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Lackfi  János 
Az emberben lakó 
Isten zsoltára
Az ökör megismeri gazdáját,
és a szamár urának jászolát,
csak mi, a te cuki kis néped
nem ismerünk meg
valahogy téged, Uram.
Elindulunk feléd, telve lelkesedéssel,
aztán hogy, hogy nem,
egyszeriben egy kuplerájban
vagy egy kokainbarlangban
vagy egy orgián találjuk magunkat,
kezdünk kijózanodni,
és tanácstalanul gyűrögetjük
a kezünkben lévő cédulát,
melyre még tényleg ezt írtuk fel:
ÚRISTEN. Aztán közbejött valami
isteni buli, mennyei nő vagy férfi ,
hetedik égboltig röpítő csodaszer,
megint beleestünk a csodálatos
élményszaporítás csapdájába,
nem tűnt föl, hogy nem te vagy a Mester,
aki az asztalfőn foglal helyet.
Túl messze lenne Betlehem?
Még messze? Vagy már messze?
Túljöttünk, apa?
Elrontottad a körforgalomnál?
Írd már be a GPS-be!
Mert mindig beleszólsz, anya,

nem lehet így vezetni…
Mert mindig te adod az almát…
Vagy magamtól is eltalálok
a sátánképű zöldségesig?
Adjon már fél kilót a rossz tudásból,
nem tudom, hazai vagy import,
de az íze valami észveszejtő…
Még a mezőről hazatérő
buta jószág is hazatalál
beidegzett refl exeit követve,
mi hogy a pékbe vagy pókba
tévedünk el mindig?
Bálám szamarát addig verjük,
hogy gyorsabban már,
lemaradok a fekete péntekről
meg az akciós kuponjaimról,
míg Isten meg nem nyitja az állat száját,
hogy a gügye hátas fi gyelmeztessen rá,
előttünk áll az Úr angyala.
Szamárállkapoccsal kellene
talán miköztünk rendet vágni,
hogy ne a láthatókra fi gyeljünk,
hanem a láthatatlanokra?
Ma már nem lóval, marhával,
szamárral, birkával mérik
valaki gazdagságát,
a legtöbbünknek hát nincs is módja
belenézni egy ökör hatalmas,
bánatos tekintetébe,
hogy onnan kiolvashasson
valamit, amiért amúgy
mélybúvár-felszerelést kéne húzni,
és Attenborough-mélyre lemerülni
a teremtés beszédes némaságába,

a derengő sötétbe, blugyhalak,
teleszkópos polipok, galléros cápák
és pelikánangolnák közé.
De élő állatoktól tanulni elfeledtünk,
csak dobáljuk nekik üdvözült arccal
a Zoo-csemegét a rácson át,
összefotózkodunk velük,
s felháborodunk, ha leköpnek.
Okítanak-e minket legalább a holt állatok?
Karácsonyi vacsorákon elfogyasztott
méregzsák pulykáink,
citromkarikába harapott pontyaink,
malacaink, steakké szeletelt marháink
merre kúsznak a levegőégen,
mutatják-e csillag gyanánt
minden élő útját, minden halott útját?
Velük tartunk-e oda,
hol minden test újjászületik,
vagy csak megenni és kiüríteni
vagyunk képesek őket,
csak vegetáltatjuk vérük árán,
húsuk árán sejthalmazainkat,
hogy tovább kattintgathassunk
vetélkedőről valóságshowra,
ugratós videóról kihívásos videóra,
focimeccsről teniszmeccsre,
operettről musicalre?
Elindulunk-e Betlehem felé,
a másik felé, egymás felé,
a másikban lévő önmagunk felé,
az Istenben élő ember felé,
az emberben lakó Isten felé?

vezérvers

Bizonyossággal 
állapíthatjuk 

meg, hogy 
egyetlen ember, 

akinek értéke 
van, sokkal 

többet ér száz 
embernél, 

akinek csak 
érdeke van!

(Hrubík Béla)

“
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Hrubík BélaKIŰZETÉS A PARADICSOMBÓL
Gondolatok a magyar kultúra napján a Himnusztól az Ember tragédiájáig

Az ember által alkotott mű-
veket – nagyságukat, mély-
ségüket – sohasem a szerint 
mérték, mely korban, vagy hol, 
a világ mely sarkában, szegle-
tében íródtak. Értékük, időt-
állóságuk, sokszor csak évti-
zedek, évszázadok múltával 
mérhető. Mégis, amikor letűnt 
korok távolából vizsgálunk egy 
művet, annak irodalmi érté-
két, hajlamosak vagyunk arra, 
hogy a már általunk ismert va-
lóságnak és tényeknek, a mű 
megírását felvezető vagy kísé-
rő történéseknek olyan jelen-
tőséget tulajdonítsunk, mely 
abban a korban, melyben ját-
szódnak, még egyáltalán nem 
látszanak. 

,,Bámulatos az a gyanútlan-
ság, amivel az 1822. esztendő 
átfordult a következőbe. Per-
sze, csak innen, 187 év távlatá-
ból nézve, hiszen a történelem, 
amikor éppen a jelen idejét éli, 
mit sem tud a jövőről. Az akko-
ri jelen jövőjét mi, kései utódok 
ismerjük, természetesen már 
múltként, amelynek gyanútlan-
ságán álmélkodhatunk, bor-
zonghatunk és élcelődhetünk. 
Mindazonáltal 1823 azon évek 
egyike, amikor semmi sem 
történt. Semmi olyan esemény 
vagy eset – legalábbis a közélet 
színpadain –, amiről az akkor 
élők okkal-joggal vélhették 
volna, hogy a nemzet sorsának 
változását készítik elő.“ Írta 
Kovács László egy értekezésé-
ben. Ki gondolhatta, mely lát-
nok, próféta vélhette, hogy ez 
az 1823-as esztendő a magyar 
nemzet sorsát máig meghatáro-
zó magvetés és sarjadás ideje? 
Ami történelemnek bizonyul, 
az most még családi esemény: 
gyöngécske fi úgyermekek szü-
letnek: Kiskőrösön Petőfi  Sán-
dor, Alsósztregován Madách 
Imre. Ki gondolhatta, hogy a 
Hinnusz megírása előtt néhány 
nappal, mintegy hírnökként a 
világra jönnek a magyar, sőt, a 
világirodalom kiválóságai. Ma-
dách Imre, e kis, vézna, gyön-
ge gyermek, aki 1823. január 
21-én úgy döntött,  hogy éppen 
annak a napnak az előestéjén  
tekint szét idekint a világban, 
amikor Kölcsey Ferenc befeje-
zi a magyar nép imáját, meg-
íródik egy vers, amiről csak 
szerzője tud, valahol az ország 
keleti végein, s amely vers az-
óta is zsoltáros teljességgel szól 
a nemzeti sorsról. S ahogyan a 
Himnusz mára a nemzet imája 
lett, úgy a Madách által megírt 

legnagyobb mű pedig a nemzet 
tragédiájává vált.

Írói fantáziám nem enged 
nem eljátszani a gondolattal, 
vajon miként élne és alkotna 
ma Madách Imre? Vajon a XX. 
és az alig kifutott XXI. század 
nemzeti és világtragédiáit ho-
gyan dolgozná fel az önmagával 
is sokat vívódó drámaíró? Az 
oroszlánbarlang magányába 
menekült remete vajon hogyan 
járná végig a mai kor világ-
polgárai által gerjesztett lelki 
pusztaságban Az ember tra-
gédiájának helyszíneit? Nos, 
nézzük!

Az első színben valószínűleg 
a teremtés befejezését ünnep-
lő angyalok helyett, az Úrral 
együtt keseregne Ádám képé-
ben a világ végének kezde-
te fölött, ahová az emberiség 
egyre nagyobb telhetetlensége, 
a Földnek, a természetnek és 
a természeti erőforrásoknak 
minden következmény nélküli 
kizsákmányolása okán jutott. 
Az égből kitaszított Luciferrel 
együtt Ádám és Éva hiába ke-
resnék a számukra tiltott két 
fát és annak gyümölcseit, mert 
mire a Paradicsomba érnének, 
azokat már ellopták volna a 
kerítésbe vezetett villanyáram 
ellenére is. Mire Ádám leveri a 
kerítés cövekeit, és Éva lugast 
alkot, Lucifer képében megjele-
nik az adóellenőr, és befi zetteti 
velük az ingatlanadót. Ez a leg-
biztosabb módja annak, hogy 
maguktól is, hátrahagyva a két 
tiltott fa hűlt helyét, hanyatt-
homlok meneküljenek a Pa-
radicsomból. Valószínű azon-
ban, hogy nem menekülnének 
Egyiptomig, amit ma a modern 
kori rabszolgatartásra beren-
dezkedő Európa testesít meg. 
Elégséges lenne, ha a Parlament 
lépcsőjéig eljutnának, s ott az 
ismert mondatok is elhangoz-
hatnának a rabszolga szájából: 
„Uram, segíts!” Éva pedig, akár 
az egyiptomi színben, férjére 
borulva elmondhatná: ,,Hiába 
kéred  azt, ki kínjainknak nem 
volt részese. Nem ért, nem ért! 
– Halk a jajnak szava, s a trón 
magas.” Igen! Milyen hosszú 
az út ma, lélektől lélekig? Mi-
ért van, hogy vezetőink, akik 
lényegében közülünk, egysze-
rű emberek sorából kerülnek 
ki bármilyen választás okán, a 
,,trónra”  lépve már nem hallják 
meg azon embertársaik szavát, 
akik őket oda  juttatták, ahol 
vannak? A nyugati fejlett civi-
lizáció közben Tankréd lovag 

képében vívja modern kori ke-
resztes hadjáratait az egykori 
Babilónia földjén, Afganisz-
tánban vagy Szíriában. Mind-
egy is, hol, csak pusztíthasson. 
Közben, mint egykoron Kepler, 
a világ valamelyik sötét hegyén 
(de lehetőleg Amerikában), 
megépítik a világ legnagyobb 
teleszkópját, hogy az ember 
ellásson a csillagokon túlra, 
a Teremtés koráig úgy, hogy 
megfi gyelhesse, ahogyan Isten 
az idő kezdetén elhelyezi az ős-
robbanás gyújtózsinórját. S mi-
közben kutatjuk a végtelent az 
újabb és újabb galaxisok után, 
elnézünk embertársaink feje 
fölött, akik százezrével halnak 
éhen és szomjan körülöttünk, 
válnak hajléktalanná, vagy 
áldozataivá lesznek esztelen, 
gyilkos öldöklésnek a harma-
dik világban. 

Ádám joggal tehetné fel a 
kérdést, vajon mi van távolabb 
az embertől? Egy-egy galaxis, 
vagy a másik ember fájdalma 
és nyomora? De megérkezünk a 
rendszerváltás éveibe, ahol is-
mét a „szabadság, egyenlőség, 
testvériség” jelszavát tűzhetjük 
a zászlónkra, melyeket később 
átírnak, főleg itt, Közép-Euró-
pában, a gyűlölet, megalázás és 
kiszolgáltatottság jelszavára, a 
nemzeti nacionalizmusok jegy-
ében. Nyelvtörvényeket alkot-
nak a többségi nemzet védel-
mében, embereket aláznak meg 
nemzeti hovatartozásuk miatt. 
S jön egy író, aki megírja: ,,A 
szabadság a legnagyobb jó az 
életben, de igen nagy ára van. 
Ez az ár, a szabadság ára, olyan 
magas, hogy csak kevesen haj-
landók megfi zetni. És minden-
ki egyedül döntheti csak el, 
hajlandó-e ezt a félelmetesen 
nagy árat megfi zetni… Nem 
tudok ítélni egy társadalom fe-
lett, amely a zsarnokságban el-
veszíti szabadságigényét. Ilyen 
az élet. Ilyen az ember. De azt 
megmondhatom, hogy mind az 
utálatosságok között, amit eb-
ben a korszakban megéltem… 
nem azokra haragudtam, akik 
nem voltak hajlandók megfi -
zetni a szabadság árát, hanem 
azokra, akik állandóan keresni 
is akartak azon, hogy nem vol-
tak szabadok.” Ezt az írót Márai 
Sándornak hívják. Nem értet-
tük, amikor azt mondta: a bol-
sevizmusnál csak egy rosszabb 
van, ami utána jön. Ma már 
tudjuk: igaza volt. 

A következő színekben lát-
juk, ahogy a szemünk előtt 

omlik össze minden, amit a 
szabadságról, a jogról és az 
egyenlőségről hittünk. El-
játszották a bizalmunkat. És 
eljutunk a modern kori fa-
lanszterbe, az egységesült Eu-
rópába, ahol a kereszténység 
eszméje, mely a családot, az 
erkölcsöt testesíti meg, már 
nem fontos. Az új európai esz-
mék: a csoportérdekek, a piac, 
a termelési mutatók hálójában 
vergődő társadalmak, a gazda-
sági válság, a komfortéletünket 
megtartandó bevándorlás és 
a kiszolgáltatottság. A család, 
mint a társadalom sejtje, fel-
bomlóban van. A nyugat-eu-
rópai családmodell, a három 
autó, két kutya, egy gyermek, 
lassan megpecsételi, elnéptele-
níti a vén földrészt, utat nyitva 
a kultúránkat és keresztény hi-
tünket elutasító, ámde munka 
nélkül is jól élni akaró hívatlan 
gazdasági bevándorlók előtt. A 
helyzet Kelet-Európában sem 
jobb. A Németországban dol-
gozó apuka, az Ausztriában 
szociális munkás anyuka, és 
a bébicsősz gyerek Hollandiá-
ban, már nem alkot családot. 
Legfeljebb virtuálisat. Mert 
a kor, melyben élünk ,szintén 
képzeletbeli, nem a valóságból 
táplálkozik. Inkább az álságból. 
Ami összeköti őket, az a mobil-
telefon és az internet, falanszte-
ri átalánydíjszabás alapján. Pe-
dig még felhallatszik a távolból 
Ádám egyre halkuló szava: „Mi 
ország ez, mi nép, melyhez jö-
vénk? Egyet bánok csak: a haza 
fogalmát. Megállott volna az 
tán, úgy hiszem, ez új rend közt 
is.” Elgondolkodtató a fi gyel-
meztetése: „Mi eszme az, mely 
a széles világot eggyé olvasztja, 
mely a lelkesülést, az emberszív 
e szent örök tüzét, mit eddig 
száz hitványsággal szított, s áb-
rándos harcra zsákmányolt ki, 
csak nemesb célhoz vezérelendi 
végre.” 

