 

a műfaj!) Korábban ilyen fi ktív 
önéletrajzként olvastam Dra-
gomán György Máglya c. regé-
nyét, de Csanda Gábor kitűnő 
kritikája alapján ilyen „auto-
fi kciónak” (önéletrajzi elemek-
kel, nyelvjátékokkal, iróniával 
kevert fi ktív történeteknek) 
sejtem (még nem olvastam, de 
el fogom olvasni) Bárczi Zsófi a 
Vidéki lyányok énekeskönyve 
c. regényét is (Cs. G. legalább-
is regénynek nevezi a művet). 
A költészetből elsősorban a 
gondolati líra elemeivel dú-
sított versnyelvet működtető 
költőkre fi gyelek. Petri György 
és Tandori halála után, sajnos, 
kevés ilyenünk van, de Schein 
Gábor, a fi atalabbak közül pe-
dig Áfra János és Krusovszky 
Dénes nevét mindenképpen 
meg kell említenem.  

– Nyolcvanöt évvel ezelőtt, 
október 6-án, tehát az ara-
di vértanúk emléknapján 
születtél  (ahogy Te szoktad 
mondani!) a gömörországi 
Péterfalán. Tizenéves korod 
óta írsz verseket, az elsők 
1952-ben jelentek meg szlová-
kiai magyar lapokban. Pályád 
elején a Hét hetilap szerkesz-
tője, riportere voltál. Gondo-
lom, emlékszel többek között 
az Ide két Isten kék! című ri-
portodra az 1960-as évekből? 
S volt még több hasonló is.

– Ha 1952 a kezdet, akkor két 
év híján hetven éve vagyok pá-
lyán. Hetven év alatt rengeteg 
mindent összeír az ember. Az 
Ide két Isten kék!-hez hason-
ló, korai riportjaimat viszont 
szinte én magam is elfeledtem. 
A bibliográfi áim sem igen tün-
tetik föl őket. De majd csak 
akad valaki, aki összegyűjti és 
kiadatja őket. Úgy gondolom, 
nem egészen érdektelenek.

– Ha jól tudom, tizenhat 
éves korodtól írsz rendsze-
resen naplót. Az első nap-
lókönyved 2008-ban jelent 
meg, Szent Antal disznaja 

címmel, amely az 1992 és 
1997 között írt naplószövege-
idet tartalmazza, de időköz-
ben már több naplókönyved 
is megjelent. Mi a szerepük 
a naplóidnak az életműved-
ben?

– Fogas kérdés! Mintha azt 
kérdeznéd, hogy mi a szerepe 
a napnak a naprendszerben. 
Nálam kezdetben volt a napló, 
s a napló őstojásából keltek ki 
a későbbi műfajaim. De azt hi-
szem, ezzel nagyjából minden-
ki így van. Mindenki naplót ír, 
csak valaki regénynek kereszte-
li, más novellának vagy drámá-
nak mondja, megint más meg 
– szonettnek. Mindenki főleg 
a saját életanyagából dolgozik. 
Vagy legalábbis az a kovász. Az 
egyéb „hozott anyagok” ková-
sza. Mások persze másként lát-
ják a műfajt. Én a naplóírást a 
legjobb íróiskolának látom. Aki 
rendszeresen ír naplót, az min-
dig irodalomközelben van.

– Műfordítással is foglalko-
zol, lengyel, cseh és orosz köl-
tőket ültetsz át magyarra. S 
mi a szerepe a műfordításnak 
az életművedben?

– Érdekes módon én kez-
detben nem publikálási szán-
dékkal fordítottam le az idegen 
nyelveken olvasott verseket, 
hanem csak úgy, magamnak. 
Úgy éreztem, akkor kerülök 
igazán közel a jelentésükhöz, 
ha saját verseket csinálok be-
lőlük. Ma is azt vallom, hogy a 
versfordításaim a saját költé-
szetem részei. Vagy legalábbis 
annak speciális leágazásai.

– S mivel foglalkozik most 
a nyolcvanöt éves Tőzsér Ár-
pád? Milyen terveket dédel-
getsz még magadban?

– A nyolcvanöt éves ember-
nek már csak rövid lejáratú 
tervei lehetnek. Két könyvem 
áll befejezés előtt: naplóim so-
rozatának hatodik kötete és egy 
versfüzet. Ezeket szeretném mi-
nél előbb befejezni.

Somogyi Tibor felvételei 
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regényrészlet
A VALCER
(részlet A szerelem háza című kisregényből)

Rajczi Adrienn

Az automobil hármat pöfékelt, 
mielőtt a motor teljesen leállt 
a ház előtt. Az út közepén le-
állított kocsiból egy fi atal lány 
ugrott le. Az autóvezetőnek 
nem maradt túl sok ideje ki-
nyitni az ajtót a szemlátomást 
jómódú ifjú hölgy előtt. A sá-
ros, havas, latyakos földút 
nem kedvezett a lány hófe-
hér ruhájának, de Viki mint 
a szélvész rohant be a kapun, 
fel a lépcsőn, szinte repült, a 
ruha még érintőlegesen sem 
találkozott a piszkos földút 
pecsételős szándékával.

A bejárat mellett az emelke-
dőn most nehéz agyagvázák 
díszelegtek, északról behintve 
egy kis rájuk fagyott zúzma-
rával. Nyáron begóniákkal 
vannak teli a piros és sárga 
árnyalatokban, kéken illatozó 
hortenziával. Kis fricska felfe-
lé. Jó humora volt az öregnek, 
csak nem sokan értették.

– Apuska! Apuska! Megjöt-
tem! – kiabálta a lány, miköz-
ben bogozódott kifelé meleg 
sáljából, virágos kalapjából és 
medveszőr bundájából a villa 
előszobájában. Levetett ruhái 
repültek a semmibe, Maris, a 
szolgáló nem bírta elkapni a 
kisasszony szertelen és fi gyel-
metlen kapkodása közben. 

– Hol a puska? Hol a pus-
ka? – kiáltott le nevetve Zá-
dorszky Emil az emeletről, 
miközben kihajolt a korláton, 

örömében és lendületében 
majdnem átbillenve rajta.

Zádorszky Emil volt a vá-
ros legnagyobb kereskedője, 
a vidék kisebbfajta ura, egy 
szeretetre méltó, boldog, dol-
gos ember. Nem voltak ellen-
ségei, de irigyei sem. Fiatalon 
házasodott, némi szülői segít-
séggel. A házasságból később 
kölcsönös tisztelet lett, de sze-
relem sose. Három gyerme-
kük született. A legidősebb, 
istennek hála egy fi ú, János, 
akiből pap lett. A középső 
meghalt kétéves korában, kü-
lönös, furcsa betegség vitte el. 
Fiú volt ő is. A legkisebb, Vik-
tória, édesapja szeme fénye.

– Jaj, papa! Hiszen nincsen 
itt semmiféle puska! Hogy van 
ma? Alig vártam, hogy haza-
érjek! A hegyek között nagyon 
havazott, többször is meg kel-
lett állnunk, de látom, itthon 
nem maradt meg a hó.

– Nem bizony, de nem is baj! 
Eleget esett egész évben az 
eső, ha majd megint lezúdul 
a hegyekből a sok csapadék, 
kiönt a folyó és csónakázha-
tunk. De gyere már fel, min-
denki reád vár, te lány! – azzal 
karon fogta szeme fényét, és 
nevetve felmentek a lépcsőn 
a szalonnak nevezett középső 
szobába, ahol a valcer utolsó 
akkordjait játszották a zené-
szek, a táncosok pedig szét-
rebbentek a meghajlásra.

Viktória huszonöt évével, 
eleven kisugárzásával, vidám 
jellemével és huncut szemével 
azonnal magára vonta a ven-
dégek pillantását. 

Különösképpen egyvalaki 
fi gyelmét, aki eddig a kan-
dallót támasztva nézte a tán-
coló párokat. Szégyenkezve 
próbált láthatatlan maradni, 
mert szíve választottját vár-
ta, aki épp akkor toppant be, 
amikor puszta egyszerűsége 
elég volt, hogy láthatóvá vál-
jon a sok csipke, színkavalkád 
és széles mosoly között. 

Heinmann Tobiasz, a lí-
ceum tanára tudásával, ka-
rizmatikus megjelenésével 
mindenkit elbűvölt. Egy zsi-
dó család legkisebb fi a, gön-
dör fürtjeit anyjától örökölte, 
mély, sötét, barna szemét ap-
jától, laza megjelenését pedig 
a párizsi egyetemen töltött 
évei alatt öltötte magára. To-
biasz egy éve költözött haza 
a Bólyai utcai kétszintes szü-
lői házba, és onnan járt be 
tanítani a pár percnyi sétára 
található iskolába. Útközben 
megvette a rikkancstól a napi 
újságot, a reggelizőasztalról 
zsebre vágott almát pedig az 
újságba temetkezve majszolta 
el, amíg beért a líceum épü-
letébe. Huszonöt évesen még 
nem óhajtott megházasodni, 
pedig szülei sorra ajánlották 
a családjuknak jövedelmező, 
származásukban megfelelő, 
Tobiaszhoz illő társakat. 

– Na de a világ a feje tetejére 
fordult – szokta volt mondani 
Tobiasz apja, Heinmann Mór 
bankár, aki előkelő helyet fog-
lalt el a város elöljáróságában. 
– Most már majd ők fogják 
megmondani, hogy mi legyen. 
Szépen is néznénk ki, ha a fi -
atalok mondanák meg, hogy 
melyik összeillőbb vagyon! A 
Wőgeléké vagy a Strauszéké, 
esetleg a Bürgeréké! Majd én 
megmondom, vagy a rabbi. 
Aztán majd lehet rágcsálni az 
almát a sajátban, ha nem tet-
szik a fi atalúrnak.

Hogy mi a szerelem, ez idő 
tájt senki nem tudta. A két fi a-
tal olvasott róla a frissen meg-
jelent könyvekből, és titokban 
vágyott rá. Tobiasz apja, a gaz-
dag bankár karizmatikus férfi  
lévén, apró termetével és hosz-
szú oldalszakállával nem volt 
szépnek mondható, felesége, 
Bürger Elvira viszont rajongott 
érte. Az eszéért, a biztonságot 
nyújtó háttérért, a vagyonért, a 
havi egy kiruccanásért Parajd-
ra, Bécsbe és Budapestre, éven-
te kétszer pedig Milánóba és 
le a tengerhez. Ez volt minden, 
amit adhattak egymásnak. 

Heinmann Mórnak Elvira 
az akkori rabbi javaslatára 
lett a párja, az ő szülei pedig 
még nem is tudták, milyen az 
igaz szerelem. A bankár sza-
badidejét hétfőtől péntekig 
a helyi kaszinóban töltötte a 
pénzügyi világ dolgainak ren-
dezésével. A játékterem volt 
ugyanis az a hely, ahol a nagy 
dolgok megalapozódtak, az 
üzletek megköttettek és a kap-
csolatok elmélyültek. 

A számvetés, a háztartás ve-
zetése Elvira dolga volt, amit 
becsülettel, nagy gonddal és 
pontossággal el is végzett. 
A hét gyerek nevelése mel-
lett volt ideje a jótékonysági 
egyletre, a kórházi adomány-
gyűjtésre és a helyi színjátszó 
egyesület szervezésére. A hét 
gyerek közül persze a legki-
sebb volt a kedvence. A nők eb-
ben a korban a gyermekükön 
élték ki mindazt az érzelmi 
megnyilvánulást, amit a saját 
szüleiktől hoztak. A szeretet 
időnként átfordult aggódásba, 
korlátozó fi gyelembe, kimért 
tanításba, de Tobiasznak sze-
rencséje volt: édesanyja a szi-
gorú erkölcsöket kiélte testvé-
rein, neki már csak a feltétel 
nélküli szeretet maradt. Anya 
egyetlen, kicsi fi acskája így él-
vezte a szülői kettősséget, apja 
szigora és anyja kényeztetése 
között lavírozva. 

Többek között ezért lapult 
meg szerényen Tobiasz a kan-
dalló és a szépen kárpitozott 
fal mellett, karba font kézzel, 
zárkózott, átvetett lábakkal 
és csak nézte a táncoló páro-
kat. Nem akart ő jövedelmező, 
előre nyélbeütött házasságban 
élni, ami csak a családok va-
gyonát teheti eggyé. A maga 
szíve szerint akart házasod-
ni, ahol mélyebb és biztosabb 
lábakon áll a kapcsolat, mint 
a hozomány és a két família 
egyesített pénzügyei. 

Hát ezért állt e fi atalember 
Zádorszky Emil házának sza-
lonjában, és fogadta el a meg-
hívást a háziúrtól, aki a lá-
nya megérkezése alkalmából 
rendezett meglepetés estre 
csak olyan ifjú vendégeket hí-
vott, akik valóban Vikit jöttek 
megismerni. Az új barátságok 
reményében pezsgő, lendüle-
tes társaságot gyűjtött össze 
Zádorszky Emil, aki maga is 
a fi atalokból merítkezett: ők 
töltötték fel és értük dolgo-
zott. Tobiasznak tetszett ez az 
újdonsült összejövetel. Párizst 
juttatta eszébe. 

Ennek a barátságnak csak 
Heinmann Mór nem örült. 
Tudta ő, hogy csírájában kell 
elfojtani a problémát, ezért 

kérte a nejét, valahogy vágja el 
a két fi atal egymás felé vezető 
útját. Így került Tobiasz Párizs-
ba. 

Amikor Viki belibbent a 
szobába, Tobiasz észrevét-
lenül megfeszült, ahogyan 
csak olyankor dermedünk 
meg, amikor a szívünknek 
kedves lénnyel találkozunk, 
akivel még nem tudjuk, ho-
gyan fogunk viselkedni. 
Lazán visszalódította lábát 
egymás mellé, és határozott 
lépésekkel elindult üdvözölni 
a lányt. 

– Heinmann Tobiasz – mu-
tatkozott be, és tisztelete jelé-
ül meghajolt a lány előtt.

– Zádorszky Viktória – 
mondta nevetve Viki, és már 
röpült is a fi ú karjaiba.

