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folytatás a 2. oldalon

Sok szempontból érthetetlen 
világba kerültünk a 21. század 
elejére. Minden megváltozott. 
Ami eddig érték volt és a tár-
sadalmakat fejlődésnek indí-
totta, az most egyes csoportok, 
politikai áramlatok kezében 
értéktelenné vált. Ez a változás 
vonatkozhat politikai ideológi-
ákra, tudományok területére, 
erkölcsi értékekre, a hitre, a 
munkához való hozzáállásra, 
a pénzre, a hatalom megszer-
zésére stb. Beindultak olyan 
mozgalmak, mondhatjuk azt 
is, hogy anarchista irányzatok, 
melyek szétzúzzák a korábbi 
fejlettség értékeit, szimbóluma-
it. Gondoljunk csak a szobrok 
ledöntésére, megrongálására, a 

történelem tagadására, melyek 
az elmúlt hónapokban történ-
tek világszerte!

Azt látjuk ma, hogy Carl Ro-
gers gondolatvilága távol áll 
a mai politikai elitek gondol-
kodásától, melynek egyik sar-
kalatos kérdése valahogy így 
hangzik: megengedhetem-e 
magamnak azt, hogy a másik 
ember másként gondolkodjon, 
mint én? Eddig ugyan nehéz 
eljutni, ám úgy tűnik: nem en-
gedhetik meg, mert azt vallják, 
mindenkinek úgy kell gondol-
kodnia, ahogyan ők gondolkod-
nak. Nem másként gondolkodó 
ellenfeleket látnak egymásban, 
hanem ellenségeket, és ellen-
ségképeket kreálnak. Ha nem 

úgy gondolkodsz, mint én, ak-
kor ellenség vagy: náci, fasisz-
ta, homofób, fajgyűlölő stb., 
akit el kell pusztítani. Nagyon 
veszélyes talajra lépett akár Eu-
rópa, akár Amerika: ha ezek a 
trendek így folytatódnak, a pol-
gárháborúk elkerülhetetlenek 
lesznek. 

De nézzünk pár mai értékza-
varos területet közelebbről!

A tisztességes munka érték-
csökkenése. Ma különböző ré-
tegek a tisztességes, becsületes 
munka helyett adót csalnak, 
áramot lopnak, korrupcióból 
jutnak olyan pénzekhez, me-
lyeket a tudásukból, végzett-
ségükből kifolyólag soha nem 
értek volna el, és több esetben 

megússzák a büntetést. Divat-
tá vált a hatásvadászat, mely-
ben a médiának óriási szerepe 
van. A különböző tévéműso-
rokban, internetes felületeken, 
valóságshow-ban berobbannak 
az olyan „celebek”, „infl uen-
cerek”, kiknek sok esetben jó, 
ha van nyolcosztályos elemi 
végzettségük. Milyen értéket 
közvetítenek ők a fi atalabb ge-
nerációnak? Azt, hogy nem kell 
tanulnod, ügyeskedj, és olyan 
lehetsz, mint én! Sok pénzed 
lesz, élvezheted az életet, és 
nem kell dolgoznod. A tanulás, 
az olvasás nagyot veszített a ko-
rábbi nimbuszából. A vizualitás 
előretörésével a gyerekek min-
dent képernyőn akarnak látni, 

akár tévében, akár a számító-
gép, laptop, okostelefon képer-
nyőjén – azokra a konzervekre 
kíváncsiak, melyeket mások 
készítenek számukra. Az olva-
sás hanyatlásával csökkent a 
gyerekek képzelőereje és a tren-
dek sem biztatóak. Távolodunk 
a Gutenberg-galaxistól, egy 
virtuális galaxis felé tartunk, 
melynek sok esetben az árny-
oldalai vetülnek ránk. Sajnos, a 
mai pedagógia nincs felkészül-
ve ezekre a kihívásokra, hiszen 
ma is a lexikális tudásra kíván-
csi, a gyermek személyiségének 
fejlesztése háttérbe szorul. De 
mit várhatunk a pedagógiától 
akkor, amikor a mai 45 perces 
órákat még Comenius határoz-
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ta meg az ezerhatszázas évek 
közepén? 

A pénz, mint érték. Nagyon 
veszélyes terület, rengeteg za-
vart okoz az emberek gondolko-
dásában, viselkedésében akkor 
is, ha sok van belőle, és akkor 
is, ha nincs. Mióta a föníciaiak 
felfedezték a pénzt (i. e. 1400 
körül), ez a zavar folyamatosan 
jelen van az emberek motiváci-
ós rendszerében, a különböző 
kultúrákban, de kultúrák kö-
zött is polgárháborúkat, hábo-
rúkat robbantott ki. A háborúk 
hátterében sok esetben a pénz 
értékének az olajban, aranyban, 
földgázban, gyémántban való 
meghatározása áll, de vallás-
háborúk és a hatalom megszer-
zése is állhatnak. A sok pénz, 
különösen azoknál, akik sze-
génységben nőttek fel, komoly 
személyiségtorzulásokat okoz-
hat. A pénzt hatalomként keze-
lik, mellyel mások az akaratuk 
alá kényszeríthetők, megvásá-
rolhatók, megalázhatók. Idővel 
a személyiség annyira torzul, 
hogy munkamódszerré válnak 
a kényszerítő eszközök, a visz-
szajelzések, visszacsatolások a 
viselkedésre hatástalanok, még 
a szűkebb, családi környezetére 
sem hallgat. A pszichopátiás 
viselkedés válik túlsúllyá, ahol 
a kognitív intelligencia (IQ) 
magas, ugyanakkor az érzelmi 
intelligencia (EQ) nagyon ala-
csony, vagy nulla. Eljut arra a 
pontra, amikor már nem sze-
ret, nem szenved és nem tanul 
a hibáiból. Nagyon veszélyes, 
ha ez a személyiség vezető po-
litikus, esetleg vezető politiku-
sokat tart a kezében a pénzének 
köszönhetően. Úgy gondolja, 

van az a pénz, amiért bárkit 
hazaárulóvá, nemzetárulóvá 
tehet, hogy így még nagyobb 
hatalomhoz, vagy több pénzhez 
jusson. 

A pénz zavarosságához a 21. 
században nagymértékben hoz-
zájárulnak az „új pénzek” terü-
letei, az ún. kriptovaluták vilá-
ga, főleg a felénk elterjedt bitco-
in. Olyan digitális pénz, melyet 
bármilyen, nem ellenőrzött 
vásárlásra fel lehet használni, 
ezért nagyon veszélyes a pszi-
chopaták kezében. Vehetnek 
rajta fegyvert, drogot, illegáli-
san működő hálózatot (pl. ki-
épített prostitúciós hálózatot), 
kiválóan alkalmas korrupcióra, 
politikusok megvételére, hi-
szen az így keletkezett pénznek 
nincs nyoma, az adóhatóság, 
csak áll és néz. Főleg nagytel-
jesítményű számítógépekkel le-
het ma bitcoint bányászni. Igaz, 
ezek a gépek nagyon sok ára-
mot fogyasztanak, de nyilván 
bőségesen megtérül, főleg, ha 
nem a saját áramukat fogyaszt-
ják, hanem valamelyik politikai 
párt irodájában működtetik.

Hit és vallás kérdése. A má-
sodik világháború után térsé-
günket a kommunista diktatú-
ra uralta. Mindent megtettek 
azért, hogy a korábban jól mű-
ködő történelmi vallásokat 
ellehetetlenítsék. Tiltották a 
templomba járást, megbélye-
gezték azokat, akik ragaszkod-
tak vallásukhoz, igyekeztek 
tönkretenni a keresztény kul-
túrát. Mindent megtettek azért, 
hogy a kereszténységben való 
hitet megingassák, ugyanakkor 
semmilyen kapaszkodót nem 
adtak helyette. Szerencsére 

most, harminc év után, térsé-
günkben a történelmi egyházak 
kezdik visszaszerezni elvesztett 
értékeiket. Igaz, a kommunista 
rendszerben szocializálódott 
baloldaliak és azok gyermekei, 
akik többnyire ateisták, min-
dent megtesznek azért, hogy 
minél nagyobb legyen a zavar a 
hit és a vallás területén az em-
berek gondolkodásában. 

Nyugat-Európában más a 
helyzet, ott az iszlám gyökeret 
vert, és napi szinten találko-
zunk a szélsőséges iszlamisták 
által elkövetett terrorcselekmé-
nyekkel. Az iszlám Európába 
történő beáramoltatása mögött 
olyan politikusok húzódnak 
meg, kiknek a személyiségére 
fentebb utaltam, akár a ha-
talom, akár a pénz kapcsán. 
Nagyon helyesen cselekszik a 
V4-ek, amikor nem engedi az 

illegális migrációt, inkább a 
szegregációt választva, igyek-
szik megvédeni a saját értékeit. 
Idegen kultúrák nélkül is van 
mit tenni a saját értékeink meg-
védése, újragondolása terén, hi-
szen a belső ellenfeleket is meg 
kellene győzni, akik a történe-
lem sodrából itt maradtak. 

Nem megkerülhető az az 
értékzavar sem, melyet a „Me-
seország mindenkié” könyv 
váltott ki. 43 éve gyakorló 
pszichológusként, főiskolai ta-
nárként, korábbi nagy mento-
raimra is hivatkozva állítom, 
hogy vannak kritikus személyi-
ségfejlődési szakaszok, melyek-
ben nem mindegy, mi történik 
a gyermek élményvilágában. 
Egy 3-6 éves korú gyermek, a 
mesék által okozott élmények 
hatására is, komoly belső vál-
ságba kerülhet a nemi orientá-

cióját illetően. Ez a belső válság 
serdülőkorra válik kifejezetté 
a szerepkonfúziók kapcsán. 
Növekszik a serdülő ifjú szo-
rongása, önbizalma, önértéke-
lése csökken, negatív én-kép 
alakulhat ki, jobbik esetben a 
pszichológus vagy a pszichiá-
ter rendelőjében köt ki. Ezt a 
könyvet sem szülőnek, sem pe-
dagógusnak nem ajánlom. Úgy 
tűnik, ötszáz év elteltével még 
mindig vannak hézagok a Gu-
tenberg-galaxison.

Radnóti Miklós Töredék 
című versének utolsó verssza-
kával zárom soraim:

Oly korban éltem én e földön, 
/ mikor a költő is csak hall-
gatott, / és várta, hogy talán 
megszólal újra – / mert méltó 
átkot itt úgy sem mondhatna 
más, - / a rettentő szavak tu-
dósa, Ésaiás. 

folytatás az 1. oldalról

Formák színes papíron

vers
Koncsol László

Tőzsér  Árpád

Koncsol László válasza a  PENTA 
kórházból

 / Tőzsér Árpád és 
Koncsol László között / 

Dióspatonyi verses földrajz

Koncsol  Laci  utolsó  bagatelljei 

Üzenetváltás

Gérce

Gerice – Gilice – Gérce,
csörög a nád ma: félsz-e? 
a nádba köd teje csöppen,
őzbak szügyig a ködben,
sziget valaha, erdő,
fanyar ködöt lehellő,
ványadt Kis-Duna partja,
régi vizek morajja,
fűzfa, bodzafa, nyárfa,
tarol az ősz kaszája,
vadruca szárnya surrog,
sebben lapul a túzok,
vadkan vércseppje csöppen,
néma tanyák a ködben,
elsüllyedt hajók hangja,
rianó ködharangja,
bögölyi vének lelke
a köddel elkeverve, 

  Ez voltam :  a lét szomorú lelence,
  nem  pátyolt  sors, nem kedvezett szerencse.
                                       *
  Másnak Alpok jutott, nekem csak Gemence,
  s ha fogadott is, csak rímként Velence.
                                      *
  S  leszek hamarost már férgek kegyence,
  vár rám a végső rím: egy deszkaszelence.

 Pentaméter ... hexaméter ...
 fütyülőmben egy katéter,
 orromban az édes éter,
 s repesve vár rám  Szent Péter.

Egyike a Bödöribe
szórta a vékát,
mások a Finakiba
apaiba-napaiba
mérték a magot.
Mennyit? Finakot!

A Finaki mit adott?
Kukoricacsutakot,
papramorgó-napraforgó-
kalapot,
békalátta répát.
Vették a fi nakot,
aratták a vékát.

Nos:
se csopaki, se pataki,
se csanaki, se bodaki,
szántó – biza patonyi. 
Volt-nincs dűlő: Finaki.

honnan dobol a lárma?
széthullt szekerek árnya,
túlnan Macsicza malma,
álomba-ködve varrva,
barmok vére a ködben,
malomkerék törötten,
véres bujdosók lelke,
emlékük eltemetve,
ősz-éjek ködvetése.
Jaj, messzi, árva Gérce!

Finaki

Sityaki de kobaki
itt feküdt a Finaki.
Nagyéri béka,
négy fi nak a véka,
törökbúza, hajdina, 
köles, árpa, répa.
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interjú
Nagy Erika„HA ÉLEK, ÍROK, HA ÍROK, ÉLEK”

Interjú a nyolcvanharmadik születésnapját ünneplő Gál Sándorral 

A József Attila-díjas író, költő, 
publicista, a Magyar Művé-
szeti Akadémia tagja 2011-től. 
Munkássága szerteágazó, ter-
jedelmes életművet mondhat 
magáénak. Szülőfalujához való 
ragaszkodása a köteteiből te-
kint vissza ránk, az egykori 
szülőház helyén egy faragott 
emléktábla hirdeti: „Mert más 
szülőföld nincs, csak ez az 
egyetlen. A bennem élő.”

– Nincs olyan műfaj, ami-
ben ne alkottál volna jelentő-
set. Görömbei András szerint 
költő, novellista, regényíró, 
szociográfus, publicista vagy 
egy személyben, valamint 
közéleti feladatokat számo-
latlanul vállaló kisebbségi 
mindenes. A műnemet és 
műfajt szabadon váltogatod, 
mindig ahhoz folyamodsz, 
amelyiket előírja számodra 
az ihlet. Ki volt az, aki annak 
idején hitt benned, aki bizta-
tott?

– Ilyen távolságból vissza-
lapozni eléggé bonyolult fog-
lalatosságnak tűnik. De nem 
az. A műfajok kérdése is csak 
látszólagosan összetett feladat. 
A hétköznapi megléte is egy-
szerű. Íme: Komáromban volt 
egy nagyszerű magyar szakos 
osztályfőnököm, Fülöp Rezső. 
Akkoriban már néhány versem 
megjelent az Új Ifjúságban meg 
a Szabad Földművesben is, de 
Rezső bácsinak ezek a zsengé-
im nemigen tetszettek. Ő Arany 
Jánossal mért, maximalista 
volt, ő véste végleges érvénnyel 
emlékezetembe, hogy: „Tudd a 
dolgot, a szavak maguktól jön-
nek!” És ez a pár szó lényegét 

tekintve véglegessé érvényesí-
tette későbbi vállalásaim ho-
gyanját és mikéntjét. Amikor 
az első kötetem az Arc nélküli 
szobrok megjelent, küldtem 
neki egy példányt olvasásra. 
Pár napra rá megérkezett a 
válasz. Ennyi: „Neked volt iga-
zad!” Ha mindezek után ma 
újragondolom az elmúlt több 
mint nyolc évtizedet, a végösz-
szegzés eredménye az, hogy 
Rezső bácsinak volt igaza! Mert 
végül is kimaradtam annak a 
történelmi időzónának minden 
„irodalmi csoportosulásából”, 
így az Ozsvaldék, Tőzsérék, a 
Kilencek stb. felvonulásából is. 
Az egyéb vállalásaim pedig a 
Jókai Napok, a Tokaji Írótábor, 
a Jászói Nyári Szabadegyetem, 
a Szenczi Molnár Albert Napok, 
a Thália Színház (akkor még a 
Vox Humana színpad) születé-
se körüli bábáskodásom, vagy 
a Magyar Széppróza Napjának 
felvidéki meggyökerezésében 
vállalt feladatom.

–  Búcson születtél, novem-
ber 29-én volt nyolcvanhá-
rom éve, de életed jelentős 
részét már a keleti végeken 
élted. Mit jelent számodra a 
szülőfalud?