És eljutunk az űrbe, hogy 
megtudjuk, mi van a Hold túlsó 
felén, pedig azt sem tudjuk, mi 
van az utca, a ház, a domb, a fo-
lyó túlsó felén. Kiüresedett  lel-
künket a bizonytalanság káosza 
tölti ki, és rémíti meg mindun-
talan. Kijutunk a világűrbe, 
hogy megérthessük, az ember a 
Föld foglya és az is marad. Nem 
kell elmennünk az eszkimók-
hoz, hogy megtudjuk, kevés a 
fóka, s a Föld nemhogy kihűl, 
de felmelegszik. Mi, emberek, 
még ott is fel tudjuk olvasztani 
a jeget, ahol elméletileg nem is 

olvadhat. Rá kell jönnünk, hogy 
a tudomány nem mentheti meg 
a Földet, mert azt a politikusok 
irányítják, tartják a markuk-
ban, és a tudomány mind ez 
idáig egyetlen fontos kérdésre 
sem adott választ számunkra: 
miért is vagyunk a világon? 

Bizonyossággal állapíthat-
juk meg, hogy egyetlen ember, 
akinek értéke van, sokkal töb-
bet ér száz embernél, akinek 
csak érdeke van! És eljutunk 
az utolsó színhez. ,,Uram, ret-
tentő látások gyötörnek, és nem 
tudom, mi bennök a való. Óh 
mondd, óh mondd, minő sors 
vár reám…” Mostanában  egyre 
többen kérdezzük ezt, miköz-
ben újra Istenhez fordulunk. 
Vajon mi lesz velünk? A kér-
désre a választ magunknak kell 
megadni azzal, hogy végre fel-
ismerjük, az ember legnagyobb 
tragédiája maga az ember! Is-
ten hat nap alatt megteremti a 
Földet. A hetedik napon meg-
pihen, és végignéz nagy művén. 
De jön az ember a nyolcadik 
napon, végignéz azon, amit Is-
ten teremtett, és elpusztítá azt. 
Ecce homo! 

Nem tudom, mennyi a va-
lószínűsége annak, hogy a 
sztregovai patak fűzfáiról le-
hullott levelekből az Ipolyon, 
a Dunán és a Fekete-tengeren 
keresztül eljut-e valamennyi 
az óceánig. Hitem szerint egy 
eljutott. Az értől az óceánig. 
És ez megnyugvással tölt el. 
„És mindvégig hangzik Az em-
ber tragédiáján az a bánatos 
muzsika, amelyet maguknak, 
magukban vonnak a férfi ak, 
akik a Nőben megcsalatkoztak. 
Néha úgy tűnik fel e drámai 
költemény, mintha a sztregovai 
uraság pusztán a maga mulat-
tatására mártogatta volna pen-
náját a tintatartóba, aminthogy 
a naplókat és önéletrajzokat 
azok írják, akik némi elégtételt 
akarnak venni az élet bántal-
maiért” – írta Krúdy Gyula. 
Azt hiszem, igaza volt. S mint-
ha Az ember tragédiájának 
utolsó mondatait hallanánk 
Ádámtól, Ady Endre egyik ver-
sének felejthetetlen sorai jut-
nak eszembe: ,,Ha van Isten , 
meg ne sajnáljon engem / én 
magyarnak születtem / Szent 
galamb nehogy zöld ágat hoz-
zon / Üssön csak ostorozzon/ 
Ha van Isten, földtől a fényes 
égig / Rángasson minket vé-
gig / Ne legyen egy félpercnyi 
békességünk / Mert akkor vé-
günk, végünk!”
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interjú
Nagy ErikaA VILÁG EGY REJTVÉNY, MI VAGYUNK A CERUZA

Interjú Z. Németh Istvánnal

– Termékeny, sokoldalú 
szerző vagy,  elsősorban köl-
tőként tartanak számon, de 
otthonosan mozogsz a próza 
minden műfajában. 2020-
ban a Csipetnyi fény című 
kötetedért Forbáth-díjban ré-
szesültél.

– A díj a tavaly őszi Írófesz-
tivál keretében lett volna átad-
va, sajnos a járvány közbeszólt, 
így a rendezvény elmaradt. Ha 
az emléklap és a plakett nincs 
is a birtokomban, az értesítés-
nek nagyon örültem, hiszen jó 
érzés, ha elismerik az ember 
munkáját. Ez a kötet azért is 
fontos számomra, mert az 50. 
születésnapomra jelent meg, 
és édesapám fotói illusztrál-
ják. Géczi János szerkesztővel 
is öröm volt együtt dolgozni, 
sokat tanultam tőle. Az pedig 
külön öröm, hogy Magyaror-
szágon és a Vajdaságban is je-
lentek meg róla recenziók, az-
óta, úgy tudom, az utolsó szálig 
elfogyott.

– Jellemző rád, hogy szi-
porkák, szójátékok, nyelvi 
csavarok bőven találhatók a 
verseidben, írásaidban. Ez 
a névjegyed. Miért fontos ez 
számodra?

– A nyelv nemcsak a hétköz-
napi kommunikáció eszköze. A 
nyelv zene, játék és csoda. Iz-
galmas, rejtélyes, vonzó, meg-
ismerhetetlen. És itt van a ma-
gyar nyelv elképzelhetetlenül 
nagy varázsa, milliónyi szipor-
kázó szépségű szóval, a játék 
kimeríthetetlen sok lehetősé-
gével, csengő-bongó rímekkel, 
szédítő mélységekkel és ma-
gasságokkal. A szójáték, nyelvi 
csavar és ötlet a versekben nem 
cél, csupán eszköz. Aki meg-
hallja a csilingelést, lehet, hogy 
nem elégszik meg azzal, amit a 
felszín mutat, lehet, hogy mé-
lyebbre is hajlandó nézni.

– Mennyire fontos szá-
modra a szlovákiai magyar 
gyermekirodalom? Köztu-
dott, hogy régóta kíséred 
fi gyelemmel a frissen meg-
jelent kiadványokat. Ha jól 
tudom, annak idején ebből 
írtad a szakdolgozatodat a fő-
iskolán is. Szerinted milyen a 
jó gyermekirodalom?

– Igényes, olyan, amit a fel-
nőttek is szívesen lapozgatnak, 
olvasnak. Aki gyermekeknek 
ír, nem állhat meg annál a 
pontnál, hogy keresi, látja vagy 
éppen várja a csodát. Neki létre 
kell hoznia azt. Rendelkezésére 
áll az összes eszköz: a humor, 
az ötletek feneketlen zsákja, 
zenei ismeretek, a gyermeki 
lélek, a jókedv, az alkotó fantá-
zia… de mindez mit sem érne, 
vagy vajmi keveset, ha hiá-
nyozna műveiből a szeretet. Ez 
az, amely áthatja, körülragyog-
ja, még fényesebbé teszi ezeket 
a gyémántokat.

– Úgy egy évtizede a fi a-
tal szerzők állandó mentora 
vagy,  a tavalyi évben pedig 
összeállítottad a kilenc szerző 
negyvenkét írását összefogla-
ló, addig még önálló kötettel 
nem rendelkező fi atal szerzők 
antológiáját. Hogy látod, itt 
volt az ideje egy újabb, fi atal 
tehetségek műveit bemutató 
kiadvány megjelenésének?

– Valóban, az elmúlt tizenkét 
év alatt nem jelent meg anto-
lógia pályakezdő tollforgatók 
műveiből. Persze ez nem azt 
jelenti, hogy az írásaik nem jut-
hattak el az olvasókhoz, hiszen 
nyomtatott és internetes folyó-
iratokban, valamint a 2018-ig 
évente megjelenő Szlovákiai 
szép magyar irodalom című 
antológiában olvashattuk leg-
jobb műveiket. Az elmúlt idő-
szakban viszont annyi remek 
verset és novellát tettek le az 

asztalra, hogy az időnkénti, 
szétszórt megjelenés már ke-
vésnek bizonyult, itt volt az 
ideje, hogy együtt, egy kötet-
ben is bemutatkozzanak. Bár 
nehéz időszak ez, hiszen a köz-
vélemény most nem éppen az 
irodalom híreivel van elfoglal-
va/elfoglaltatva, bízom benne, 
hogy a hangjuk erős, és eljut az 
olvasókhoz. 

– Gyakori résztvevője vagy 
közönségtalálkozóknak, iro-
dalmi esteknek. Hogy látod, a 
közönség mennyire kíváncsi 
manapság a költészetre, a pró-
zára, s magukra a szerzőkre?

– Annyira kíváncsi, ameny-
nyire kíváncsivá teszik. Nagyon 
sok múlik magán a szervezé-
sen, mennyire van propagálva 
a dolog, van-e sajtóvisszhang-
ja, hagyománya, stb. Még min-
dig jobb volt szerintem kicsi, de 
értő közönség előtt bemutatni 
egy kötetet, felolvasni egy ver-
set, mindezek online verziója 
szerintem csak önámítás, pót-
cselekvés. A személyes jelen-
létet semmilyen képernyős va-
rázslat nem tudja pótolni.  

– Mennyire vagy tudatos 
szerző? Értem ezalatt azt, 
hogy milyen mértékben ter-
vezed meg a köteteidet?

– Amennyire csak lehet. A 
Csipetnyi fényt eleve édes-
apám fotóival szerettem volna 
megjelentetni. A nemrég meg-
jelent novelláskötetembe húsz 
szöveget gyűjtöttem össze, az 
elmúlt tíz év termésének legja-
vát. Az írások sorrendjét is én 
határoztam meg. A királyfi csúr 
különös kalandjaihoz is én ke-
restem az illusztrátort, csakis 
Vincze Nóra rajzaival tudtam 
elképzelni, mint ahogy a foly-
tatást is. Kedvelem Rácz Noé-
mi művészetét, remélem, lesz 
majd olyan gyermekkönyvem, 

amihez ő álmodja majd meg a 
képeket. Tervből nincs hiány, 
remélem, lesz időm minél töb-
bet megvalósítani belőlük.

– Szereted a kihívásokat?
– Nagyon. Kibillentenek a 

komfortzónámból. Ismeret-
len terepre merészkedhetek, 
sok új dolgot tanulhatok meg, 
új inspirációkat szerezhetek. 
Csak néhány példát említek: a 
kilencvenes években én szer-
keszthettem többek között Ju-
hász Katalin és Bolemant Lász-
ló bemutatkozó verseskötetét, 
Kövesdi Károly publicisztikai 
kötetét, illetve Bettes István 
Hun bál című gyermekvers-
kötetét. A Hócompóc bohócai 
című gyermekszínművemhez 
magam komponáltam a zenét. 
Buják Andor nyolc szerzemé-
nyéhez írtam szöveget 2006-
ban, amely aztán Kis Bernadett 
szólóalbumán el is hangzott. 
Dalszövegírásra Szarka Gyula 
is felkért, öröm volt vele dol-
gozni. 2012-től kezdődően pár 
évig a Kor-Zár Klub estek mű-
sorvezetőjeként a zenei blok-
kok között én beszélgethettem 
a meghívott költőkkel, nagy 
élmény volt Szarka Tamással, 
Kátai Zoltánnal, Gál Sándorral, 
Lackfi  Jánossal, Varró Dániel-
lel egy színpadon szerepelni. 
De annak is örülök, hogy végre 
mint rejtvénykészítő is bemu-
tatkozhatok, imádom a nyolc-
irányú keresztrejtvényeket.

– Az írás mellett van egy 
polgári foglalkozásod is, 
pedagógusként dolgozol. A 
gyermekeknek íródott köny-
veid milyen fogadtatásban ré-
szesültek a diákjaid körében?

– Szeretik, olvassák, néhány 
az osztálykönyvtárunkból is ki-
kölcsönözhető. Néha jut egy kis 
idő az óra elején arra is, hogy 
frissen elkészült gyermekver-
seimet, meséimet felolvassam 
nekik, így azt ők hallhatják elő-
ször. Néha inspirálnak is egy-
egy vers megírására. Például 

tavaly ősszel a Kóczán Mór Na-
pokon a Duna halaival ismer-
kedtünk egész héten. Akkora 
csukafejest ugrottunk a témá-
ba, hogy egy egész versciklus 
pattant ki a fejemből, amely-
nek egyes darabjait örömmel 
el is szavalták a projektünk be-
mutatásakor, és ami a készülő 
gyermekverskötetemben is he-
lyet kap majd.

– Kiknek könnyebb írni, 
felnőtteknek vagy gyerekek-
nek?

– Meggyőződésem, hogy gye-
rekeknek nehezebb írni, mint 
felnőtteknek. Talán közhely, 
de a gyermekek igényesebb ol-
vasók, ők még a lelkükkel és a 
szívükkel is látnak. Bármilyen 
fércmunkát nem fogadnak el, 
nem szeretik meg, nem érzik 
sajátjuknak. Így a költő nem 
hajolhat le a gyermekhez, rossz 
felnőttként nem gügyöghet, 
nem selypeghet neki, hanem át 
kell, hogy változzon, és a gyer-
meki képzelet lobogó színeiben 
kell láttatnia a témáját, mon-
dandóját. Csak az képes erre, 
akiben magában is épségben 
maradt meg a gyermek.

– Milyen művek születnek 
jelenleg az írói műhelyedben?

– Bár verseket és novellákat 
folyamatosan írok, mostaná-
ban újra a gyermekirodalom 
felé fordult a fi gyelmem. A 
készülőben lévő gyermekvers-
kötetet már említettem, ezen 
kívül rövid mesék születnek, 
amelyeknek a Zengőrét meséi-
ből már ismert Mimi és Momi a 
főszereplői. Az idén szeretném 
befejezni a Porcelán cukorka 
című regényemet is, amelyet 
még 2007-ben kezdtem el írni, 
de aztán három fejezet után 
– amely közlésben is megje-
lent – megtorpantam. Nemrég 
megálmodtam a folytatását, 
így már csak időt és kedvet 
kellene hozzá találnom, hogy 
képernyőre vessem Bátori Béla 
további kalandjait.

Dömötör Ede felvételei 

Totó
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novella
DIVATBEMUTATÓ Tóth N. Katalin

Már vagy egy hete kitartóan 
koplalt. Főtt ételre rá se né-
zett, hiába biztatta a nagyi, 
hogy kóstolja meg a levest 
nyugodtan, mert zsír nélkül 
készült. Inkább elfordította 
fejét az asztalon gőzölgő tál-
ról, mintha a puszta látványa 
is hizlalna. A nyers salátale-
velet, sárgarépát is csak mód-
jával rágcsálta, szénsavmen-
tes ásványvízzel öblítette le, 
aztán határozottan eltolta a 
tányért maga elől. De a dié-
tás leves nyálcsorgató illatától 
képtelen volt szabadulni.

Reggel első dolga volt, hogy 
ráálljon a mérlegre. Hihetet-
len, még mindig több, mindig 
ötven kilót mutat! Ez bizony 
fél mázsa, akár tetszik, akár 
nem. Biztosan elromlott, ide-
je lenne kidobni ezt a vackot! 
De mi van, ha mégis pontosan 
mér? Akkor egy tehén vagyok, 
gondolta, akinek semmi esé-
lye a nádszálvékony konku-
renciával szemben...