A két fi atal régi ismerősként 
sokszor megtréfálta egymást. 
Finoman lázadtak az illem 
és az elvárt viselkedési sza-
bályok ellen. Volt egy titkos 
egyezségük, egy csak számuk-
ra érthető nyelvezetük, amit 
minden találkozásukkor elját-
szottak, és csak ők értették az 
ebből adódó fura helyzeteket. 
Mindig az adott olvasmányuk 
szereplőinek bőrébe bújtak, és 
a másiknak ki kellett találnia, 
vajon ki lehet a megszemélye-
sített főhős. Ha egymás nevén 
mutatkoztak be, akkor arra az 
időre felfüggesztették a játé-
kot a következő találkozásig. 
Aki előbb kitalálta a másik 
feladványát, különböző kivált-
ságokat kapott a vesztestől. 
Amíg gyerekek voltak, addig 
üveggolyókat, később szava-
kat adtak egymásnak latinul 
és franciául. Mostanában már 
tollak, füzetek, papír és köny-
vek kerültek a győztes tulajdo-
nába. Mivel ízlésük és érdek-
lődésük megegyezett, a két 
könyvtár szinte darabszámra 
egyforma volt. Tobiasz francia 
irodalmat és művészettörté-
netet tanított, publikált a helyi 
lapban és verseket írt. 

Míg Tobiasz Párizsban ta-
nult és Viktória a helyi lány-
iskolában csiszolta tudását, 
leveleztek egymással. Néha 
két-három levelet is váltottak 
egy hét alatt. Megírták mind-
azt az újdonságot és élményt, 
amibe belevegyült a másik 
hiánya. Sosem mondták ki, 
de mindketten érezték, hogy 
az Úr egymásnak teremtette 
őket. Amíg Viki levegőt vett, 
addig Tobiasz beszélt, teljes 
egyetértésben fi gyelték egy-
mást, megszűnt körülöttük 
a világ. Kettejük burka szent 
volt és sérthetetlen. 

– Fiatalok, nem illik ám fél-
revonulni! Mit szólnak a ven-Folyami idill (2019)
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a Grendel-akta

Nemzedéki vallomás, a Sza-
latnai Rezső 1969. novembe-
ri, még az Egyszemű éjszaka 
megjelenését jócskán megelő-
ző, annak költőit ért, pozsonyi 
József Attila Ifjúsági Klub-beli, 
majd két csehszlovákiai magyar 
hetilapban is közölt támadá-
sával szembeni, illetve nemze-
déktársai versei melletti kiállás 
Grendel Lajos A könyvégetők-
nek ajánlva című, a Népmű-
velés 1970. januári számában 
olvasható írása. Ami írónk 
tulajdonképpeni, az Irodalmi 
Szemle-beli A teniszlabdával 
egyszerre napvilágot látott má-
sodik(-harmadik) publikációja, 
melyben pályakezdő költőtársai 
verseiben épp azt veszi védel-
mébe, amit az 1948-ban Ma-
gyarországra költözött, jeles két 
világháború közti személyiség 
vitaelőadásában leginkább kár-
hoztatott. „Rövid két-három év 
alatt új szemlélet tört magának 
utat irodalmunkban” – szögezte 
le Grendel –, amely „nem évti-
zedek óta halott remények és 
illúziók továbbéltetését” célozta 
meg, csupán a fi atal értelmisé-
giek élet- és kiúttalanság-érzé-
sét mutatja fel. Aminek termé-
szetesen közösségi vonzatai is 
vannak, hiszen „az elidegene-
dés gyökerei éppúgy az adott 
társadalmi körülményekben 
keresendők, mint mondjuk a 
lakásprobléma”, amit maga 
Szalatnai is példaként emlí-
tett. Éppen ezért tudomásul 
kell(ene) venni, folytatta Gren-
del, hogy „az elidegenedés nincs 
országhatárokhoz kötve, ahogy 
azt egyesek […] gondolják”. Az 
pedig végképp nem vezet se-
hova, ha valaki – mint Szalat-
nai is – amiatt szörnyülködik, 
hogy verseikben „a tudatalatti 
elemek is helyet kapnak”, sőt 

„gyakran csak ezekből […] épül 
fel az egész”. S érvelését szemé-
lyesre fordítva, még hozzátette: 
„Ezek szerint persze szorongá-
sainknak, mindennapi meg-
alázkodásainknak nem lehet 
helyük egy irodalmi műben.” 
Nem mellesleg, említettem, ez-
zel az írásával egyidejűleg jelent 
meg Grendel első novellája, A 
teniszlabda is (s talán íródni is 
egyszerre íródott a kettő), mely 
mintha főhősének ugyanazon 
szorongásait és „mindennapos 
megalázkodásait” – a mind Szi-
rák, mind Elek által hivatkozott 
„egzisztenciális eltévedés és 
kiúttalanság” állapotát, élmé-
nyét – tenné láthatóvá, mint 
amelyeket a Népművelés-beli 
vitaírásában is példaként emlí-
tett. Már ekkor is éles – később 
látás- és ábrázolásmódjának 
egyik jellegzetességévé vált – 
kíméletlen, helyenként szarkaz-
musig menő iróniája talán itt, 
vitairatában nyilvánul meg nála 
írásban először a maga teljes-
ségében: „Minek ezekről írni”, 
mármint „szorongásainkról”, 
„mindennapi megalázkodása-
inkról”, parodizálta Szalatnai 
modorát, „mi übermenschek 
vagyunk, akik már régen túltet-
tük magunkat az eff ajta gyer-
mekbetegségeken. Hisz az élet 
tele van szépséggel! A mező 
nyíló virágokkal, döngicsélő 
méhecskékkel, az erdő örökzöld 
fákkal és éjjel-nappal turbékoló 
galambokkal teli, s a hold, a régi 
jó cimbora szívet melengetően 
világít a -25 fokos éjszakában. 
Otthon Jancsi-babákkal játszó 
gyerekeink várnak, s a felesé-
günktől se ásó, se kapa, se a 
nagyharang nem választhat el. 
Ha néha mégis szomorúak va-
gyunk, rakjuk csak ki csizmán-
kat az ablakba, s a boldogság 

Miklósa tesz bele diót, mogyo-
rót, Tibi-csokoládét és fél liter 
skót whiskyt, s ha most nem, 
négy év múlva a világbajnok-
ságra is kijutunk.” A koronát 
azonban Grendel szerint azzal 
tette fel előadására Szalatnai, 
hogy kijelentette: a „demokrá-
cia nevében” persze továbbra 
is jelenjenek csak meg a fi ata-
lok versei. Csakhogy – vetette 
ellen – ha ezek nem versek, ak-
kor semmi keresnivalójuk a la-
pok hasábjain, ha viszont azok, 
mért nem bánik velük a kritikus 
„irodalmi alkotásokhoz méltó-
an”. Azaz írónk már itt lelkes 
védelmezője a minőségnek és 
az irodalmat megújító törekvé-
seknek, s keményen fellépett – 
mint pályáján mindig – a szok-
vány, illetve a koncepciók he-
lyébe a konvenciókat erőltetők 
ellen. Másfelől továbbra is nyíl-
tan vállalta nemzedéki elkötele-
ződését az 1970-ben megjelent 
Egyszemű éjszaka és az 1972-es 
Fekete szél című antológiákban 
indult (cseh)szlovákiai magyar 
fi atal költők, prózaírók mellett, 
aminek jele az is, hogy néhá-
nyuk írásait – Kulcsár Ferenc, 
Tóth László és Varga Imre ver-
seit, Boros János és Fülöp An-
tal novelláját, valamint Zalabai 
Zsigmond tanulmányát – már 
ő vezette be a tatabányai Új 
Forrás 1973. évi 3. számában 
Fiatal szlovákiai magyar írók 
címmel. (Így jelenlegi ismere-
teink szerint lényegében ezt a 
kiséletrajzokat, kisportrékat 
tartalmazó jegyzetét vehetjük 
írónk első magyarországi meg-
jelenésének is, eltérően Szirák 
Pétertől, aki Grendel Elszige-
teltség és egyetemesség című 
esszéjének 1980-as, Mozgó 
Világ-beli publikálását tudja 
annak.) E kis írásának felveze-

tésében, akárcsak néhány évvel 
korábban a „könyvégetőknek” 
ajánlott vitacikkében is, kiemel-
te, hogy nemzedéktársai „radi-
kálisan” szakítottak a szlovákiai 
magyar irodalom addigi hagyo-
mányaival, s a provincializmus 
elleni küzdelem és szemléletük 
nyitottsága köti össze őket, ami 
akár már az „elszigeteltség” és 
„egyetemesség” később meg-
fogalmazott grendeli dichotó-
miájának előképeként is értel-
mezhető. Ahogyan pedig a kis 
összeállítás két novelláját – Bo-
ros Jánosét és Fülöp Antalét – 
jellemezte, felfogható az ugyan-
csak a maga (kis)prózaképét, 
-eszményét, epikusi lehetősé-
geit kereső pályakezdő novel-
lista ars poeticájaként is, akinek 
szintén csak négy elbeszélése 
jelent meg addig. Az előbbinél, 
Boros Jánosnál – az álnév itt a 
későbbi kiváló műfordítót, Nóta 
Jánost fedi – mindenekelőtt azt 
tartotta kiemelendőnek, hogy 
„minden esetlegeset kilúgozott 
megformálandó anyagából”, 
novellájának „motorját” pedig 
„a párbeszédszakaszok több-
értelműsége, bonyolult belső 
jelrendszere” adja, valamint 
azt, hogy „látszólagos stilizá-
latlansága mögött” mint válik 
nélkülözhetetlenné az író min-
den egyes szava, mondata. De 
Fülöp Antal „bábeli tömörségű” 
novellája, a Kedvező pillanat is 
a „magyarázat” helyett a „látta-
tásra” helyezi a hangsúlyt, s azt 
a „remekül egyénített jellemei” 
körül kavargó „elfojtott indula-
tok” és hazugságok viszik tra-
gikus végkifejlete felé. Vagyis 
Grendel már fellépése kezde-
tétől nemzedéke ama markáns 
képviselőjének, gondolkodó-
jának, kritikusának számított, 
akinek szépírói és közírói, illet-

ve kritikusi pályája egymással 
párhuzamosan bontakozott ki. 

Így a sors fi ntorának is felfog-
hatjuk, hogy – máig tisztázatlan 
ok(ok)ból – nem kerül(hetet)t 
be nemzedéke prózaíróinak 
1972-ben megjelent antológi-
ájába, a Duba Gyula szerkesz-
tette Fekete szélbe. Aminek 
csupán (egyik) lehetséges ma-
gyarázata, hogy a gyűjtemény 
összeállításának idején, te-
hát hozzávetőleg 1971 őszéig, 
mindössze két novellakísérle-
te látott csak napvilágot (A te-
niszlabda, illetve A híd 1970-
ben). Szirák Péter ugyanek-
kor úgy tudja, az antológiából 
Grendelt „az utolsó pillanat-
ban tessékelték ki”, bár ennek 
nem adja meg a magyaráza-
tát. Írónk másik monográfu-
sa, Elek Tibor viszont Gren-
del Weiszer Alindának adott 
kései, 2017-es televíziós inter-
jújában megfogalmazott állí-
tását nem tartja helytállónak, 
miszerint azért maradt volna 
ki a gyűjteményből, mert az ő 
novellái „kilógtak a szerkesz-
tői koncepcióból”. Ugyanek-
kor írónk pályájának akár jel-
legzetes, grendeli fordulatát 
is láthatnánk abban, hogy a 
fi atal szlovákiai magyar pró-
zaírók zömmel a Fekete szél-
re épülő, Karol Wlachovský 
összeállította szlovák antoló-
giájában (Biliard na pamäť 
niekoľkých hrdinov, 1976) 
Grendel már két írásával is 
szerepel (a Légszomjjal és a 
sorozatunk második részében 
már említett Mire lehull a hó-
val).     

(Folytatjuk)

Tóth László sorozata III/2.SZEMPONTOK ÉS ADALÉKOK A KÉSZÜLŐDÉS 
ÉS A FELKÉSZÜLÉS ÉVEIHEZ

dégek? – zavarta meg a meg-
hitt egymásra találást Viki 
apja, aki Heinmann Mórral 
ellentétben nagyon is örült a 
két fi atal barátságának.

– Megyünk, megyünk apus-
ka, csak még egy kicsit hadd 
beszélgessek Tobiasszal! Ren-
geteg megbeszélnivalónk van. 
Nem bírom magamban tarta-
ni, ezért ne haragudjon rám, 
kedves apuka! – Viki tudta, 
hogy nézésével, kérésével ap-
ját kenyérre kenheti.

– Jól van, de csak addig, 
amíg lehívom édesanyádat, és 
szólok neki, hogy megjöttél – 
mert mindig volt lehetőség az 
egyezségre.

A szoba mennyezetének 
közepén a csillár hatszögű, 
csiszolt ólom kristályain a 
kandalló lángja tükröződött 
vissza és vetült szét a helyi-
ségben. A hölgyek ruháját 
csiklandozva kutatta végig a 
fénycsóva, néha felszaladt az 
anyagon, egészen a homlo-
kig, útbaejtve a szemet, a nők 
ilyenkor hunyorítottak, a lo-
vagok legnagyobb megelége-
désére. 

A tágas szalon megtelt. Az 
estélyi ruhák suhogása, a ci-
pők kopogása, a becsúsztatott 
sasszé, a visszafojtott neve-
tés, a dallamos és monoton 
beszélgetések különös ütemű 

egyvelege, a poharak össze-
koccanása adta a valcer alap-
ritmusát.

Egy-két-há’, egy-két-há’, re-
pül a szoknya, a derékon a fér-
fi  karja határozott támasz. A 
nő kicsit hátrabiccenti a fejét, 
kedvetlen testtartásban. Mint 
egy füles kehely. Uruguay sö-
tét sikátoraiban úgy kell női-
esen vonzónak lenned, hogy 
megmászod a férfi t bokától 
a feje búbjáig tangó közben. 
Európa arisztokrata köreiben 
úgy kell magad odaadnod a 
férfi  biztonságos karjainak, 
hogy rá se nézhetsz. 

A vonósok a terem másik ol-
dalán világos színű frakkban 

hajlonganak a húrokra. A Kék 
Duna keringőt játsszák. Alkar, 
felkar a megfelelő szögben, 
pontos, tanított tartással. A 
bevezető lassú nyitánya egyre 
szédítőbb, majd a zene lelas-
sul, időt engedve a pároknak a 
szédület utáni kijózanodásra, 
hogy utána ismét belelendül-
jenek a körforgásba. 