– A szülőfalumról föltéte-
lezik, hogy egykor Bulcsú ve-
zér egyik szálláshelye volt. Az 
„öregtemető” mellett van egy 
forrás, Kiskút, amit szent kút-
nak tart a hagyomány. Lehet, 
hogy mindez egyszer „volt”, a 
temető omladékai is magukon 
viselik leírható jeleit, jegyeit, 
magam is írtam róla néhány 
verset, amikor láttam, hogy egy 
beomló sírból kigörög egy em-

beri koponya, két sötét hajfo-
nattal együtt. Különben egyik 
unokatestvéremmel erről a 
dombról néztük az igazi hábo-
rút, amikor az oroszok Karva 
irányába támadást indítottak 
a németek ellen. Klucska Feró 
bácsiék tanyájából a felsora-
kozott szovjet tankokat. Csupa 
T34-es „járgány” volt, a néme-
tek ronccsá lőtték mindet, ezért 
tavasszal nem lehetett szántani 
tőlük az út menti parcellákon. 
Katona Mihály esperes úr itt 
vetette meg a magyar földrajz-
tudomány alapjait, méghozzá 
magyar nyelven, amit aztán tíz 
évvel később a csurgói gimná-
ziumban használtak először. 
A Mesét mondok, valóságot 
című könyvemben nagy öröm-
mel írtam erről a csodáról. Volt 
még egy nagyszerű espere-
sünk, aki 1937-ben, karácsony 
második ünnepén megkeresz-
telt, a keresztelő márványke-
hely ma is ott áll a templom 
közepén. De nem ezért a ne-
mes cselekedetéért említettem 
őtisztelendőségét, hanem mert 
a trianoni barbárság után ő 
szervezte meg a csehszlovákiai 
magyar reformátusok hitéletét, 
létrehozván a kárpátaljai, a gö-
möri és a Duna-menti magyar 
egyházmegyéket. Ugyancsak ő 
jelenttette meg az első magyar 
folyóiratot is Református Sion 
címen. Búcson szerkesztette az 
esperes úr, a párkányi Gondos 
nyomdában készült a lap, s az 
első száma 1922-ben jelent 
meg. Máig őrzöm két példá-
nyát. Sok éves szorgalmának 
köszönhető, hogy 1936-ban 
megnyílt a magyar tanítóképző 
Komáromban.

– Nagy jelentősége van 
munkásságodban a széppró-
zának, de szólsz a legfi atalabb 
olvasókhoz is, vannak hely-
zetelemzéseket tartalmazó 

köteteid, kritikákat, irodalmi-
kulturális esszéket tartalma-
zó könyved, írtál önéletrajzot, 
és naplóíróként is megismer-
hetett az olvasó. Riportkötete-
id, falumonográfi áid jelentek 
meg, és akkor még nem be-
széltünk a versesköteteidről. 
Hetven körüli köteted jelent 
meg összesen, mondanivalód 
kimeríthetetlen. Mit jelent 
számodra az írás?

– Mindez az előbbiek tör-
vényszerű következménye. 
Soha nem volt szándékomban 
felparcellázni magamat. Ben-
nem az írás, az irodalom egy 
egész. Ez a mi történelmünk, ez 
tölti be az ünnepeinket és a hét-
köznapjainkat is. A háborúk, a 
kitelepítések, a marhavagonok. 
Láttam embereket pillanatok 
alatt meghalni, Soóky nagy-
apám udvara mellett egy csép-
lőgép-garnitúrán újságba csa-
vart, csonttá fagyott újszülöttet 
találtam. Csodálatos ibolyakék 
szeme volt, hosszú szempilláin 
megült a hajnali dér. Mindez 
karácsony és szilveszter táján.

– A nyolcvanadik szüle-
tésnapod apropóján elhatá-
roztad, hogy ennek minden 
napján írsz valamit arról, mi 
játszódik le a fejedben és a 
lelkedben. A naplókötet cí-
mének a Belső Univerzumot 
adtad. Ekkor a rák utáni idő-
szakod tizedik esztendejét él-
ted. Egyszer azt nyilatkoztad: 
„Elhatároztam, hogy halálo-
mig kibírom.” Hogy van most 
a nyolcvanhárom éves Gál 
Sándor?

– Ezt az elhatározásomat 
teljesítettem. A Belső Univer-
zumot Böröndi Lajos szerkesz-
tette, és a Moson vármegye 
Könyvkiadó jelentette meg. 
A rák az már abszurdabb. Az, 
hogy egy ilyen műtét után erről 
írhatok, annak egy a tízezerhez 

volt az esélye. Amikor a Rák 
évada című kötetemet írtam, 
az anatómiai tudás birtokában 
felkészültem arra, hogy jó eset-
ben öt-hat évre szólóak az esé-
lyeim. Ami azt illeti, a kérdésre 
a válaszom változatlan, vagyis, 
a halálomig kibírom! 

– Megszámlálhatatlan a 
díjaid, elismeréseid száma, 
vagyis elmondható, hogy 
munkásságodat az évtizedek 
alatt megbecsülték. Mi az a 
fi gyelmesség, szakmai elis-
merés, amire még vágysz? 

– Álszerénység volna vala-
mi közhelyet idebiggyeszteni, 
hogy így, meg úgy, én is csak 
hús-vér ember vagyok, aki 
örül annak, ha ráköszönnek 
az utca másik oldaláról is. Itt 
Buzitán közel van hozzánk az 
iskola, ha jönnek a gyerekek, 
átkiabálnak olykor, hogy „Jó 
napot, Sanyi bácsi.” Nem ta-
gadom, ez nagyon jóleső érzés.  

– Az alkotói kedved, lendü-
leted még ma is töretlen? Mi-
vel foglalkozol mostanában, 
milyen tervekkel nézel előre?

– Különösebb terveim nin-
csenek, de a rák utáni több 
mint tíz évemről írtam egy 
négy részes följegyzést Az időt-
lenség dialektikája címmel. 
Ez a tetralógia nyomdakész 
állapotban várja a feltámadást, 
még ebben a halálra ítélt, sze-
rencsétlen mindenség roncs-
ban is, amely nemsokára űri 
szarkofággá változhat. Talán 
két évvel ezelőtt jelent meg 
egy kisded könyvem, aminek 
azt a címet adtam, hogy Nincs 
harmadik lehetőség! Ha élek, 
írok, ha írok, élek. De ma már 
tudom, hogy mégis van harma-
dik lehetőség. Nemsokára el-
készülök az „utolsó előtti” ver-
seskötetemmel, melynek címe 
Néhány lépés az udvar kövein.

Somogyi Tibor felvételei
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novella
BLUE CHIP Kalász István

Már nem, már nem… álmod-
tam arról, hogy követem apá-
mat az utcán, akár a kutya, 
apám meg visszaküld így: 
Menj haza, menj már, milyen 
fi ú vagy te? Így volt gyerekko-
romban, és ezt álmodtam újra 
és egyre.

Most ugyanabban a nagy-
városban élünk. Tengernyi 
ember, fal, ablak, busz, üzlet, 
bankautomata, kapucsengő, 
ágynemű, íróasztal közöttünk; 
apám a város nyugati felé-
ben, én a keletiben lakom, és 
(szinte) soha nem gondoltunk 
egymásra. Mert? Mert nem 
voltunk egymásnak fontosak. 
Mert: nem gondolt senki sem 
ebben a „nem-családban” a 
halálra? Lehet. Egészen addig, 
amíg a halál megérkezett. Mert 
bizony megérkezett egy szeles, 
októberi napon. Mélykék volt 
az ég, akkor, amikor…

Maga beteg, meghal, mondta 
az orvos, ha nem kap új vesét. 
Ó, jaj, mondtam erre nőiesen, 
és megmarkoltam a szék vi-
gaszkarfáját. Új vese kell? Csa-
lád, kérdezte az orvos, van-e?

A családi tablón volt ta-
nár, mérnök, parasztasszony, 
magyar ember bajusszal, bi-
zalmatlan sváb, volt városi, 
komor falusi. Komor arcok. 
Kabátok, koszlott ingek, zakók, 
cipő, csizmák.

A vese olyan, mint egy gyűj-
tő, egy edény, mint egy… maga 
rossz volt önmagához, mondta 
az orvos, a dialízis drága, maga 
szeszélyes ember, szerette az 
életet. Amúgy a dialízissel is 
meghal! A gép a lassú halál, 
érti? Maga nem akar lassan 
meghalni, ugye? És az ország-
nak sem érdeke, hogy éljen. 
Magához őszinte vagyok, az 
életben tartás drága.

Néztem a leletes papírt, amit 
az orvos is nézett. Az életem 
végének adataival. Család, 
mondta az orvos, az jó, ha van. 

Mert a gének, érti? A génekben 
bízhatunk.

Jó, mondtam, a szüleim? Ők 
kimenthetnek engem ebből az 
izé-mizériából? Ja, és a vese 
olyan, mint a tölcsér, gyűjt 
egyre, gyűjt…

Anyám? Huszonkét évesen 
szült engem, még ma is fi atal, 
alkoholt soha/ritkán ivott, ko-
moly betegsége sem volt. Nem 
hitt Istenben. Poros-álmos-
lassú alföldi városból jött, ami-
ről azt mondhatom: inkább 
faluból jött. Volt/van ott friss 
levegő, beszéd a kerítés fölött, 
libák a ház mögött, könyv-
tár, kerékpározás, anyám egy 
éve ment nyugdíjba, veséje jó. 
Apám? Fiatal volt ő is, mond-
tam már, apám festőművész 
akart lenni. Mi lett belőle? 
Kritikus, múzeumban szak-
értő, vastag falak mögött ül, 
irodájának klasszicista ablaka 
van, napközben új és régi fest-
ményeket néz, külföldi folyó-
iratokból idéz, telefonál máso-
dik feleségével, tanulmányokat 
olvas. Fiatalon még Krisztust 
festett, talán hitt a megváltás-
ban? Két remek anyai vese, két 
használtabb apai.

Álltam félmeztelenül az or-
vosi bizottság előtt. Mi maga, 
kérdezte az orvos. Mondtam, 
reklámban utazom, tudja, azok 
a fi lmecskék a fi lmek közben. 
Hány éves? Mondtam. És mit 
akar? Mondtam, élni. Mond-
tam még, hogy tudom, nehéz 
ez, mert másvalakinek kárára 
spekulálunk. Hogy mondjuk 
arra: napos-szeles tavaszi na-
pon felbukik egy fi atal, szőke 
férfi  a motorkerékpárral a ka-
nyarban. Jön a mentő, elviszik 
a fi atalt, felnyitják izmos testét 
a sebészek, kiemelik belőle a 
csöpögő szervet. Engem hív-
nak telefonon, siessek a mű-
tőbe, van itt és most egy vese. 
Azt is mondtam még, vannak 
szüleim, de nem szeretnek 

engem, pedig a gének alapján 
kellene, hogy szeressenek. En-
gem a nagymamám nevelt, ő 
gyakran mondta, hogy látott 
elég borzalmat a világban, öt-
venhatban kiabáltak az utcán, 
fi atal férfi t fejbelőttek mellet-
te, a nagyapámat megverték a 
rendőrök, a kocsmában része-
gen beszélt, és a nagyanyám 
még azt is mondta többször, 
hogy a szüleim gonosz, önző 
emberek. Különösen a fi a. És 
mondtam, hogy kettesben élek 
a kutyámmal.

Erre nevettek, majd közöl-
ték, várólistán vagyok.

Szédülés, görcs gyötört, te-
lefonáltam anyámnak, mond-
tam, a vesém ázik, rohad szét 
bennem, elmondtam, hogy 
a budai villában rendelő ősz 
magánprofesszor mit mon-
dott: fél/egy évem még, ha van! 
Anyám sírt. Mert szép az élet, 
ha nincs sok hátra. Mondtam 
erre, a gének ereje fontos, az ő 
veséje jó lenne belém, és anyám 
azt mondta, elmegy az orvos-
hoz, megnézeti  magát, eladja 
a szántóföldet a volt párttitkár-
nak, akié már az egész vidék, 
aki strandot akar építeni a vá-
ros határában gazdag néme-
teknek, osztrákoknak, minden 
mindegy már, csak én éljek. 
Még. A fi a. Mert hisz bennem. 
És ennek, bevallom, örültem. 
Meg arra gondoltam, milyen 
izgalmas is ez az egész.

Reggel Jim kutya hosszan 
nézett rám. Álltam a konyhá-
ban, vesém görcsölt, a kutya, 
olykor Gin pedig úgy nézett, 
mint aki tudja, van halál. De 
nincs halál, üvöltöttem rá, Jim 
erre a konyhakőre pisált, majd 
bement a szobába. Megszólalt 
a telefon, apám volt a város 
túlsó feléről. Hogy tegnap este 
hallottam anyádtól, kezdte su-
nyin, baj van? Hogy a veséd? 
Hogy az orvos?

Kell egy vese, mondtam erre, 

neked kettő van, te génekben 
hasonló vesékkel élsz. Nekem 
egy sincs már, gyógyszert sze-
dek egyre, hamarosan vérmo-
sógépre kötnek, le fogok fogyni, 
elsorvadnak az izmaim, hülye-
séget beszélek majd, meghalok, 
na! Te segíthetsz, jöttem a rek-
lámszlogennel. Apám sóhajtott, 
megkérdezte, hogyan történhe-
tett mindez? És ekkor tudtam, ő 
nem fog segíteni. Ő majd hiteget, 
de nem veszi fel a telefont. Aztán 
persze a síromnál motyog vala-
mit, biccentget a koporsómra, 
másnap bemegy az irodájába, az 
arcképemet kiteszi az asztalára, 
a kollégák rázogatják a kezét a 
liftben, neki mindegy, megha-
lok-e. Letettem a kagylót, nem 
értettem az életet, de ez az életet 
nem érdekelte. Később üzenet-
rögzítőre anyám beszélt rá, fi am, 
voltam orvosnál, megvizsgáltak, 
azt mondták, a vesém katasztro-
fális, csoda, hogy még élek, fi am, 
tőlem örökölted ezek szerint a 
rossz vesét, fi am… én nagyon… 
PIIIP.

Feküdtem, bort ittam, ma-
radtam aznap ágyban. És más-
nap is, mint egy rovar a padló-
repedésben, ami arra vár, hogy 
melegebb legyen, igen, feküd-
tem a matracok között, vár-
tam, álmodtam. Jim is aludt a 
lábamnál, öreg kutya volt már, 
előző/részeges gazdája azzal 
szórakozott, hogy meggyújtotta 
a bundáját; Jim ekképpen min-
dent tudott a világról, én meg 
csak Jimről tudtam mindent.

Álmomban diáktáborban 
voltam. Tó partján. Sok gye-
rek, zaj, ebédlő, közös éneklés, 
reggeli torna, hajszolt sorako-
zók, durva versenyek. Hatal-
mas teremben aludtunk, éjjel 
megvertek a többiek. Ütöttek, 
röhögtek, ütöttek.

Így feküdtem, álmodtam a 
szobában, mint egy bogár a 
repedésben, majd a harmadik 
nap reggelén hirtelen azt kér-
deztem magamtól: mit tegyek? 
Adjam el a lakást? Az autót? 
Menjek el Norvégiába? Üljek 
a tengernél? Egy fjordban? Ott 
haljak meg? Vagy dögöljek meg 
egy portugál halászfaluban? 
Ugorjak le a hídról?

Később zöld vizet hánytam; 
nyálkás békák úsztak volna 
bennem, aztán felkeltem, be-
mentem a kórházba, az orvos 
adott másik gyógyszert, papír-
kán telefonszámot csúsztatott 
át az asztalon. Este felhívtam a 
számot, női hang jelentkezett, 
a nevemen szólított, azt mond-
ta, tudja, beteg vagyok, és ha 
élni akarok, tudnom kell, az 
élet drága. Kérdeztem, meny-
nyibe kerül az élet? Mire kell 
számítanom? A nő azt mondta, 
ilyesmiről nem beszél telefon-

ban, találkozzunk. És én meg-
éreztem a bársonyos hangjá-
ban a kegyetlen profi zmust.

Elmentem, ültem a belvárosi 
presszóban, szombat este volt, 
parfümillat szállt, bizsergés, 
vágy, kíváncsiság, alkohol és 
cigaretta ideje, ültem, éreztem, 
néznek valahonnan, aztán jött 
a nő. Minden fekete volt rajta, 
a blúz, a nadrág, a haj, a szem, 
a tekintet. Mondtam neki, így 
kell ezt csinálni, a partner rög-
tön a halálra gondol, ha meg-
látja. A nő nevetett, mondta, ne 
legyek cinikus, az élet drága, a 
vese drága, a szállítása drága, 
az operáció drága, a hallgatás 
a legdrágább, az idő rohan, de 
időt nem lehet venni, tehát?