Az ágyra vetette magát, 
és elkeseredetten bámulta a 
plafont. Pedig nem volt rajta 
semmi érdekes. Nagy levegőt 
vett, aztán megpróbálkozott 
a hasizomgyakorlatokkal. Az 
ortopéd ugyan fi gyelmeztette, 
hogy tartózkodjon a megeről-
tető tornától, mert a fi atal-
kori gerincproblémák idővel 

megbosszulhatják magukat. 
Feltámasztotta a fejét, izzadt, 
erőlködött, lihegett, a leve-
gőt kapkodta. A szigorú diéta 
láthatóan nyomot hagyott a 
kondícióján. Mi tagadás, kis-
sé gyengének érezte magát, 
de ahhoz talán lesz elég ereje, 
hogy a színpadon sziporkáz-
zon. A lényeg, hogy felfi gyelje-
nek rá, hogy meglássák benne 
a soha vissza nem térő lehető-
séget. Nyavalyogni majd ráér 
később, ha már az új szerző-
désén megszáradt a tinta. De 
addig muszáj keményen dol-
goznia, hacsak nem akar szé-
gyent vallani.

Bevonult a fürdőszobába, és 
kritikus szemmel szemügyre 
vette magát a tükör előtt. Va-
jon elég szép vagyok? – kér-
dezte magától. Csinos, kel-
lemes megjelenésű, elegáns, 
szimpatikus? Mit gondolnak 
majd rólam a nézők, ha meg-
látnak a kifutón? Csak nem 
fognak fújolni rám, mert nem 
szorult belém egy csipetnyi 
önkritika sem? Kíméletlenül 
belecsípett a combjába, de na-
rancsbőrnek nyomát sem lát-
ta. Mindegy, fő a megelőzés. 
Az ember lánya nem lehet elég 
óvatos. A narancsbőr egyik 
napról a másikra is meglep-
heti, ez pedig nem lenne kel-
lemes. Átkukucskált a válla 

felett, hogy a fenekét is alapo-
san megvizsgálhassa. Talán 
csak nem ereszkedett meg az 
éjszaka folyamán? Még egy 
tükör kéne, hogy jobban lássa 
a sonkáit. A fürdőruhás be-
mutató tíz pontot ér, aki ezt el-
rontja, az már nemigen hozza 
be a hátrányát. Addig illegette 
magát, amíg fel nem fedezett 
valamit, amin kellőkképpen 
megbotránkozhatott. Simára 
borotvált vádliján egy ronda 
pattanás virított, amit a lehető 
leghamarabb orvosolni kell.

Testhez simuló elasztikus 
trikót, farmert húzott magára, 
aztán tovább pózolt, hogy fel-
mérje, miként fest a kérdéses 
szerelésben. A nadrág cipzárja 
mintha egy kissé kidudoro-
dott volna a hasán. A hülye 
szabású nadrág hibája, mo-
rogta ingerülten, és minden 
teketória nélkül sutba vágta a 
leszerepelt ruhadarabot. A le-
zser szabású selyemblúz szin-
te lötyögött keskeny vállán, 
de ő így is molettnek érezte 
magát benne. Egyáltalán nem 
volt megelégedve a látvánnyal. 
A bokája talán egy leheletnyi-
vel vastagabb az ideálisnál, és 
a nagylábujja is kikandikál a 
negyvenkettes szandálból. Ez 
a probléma gyakran előfordul 
a sudár termetű hölgyek kö-
rében. Nincs mit tenni, senki 

sem tökéletes. Aki több, mint 
180 centivel magasodik a ten-
gerszint fölé, az nem viselhet 
gyermekcipőt, de ha a fotós 
szóvá tenné ezt az apró szép-
séghibát, ő bizony nyomatéko-
san kikérné magának...

Délben már hangosan kor-
gott a gyomra, kopogott a 
szeme. Úgy érezte, hogy egy 
vasszöget is le tudna nyelni 
keresztben. De keményen tar-
totta magát, pedig a szívecs-
ke formában sütött tükörto-
jás csábítóan mosolygott rá. 
Elmajszolt egy darab száraz 
pirítóst, meg néhány gerezd 
aszalt almát, aztán a nagyi 
rosszalló tekintetétől kísérve 
bevonult a szobájába. Érin-
tetlen adagja Picúr tálkájában 
kötött ki, de a kis palotapincsi 
arra sem vette a fáradságot, 
hogy megszagolja a kihűlt en-
nivalót.

Túlzabáltam magam, mert 
egy mértéktelen disznó va-
gyok, aki képtelen megálljt 
parancsolni az étvágyának, 
gondolta mély lelkiismeret-
furdalástól kínozva, és a mos-
dóba rohant. Két ujját ledugta 
a torkán, ahogy a barátnőitől 
látta, de nem történt semmi. 
Az elfogyasztott étel jól érezte 
magát ott, ahol volt, és nem 
óhajtott idő előtt napvilágot 
látni. Három ujjal próbálko-

zott, aztán habozás nélkül 
tömte a szájába az egész ök-
lét. Fuldokolva küszködött, 
a könnye is kicsordult a nagy 
igyekezettől. Az lehetetlen, 
hogy nála ne működjön a do-
log, hiszen minden csaj így 
csinálja...

Megfordult a fejében, hogy 
a gyomorsav talán árthat szé-
pen manikűrözött körmeinek. 
Olcsó lakkott használt, de 
nem volt más választása. Csak 
ez az egyetlen árnyalat har-
monizált az estélyi ruhájának 
színével. Most mi a bánatot 
csináljon? Másikat beszerez-
ni már nincs idő, és fedezet 
sincs rá. Na mindegy, megette 
a fene...

Ebben a pillanatban meg-
szólalt a kapucsengő. Picúr 
mérgesen csaholva kaparta az 
ajtófélfát.

– Gyere kislányom, ez a fi a-
talember téged keres! – kia-
bált nagyi a folyosóról.

– Ki az?
– Nem tudom, nincs nála vi-

rágcsokor.
Egy koszlott pongyolát csa-

vart maga köré, és gyorsan 
megtörölte a száját. Nem volt 
tudatában, hogy a könnyeitől 
elkenődött szemfesték bo-
szorkányosan furcsa ábrákat 
rajzolt az arcára. Kitaposott  
gumipapucsot húzott, hátra-
simította csapzott haját, majd 
elindult a bejárat felé. Ki lehet 
az az elvetemült, aki a legal-
kalmatlanabb időpontban ké-
pes zavarni egy öregasszonyt 
és az unokáját?

– Azért küldtek, mert telefo-
non nem sikerült elérni a kis-
asszonyt – hadarta a szeplős 
képű suhanc, aztán végigné-
zett a lányon. Elsápadt és ön-
kéntelenül hátrált egy lépést. 
– Bocsika, ha zavarok, én az 
országos szépségverseny har-
madik helyezettjével szeret-
nék beszélni. Talán elnéztem 
a címet. Ja, bizosan ez történt! 
Ha lenne olyan kedves, és útba 
igazítana... Madarász Zsuzsát 
keresem.

– Én vagyok.
– Pardon... izé... hogy ma-

gácska? Ez tuti? Biztosan nem 
tetszik tévedni?

– Ki vagy te, hogy a sze-
mélyazonosságomat fi rtatod? 
Talán neked illene bemutat-
koznod, nem?

– Ne tessék már haragudni, 
én csak egy egyszerű küldönc 
vagyok, kérem. A főszervező 
üzent általam egy bizonyos 
Zsuzsa nevű modellnek, hogy 
nem muszáj készülődni, mert 
a hétvégi divatbemutatót 
technikai okokból bizonytalan 
időre elhalasztották...

Egreš, Kalendár
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Grendel Lajos második könyvé-
vel, az Éleslövészet című, 1981 
tavaszán megjelent regényével 
tulajdonképpen „berobbant” a 
magyar irodalomba (ő mond-
ja ezt így könyvéről egyik in-
terjújában Szászi Zoltánnak). 
Írónk harminchárom éves, épp 
a krisztusi korban van, amikor 
az Éleslövészettel egyszeriben 
olyan elismerő kritikai fogad-
tatásban részesült, amilyenben 
csehszlovákiai magyar író addig 
soha, és magyarországi sem túl 
gyakran. A regényre hazájában 
Lacza Tihamér refl ektált első-
ként az Irodalmi Szemle októ-
beri számában (Zenekari pró-
ba), aki hosszas regényelméleti 
fejtegetések, illetve az addigi 
csehszlovákiai magyar regény-
termés szegényességének meg-
állapítása után, elsősorban a 
mű úttörő jellegét emelte ki, s 
főleg annak második részét („le-
számolását”), valamint nyelve-
zetét dicsérte. Emellett, rámu-
tatva a mű polifonikus jellegére, 
elmarasztalta annak mozaikos-
ságát. Rajta kívül – megjelenése 
után – Csehszlovákiában még 
ketten írtak az Éleslövészet-
ről: Cúth János a pozsonyi Hét 
1981. november 21-i számában, 
majd decemberben Szeberé-
nyi Zoltán az Új Szóban. Míg 
azonban Cúth kissé tudálékos 
és nyelvileg-gondolatilag zava-
ros recenziója  Grendel regé-
nyében a csehszlovákiai magyar 
irodalom „jövőjének és lété-
nek komoly zálogát” látja  (Vétó 
a céltábla mögül), Szeberényi 
– Laczától eltérően – különö-
sen a mű második és harma-
dik fejezetével, „leszámolásá-
val” szemben emelt sok kifogást 
(Éleslövészet vagy tűzijáték?). 
Ezalatt Magyarországon is egy-
más után kezdtek megjelenni a 
Grendel regényével foglalkozó 
írások (a sort Sarkadi László 
nyitotta a Népszabadság július 
15-i számában), melyek egyön-
tetűen a kortárs magyar próza 
jelentős darabját látták ben-
ne. Köztük is leginkább az új 
nemzedék egyik legnevesebb 
irodalomtörténésze, Szegedy-
Maszák Mihály alapos elemzése 
adott rangot az Éleslövészet-
nek a Mozgó Világ 1981. októ-
beri számában (Tanulságától 
megfosztott történelem), aki a 
regényt inkább az avantgárd esz-
köztárának „kiterjesztéseként” 
értelmezte, semmint a Ma-
gyarországon is épp feltűnőben 
levő posztmodernhez kötötte 
volna. De Csaplár Vilmos de-
cember 13-i, Új Tükör-be-
li kisrecenziója is azt emelte 
ki a regénnyel kapcsolatban, 
hogy az – túllépve a nemze-

tiségi irodalmak keretein – 
„a legnagyobb természetesség-
gel része és bizonyára alakítója 
is lesz a magyar próza legújabb 
szakaszának”. Ugyanekkor 
azonban – beleértve, hogy a 
regény a fi atalabb nemzedékek 
szemében Szlovákiában is egyre 
inkább kezdett mintakönyvnek, 
igazodási pontnak számítani – 
a csehszlovákiai magyar kon-
zervatív, illetve konvenciókö-
vető  irodalomfelfogás és -szer-
vezés berkeiben írónk távolról 
sem aratott vele osztatlan si-
kert. Személyes emlékem, hogy 
a Szlovák Írószövetség magyar 
tagozatának vezetőségében mi-
lyen felületesen és foghegyről 
nyilatkoztak a könyvről többen 
is, akik egyike a maga politikusi 
pozíciójának magaslatából kö-
zönséges Vonnegut-utánzatnak 
minősítette azt. S mintha mi 
sem lett volna természetesebb, 
az Éleslövészet előbb jelent meg 
szlovákul és franciául, és előbb 
jutalmazták íróját magas szlo-
vák és magyarországi irodalmi 
elismerésekkel, miközben szlo-
vákiai magyar berkekben Gren-
delt még mindig nem tartották 
méltónak Madách-díjra (amire 
csupán már a rendszerváltás 
után, 1990-ben, az író ötödik 
könyvének megjelenése után 
került sor!).           

De nemcsak Magyarorszá-
gon, hanem a tágabb hazá-
ban: Erdélyben és Délvidéken 
is szinte azonnal felfi gyeltek az 
Éleslövészetre. Bodnár Gyula 
például 1982 márciusában a 
pozsonyi Új Szóban is ismertet-
te Láng Gusztávnak a kolozsvá-
ri Utunkban megjelent tanul-
mányát (Éleslövészet – mozgó 
célpontra), melynek kapcsán 
elsősorban a szlovákiai magyar 
irodalmi életet és kritikát kár-
hoztatta, amely nem vette ész-
re, hogy „honi magyar prózánk 
viszonylatában átlagon felüli 
könyvről van szó” (Az Éleslö-
vészet visszhangja). Az újvidé-
ki Híd 1982. áprilisi számában 
viszont a kritikusként addig 
ismeretlen Szebek Miklós írt a 
könyvről A regény begyakor-
lása címmel elismerően, akinek 
írására eddig tudtommal nem 
hivatkozott senki, s az valahogy 
a Grendel-recepció fi gyelmét is 
elkerülte. Igaz, Szebek Miklós 
neve azért mégsem volt teljesen 
ismeretlen a számunkra, csak-
hogy az Ottlik Géza több művé-
ből – így például a Hajnali ház-
tetőkből – csengett ismerősnek. 
Ám ha jobban belemélyedünk 
Szebek Miklós írásába, azt kell 
látnunk, hogy az teljesen olyan, 
mint egy Ottlik-novella... Ami 
néhányunkban rögtön fel is kel-

tette a gyanút, hogy a név tulaj-
donképpen álnév, s a jegyzetet 
nem más, mint Ottlik Géza írta. 
E feltételezését (feltételezésün-
ket) Szigeti László meg is írta a 
pozsonyi Hét július 10-i számá-
ban („Csak zagyvált össze jól”), 
hangsúlyozva, hogy Szebek – 
„akiről – Ottlik szerint – sokan 
mondják, hogy jó regényeket 
ír”  – olyan méltatást közölt a 
Grendel-regényről, „ami csak 
a nagyon rangos műveket illeti 
meg”. Szebek Miklós Ottlikkal 
való azonosságát illető gyanún-
kat Híd-beli írásának számos, 
az Iskola a határon írójára val-
ló életrajzi, illetve irodalom- és 
művészetfelfogását idéző motí-
vum, utalás, hivatkozás, nyelvi 
jegy és stílusbeli jellegzetesség 
is erősíti (már a mű címe is a 
kőszegi alreálra, illetve kato-
naiskolára emlékezteti, mely 
mint tudjuk, Ottlik regényének 
is színhelye és életének egyik 
alapvető  élménye). 