A kereskedők a Hosszú ut-
cában a millenium évében 
megpróbálnak az arisztokrá-
cia szintjére emelkedni. Meg-
tanulnak késsel és villával 
enni. Gyermekeiket már ne-
velők és házitanítók tanítják 
viselkedni, írni-olvasni, meg-
különböztetni Mozartot Bach-

tól, Zolát Csehovtól, Rubenst 
Rembrandtól. A kiváltságosok 
házában a farsang egyet jelent 
a tél lezártával, a kétkezi mun-
ka előtt egy utolsó kézcsók, 
egy míves pukedli, hogy ősz 
végéig magára szedjen min-
den ravasz és pénzéhes keres-
kedői lózungot, hogy majd a 
következő havazásig kiskas-
télya csodált kényelmében di-
csekedhessen vagyonával.

A csillár Bohémiából, a ta-
péta Angliából, a bútorok Mi-
lánóból – és az egyetlen, ami 
helyben készült, a hosszú ka-
bát és a lovaglónadrág, kicsit 
már viseltesen.
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interjú
Reczai Lilla

Durica Katarína élete elég-
gé sokszínű, mindamellett, 
hogy megírta legújabb kö-
tetét, családanyaként, fele-
ségként, barátként és ház-
vezetőnőként is helyt kell 
állnia a mindennapokban. 
Legújabb kötetéről, a A vá-
rosi rókák bundájáról, és 
a Rendes lányok csendben 
sírnak című művének szín-
házi adaptációjáról kérdez-
tük a jelenleg Brüsszelben 
élő írónőt.

– Hogyan éled meg a 
brüsszeli mindennapokat? 
Miben más ott az élet, mint 
itthon?

– Tavaly augusztusban köl-
töztünk ki a férjemmel és a 
három kicsi gyerekünkkel 
Brüsszelbe. Megérkeztünk egy 
szinte teljesen üres házba, fi -
amnak elkezdődött az iskola, 
lányunk oviba ment, a kisba-
bánk pedig negyven percen-
ként szopizott éjszakánként. 
Kemény indulás volt, a férjem 
sokat utazott, sokat voltam 
egyedül a gyerekkel. Mire be-
állt a rendszer, megismertem 
a környéket, felfedeztük a kö-
zeli játszótereket, éttermeket, 
akkor jött a vírus, és leállt a 
társasági élet. Kialakítottuk 
az itteni otthonunkat, a gye-
rekeinknek lettek ovis, isko-
lás barátaik, és végre már itt 
is lehet ide-oda menni. Most 
kezdődik a brüsszeli kaland! A 
második hullám árnyékában. 
Amikor márciusban lezárták 
a határokat és a várost, akkor 
ismerkedtünk meg igazán a 
szomszédokkal. Míg az ottho-
ni barátaink, rokonaink közül 
sokan anyagi bizonytalanság-
ba kerültek, munkahelyeket 
veszítettek el, csökkent a be-
vételük, frusztráltabbak let-
tek, aggódtak, addig az itt élők 
nyugodtak voltak és kipihen-
tek. A belga kormány bizonyos 

szegmensek munkavállalóit a 
fi zetésük hetven százalékával 
kompenzálta, sokan még örül-
tek is, hogy otthon vannak a 
családjukkal.

– Milyen körülmények 
között sikerült megírni az 
új kötetet?

– Az új regényem (A városi 
rókák bundája) története már 
a Rendes lányok… leadása óta a 
fejemben motoszkált. Várandós 
voltam a kislányunkkal, ami-
kor anyagot gyűjtöttem, jegyze-
teltem, interjúkat készítettem. 
Aztán a jegyzetekből egyre több 
lett, és egy adott ponton azt 
mondtam, hogy a karantén ter-
mékennyé tett. Először sokként 
ért, nem tudtam, hogyan fogjuk 
menedzselni a dolgainkat. A 
házimunkában, a mosás-főzés-
takarításban van segítségünk, 
szerencsére. Ha ezek a felada-
tok rám maradtak volna, akkor 
sosem írom meg az új regényt. 
Sok barátnőmet eltemet a ház-
tartás körüli láthatatlan mun-
ka, nincs idejük, erejük a saját 
dolgaikkal foglalkozni. Amikor 
kiköltöztünk Brüsszelbe, el-
kezdtem írni, mi mennyi időt 
vesz el: szennyes szétválogatá-
sa, mosás beindítása, teregetés, 
ruhák összehajtogatása, taka-
rítás, reggeli elkészítése, asztal 
lepucolás minden étkezés után, 
mosogatás, mosogatógépbe 
ki-bepakolás, bevásárlás, tan-
szerek beszerzése, a gyerekek 
körül dolgok... A háztartás, egy 
otthon működtetése felér egy 
menedzseri pozícióval. Fontos 
erről beszélni, mert ez az egyik 
oka annak, hogy csupa férfi  író 
szerepel a tankönyvekben. Míg 
ők háborítatlanul írtak, addig a 
feleségeik végezték a kulimun-
kát. Márai Sándor feleségének, 
Lolának a történetét Ötvös 
Anna írta meg, amiből kiderül, 
hogy Lola nagyszerűen írt, de 
betemették a férje kiszolgálása 

körüli feladatok. Én nem akar-
tam így járni. Kiszerveztem pár 
feladatot és nekifogtam a re-
génynek. 

– Hogyan tudnád jelle-
mezni a megjelenő köny-
vet? Milyen motívumokkal 
dolgoztál?

– Az alaptörténet szerint egy 
Brüsszelben élő diplomatafele-
ség házvezetőnőt keres. Talál 
egy fi atal gömöri lányt, aki be-
költözik az otthonukba. A lány 
mindenképp akarja a munkát, 
még azt is letagadja, hogy gye-
reke van, annyira szüksége van 
a pénzre. Aztán egy bosszúpor-
nó, vagyis egy titokban felvett 
szexjelenet körül bonyolódik a 
történet. Európai parlamenti 
képviselők, magyar, szlovák, 
roma prostituáltakat használó 
eurokraták – ők mind benne 
vannak a regényben. Hóna-
pokig kutattam, érintettekkel 
beszélgettem, és a prostitúci-
óra kényszerítést jártam körül 
minden oldaláról. 

– Mennyire hasonul a 
téma az eddig megjelent 
műveidhez?

– Az új regényemben is nők 
vannak a fókuszban. Szlováki-
ai magyar nők, traumákkal teli 
múltjukkal, egészségtelen vi-
selkedési mintáikkal. A szexu-
ális kizsákmányolást mutatja 
meg az áldozat, a túlélők szem-
szögéből. Azt, hogy egy férfi  
prostituálthoz megy, számos 
fi lmben láttuk már, rengeteg 
regényben olvastuk, de mit érez 
egy nő, akit így használnak, 
hogy került ebbe a helyzetbe, és 
milyen ez az ördögi kör, ahon-
nan esélye sincs elmenekülni, 
ezeket a kérdéseket szerettem 
volna körüljárni. 

– Milyen inspiráló fakto-
rokkal dolgoztál? Mi volt 
az, ami ihletet adott?

– Néha olvasok vagy hallok 
egy történetet, ami annyira fel-
bosszant, hogy muszáj utána-
mennem. Az igazságtalanság 
érzete nem ereszt. Beszéltem 
egy fi atal gömöri lánnyal, akit 
titokban levideózott a szerelme, 
és onnantól azzal a felvétellel 
zsarolta. „Megmutatom a szü-
leidnek, felteszem a facebookra, 
az iskoládban mindenki látni 
fogja, milyen vagy.” Ilyeneket 
mondott neki. Aztán prostitúci-
óra kényszerítette. A lány az ele-
jén annyira félt, hogy valóban 
kikerül a felvétel a netre, hogy 
igent mondott. Aztán a férfi  el-
adta őt külföldre, ahol hetekig 
egy pincében tartották. Dühös 
voltam, amikor megismertem a 
történetét. Kiderült, hogy távol-
ról sem egyedi dolog ez. Sokan 
vannak, akik Kelet-Szlovákiá-
ból vagy Magyarországról így 
lesznek prostituáltak. 

– A Rendes lányok csend-
ben sírnak regényedből 
színpadi művet készítenek 
a Vígszínházban. Hogyan 
érintett téged ez a hír? 
Egyáltalán hogyan jött az 
ötlet?

– A Vígszínház fődrama-
turgjával, Kovács Krisztinával 
tavaly ismerkedtünk meg, ol-
vasta és érdekesnek találta a 
regényt. Sokat beszéltünk róla, 
a dunaszerdahelyi 90-es évek 
eseményeit sorra kiveséztük. 
Számos történetet osztottam 
meg vele, amelyeket a regénye-
met megelőző kutatómunka 
alatt hallottam. Csomó olyan 
részlet van, ami nem került 
bele a regénybe, de a fejemben 
még tovább élt, ezek nagy ré-
szét elmeséltem Krisztinának. 
Várandós voltam, amikor meg-
ismerkedtünk, Krisztina pár 
hónapos kislánya ott játszott 
körülöttünk a beszélgetések 
alatt. Sok minden előjött, a női 
életszakaszok nagy kérdéseit is 

végigbeszéltük. Ez egy erős, női 
történet. 

– Már tudod, milyen for-
mában és hogyan fogják ki-
vitelezni a darabot? 

– A Vígszínházban az új igaz-
gató, Rudolf Péter jelentette be, 
hogy Paczolay Béla adaptálja 
a regényt színpadra, Kovács 
Krisztina dramaturggal kö-
zösen írják. A szereposztás is 
ígéretes: Kútvölgyi Erzsébet, 
Balázsovits Edit, Márkus Luca.

– Mi lesz a következő, 
amiről írni fogsz? Vannak 
már ötletek?

– A kézirat leadása után van 
egy időszak, amikor nem nyú-
lok a laptophoz. Nem írok egy 
sort sem, e-mailt sem, semmit. 
Teli vagyok. Úgy érzem, élnem 
kell, hogy az „élet és irodalom” 
párosból kimaradt az élet. Most 
ezt az időszakot élem. Bará-
tokkal találkozunk, sétálunk, 
biciklizünk, készülök a bemu-
tatókra, az olvasókkal való ta-
lálkozókra. Az írás magányos 
műfaj, ül az író egy üres szobá-
ban, üres word dokumentum 
előtt a csendben, és ír, újra ír, 
újra és újra ír. Most élvezem az 
életet!

NŐK FÓKUSZBAN

Fotó: Köö Adrienn

vers

szögre akasztva a báli maszkokat
torzít, de tükröz még a foncsor
vizsgálgatja beteg lelketek,
kóstolgatja Hannibal doktor

– ahonnan én jövök, most félve
– a világomból tán ez is egy darab –
egy kultuszfilmből a valóságba lépve
megbámulom benned az igazat

a fantáziádra ráhagyom
hisz gondolni bármit is szabad

a közeljövőt kicsit szpojlerezni
egyetlen tisztem mára ez marad:

ha játszhatnánk, most eljátszhatnánk mindent
míg várjuk a felmentést, a kataklizmát
és átéljük az Európa-viccet
a kegyelmet, méltatlan alamizsnát
lenyalogatjátok a cukormázat lassan
a casus belliről, alakot ölt a mélyebb réteg
a pancserek földjén újra rend lesz
és nem lesznek végre ellenérvek
meg bellum, izé, polgárháború

önfeledt szabadság, nagy liberál meg gender
hús-vér alakban támad majd újra fel
mint biológiai hulladék, az ember
s feltámad, amint csak fel szokott
és hogy ki kit miért
vagy éppen mért nem öl meg
érthetetlen hangulatzavar marad
a napisajtóban az összes hülye hős lesz
és kap majd új identitást
– a gyilkos, persze, nem az áldozat –
és ad is egy másik jövőnek

Farkas Wellmann Endre

Nézni a tükröt
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Čech Gábor (Bugyi Attila felvétele)

vers

képzőművészet
FÉMEK VONZÁSÁBAN

A szobrászatnak sokféle terü-
lete létezik, ezeket főleg a fel-
használt anyag szerint külön-
böztetjük meg: kőszobrászat, 
faszobrászat, fémszobrászat és 
kerámia. Magának a fémszob-
rászatnak is több változatát is-
merjük, az egyik az olvasztott 

fémmel dolgozó bronzszob-
rászat, a másik pedig a rideg 
fémet gépekkel és szerszámok-
kal megmunkáló és alakító 
szobrászat.
Čech Gábor fémszobrász al-

kotásainak lelkük van. Nem tu-
dom, talán a sajátjából kölcsö-
nöz nekik. A művész megérinti 
a fémeket, s azok elfeledkeznek 
saját egykori ridegségükről. 
Büszke, erőtől duzzadó lovak-
ká, kecses, szökkenni készülő 
szarvasokká, különös mitoló-
giai alakokká, mesebeli uta-
zásra csábító hajókká, különös 
tengeri halakká, tiszteletet 
parancsoló turulmadarakká 
változnak. Čech Gábor világa 
megfog, elgondolkodtat és gyö-
nyörködtet egyszerre. A műve-
iről készült fotók is bizonyít-
ják: lenyűgöző tehetséggel és 
fantáziával áldotta meg az ég.

Bevallása szerint a legtöbb 
fémszobrot újrahasznosított 
fémhulladékból készíti, le-

gyen az régi vaskerítés zárja, 
autóalkatrész, fémhuzal, drót 
vagy éppen szög. Művei nem 
kovácsolt darabok, hanem for-
rasztás és hegesztés által létre-
hozott alkotások, melyek egy 
része letisztázott, másokon jól 
láthatók a hegesztés durva for-
radásai. 

1975-ben született Nemesó-
csán. Érettségi után Gútán, a 
Szolgáltató és Szakképző Ma-
gán Középiskolában autósze-
relő és autólakatos szakmát 
tanult. – Tulajdonképpen itt 
ismerkedtem meg a fémmel – 
mondja. – Kerti díszeket, lak-
berendezési tárgyakat, például 
lámpákat, székeket, gyertya-
tartókat, csillárokat, fogaso-
kat, polcokat, virágtartókat és 
függönyrudakat készítettem, 
sőt még ágyat is. Szívesen 
rajzoltam, s talán épp ezek a 
rajzok hozták meg az ihletet. 
Megszülettek első fémszob-
raim, ám ekkor még inkább 

bibliai vagy mitológiai alako-
kat formáztam meg. 2005-ben 
Tanyon mutatkoztam be egy 
közös kiállításon, röviddel ez-
után a Komáromi Csemadok 
Galéria adott otthont a mun-
káimnak.