Mi tehát, néztem rá.
Akarja-e?
Mit akarok-e?
Az életet, mondta a nő.
A szomszéd asztalhoz gyö-

nyörű lány ült le, átnézett rám, 
bele egyenesen a szemembe, 
rám mosolyogott, és ettől a 
mosolytól az élet gyönyörűnek 
tűnt, spontán fogyasztó lettem, 
igen, mondtam a fekete nőnek, 
élni jó, akarom. A nő papírt 
tett elém, én pedig aláírtam. 
Majd jelentkezünk, mondta a 
nő, felállt, elment, a gyönyörű 
lány is felállt, ment ő is. Utána 
futottam, ne siess így, szóltam 
halkan, ő megfordult, én csak 
a munkámat végeztem itt, sut-
togta, a mosolyomért fi zetnek, 
mondta, és ekkor rájöttem, re-
mek szakemberek, a lány velük 
volt, ő volt a csali, a mosolya a 
reménykedő lelkem megvétele.

Hétfőn bementem az iro-
dába. Mindenki ült, nézte a 
monitort, senki sem kérdezett 
semmit, Hans, a német főnök, 
a Berlinből lerendelt főnök, 
a helyi blue chip hivatott, és 
kérdezte, hol voltam napokig? 
Ekkor mindenki ült, nézte a 
monitort, Hans, a Berlinből 
lerendelt klein-főnök, a helyi 
blue chip hivatott, ismét kér-
dezte, hol a francban voltam 
napokig? Mondtam, nagy-
anyám beteg, meghal szegény. 
Őt látogattam meg. Vidéken. 
Közben arra gondoltam, ide-
je meghalnom, ha ilyeneket 
hazudozok. Magam halálos 
beteg vagyok, a nagyanyám 
tavaly meghalt. Aztán arra is 
gondoltam, van egy nagyné-
ném, ő tényleg haldoklik. Na, 
mondtam Hansnak, neked 
is van nagymama, gute, alte 
Grossmutter, igaz? Hans né-
zett egy ideig, nicht manipulál-
ni, mondta, kapsz szabadságot. 
Dolgozz otthon. Én meg arra 
gondoltam, lesz időm és erőm, 
hogy a nagynéném ágya mellé 
üljek. És fogjam a kezét.

És kedden elindultam.
Kozmosz és te 2
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Amikor két és fél esztendeje – 
még hetvenedik születésnapja 
alkalmából – megkérdezték 
Grendel Lajost, hogyan gondol 
vissza első kötete, a Hűtlenek 
megjelenésére és fogadtatására, 
azt válaszolta, nem emlékszik 
már, „hogyan is volt” vele, s in-
kább két évvel későbbi regénye, 
az Éleslövészet fogadtatása az 
„izgalmasabb” számára. Ám an-
nak, hogy 1979-es írói debütjé-
nek négy évtizeddel később már 
nem tulajdonított jelentőséget, 
nemcsak a feledékenység lehet 
az oka. Hiszen már megelőzően 
is voltak nyilatkozatai, melyek-
ben korai novelláiról szólva elé-
gedetlenségét emlegette, s azo-
kat egy átmeneti állapot termé-
keinek tekintette. Melyeknek 
ez átmenetiségét hangsúlyozta 
első monográfusa, Szirák Péter 
is, mondván, hogy a Hűtlenek 
„szerzője érzékelhetően olyan 
markáns szemléletformák ha-
tármezsgyéjén áll, amelyek 
közül az egyiket már elhagyni 
látszik, míg a másikat csak most 
közelíti meg”.  

De mit mondanak a tények?  
Ha hihetünk Szőke József 

négyrészes bibliográfi ájának, A 
teniszlabda című, 1970-es, első 
novellájától Grendel bemutat-
kozó kötetéig mindössze tizen-
hat novellát adott közre, melyek 
közül csupán ötöt sorolt be a 
Hűtlenekbe. S noha A teniszlab-
da – talán mozaikos jellegéből 
adódóan, megfelelő írói tapasz-
talat híján – még túlságosan 
széteső, alakjaiban már ugyanaz 
az egzisztenciális szorongatott-
ság munkál, mint amely érett, 
kiforrott írásait is jellemezni 
fogja. A kötet írásai közül vi-
szont a legkorábbi, a Mire lehull 
a hó is csupán 1975-ös keletű, 
azaz annak tizenegy darabját 
tekintve hat itt jelent meg elő-
ször, köztük a címadó opus is. 
Mi lehet az oka ennek a hosszú 
kivárásnak és erős szelekció-
nak? A pozsonyi Új Ifjúság 1977. 
május 10-i számában megjelent 
nyilatkozata szerint Grendelt az 
elején inkább „az írás kalandja”, 
a „kaland és játék” párosa von-
zotta elsősorban, ám akkor még 
messze nem volt birtokában 
azoknak az eszközöknek, me-
lyekre később építhetett volna 
(„Néhol túlságosan homályos 
volt a kép, másutt viszont sok 
volt a töltelékszöveg”). 1976 
áprilisában azonban, hazatérve 
kétéves kötelező katonai szolgá-
lata után, az történt vele, nyilat-
kozta, ami még soha: fél év alatt 
megírt vagy egy tucat novellát, 
melyek később a Hűtlenek ge-
rincét adták. 

Grendel első kötetének no-
velláira természetesen azóta 

már többen is kitértek, így mo-
nográfusai, Elek Tibor és Szirák 
Péter is (utóbbi ráadásul Gren-
del Hűtlenek előtti, ám abból 
az írói önértékelés szigora és a 
tudatos kötetszerkesztés folytán 
kimaradt írásait is részletesen 
áttekintette). A könyv végül 1979 
tavaszán jelent meg a pozsonyi 
Madách Könyvkiadónál, ám az 
nem váltott ki különösebb vissz-
hangot (alig született róla né-
hány recenzió), legalábbis nem 
nagyobbat, mint ami akkoriban 
általánosnak számított, s egyik 
sem emelte ki őt – eltérően a 
két esztendővel későbbi Éleslö-
vészet után sorjázni kezdő köte-
teitől – a csehszlovákiai magyar 
irodalom viszonyrendszeréből. 
Ennek ellenére tény, hogy a Hűt-
lenek egészében kedvező fogad-
tatásra talált, mely feltétlenül 
meghaladta „az első kötetek ha-
gyományos-átlagos színvonalát” 
(Balogh Ernő az Alföldben). A 
kötetre elsőként Lacza Tihamér 
refl ektált a pozsonyi Hét 1979. 
július 28-i számában (Hősök – 
nagyítólencse alatt), melyben 
– fenntartásait sem hallgatva el 
– számba vette a kötet azon eré-
nyeit (a kisvárosi környezetet és 
fi gurákat; a történetmesélés vi-
szonylagosítását; a „kiforrott és 
sallangmentes” stílust; az „iro-
nizáló készséget”), melyek írónk 
későbbi műveire is érvényesek 
maradtak. Fenntartások nélkül 
nyilatkozott viszont róla az Iro-
dalmi Szemlében a jegyzetét „lel-
kesedéstől forró tollal” író Cúth 
János, valamint Szigeti László az 
Új Szóban (akinek írását átvette 
a Magyar Nemzet is), illetve Ar-
damica Ferenc a Palócföldben 
és Varga Lajos Márton a Nép-
szavában. Ardamica egyenesen 
„új, az eddigiektől különböző 
és jóízű falatnak” (sic!) nevezte 
a könyvet a szlovákiai magyar 
kispróza „asztalán”, nem kétel-
kedve benne, hogy az „meghoz-
za az olvasók étvágyát”. Némi-
képpen eltérve tőlük, elismerése 
kifejezése mellett helyenkénti 
nemtetszésének is hangot adott 
Irodalmi Szemle-beli nyúlfark-
nyi jegyzetében Soóky László, 
Berkes Erzsébet pedig, a két-
ségtelen tehetségnek kijáró ér-
zékenységgel és tisztelettel, ám 
recenzensei közt a legkritiku-
sabb hangot megütve a Tisza-
tájban foglalkozott a könyvvel, 
hangsúlyozva, hogy az „jelleg-
zetesen első kötet”, vagyis „Nem 
kiforrott és távolról sem hibát-
lan”. (Később egy, Vámos Mik-
lóssal folytatott beszélgetésé-
ben maga Grendel is „Tipikus 
első kötetnek” nevezte szóban 
forgó művét, amely „mutat is 
valamit, de azért elég gyatra”.) 
Ugyanekkor megjegyzendő, 

hogy a Hűtlenek szerzőjében 
már korabeli kritikusai közül is 
többen észlelték a „leendő re-
gényírót” (Cúth János), mi több, 
Berkes Erzsébet egyenesen kije-
lentette, hogy Grendelt – külön 
is kiemelve a címadó elbeszélés 
„regénylélegzetű totalitását” – 
„érzékenysége, elbeszélő alkata 
[…] a regényírásra jelöli”. De 
„kisregénynek (vagy talán re-
génynek?) induló” prózát látott 
a kötet címadó darabjában Soó-
ky László is, miként azt „kisre-
génynek is beillő elbeszélésként” 
olvasta Lacza Tihamér is. Elek 
Tibornak pedig az a megjegyzé-
se, hogy Soóky és Cúth állítását 
akár már az Éleslövészet néhány 
részletének ismerete is motivál-
hatta, annyiban érintkezhet a 
valósággal, hogy annak egy ré-
sze már 1978-ban megjelent – 
igaz, még önálló elbeszélésként 
– az Irodalmi Szemlében. 

Nem tartozik ugyan szorosan 
a Hűtlenek fogadtatástörté-
netéhez, és itt is inkább csak a 
személyes emlék mondatja ve-
lem, hogy a könyv megjelenése 
1979 szeptemberében – Izsán 
(gyermekkorom falujában) és 
Marcelházán (Soóky László 
barátunk meghívására) – élete 

legelső író-olvasó találkozóira is 
alkalmat adott Grendel számá-
ra (melyeken mindkét helyen 
a társa lehettem). Írónk, aki a 
szlovákiai magyar közegen kí-
vül később Magyarországon 
és Európa több országában is 
számtalan könyvbemutatón és 
író-olvasó találkozón vett részt, 
kezdettől nagy jelentőséget tu-
lajdonított az olvasókkal való 
személyes kapcsolatának. Illet-
ve, ahogy ő mondta még 1980-
ban: az „olvasók közreműködé-
sének”, akik egyúttal az „írók, 
költők igazi szövetségesei”, 
hiszen „az irodalmi mű (ha jó) 
mindig dialógus”, „felhívás arra, 
hogy az olvasó az adott szöveget 
egészítse ki a maga léttapaszta-
lataival”, mivel minden esetben 
rajta múlik, hogy „az irodalmi 
szöveg konnotációi közül me-
lyiket valósítja meg” (kiemelés 
tőlem). E tekintetben viszont 
maga a spontaneitást, a spon-
tán véleménynyilvánítást tar-
totta e találkozók legfontosabb 
elemének, melyeknek azonban 
legtöbbször csak a rendezvény 
jellegük domborodott ki. Ezért 
addigi író-olvasó találkozói kö-
zül épp az izsait vélte a legem-
lékezetesebbnek, mert az a leg-

kevésbé sem tűnt számára „ren-
dezvénynek”, hanem „spontán, 
fesztelen beszélgetésként” élte 
meg azt. S egy öt évvel későbbi 
írásában is megismételte, hogy 
azokat a találkozóit véli sikere-
seknek, „amelyeken vendég és 
közönsége fesztelenül szólhat 
egymáshoz”. Közvetlenül 1989 
novembere előtt pedig egy, 
Miklósi Péternek adott nyilat-
kozatában a szlovákiai magyar 
közművelődés helyzetéről, szín-
vonala javításának szükséges-
ségéről beszélt, ami természe-
tesen az író-olvasó találkozókat 
is érinti, hiszen, hangsúlyozta, 
nincs külön „csehszlovákiai 
magyar mérce, hanem orszá-
gos, esetleg európai lépték van”. 
Ami persze már, mint azt első 
pályaszakaszának több publi-
cisztikájában és vitaírásában 
is hangsúlyozta, részben az 
irodalomoktatás széles körű 
kiterjesztésének, reformjának 
és modernizálásának, részben 
pedig az irodalomkritikai igé-
nyesség növelésének lenne a 
dolga, mivel, mint mondta, „az 
igénytelenség sosem volt még a 
megmaradás útja”.

(Folytatás a januári számban)

Tóth László sorozata IV.A TENISZLABDÁTÓL A HŰTLENEKEN ÁT 
AZ OLVASÓKIG

a Grendel-akta

Forma töredék 2020
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emlékkiállítás
Tóth LászlóFÁBRY ZOLTÁN CSILLAGA* 

Egy olyan városban élek, ahol 
Fábry Zoltán nevét elsőként 
vette föl az országban egy ifjú-
sági klub, elsőként neveztek el 
róla utcát, elsőként rendeztek 
róla elnevezett fesztivált, el-
sőként hoztak létre egy, nevét 
viselő emlékdíjat és elsőként 
rendeztek a tiszteletére kiál-
lítást. Magam pedig abban a 
szerencsében részesülhettem, 
hogy ez utóbbi három szerve-
zésében, létrehozásában, bő 
négy és fél évtizede, Jarábik 
Imre barátom, a Dunaszerda-
helyi Járási Népművelési Köz-
pont osztályvezetője mellett, 
szerény részem lehetett. 

Történt mindez abban az 
időben, amikor Csehszlovákia 
1968. augusztusi szovjet meg-
szállása után, Gustáv Husák 
elvtársék neosztálinista dikta-
túrájának berendezkedésével 
kezdett elfogyni köröttünk a 
levegő, s mi egyre szűkösebb-
nek éreztük magunk körül a 
mindent megregulázni kívánó 
rendszer karámjait. Amibe ne-
héz volt belenyugodnunk, és 
minduntalan azt kutattuk, az 
új helyzetben hogyan őrizhet-
nénk meg integritásunkat, és 
hogyan járhatnánk túl az új ha-
talom csinovnyikjainak eszén. 
Ennek pedig az 1960-as évek 
második felétől egyre erősödő 
irodalmi színpadi mozgalom 
adta kezünkbe egyik hathatós 
eszközét, s mivel ennek akkor 
a helyi Fókusz volt az egyik 
mozgató ereje, úgy gondoltuk, 
miért ne próbálkozzunk meg a 
segítségével nyitni legalább a 
környező világ felé. És tüstént 
neki is láttunk, hogy egy négy-
napos seregszemle keretében 
néhány hazai magyar együt-
tesünk mellett cseh, szlovák, 
valamint magyarországi és 
lengyel társulatot is meghív-
junk közénk. Rendezvényünk 

névadójául pedig – elsősorban 
az akkor már négy éve halott 
írónk emlékének ébren tartása, 
és a hivatalosságok fi gyelmé-
nek elaltatása szándékával is 
– Fábry Zoltánt választottuk. 
Elgondolásunk bevált, s fesz-
tiválunk fődíja – Nagy János 
Fábryt ábrázoló plakettje – a 
nemzetközi zsűri döntésére 
hamarosan Lengyelországba 
került a legnicai Zaulek Izsák 
feláldozása című, a bibliai 
történetre épülő produkció-
jáért, mely már önmagában 
is kiváltotta pártos hatósága-
ink megrökönyödését, amit a 
wroclawiak, prágaiak, pécsiek 
és miskolciak előadása tovább 
tetőzött. Így Fábry neve – akit 
egyébként a kommunista ha-
talom tudvalevően nem na-
gyon szívelt, de következetes 
baloldalisága és antifasizmusa 
miatt kénytelen volt megtűr-
ni – a minőség védjegyét is 
jelentette, s egyfajta erkölcsi 
imperatívuszként is szolgált 
a számunkra. Amit azzal is 
hangsúlyozni kívántunk, hogy 
a dunaszerdahelyi Csallóközi 
Múzeum bevonásával elsőként 
szentelhettünk kiállítást a stó-
szi „remetének” (hagyatékának 
áttekintése és feldolgozása ek-
kor még a kezdeteinél tartott, 
s amikor kiállításra kerülő tár-
gyait, könyveit stószi szülő- és 
lakóházából elhoztuk, nem egy 
olyan akadt köztük, melyet az 
író halála után mi vehettünk 
kézbe először). 