De mit is mond Szebek (/ Ott-
lik) az Éleslövészetről? Először 
is olyan regénynek – s mint írá-
sa végén külön is hangsúlyozza: 
olyan „jó regénynek” – tartja, 
amelyről „érdemes beszélni”. 
Ami arra ösztönözte, bár „félre-

teendő, elhanyagolható” körül-
mény, hogy magáról a szerzőről 
is megtudjon „egy-két dolgot” 
(megemlíti például, hogy cseh-
szlovákiai magyar író művéről 
van szó). Fontosnak tartotta to-
vábbá hangsúlyozni, hogy Gren-
del jó érzékkel választotta meg 
regényének helyszínét, majd be-
szélt a mű szerkezetéről, felépí-
téséről, időrendjéről (időkeze-
léséről), olvasóként hitelesnek 
vélve a mű azon elemeit, meg-
oldásait is, melyeket ő másképp 
oldott volna meg. Egészében 
azonban mégis ugyanolyan ne-
héz ismertetni (elbeszélni) Sze-
bek (/ Ottlik) „önfeltáró” írását 
Grendel regényéről, mint bár-
mely Ottlik-opust, mert azok-
ban sem történetük elbeszél-
hetősége (elbeszélése), hanem 
értelmezése, maga a történetről 
(ez esetben Grendel regényéről) 
való gondolkodás a lényeg. Len-
gyel Balázs említi Ottlik „stílu-
sával”, az ottliki fogalmazással, 
mondatfűzéssel, műépítéssel 
kapcsolatban az ismert stiláris 
„fogást”, miszerint „ritkán sza-
bad az élményt a fogalmazással 
frontálisan megrohamozni; be-
cserkészve, látszólag mellékes 
mozdulattal megközelítve a si-

ker lehetősége nagyobb” (Cédu-
lák az Ottlik-stílusról). Szebek 
Miklós A regény begyakorlása
cím alatti töprengése így a maga 
szakadozottságában, pontosan 
eltervezett csapongásában is 
az Éleslövészet olyan vetületeit 
mutatja meg, amelyek egyszerre 
tükrözik Ottlik – és Grendel – 
prózafelfogásának, -értelmezé-
sének leglényegesebb elemeit is. 
S ebben a tükörben látszik a leg-
tisztábban a grendeli epika ott-
liki (és ugyanígy, tegyem hozzá, 
mészölyi) logikája, mely – me-
gint Lengyelt idézve – minde-
nekelőtt művei egyes motívum-
elemeinek a tudatos kiválogatá-
sával és ezek „tartalmi felnöve-
lésével”, egyes történetrészeinek 
különböző szemléletváltásokkal 
való megközelítésével éri el cél-
ját, lásd például az Éleslövészet
három „leszámolásának” pers-
pektívaváltásait. Végezetül pedig 
ennek okán Szebek Miklós Híd-
beli recenziója az Éleslövészetről 
nemcsak a regény fogadtatásá-
nak képezi (képezhetné) fontos 
darabját, hanem vélhetőleg az 
Ottlik-recepciót is különleges 
színfolttal gazdagíthatná, amire 
azonban eddig tudtommal még
nem gondolt senki.

Tóth László sorozata V.ÍR(HATOT)T-E OTTLIK GÉZA 
AZ ÉLESLÖVÉSZETRŐL?

Spring

a Grendel-akta
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H. Nagy Péter saját elmon-
dása szerint nem tud a nap-
lóírással azonosulni, mégis 
valami hasonló került ki a 
kezéből a Karanténkultúra 
és járványvilág című mű 
kiadásával. Vajon hogyan 
hat a vírus az irodalom-
ra? Erre és még sok más 
kérdésre válaszolt nekünk 
H. Nagy Péter irodalomtör-
ténész, egyetemi oktató.

– A karantén és a vírus 
kialakulása számos mű 
megszületésére volt ,,alkal-
mas”. Mégis, hogyan indult 
el a saját könyved útja?

– Spontán ötlet vezérelt a 
megírása során. Az elején még 
egyáltalán nem voltam tisz-
tában azzal sem, hogyan épül 
majd fel a kötet. Illetve azt sem 
tudhattuk biztosra, meddig 
tart az első hullám. Tudomá-
nyos körökben előrelátható 
volt a többhullámos járványve-
szély, de az intézkedések szin-
te kiszámíthatatlanok voltak. 
Mindenesetre a home offi  ce 
alatt negyven bekezdést sike-
rült írnom, ami inkább napló-
szerű, mellette pedig inkább a 
tudományosabb megközelíté-
sét szerettem volna bemutatni 
a vírussal kapcsolatos iroda-
lomnak. Még azt is megkoc-
káztatom, hogy a könyv felépí-
tését és a szövegeket tekintve 
úgy tűnhet, nem is egyetlenegy 
ember írta azokat, hanem több 
alkotó – köszönhetően a stílus-
váltásoknak, a többféle hang és 
műfaj keveredésének. Mindez 
jól visszaadja a kulturális át-
rendeződés kakofóniáját.

– Két részre osztható a 
kötet: az első a naplómű-
fajhoz köthető szövegek, 
illetve a második a tudo-
mányos megközelítése az 
egész helyzetnek – tanul-
mányokra való refl ektálás 
a különféle szövegekben.

– Valóban, és ahogy már em-
lítettem, nemcsak a stílusváltást 
kell kiemelni, hanem a műfaj-
váltást is. A naplóműfaj és a tu-
dományos megközelítés mellett 
találhatunk benne elemzéseket, 
különféle lírai alkotásokra ref-
lektálva, és a vizuális kultúrából 
is bemutatok pár érdekes példát, 
amely a járványhelyzetre reagál. 
Eddig még nem írtam ehhez ha-
sonló könyvet, számomra is ki-
hívást jelentett, és sokan mond-
ták azt is, hogy folytatnom kéne. 
Ami még érdekes, hogy a kötet 
első felében található írásokat 
folyamatosan keletkező anyag-
ként töltöttem fel a facebookra 
valós időben, ami egy monog-
ráfi a megjelenését sejtette. Ez a 
sorozat folytatódik, tehát túl is 
fut a könyvön. 

– Rengetegen írtak szö-
vegeket a naplóműfaj se-
gítségének köszönhetően 
a járvány ideje alatt. Sze-
rinted miért ilyen fontos a 
karanténhelyzetben a nap-
lószerű szövegek megjele-
nése, felhalmozódása?

– A naplóírásnak van egy-
fajta funkciója, amelynek 
leginkább az archiválás és a 
rögzítés lenne a feladata. Ve-
szélyhelyzetekben felerősödik 
az emberekben a listázás, ami 
végül is leköti az ember fi gyel-
mét egy időre, vagyis leírják a 
mindennapi tevékenységüket. 
Vannak írók, akik valóban profi  
módon művelik a naplóműfajt, 
de mostanában számos kezdő 
író művével találkozhattunk, 
először akár blog-, majd pedig 
könyvformátumú karantén-
naplóval is. Tulajdonképpen 
még nem látjuk a karanténnap-
lók teljes spektrumát, de idővel 
minden bizonnyal egyre több 
fog megjelenni. Másrészt ren-
geteg egyéb műfajú szövegekkel 
is találkozhatunk. A napokban 
például megjelent Kenyában 
egy több mint 500 költő műve-
iből álló versantológia Okemwa 
szerkesztésében, amelyben há-
rom magyar szerző munkái is 
szerepelnek (Balázs F. Attila, 
Pál Dániel Levente, Turczi Ist-
ván). A művészi és irodalmi há-
lózatok ilyen szempontból is jól 
működnek, és bizonyos, hogy 
a kultúra szinte minden szeg-
menséből kapunk visszacsato-
lást a jelenlegi helyzetre. 

– Hogyan befolyásolja a 
járvány az irodalmi művek 
kialakulását, milyen vál-
tozásokat észlelhetünk az 
irodalomban?

– Paládi Zsolt kezdett el 
folytatásos regényt írni (ami 
időigényesebb vállalkozás). A 
karanténdrámák közül eddig 
a legkiemelkedőbb szerintem 
Garaczi László Veszteg című 
alkotása. Említésre érdemes A 
teremtés koronája című pró-
zai antológia, Cserna-Szabó 
András szerkesztésében, illetve 
nagyon sok lírai szöveg keletke-
zett eddig is. Ezek bizonyítják, 
hogy a vírus képes volt új mű-
fajt, sőt, műfajokat teremteni. 
Kialakíthat-e új beszédmódo-
kat, új stílusokat egy vírus? Ez 
talán az egyik legérdekesebb 
kérdés. Nagyon sokan például 
újraértelmezték a már meglévő 
műveiket, visszamenőlegesen 
tálalták úgy ezeket, mint vala-
milyen karanténról szóló szö-
vegeket. Barak László és Vida 
Gergely pedig költői dialógusba 
fogott, ugyanis felváltva, egy-
másnak küldözgetve írnak a 
karanténidőszakról. Másfelől, 
természetesen, tudománynép-

szerűsítő munkákra is számít-
hatunk, melyek közül az egyik 
mértékadó, Christakis Apollo’s 
Arrow című munkája pár hete 
jelent meg. Emellett rengeteg 
magas színvonalú esszével, tár-
cával találkozhatunk, a könyv-
ben Bánki Éva, Molnár T. Esz-
ter írásait említem. 

– Miért van az, hogy az 
emberek inkább a negatív 
felhangú könyveket kere-
sik, mint például Albert 
Camus Pestise?

– Erre nagyon jó példák a 
könyvem második felében fel-
sorakoztatott és bemutatott 
művek (fi lmek és könyvek), per-
sze sorolhattam volna ezeket 
a végtelenségig, mert rengeteg 
van még. Viszont a választott 
művek komplexek, így általuk 
be lehetett mutatni a jelenlegi 
helyzettel kapcsolatos kulturá-
lis előzményeket. A vírustéma 
leginkább a sci-fi ben és a horror 
műfajában található meg. Ha 
belegondolunk, hogy a II. vi-
lágháborúban Tolsztoj Háború 
és békéje bestseller lett, akkor 
érthető, hogy a karantén- és a 
járvány(vírus)könyvek miért 
most kerülnek elő. Japánban 
valóban Camus Pestise tarolt 
a mostani időszakban. Így is 
fel lehet dolgozni a járványt, 
hogy erről sokat olvasunk, és 
megpróbáljuk megérteni a me-
chanizmust. A vírustörténetek 
mindig is népszerűek voltak, 
csak most nagyobb fi gyelem 

irányul rájuk. A katasztrófa-
forgatókönyvek persze sok eset-
ben pozitív megoldásokkal is 
társulnak. Stephen King Végíté-
let című művében például nagy 
hangsúlyt kap az újrakezdés. 

– Vissza tudunk-e majd 
térni a ,,rendes kerékvá-
gásba” a járvány után, ha 
már King is ír erről? El le-
het képzelni vírusmentesen 
a továbbiakban az adventi 
időszakot és a karácsonyvá-
rást?

– Úgy gondolom, abba a bi-
zonyos „kerékvágásba” már 
nem fogunk tudni sosem visz-
szatérni, de szerencsére sok 
kulturális projekt és kezdemé-
nyezés indult, ami például pont 
a karácsonyi időszakot célozta 
meg. A fi lmipar 2020-ban nem 
igazán tudott előrelendülni, 
de azért még vannak csodák. 
A Pixartól érkezett egy újabb 
animációs fi lm, a Soul, ame-
lyet, talán nem véletlenül, ka-
rácsonyra időzítettek. Viszont 

a művészek és a fi lmesek szá-
mára ez az időszak a kreativi-
tásról is szól. Arról, hogy a ka-
ranténkultúra hogyan próbálja 
meg a világot átalakítani, hogy 
élhessünk benne, hiszen szá-
mos remek produkciót, ötletet 
és megannyi művészi megnyil-
vánulást követhettünk és kö-
vethetünk nyomon a karantén 
időszaka alatt. Alkalmazkod-
ni próbálunk a szituációhoz, s 
még mindig ebben mozgunk, 
mindeközben adaptálódunk 
és igyekszünk kezelni a min-
dennapi problémákat is. A 
kultúrára ebből a szempont-
ból mindig lehet számítani. Ha 
megváltozik a világ, a kultúra 
azonnal reagál, és megújítja 
azt a közeget, amelyben felte-
hetjük a minket foglalkoztató 
legfontosabb kérdéseket. Ilyen 
a mostani karanténkultúra is. 
A karácsony nem maradt el, 
csak más lett. Kevesebb kül-
sőséggel, és valószínűleg több 
odafi gyeléssel találkozhattunk 
december folyamán.

KARANTÉN ALATTI KÍSÉRLET

Friends
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novella
HÓ
A kislány az ablakban könyö-
költ. Vastag pokrócba bugyo-
lálva, egy széken térdelve nézte 
a sötét éjszakát.

A nagy sötétségben különös 
módon fehérlett a hóesés: min-
dent belepett a szürkeség, és 
az ég felől hatalmas, sötétebb-
világosabb foszlányokban hul-
lott a hó. Odakint csönd volt, 
amely vastag takaróként ült 
a tájon. Idebent duruzsolt a 
kályha, a vasöntvény réseiből 
kifénylő tűzlángocskák fur-
csa táncot lejtettek a falon. A 
hatalmas ágyban aludtak a 
szülei. A kislány egyedül érez-
te magát ebben a világban. Az 
alvó emberek a kövér dunyha 
alatt idegenek voltak számára. 
Az apja hideg, kemény ember, 
még soha nem nézett a sze-
mébe. Pedig a kislány annyira 
vágyta, hogy támaszt találjon 
benne! Keveset találkoztak, az 
ember későn járt haza, de ha 
megérkezett, megdermedt a 
házban a levegő. Az anyja fur-
csa, szórakozott asszony. Több-
nyire nem fi gyelt rá, a gondo-
latai valahol nagyon messze 

kalandoztak. Bár esténként 
néha felolvasott egy-egy mesét 
– ezt nagyon szerette. De hiá-
ba próbált közel kerülni hozzá, 
nem sikerült. Néha az ölébe 
bújt, belefúrta az arcát a meleg 
ruhájába, vagy átkarolta a nya-
kát, és a vállára hajtotta a fejét, 
de mégsem... Mégsem érzett 
semmi elfogadást.

A nagymama, ó igen! A 
nagymama egész más volt! Az 
ölébe vette, megfogta a kezét, a 
szemébe nézett és mosolygott 
az arca. A lelkük összefonó-
dott, mintha ezer meg ezer éve 
ismerték volna egymást. Soha 
semmilyen érzés nem hasonlí-
tott ehhez a beteljesedéshez.

De a nagymama nemrég 
elment. Kezébe vette görbe-
botját, és soha többé nem tért 
vissza. Éjjelente álmában látta 
ugyan megérkezni, olyankor 
boldogan futott feléje, átka-
rolta, kis lelkét elöntötte a ne-
héz-édes boldogság, de aztán 
az álom szertefoszlott, és fel-
ébredve a jóságos öregasszony 
már nem volt sehol.