Ezután egyre többen ismer-
hették meg szemet gyönyör-
ködtető alkotásait. 2006-ban 
a Csicsói Művészeti és Hagyo-
mányőrző Napokon önálló ki-
állítása nyílt a volt zárda épü-
letében, 2007-ben a keresztény 
képzőművészeti kiállításra 
kapott meghívást Nádszegre, 
közben Karcsán elkészítette a 
falu címerét. A KARTE néhai 
tagjaként részt vett több közös 
kiállításon is, majd a Nyugat-
Szlovákiai Képzőművészek 
Társaságának tagja lett. Ko-
lozsnémán az idegen kezek ál-
tal eltulajdonított háborús em-
lékmű helyére ő készítette el a 
turulmadarat, de Nagykeszin 
is az általa megalkotott turul 

vigyázza a temető nyugalmát 
és állít emléket az I. világhá-
ború hőseinek. 2020-ban Tri-
anon századik évfordulója al-
kalmából az ekecsi kultúrház 
előtt egy újabb turul szobra 
került felavatásra.

A művész tizenöt évig élt 
Komáromban, ez idő alatt 
többször is bemutatkozott ki-
állításokon. 2012-ben a Duna 
túloldalán, a Művészetek Éj-
szakáján a Fazekárium udva-
rán Nagy Judit tűzzománc ké-
szítővel, Nagy Tivadar fotóssal 
és Bencsics Ákos fazekassal 
vett részt közös kiállításon. 
Ezután egy sajnálatosan hosz-
szú szünet következett, csupán 
hét-nyolc éves kihagyás után 
kezdett újra alkotni. Bevallása 
szerint újabb művei más jelle-
gűek, mint az egy évtizede ké-
szültek. 2016 óta Csicsón él és 
alkot. Fáradhatatlanul, mind-
annyiunk örömére.

és lőn
hogy megtért a tékozló fiú
megkésett kissé
mert a vonat vagy az akarat
ennek mindig oka van
a körülmények ugye tudod
terítve volt az asztal
és csak ültek és ültek
és nem szólt senki
szedelőzködtek is lassan
mitévő légy ilyenkor
majd fölálltak végül
s elmentek egyenként
utolsó levelek a fáról
mintha kikapcsolt sugarak lennének
csak a tékozló fiú maradt
egymagában
mert magányos marad
kit nem ismernek föl

a tékozló fi ú legendája

Aich Péter

Apróságok 
ha nincsen csillagom
mert felhős az ég
merre van a keresztút

kivégzés sincs ilyenkor
és sírás sincs
sem véletlen föltámadás

csak tapogatózás
a fogalmak között

*
meddig ér a messzi
a lélekben

s mennyi a messzi az 
                      ölelésben
merre repülnek a madarak 
szemedből
a gondolat a föld körül
ha valahol
messze nagyon messze
felhők tornyosulnak

mindennek úgy mondják
vége van egyszer
vagy minden mégis
csak a végtelen

*
van úgy
hogy minden virág lesz

kertben réten jéghegyen
az is
ami rímtelen

*
néha a halottak
útban állhatnak
s fölemelik ujjukat

a fények szemedben ilyenkor
néha
kialszanak

*
meddig ér az emlékezet
s meddig ér a jövő
a gyökér és a gyümölcs

elfújja a szél
mégis visszatér

hiába áskálódsz
visszatér

*
csöndes az éj
alig moccan a szél
a levél halkan leszédül

csak az idő rohan veszettül

ilyenkor élni hogyan kell?

*
idővel észreveszed

ráncaidat
redőid mögött
fölélednek emlékeid
szemedben
a halottaid

*
a virágok néha megfagynak
előfordul az ilyen
rálehelsz az ablakra
és vége

*
pókháló csüng az idő 
                          ingáján
nem szakad el
csak a látszat csal

Z. Németh István

Lámpás hal (2020)
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asztalfi ók
PILLANGÓK Rajczi Adrienn

Élmények világában élek. 
Szubjektív idealista lévén, 
minden megtapasztalásomat 
rózsaszín ködbe burkolom, 
és adok neki egy lenyomatot. 
Éppen ezért asztalfi ókom tel-
ve színes mappákkal, és nem 
mindegy, melyiket nyitom 
meg, és melyikbe akasztom 
aznapi kalandjaimat. Kaland-
jaimra rárepülnek a lepkék. 
Az első „pillangóm” a pók há-
lójára, a másik a diófa árnyé-
kából megfi gyelt madarakra, 
és ez a gondolati káosz vész-
jósló hangoskodásban teljese-

dik ki. Nehézkesen veszem elő 
a következő vállalásomat, az 
Édes élet Mentonban címűt, 
a Pillangó zsebkönyvek-soro-
zat következő, készülő köte-
tét. Ha becsukom a szemem, 
látnom kéne és megélnem azt 
a nyolc hónapot, amit a Côte 
d’Azuron töltöttem, tavaly 
ilyenkor. Miközben vallom a 
szabadság határtalanságát és 
a képzelet szárnyán elrepü-
lök, itt ülök Rétén, kis falum-
ban, amit szándékom egyre 
erőteljesebb tollal rávésni a 
térképre. Felteszem magam-

nak a kérdést: meg tudom-e 
a hideg beálltával teremteni 
ugyanazt a hangulatot, amit 
megélünk nyaralásainkon, a 
vakációkon, utazásaink alatt, 
hogy majd télen, amikor egy-
re jobban behúzódunk a fű-
tőtestek mellé, az emlékek 
feltöltsenek, hogy még jobban 
elfogadjuk jelen helyzetünket, 
karanténon innen és túl, az új 
világrendben? 

A harmadik pillangóm Ku-
korelly Endre fejére száll, és 
szívesen megírnám az Ezer 
és 3… könyv női változatát. A 

negyedik, „pillangós” karan-
ténnaplóm mindig kéznél, az 
ötödik „pillangóval” vállamra 
tetováltatnám a napot, mert ő 
is egyedül van, mégis ragyog, 
a hatodik „pillangó” pedig a 
fejemen, a haj lenövésével jelzi 
az idő múlását. 

Eszembe jut Végh György: 
Mit kell bevásárolnia Don 
Makarémónak listája. „Kell 
mandula, dió, kapor…”, Csu-
kás István: Ágacska című 
mesejátéka húsz évvel későb-
bi adaptációja, ugyanazok-
kal a szereplőkkel. Leadott 

pályázati anyagok, novellák, 
Kisvárosi ez meg az, és a Pil-
langó-zsebkönyvek. A Pillan-
gó-zsebkönyvekben pedig Iz-
rael, ahol belezuhantam egy 
álomba, Florida, ahol nem 
tudom, hogyan kell viselked-
ni, Tajvanon nem nyughatok, 
Új-Zélandon maori akarok 
lenni. Bevállalom a jobb ízlés 
kritikáját, a fotelhősök iga-
zát, és belemerülök utazása-
im labirintusába az emlékek 
és a képzelet szárnyán, tollba 
mondva, és gondolataimtól 
vezérelve.

vers  
Sántha Attila

Nagyapám, Rákosijános
elmaradt a fronton,
így csak magára s egy tehenkére
támaszkodhatott nagyanyám. 

Enni nem volt mit, és nemcsak az embereknek:
Anna, Eti, Sarolta, Lujzi s a legkisebb Árpi
véresre sebzett kézzel
szedték a szulákot, hogy Virág tehén
valahogy megmaradjon.

A Jóisten megsegítette őket, 
Virág átvészelte az ehet,
s ellett egy szép borjúcskát is.  
De jaj, elment a teje, 
szegény borjú hiába döfködte,
tejet nem adott.

Mámám elment fel az erdőre
Viktorihoz, egy román fejérnéphez,
kit Oláh Feri hozott ide, s aztán otthagyott, 

ha valaki, akkor ő segíthet.
Viktori adott is szereket, 
mit a pajta elé kellett tenni,
s mondta, a tehent megigézték, és deszkentált.
De a legfontosabb, hogy egy patkót 
addig üssetek a pajta előtt,
míg veress lesz, s akárhogy ordibál,
ne engedjetek oda emberfiát.

Hazamenvén a pajta előtt 
a patkót verni kezdék, 
szikrázott és csillagzott ég és föld, 
s jött tajtékozva a második szomszéd,
rokonunk, Holánda Pali bá.

Mit csináltok, bühkölykek, 
s te es, te bühteheny Márti,
haggyátok abba, metessze-vissza váglak!  
– agyargott, de a kerítést nem lépte át.
Aztán kifáradt, vagy megunta, és eloldalgott.

Másnap megjött a Virág teje, 
a borjúcskának volt mit ennie,
s a családnak is, küldtek
nagy hálálkodással Viktorinak belőle.

Aztán elévette Pali bát Márti:
hát nem szégyelli magát,
megguruzsmálta a tehenyt,
métt irigyelte azt tőlünk?

Pali bá csak ungott-mungott,
hogy eiszen a tehenyehezett, 
azért nem adott tejet, 
s mindent ne fogjanak reá,

de sunnyogva ment el, 
és a szeme mást mondott.

1945 tavaszán

Rossz napok után, temérdek hullott rózsalevelecskék 
Között, melyek  gyorsabban  öregszenek, mint  ahogy
Gondolnád, csak felbukkanok:  megnémult  tengeri
Szűztalány.  A láthatár már dereng, s én üde
Mennyboltot látok. Mintha  ódivatú   óra 
Indulna testemben:  hajamban
Levegő.  Voltaképpen mi lehetett
E zsibbadás, ez állapot, hogy  akár egy csiga
Házfalhoz tapadok : fáradtság, szürke zselé,
Bekerítik  életemet, egy fantom létezését, aki vagyok.
Aszalódó gyümölcs napjai, férgesen,
Mint az álmok. Belsőmből hirtelen  

apró zöld levélkék kezdenek hajtani, s érzem  fényességes
gyengéd  nyelvüket. Illúzió volt csupán a zsibbadás.
Júlia is kel már, nem sírdogál sápadozó
Kedvese után,  áttapos rajta
És tündöklő  arccal indul a napra, hófehér
Kertekbe, melyek szegleteiből
Ősrégi, gyógyíthatatlan éhség
Szólongat. Olyféle, mely engem  további

Fáradtságomhoz  vezet, egy csiga következő
Rücskös  falon való életéhez, Júlia  egy
Újabb  alvásához.

Bettes István fordítása

Eva Luka

Éhség
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fi lm
KELETI ÁTOK, HAZAI KÁROK  
Ujj Mészáros Károly: Liza, a rókatündér

ÚJSZERŰ, BÁTOR ÉS TÚLZÓ

Kulcsár Gábor

Finta Viktória

Bár a magyar fi lmiparnak 
nincs szégyellnivalója klasszi-
kusok terén, tény, hogy nem 
mindennap rukkol elő olyan 
kreatív alkotásokkal, mint 
Ujj Mészáros Károly idén öt-
éves romantikus komédiája, a 
Liza, a rókatündér. A történet 
az igaz szerelem után vágya-
kozó szerény ápolónő, Liza 
(Balsai Móni) tragikomikus 
mindennapjait követi. Lizát 
évek óta kísérti a megboldo-
gult japán énekes, Tomy Tani 
szelleme (David Sakurai), aki 
féltékenységből rókatündérré 
változtatja a lányt. Ez annyit 
jelent, hogy minden férfi , aki 
megkívánja Lizát, menten ha-

lállal lakol, ami érthető mó-
don a rendőrség fi gyelmét is 
felkelti.

A forgatókönyv elgondolá-
sában japán, eszmeiségében 
azonban tagadhatatlanul ma-
gyar, és éppen ez a kulturá-
lis áttetszőség teszi annyira 
egyedivé. Humora kellemesen 
abszurd, ám szerencsére soha 
nem válik ízléstelenné, ezzel 
kiküszöbölve a hazai komédi-
ák egyik gyakori botlását. A 
poénok leginkább a sokoldalú 
szereplőgárdára támaszkod-
nak. A színészek ehhez mér-
ten fürdenek a szerepeikben, 
az élen Balsai Mónival, aki 
szívmelengetően hozza az ár-

tatlan, ponyván nevelkedett 
nővérkét, és a mellékszerep-
lők is egytől egyig imádniva-
lóan buggyant jellemek.

A nyomozással és keleti mi-
tológiával tarkított szerelmi 
kaland egy pillanatra sem ve-
szít a ritmusából, ehhez pedig 
nagyban hozzájárul a fantasz-
tikus látványtervezés is, mely 
vizuális trükkjeivel együtt 
gyakorlatilag egyedülálló a 
magyar fi lmgyártásban. A 
Liza, a rókatündér egy kedé-
lyes, százszor újranézhető fel-
nőtt mese, amely bizonyítja, 
hogy nemcsak odaát és nem-
csak dollármilliókból lehet 
minőségi fantasyt forgatni.

Szeptember 18-án került sor 
a Szeretkezz, ne háborúzz! 
című kortárs színdarab ősbe-
mutatójára a Komáromi Jókai 
Színházban. A szövegkönyvet 
Arisztophanész Lüzisztra-
téjából kiindulva Szilágyi 
Eszter Anna írta, és Hargitai 
Iván álmodta színpadra.

Újszerű, bátor és túlzó – e 
darab esetében akár szinoni-
mák is lehetnének, de valójá-
ban nem azok. Újszerű volt a 
drámai forma megbontása, a 
szaggatottság. Nem egy sza-
bályos drámai ívbe foglalták 
a mondanivalójukat, inkább 
véletlenszerű képekben vo-
nultattak fel jelenségeket, 
amelyekkel a hétköznap-
jainkban is gyakran talál-
kozunk: a fi tneszteremben 
pletykáló és lelkiző feleségek; 
a hímsoviniszta viccekkel 
poénkodó öreg bácsik; a vál-
toztatni akaró feministák. 
Bátor volt a téma, és az is, 
ahogy hozzányúltak. Az alap-
történetet megszakító eszmei 
viták, tragikus női sorsokat 
megjelenítő monológok azt 

feszegetik, milyen a nők hely-
zete, szerepe, mik a lehetősé-
geik a huszonegyedik század-
ban. A megfogalmazásnál sok 
tipikus kifejezéssel éltek, a 
Marie Claire-napoktól kezdve 
az önrendelkezésen át egé-
szen a jógáig. Külön örömet 
szerzett egy apró részlet: a 
idősebb színésznők szájába 
adták a lázadó mondatokat, a 
fi atalok pedig a hagyományos 
vonalat képviselték. Megerő-
sítve abban, hogy az újítás 
igénye nem feltétlenül csak az 
ifjabb generáció sajátja. Ta-
lálkozni rengeteg szabadelvű-
en, „fi atalosan” gondolkodó 
középkorúval, ezzel szemben 
pedig sokan vannak a tizen-
huszonévesek között is, aki-
ket riaszt, taszít a változás.