Mindezt azért hoztam szóba, 
hogy némiképp szemléltethes-
sem, milyen identitásképző 
és -alakító szerepet töltött be 
hajdan életünkben Fábry, és 
milyen erkölcsi kapaszkodót 
jelentett különösen erős ma-
gyarságtudata és kisebbség-
védő elkötelezettsége a halála 
után is két teljes évtizeden át. S 

kultusza – ha irodalmi értékíté-
letei olykor tévesnek bizonyul-
tak is – bizonyos értelemben, s 
főleg 1968 után, védernyőként 
is szolgált „kényszerközössé-
günk” számára önazonosságá-
nak megőrzése és erősítése, és 
a hatalom elnemzetietlenítő tö-
rekvéseinek meggátlása érde-
kében. Egyidejűleg Fábry neve 
és életműve Magyarország és 
a többi elszakított peremterü-
let magyar közösségei felé is 
hidat jelentett a Kárpát-me-
dencei magyarság egységének 
demonstrálása szempontjából, 
még az 1970-es években is, te-
hát amikor a hivatalos kádári 
politika még nemigen vett tu-
domást a magyarság határon 
túli részeiről (illetve inkább 
nem, mint igen), és az iroda-
lomban is külön-külön karan-
ténba zárták a Magyarországon 
kívüli írókat, írói közösségeket. 
Mert e tekintetben is Fábry volt 
az, aki a magyarországi kritika 
és irodalmi közélet számára 
észrevétette a (cseh)szlovákiai 
magyarságot és íróit is. Rövi-
den: Stósz a magyar irodalom 
országhatároktól független ta-
lálkahelye is volt; szellemi őr-
hely, ahonnan egyfelől az egész 
magyar glóbusz, másfelől a 
három-négy ezer éves európai 
műveltség is belátható volt. 

A rendszerváltás után, még 
rögtön az 1990-es évek elején 
azonban éles vita alakult ki 
életművének és szerepének ér-
tékelése körül, s gyökeres vál-
tozás állt be megítélésében. Ez 
a vita természetesen tartalma-
zott pozitív elemeket is, mert 
segített Fábry időszerűtlenné 
vált nézeteinek és nem is ritka 
tévedéseinek a tisztázásában, 
és lehetővé tette a szlovákiai 
magyar irodalom további, ad-
dig a politika által eltakart írói-
gondolkodói teljesítményeinek 

elismerését, ám ki is lódította 
őt az ablakon, s vele mindazt, 
ami a szlovákiai magyarságot 
1989 utáni létküzdelmeiben 
segíthette volna. Napjainkban 
pedig már a neve is alig hang-
zik el, s ha mégis, az is inkább 
külföldön s külföldiek révén, és 
kiveszett irodalmi emlékeze-
tünkből is.  

Végképp leáldozott volna hát 
Fábry Zoltán egykor oly fényes 
csillaga? A Szlovákiai Magyar 
Kultúra Múzeumának e mosta-
ni kiállítása nem éppen ennek 
ellenkezőjét bizonyítja? Ám 
az elfogulatlan nyugati utazó, 
a jeles hamburgi hungaroló-
gus, Eve Marie Kahle felfede-
ző megdöbbentését kiváltó, az 
1960-as évek mértéke szerinti 
„világszínvonalú” könyvtára 
nem várja-e még mindig sor-
sának megnyugtató elrende-
zését? És életművének azon, 
újraértékelt darabjai is nem 
várhatnák-e újabb kiadásaikat, 
amelyek a 21. évezred válsá-
gokkal – heves hatalmi-ideoló-
giai küzdelmekkel, s újabbnál 
újabb háborúkkal és belhar-
cokkal – tarkított első évtize-
deinek erkölcsi dilemmáira és 
egyre mélyülő identitásproblé-
máira esetleg ma is újszerűnek 
ható válaszokat adhatnának? 
Hiszen a szlovákiai magyarok 

rendszerváltás óta tapasztalt 
drasztikus népességfogyása 
nem függ-e össze identitásá-
nak gyengülésével, s azoknak 
a kapaszkodóknak a hitelte-
lenítésével és eltüntetésével 
(amilyen az 1990-es évekig az 
irodalma is volt), melyek kö-
zösségi tudatát és önbecsülését 
erősítenék, közösségkénti épít-
kezését segíthetnék?  

Van a magyarországi Móser 
Zoltánnak egy, évtizedekkel ez-
előtti pompás fotótriptichonja, 
mely Fábry Zoltánt metafori-
kus jelentést kapott „világra 
nyíló ablakaival” együtt jele-
níti meg. De nyithatók-e még 
számunkra Fábry ablakai? És 
nem tölthetnék-e be ugyanezek 
– égető szükségszerűséggel – a 
szlovákiai magyarságra nyíló 
ablakok szerepét is? A Szlová-
kiai Magyar Kultúra Múzeu-
mának mostani Fábry Zoltán-
emlékkiállítása remélhetőleg e 
kérdéseket is újra időszerűvé 
teszi (teheti), és segíthet ab-
ban, hogy választ (válaszokat) 
keressünk és adjunk rájuk.

* Tóth László megnyitó szö-
vege a Szlovákiai Magyar Kul-
túra Múzeumának Fábry Zol-
tán-emlékkiállításán hangzott 
el 2020. szeptember 30-án, 
Pozsonyban.

Absztrakt akció F 2020

Bettes István

Myrai Szent Miklós
Homályos az emlékezet:
Vajh „Mikulás” hol született,
Mily’ lehetett gyerekkora?
Mikor nem volt még akkora
 
Ősz szakállas öreg ember,
Akit minden gyerek ismer,
S szívrepesve alig várja, 
Mit rejt kicsiny topánkája.
 
Miklós még csak egynapos volt,
Anyja éppen mosdatta volt,
És ő csodák csodájára
Felállott a mosdótálba’.

Gond ütötte: szent ember lesz,
S azon nyomban böjtölni kezd,
Azzal erősíti hitét,
Böjttel dicséri Istenét.
 
Szól: „Tartsátok meg parancsom,
Járhassak az igaz úton.
Szerda, péntek böjtnap legyen,
Egyszer szoptassatok engem!”
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A STÓSZI REMETE

Fábry Zoltán (1987-1970) fel-
vidéki protenstáns lelkész csa-
lád leszármazottja, baloldali 
író, közíró, kritikus volt. Öt-
ven év telt el halála óta. Ebben 
az írásomban rá emlékezek. 
Az 1989-es rendszerváltás 

utáni időszakban személyével 
egyre kevesebbet foglalkozott 
a közélet és a sajtó, mégsem 
tudok munkásságáról olyat a 
nagy nyilvánosság előtt meg-
említeni, ami ez idáig felderí-
tetlen maradt volna. 

November elején ellátogat-
tam szülőhelyére, Stószra. Kí-
váncsi voltam a házra, amely-
ben élt és alkotott. Akaratlanul 
is szembesültem azzal, milyen 
kegyetlen, igazságtalan tud 
lenni egy történelmi időszak.  
Fábry Zoltán átélte a két világ-
háború poklát. A tapasztalatai-
ból fakadó kommunizmusba 
vetett hite alapján elítélte a ka-
pitalizmust és a kizsákmányo-
lást. Mélyen elutasította a tár-
sadalmi különbségeket. A két 
világháborúban szerzett testi 
és lelki traumáival összezárva, 
csendes magányában éltette 
a szlovákiai magyarság kom-
munista jövőjét. Hitt abban, 
hogy ez a rendszer mindenki 
számára egyforma tiszteletet 
biztosít, ebben nem létezik 
semmilyen megkülönböztetés. 
A kommunista eszmékkel való 
azonosulásától senki és semmi 
nem tudta eltántorítani. A vég-
sőig hitt meggyőződésében, 
ennek szentelte életét. 

Ötven éve halt meg Fábry 
Zoltán. Ötven évnek kellett 
eltelnie ahhoz, hogy a házat 
felújítsák, melyet a Csemadok-
ra hagyott végrendeletében. 
Könyvtárában tizenkétezer 
könyv vigyázza a letűnt kor-
szakot. Előttem a ház legősibb 
bútordarabja, az ágy, melyben 
született és meg is halt. A fa-
lon festmények. Egy alacsony 

tükrös vitrinben két tucat ki-
tüntetés. Eredeti pompájában 
tündököl a 150 éves festett 
mennyezet. A falon szemügyre 
veszem a falitükröt, borotva-
készlettel és fogkefével. Nem 
tisztem megítélni és nem is 
érdekel, hogy az irodalom- és 
társadalomkritika hogyan ér-
tékeli mai szemmel munkássá-
gát. Én ugyanis más mércével 
mérem a „másság” fogalmát. 
Nem felejtve, hogy a történe-
lem kereke változatlanul forog. 

Látogatásom utolsó pontja 

a ház hátulsó udvara. A kerí-
tés mellett egy régi kopjafa. 
A tömör sziklafalnak tűnő 
domboldalban tátongó titkos 
barlang bejárata régmúlt idők 
háborús emlékeit idézi. Itt élt 
és alkotott a „stószi remete”, 
aki számára egy eszme töltötte 
be egész földi életét. Függetle-
nül bármilyen ideológiai meg-
közelítéstől, engem éppen ez 
a rendíthetetlen, töretlen hite 
késztet a személye iránti mély-
séges tiszteletre.

Ravasz József

Levél az Úrtól 
A cigányember a Teremtővel
nem a templomban találkozik.
Nincsen lakkcipője, tömött bugyellárisa,
sem márkás kölnije.
Naponta összeveszik vele,
akár a kocsmában,
ahol tél idején kissörrel,
kikönyörgi az éltető meleget.
Aztán végigkáromkodja
a postára vezető utat,
mert levelet vár az Úrtól –
aki elődeit teremtette!
Ma sem jött levél! – motyogja.
Aztán végiggyalogolja a külvárost, falut.
Rejtekhelyet keres a holnaphoz,
ahol Isten keblére borul,
átzokogva az álom idejét...

Rátok hagyom a 
Betűt
Leveleimet egyszerű papírra,
régi golyóstollal írom,
amelyeket az alagsori pincékbe
rejtek, egy modern kori vaspántos ládába.

Lassan megtelik emlékeimmel,
gyermekkori titkaimmal,
régi, piros színű, durva karácsonyi
celofán zacskókba csomagolva.
Szegénynek érzem magamat.
Apám, anyám gyermekkora hiányzik
e világból kigyalogoló életemből.
Én már összegyűjtöttem hagyatékom,
szeretett cigány népemre hagyva
azt a megszámlálhatatlan könyörgést.
Betűkbe beépített szeretet-reaktorokat.
CD-könyvekbe belekiabáltam:
Hahó, itt vagyunk mi is, cigányok!
Itt, ebben a hazában,
ahol turbó szolárium nélkül
vagyunk napjainkban szépek.
Rátok hagyom a Betűt.
A legféltettebb kincset.
És a kulcsot, amit szívetekbe rejtek!

Virágsziromban 
raboskodó
Egy piros rózsába rejtem
cigányember-szívemet...
S aztán csak úgy, odadobnak
a vágtató paripává lett szélnek.

Repít a vágy, fohászkodom
soha sem érzett hazám felett...
Te virágsziromban raboskodó,
töretlen értelem –
hazát kolduló TAVASZ... 
 

Arc
Arctalanságban élni
tudatos felismerés
a szabadságérzés
birtoklásához.
 
Ellenben a szabadságnak,
mely formáiban,
színeiben különbözik –
arca van.

Ravasz József 

Ki vagyok?
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Ollé Tamás

A tavaly megjelent Csipetnyi 
fény Z. Németh István 2012 
és 2018 között íródott verseit 
gyűjti gazdag csokorba. A ver-
sek keletkezési ideje nincs jelöl-
ve, és nem tudhatjuk pontosan, 
hogy az egyes alkotások mi-
lyen rendszer szerint épülnek 
egymásra. Ez pedig érdekes 
értelmezési lehetőséget nyújt 
számunkra, hiszen a hét év ter-
mésében nem csupán a világ, 
de társadalmunk változásai is 
nyomon követhetők.

Fekszem a fűben, a fűnyírók 
vért izzadnak felettem. / Sza-
naszét szórva a parkban: na, 
végre új szerepben.

A versek formai szempont-
ból több kategóriába sorolha-
tók. Vannak szonettbe öntött 
kinyilatkoztatások, klasszikus 
szabályokat követő, szigorú(bb) 
formák, nyelvi játékok és já-
tékos rímfaragások, vagy épp 
prózaibb jellegű verses költe-
mények is. Ugyanakkor a kö-
tet legerősebb darabjai azok a 
rövid, néhány soros alkotások, 
amelyek egy-egy jelenséget ír-
nak le. Rövid monológok, pil-
lanatnyi benyomások az életről 

és mindarról, ami a költőt kö-
rülveszi. 

A szó csontig üres, a szív kül-
földre szökött, / nem maradt itt 
senki, csak vasvillás ördögök.

Z. Németh István ennélfogva 
rendkívül sokoldalú, költészete 
igencsak sokrétű. Néhol kicsa-
pongó, néhol gyönyörűen rend-
beszedett mondatokban, másutt 
a szöveget lecsupaszítva, pusz-
tán néhány szó bevetésével kelt 
mélyreható érzéseket és gon-
dolatokat az olvasóban. Sajátos 
módon ragadja meg a valóságot, 
szabadverseiben sem hagyja el a 
ritmust, a sorok természetesen 
folynak át egyikből a másik-
ba. A címalkotás terén egyfajta 
furfang és kreativitás jellemzi, 
számos történelmi, földrajzi, és 
popkulturális utalással.

Ülök a sötétben, ül a sötét 
bennem, / köztünk vékony 
hártya az élni akarás.

A versekben a lét kérdése és a 
halál jelenléte sajátos formában 
keveredik, utóbbit teljesen hét-
köznapi szereplőként ábrázolva. 
A költő a versek által különféle 
snitteket vetít az olvasó szeme 
elé, amelyek felfoghatóak társa-

dalomkritikaként és korrajzként 
is. Egy olyan korról, amelyben a 
közösségi médiák és a techno-
lógia teljesen megváltoztatta az 
embert, és úgy általánosságban 
a hétköznapokat. Már-már disz-
tópikus, világ utáni mozzanatok 
elevenednek meg, amelyek vala-
milyen oknál fogva teljesen ak-
tuálisnak tűnnek. 

Képernyő főzi a nyers vilá-
got / a szívnek megemészthe-
tővé. 

S teszi mindezt drónok, bo-
szorkányok, belvárosi kórhá-
zak és kávéházak közepette, 
egy olyan világban, ahol az író 
egyszerre idegen, turista, és 
egyszerre érzi magát otthon. 
Az időben való ugrálás, a té-
mák jellege és a megközelítés 
modern mivolta pedig tovább 
erősíti a kötet furcsa kettőssé-
gét. Nem beszélve a történelmi 
és popkulturális utalásokról, 
valamint a tér és az idő sajátos 
kezeléséről.

A Csipetnyi fény koncepci-
ója a kettőség, egy sajátos pár-
huzam, amely fennáll a költő 
és olvasó között is. Z. Németh 
István saját szemüvegén ke-

resztül láttatja a világot, köny-
nyű, mégis tömör képekkel 
mutat be egy olyan, már-már 
párhuzamos valóságot, amely-
ben valahol mindannyian ott-
hon érezzük magunkat. A versek 
nagy részét egy jól megfogható 

belső beszéd jellemzi, a költő pe-
dig nemcsak mesél, de ábrázol, 
megmutat és rávilágít is.

Z. Németh István: Csipetnyi 
fény, Vámbéry Polgári 

Társulás, 2019

Hogya György tavaly megjelent 
ötödik kötetét, a Daszvant ár-
nyát kezembe véve kíváncsiság 
és izgatott várakozás fogott 
el. Be kell vallanom, hogy írói 
munkásságához ez idáig nem 
volt szerencsém. A Daszvant 
árnya egyfajta első találkozás 
volt számomra egy kíméletlen, 
olykor-olykor koncentrált fi -
gyelmet igénylő, mégis megren-
dítő írói világgal. 

Elöljáróban fontos mindenne-
mű kertelés nélkül leszögezni, 
hogy a kötetbe rendezett írások 
nem adják könnyen magukat. 
Ennek a szerző is teljes mérték-
ben tudatában van, már csak a 
következő – kötetéből szárma-
zó – gondolatból kiindulva is: 
egyetlen rezgés sem tud másra 
reagálni, mint saját magára(…), 
csak azt tudom befogadni, ami 
bennem van! Ebből a szem-
pontból kijelenthető, hogy a 
kötet csúcspontjain sikerült egy 
hullámhosszra kerülnöm a szer-
zővel. Ezek azok az élmények, 
amikor az olvasó megtorpan – 
csettint egyet, elgondolkozik, 
megrendül. A Daszvant árnya 
bővelkedik ilyen pillanatokban, 
de ezek előcsalogatása kitartást 
és koncentrációt igényel. 