A kislány összehúzta ma-

gán a pokrócot. Jobb lenne az 
ágyba bújni, ott a kályha mel-
lett jó meleg van, gondolta, de 
nem mozdult. Állát tenyerébe 
támasztotta, és visszanézett a 
sötétségbe. A hó rendületlenül 
zuhogott. Idebent duruzsolt a 
vaskályha, a lángocskák las-
sultak, már csak ide-oda haj-
ladoztak fáradtan. Az emberek 
mélyebbre bújtak a hatalmas 
ágyban.

A kislány fázni kezdett. A 
foszlányokat nézte, melyek az 
égből hullottak alá. Észrevet-
te, hogy az egyiken egy furcsa 
kis fekete lény ül. A foszlány a 
földre esett, a lény eltűnt. Újra 
feltekintett az égre, a hatalmas 
hópelyhek egyre csak hullottak 
alá. Sok-sok fekete lény jelent 
meg, ott kavarogtak az égen. A 
földre esve azonban eltűntek, 
növesztve a szürke hóréteget. 
Az ablak előtti hatalmas, kopár 
jegenyefa tetején megjelent egy 
hókígyó. Tekeregve közeledett 
a fa gyökeréhez. Mikor az ab-
lak magasságához ért, megállt 
és a kislány felé fordult. Mon-
dott valamit, de a gyermek 

nem értette. A kígyó ingatta a 
fejét, majd eltűnt a földben.

Nemsokára a távolban, a 
zuhogó hótól alig láthatóan 
megjelent egy alak. A kislány 
szemét erőltetve nézte, mert 
ismerősnek tűnt számára. Az 
alak nehezen közeledett, las-
san, nagyon lassan, a mély hó-
ban nehezére esett a haladás.

Az égből újabb sötét lények 
hullottak a talajt borító hóta-
karóra, s ott eltűntek a szürke-
ségben.

A kislány megfeszítette so-
ványka testét és fi gyelt. Az 
alak egyre közelebb jött, s ő 
felismerni vélte. Szája szólás-
ra nyílt, de hang nem jött ki 
a torkán. Végre ráeszmélt: a 
nagymama jött, a botjával se-
gítette magát a nehéz hóban. A 
nagy szürkeség lassan fehéred-
ni kezdett az alak körül, majd 
ragyogó fehérré változott. A 
nagymama az ablak előtt állt, 
botjára támaszkodva megpi-
hent, és a kislányra emelte te-
kintetét. Mosolygott, és mint-
ha hívta volna. A gyermeket 
elöntötte az ismerős érzés, az 

a nehéz-édes boldogság, mely 
ömlő melegként áradt szét 
minden testrészébe. A nagy-
mama hívogatóan nyújtotta ki 
a karjait. A kislány levetette 
magáról a pokrócot, kilépett 
az ablakon, s boldogan futott 
feléje. A vastag hó, mintha 
csak könnyű tollréteg lenne, 
simogatta a talpát. Átkarolta 
az öregasszonyt, s a szemébe 
nézve úgy érezte, ezer meg ezer 
éve ismeri ezt az embert, ezt az 
érzést, és soha nem akar már 
semmit, csak vele maradni.

A pillanat fi nom meleg volt: 
a nagymama átkarolta, kendő-
jébe bugyolálta a kislányt, és 
elindult visszafelé, arra, amer-
ről érkezett. A nagy fehérség 
lassan visszahúzódott, helyét 
ismét átvette a sötét szürkeség.

Hatalmas foszlányokban zu-
hogott a hó az égből. A kályhá-
ban végleg kialudt a tűz.

A reggel vakító fehérséggel 
fogadta a felébredő szülőket. A 
kislány ágyában nem volt sen-
ki. Hiába keresték, csak egy 
félrecsúszott pokrócot találtak 
az ablak elé húzott széken.

lám a fogyó hold felhőbe akad
hóhérok csókja parázslik a retinán
egy versbe burkolózó koldus az 
mi emlékedben végül megmarad

megállsz a csőre töltött múlt előtt
mögötted átlyuggatott téglafal
a félbeszakadt álom visszalőtt
és bekerít a robbanó tavasz

de minduntalan a felszínre tör
a réges-régen kihunyt indulat
a sivár jelenből a múltba lök
hogy mit vesz el az isten és mit ad

s csak bámulod az ősök lábnyomát
míg felszárad a szennyes vérlucsok
mit a szabadság e ribanc otthagyott
ki senki volt és szinte semmi volt

Röfög csámcsog az ideológia a polkorrekt karámban
Sok kicsi Néró hadonász kéjesen uralkodna már ma
Ki tegnap senki volt ma császárnak véli magát trónust farag
Országok nemzetek fölött ring s elővillan sok pőre valag
Osztják a cinkelt lapokat vegyítik egymás fröcsögő nyálát
A paraván mögött deresre húznák mások szabadságát
Egymást is felzabálnák jó lenne mindenkin basáskodni 
Ki ellentmond lehurrogják viszik a kovácshoz megpatkolni
Az utat bitók övezik szellemi nyaktilók minden kanyarban 
Látod herceg a vén Európa hogy süllyed nyakig a szarba
Ez lett a Bastille-döntögetésből a sok-sok forradalomból
Hogy eszét veszti ki lát szólni is rest a látvány-vakoktól
Múlt jövő testvériség mind-mind egy döggödörbe hányva
A gödör szélén szunnyad a történelem árva szentjánosbogárkaálom a szabadságról

       hommage a hősöknek, áldozatoknak 

Történelemóra európaiaknak
Hommage a Villon

Kövesdi Károly

A fősodor, avagy a túlélés
azok a csodás hetvenes-nyolcvanas évek

a fősodor majd elsodor
és kupán vág egy bérdorong
fi ók mélyébe rejt és ottfelejt 
a tetűrágó betűrágó ideológiája
tollanként fosztogatja szárnyad
hol röhécsel hol meg borong
paskolja vállad hátha elmégy 
kedve szerént besavanyodsz és 
megpenészlesz előbb-utóbb

elmúlik tollszár-gyulladásod
leszáradsz mint a tavalyi kapor
és eltipornak az irodalmi pápák
akiknek szobruk áll álmukban is
egy-egy park eldugott zugában
mert a fősodor az fősodor 
az intertextualitás busói
túlcsujjogatták magukat minden
időn koron téren és téridőn
és nem óhajtanak
véget nem érőn véget érni

Póda Erzsébet  

Pilinszky János / Panasz / Gorlo Volka
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könyv
SZÜLETHETNEK KINCSEK A KARANTÉNBAN

LEHÁR FERENC, AZ OPERETTKIRÁLY

Juhász Kornélia

Szinetár Miklós

Mindenki másképp reagált a 
COVID-19 rohamos terjedé-
sére, és más-más tevékeny-
séggel tette önmaga szá-
mára elviselhetővé a 2020. 
március 10-től június 15-ig 
terjedő időszakot. H. Nagy 
Péter aktív kutatásba kez-
dett a vírushelyzet kulturá-
lis hatásairól és célul tűzte 
ki, többek között, az irodal-
mi és filmes járványtema-
tika feldolgozását. Az iro-
dalomtörténész, szerkesztő, 
popkultúra-kutató munká-
jának eredménye a Karan-
ténkultúra és járványvilág 
című kötet lett, mely 2020-
ban jelent meg, a Prae Kiadó 
gondozásában. 

Az itt bemutatott kötet 
anyaga már darabjaiban 
megjelent egyéb platformo-
kon: a Pátria Rádió műsorá-
ban előadások formájában, 
írott szövegekként a dunszt.
sk-n, a kultmagon, a Trafik.
sk-n, illetve az MA Populá-
ris Kultúra Kutatócsoport 
blogján. Emellett H. Nagy 
Péter két-három naponta 
Bekezdések egy karantén-
kultúráról szóló monográ-
fiából címmel kisesszéket 
tett közzé a facebookon, me-
lyekben azzal a gondolattal 
játszott el, hogy a jelenlegi 
helyzetre hogyan tekinthet-
ne vissza egy 2025-ben élő 
kutató. Talán ez a kompilá-
ciós szerkesztési mód tehet 

arról, hogy nemcsak témája 
tekintetében, de szövegszer-
vezése folytán sem számít 
könnyű olvasmánynak ez a 
könyv. Sűrű, rengeteg alté-
mát érintő alkotás, melyet 
érdemes szakaszosan, ki-
sebb dózisokban fogyaszta-
ni.

A kötet két elhatárolha-
tó részre tagolódik. Az első 
naplóbejegyzés-szerű elmél-
kedéseivel „felidézi a bizony-
talanság napjait és a karan-
ténvilág sajátos hangulatát”, 
és a teljesség igénye nélkül 
nyújt villanásszerű bete-
kintéseket a vírushelyzet 
okozta változásokba. Olvas-
hatunk az emberi gondol-
kodásmód átalakulásáról, a 
politika és a tudomány közti 
aktív kommunikáció fon-
tosságáról, az egészségügy 
magányügyből közüggyé 
formálódásáról, valamint 
kiemeli a járványidőszak-
ban rohamosan terjedő álhí-
rek elleni harc fontosságát. 
Rámutat a COVID-időszak-
ban az olvasás népszerű-
ségének felpörgésére, illet-
ve az ez idő tájt született 
művek sokszínűségére. A 
műfajok közti hierarchia 
relativizálódott: a karantén-
költészet, karanténdrámák, 
vírusnaplók, immunológiai 
esszék, dokumentumregé-
nyek mellett megférnek a 
karanténvideók, hétköznapi 

tevékenységeket felvonul-
tató performanszok, vírus-
tematikájúvá szerkesztett 
klasszikus képek, maszkos 
hősöket ábrázoló graffitik, 
szobafogságdalok, karan-
ténszínházi előadások és 
autobiográfiai feljegyzések 
is. Az internet és a szoci-
ális platformok révén a V-
Generáció (vírusidőszakot 
megélőket jelölő új fogalom) 
individuális sztorijait nagy 
egésszé szövi a vírushelyzet. 
Ezek az alkotások kreatív 
módon segíthetnek megér-
teni és feldolgozni a feszült 
helyzetet befogadóiknak.

A kötet második fele sok-
kal összeszedettebbre sike-
redett. Logikusan felépített, 
letisztult tanulmányok sorát 
tartalmazza, melyek közt az 
összekötőkapocs a vírusok, 
járványok jelenléte a kultú-
ránk különféle elemeiben: 
filmekben (Az Androméda-
törzs, 12 majom, Legenda 
vagyok, Z világháború, A 
majmok bolygója – Lázadás, 
stb.), pop-kulturális irodal-
mi alkotásokban (Greg Bear: 
A vér zenéje, Stephen King: 
Végítélet, stb.), tudomány-
népszerűsítő írásokban (Mi-
chael B.A. Oldstone: Vírus-
vadászok, Jared Diamond: 
Háborúk, járványok, techni-
kák, Alessandro Vespignani: 
A jóslás algoritmusa, stb.). 
Akad ebben a szakaszban ta-

nulmány a kulturális mémek 
létmódjáról, valamint a na-
novilág és az irodalom kap-
csolatáról is. A bemutatott 
művek mindegyike, konk-
rét vagy átvitt értelemben, 
hozzájárulhat a járványügyi 
helyzet megértéséhez.  

A második hullám itt van 
a nyakunkon. Érezzük a 
szorítását, de a teljes letar-
gia elkerülhető egy olyan 
alkotással a kézben, mint 
a Karanténkultúra és jár-

ványvilág, amely gondolko-
dásra, tágabb kontextusok 
feltérképezésére csábít. Rá-
mutat arra, hogy születnek 
jó, érdekes dolgok egy ilyen 
nyomasztó időszakban is. 
„Végül is van abban valami 
szép és  embertelen, hogy 
ennek a könyvnek a létrejöt-
te végeredményben a vírus-
nak tulajdonítható.” A jelek 
és a szerző burkolt ígérete 
szerint hamarosan várhat-
juk a folytatást.

Kevés olyan kerek életutat 
ismerünk a zeneszerzők kö-
zött, mint Lehár Ferenc tör-
ténete. Erről a kerek életről 
megjelent egy nagyon teljes 
könyv Klemen Terézia és 
Margitay Zoltán együttmű-
ködéséből: Az operettkirály, 
Lehár Ferenc életútja, a Pro 
Museum Polgári Társulás 
kiadásában.                                                                                                                              

Megragadóan átfogó ez a 
könyv, szinte mindent meg-
tudunk a különlegesen te-
hetséges zeneszerzőről. Szó 
van benne a családról, a ko-
máromi születésről, a fiatal-
korról, a prágai tanulóról és 
az indulásról, arról, ahogy 
elkezdi zenében kiteljesedő 
életét. Nem volt könnyű az 
indulás, nehéz volt a kezdet. 
Az is előfordult, hogy kine-
vették, de azután jött az első 
siker az Arany és ezüst ke-
ringő, majd a Bécsi nők, A 
drótostót – és elindult egy 
nagy karrier. 

A világban ma legtöbbet 
játszott operett A víg öz-
vegy. Ennek a jövedelméből 
már négyemeletes bérházat 
vett Bécsben Lehár Ferenc. 
A darab születésének kö-
rülményei bonyolultak, iz-
galmasak, várakozásokkal 
és félelmekkel telve, és dip-
lomáciai bonyodalmaktól 
terhesek. De végül is világ-
siker lett! A könyvből meg-
tudhatjuk azt is, hogy még 
Afrikában a Viktória-tónál 
is előadták.

Szó van a könyvben a Ci-
gányszerelemről, amely a 
leginkább magyar műve 
Lehárnak, aki bár bécsi 
zeneszerző volt, mindig is 
magyarnak vallotta magát. 
Megismerkedünk Lehár Fe-
renc és Kálmán Imre kap-
csolatával, olvashatunk Le-
hár és Puccini barátságáról, 
és figyelemmel kísérhetjük 
sorsát az első világháború 
idején. Lehár a világháború 

után érte el sikereinek csú-
csát, akkor már mindenütt 
ismerik. A Cárevics világ-
sikert arat, és megszületik 
A mosoly országa, ez a már 
operai igényű remekmű. Eb-
ben a darabban éneklik az 
egyik legnépszerűbb tenorá-
riát: „Vágyom egy nő után!” 
A dalt a nagy tenoristának, 
Richard Taubernek írta, 
akivel már korábban barát-
ságot kötött. A Tauber-dal 
zenei fogalom lett. A könyv-
ben megismerhetjük Lehár 
életét a világválság és a má-
sodik világháború idején is. 
Az életművet „hattyúdala”, a 
Garabonciás fejezi be.                