Túlzó volt, ahogy erőnek 
erejével akart megmutatni 
mindent, ami meghatározza 
a korunkat. Az eredmény az 
lett, hogy túlette magát a pub-
likum, és nehezen emészti a 
látottakat. Képzavart okozott 
a Felvidék, a Délvidék említé-
se, miután a darab színhelyé-

nek a legelején Görögországot 
jelölték meg. A kontextusból 
kiugró jelszavakat és a leg-
több vulgáris elemet (a szó-
belit és a képit is) kihagytam 
volna. Holott a vége, mint a 
Női Büszkeség Ünnepének 
áldozójelenete, jó megoldás: 
a lányok szépek a fehér ru-
háikban, a pasik sármosak, 
a koreográfi a, amelyben a 
tánclépésekkel közvetlenül 
reagálnak a tévékijelzőn le-
vetített tüntetésekre, ötletes. 
Viszont feleslegesen sokáig 
húzták, és azzal próbálták 
feldúsítani a jelenetet, amivel 
eddig is csak zavarba hozták 
a nézőt (például a nagyon 
direkt orgiaimitáló mozdula-
tokkal). 

Kellemes látványt nyújtott 
viszont a színes, változatos, 
jól funkcionáló díszlet. A 
mozaikos történetvezetés el-
lenére gördülékeny színpadi 
mozgás a színészek csapat-
munkáját dicséri.

Sokáig nem tudtam eldön-
teni: az alkotók feszítették túl 
a húrt, vagy mi, nézők nem 
vagyunk elég nyitottak? Az 
igazságot a kettő között sej-
tem. A provokáció színházon 
belül abszolút elfogadható, 
de legközelebb jobban meg 
kell válogatni az erre felhasz-
nált eszközöket. A nézőknek 
is nyitottan, fi gyelmesen és 
óvatosan kell tekinteni a da-
rabra. Formabontó, néhol túl-
zó ugyan, viszont a szándék 
mögötte pozitív. Kisebbségi 
kultúraként nehéz sokrétű-
en művelődnünk, változatos 
impulzusokkal tágítani a lá-
tókörünket – a közegünkben, 

legyen az színház vagy más 
művészeti ág, általában a 
megszokott formákhoz nyúl-
nak. Ez az előadás azt akar-
ta, hogy a Komárom környé-
ki néző lásson valami mást. 
Nemcsak a férfi akat kéri, 

hogy fogadják be a női szem-
léletmódot, hanem a publiku-
mot is, hogy legyen nyitott a 
nem hagyományos színházra. 

Fotók: Kiss Gibbó Gábor

színház
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Gál Éva

Skuta Miklós első irodalmi 
jelentkezése kisregény, mely 
a pozsonyi Madách Egyesület 
gondozásában jelent meg. A 
kiadó igazán igényes formá-
ban adta ki a könyvet, nem 
hagyományos fekete-fehér ver-
zióban, hanem sárgás, mintha 
merített lapokon, azon barna 
betűkkel. A borítón Szkukálek 
Lajos grafi kája. Különleges, 
más, elegáns. Jó érzések kava-
rognak az emberben, ahogy a 
könyvet a kézbe veszi. 

Ezek a kellemes érzések pe-
dig tovább erősödnek, ahogy 
belekezdünk az olvasásba. Két 
férfi  barátságának történe-
tét ismerjük meg: monsieur 
Girard és Julien Karlové Va-
ryban találkozik és köt ba-
rátságot közel tizenkét vagy 
tizenhárom éve. A véletlen 
úgy hozza, hogy mindketten 
a dolgos hétköznapjaikat Pá-
rizsban élik meg. Így a cseh 
fürdővárosban kialakított 
kapcsolat már otthon, Fran-
ciaországban folytatható. A 
barátság alakulását, hulláma-
it, erősödését és gyengülését 
Girard mondja el, az ő néző-
pontján keresztül látunk bele 
a barátságba. Tőle tudjuk meg, 
hogy Julien egyetemi tanár és 
író. Élete nagy tragédiáját kö-
vetően keresi meg hosszabb 
idő után barátját, és átad neki 
egy kéziratot: ez Julien köny-
ve. Tehát egy történet kezdő-
dik a történetben: A kényszer 
parancsa. Ennek a regénynek 
a főhőse Sebastien, az író és 
egyetemi tanár. Saját szem-
szögéből mutatja be történetét, 
családját, barátait, életmódját, 
sikereit, és nem utolsósorban 
az éppen készülő könyvének 

alakulástörténetét, amely egy 
zongoristáról, a virtuóz zené-
ről és a hódításról szól majd. 
Skuta könyvét olvasva olyan 
érzésünk támad, mintha egy 
kastélyban járnánk, és egymás 
után nyitogatjuk ki a szobák aj-
taját, így jutva egyre beljebb a 
kastély szívébe. Így jutunk mi 
is egyre beljebb Julien könyvé-
ben is a lényegig. Vagy legalább 
is a vélt lényegig, mert biztosak 
nem lehetünk benne. 

A regényben sok szálon fut 
az alkotás megértése. Mi is az 
alkotás? Akaratunktól függ-e, 
tudatos tervezés, előkészítés, 
anyaggyűjtés precíz kivitele-
zése? Vagy valami más? Tudat 
alatti erők mozgatnak minket 
a virtuóz megoldások felé? 
Vagy pusztán a tehetsége-
seknek adatik meg az alkotás 
öröme, szabadsága, a többiek 
csak megpróbálják értelmez-
ni a folyamatot és csodálni? 
Skuta kisregényében talán 
erre keresi a választ. Hogyan is 
zajlik az alkotás? Megvizsgálja 
alaposan az író (saját maga, 
azaz Sebastien), a zongorista 
(Sebastien regényének főhőse), 
az építészmérnök/kertészmér-
nök (Sebastien felesége), a bú-
tortervező, dizajner (Sebastien 
barátainak fi atal rokona), a di-
vattervező (Sebastien barátja) 
oldaláról. Mindegyik alkotási 
folyamatba bepillantunk egy 
picit. A legtöbbet a zenei és az 
írói alkotásról tudunk meg. 
Megtaláljuk az ellenpontot is 
az orvos házaspárban, akik 
többször kifejtik, hogy meny-
nyire csodálják a barátaikat, 
de túlságosan is racionálisak 
foglalkozásuk révén, ez a vi-
lág, a korlátlan alkotás világa, 

elérhetetlen számunkra. Az 
alkotási folyamatok igyekez-
nek valamit megteremteni 
tudatos munkával. Találunk a 
regényben azonban másfajta 
alkotást is, eltérőt a művészi 
alkotástól. Ezek olyan alkotá-
si folyamatok, amiket minden 
ember a lehető legtökélete-
sebben szeretne megcsinálni, 
függetlenül művészi vagy bár-
milyen tehetségétől. Ez pedig 
az emberi kapcsolatok kiala-
kítása, megtartása, megalko-
tása. Skuta sokszor él ezzel a 
szófordulattal: megalkottuk a 
magunk házasságát, a magunk 
világát. Úgy tűnik tehát, hogy a 
művészeti alkotások, tárgyak, 
ruhadarabok, kertek és házak 
megalkotása mellett van vala-
mi fontosabb megalkotni va-
lónk: barátság, párkapcsolat, 
házasság, hódítás, szerelem. 
Az emberi kapcsolatok meg-
alkotásánál, kialakításánál az 
előzőekhez képest még jobban 
elbizonytalanodik az elbe-
szélő: mitől függ, hogy kivel 
ismerkedem meg Karlové Va-
ryban, kibe leszek szerelmes, 
miért akarok meghódítani va-
lakit, ha egy boldog, kiegyen-
súlyozott kapcsolatban élek? 
Tudatosan ellen lehet állni egy 
másik ember iránti vonzódá-
sunknak? Vagy,  amit a  ráció 
megmagyaráz, az érzések fe-
lülírhatják? Komoly létkérdé-
sek. Olyan kérdések, melyekre 
évezredek óta keressük a vá-
laszt, de bizonyosat nem tu-
dunk a mai napig sem, hiába a 
pszichológia tudománya. 

Skuta regényének alapve-
tő kérdése tehát az alkotás 
mikéntje, misztikuma mel-
lett az emberi lélek. A pszi-

chologizáló regény alkotási 
módszere régóta eszköze az 
íróknak. Skuta azonban jel-
legzetesen XXI. századi szem-
szögből nyúl az alkotási mód-
szerhez. A regényben kizárólag 
férfi  nézőpontból olvashatjuk 
az eseményeket. A női princípi-
um erősen jelen van, döntően 
befolyásolja az eseménysort, 
de kívül esik az elbeszélő tuda-
tán. Csupán érzékeli a női oldal 
jeleit, és értelmezni próbálja, 
visszajelzéseket, gesztusokat 
küld rá. A vívódásokat, önmar-
cangolásokat, lelki folyamato-
kat kizárólag Sebastien, Julien 
és Girard szemszögéből látjuk. 
Csak a FÉRFI belső monológ-
jait, érzékenységének legbel-
sőbb titkait, hangosan soha 
ki nem mondott gondolatait 
ismerjük meg. Megmutatja, 
hogyan „alkotta meg” a sikeres 
író és tanár, boldog férj, har-
monikus életet élő barát fi gu-
ráját a külvilág felé Sebastien. 
Majd magányos pillanatokban 
a nem megalkotott férfi t lát-
juk, nem a szerepet, amit ma-
gára öltött, hanem az érzelmek 
dübörgő viharától szenvedő 
embert, aki nem érti, mitől áll 
tótágast világa, a gyönyörűen 
megalkotott élete. A női uni-
verzum titok marad. Szokat-
lan, hogy a férfi világ ennyire 
őszintén, nyíltan megmutatko-
zik előttünk. A hódítások, sze-
relmek, egymásra találások és 
eltávolodások, szeretkezések 
módját, okát, ezekből kialaku-
ló érzéseket a férfi  nézőpont-
jából látjuk. Mintha valóban 
nem ismerhetnék a másik nem 
belső világát.

Skuta regényében a belső, 
lélektani világ mellett bemu-
tatásra kerül a hétköznapi, a 
felszínen zajló élet is. Ennek 

nagy része munkával telik, de 
akadnak benne jócskán kelle-
mes pillanatok: kiállításmeg-
nyitók, színházi előadások, di-
vatbemutató, baráti vacsorák, 
beszélgetések Dosztojevszkij 
regényeiről. A nyugat-európai 
értelmiségi élet, amire talán 
titokban mi is vágyunk. Nin-
csenek anyagi gondok, az 
élet élvezetes, szép, alkotás-
sal, aktív tevékenységgel teli. 
Olyan élet ez, amit jó lenne 
élni mindannyiunknak. Bepil-
lantást nyerhetünk Sebastien 
alakján keresztül a párizsi ki-
adók munkafolyamába: szer-
kesztő és író együtt dolgoznak, 
felolvasóesteket szerveznek 
egy új könyv megjelenése előtt 
a szerzőnek szerte Franciaor-
szágban, reklámozzák a köny-
vet, és több ezer példányszám-
ra terveznek. Az írónak „csak” 
írnia kell, persze határidőre. 
Olyan életérzést közvetít az 
elbeszélő, amibe jó elmerülni, 
megfürödni, lubickolni.

Skuta regénye több értelme-
zési lehetőséget is ad. Olvas-
hatjuk történetként a történet-
ben, olvashatjuk az alkotási 
folyamat titkainak keresése-
ként, olvashatjuk utazásként 
a férfi ak gondolkodásába, ol-
vashatjuk a párizsi értelmisé-
gi életérzés kifejeződéseként. 
Úgy vélem, az a jó alkotás, amit 
sokféleképpen lehet értelmez-
ni, újabb és újabb dimenziói 
nyílnak meg előttünk. Skuta 
Miklósnak olyan könyvet sike-
rült írnia, amiről szívesen be-
szélget az ember egy pohár bor 
mellett, mert van miről.

Skuta Miklós: Julien könyve, 
Madách, 2019, 188 oldal

recenzió  
GONDOLATOK EGY POHÁR BOR MELLETT
Skuta Miklós: Julien könyve

Akherón szörnye (2020)
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SZOMBATHY VIKTOR 
„EZÜSTANTENNÁNYI” KÖLTÉSZETE

Juhász Dósa János

Szombathy Viktor 

Sokan jártak vele egy ci-
pőben: költőként kezdték 
irodalmi pályafutásukat, 
de később átvedlettek pró-
zaíróvá, vagy végleg elhall-
gattak. A rimaszombati 
Szombathy (Volkó) Viktor 
szerencsére nem hallga-
tott el, s prózaíróként (re-
gények, vármondák) jelen-
tőset alkotott. Mára tel-
jesen elfelejtettük, hogy 
1928-ban ő adta ki az első 
színtiszta szerelmilíra-kö-
tetet (Ezüstantenna, Rá-
bely Károly Könyvnyom-
dája, Rimaszombat) a Fel-
vidéken. Nagy kár, hogy 
teljesen megfeledkeztünk 
róla.

26 éves, budapesti éveit letud-
ván épp Csehországban kato-
náskodik. Sok mindenbe be-
lefogott budapesti évei során, 
volt orvostan- és bölcsész-
hallgató, tanult könyvtárveze-
tést, muzeológiát és néprajzot, 
közben tudósította a Prágai 
Magyar Hírlapot. Járt Blaha 
Lujzánál, Pósa Lajos özvegyé-
nél, Kodály Zoltánnál, Rudnay 
Gyulánál, Juhász Gyulánál, 
de Csathó Kálmánnál, Ester-
házy Jánosnál és Herczeg Fe-
rencnél is, ahogy nem kerülte 
el Bartókné Pásztory Ditta 
otthonát sem. Elvégre földiek 
voltak. Még bőven innen volt 
az első regényein, amelyek 
később ismertté tették a ne-

vét, ahogy még a szlovenszkói 
kultúrmunkás-évek is előtte 
vannak.  De ahogy monda-
ni szokás, a szerelem ekkor 
találja telibe. Egy szerelem, 
amely vakon jön, felperzsel 
mindent, majd sugárrá fosz-
lik az időben. De mielőtt vég-
leg általlépne rajta, megírja 
egy 20 darabból álló versko-
szorúban. „Ki vagyok?//S te 
ki vagy? Rabok//E roppant 
tömlöc mélyén.//Fala sötét 
űr s a szélén//Csillagok.” De 
gyorsan kiderül, Szombathy 
Viktor nagyon is pontosan 
tudja a választ. Nagyon sok 
Ady, csipetnyi Kosztolányi, 26 
évesen már csehovi szerelmi 
életbölcsesség, s mintha Paul 

Géraldyt is olvasta volna már. 
„Mert átokcsók a nőnek csók-
ja,//Ős-bánatok menyegzője”, 
pár lappal odébb (az egész 
hajszálvékony zsebkötet 46 ol-
dal)  „Most karom széttárom//
És mint a színész, kit szerepe 
hangos//Kiáltásra parancsol, 
mondom gyötörve://Gyűlöl-
lek!”, de mégis tudja és be-
látja: „Szívemtől-szívedig két 
aranyfonál száll,//A mi lel-
künk halk, fi nom antennája.//
Átfut, kacag rajta száz meleg 
áram: Szívemtől – Tehozzád, 
szívedre várva.”