Ahogy a címlapon is olvas-
ható, a kötetben elbeszélések 
és novellák kaptak helyet. Az 
egészen rövidke gondolattöre-

déket felvillantó novelláktól a 
hosszabb elbeszélésekig terjed 
a skála. Ami a témaválasztást 
illeti, többszörösen tárul elénk 
például az egyedi nézőpontból 
az írói sors dilemmái, szociális 
krízishelyzetek, a hit és a vallás 
kérdései, illetve a kisebbségi lét 
neuralgikus pontjai is markán-
san felsejlenek – olykor lélek-
melengetően lelkesítve az olva-
sót, máskor kilátástalanságba 
taszítva.  A kötet hatásmecha-
nizmusa elsőre csalóka, minél 
mélyebbre érünk Hogya György 
írói világába, annál érdekeseb-
bé és intenzívebbé válik, annál 
nagyobb hatást gyakorol. Ez az 
említett szerkesztési elv termé-
szetesen csak akkor érvényesül, 
ha lineárisan, az elején elkezd-
ve, a végén befejezve olvasunk. 
Igaz, az írások egymástól füg-
getlenek, tehát véletlenszerűen 
is lehet szemezgetni közülük, 
de azt hiszem, nem ok nélkül 
rendezte őket olyan sorrendbe 
a szerző, amilyenbe. 

Néhány gondolat még arról, 
miért is nehéz olvasmány a 
Daszvant árnya. Induljunk ki 
a következő – ismét a kötetből 
származó – megállapításból: 
aki az írással szemben a mi-
nőségen túl egyéb elváráso-
kat fogalmaz meg, különösen 
a cselekmény egységét várja, 
fogalma sincs a gondolat vil-

lanásainak gyönyörűségéről. 
Nem csupán a cselekmény egy-
ségét kell elfelednünk sok eset-
ben, hanem a tudatos háttérbe 
szorítását is. Még a számomra 
legkedvesebb, Kiegészítések 
az emlékezet apológiájához cí-
met viselő elbeszélésben is egy 
bizarr és életidegen lélektani 
kísérlet szabdalja a hagyomá-
nyos értelemben vett, párbeszé-
dekkel fellazított cselekményt. 
Mindennek természetesen 
megvan az írói eszköztárból jól 
ismert kizökkentő, elidegenítő 
szerepe. Hogya György tuda-
tosan veti ki az olvasót a törté-
netből pont akkor, amikor már 
kíváncsivá vált. Ahelyett, hogy 
hagyná, hogy sodorjon a dra-
maturgiai szempontból rafi nál-
tan megkomponált cselekmény, 
megtorpanásra, gondolkodásra 
késztet – és gondolkodni min-
dig nehezebb, mint sodródni. 
Az esszészerűség és a cselek-
mény háttérbeszorítása a kötet 
további darabjaiban is megfi -
gyelhető bizonyos mértékben, 
van olyan elbeszélés, melynek 
még a címében is szerepel, hogy 
egy elárvult esszét olvasunk. 

A Daszvant árnya tág hori-
zontot nyit térben és időben, 
nem véletlenül nyilatkozta a 
szerző is egy korábbi inter-
júban, hogy erre a kötetére 
a legbüszkébb. Ugyanak-

kor az is elmondható – hasson 
bár kettősségnek –, hogy nem 
markol túlzottan sokat, de azt 
kérlelhetetlenül ragadja meg. 

A végére marad a kérdés: 
erodálja-e egy kötet értékét, 
ha a gondolkodás kerül előtér-
be a cselekmény helyett? Nem 
feltétlenül, legalábbis nem 
szükségszerű. Tekintettel arra, 
hogy a szerző mondanivalója 
kiforrott, naprakész és mé-

lyenszántó, esetünkben sem-
miképp. Nem egyszerű viszont 
eljutni hozzá, meg kell küzdeni 
érte, ahogy a gyöngyhalászok a 
mélybe merülnek az igazgyön-
gyökért. Megéri, mert a Dasz-
vant árnyának van üzenete a 
XXI. századi ember számára, 
főként, ha felvidéki és magyar. 

Hogya György: 
Daszvant árnya, 2019

MÉLYRE KELL MERÜLNI AZ IGAZGYÖNGYÖKÉRT Morva Mátyás

PÁRHUZAMOS VALÓSÁGOK
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könyvek között  
N. Juhász Tamás

Bodnár Gyula legújabb köte-
te, amely az Érkezés Aritmi-
ából címet viseli, 2020-ban 
jelent meg a Nap Kiadó gon-
dozásában. Külön kiemelen-
dő, hogy ez a szerző első ver-
seskötete. 

A viszonylag rövid köny-
vecske mindössze száz oldal-
ból áll. Ahogy a szerző meg 
is említi, a kötetben szereplő 
versek már megjelentek kü-
lönböző irodalmi folyóira-
tokban és más lapokban, így 
az olvasó ezek gyűjteményét 
olvashatja összerendezett for-
mában. Az Érkezés Aritmiá-
ból két elkülönített rész-
ből áll: Jég a leszállópályán 
(2014–2020) és a Szabadság 
ellenszélben (1968–1974). A 
könyv első felére jellemző a 
központozás hiánya, amely 
Cormack McCarthyt idézhe-
ti meg az olvasóban. Erre az 
egyik versben történik kika-
csintás is (az Áruházi inter-
mezzo című versben: Nem 

vénnek való vidék). A szerző 
a felépített rímképletet sok-
szor szándékosan megtöri, 
hogy a vers ritmusa meg-
törjön, de érdekes módon a 
dallamosság nem csorbul. A 
rímeknek köszönhetően nem 
beszélhetünk hagyományo-
san vett szabadversekről, 
ezek érzülete mégis megta-
lálható a szövegekben. A ver-
sekre ugyancsak jellemzőek 
a fotószerű pillanatképek és 
az érzések megragadása. Az 
„erős képek” nagyzási mániá-
ját mellőzi ez a kötet. A szöve-
gekben egyszerűbb jelenetek 
szerepelnek és ez ugyancsak 
a kötet erényei közé tartozik. 
Az első ciklusban számtalan 
visszatérő témával találkoz-
hatunk, ilyenek a nővérek és 
a kórház, a hajó, a tenger és 
az óceán, illetve a madarak 
és a repülés motívuma. A 
szerelem ebben a könyvben 
egy régi, dohos jelenség, mely 
mára már sokkal inkább egy 

emlék vagy a régi idők ma-
radványa. Nosztalgikussá át-
alakulva inkább csak szeretet 
érzését idézi meg az olvasó-
ban. 

A könyv második ciklusa, 
amely valójában évtizedekkel 
korábban készült versekből 
áll össze, kissé más érzetet 
ad, mint az első szakasz. A 
tenger témája visszatér itt is, 
de sokkal inkább az elmúlás 
és az újjászületés érzületét 
közvetíti. A szövegek látszó-
lag ugrálnak egy-egy gondo-
latból a másikba, mindezek 
ellenére összefüggnek egy-
mással. A kötetet mindazok-
nak ajánlom, akik szeretik a 
hagyományosabb verseket, 
ugyanakkor a nosztalgia ér-
zetét nem a formában kere-
sik, sokkal inkább a monda-
nivalóban.

Bodnár Gyula: Érkezés 
Aritmiából, NAP Kiadó, 

2020

NOSZTALGIA-VONAT

színház
UTALÁSOK, KARAKTEREK, SZAGOK

Szeptember 22-én mutatták 
be Matusek Attila rendezésé-
ben a Hamlet című darabot a 
Benkő Géza Stúdióban. Az elő-
adás a Pozsonyi Színművésze-
ti Főiskola, a Symbol Polgári 
Társulás és a Komáromi Jókai 
Színház közös munkájából 
született, teret kaptak benne a 
fi atal színészek (Szebellai Dá-
niel, Katona Eszter, Hostoms-
ký Fanni, Hégli Bence, Melecs-
ky Kristóf), hogy megmutassák 
magukat egy hálás mű adaptá-
ciójában. A komáromi színház 
műsorán még soha nem szere-
pelt a Hamlet, tehát az alkotók 
azzal a biztos tudattal nyúl-
hattak a Shakespeare-műhöz, 
hogy az előadásnak otthont 
adó színház számára minden-
képpen különleges lesz. 

Tartalmazott az előadás 
ügyes megoldásokat. Egyrészt 

utalások útján játékba hozott 
olyan műveket, mint az Othel-
lo, vagy a Rosencrantz és Guil-
denstern halott, és az eredeti 
mű helyszínére, Dániára utaló 
elemek is akadtak (a díszlet 
Jysk minőségű konyha volt). 
A darab nem szituálta magát 
egyetlen korba sem. Vagány, 
napjaink fi ataljait megidéző 
szleng vegyült királydrámá-
ba illő passzusokkal. Voltak 
gurulós bőröndök, mikró, 
napjaink ruházata, de végére 
a kardpárbaj és a halálese-
tek korunktól idegen kezelési 
módja azért odakeveredett. 

Az, hogy a színészek mind-
egyike, Szebellai Dánielen, 
Hamlet megtestesítőjén kívül, 
két-két karaktert játszottak 
el, teret biztosított a színészi 
kvalitások bemutatására. A 
karakterek jelleme terén is 

adott újítást a darab. A tesze-
tosza Poloniust keresztapai 
alakká változtatták, és a fő-
szereplő áruló barátai ezúttal 
nők lettek, sugalmazott leszbi-
kus beütéssel. Sajnos, a dráma 
nőalakjainak újraértelmezése 
nem történt meg, Hamlet ap-
jának szelleme mellé pedig 
beraktak pár szellemkollégát, 
pedig nem tettek hozzá a han-
gulathoz.

Hamlet nem az a krízist 
megélő értelmiségi volt ebben 
a feldolgozásban, amilyennek 
az eredeti változat bemutatja 
őt. Új tulajdonságokkal ruház-
ták fel. A főzés lett a hobbija, 
ugyanis a fi lozofálását mindig 
kulináris kényszercselekvés 
kísérte. Emellett szexuális 
frusztráció is kínozta (Ophe-
lia mellett Rosencrantzékat 
is zaklatta, aztán agresszióba 
csapott át az enyelgése). Sha-
kespeare újítása volt, hogy 
a hős töprengése kiszólás-
sá válik a közönség felé, ám 
a válasz sose volt kötelező A 
fi gyelemfüggőség nyilvánva-
ló jelei akkor jelentkeztek a 
leglátványosabban a komáro-
mi Hamletnél, amikor addig 
nyaggatta nézőit, míg nem 
érkezett tőlük reakció a kér-
déseire. Ezek nem is lennének 
problémás változtatások, hi-
szen beleférnek a hamleti jel-
lem spektrumába, de volt más 
is. Magamutogatása odáig fa-
jult, hogy mostohaapja és saját 
anyja előtt erotikus, bőrruhás 

táncot adott elő, hogy feltárja 
apja meggyilkolásának körül-
ményeit, de Claudius bűntu-
datos helyett inkább undorral 
küzdőnek tűnt. Egy későbbi 
jelenetben legjobb barátai 
hulláit darabolta fel és pakolta 
a hűtőbe. A fokhagyma, bors 
és ecet szagú színháztérben 
Hamlet lényege veszett el. Az 
alapjáraton ártatlan, a világ 
visszásságaitól gyötrődő, az 
őrültet csupán eljátszó fi úból 
csapongó elméjű szociopatává 
vált. A legdominánsabb érzés, 
amit ez az értelmezés a né-
zőkben keltett, a kínosság ér-
zete volt. Az jutott eszembe az 
előadás végén, ha más címet 
adtak volna a darabnak, talán 
felkészíthették volna a befoga-
dóikat erre. Mondjuk: Hamm 

lett, avagy mi így feszengünk 
a konyhában...

Látszott, hogy van az elő-
adásban munka és lelkesedés, 
és ez értékelnivaló, de valami 
csúnyán elcsúszott. Polgár-
pukkasztónak túl fi nomkodó 
volt, diákoknak szánt alko-
tásnak túl durva. Modern fel-
dolgozáshoz félt elengedni az 
alapmű kezét, adaptációnak 
pedig túlságosan elárulta a 
mintajául szolgáló mű szel-
lemiségét. Szívből remény-
kedem, hogy legközelebb az-
zal az érzéssel gazdagabban 
mehetek ki a fi atal generáció 
újabb alkotásáról, hogy őszin-
tén ajánlani tudom azt mások-
nak is.

Dömötör Ede felvételei

Juhász Kornélia
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Tóth László

Amikor erre a köszöntőre 
készültem, könyvtáramból 
kiemeltem a Vajkai Miklós-
könyveket (tizenkét vékony 
kötetet). Közel ötven év alatt 
(hisz első írásait még az 1970-
es évek elején kezdtem közölni 
a dunaszerdahelyi járási lap-
ban, a Csallóközben, melynek 
irodalmi rovatát sikerült rövid 
idő alatt – s nem utolsósorban 
az ő írásainak köszönhetően – 
tágabb körben is ismertté ten-
nünk). Tizenkét kötet(ke) tehát 
– gerincük össz-szélességét 
nézve: 13 cm. 

Sok ez, vagy kevés? Attól 
függ, honnan nézzük. A könyv-
táram felől: sok, vagy szerényen 
mondva is éppen elegendő, 
mert szembetűnő lyuk tátong-
na a helyükön, ha polcomról 
levenném őket, s a jobbról is, 
balról is mellettük levő könyvek 
egymásnak dőlnének nélkülük.

De vajon összedőlne-e a szlo-
vákiai magyar irodalom Vajkai 
nélkül?

Az első pillanatban adódó 
válasz, a látszat(ok) szerint: Á, 
dehogy! Hisz talán észre sem 
veszi senki a hiányát, azt, hogy 
már több mint másfél évtizede 
egyáltalán nincs jelen benne. 
Igaz, a szlovákiai magyar iro-
dalom azóta már (majdnem) 
összedőlt, s ez, ami helyette 
most látszik, már nagyon nem 
az, ami volt (s főleg nem az, ami 
lehetett volna), de nem Miklós 
hiánya miatt. 

Hallgat? Alkotói válságba 
került? Kiszorult? Vagy csak 
egyre jobban elhatalmasodó 
közösségi amnéziánk áldozata? 

Esetleg csak a közeg szűnt 
meg, amely a felszínre vetette, 
és három és fél évtizeden át ott 
tartotta őt?

Mindez most nem so-

kat számít, bár mindegyik 
válasz(lehetőség) lehetne el-
gondolkodtató is.

De én most mégis azt gondo-
lom, hogy a kérdést nem lehet 
így feltenni. Mert valamely iro-
dalomból az is hiányozhat, ami-
ről (akiről) nem is tudjuk, hogy 
hiányzik. Csak belegondolni le-
het abba, mennyi minden más-
képp alakulhatna valakinek 
a tevékeny és tartós jelenléte 
mellett, s mennyi minden más-
képp alakult így, hogy nincs je-
len valaki – mert lemondtunk 
róla, mert ő mondott le rólunk, 
mert lemondott: önmagáról –, 
akinek pedig nagyon jelen kel-
lene lennie köztünk. 

Márpedig Vajkai Miklós, 
most már látjuk, nagy hiánya 
szépprózában oly szegény rész-
irodalmunknak (irodalomré-
szünknek). De lehet, hiányzó 
hang, hiányzó szín, hiányzó 
lehetőség általában kortárs 
magyar szépprózánk nagyze-
nekarában is. És néhányan azt 
is tudjuk: milyen fontos és ösz-
tönző volt a jelenléte tevékeny 
korszakaiban, amiből arra is 
bátrak vagyunk következtetni, 
hogy ma is mennyire fontos le-
hetne… 

Jómagam, mint említettem, 
vagy félszázada ismertem meg 
a Csallóköz révén, ott kezdtem 
közölni első írásait (akkor még 
Nagy volt – Nagy Miklós Vajká-
ról). Azután az Irodalmi Szem-
léhez kerültem, ahol viszont 
nem emlékszem, hogy akár 
egyetlen novelláját, elbeszélését 
is közöltem volna, noha írásai 
akkor már sűrűn szerepeltek 
a (cseh)szlovákiai magyar la-
pokban. Aminek talán az lehet 
a magyarázata, hogy az időben 
alapjában már más pályákon 
mozogtunk. De amikor az évti-

zed vége felé a kor fi atal íróiból 
verset és prózát vegyesen közlő 
antológiát szerveztem, termé-
szetesen az elsők közt, kiemelt 
helyen írtam fel annak szóba 
jöhető szereplői közé a nevét.

A Megközelítésből (1980) 
azonban, mert ez lett antológi-
ám címe, önhibáján kívül (mert 
úgy alakultak a körülmények 
ezzel a gyűjteménnyel) – a többi 
prózaíróval együtt – kimaradt.  