A kötetben találunk olyan 
ritka kincseket is, mint ami-
lyen Lehár Ferenc írása az 
operett alkonyáról. A könyv 
nemcsak gazdag, hiszen Le-
hár összes művével megis-
merkedünk, hanem szép is. 
Gazdag képanyaggal rendel-
kezik, szépen szerkesztett, 

olvasmányos a szöveg, hasz-
nos kiadvány. Napjainkban, 
amikor olyan nagy divat a 

feledés, méltó emléket állít 
egy különleges muzsikus-
nak.
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ÚJRAKEZDÉS A FILMEKBEN  Kulcsár Gábor

Mindannyian szeretünk meg-
újulási lehetőségként tekinteni 
egy új évre, és talán még soha 
nem igényeltük annyira ezt a 
jelképes tiszta lapot, mint az 
idén.  Az utóbbi időben gyak-
ran érezhetjük úgy, mintha 
egy valóságshow-ban élnénk. 
Truman Burbank (Jim Carrey) 
azonban nemcsak átvitt, de 
konkrét értelemben is ebben a 
helyzetben találja magát, ami-
kor kiderül, az egész élete egy 
tévéműsor, és minden isme-
rőse színész. A Truman show 
(1998) remekül egyensúlyoz a 
komédia és a dráma határán, 
hiszen abszurd alaphelyzete 
legalább annyira nevetséges, 
mint amennyire nyomasztó. 
2020-ban többen együttérez-
hettünk Truman kétségbe-
esett harcával egy olyan vi-
lágban, mely minden sarkon 
ellene szövetkezik, ám ettől a 
cselekmény még felemelőbb 
lesz. Elvégre rámutat: minden 
börtönből van kiút.

Frank Abagnale Jr. (Leonar-
do DiCaprio) valódi mestere az 
újrakezdésnek, hiszen hetente 
új személyazonossággal veri 
át a világ legnagyobb intézmé-

nyeit. Steven Spielberg a Kapj 
el, ha tudsz! (2002) című izgal-
mas kalandfi lmjében meséli 
el az egyik leghíresebb szél-
hámos történetét, akit végül 
a megszállott Carl Hanratty 
nyomozó (Tom Hanks) állított 
a törvény elé. A fi lm amellett, 
hogy roppant leleményes, arra 
is rávilágít, hogy túl sok hitelt 
adunk az egyszerű papírfecnik 
szavainak. A tehetség, általa 
pedig a változás lehetősége 
mindannyiunkban ott rejlik, 
és a terveinknek csak az szab-
hat határt, mennyire hisszük 
el a világnak, hogy nem va-
gyunk elég jók.

Az újévi fogadalmak veszé-
lye, hogy könnyen a fejlődés 
látszatát keltik valódi haladás 
nélkül. Erről szól az Idétlen 
időkig (1993) című fi lm. Phil 
(Bill Murray) a riporter alapos 
leckében részesül ezen a té-
ren, amikor azon kapja magát, 
hogy szó szerint ugyanarra a 
napra ébred minden reggel. 
A helyzet kezdetben roppant 
mókás, elvégre gondtalan az 
az ember, akinek nincs hol-
napja, ám a fi lm egyre sötéteb-
bé válik, ahogy Phil ráeszmél, 

hogy az élete semerre nem 
halad. Vérbeli 90-es évekbeli 
komédia, amely nem fél a kre-
atív humort mélyebb gondola-
tokkal ötvözni, és történetével 
mindenkori emlékeztető, hogy 
az újrakezdésnek akkor van 
igazán értelme, ha célt is sza-
bunk neki.

Előfordul, hogy nincs szük-
ségünk újrakezdésre, csupán 
félünk megbirkózni a problé-
máinkkal. Erről szól az Egy 
makulátlan elme örök ragyo-
gása (2004). Joel (Jim Car-
rey) első kézből tapasztalja 
meg, milyen veszélyes lehet ez, 
amikor fi zet egy vállalatnak, 
hogy töröljék ki az emlékeiből 
volt barátnőjét, Clementine-t 
(Kate Winslet). Joel túl későn 
jön rá, hogy nem szeretné pár 
rossz élmény miatt elfelejteni 
a kapcsolatát, és saját elméjét 
járva próbálja megmenteni 
szerelme emlékét. A fi lm ügye-
sen csavarja sci-fi -köntösbe az 
emberi érzelmek komplexitá-
sát, és hitelesen mesél arról, 
hogy a tiszta lap nem lehet a 
válaszunk minden megpróbál-
tatásra. Néha egy radír is elég 
a változáshoz.

TÖPRENGÉSRE CSÁBÍTÓ Juhász Kornélia

Gyakoriak az olyan alkotások, 
melyek célja az, hogy a befo-
gadóik érzelmeivel játszanak. 
Szíveket dobogtatnak, öröm 
vagy bánat könnyeit csalják a 
szemekbe, az ember lelkét vé-
gigcibálják az érzések hullám-
vasútján, és ezt sokan élvezik. 
Szerencsére azoknak is tudok 
valamit ajánlani, akiknek na-
gyobb gyönyörűséget okoz, ha 
az elméjüket dolgoztatja meg 
egy mű. Szalay Zoltán regé-
nye, a Faustus kisöccse, mely 
a Kalligram kiadó gondozá-
sában jelent meg 2019-ben, 
pontosan olyan alkotás, mely 
igényli az elemzést, az értel-
mezést. 

Ez a mozaikszerű epizó-
dokból kibontakozó regény 
többféle témát és jelentés-
réteget mozgat meg. Főhő-
se, egy névtelen szlovákiai 
magyar író életútját követve 
nyerünk betekintést a rend-
szerváltás előtti és a bárso-
nyos forradalommal beinduló 
„új léthelyzetbe”. Azzal, hogy 
egy művészember szubjek-
tív élményeinek szemüvegén 
át láthatjuk az eseménye-
ket, elmarad az történelem-
könyv-szagú hangulat, hogy 
mindenről mindent pontosan 
tudunk, és teljes mértékben 

értjük a helyzetet. Darabos, 
épp ezért érdekes megoldás. 

A regény szavakkal meg-
ragad egy korképet, de mire 
belefeledkeznénk az általa 
megragadott világba, lépten-
nyomon jelzéseket kapunk, 
hogy a karakterek is csupán 
szövegi elemek. Minden tet-
tükkel, történetalakító sze-
repükkel és megragadott 
személyiségjegyeikkel a szö-
veget szolgálják. John Fow-
les és Jorge Luis Borges al-
kotásait megidéző megoldás 
ez. Ügyesen belekényszeríti 
ez az elmejáték olvasóit egy 
képzeletvilágtól elidegenített, 
elemzői helyzetbe.  Ahogy a 
címe is utal rá, olvashatjuk 
egyfajta Faust újragondolás-
ként is. A kelta regét Goethe 
könyvdrámája terjesztette el 
a köztudatban. Alapkoncep-
ciója, hogy Faust a tudásért 
eladja lelkét az ördögnek, 
majd hatalmas árat kell fi -
zetnie érte. A Faustus kis-
öccsében a szlovákiai ma-
gyar író alkotásra fordítható 
időért cseréli el az életében 
megjelenő szeretetet, műkö-
dő emberi kapcsolatokat. A 
regényben végig ott lebeg a 
kétely, vajon a paktum való-
ban megköttetett vagy a túl-

feszített írói képzelet játszik 
a főhőssel. Végig lebegtetett 
kérdés, vajon természetfe-
letti hatás vagy önsorsrontás 
tanúi lehetünk? Épp ez a fel-
oldhatatlan kettősség teszi 
lehetővé, hogy anti-fejlődés-
regényként tekinthessünk 
a Faustus kisöccsére. Ha 
vetnek egy pillantást a kötet 
borítójára, összezavaró le-
het: ördög helyett egy vízből 
kiemelkedő bálnafarkat lát-
hatunk. Hogy jön ez ide? A 
könyv egyik látszólag jelen-
téktelen, később annál fonto-
sabbá váló mozzanata, hogy 
a szlovákiai magyar író fi ata-
lon ír egy leviathánról szóló 
novellát, melyben a főhős a 
képzelet erejével szembenéz 
félelmeivel és győzedelmes-
kedik, követi az igazi életcél-
ját szimbolizáló leviathánt. 
Az írás folyamata élvezetet 
okozott Faustus kisöccse fő-
hősének, de a szöveg csak 
úgy elkallódik, mivel akkori-
ban a szlovákiai magyar sors 
megragadása volt a fő alkotói 
feladat. Az élvezetből, szívből 
való írástól a főszereplőnk 
lassan vánszorgott a megfele-
lési kényszerből való íráson, a 
polgárpukkasztó tollforgatá-
son át a kapkodó bizonyítási 

vágy hajtotta alkotás felé, mi-
közben érzelmileg és testileg 
leépült. Hibáztathatta az ör-
dögöt is, persze, de ő volt az, 
aki a saját leviathánja helyett 
másra fókuszált.

Ez a regény, annak ellenére, 
hogy kabátzsebbe csúsztat-
ható méretű, alaposan meg-

dolgoztatja az elmét. Nem ad 
kész, egyértelmű válaszokat, 
tehát megadja a könyv világá-
nak szereplői számára ellehe-
tetlenített valódi szabadságot 
befogadói számára. Csak az 
olvasón múlik, hogy a regény 
mely olvasatát preferálja.

könyv
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Hogya György

A félreértés és félremagyará-
zás jelensége olyan régen és 
olyan konokul kíséri életünket, 
mint amióta eszmélésünk tart, 
s a legnagyobb gond vele, hogy 
az „ember nem tudja eltalálni, 
hogy tulajdonképen hol is va-
gyon az igazság” – mint Krú-
dy mondotta volt.

Kivel nem történt meg, hogy 
rosszul olvasott el egy szöve-
get, holott látta, azok a bizo-
nyos betűk más sorrendben 
vannak, a szeme mégis csak 
egy új értelmezést rögzített?  
Csak amikor az agy megpró-
bálja a hibásan olvasott szót 
beleilleszteni az egész mondat 
szövetébe, és az így összeállt 
szöveget megérteni nem tud-
ván berzenkedni kezd az értel-
metlenség ellen, akkor dönt az 
ember a második olvasat mel-
lett, s döbben rá, valójában mit 
is takar a szöveg. Néha csak 
fáradtak vagyunk, néha pedig 
szétszórtak, és ilyenkor a leg-
nyilvánvalóbb akrosztichont 
vagy anagrammát sem vesz-
szük észre. FÉLRÉRTÉS…

Olykor egy-egy történelmi 
esemény értelmezésével is 
megtréfál bennünket az élet.

Timur Lenk halála után 
(1405) a szamarkandiak egyér-
telműen üzleti meggondolások 
alapján a következő fi gyelmez-
tetést közölték a világgal: „Ha 
megzavarják a Világ Urának 
nyugalmát, borzasztó háború 
zúdul az emberiségre. Olyan 
pusztulás, aminő még soha 
nem volt!” Ez akkor elsősor-
ban a buharaiaknak szólt, és 
csak másodsorban a muszlim 
világnak. Ugyanis a szomszéd 
vár, Buhara bölcsei minden 
követ megmozgattak annak 
érdekében, hogy bebizonyít-
sák Timur buharai születését, 
ezáltal jogot szerezzenek arra, 
hogy Timur földi maradványa-
it saját városukba szállítsák, 

ami ugyancsak fellendítette 
volna a város gazdaságát. Ám 
Szamarkand, pontosabban a 
szamarkandi jóslat erősebb-
nek bizonyult, s Timur maradt. 
A történet poénjára azonban 
a XX. századig várni kellett. 
Geraszimov professzor 1941 
nyarán érkezett Szamarkand-
ba, hogy tudományos vizsgála-
tokat végezzen a Világ Urának 
földi maradványain. A szarko-
fág felnyitásáról 1941. június 
20-án adtak ki közleményt, és 
két nap múlva, június 22-én, 
Hitler hadserege megtámadta 
a Szovjetuniót.

Mondani sem kell, a muszlim 
világon óriási megdöbbenés 
lett úrrá, és szinte bizonyos, 
hogy senki sem tudta volna 
meggyőzni a derék hívőket 
arról, hogy a szent jövendölés 
csak a város üzleti érdekeinek 
védelmében született.

A szamarkandi jóslat nem 
köthető névhez, nem tudjuk, ki 
volt a kezdeményező, de a hí-
vők számára teljesen mindegy, 
ismert-e egy magyarázat szer-
zője vagy sem, ha kellő intéz-
ményes háttérrel rendelkezik. 
Ilyen ismert szerzőt köszönt-
hetünk Servius személyében, 
aki Donatus grammatikájához 
írt kommentárjai mellett Ver-
gilius-magyarázataival vált 
ismertté.

Vergiliusról – többek között 
– azt tudjuk, hogy hősei Ár-
kádia idilli környezetében ke-
resnek megnyugvást, és lírája 
nagyrészt a vidéket, a szünte-
lenül küzdő földműves alakját 
és erkölcsiségét idealizálja. El 
ne felejtsük: időszámításunk 
kezdete előtt élt, legalábbis a 
Dionysius Exiguus által kiszá-
mított és bevezetésre került 
időszámítás előtt… Ez utóbbi 
megjegyzés azért fontos, mert 
Vergiliusnak fogalma sem le-
hetett a Megváltóról (i. e. 70-

ben született), s ha írt is ilyes-
mit, ugyancsak valószerűtlen, 
hogy éppen Krisztusra gondolt 
volna. Márpedig a történelem 
és egyes magyarázatok épp 
erre utalnak.

Példaként a Bucolica negye-
dik eklogájának egy részét em-
lítem:
„Eljött már az idő, mit a jósnő 
szent szava hirdet,
Újraszületve az évszázak 
nagy rendje megépül.
Már megtérhet a Szűz, meg az 
ősi saturnusi korszak,
Már új sarjat küld a magasból 
a földre az ég is.
Csak te a most születő gyer-
mekre, ki hozza a vaskor
Végét, és akivel beköszönt az 
aranykor a földre.”

Azok számára, akik nem-
csak hisznek, gondolkodnak is, 
egyértelműen Augustus gyer-
mekéről szól a vers, ám más 
meggondolás alapján sokan 
Serviusnak hisznek, aki sze-
rint ezek a sorok egyértelmű-
en a kis Jézus megszületésére 
vonatkoznak. Érthető okokból 
ezt az elméletet az egyház el-
ismerése és nagyrabecsülése 
kísérte, s évszázadokon át ez 
lett a hivatalos interpretati-
ochristiana, azaz a keresztény 
értelmezés. 

A harmadik példa már kissé 
bonyolultabb. Míg az első eset-
ben Timur Lenk hagyatékának 
megmentése, megőrzése a cél, 
a második esetben a keresz-
tény egyház megerősítése, a ke-
resztény világkép kiszélesítése, 
addig a harmadik esetben egy 
olyan dilemma kerül az előtér-
be, amelynek megválaszolása 
meghaladja az egyszerű ember 
képességeit. A félreértés és fél-
remagyarázás különös esete.