Ki tudja, mi lett volna belő-
le, ha megmarad a költészet-
nél. De másfelé vezetett az 
útja: regények, útirajzok (neki 

köszönhető a vaskos Csehszlo-
vákia útikönyv, ahogy a legen-
dás Száll a rege várról vár-
ra, amely számtalan kiadást 
megélt, de Cirok Petit és több 
más ifjúsági regényt is neki 
köszönhet a magyar irodalom. 
Csak verset nem írt többet. 

múltidéző

A mindig Egynek
1.

Nappal, a nagy égi pompa alatt
Cirkuszt játszom és komédiát.
Bohócos életcsöngettyű vagyok,
Szerelmeskedvű kisdiák.

A többivel dalolok én is
És elhazudom a bús életálmot.
Néha közbecserdítek a poros köröndön,
Vagy lengő, veszélyes kötélre állok.

Nevetni, hazudni, magamnak, másnak:
Nappal, bohócosan, így kell az élet.
De éjjel, ha a cirkusz sötét lesz, néma:
Lehull a rizspor s félek, nagyon félek…

5.

Semmit nem szabad szólanunk,
Nincs kacajunk, szavunk, sóhajunk.

Lobbantanunk nem szabad lángokat,
Nem téphetünk föl késő átkokat.

Csókodat csókolnom nem szabad,
Szemed messzi fények felé szalad.

Hajad dús selymét nem simíthatom,
Csak nézlek, vágylak, két fáradt ablakon.

9.

Ma minden élet ura én vagyok
S mindent, mindent odaadok Neked.
Tiéd az ének, az illat, a fény,
Tengernek, földnek ezer kincse.
Tenyeremben hordok szivárvány-világot,
S hajadba tűzöm: a Tied.
Mi kell, mondd: Lélek? Öröm? Vágy?
Hatalom? Csendes dal? Halk
Pattogó tüzek?
Harsonás ének, száz dimenzió?
Minden, minden Tied.
Ím: kezedbe hullatom minden világok
Minden életek borát. Idd.
Íme: kezedbe sorsokat teszek,
Ujjaid ne remegjenek. Viseld.
De: rádaggatom én-lelkem
Pehely-ruháját,
Lám, leroskadsz.  

 Taurus (2020)
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tudósítás

A Szlovákiai Magyar Írók Tár-
sasága 2007-óta szervezi meg 
a Litera-túra című rendez-
vénysorozatát, melynek célja 
az irodalom népszerűsítése, 
vagyis a rendhagyó irodalmi 
órák, felolvasóestek, az olva-
sás és a könyv szeretetének 
erősítése. Október 24-én a 
szenci Labirintus Galéria adott 
otthont a rendezvénynek, ahol 
Csáky Pállal, Hodossy Gyu-
lával, Ravasz Józseff el, Rajczi 
Adriennel és Nagy Erikával 
találkozott az irodalomked-
velő közönség. A beszélgetést 
Polák Margit vezette, akinek 
közösségszervező és építő 
munkája immár évtizedek óta 
hatalmas pluszt jelent a szenci 
magyar közösség számára. A 
járványos időszak ellenére volt 
érdeklődő közönség, akik bete-
kintést nyerhettek a jelenlévők 

életébe, munkásságába. Csá-
ky Pál többek között beszélt a 
publicisztika fontosságáról, az 
elbeszéléseiről, regényeiről és 
a drámáiról, amelyeket ma öt 
színházban játszanak. Hodos-
sy Gyula elmondta, hogy szá-
mára mindig is fontosabb volt 
az irodalomszervezői mun-
kája, mint az, hogy újabbnál 
újabb kötettel jelentkezzen, 
bár most, hogy Térey-ösztön-
díjban részesült, új könyvén 
dolgozik. Ravasz József ki-
emelte az Iródia Mozgalom 
szerepét, méltatta azt a mun-
kát, ami Hodossy Gyula nélkül 
nem valósulhatott volna meg, 
majd kitért a felvidéki cigány 
irodalom kezdeti stádiumára, 
folytonosságára az 1989-es 
időszak után, egészen a napja-
inkig. Rajczi Adrienn mesélt az 
Egyesült Államokban,  Európa 

számos országában tett csa-
vargásairól, könyvei témáiról, 
beleértve azt is, hogy a Canal 
du Midi mentén Touloustól 
Montpellierig egy szál bicikli-
vel tette meg az utat. 

A Litera-túra második nap-
ján a somorjai Corvin Mátyás 
Alapiskola látta vendégül szi-
gorú előírások betartásával a 
Szlovákiai Magyar Írók Tár-
sasága tagjait, akik rendha-
gyó irodalomóra keretén belül 
beszélgettek az iskola kilence-
dik osztályos tanulóival. Csá-
ky Pál kiemelte az író-olvasó 
találkozók fontosságát, majd 
olvasásra és írásra biztatta a 
fi atalokat. Ravasz József töb-
bek között mesélt azokról a 
nehézségekről, amelyekkel 
szembesülnie kellett annak 
idején, mint cigány szárma-
zású gyereknek. A jelenlévők 

biztatták a tanulókat, hogy aki 
szeret írni, s úgy érzi, hogy tud 
is, az bátran forduljon a Társa-
sághoz, hiszen kiemelten fon-
tosnak tartják az utánpótlás 
nevelését. Felhívták a fi gyel-
müket a pályázatokra, a most 
megjelenő Szlovákiai magyar 

szép irodalom 2020 című an-
tológiára, amelyben két tucat 
hazai író, költő szerepel, vala-
mint a Fiatal írók antológiá-
jára, amelyben azok a fi atalok 
vannak jelen írásaikkal, akik 
rendszeresen látogatják a mű-
helymunkákat.

A felvidéki Ekecs település 
melletti Villa Filia panzióban 
gyűltek össze a fi atal szlová-
kiai magyar írók szeptember 
18–20. között. Ekkor került 
megrendezésre a Szlovákiai 
Magyar Írók Társaságának ha-
gyományos, műhelymunkákat 
és irodalmi beszélgetéseket 
magába foglaló 2020-as őszi 
Textúrája.

A mentorok, Z. Németh Ist-
ván (költő, író, színműíró) és 
Hogya György (prózaíró) krea-

tív feladatokkal tették produk-
tívvá a hangulatot. Rövidpró-
zák születtek például A villa 
titka címmel. Az ifjú alkotók 
megtapasztalhatták a szenvte-
len beszédmód megvalósulá-
sát a szépirodalmi művekben, 
amikor szülőfalujukról kellett 
írniuk a lehető legérzelem-
mentesebben. A szövegeket al-
kotóik felolvasták, és minden 
jelenlévő teret kapott a művek 
értékelésére, jótanácsok adá-
sára. A családias hangulatú, 

kötetlen beszélgetések témái 
közt szerepelt a trágár szavak 
létjogosultsága az írásokban, a 
mesék hatása a lelki fejlődésre, 
és előkerültek azok a fi lmmű-
vészeti és irodalmi alkotások 
is, melyek mostanság hatást 
gyakoroltak a jelenlévőkre. 

A mentorok új szövegekkel, 
míg a fi atal írók ötletekkel 
térhettek haza a Textúráról. 
Reméljük, a kapott friss ener-
gialöket segít majd nekik az 
alkotásban.

A Collegium Hungaricum 
2020-ban Ötágú síp címmel 
irodalmi programsorozatot 
indított, melynek keretében a 
határon túli magyarság irodal-
mát kívánja bemutatni a bécsi 
közönségnek. A szeptemberi 
első alkalommal a szlovákiai 
magyar irodalom volt teríté-
ken. Az ötágú síp elnevezést 
eredetileg Illyés Gyula hasz-
nálta a magyar irodalom-
ra, amivel arra utalt, hogy a 
kisebbségben élő vajdasági, 
kárpátaljai, erdélyi, felvidéki 
magyarság irodalma szerves 
része az egyetemes magyar 
irodalomnak. A rendezvény 
vendégei Hodossy Gyula költő, 
irodalomszervező, a Szlováki-
ai Magyar Írók Társaságának 
elnöke, Tóth László akadémi-
kus, költő, műfordító, valamint 

Zsoldos Péter nyelvész, mű-
fordító voltak. Hodossy Gyula 
többek között beszámolt ar-
ról, hogy nem csak a szlovák 
kiadók publikálják a magyar 
szerzők műveit, a magyar-
országi kiadók is nyitottak a 
kapcsolatfelvételre, majd arról 
is, hogy sikeresen működik a 
mentorprogram, amelyben a 
kezdőket az idősebb kollégák 
segítik és támogatják az elin-
dulásban. „Hivatásos olvasó-
nak” tartja magát Tóth László, 
és szerencsésnek is, mivel a 
hobbija lett a hivatása. Mint 
mondta, hatvan éve olvas, és 
már több mint ötven éve ír. Az 
első könyve húszéves korában 
jelent meg. Budapesten szüle-
tett, de Csehszlovákiában nőtt 
fel, majd volt ismét néhány 
év, amikor Magyarországon 

élt. A saját írásai mellett elkö-
telezetté vált amellett, hogy 
szlovák, cseh és lengyel alko-
tók munkásságával színesítse, 
gazdagítsa a magyar kultúrát. 
Olyan alkotásokat mutat be, 
amelyek még a saját nyelvü-
kön sem nevezhetőek megszo-

kottnak. Zsoldos Péter spanyol 
és angol nyelvet hallgatott az 
egyetemen, így Dél-Ameriká-
ba, Portugáliába, Angliába és 
az utóbbi években már az arab 
világba is ellátogatott, és az ott 
alkotó költők munkásságát ta-
nulmányozta. Munkái között 

megtalálhatók a többi között a 
kanári-szigeteki költők alkotá-
sai is. A rendezvény közönsége 
csemegézhetett az ajándékba 
kapott könyvekből, így ottho-
naikban is tovább ismerked-
hetnek a szlovákiai magyar 
alkotók munkásságával.
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zengőrét
A KIRÁLYLÁNY, A SÁRKÁNY ÉS A TAVIRÓZSÁK Póda Erzsébet

Egyszer volt, hol nem volt, volt 
egyszer egy kis királylány. Az 
anyukája mindennap a fehér 
lovon érkező hercegről mesélt 
neki, és bizonygatta, hogy egy 
napon majd eljön, és feleségül 
veszi. A kislány egy idő után 
kezdte unni a bugyuta törté-
neteket. Különben sem akart 
elmenni semmilyen királyfi val 
sehova se, hiszen nagyon sze-
rette a királyi kastélyt, az azt 
körülvevő királyi kertet, ahol 
nevelkedett, no meg a királyi 
lovakat.

Annyira unta az egyforma 
meséket, hogy esténként, mi-
előtt királyi anyja megjelent a 
hatalmas királyi mesekönyv-
vel, vattát dugott a fülébe, hogy 
egy szót se halljon az unalmas, 
százszor hallott történetekből. 
Vagy gyorsan elaludt, még mi-
előtt meghallotta volna a mese 
végét. Aggódott is eleget az 
anyukája, hiszen amikor meg-
kérdezték a kis királylánytól, 
mi leszel, soha nem azt vála-
szolta, hogy királyi feleség, ha-
nem mindig más akart lenni. 
Egyszer pilóta, másszor lovasí-
jász, harmadszor olajsejk vagy 
éppen kertész. A szülők rette-
netesen aggódtak egy szem lá-
nyukért, hiszen ősi szokás volt 
a királyi házasság, és a királyi 
családfa szerint eleddig még 
mindegyik királylány türelme-
sen várta a fehér lovas királyfi t, 
és amikor végre eljött, azonnal 
megtartották a lakodalmat. 
Arról már nem szól a királyi 
krónika, vajon az eszem-iszom, 
dínomdánom után milyenek 
voltak a királyi hétköznapok… 
A kis királylányt ez egyébként 
sem érdekelte.

Telt-múlt az idő, a királylány 
felcseperedett, de esze ágában 
sem volt férjhez menni, in-
kább a legkülönfélébb hobbija-
ival foglalkozott. A szülők azt 
gondolták, valami baja lehet 
a gyermeküknek, ezért össze-
hívták az udvar összes bölcsét. 
Szerettek volna megoldást ta-
lálni, vagy „kigyógyíttatni” lá-
nyukat a szokatlan mániákból. 
A bölcsek azonban semmi oko-
sat nem tudtak kieszelni, hiá-
ba gondolkodtak naphosszat. 
Végül az egyik azt tanácsolta, 
hívják segítségül az alagsorban 
lakó javasasszonyt, hátha ő tud 
valami ráolvasást vagy varázs-
latot.

A vénséges vén javasasszony 
jót nevetett a bölcsek kérésén, 
és csak annyit mondott, a ki-
rálylánynak több esze van az 
egész tanácsnál. De mivel nagy 
politikai nyomás nehezedett rá, 
ezért kiötlött valamit.

– A harmadik hegyen túl 
lakik egy sárkány – mondta. – 
Küldjetek hozzá követeket, és 
kínáljanak neki alkut. Rabolja 

el a királylányt! Persze csak ál-
rablásról lenne szó, aztán majd 
utána külditek a szőke herce-
get a fehér lován, aki egy-két 
álsuhintással megijeszti a sár-
kányt, így ki tudja szabadítani 
a királylányt, aki persze rögtön 
beleszeret. (Ennél a mondatnál 
a banya jót nevetett a bajsza 
alatt.) A királylány megmene-
kül, cserébe az együttműkö-
désért szerződést írtok, hogy a 
sárkányt száz évre békén hagy-
játok, és ellátjátok minden földi 
jóval.

A király azonnal követeket 
indított a hegyeken túli sár-
kányhoz. Miután előadták neki 
kérésüket, a sárkány hahotázni 
kezdett. Csak hosszú percek 
múlva bírt megszólalni.