De önhibáján kívül a követ-
kező antológiából, a Próba-
útból (1986) is hiányzik, mert 
nemzedékileg már nem tarto-
zott annak szereplői közé, és 
1982-ben megjelent önálló kö-
tetével is megelőzte őket. 

S hiába volt (még) úgymond 
jó passzban a rendszerváltás 
körüli és közvetlenül utána kö-
vetkező időkben is, az esemé-
nyek önhibáján kívül elmentek 
mellette, s bár akkoriban egy-
más után alakultak az új ki-
adók, azok is.

1993-ban önhibáján kívül 
nem lett novellaválogatása Bu-
dapesten (akkori kiadómmal 
hiába pályáztunk rá, a támoga-
tásokról döntő kuratóriumok-
ban, szintén önhibáján kívül, 
senki nem ismerte a nevét).

S bár 1997-ben Szlovákiában 
készült ugyan  egy válogatása 
az addigi írásaiból (Forte pia-
no), az, s most is önhibáján kí-
vül, visszhangtalanul múlt ki. 

Miként amikor a 2000-es 
évek első felére eső újabb fel-
lángolásának bizonyítékaiként 
egymás után s évente jelen-
tek meg új könyvei a Napnál 
(2000 és 2004 között hat, sőt, 
ha korábbi mesegyűjteménye 
új változatát is hozzávesszük: 
hét!), azok kritikai észrevéte-
lezése – A zöld kígyógyermek 
című mesekötetét leszámítva –, 

irodalmi-szellemi életünk ne-
gatív változásai folytán szintén 
elmaradt. Mondanom sem kell, 
ön-, illetve művei hibáján kívül, 
mert önsúlyuk révén méltók let-
tek volna a szélesebb fi gyelemre 
is. Nagyjából az ezredfordulótól 
ugyanis olyan átrendeződések 
mentek végbe a szlovákiai ma-
gyar irodalomban, annak létét, 
létjogosultságát, létezhetőségét 
is kétségbe vonva, s az önma-
gukban bajosan kárhoztat-
ható posztmodern esztétikák 
ideologikus értelmezésével és 
kizárólagosságuk hirdetésével 
fellépő kritika saját egyedural-
mi törekvéseinek és érdekei-
nek megfelelően – szemléleti, 
és nem értékelvűségi alapon 
– fogott bele annak káderezé-
sébe, lemondva addigi színe-
inek, értékeinek, s a jövőben 
is lehetséges útjainak jelentős 
hányadáról. Így került ki az új 
„kánon” látóköréből az egyetlen 
érdekszövetséghez sem tartozó 
Vajkai Miklós is (nem tekintve 
például arra, hogy prózája hány 
szállal kötődik akár az irodalmi 
posztmodernhez is).  

Írónk tehát világéletében ma-
gányosan járta útját – a Fekete 
szél nemzedékéhez még nem, 
az iródiások Próbaútjához 
pedig már nem tudott csatla-
kozni, s magányosan az iroda-
lomban nagyon nehéz. Volt idő, 
amikor úgy látszott: Nagy Mik-
lósnak – mert ez volt a család-
neve – van, sőt nagy ereje van. 
De mint ahogy minden ember 
és minden érték törékeny és 
sérülékeny, az volt ő is, s mi 
talán nem fi gyeltünk erre (rá) 
eléggé. Neki pedig tizenhat éve 
már, hogy eddigi utolsó könyve 
megjelent (addig, huszonkét év 
alatt tizenkettő). Most a hetve-
nedik életévét tölti, és Gúnyárd 
megye egykori hírnöke – Szi-
geti László nevezte őt így egyik 
interjújának címében – gyanít-
hatóan beletörődött már élete, 
pályája ilyetén alakulásába. 
Abba, hogy sokáig a kenyérke-
reső fi zikai munka kényszere 
húzta vissza írói pályája kitelje-
sedésétől, újabban pedig egész-
sége tudomásunk szerinti meg-
rendülésével erre már a remény 

is elveszni látszik? Vagy talán 
mégsem? Mindenesetre, akár-
hogy is van, mi, barátai, tisz-
telői, hajdani olvasói – tehet-
ségének egykor mindennapos 
tanúi – beletörődhetnénk-e? 
Beletörődhetnénk-e Wohl Edu-
árd és társai fojtott légkörű 
Gúnyárd megyei és pressvári 
történeteinek elnémulásába, 
folytatásuk elakadásába, iroda-
lomtudatunkból való eltűnésé-
be (eltüntetésébe)? És minden, 
amit az utóbbi több mint másfél 
évtizedben nem írt meg (nem 
írhatott, illetve nem tudott 
megírni, vagy akár csak nem 
ismerhetünk tőle) – például 
ama Classica natura címmel, 
tizenhárom–tizenöt kötetre 
tervezett, a balzaci Emberi 
színjátékra fi gyelő regénycik-
lusát, melyet még egy, másfél 
évtizeddel ezelőtti interjújában 
is emlegetett –, nekünk: egyko-
ri tényleges, illetve lehetséges 
olvasóinak nem hiányzik-e? S 
világunkban az az emberi-írói 
tapasztalat, melynek Vajkai 
Miklós-i összegzését akár e 
regénysor – vagy egyéb új, ál-
talunk eddig ismerhetett írásai 
sora – is jelenthetné…

Nézem Szeberényi Zoltán 
portréesszékből összefűzött, 
még 2000-ben megjelent 
(cseh)szlovákiai magyar iro-
dalomtörténetét, melyben a 
hetvenes években indult próza-
írók közül Grendel Lajos után 
Vajkai Miklóssal foglalkozik 
a legnagyobb terjedelemben. 
Ugyanannyiban, mint az előtte 
induló Bereck Józseff el, Kovács 
Magdával, és neki tulajdonít-
ja társai közt a legnagyobb 
súlyt. Márpedig Szeberényi-
ről mindannyian tudjuk, hogy 
igen jó és megbízható ítész, és 
ha valakiről ő mond valamit, 
akkor az bizonnyal úgy is van. 
Amit előbb-utóbb nekünk is be 
kell(ene) látnunk. És bíznunk 
abban is, hogy új, számunkra 
eddig ismeretlen írások is ke-
rülhetnek még elénk írónktól… 
Hogy Vajkai Miklós ne csak 
múltunk elfeledett, hanem jele-
nünk élő, eleven része is legyen, 
lehessen…

életmű
GÚNYÁRD MEGYE HÍRNÖKE
Vajkai Miklós keresése hetvenedik születésnapján

Minimal Caorle 2
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Dobos László

Az első pontot keresem, a meg-
határozót. Talán Kassa, 1949. 
Igen. Esztelenségekből tánto-
rogtunk elő, húszévesen. Kultu-
rális seregszemlére készültünk, 
a háború utáni elsőre. Népi tán-
cot írtunk, kánont énekeltünk. 
Ady-verseket szavaltunk. Én A 
grófi  szérűnt mondtam. Előtte 
éjszakák hosszán gyakoroltuk, 
asztalra állva mondtuk a köl-
teményeket, hogy majdan le ne 
szédüljünk a színpadról.

Otthon Petőfi t szavaltunk, a 
városba már Adyval jöttünk. 
Görcs oldása volt ez: ösztönö-
sen más szavakat, más ritmust 
kerestünk: „Korgó gyomrú ma-
gyar paraszt, / Hát mi vagyok 
én neked?”

Kisiskolásként annyiszor is-
mételtük, hogy refrénné kövült 
a szánkon. Megmosolyogtuk 
magunkat, a másik pillanatban 
érthetetlenül meghatódtunk. A 
nagyvilágot, sok minden össze- 
függését nem tudtuk, csak jöt-
tünk. Megtanultuk és mondtuk 
a refrént, az Ady-refréneket.

A semmiből kezdés állapo-
ta — ismert, sokszor mondtuk 
már. Sokan tanúi, részesei vol-
tunk; élményünk, de ezen túl 
más is. A kötések, a szellemi 
kötődések sora: kitörés a szel-
lemi vákuumból. Amíg a féle-
lemből verskeresés, versmon-
dás lesz. Kimondható nevek: 
Petőfi , Ady, verscímek sora.

S az élni akarás egyre konkré-
tabb megfogalmazásokat kíván. 
Helymeghatározásokat, az ösz-

tönös mozdulatok eligazítását. 
A csehszlovákiai magyar iroda-
lomnak van egy sajátossága: az 
egymás után jövő nemzedékek 
élménye azonos vagy hasonló. 
Én élményeim során — hábo-
rú, megaláztatások — jutottam 
el az élő irodalomhoz, Fábry-
hoz. Előbb az élményközösséget 
éreztem meg írásaiban. Fábry 
erkölcsi magatartást példáz és 
fogalmaz. Élmény és erkölcs kö-
tődése: nemzetiségi irodalmunk 
alapvető ismérve. Utólag tuda-
tosítom: irodalomba lépésétől 
haláláig Fábrynak ezáltal van 
meghatározó szerepe a csehszlo-
vákiai magyar irodalom alaku-
lásában. Fábry életműve etikai 
tételekre alapozott építmény, s 
ez építmény tartóváza Ady köl-
tészete — Ady a Fábry-életmű 
meghatározója. Dokumentálni 
szeretném e viszonyt, hitelesen 
talán így bizonyítható legjobban.

„Én abban a mértékben, 
ahogy lekoptak rólam a kato-
namundér darabjai, öltöttem 
magamra Adyt, hogy egy éle-
ten át vele, általa éljek, szóljak.”

S Ady hatása nemcsak egy-
személyes. „Ady Szlovákiában 
diákok, cserkészek demokra-
tikus jelszava lett, és később a 
dolgozó ifjúság, ifjúmunkások 
dala és zenéje.”

A Magyar Nap 1936. novem-
ber 22-i számában olvashatjuk: 
„Nincs munkás- és paraszt-
kultúregyesület, amelyik ne 
ismerné az Ady-versek hódító, 
forradalmasító igézetét.”

 A fasiszta szlovák állam évei. 
A Magyar Hírlapban nyilatko-
zatok hosszú sora jelenik meg 
Adyról. P. Sz. tanonc mondja: 
„…Egy könyvből kivágtam az 
arcképét, felfüggesztettem a 
szobánkban. Hadd lássam ma-
gam előtt egy igaz ember arcát, 
mert úgyis kevés van ma ebből 
a fajtából Pozsonyban.”

S idézhetnénk még hosszan. 
Ady nagy területen érintette a 
csehszlovákiai magyar kultú-
ra első, háború utáni kibonta-
kozását. Mégis: az Ady-hatás 
fókusza és kiteljesítője Fábry. 
Adyt Fábry fordította „cseh-
szlovákiai magyarra”. Fábry 
Adyhoz való viszonya történel-
mi jelentésű felismerést hor-
doz: a kisebbségi irodalomnak 
létkérdése a progresszív szelle-
mi vonulatokhoz való igazodás 
és felzárkózás.

Fábry Adyhoz való viszonya a 
kisebbségi és a nemzeti iroda-
lom eszmei-erkölcsi kapcsola-
tának lehetőségét bizonyítja és 
dokumentálja.

Fábry a háborúból, a pusztí-
tás térségeiről jövet találkozott 
Adyval. A találkozást megpe-
csételő vers az Ember az ember-
telenségben. Innen és ezzel kez-
dődik Fábry elkötelezettsége:

„Ékes magyarnak soha szebbet
Száz menny és pokol sem 
  adhatott:
Ember az embertelenségben,
Magyar az űzött magyarságban, 
Újból-élő és makacs halott.”

ADY ÉS FÁBRY

DOBOS LÁSZLÓ KITAPOSOTT ÖSVÉNYEI Póda Erzsébet

„Az emlékezet szövevénye 
kitaposott ösvényeket őriz... 
Arcokat hordunk magunkban, 
arcok mosódnak semmivé, 
majd újak tűnnek fel az előzők 
helyén. Mint a folyamok örök 
mozgása: elmegy és újra jön 
a víz.” Ezzel a mély üzenetet 
hordozó gondolattal kezdődik 
Dobos László 1968-ban meg-
jelent regénye, a Földönfutók, 
amely után munkássága vala-
mennyi mozdulatában sajátos 
meggyőződéssel igyekezett 
tenni a nemzetéért: újra meg 
újra. 

 „A patetikus hangot, a stílus 
emelkedettségét szépprózája 
egyik jellegzetességének tart-
ják. A másikkal, az önéletraj-
zi ihletéssel és a harmadikkal 
együtt, amelyik az életmű lé-
nyegi ellentmondására utal. 
Arra, hogy a valóságanyag, az 
ún. ábrázolt tárgyiasságok né-
pi-paraszti, nemzeti-nemzeti-
ségi jellegét az elbeszélők s az 
alakok jó része kívülálló mód-

ján ítélik meg, az együttérzés 
helyett sokszor a bírálat hang-
ján szólnak. Olyannyira, hogy 
a barát és pályatárs, Tőzsér 
Árpád okkal beszél talányról: 
Magyarországon vajon miért 
tartják »népi írónak« Dobost, 
holott a munkáiban a falu 
mint téma erősen stilizált, ha 
pedig jelen van, az elmara-
dottság, a bigottság jelképes 
helyszínévé válik.” Jegyezte fel 
az író pályájáról Márkus Béla.  
Dobos László bírálta a „sze-
mélyi kultusz »mocsarába« 
való zuhanást”, szerinte „le 
kell vetni Trianon, s a század 
magyarellenes bosszúállása-
inak hordalékát, visszahódí-
tani elsarcolt történelmünket, 
küzdeni önrendelkező erköl-
csi, politikai jogosságunkért, 
hogy saját sorsunkról magunk 
dönthessünk. S fáradhatat-
lanul építeni a magyar–ma-
gyar integrálódás, az egységes 
nemzet intézményrendszerét”. 

Az alkotó ember – aki a kez-

detektől nevelni igyekezett 
közössége tagjait, először ta-
nítóként, majd íróként és po-
litikusként is – magyarsággal 
kapcsolatos nézetét egyik in-
terjújának címe tömöríti „Már 
nincs hova hátrálni!” Ezt emlí-
tették meg 2010-ben az író 80. 
születésnapját ünneplő jeles 
társaság tagjai, aláhúzva, ez a 
„meg nem hátrálás” példamu-
tatás a magyarság számára. 
Ugyanezen a születésnapi kö-
szöntőn elhangzott, hogy Do-
bos László a felvidéki magyar-
ság romjaiból építkező ember, 
az ő kitartására és jövőépítési 
akaratára van szüksége közös-
ségünknek. Az író életművét 
összefoglalva hangsúlyozták, 
ha száz ember közül egy em-
bernek hite van, az erősebb, 
mint az a kilencvenkilenc, aki-
nek érdekei.  

Dobos László (1930–2014) 
író, esszéíró, kritikus, iroda-
lom- és művelődésszervező, 
könyvkiadó, politikus, több 

szlovákiai magyar intézmény 
létrehozásában szerzett érde-
meket. Tanulmányait szülő-
városában, Királyhelmecen és 
Sárospatakon végezte, majd 
Pozsonyban tanult, magyar–
történelem szakon. Főiskolai 
tanársegédként, később lap- 
és könyvkiadói szerkesztőként 
dolgozott: az Irodalmi Szem-
le főszerkesztője, a Madách 
Könyvkiadó igazgatója volt. 
1968–1978 között a Csemadok 
KB elnöke, parlamenti képvi-
selő, tárca nélküli miniszter. 
1970 után politikai nézetei 
miatt tisztségeiből leváltották, 
íróként évekre elhallgattatták, 
amit nehéz teherként viselt 
egész életében. Az 1970-es 
évek második felétől publi-
kálhatott újra. 1989-től újból 
igazgatója a Madách Kiadó-
nak, 1990–1994 között parla-
menti képviselő, a Magyarok 
Világszövetségének társelnö-
ke. Sokat tett a csehszlovákiai, 
majd a szlovákiai magyarság 

anyanyelvi kultúrájának fenn-
maradásáért. 2007-ben a Ma-
gyar Művészeti Akadémia ren-
des tagjává választották. Első 
regényeit (Messze voltak a 
csillagok, 1963, Földönfutók, 
1967) a „csehszlovákiai ma-
gyar” epika megújulásaként 
jegyzik. 

múltidéző

Átkelés
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Három Vivaldi

Az egyik Vivaldiból bizony dózse lett,

és Dózse akkoriban nem lehetett akárki.

A másik Afrika szarván hajótörést szenvedett

hajós volt, a kalandos lelkű Vivaldi.

Ott halt meg a viharos szomáli vizeken,

s otthon meggyászolta a város, a család.

Az első a trónuson hunyt el, a kezében

jogar. Talán jó volt, talán galád.