Stein Aurél, magyar szárma-
zású Kelet-kutató felbecsülhe-
tetlen értékű munkát végzett 
az Angol Birodalom hathatós 

támogatásával. Második ke-
leti útja alkalmával került el 
Tunhuangba, az Ezer Buddha 
barlangjának városába. Kitű-
nő képzettségének, tárgyalási 
képességének, kitartásának 
köszönhetően az Ezer Budd-
ha barlang szentélyeiben kéz-
iratok, festmények, szobrok, 
selymek kincstárára bukkant. 
Elnyerve Wangdaoshinak (da-
oshi = taoista szerzetes), a bar-
lang felügyelőjének bizalmát, 
az egyik barlangtemplom rej-
tett cellájába befalazva mint-
egy háromezer nagy s hatezer 
kisebb tekercset, valamint az 
V–X. századból származó le-
leteket, közöttük alig ismert 
vagy kihalt nyelvek emlékeit 
fedezte fel.

Ezeket a leleteket küldeté-
sének megfelelően gondosan 
ládákba csomagolta, s a hu-
szonnégy láda kéziratot és más 
műkincset Angliába, a British 
Museumba küldte.

Nem Stein volt az első, sem 
az utolsó, aki régi kínai érté-
keket „mentett meg”. Rá egy 
évre egy francia származású 
régész, Paul Pelliot, Francia-
országot gazdagította mint-
egy hatezer kézirat-tekerccsel, 
1911-ben pedig egy japán expe-
díció vitt el több száz tekercset 
a barlangokból.  Nem csoda, 
hogy a kínaiak is felfi gyeltek a 
„gyűjtőkre”, s míg az angolok 
és mi, magyarok, nagyra tart-
juk Stein Aurél szakmai fel-
készültségét és munkásságát, 
addig a kínaiak meglehetősen 
elítélően nyilatkoztak róla. Az 
ő szemükben egyértelműen 
műkincsrablás történt. Mind-
ez érthető is lenne, ha nem 
csattana ennek a történetnek a 
végén is a poén. Ide ismét egy 
idézet kívánkozik, mégpedig 
Miklós Pál könyvéből: „Ekko-
riban már a kínai kormány is 
tudomást szerzett az európai 

tudósok szerzeményeiről, s el-
rendelte a megmaradt kincsek 
fővárosba való szállítását. A 
szállítmányt kocsikaravánra 
rakták, s elindultak vele Pe-
king felé. Útközben azonban 
meglehetősen könnyű kézzel 
bántak a kincsekkel, sokat 
ellopkodtak belőlük, sokat el-
ajándékozgattak a korrupt 
hivatalnokok és kocsikísérők. 
Azt mesélik, amikor a karaván 
Peking alá érkezett, a karaván 
parancsnoka megszámláltatta 
a tekercseket, és megdöbbenve 
látta, hogy annak mintegy a 
fele hiányzik. A kísérőlevélen 
feltüntetett szám és a tényleges 
rakomány száma között túlsá-
gosan nagy volt a különbség, 
azért úgy segített magán, hogy 
a megmaradt tekercseket ket-
tészakította: a szállítmány így 
darabszámra megvolt. A ma 
meglévő s a Peking Könyvtár 
tulajdonát képező kb. 8600 
irattekercs nagy része valóban 
ilyen kettészakított darabok-
ból áll.”

Ugyancsak elgondolkod-
tató, vajon mennyire tudták 
megvédeni a kínaiak saját ér-
tékeiket, s ilyen előzmények 
után mennyire jogos az orro-
lás? Félremagyarázom? Lehet. 
Nehéz megítélni Kína akkori 
lehetőségeit, és nem ildomos 
számon kérni egy polgárhá-
borúban szenvedő országtól 
(ekkor indult meg a mandzsuk 
leváltását célzó harc), hogy az 
1900-as évek elején nem tu-
dott kellő energiát fordítani 
szellemi és tárgyi örökségé-
nek megmentésére. De a kínai 
kincs közösségivé vált azáltal, 
hogy egy olyan múzeumba ke-
rült, amelyben 13 millió (!) ki-
állítási tárgy szerepel, és min-
den bizonnyal megvan a módja 
annak, hogy idővel megfelelő 
helyükre kerüljenek. Egy da-
rabban.

esszé  
FÉLREÉRTÉSEK ÉS FÉLREMAGYARÁZÁSOK

Play music on me / piano redesign
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SEBESI ERNŐ, AKI A FÉLEMBEREK ÉLETÉT ÍRTA Juhász Dósa János

Sebesi Ernő 

Minden túlzás nélkül ki-
jelenthetjük, hogy a két 
világháború közötti szlo-
venszkói magyar irodalom 
legjelentősebb képviselője 
volt, aki lírában, prózában 
és drámában is jelentőset 
alkotott. Hálátlan utóko-
ra mégis teljesen elfeled-
te – mindössze 1976-ban 
jelent meg egy válogatás a 
prózájából egyik drámá-
ja beiktatásával. Az 1945 
után megjelent antológiák 
közölték még pár versét, s 
ugyanazt a novelláját.

Fried Ernőként született 
1893-ban a ma már Eper-

jeshez tartozó Sebeskelle-
mesen. „Ó, hadd dobjam rá 
furcsa neved mostan//az 
emlékezés kerek asztalára” 
– üdvözli szonettben szü-
lőfaluját, s hogy komolyan 
gondolja, részben fel is ve-
szi annak a nevét. Eperjes, 
Pozsony, Bécs, Budapest – 
fontosabb állomás- és lakó-
helyei. A végső állomás 1944 
végén Mathausen. Orvosként 
a felesleges, félemberek szó-
szólója lesz az irodalomban 
is. Koldusok, testi hibásak, 
utcalányok, rabok, elbocsá-
tott emberek, sármezőkön 
szenvedő katonák és egyéb 
szerencsétlenek verseinek, 

elbeszéléseinek, drámáinak 
hősei. Négy verseskötete, 
egy elbeszéléskötete s pár 
drámája jelenik meg az életé-
ben, halála után mindössze a 
Csanda Sándor által váloga-
tott 1976-os kötet. „Én X. Y. 
vagyok, kérem szépen:// Egy 
szikár s fagyott-kedvű, nem 
rossz ember.// A vágyam: 
függetlenség. És a célom?/ 
Kevés, de jó nő. És a mesz-
szi tenger” – mutatkozik be 
Névjegy című versében. De 
hiába közli több írását a Nyu-
gat, a Magyar Írás, a Kassai 
Napló, a Tátra, hiába leve-
lezik drámája bemutatása 
érdekében színházi igazga-

tókkal Móricz, csak előlegig 
jut. A Haláljáték bemutatóját 
a budapesti Nemzeti Színház 
végleg elhalasztja. Pedig a 
60. születésnapján élete tel-
jes értelmetlenségére rádöb-
benő ügyvéd szerepe tényleg 
Somlay Artúr után kiáltott. 

Még bőven Mathausen 
előtt megírja költői számadá-
sát: „Nem szórom kincsem. 
Nincsen. Amit adtam://Pár 
igaz, friss és zabolátlan szó 
volt.//Cserébe érte ellenséget 
kaptam,// S barátot? Egyet 
se! De így is jó volt…” Talán 
vele szemben van a legna-
gyobb adóssága a szlovákiai 
magyar irodalomnak.  

múltidéző

Ady felé

Csak egyszer láttam volna kínzott testét,

szomorú szeme látnoki csodáit,

hallgattam volna füttyét is sokáig,

ha magány hozta Elébe az estét.

Vagy borgőzbe, hol úszott pár barátja,

hogy ittam volna gyöngyös szűz igéit,

ért Mámoroknak lázas venyigéit,

ha zengve villant. Vágyak ararátja.

De fájt Néki a Vér és Arany piszka,

hát menekült a halhatatlan, tiszta

nagy Egekbe – és árván hagyott minket,

kik sose láttuk s végtelenre várva

csak Őrá esküszünk: a Prófétára,

mert megbűnhődte minden bűneinket!

Szonett a költőről

Jambusra ver a szíve s ha egy percben

Kihagy a ritmus, ajka vértelen lesz.

Kis életének lángja búcsút sercen

És közeledni kezd a messzi mennyhez.

Bús szemében csodaszép álomtájak

Színmámorának részeg tüze perzsel.

Idegen sebek néki éppúgy fájnak

És bekötözi gyöngéd gyolcsú verssel.

A szónak hódol, mint más az aranynak,

És letérdel az érzés küszöbéhez:

Mert szépség morzsájára mindig éhes.

S míg mások pimasz pénz után rohannak,

Őt Isten izgatja s a Vég zord fénye

S nem jut eszébe, hogy élni is kéne. 
Forest
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képzőművészet
GYERMEKI RAJONGÁS ÉS KOMOLYSÁG

Török Bianka 1991-ben szü-
letett Érsekújváron, grafi -
kusként és illusztrátorként 

dolgozik, a METU-n vég-
zett (Budapesti Metropolitan 
Egyetem), igazi állatbarát, 

vagy talán még inkább állat-
rajongó. Gyermekkorában ál-
latorvos szeretett volna lenni, 
igaz ez nem valósult meg, de 
az állatok örök inspiráció-
források maradtak számára.  

Az első könyv, amelyet il-
lusztrált, a Toddler Punk című 
mesekönyv volt, amelynek 
köszönhetően a fi gyelem köz-
pontjába került, mint felvi-
déki illusztrátor. Kihívásként 
tekintett erre a munkájára, 
és nagyon jó érzéssel gondol 
vissza rá. Bianka végzettsé-
gét tekintve grafi kus, de el-
mondása szerint illusztrálni 
mindig is jobban szeretett. ,,A 
grafi ka kötött szabályrendsze-
rekhez folyamodik, míg az il-
lusztrációk sokkal szabadabb 
ívet követnek, nincs annyi-
ra megkötve az ember keze, 
szabad kreatívnak lenni és 
szárnyalni, sőt néha kötelező 

is. Valahol mindkettő vagyok 
egyszerre: grafi kus és illuszt-
rátor is.” Van olyan helyzet is, 
amikor az illusztráció találko-
zik a grafi kával, ez a legsze-
rencsésebb opció. 

Bianka először skicceket 
készít, hagyományos úton – 
ceruza és rajzlap –, majd a 
modern technikához folya-
modik, és digitális rajztáblán 
alkot. A pasztellszínek állnak 
hozzá közel, nem szereti a 
túlságosan lesarkított, túl szí-
nes alkotásokat, de mindenki 
másért van oda, s ez a szép az 
egészben. Úgy érzi, rendelke-
zik egy már kiforrott stílussal, 
de ez nem jelenti azt, hogy ne 
menne át folyamatos válto-
zásokon. Mindig talál valami 
újat, érdekeset, sőt különle-
geset. A legutóbbi munkája 
Kovács Barnabás Az erdei 
karácsony című mesekönyve, 

ami az elmúlt hetekben jelent 
meg. Bevallása szerint már a 
kézirat első olvasására bele-
szeretett ebbe a történetbe. 
„Az állatok nevei teljesen le-
vettek a lábamról, már akkor 
tudtam, hogy ez egy nagyon 
jó projekt lesz! Mindig pró-
báltam megtalálni az egyen-
súlyt a gyermeki rajongás és 
a komolyság között. Viszont 
kislányos örömmel mutattam 
meg a páromnak az illusztrá-
cióimat: »Nézd, rajzoltam egy 
sapkát a gúnárnak!«

„

A folyamatos felkérések 
mellett Bianka időnként még 
nagyobb kihívásokba is be-
lefog, például a Gorlo Volka 
nevezetű zenekar egyik zene-
számát alkotta meg videoklip-
ként. Szeretné a tehetségét 
minél nagyobb közönség elé 
tárni, hiszen élvezi, amit csi-
nál.

Reczai Lilla

vers
Bolemant László 

álom

Egy beszélgetés a KEG-ben (2020.10.11.  21:20)

valahonnan mélyről
az álom hajszáleres testéből
megíródott a vers

álmomban apámat láttam
ahogy kinyitotta a nagykaput
és kisétált rajta

most a kapu hegesztett acéllemezeit
a nyomott lapos piramisokat
szórja be

A padló felületéből alig kiemelkedő 
kerek foltok, elfojtott
beszédem, idegen hangzók
lapos halmaza, asztala
a ma este előhívott meséknek.
Gondosan megformált szóalakok,
régi, berögzült kristályok
átpréselése a nyelv
szürkület-puha, más természetű
testén. Kísérlet egy másik időben
bezárult egó-szilánkok
elengedésére. Távoli, lakatlan
mezőre kiszórt kellékek,
időtől elrabolt használati
tárgyak, szikár szavakba
merevült örömszobrok, a soha-nem-
-elégszer megosztott örömöké.
Most esetlenül, alig megtalálva,
úgy emelem ki e törmelékdarabokat,

az udvar és a járda porával
a márciusba tévedt havas szél

ezekről a kapuszárnyakról szólt a vers
kitámasztva ugyan de a szél útjában
ezek a kiterjedt felületek
mozgásra vannak kényszerítve

s meg-megzörren a rusztikus acélpántban a keret
a szárnyak lemezei meghajlanak és a támasztórúd 
elforduló szára belecsapódik mint egy tóba dobott faág
a hullámok ugyanúgy koncentrikusan terjednek körülötte

a néhol felfejtődött élményhálót, 
magányom gazokkal teli, kettétört, 
drótjaszakadt, csavarig-motortekercsig
kibelezett, gyönyörű lélekvarrógépet 
a belenőtt fű szálai közül, hogy
közben a nyelvemből
kiszóródó magok kis cserjéket
hoznak, és én ezeken lépkedek
tovább ügyetlenül, térdem
megroggyan, bokám megbicsaklik.

A teraszról elsiető pincérnő egy 
utcai betonrepedésben megbotlott,
kibicsaklotta bokája, elejtette 
a poharakat, összetört mind,
csak egy söröspohár maradt 
teljesen épen, s ezt az egyik 
vendég fennhangon, büszkén 

hangba és némaságba vesznek

zörgés
pléhlemezhajlás
néma deformálódás
az atomrács hálójában

s te valahol éppen
szárnyakra rakod zsoltáraidat
hogy hallj valami valódit

Bajcs, 2020

tudatta vele, mintegy vigaszként, 
s közben én, távolabb
megállva túl messze voltam
ahhoz, hogy lehajoljak felszedni
a törmeléket, már úgyis ketten
elkezdték, és nem kell oda
több segítség, így egy pillanatig
mindhárman tanácstalanul
álltunk, majd ők ketten – az
ép-poharas és a másik,
elkezdték felszedni a törmeléket.
Én visszamentem az asztalunkhoz,
és leültem azzal, hogy úgy sincs ott 
rám szükség, és ez a halk mondat
le is blokkolt végleg.
A terasz padlója rusztikus, hornyolt,
pácolt, kemény falécekből készült.