– Mit akartok?! Hogy rabol-
jam el a királykisasszonyt?! – 
törülgette a nevetéstől könnyes 
szemét. – Micsoda bugyuta öt-
let… Ha-ha! De ha jobban bele-
gondolok, nem rossz az ajánlat.

Töprengett egy keveset, majd 
kedveskedve úgy vállon vágta 
az egyik követet, hogy annak 
rögtön eltört a kulcscsontja. 

– Rendben. Áll az alku! – 
mondta a sárkány vigyorogva.

A követek hordágyon vitték 
haza társukat, de elégedetten 
jelentették, hogy a sárkány rá-
állt a dologra. Nem volt más 
hátra, mint kivárni. Egy éjjelen 
aztán nagy fújtatva, tüzet okád-
va megjelent a fenevad. Betörte 
a királylány hálószobájának ab-
lakát, s magával vitte a félájult 
leányzót.

A várban tapsolva örvendez-
tek, és három napig mulatoz-
tak.

Ezalatt a sárkány elvitte a 
barlangjába a leányt, aki az 
első sokk után lassan éledezni 
kezdett. Amikor meglátta a sár-
kányt, megint megijedt kicsit, 
de mivel kíváncsi természetű 
volt, lévén az Ikrek jegyében 
született, és szerette a kalando-
kat, mindjárt szóba elegyedett 
elrablójával.

– Magyarázd meg, légyszi, 
mire volt jó ez az egész? Minek 
hoztál engem ide?

A sárkány nagy hirtelenjében 
nem igazán tudta, mit válaszol-
jon, ezért a legkézenfekvőbb 
választ adta: elmondta az iga-
zat. Erre persze a királylány is 
jót kacagott, és egyből megba-
rátkoztak egymással.

Megint csak telt-múlt az 
idő. A királyi várban szer-
vezkedtek: hirdetést adtak 
fel, hogy várják a fehér lovas 
királyfi t. Eredménytelenül. A 
királyi szülők majdnem bele-
betegedtek a kétségbeesésbe, 
ezért a tanács naponta ülése-
zett. Mindeközben a vénséges 
vén banya tenyérjóslással ke-
reste a kenyerét, és jókat ne-

vetett az udvarban folyó ese-
ményeken.

A sárkánybarlangban pedig 
zajlott az élet. A királylány lőni, 
nyilazni, kertészkedni tanítot-
ta a sárkányt, az pedig főzni a 
királylányt. A sárkány szépen 
megtanulta kezelni a revolvert, 
felajzani az íjat, sőt az árvácska-
ültetéssel és a krumpliszedéssel 
is elboldogult. A lánynak azon-
ban elég gyatrán ment a főzés. 
Állandóan összekeverte a cuk-
rot, a sót meg a lisztet. Úgy vél-
te, mind a három dolog egyfor-
ma, és különben sem érdekelte 
az ilyesfajta pepecselés.

Volt a barlang előtt egy ta-
vacska. A királylány és a sár-
kány tavirózsákat telepítettek 
bele. Kalandokkal teli napjaik 
után, naplemente előtt leültek a 
tó mellé, s kakaót ittak, amit a 
királylány főzött – lévén ez volt 
az egyetlen étel, azaz ital, amit 
el tudott készíteni.

A királyi szülők nem bírtak 
megnyugodni. Mivel a hirde-
tésre nem jelentkezett egyetlen 
fehér lovon járó királyfi  se, elő-
hívatták a vénséges vén banyát. 
Magyarázatot kértek tőle, és 
persze tanácsot is.

– Felségetek – mondta a ba-
nya –, azt hiszem, nincs megol-
dás és nincs segítség, el kell fo-
gadnotok, hogy a lányotok már 
egy új generáció tagja. Őt már 
nem érdekli az odaadó királyi 
feleség és anya szerepe. Nézzé-
tek csak, milyen jól érzi magát a 
sárkány társaságban!

És kristálygömbjén megmu-
tatta, hogyan telnek lányuk 
napjai. A királyi szülők elérzé-
kenyülten látták, milyen bol-
dog a lányuk. Végre elismerték, 
hogy igaz a mondás: változnak 
az idők... Meg azt is, hogy nincs 
fontosabb a boldogságnál. És 
ha a lányuk számára az jelenti 
a boldogságot, ha azzal foglal-

kozhat, ami a legjobban érdek-
li, akkor hagyni kell, hadd élje 
úgy az életét, ahogy neki jó! 
Hiszen mennyivel lenne jobb, 
ha öt kisgyermeket nevelne egy 
lusta, elkényeztetett fehér lovas 
királyfi  mellett, akit csak a va-
dászat és a henyélés érdekel? 

A királyi szülők tehát nem 
adtak fel több hirdetést, és nem 
idegeskedtek feleslegesen. Ehe-
lyett hamarosan meglátogatták 
a sárkányt és a lányukat. Sokat 
nevettek, és együtt itták a ka-
kaót a tó mellett, csodálták a 
tavirózsákat, még mielőtt nap-
lemente előtt bezárták volna 
szirmaikat.

Nemsokára a királylány kü-
lön várba költözött, de azóta is 
gyakran tölti a hétvégéket a sár-
kánynál vagy szüleinél. Viszont 
mindig azzal foglalkozik, ami-
hez éppen kedvet érez. Ebből 
az egyből nem enged fi karcnyit 
sem!

Póda Csenge illusztrációs felvétele
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iránytű – fi atal írók rovata

A nefelejcskalapos úr szívesen 
töltötte az idejét egy bizonyos 
fi atal hölgy társaságában. Az 
a bizonyos fi atal hölgy is – azt 
beszélték róla a  városban, 
hogy aki túl közel van hozzá, 
az a tűzhöz van túl közel – so-
kat mondogatta: jól érzi magát, 
ha ott van vele a nefelejcskala-
pos úr. És valóban, napraforgó 
szeme is mindig élénkebben 
ragyogott.

Egy álmos vasárnap délután 
úriemberünk magára öltötte 
ünneplőruháját, kabátzsebébe 
csúsztatott egy apró ládikát, 
majd fejébe nyomta nefelejcs-
kék kalapját. A parkba indult, 
hogy azzal a bizonyos fi atal 
hölggyel találkozzon.

Néhány percig várt csak a 
szökőkút mellett sétálgatva 
fel-alá, amikor vígan kopogó 
kis cipők közeledtét hallotta a 
háta mögül. 

A fi atal pár keresztül-ka-
sul kószált a parkban. Az ifjú 
hölgy különösen bőbeszédű 
volt aznap. A nefelejcskalapos 
úr lépten-nyomon azon kap-
ta magát, hogy hiába próbál 
odafi gyelni, rendre messzire 
cikáznak a gondolatai. Végül 
letelepedtek egy padra. 

Hősünk egészen hazáig kí-
sérte azt a bizonyos fi atal höl-
gyet, majd mielőtt elváltak 
volna egymástól, megkérte a 
kezét. 

Az a bizonyos fi atal hölgy 
először elpirult, forgatni kezd-
te napraforgószemét, aztán 
– mintha észbe kapott volna 
– hirtelen lesütötte. Egy lépést 
hátrált csak, de a félhomályba 
burkolt kapualjban egészen 
távolinak tűnt az alakja. Vála-
sza több száz szóból tevődött 
össze, de állhatott volna akár 
több ezerből is, a vége akkor 
is csak egy nagyon rövid kis 
„nem” lett volna. 

A nefelejcskalapos úr nyaká-
ba először valami eszméletlen 
forrót önthettek az egyik ab-
lakból, majd valami eszmélet-
lenül fagyosat, de igyekezett 
nem foglalkozni vele. Mosolyt 
erőltetett magára, biccentett és 
odébbállt. Néhány lépés után 
érezte csak igazán, ahogy a for-
róság és a dermesztő szorítás 
egyre lejjebb kúszik a torkán.

Telt-múlt az idő, és a nefe-
lejcskalapos úr soha többet 
nem kereste azt a bizonyos ifjú 
hölgyet. Bármerre járt, bármit 
csinált, mindig távolba révedt 
a tekintete. Hajnalban lefe-
küdt, és átvillant a tudatán, 
milyen lenne, ha az a bizonyos 
fi atal hölgy ott feküdne mellet-
te. Délben felkelt, és ugyanaz 
ötlött az eszébe, még akkor is, 
ha éppen nem vele álmodott.

Egyszer az egyik kebelbarát-
jával sétált a csillagos ég alatt.

Mondja csak, látja ön a jö-
vőt?

Úriemberünk teleszívta tü-
dejét a harmatos esti levegővel, 
majd nagyot sóhajtott.

Úgy értem – habozott egy 
pillanatra a jóbarát –, látja ön-
magát a jövőben?

A nefelejcskalapos úr felné-
zett a csillagokra, majd tudato-
sult benne: a jövő, amit mind-
untalan látni vél, csak hamis 
lehet, hiszen nem egyedül látja 
magát. Összeszorította ajkát, 
elkapta tekintetét az égboltról, 
s mielőtt válaszolt volna, vala-
mi egészen mást képzelt oda.

Idővel túl szűkké vált a város 
a nefelejcskalapos úr végtelen 
barangolásaihoz. Minden ere-
jével azon volt, hogy elkerüljön 
egy bizonyos illetőt. Így aztán 
nemcsak a kikövezett utcákat 
rótta, hanem a környező dom-
bokat, hegyeket és erdőket is.

Holdvilágos éjszakákon 
gyakran látta, ahogy a szép-
asszonyok táncolnak – az or-
szágúttól nem messze – a pá-
zsiton. Máskor, ha koromsötét 
volt az éjszaka, csábító dalukat 
hallotta.

Történt egyszer, hogy ön-
feledt kacajok és bódító dal-
lamok helyett keserves sírás 
vegyült a szél susogásába. 
Néhány pillanatra a hold is 
előbukkant, jól láthatta: magá-
nyos női alak sírdogál a gyepen 
térdelve.

Minden bátorságát össze-
szedve letért az országútról, 
és megállt a hölgytől néhány 
lépésnyire. A sötétben jól lát-
ta: egy a szépasszonyok közül. 
Úriember akkor már a futásra 
nem gondolhatott, megköszö-
rülte a torkát és kérdezett.

– Miféle bánat érte kegyedet?
A szépasszony abbahagyta 

a sírást, és a nefelejcskalapos 
úrra vetette pillantását. Hő-
sünk visszahőkölt volna, de 
olybá tűnt, földbe gyökerezett 
a lába. Azt mindenesetre jól 
látta – mivel a hold ismét elő-
bukkant –, a szépasszony ve-
szélyesen vonzó. Ahhoz ugyan 
nem eléggé, hogy egy percre is 
átvegye egy bizonyos személy 
helyét a nefelejcskalapos úr 
szívében, de mégis.

– Ne érdekeljen, miért gyöt-
rődőm! Az én bajomon te alig-
ha tudsz segíteni – suttogta a 
szépasszony –, de add nekem 
a kalapod, és teljesítem egy kí-
vánságodat. 

Az úriember habozott egy 
kis ideig. Majd lekapta fejéről 
a nefelejcskék kalapot, és úgy 
szorongatta a kezében, mint-
ha attól félne, valaki elragadja 
tőle. A szépasszony csak me-
resztette rá opálszemét, aztán 
amikor megunta a várakozást, 
ismét sírásra fakadt.

Megemberelte magát a nefe-
lejcskalapos úr, és karnyújtás-
nyira megközelítette a nőt.

– Itt a kalapom. Nem azért 
adom, mert kegyed kéri, ha-
nem mert nekem már úgysem 
kell... 

– Ismerlek én téged, tudom, 
hogy mire vágysz – incselke-
dett a szépasszony –, ha meg-
igézem azt a bizonyos hölgyet, 
életed végéig követ majd, mint 
egy öleb. Nincs más dolgod, 
mint holdtöltekor…

– Nos, erre nem lesz szük-
ség. Én egészen mást akarok…

A szépasszony meghökkenve 
fürkészte a férfi t, de nem szólt 
semmit.

– Azt kívánom, a képzele-
tem játékai ne fájdítsák többé 
a szívemet! Ne gondoljak többé 
arra, hogy mi lett volna, ha... 
Ne riadjak fel az éjszaka kö-
zepén ködképek után kapkod-
va…

A szépasszony jóízűen felka-
cagott. Aztán ismét várt, hátha 
az úriember eláll a kívánságá-
tól. Végül, mivel semmi nem 
történt, ismét viháncolt egy 
sort. 

– Kelekótya hősszerelmes… 
Ha kérnéd, egy életre bibircsó-
kokkal rondíthatnám el annak 
a bizonyos ifjú hölgynek az ar-
cát. Még az utcaseprő is elfor-
dítaná a fejét, ha látná… Állj 
bosszút!

A nefelejcskalapos a fejét 
rázta. 

– Kegyed jól hallotta, mit kí-
vánok. Azt, amit mondtam és 
nem mást…

– Ám legyen! Másik nevet 
és másik lelket kapsz majd, de 
először add a fejfedőd!

A nefelejcskalapos úr átnyúj-
totta nefelejcskék kalapját, és 
onnantól kezdve nem volt már 
nefelejcskalapos úr. A szépasz-
szony felállt, a fülébe súgott 
valamit. Végül elbocsájtotta 
azzal, hogy kívánsága teljesült.

Másnap reggel a fi atalember 
úgy érezte egy pillanatra, vala-
mi hiányzik. Nem tudta meg-
magyarázni, honnan e fura 
sugallat. Elhessegette azzal, 
hogy rémálmainak utóhatása: 
puszta képzelődés az egész.

Égen-földön kereste kedvenc 
kalapját, de kénytelen volt be-
látni, valószínűleg elvesztette 
csatangolásai során. Mivel fe-
detlen fővel mégsem járhat-
kelhet a világban, első útja a 
kalaposhoz vezetett. Egyik fej-
fedő sem nyerte el a tetszését, 
végül kiválasztott egy szürkét 
vagy barnát, és onnantól kezd-
ve csak azt viselte.

Múltak az évek. A szépasz-
szony éppen a férfi aktól kapott 
emléktárgyait nézegette, ami-
kor egy nefelejcskék kalapról 
eszébe jutott valaki. Elérke-

zettnek látta az időt, hogy de-
rekasan megtréfálja a fejfedő 
egykori gazdáját, amiért an-
nak idején nem hullott térdre 
szépsége előtt. Majd most csú-
szik-mászik előtte, talán a ne-
vét is visszakéri.