Aztán mindenki elfeledte, szavát, arcát

letörölte a gondos gyász. A sírokon kankalin

tanyáz, tarka rovarok, üzekedő kutyák.

A harmadik a muzsikus. Odaát, ha találkoznak,

meghajlik-e a jogar, az evező a violin

előtt? Köszön-e a dózse a muzsikusnak?

Gágyor Péter

Kövesdi Károly költő, író, szer-
kesztő, a Szlovákiai Magyar 
Írók Társaságának választ-
mányi tagja a huszonkette-
dik európai újságíró, akinek 
munkásságát Európa-érem-
mel jutalmazták. A kitünte-

tést azon személyek vehetik át, 
akik magas színvonalú, felelős, 
szellemes, sok kockázatot vál-
laló sajtóemberi tevékenységet 
végeztek. Kövesdi Károly első 
versei és írásai 1973-tól jelentek 
meg a hazai magyar lapokban. 

Eddig tucatnyi könyvet pub-
likált, a verseken kívül több 
gyermekvers-kötete jelent meg, 
és tíz antológiába válogatták be 
műveit.

-bd-

EURÓPA-ÉREM

Törött vörös

képzőművészet
KÍSÉRLETEZŐ JELLEGŰ MUNKÁSSÁG Nagy Erika

vers

Ugróczky István felvétele

Kovács Barnabás, a sokoldalú 
képzőművész 1974-ben szüle-
tett Dunaszerdahelyen. Szereti 
a kihívásokat, újabb és újabb 

ötletekkel áll elő. Saját beval-
lása szerint  művészetének az 
a fő célja, hogy hatni tudjon 
az emberek habitusára, hogy 

kiszélesítse a rálátást, majd 
pedig aktiválja a belső boldog-
ság állapotát. Volt idő, amikor 
a vonalrajz is nagy szerepet 

játszott az életében. A rajzok 
készítésekor olyan medita-
tív állapotba került, hogy az 
a gondolata sem volt, hogy 
nincs gondolata, fogalma sem 
volt arról, hogy mit fog rajzol-
ni. A semmiből jött az intuitív 
impulzus. Iparművészetében 
helyet kapnak a funkcionális 
extrém bútorok mellett a nem 
bútornak minősülő bútoripari 
termékek is, melyek a látványt, 
a teret hivatottak bekommuni-
kálni úgy, hogy ötvözi az int-
salláció, szobrászat, képzőmű-
vészet és a dizájn fogalmát, a 
fény hangulatával. 

Lipcsey György Munkácsy 
Mihály-díjas szobrászművész 
szerint Barnabás alkotásai 
nagyon művesen vannak el-
készítve. Minimal artos alko-
tó, akinek a munkáit az ipar-
művészet és a képzőművészet 
közé lehet besorolni. Mun-
kássága kicsúcsosodása a ha-
talmas méretű oxidációs mű-
vészet,  tulajdonképpen az ő 
titka, ahogy az is, miként hoz-

za ki a színeket, és miként viszi 
fel a festékanyagokat a fémre. 
Minden egyes panel egyedi és 
megismételhetetlen. „Nagyon 
érdekes, kísérletező jellegű a 
munkássága, és a nagyméretű 
fémtáblára felvitt, különleges 
technológiával készült képei 
mint önálló képzőművészeti 
alkotások is érdekesek, de jól 
alkalmazhatóak lennének pél-
dául a magyar építészetben is a 
minimal artos építészet kiegé-
szítésére. Megszállottan dolgo-
zik, nem lehet megtörni, teljes 
erőbedobással teszi azt, amit 
tenni akar.“ 

Kovács Barnabás művészete 
egyedi és utánozhatatlan. Ha 
megtalálja magát egy-egy ki-
fejezési formában, fanatikusan 
veti bele magát a feladatokba, 
s ha kialszik a tűz, akkor leáll, 
hogy átadja a teret valami új-
nak. 
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zengőrét

„Kedves Barátom, először is 
bemutatkoznék. Brumiarcnak 
hívnak. Pár napos voltam, ami-
kor anyukám azon gondolko-
dott, hogy milyen nevet adjon 
kisfi ának, de nem tudott dön-
teni. Egyszer csak mama be-
lépett, és azt mondta: »Olyan, 
mint Brumi volt.« A nagypapá-
ra emlékeztettem őt, aki mesz-
sze kóborolt egy hideg télen, 
s azóta sem látták. Így aztán 
én lettem a Brumira hasonlító 
arcból Brumiarc” – ezekkel a 
mondatokkal kezdődik Rajko-
vics Péter mesetrilógiájának 
első kötete, amely Brumiarc és 
a Kicsi címmel 2013-ban jelent 
meg Potháczky Angéla bájos 
illusztrációival. Ahogy az lenni 
szokott, a csintalan medvebocs 
mindenre kíváncsi, gyorsan is-
merkedik a környezetével, ám 
egy napon eltéved és csakha-
mar egy városban találja ma-
gát. Találkozik egy kisfi úval, 
akit Kicsinek nevez el, majd 
kezdődhetnek a nem minden-

napi kalandok. Végül találkozik 
rég elveszettnek hitt nagyapjá-
val, aki éppen egy állatkertből 
szökött meg. Sikerül üldözőik 
elől elbújniuk, és szerencsésen 
hazatérniük.

A folytatás négy évvel ké-
sőbb, 2017-ben látott napvilá-
got Fodor Miklas Veronika raj-
zaival. A Brumiarc és a cirkusz 
jóval szórakoztatóbb, mint az 
első kötet, remek párbeszédek-
kel, humorral meséli el mackó 
hősünk újabb kalandját, útjára 
elkíséri egy mackólány, Csen-
des is. Ősz vége van, a medvék 
téli álmukra készülődnek. A 
város szélén egy cirkusz veri 
fel a sátrát, a két kíváncsi bocs 
pedig alvás helyett felfedező 
útra indul. Összebarátkoznak 
Barnával, aki szintén med-
vekölyök, mellesleg a cirkusz 
sztárja, és akaratlanul is részei 
lesznek nagy sikerű műsorának 
a porondon. A közönség sorai-
ban ott ül Kicsi is, a régi barát, 
aki azonnal felismeri Brumiar-

cot, és megszökik édesanyjától, 
hogy pajtását üdvözölhesse.

A harmadik kötetre csak egy 
évet kellett várniuk az olvasók-
nak, a Brumiarc a Csallóköz-
ben című folytatás Jarmila Šaf-
ránková illusztrációival jelent 
meg. Ez a történet még az első 
kettőnél is izgalmasabb. Tavasz 
van, hősünk és barátnője az er-
dőben sétál, amikor egy fehér 
furgonból orvvadászok támad-
nak rájuk, és nem menekülhet-
nek altatólövedékeik elől. Az 
autó egy médiasztár, újgazdag 
házaspár villája felé indul út-
nak, akik úgy gondolják, már 
csak egy magánállatkert hiány-
zik a boldogságukhoz.

Rajkovics Péter mesetrilógiá-
ja nagy sikert aratott a kisebb 
és nagyobb olvasók körében 
egyaránt. Brumiarcot és bará-
tait pedig, akiket kíváncsisá-
guk gyakran sodor veszélyes 
helyzetekbe, három különböző 
grafi kus álmodta papírra, és 
mindegyik remek munkát vég-

zett. A könyvecskék bőven il-
lusztráltak, jó nézegetni őket, a 
történetek kedvesek, egyszerű-
ek, tanulságosak. Ahogy a fül-
szövegben olvashatjuk, „remek 
olvasmány a felcseperedő gyer-
mekeknek, s a lelkükben még 
mindig gyermeki fényt őrző 
felnőtteknek”. A magam részé-
ről el tudom képzelni a három 
történetet egy kötetbe össze-
gyűjtve, de ha a szerző a foly-
tatás mellett döntene, arra is 
vevő lennék. Rengeteg fi atal te-
hetséges költő és író bontogatja 
a szárnyát tájainkon, ám keve-
sen gondolnak a legkisebbekre, 
gyermekirodalom terén sajnos 
nem mondhatjuk, hogy bőven 
el lennénk látva utánpótlással. 
Köszönet és tisztelet Rajkovics 
Péternek, hogy ebben a „ma-
gas” irodalom által sokszor le-
nézett, de cseppet sem könnyű 
műfajban értékeset, időtállót 
tett le az asztalunkra.

Rajkovics Péter: Brumiarc 
és a Kicsi, Mediaimpress, 2013

Rajkovics Péter: Brumiarc 
és a cirkusz, OpenReg 

Területfejlesztési Intézet, 2017
Rajkovics Péter: Brumiarc a 

Csallóközben, OpenReg 
Területfejlesztési Intézet, 2018

Ez az erdő nem olyan volt, mint 
az övék. Alig pár magasba nyú-
ló fa alkotta, mellette sík terep 
terült el, de csodásan sütött a 
nap, s úgy érezték, a szabadság 
fénye újra átöleli őket. Néhány 
nyulat láttak elszaladni a tá-
volban, majd egy vaddisznó is 
feltűnt, de az is inkább távolról 
fi gyelte a két idegent.

– Hol lehetünk, Brumiarc? – 
kérdezte Csendes.

– Messze a mi erdőnktől, 
egy lapos földön, ahol nincse-
nek dombok. Ott a nagy háznál 
láttam a távolban hegyeket, de 
a másik irányban minden sima 
volt. Ezért is tudtunk olyan 
gyorsan futni.

– Itt minden más, még az 
erdő is.

– Nem más, csak mi va-
gyunk idegenek és a többi állat 
nem tudja, vajon félni kell tő-
lünk vagy barátsággal közeled-
hetnek. Mi sem szeretjük, ha 
mások jönnek az erdőnkbe.

– Főleg az olyanokat, mint 
azok az emberek, akik elvit-
tek bennünket, és ki tudja mit 
akartak velünk csinálni. Elal-
tattak azzal a lövedékkel, és az 
a nagy ház, biztosan oda akar-
tak vinni. Félelmetesnek tűnt 
kívülről is.

– Az is volt, de szabadok va-
gyunk. 

Ekkor hirtelen emberi zajok-
ra lettek fi gyelmesek. Finom 
léptekkel jött egy nő és egy 
férfi , s náluk is ketrec volt. A 
két medve óvatosan hátrébb 

vonult, és várta, mi fog történ-
ni. Fel voltak készülve az újabb 
menekülésre, de ami ezután 
történt, őket is meglepte.

– Laci, hol engedjük ki az 
őzikét? – kérdezte a fi atal lány.

– Már mindjárt ott vagyunk. 
A jelölése alapján itt élt, apa 
azt mondta, hogy erre volt az 
egész család. Bročný itt szedi 
össze a privát állatkertje helyi 
darabjait, ezt a szegényt is itt 
vadászhatta le. Remélem, a jö-
vőben több szerencséje lesz, és 
nem kerül ilyen őrült újgazda-
gok birtokára.

A fi ú ezután kiengedte a ket-
recből az őzet, amely gyorsan 
elszaladt. Érezte ő is a med-
vék szagát, s azok közelségére 
hamarosan a két fi atal is felfi -
gyelt, mert Csendes egy gallyat 
tört össze.

Laci és Lea szeme találko-
zott Csendes pillantásával, s 
először nehéz volt eldönteni, ki 
ijedt meg jobban. Mindeneset-
re a két fi atal rögtön a föld-
re feküdt, s fekvő helyzetben 
várták, mi fog történni. A fi ú 
apja ugyanis régi erdészcsa-
lád tagja volt, akik az egész 
Kárpát-medencét bejárták. Jól 
tudták azt is, ha a magyar vi-
dék dombos részein medvével 
találkoznak, akkor nem kell 
keresni a közelebbi találko-
zást. Így aztán a fi atalok a föld-
ről fi gyelték Csendest, majd 
szívverésük még hevesebb lett, 
amikor Brumiarcot is megpil-
lantották.

A medvék pedig nézték Lacit 
és Leát, s nem értették, hogy 
lehet, a két ember jobban fél 
tőlük, mint ők. Felbátorodtak, 
és közelebb mentek. Ekkor 
Laci már Leát maga alá temet-
te, hogy így védje azt a lányt, 
akit az alapiskola hetedik osz-
tálya óta titkon szeretett. Csak 
tíz évvel később, a diplomaosz-
tója után árulta el a lánynak 
érzelmeit, s immáron az eskü-
vőjükre készültek.

Lea viszont nem félt. Érezte, 
hogy vőlegénye mellett nem 
történhet vele semmi baj, és a 
két medve közeledésével egy-
re biztosabb volt benne, hogy 
az állatok sem fogják őket 
bántani. Így is lett. Csendesék 
néhány méterre megálltak a 
fi atalok előtt, s ekkor már Laci 
is tudta, nem ez lesz utolsó ál-
latmentésük. Lassan négy láb-
ra ereszkedett, majd mint em-
beri őseink fejlődéstörténetén 
végighaladva már csak lábaira 
helyezte teste egészét. 

Ott állt a két medve előtt, 
és senki sem sejtette, hogyan 
folytatódik állati-emberi tör-
ténetük. Brumiarc szemébe 
nézve viszont tudta, nem vé-
letlenül találkoztak. Lea és 
Laci már elindultak volna 
autójuk felé, amikor észrevet-
ték a két orvvadász érkezését. 
Brumiarcék elrablói közeled-
tek, a medvék gyomra össze-
rándult, s amikor már éppen 
futásra szedték volna a lába-
ikat, egyszerre csak kinyílt 

Laciék kis furgonjának hátsó 
ajtaja.

Csendes ránézett Brumiarc-
ra, s csupán ennyit mondott: – 
Menjünk velük!

A medvefi ú követte a lányt, 
s Lea ugyan nem értette, mit 
csinál vőlegénye, de nem is 
volt ideje nagyon gondolkodni, 
hiszen pillanatok alatt elindul-
tak. A visszapillantó tükörben 
még látták az orvvadászok fe-
hér furgonját feltűnni, de ők 
már távolodtak, és ember nem 
volt a vidéken, aki sejtette vol-
na, hogy éppen két megtermett 
fi atal medvét szállít a könyvelő 
lány és az építész fi ú.

– Szerinted jó helyre visznek 
bennünket? – kérdezte Csen-
des halkan a furgon szűkös ra-
kodóterületén.

– Biztosan. Láttad a fi ú sze-
mét? Azok nem hazudnak. 
Olyan volt, mint amikor édes-
apám rám nézett, ha bajban 
voltam. Nem szólalt meg akkor 
és később sem, csak segített.

– Akkor ez olyan fi ús dolog?
– Kissé olyan. Halk, sőt szót-

lan. Keveset mondunk szavak-
kal, sokkal inkább a cselekede-
teink árulnak el bennünket.

– Értem, Brumiarc. Érzem 
is. Akkor jó helyen vagyunk.

A négyesük pedig haladt, a 
Felső-Csallóköz határán ha-
ladtak, Csallóközcsütörtök, 
majd egy kis kitérő Béke irá-
nyába, s azután megálltak. Egy 
kis házban a semmi közepén, 
távol a falvaktól volt egy kis 

búvóhely, ahol Laci és édesapja 
próbált segíteni az állatokon.

A friss nyugdíjas erdész bent 
várta a fi atalokat.

– Sikerült elengedni a kis 
őzet? – kérdezte Sanyi bácsi, 
Laci édesapja.

– Igen, minden gond nélkül 
ment, apa. Viszont találtunk 
még két állatot, amelyek szin-
tén a magánbirtokról szöktek 
el.

– Honnan tudod, hogy on-
nan menekülnek?

– Elég csak rájuk nézni.
– Hol vannak?
– Az autó hátuljában. De ne 

ijedj meg tőlük!
– Ne viccelj, fi am, láttam én 

már sok mindent.
Valóban látott már sok álla-

tot Sanyi bácsi, de ő is megdöb-
bent, amikor a kis furgonból 
két medve mászott elő. Csal-
lóközi medvék? Ilyen nincs, 
persze azután neki is minden 
világossá vált, bár nem nagyon 
értette, hogy miként juthattak 
a vidékre.

A Bročný házaspár mutatvá-
nyai viszont nem lepték meg 
őket. Két médiasztár, akik a 
valóságshow világából biro-
dalmat építettek, s azt gon-
dolták, állatokkal veszik körbe 
magukat. Arra viszont nem 
gondoltak, hogy mindez mi-
lyen kockázattal járhat. Pedig 
voltak olyanok is a vidéken, 
akik példásan gondozták kü-
lönleges állataikat, amelyekkel 
akár gyerekeknek is segítettek.

MEDVÉK A TÜNDÉRKERTBEN

BRUMIARC A CSALLÓKÖZBEN  (részlet)

Z. Németh István

Rajkovics Péter
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iránytű – fi atal írók rovata

Minimál pont

Katona Nikolas

1.
Ha én kulcs vagyok,
hol a lakat?
Ha ez a félelem egy asztal,
kinek van megterítve
a túlsó felén?
A színeset összemostad 
a feketével.
Gazdátlan ütés hagy nyomot
a zöldben.
Kiszáradt szörfdeszkák
sivatagi homokban.

2.
Szeretnék mondani
valami vigasztalót
a parkettáról.
Cipőnyomok
a falon.
A hasonlító a
hasonlított után
ugrik a mélybe.

3.
Hibáink helyén vadhajtás.
Az tett szabaddá, hogy vannak 
            határaim.
Kirepedezett tenyeremen hajótörés 
        roncsai.

4.
A kidobott tárgyak
éjjel visszajöttek.
Újra köztük sétálsz,
és újranevezed őket.
Ma senki sem
fedez fel semmit.
Csak azt a bimbót
keresem,
amit a rózsabokorban
hagytam tavaly nyáron.

5.
A házunknak macskaeledel szaga lett.
Iszap a lélek, guvatok
ugranak bele.

6.
Papírfecnikből
összeragasztott táj.
Az arcod montázs.
A szád befőttesüveg.
Márványlap szemek.
Mindent én használok,
minden engem
használ.

7.
- Hibáztam?
- tunk.

8.
Hogy a délibábokat
ne lásd meg.
Ehhez nem kell sok,
csak kiszáradt ajkak.
Ne igyál annyit!
Remegő kézmozdulatok,
pixelbe szabott táj.

9.
Egy csipetnyi kurkuma.

10.
Felkelsz  VALÓSÁGGÁ TESZED MAGAD lefekszel
Felkelsz  VALÓSÁGGÁ TESZED MAGAD lefekszel
Felkelsz  VALÓSÁGGÁ TESZED MAGAD lefekszel

11.
Medvehagymát ültetsz 
szemgödörbe.
Nem dúdolod tovább
a dallamot.
Olyanok vagyunk,
mint egy váratlanul
megpattant
villanykörte.

12.
Hajam színe szőkére vált,
mint azé a pasié,
akivel összenéztél
a buszon.
Teát ivott,
de kávéra vágyott.
Amúgy vegán.
Titokban levelezel
vele.

13.
Félreértés vagyok.
Két üveg bor között
[ elférek én is ].

14.
Nem a szó.
Nem a mondatok
közti szünet.
A hangsúly.

15.
Spleen
Nikotin
Selavi

16.
Ázott teafi ltereket
hagytál a lefolyóban.
Penész és emlékek
virágoztak ki a plafonon.
Hány fel nem 
bontott
levél
szemet sem szúrt eddig.
Ami por volt,
most magaddal viszed.
Kamráidban változatlan
mészhegységek.

1.
Létezik egy ország, ahol most néhány 
perccel később lehetne. Függönyök
foszlányaiból kémlelem,
hova fut ki az utca, amelynek innen
még nem látszik a vége.

Sikátorokat állítanak fel,
ahová rendszeresen zavarodott embertömegek
sodródnak be, hogy soha többé
ne találjanak vissza önmagukhoz.

Azon a részen a házak, akár napraforgók,
fény felé veretnének,
ha az átmenet nélkül beálló sötét
nem venné el a szabadságot.

Az eredmény. Tudom,
hogy a percek órákká formálódva
bennem öltenek testet, és nincs
elég hely
a halmozódó időnek.
Ami előre elrendeltetett,
kiszorítja azt, aminek nincs kezdete.

2.
Én sem a nevem leszek többé.
Pulzusom mérhetetlen.
Próbálok elbújni nem
létező helyekre,
hogy az lehessek, akit a szavak
hátrahagytak.

3.
Egy darab papír.
Erre épül maradt reményeink
mozaikjaiból
egy lehetséges élet.

4.
A színek is csöndben maradtak. Nem hallani
a világosabbakat, ahogy üvöltenek,
a sötéteket, ahogy zokognak,
mint az emberek.
A negatív lesz az új
pozitív díszburkolat
foltokban
fölszedve.

5.
Nem mozdulsz.
Ülsz és szorongsz.
Jéghideg vagy, mint egy puskacső.
Ez az a pillanat.
Erre kényszerítettek.

LockdownKapcsolatvariációk K.-ra, É.-re és P.-re
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iránytű – fi atal írók rovata

„Mind a halál, mind az élet 
a nyelv hatalmában van, és a 

miképen kiki szeret azzal élni, 
úgy eszi annak gyümölcsét.” 

(Péld 18;21)

I.
Dobrý, študentský na Nivy, 
ďakujem.1 A buszsofőr per-
sze tud magyarul. A jegyvétel 
megszokott frázisát nem tudod 
elengedni. Az utat végigolva-
sod (Grecsótól a Megyek utá-
nad), a melletted ülő szlovák 
srác alig hagy neked helyet. 
Nem szereted a térdkoccanást.

Szerencsére üres a sztráda. 
A tízperces rohanás elmarad. 
Köszönök a takarító bácsinak. 
Egy gyors kávé az automatá-
ból. Befutnak a többiek. Va-
lami vicces villamosos sztorit 
mesélnek. Megkapjuk a kul-
csot. 145-ös terem. Első nap 
háromszor is körbejártam az 
emeletet, csapóajtó, lépcsőház, 
fémlapba karcolt szám. A pol-
cok roskadásig tele könyvek-
kel – kortárs magyar, kortárs 
hazai, világirodalom. Elő a 
jegyzetfüzetet, a tollat, me-

gint nem kapcsol be a számí-
tógép. Mosolygunk egyet. Le 
a lépcsőkön, magyar szavaink 
belesimulnak a tömeg zajába. 
Tanítás után egy kávé, talán 
megnézzük a Dunát. A fl at 
white 2,90. Jeden/Jedno?2 A 
nemekbe sorolás zavarba hoz. 
A barista így is megérti, már 
őrlődnek a szemek. Hátunkon 
végigfut a libabőr, a Duna mel-
lett gyilkolták meg azt a tanár-
nőt. Egy hete. Nálunk tanított. 
Az emlékoltár a bejáratnál 
vészjósló. Dobrý, š…, monda-
nád, de ismer a buszsofőr, már 
recseg a prosím priložte kar-
tu.3 Most egyedül ülsz hazáig, 
ezzel a busszal kevesen járnak. 

II.
Kelfőzelék a vacsora. Kell kel? 
Kő kel? Kő kő? Kavics kő? Kő 
kavics? Mindig ez van. Nem 
tudjuk nem kiforgatni, a vál-
tozatosság kedvéért mindig 
más kezdi. Kofolát bontunk 
mellé, nézzük, hogy színezi a 
pohár szélét a barna kosz. Ak 
vydržíš do večera nepapať, 
uvidíš zlaté prasiatko,4 valaki 

úgyis kapó lesz a folytatásra, a 
karácsonyi reklám családi ügy. 
Nie, nie ja nemusím, ja už ho 
vidím.5 Áááá, csendül fel egy-
szerre. Túl pihent az agyunk, 
konstatáljuk. Elvonulok a szo-
bámba, útközben még ellen-
őrzöm a fűtést. A termosztát 
megint hülyeséget mutat, ti-
zenkilenc fok. Följebb rakom. 
Tökig érő fagy van, mondaná 
apám, így március elején.

III.
Nekem a ki gyün velem lécskűni,
kurnikšopa!,6

szét kő szönni a óllat,
mögyök Szöncre möggyet szönni,
szödtem röggé a kertbe epröt,
mi kéne ha vóna,
gyamláhotná néha a kiskertbe,
nespravíte mi kávécsku.
Bészéjjé má rendösen,
mi is akarjuk érteni.

IV.
Boldogfát régebben Tolvajfal-
vának hívták. Én is így lop-
kodtam össze a nyelvet, a sar-
ki boltból a rendesmagyart, a 
bankból az özést, a patikából 

a mássalhangzó-torlódást, a 
nyugdíjas nénitől a szlovák 
jövevényszavakat. Elkapott a 
rendőr, bilincsbe vert angli-
cizmusokkal, a sitten felszed-
tem némi spanyolt is. Bün-
tetés nélkül megúsztam, bár 
a nyelv nem megúszós játék. 
Nincsenek sem győztesek, sem 
vesztesek. Én húznám a rö-
videbbet, mivel az egyetemes 
tankönyvek nem az én nyel-
vemen oktatnak? Így érdemes 
leginkább vesztesként játszani.

V.
Boldogfáról érkeztem, avagy 
Bódogfárú gyüttem.
____________
1 Jó napot, diákjegyet (a Nivy, a 
pozsonyi buszpályaudvar szleng-
beli megnevezése), köszönöm.
2 Egy – hímnemben/semleges 
nemben.
3 Kérem, tegye oda a kártyát!
4 Ha kibírod, hogy estig nem eszel, 
láthatod az arany malacot.
5 Nem, nem, nekem már nem kell, 
én már látom.
6 Szlovák szitokszó, hangzása teszi 
azzá.

képregény 

EZT IS ELHOZTAM MAGAMMAL Gažík Viktória

Tower mobile makett

Csillag Balázs 

Az eloretolt helyorséget.´´ ´´
Lehet, hogy nem én írtam
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mozaik

rejtvény 

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

Évfordulók

1892. december 10-én születe   Komlós Aladár író, költő, műfordító és iro-
dalomtörténész. Első verseskötete, a Voltam poéta én is 1921-ben jelent 
meg, amit Szabó Lőrinc ismertete   a Nyugatban. Jelentős irodalomtörté-
ne   munkákat írt a Nyugat első nemzedékének lírájáról, Vajda Jánosról, 
Reviczky Gyuláról, Komjáthy Jenőről, az egyik legfontosabb munkája A ma-
gyar költészet Petőfi től Adyig 1959-ben jelent meg.

December 12-én lenne 82 éves Kulcsár Tibor költő, műfordító, 1970–1991 
közö   az I  ú Szívek Magyar Dal- és Táncegyü  es igazgatója. Első kötete, a 
Pogány imádság 1965-ben jelent meg, válogato   versei posztumusz 2002-
ben jelentek meg Arc tükörben címmel. Módszertani segédkönyveket és 
tankönyveket írt, éveken át irányíto  a a Pozsonyi Magyar Gimnázium For-
rás Kisszínpadát.

December 12-én lenne 79 éves Mészáros Károly író, tanár, újságíró. Novel-
láskötetei melle   verseskötete és regénye is megjelent. Első novellásköte-
te, a Magánügyek 1983-ban láto   napvilágot, az egyik legkiemelkedőbb 
írása a Sötét verem című kisregénye és a Voltam Európában, ami elbeszélé-
seket és vallomásokat tartalmaz.

December 13-án töl   be 77. életévét Fülöp Antal író, költő, drámaíró. Négy 
kötete jelent meg –  a Kedvező pillanat, a Piszkos ember, A bemutató és 
az Ami ragyog, ami nem. A Piszkos ember regényért Madách Imre-díjban 
részesült 1993-ban. Az irodalmon kívül zenével és képzőművésze  el is fog-
lalkozik, alapítója a Komáromi Dixiland Bandnak.

1898. december 26-án születe   Egri Viktor állami díjas szlovákiai magyar 
író, drámaíró, érdemes művész, publicista. Első kötete, A rácsablakos ház 
1923-ban jelent meg. Több mint harminc kötetet írt, több drámáját – a Pün-
kösdi királyságot, az Ének a romok fele  et, a Szarkafészket és a Gedeon-
házat játszo  ák a Komáromi Jókai Színházban. 

December 28-án lenne 97 éves Monoszlóy Dezső költő, író, műfordító. 
Budapesten születe  , majd Pozsonyban élt, onnan először Jugoszláviába, 
majd Bécsbe költözö  . Az Irodalmi Szemle munkatársa, majd a Szlováki-
ai Írószövetség Magyar Tagozatának  tkára. Jugoszláviában a Híd és más 
folyóiratok munkatársa, cseh és szlovák nyelvből fordíto  , majd Bécsben 
rádió- és tévéjáték-szerzőként vált ismerté. Több díjjal is kitünte  ék: Márai 
Sándor-, Arany János- és Theodor Körner-díjjal jutalmazták, Bécs városától 
Arany Érdemrendet, majd professzori címét kapo  . Több mint harminc kö-
tete jelent meg, többek közö   az Utolsó vadászat, Vasárnap illata, A halá-
lom utáni napon.

SCI-FI  ÉS  FANTASY   NYOLC   IRÁNYBAN 
Rejtvényünkben 37 ismert és kevésbé ismert sci-fi  és fantasy regény címét rejtettük el nyolc irányban. A ki nem húzott betűk összeolvasva adják a megfejtést, 
Kurt Vonnegut regényének címét. A megfejtéseket december 30-ig várjuk a lilium@liliumaurum.sk-ra. A helyes megoldók között értékes könyvcsomagot sorso-
lunk ki.  Novemberi rejtvényünk nyertese Dobosi Gizella (Naszvad). Gratulálunk! 

Készítette: Z. Németh István

A DŰNE (Frank Herbert)
A GYERMEKKOR VÉGE 

(Arthur C. Clarke)
A MAJMOK BOLYGÓJA (Pierre Boulle)
A MARSI (Andy Weir)
ALAPÍTVÁNY (Isaac Asimov)
ALKONYAT (Paul S. Kemp)
ANTIVILÁG (Krzysztof Boruń)
AZ IDŐGÉP (H. G. Wells)
AZ ISTENEK ELEDELE (H. G. Wells)
AZ ÓVATLAN UTAZÓ (René Barjavel)
BOLYGÓFALÓK (Jeremy Taylor)
BORNE (Jeff  VanderMeer)
DETTÓ (David Brin)
DRÁMA A HOLDON (Cserna József)
ÉDEN (Stanisław Lem)
ECHO (Jack McDevitt)
EON (Alison Goodman)
FÉL/BE (Jasmin B. Frelih)
FÉNY (Michael John Harrison)

GRIN (Kasztovszky Béla)
KALEIDOSZKÓP (Ray Bradbury)
KOZMIKOMÉDIA (Italo Calvino)
KÜLÖNÖS KALANDOK (Mircea Eliade)
MARSBÉLI KRÓNIKÁK (Ray Bradbury)
MASSZA (David Bischoff )
META (Tom Reynolds)
ÓCEÁNIA (Jókai Mór)
ORION (Ben Bova)
PÖRGÉS (Robert Charles Wilson)
RAJ (Frank Schätzing)
SZÜRKESZAKÁLL (Brian W. Aldiss)
TÁVOLI TŰZ (Zsoldos Péter)
UBIK (Philip K. Dick)
VÉGJÁTÉK (Orson Scott Card)
XENO (Brandon Hackett)
ZAJ (Darin Bradley)
ZERO K (Don Delillo)

Bettes István (1954) Madách-díjas 
költő, műfordító

Bordás Sándor (1952) pszichológus, 
főiskolai tanár     

Csillag Balázs (1988) prózaíró, 
animátor

Dobos László (1930-2014) Kossuth-
díjas író, műkritikus, politikus

Gágyor Péter (1946) Madách-díjas 
író, műfordító, rendező

Gažík Viktória (1999) prózaíró
Juhász Kornélia (1990) költő, 

prózaíró
Kalász István (1959) író, műfordító
Katona Nikolas (1993) költő
Koncsol László (1936) Magyar 

Örökség díjas író, költő, művelődés-
történész 

Kövesdi Károly (1953) költő, író, 
szerkesztő, a Szlovákiai Magyar Írók 
Társaságának választmányi tagja

Morva Mátyás (1994) prózaíró

Nagy Erika (1961) prózaíró, a SZMÍT 
titkára

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

Ollé Tamás (1996) író
Póda Erzsébet (1965) újságíró, író, 

szerkesztő
Rajkovics Péter (1984) közgazdász, 

szerkesztő, író
Ravasz József (1949) költő, romológus
Tóth László (1949) József Attila-díjas

költő, író, művelődéstörténész, szer-
kesztő

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

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

Lapszámunkat Kovács Barnabás 
műveivel illusztráltuk.

LAPSZÁMUNK SZERZŐI

megjelent 
Striženec Alex legújabb kötete, a Nem 
tudom a nevem című, ízig-vérig fel-
vidéki családregénye már kapható a 
könyvesboltokban. A történet rend-
kívül aktuális és húsbavágó, arra a 
kérdésre keresi a választ, hogy mihez 
tud kezdeni egy unoka egy szlovák 
„fasiszta” nagypapával, egy „mély-
magyar” önérzetes nagymamával és 
nacionalista barátokkal.