Felkerekedett hát, és az éj 
leple alatt felkereste azt a bi-
zonyos hölgyet. A fülébe súgta, 
hogy közeleg a végítélet, ellop-
ta napraforgószemének ragyo-
gását, meg minden egyebet, 
ami szükséges volt ahhoz, hogy 
magára ölthesse azt a külsőt, 
amit akkor régen, a kapualjban 
látott utoljára hősünk.

Másnap reggeltől estig a 
szürke vagy barna kalapos úr 
nyomában loholt. Amikor csak 
tudott, elébe vágott. Illegette 
magát, épphogy a szemét nem 
szúrta ki. Az úriember viszont 
jól láthatóan tudomást sem 
vett róla. A hölgy a nap végén 
átkozódva rohant el a városból.

Néhány nappal később az a 
bizonyos hölgy is szembeta-

lálkozott a szürke vagy barna 
kalapos úrral. Egykori szépsé-
gétől megfosztva ugyan – csak 
napraforgószeme ragyogását 
adta vissza a szépasszony –, 
de határozottan megállt vele 
szemben. Várt egy kicsit, hát-
ha felismeri. Már esteledett, 
sietve masírozott el mellettük 
a lámpagyújtogató.

A szürke vagy barna kalapos 
úr futólag rápillantott a hölgy-
re. Tekintetük találkozott, az 
övé is jóindulatúan csillant, de 
léptein nem lassított, és nem is 
fi gyelt rá egy szemvillanásnál 
tovább. Ahogy elment mellet-
te, a szíve mégis hevesebben 
kezdett verni, és valami rend-
kívüli üresség kondult benne. 
Arra gondolt, ez puszta kép-
zelődés: a hajdani rémálmok 
utóhatása. Felnézett az égre, 
de egy csillagot sem látott.

Zavartalanul folytatta sétá-
ját.

A NEFELEJCSKALAPOS ÚR KÍVÁNSÁGA Morva Mátyás

Ré (2020)
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Csütörtök reggel: 6 óra 32 perc.
Megszólal a fejem mellett 

lévő acélkék vekkeróra. Fel-
veszem a papucsom, és a bőr-
szíjas, nagy számlapos kar-
órámat. A gyors reggeli után 
metróval igyekszem a munka-
helyemre.

Szeretem a metrót. Mindig 
pontosan érkezik. A sínek kat-
togása akár az órák mutatói. 
Segít elnyomni a nyomorult 
emberek üres fecsegésének 
zaját. Mikor elindul a szerel-
vény, észreveszem, hogy há-
rom székkel arrébb ugyanaz 
a karórás hölgy bámul, mint 
négy nappal ezelőtt. Gyönyörű 
női karórája van. Nem olyan 
olcsó vacak, mint amit a többi 
átlagos nő hord kövekkel meg 
aranyozott hátlappal.

Óráját klasszikus stílusban 
megrajzolt számok díszítik 
egyszerű fekete festékkel. Fi-
nom, elegáns szíja ízlésesen 
öleli át a bámuló hölgy vékony-
ka csuklóját. A hetedik megálló 
után leszállok.

Az órás az utca végén talál-
ható. A tulaj segédjeként dol-

gozom. Én javítom az óráit, 
miközben a főnök eladja a sok 
ketyegő vackot az ízléstelen 
vevőinek. Általában középko-
rú férfi ak akarnak túlárazott 
borzalmakat vásárolni a náluk 
húsz évvel fi atalabb szerető-
iknek. Olykor betéved egy-két 
értelmesebb vásárló is. Antik 
darabokat, zsebórákat, ho-
mokórákat keresnek a senkit 
nem érdeklő gyűjteményükbe.

Munka után újabb metrózás 
hazafelé. A reggeli hölgyemény 
éppen előttem ül. Dús, geszte-
nyebarna haj, alacsony hom-
lok, hatalmas szürke szemek. 
Az a típus, aki az ágyra teperve 
torkaszakadtából üvölti a ne-
vem, miközben karóráink az 
éjjeliszekrényen nyugszanak. 
És az a csodálatos karór...

Mi? Mi ez?
Bal kézfeje felett két kis ara-

nyozott karperec pihen. Hol 
van a ketyegést végtelenül tűrő 
számlap?

Ó, drágám, most nagyot csa-
lódtam benned!

Így hát kénytelen vagyok 
felállni, és a hölgyet a vállánál 

fogva a metró falának dönteni. 
Ő persze sikoltozik meg kiabál.

Segítség, ez egy őrült, blab-
labla.

Majd megragadom a nyakát 
és fojtogatni kezdem.

– Uram, uram, ébredjen már 
fel!

– Felháborító! Képes volt a 
kérdéseim közepette elaludni. 
A héten ez már a negyedik al-
kalom. 

– Elnézést kérek, doktornő. 
Éppen csak becsuktam a sze-
mem. De nem tehetek róla, hogy 
dög unalmasak ezek a kötelező 
beszélgetések. Csak ülök itt, és 
hallgatom a szentbeszédet.

Közben volt alkalmam kör-
benézni a rendelőjében. Két 
fontos dolgot vettem észre: a 
rozoga könyvespolc felett egy 
szégyellni valóan béna falióra 
lóg, ki kéne cserélni, förtelmes 
darab. 

A másik problémám pedig... 
Oh, doktornő, milyen szép 

karperec díszíti meztelen kezét!
Hirtelen kedvem támadt 

metrózni egyet, nincs kedve 
velem tartani?

TIK-TAK Száz Emese

képregény Csillag Balázs 
A Sors fonala (2020)
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Hiányzik egy kötet, antológia a könyvtárából? Egy régebbi felvidéki szerző könyvére 
fáj a foga? Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk a könyv beszerzésében. Jelent-
kezzen a lilium@liliumaurum.sk címen!

Évfordulók
Október 1-én töl   be 69. életévét Végh Zsoldos Péter műfordító, nagykövet. Spa-
nyol, angol, portugál és arab nyelvről fordít. Ezek megjelentek a Hét, az Irodalmi 
Szemle, a Mozgó Világ,  a Nagyvilág, a Nő, az Új I  úság, az Új Szó és az Opus 
folyóirarokban. 

Október 6-án töl   be 85. életévét Tőzsér Árpád, a Nemzet Művésze címmel ki-
tüntete   Kossuth- és József A   la-díjas író, költő, kri  kus és egyetemi oktató. Első 
kötete a Mogorva csillag 1963-ban jelent meg. Azóta megjelent több mint húsz 
verseskötete, egy drámája, több fordítása cseh, szlovák, lengyel, orosz és francia 
nyelvről, továbbá rengeteg tanulmány- és naplókötete. 

Október 9-én lenne 71 éves Kulcsár Ferenc költő és szerkesztő. A Lilium Aurum 
kiadó vezető szerkesztője, majd a Katedra pedagógiai lap főszerkesztője volt. Első 
verskötete, a Napkitörések 1972-ben jelent meg, ezt köve  ék többek közö   olyan 
kötetek, mint a Tündöklő hontalanság, Mindig, Halo  aim piros virágai. Több ki-
sebbeknek szóló gyermekvers- és mesekönyve jelent meg, többek közö   a Dió-
hintó, az Ördögszekér és a Kerek világ közepében. 

1908. október 11-én születe   Csontos Vilmos költő Garamsallón. Első kötete, a 
Magyar ugaron 1932-ben jelent meg. Ezt köve  ék olyan verskötetek, mint a To-
vább kell menni, az Új szerelem, az Örökség, veletek vagyok, majd utolsó váloga-
to   verseket tartalmazó kötete, a Pacsirtaszó. 

Október 15-én töl   be 67. életévét Kövesdi Károly költő, szerkesztő, újságíró. A 
Szabad Földműves, az Új Szó szerkesztője, jelenleg a Magyar 7 he  lap vezető szer-
kesztője. Első verseskötete 1980-ban jelent meg Romvárosi beszélgetések cím-
mel. További verseskötetei az Éjféli elégia, Az utolsó szoba és a Testamentum. 
Több gyermekverskötete jelent meg, többek közö   a Manóház, a Muskátlitündér 
és a Fókakönyv.

Október 19-én lenne 69 éves Kiss Péntek József író, rendező és tanár, aki 1999 és 
2003 közö   a Komáromi Jókai Színház igazgatója volt. Éveken át a GIMISZ Diák-
színpad rendezője, majd a VISZTA (Vidám Iparisták Színjátszó Társulata) rendezője. 

Október 23-án lesz 69 éves Mészáros László író, publicista, drámaíró. Első kötete, 
a Nyito   tétel 1977-ben jelent meg, mely tanulmányokat és kri  kákat tartalma-
zo  . Ezt köve  ék olyan színművek, mint Az örökség, Az öreg halász és az élet, Egy 
tanú idézése. 

Október 28-án lenne 90 éves Dobos László Kossuth-díjas író, szerkesztő, műkri  -
kus és poli  kus. Első regénye, a Messze voltak a csillagok 1963-ban jelent meg. A 
Digitális Irodalmi Akadémia tagja. Legfontosabb kötetei többek közö   a Földön-
futók, Teremtő küzdelem, Hólepedő című regények, a Gondok könyve, Évgyűrűk 
hatalma című esszékötetek. 

Október 29-én lesz 90 éves Fónod Zoltán irodalomtörténész, kri  kus, publicis-
ta és szerkesztő. Újságíróként dolgozo   a Szabad Földművesben, az Új Szóban, a 
Madách Könyv-és Lapkiadó igazgatójaként, a Comenius Egyetem Magyar Nyelv 
és Irodalom Tanszékének adjunktusaként, majd az Irodalmi Szemle és a Szabad 
Újság főszerkesztője volt. Monográfi ában dolgozta fel Fábry Zoltán munkásságát, 
és szerkeszte  e a  zenkét kötetes Fábry-életműsorozatot. 

GYERMEKVERSKÖTETEK  NYOLC  IRÁNYBAN 
Rejtvényünkben 25 gyermekverskötet címét rejtettük el nyolc irányban. 
A ki nem húzott betűk összeolvasva adják a megfejtést, Kövesdi Károly 
könyvének címét. A megfejtéseket október 30-ig várjuk a lilium@liliuma-
urum.sk-ra. A helyes megoldók között értékes könyvcsomagot sorsolunk 
ki.  Szeptemberi rejtvényünk nyertese Szűcs Viktória (Komárom). Gratu-
lálunk! 

Készítette: Z. Németh István

ÁLOM (Brasnyó István)
BARANGOLÓ (Fellinger Károly)
BATYUZGATÓ (Koncsol László)
BÓBITA (Weöres Sándor)
CSIGALÉPCSŐ (Fellinger Károly)
CSIRIBIK (Koncsol László)
DIÓHINTÓ (Kulcsár Ferenc)
DÚDOLÓ (Tóth Elemér)
ESZTERLÁNC (Orbán Ottó)
HÉTÖRDÖGÖK (Kulcsár Ferenc)
HUN BÁL (Bettes István)
KÓC, KÓC (antológia)
LÓFRÁLÓ (Fellinger Károly)
MÁKOM VAN (Fellinger Károly)

MÉZ (Varga Borbála)
MI VAN A PADLÁSON? 

(Dénes György)
NE HIDD, HOGY MESE! 

(Barak László)
PIPITÉR (Dénes György)
RINGATÓ (Gazdag Erzsi)
SZARKABÁL (Gyüre Lajos)
SZÓHANCÚR (Keszeli Ferenc)
TÜCSÖKHEGEDŰ (Dénes György)
VÁSÁR (Weöres Sándor)
VERSES ÁBÉCÉ (Kövesdi Károly)
VIZESNAPLÓ (Koncsol László)

megjelent 
Megjelent a Fiatal Írók Antológiája, a 
SZMÍT kiadásában, melyben kilenc ifjú 
szerző műveit rendszerezte a szerkesztő Z. 
Németh István, aki így foglalja össze a kö-
tetet utószavában: „Az elmúlt tizenkét év 
alatt nem jelent meg antológia a pályakez-
dők műveiből, de ez nem azt jelenti, hogy 
írásaik elvesztek volna… Kilenc bátor és 
tehetséges »toronymászó« műveit ajánlom 
most a fi gyelmébe a kedves olvasónak…, 
mindannyian eléggé messze látnak. Nem 
remeg a hangjuk, se a térdük…” A kilenc 
szerző pedig Bese Bernadett, Csillag Ba-
lázs, Garamvölgyi Szilvia, Jancsó Péter, Ju-
hász Kornélia, Katona Nikolas, Rabi Vera, 
Tóth Lilith Viktória és Tóth N. Katalin. 

Fellinger Károly elismerő oklevélben részesült az idei Qua-
simodo költőversenyen, ezúton is gratulálunk a költőnek!

Aich Péter (1942) költő, szerkesztő, 
tankönyvszerző

Bese Bernadett (1996) író, szerkesz-
tő, egyetemi hallgató

Bettes István (1954) Madách-díjas 
költő, műfordító

Csillag Balázs (1988) prózaíró, 
animátor

Farkas Wellmann Endre (1975) 
József Attila-díjas erdélyi magyar
 költő, szerkesztő

Finta Viktória (2000) egyetemi 
hallgató

Gál Éva (1975) irodalomtörténész
Juhász Dósa János (1969) színházi 

szakember, újságíró
Juhász Kornélia (1990) költő, 

prózaíró
Kulcsár Gábor (1998) egyetemi 

hallgató
Luka Eva (1965) szlovák költő, 

műfordító
Morva Mátyás (1994) prózaíró
Nagy Erika (1961) prózaíró, a SZMÍT 

titkára

N. Juhász Tamás (1987) irodalom- és 
fi lmkritikus

Póda Erzsébet (1965) újságíró, író, 
főszerkesztő, óraadó egyetemi tanár

Rabi Vera (1994) költő, prózaíró
Rajczi Adrienn (1971) prózaíró
Reczai Lilla (1993) újságíró, 

szerkesztő
Sántha Attila (1968) József Attila-

díjas költő, az Előretolt Helyőrség 
erdélyi kiadásának felelős szerkesztője

Száraz Dénes (1955) tanár, újságíró
Száz Emese (2002) prózaíró
Szombathy Viktor (1902–1987) író, 

műfordító, muzeológus
Tóth László (1949) József Attila-díjas 

költő, író, művelődéstörténész, 
szerkesztő

Tőzsér Árpád (1935) a Nemzet 
Művésze, Kossuth-díjas író, költő, 
műfordító

Z. Németh István (1969) költő, 
prózaíró, szerkesztő

Lapszámunkat Čech Gábor 
műveivel illusztráltuk.

LAPSZÁMUNK SZERZŐI