2020.10.07. Budapest
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Kardvirág
Kardvirág őrzi az ágyam,
illata rám borul lágyan.
Simogat, csókol és becéz,
akár az álmodás,
akár az ébredés.

Csillagszemű, holdfényhajú
Esténként, ha nem tudok
elaludni én,
beperdül a szobámba
egy picike lény.

Illeg, billeg, táncot lejt,
bőre halovány,
s ekkor veszem észre csak,
hogy ez a lény – lány.

Libben-lebben, úgy járja,
nem is kell zene,
mosolyog rám kedvesen,
csillag a szeme.

Addig nézem, csodálom,
míg elalszom én,
lecsukódik a szemem,
a haja holdfény.

Reggelre már el is tűnt,
pici szobámból,
s ahol éppen este van,
talán ott táncol.

LÜKE LÓRI LEVELEI Juhász Kornéliarészlet

Miért lettem éppen Lóri?
Papa, azért kezdtem írni Neked, hogy faggassalak,
Sőt egy kicsit le is szidjalak,
Hogy miért hagytad nekem adni ezt a nevet?
Miért nem szóltál anyáéknak, hogy talán nem jó ötlet:
Csúfolódás céltáblája lesz szegény gyerek!
Meg akartam kérdezni, Te érted-e a talányt,
Miért kaptam annyi más név helyett azt, hogy „Lóránt”.
Városi gyerekként, mi közöm a lovakhoz?
Csak képen láttam eddig, akkor meg egy ló se rángasson!
Aztán arra jutottam, a becézés sem lehet a magyarázat.
A Ránti olyan, mint egy figyelmeztetés: „Megrántlak, vigyázat!”
A Lóci egy kanca meg egy maci gyereke,
Lóri meg papagájnév! És még elé került a „Lüke”.
Na jó, arról én tehetek, mert nem tudom tartani a számat,
Mindig annyit kérdezek, Papa, hogy sokkal többet, mint hármat!
És olyan bonyolult dolgok piszkálják az eszemet, 
Hogy feldühítettem az óvónénimet.
„Honnan van ennyi lüke kérdésed, Lóri?”
Olyan élesen kiáltotta, el tudod képzelni...

Naná, hogy minden csopitársam megjegyezte, hogy kell engem csúfolni!
Lüke Lóri lettem! Kezdtem szomorkodni. 
Gondoltam, fogok Neked panaszkodni, haragoskodni,
De aztán Anyu elmondta, hogy honnan kell nézni.
Neked is elmondom! Tudod, az igazán gondolkodósok,
Tudod, a régi, nagy és okos tudósok
Is kérdezgettek ám lükéket,
A többiek meg gúnyolták, nem értették őket!
Tehát a „Lüke” bók Anya szerint... na jó, ám legyen!
De megkérdeztem őt, miért lett pont „Lóri” a nevem?
És... megtudtam. Most már értem!
És tudod, a nevem most már nem szégyen, hanem érdem.
Sőt, most már egyszeriben nem is annyira rút,
Hogy megtudtam, Terád is rájár ugyanaz a rúd.
Megsúgom: Rólad kaptam a nevem! Téged meg szeretlek,
És a nevemmel mindenhová egy kicsit magammal viszlek!
És Rád gondolva eszembe jut, hogy eljön majd a napja,
Mikor nem Lüke Lóri leszek többé, hanem valaki nagyapja.
Papa, addig ölel Téged és gondol Rád
Lüke Lóri, a Te kis unokád!

Monkey Party

Tóth László 
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A vekker minden éjszaka 
ott őrködött az éjjeliszekré-
nyen. Bár fehér számlapja 
nem világított, elmosódott 
körvonalai mégis átsejlettek 
az éjszaka sötét szövetén. 
Az idő szent eszközét úgy 
takarta be az éjszaka leple, 
mint a nehéz bársonyterítő 
az úrasztalát. A vekker fé-
mes ketyegése állandóság-
gal töltötte meg a szobát. A 
mindig behúzott függöny 
ellenére a helyiségbe belo-
pakodó első hajnali sugarak 
tették láthatóvá krómfényű 
oldalát, amely olyan kemény 
volt, mint nagyapám kérges 
tenyere. Számlapját vastag 
üveg védte, tekerői erős fém 
peckek. Orosz gyártmány, 
ebben még volt anyag. Mu-
tatói még nem silány mű-
anyag pálcikák, hanem mint 
a katedrálisok díszes osz-
lopfői. Nemesen és büszkén 

mutatják az időt. Mert az idő 
érték.

Az óra mindig küldetésben 
jár. Ennek a konkrét pél-
dánynak az volt a feladata, 
hogy gazdáját végigkísérje a 
napján. A tizenkét számjegy 
lassan eltűnt a számlapjáról, 
és csak nagyapám szokása-
inak vésett nyoma látszott 
rajta. Ébresztő reggel ötkor, 
hatig készülődés és indulás 
a szövetkezetbe. A munkás-
kéz előtte gyakorlott mozdu-
lattal fekete bőrtáskája nagy 
zsebének jobb oldalára tette 
a vekkert. Gyerekként sokat 
gondolkodtam, hogy miért 
viszi magával a markológép 
kezelője az ébresztőórát. Hi-
szen ilyet csak az visz magá-
val, aki aludni akar. Később 
rájöttem, hogy nagyapám az 
otthonából vitt magával egy 
darabot. Ezenkívül csak a 
cigarettát ismerte, mint idő-

mérő eszközt. De amíg utób-
bi a kívülállást, az otthontól 
való eltávolodást, a bűnös 
tömjént jelentette, addig a 
vekker a pihenést, az ágyat, 
a pontosságot. Az órát nem 
zavarhatta meg semmi. Túl-
élte az egész napos rázkó-
dást a markológépben, ad-
dig felkészült az ebéd utáni 
szunyókálás feszes álmára, 
majd vágyakozón jelezte a 
munkaidő végét, a hazame-
netel idejét. Néha engedett 
nagyapámnak egy kis kité-
rőt a kocsma felé. Ilyenkor 
fordult csak elő, hogy elszu-
nyókált a fekete táska nagy 
zsebének jobb oldalában – a 
borgőz tette vagy a nehéz le-
vegő, nem tudom –, de volt, 
hogy ráesteledett. Mégsem 
múlt el úgy nap, hogy nagy-
apám lefekvés előtt a sebész 
pontosságával bevágást ne 
ejtett volna az ébresztő mu-

tatójával az ötös számon. 
Csak itt a műtét után jött az 
altatás.

Azon a napon a ház rit-
mustalan csöndjébe látoga-
tó érkezett. A munkatárs, a 
falusi ember tömör szófosz-
lányai egy kirakós darabja-
iként lassan, megfontoltan 
álltak össze történetté. De a 
hiányzó részeket kipótolta a 
tárgyi bizonyíték: a lángoktól 
megperzselt fekete bőrtáska, 
amelyből előkerült a vekker. 
Az üvege szétdurrant, szám-
lapjába és nagyapám kézfe-
jébe a forróság alaktalan 
barna foltokat égetett.

A szerkezet még járt, s 
egyetlen feladata az lett, hogy 
nagyapám betegágya mel-
lett mérje a múló időt. Bár 
próbálta huszonnégy órára 
tagolni a napot, ám a csalá-
dot mindig arra az egyetlen 
füstszagú napra emlékeztet-

te. Erőtlen volt már a fogas-
kerék, hogy lendületét átadja 
egy másiknak. A kismutató 
egy emlékben ragadt.

Abban a végzetes órában.
Nagyapám életének óraru-

gói meglazultak. Egyre több-
ször vett rajta erőt a cigaret-
tafüst tiszavirág élete és a bor 
mámoros időtlensége. Magá-
ban a munkátlan napokat, 
az elfolyó időt átkozta. Már 
nem állította be esténként a 
vekkert, így az jobb híján a 
szívdobbanásokat számolta. 
A szív az élet metronómja, de 
amikor halott van a házban, 
az órát is megállítják.

Nem tudom, meddig volt 
ez így, de ma feltámadt. Úgy 
nézem, barna foltjai megszé-
pültek, patinát kölcsönöz-
nek neki. Felveszem az éjjeli 
szekrényről, óvatosan a bőr-
táskám nagy zsebének jobb 
oldalára helyezem.

Hát, lelkész úr, tetszik tudni, 
nem én vagyok az irgalmas 
szamaritánus. Ő aznap nem 
úgy indult el otthonról, hogy 
segíteni fog, csak úgy hozta 
a helyzet. Nekem viszont ez 
a szakmám, gondozó vagyok. 
Viszont én is annyit utazom, 
mint egy cirkuszos.

A hivatásos segítő az utolsó 
ember a gáton, amikor már a 
család is feladta, vagy éppen 
jobb pénzért más édesany-
ját gondozza külföldön ő is, 
hogy engem ki tudjon fi zet-
ni. Én vagyok a legkisebb ki-
rálylány helyettese, aki nem 
megy férjhez, hanem otthon 
marad, gondoskodik az öreg 
szüleiről. Mert hát ezek a mai 
királylányok már nem ma-
radnak otthon.

Így aztán két hétig én va-
gyok a Gabi bácsi gyereke, két 
hétig meg az igazi gyermeke a 
gyereke, ahogy a váltás van. 
A vén medve számára már 
olyanok a kapcsolatok, mint 
az elhalványult pecsétek a 
régi papírokon. Még rajtuk 
van a hitelesség nyoma, de a 
vonások már elhomályosod-
nak. Emlékei, mint a százszor 
fénymásolt dokumentumok, 
melyeken már csak néhány 
részlet kivehető. Néha egy-
egy ilyenbe belekapaszkodik, 
mintha a saját agyának régé-
sze lenne. Olyankor felveszi 
a barna öltönyét, és felmegy 
a katedrára. Tanárrá lesz, a 
számok bűvészévé, mint ré-
gen, én pedig nebulóvá. Két 
hétig tartó páros játék ez. És 
még ez a legmegvetettebb 
gondozói szakma, amikor 

egyszerre kell pajtásnak és 
porondmesternek lenni. Ezt 
nem lehet könyvből tanulni, 
kérem, gondozóvá csak válni 
lehet.

Na, de azért ne tessék azt 
gondolni, lelkész úr, hogy ez 
csupa kreativitás! Bár Gabi 
bácsi jó beteg, a szervezete 
bivalyerős, azért voltam én 
nehéz betegnél is, például a 
Gertrúd néninél. Ő inkább 
öszvér volt, makacs és moz-
díthatatlan. Már nem tudott 
felkelni az ágyból, így ki-
csit gyakrabban keveredett 
kellemetlen szag a nappali 
levegőjébe. Egyes kollégák 
mondják, hogy mi vagyunk 

a Jóisten kinyújtott keze. A 
kapitányasszony mellé hár-
man is kevesen lettünk volna. 
Ő volt a nappali királynője, 
nekem pedig így úrnőm és 
parancsolóm. Hozd be a va-
csorát, hozd be a sót, hozd be 
a fogamat! Mint egy artista, 
aki tányérokat egyensúlyoz. 
Boltba is csak akkor mehet-
tem, ha ő küldött, egyébként 
reteszes zár volt a lakás ajta-
ján, mint egy magam válasz-
totta ketrecet, önként zártam 
magamra minden két hétben.

A gyerekek jöttek megnéz-
ni, van-e látnivaló. Ez egy 
kötéltánc az igények és az 
idegek közt kifeszített köté-

len. Nekem anyám minden 
este olvasta a Bibliát, isme-
rem Jóbot, tudom, hogy mi a 
méltóság utolsó szalmaszála. 
Csacsogok velük, babusgatom 
őket, ha kell, hallgatok, ha ké-
rik, imádkozom velük. Bohóc 
vagyok, ha kell (bár jobban 
szeretem az „életművész” ki-
fejezést), de ki is almozok. A 
hit segít, az biztos, csak néha 
azt nem értem, miért ad a Te-
remtő ennyi próbát nekünk?

Én is szívesen látnám már 
a fi amat meg a lányomat. 
Külföldön vannak. Én is me-
hettem volna külföldre, csak 
nem tudom a nyelvet. Két hét 
az élet. Pedig biztos akárkivel 

megértettem volna magam, 
mert a hely más, de a mutat-
vány mindig ugyanaz. Engem 
anyám úgy nevelt, hogy segít-
sek, ahol tudok. Hát ezt te-
szem, és remélem, a gyereke-
im is ezt fogják tenni velem. 
Talán csak látták tőlem, nem? 
Talán csak megértették, hogy 
a munka jutalmát nem pénz-
ben, hanem kedvességben és 
emlékekben mérik. Remé-
lem, játszanak majd velem is 
cirkuszosat, és összeszedik az 
agyam széthullott puzzle-da-
rabkáit a mai fi atalok.

Ugye, játszanak, tisztelen-
dő úr, és nem dugnak be vala-
mi vénszagú otthonba?

NAGYAPÁM VEKKERE

KÖTÉLTÁNC

Kreksz Szilárd

Egreš, Kalendár



IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET2021. január

15előretolt
helyőrség

iránytű – fi atal írók rovata

képregény Csillag Balázs 

Kovács Balázs

ha, illanásod
nekem adod a sálad, ha
elmész? nem hordani
szeretném, csak mélyeket
szippantanék belőle,
pár másodperc után
hozzászokna az orrom,
esténként bűntudatom
volna, hogy vele alszom.
el kéne csomagolnom,
csak akkor elővenni,
ha tényleg nagyon hiányzol,
hosszan kutatnék benne
maradék hajszál után,
s kiválasztanék egy
napot, amikor mégis felveszem,
mondjuk születésnapon,
bár az nyáron van.
ha netán leenném,
vagy összekoszolódna,
ki nem moshatnám.
így is egyre jobban eltűnnél
belőle, mint a beleszáradt
könnycseppek,
később már egészen
koncentrálnom kellene,
hogy érezzelek még, s ha
sikerülne, akkor is

csak egy pillanatra.
az utcán felkapnám
a fejem, ha meglátnék valakit
pont ilyen sállal, és
ismeretlenül is megszeretném
vagy épp megutálnám, mert
nem úgy hordja, ahogy te
szoktad. ha véletlenül
összefutnánk egy téli napon,
és eszembe jutna
hálószobám szekrényében
a régi ruháimmal zsúfolt
alsó polcok egyike,
már nem éreznék semmit.
csak puszta emlék maradnál,
egy tárgy, mondjuk,
mint egy régi sál.
elmosolyodnék magamon,
te nem értenéd,
én meg nem mondanám.

cinkefészek
azok a várakozások
az a lekapart cigányvörös viaszfolt
az az instabil faszék
az a puhaság
az a falba vert kifosztott szög

azok a süppedések
az az árnyalata a barnának
az a fi ók, amibe végig nem tettem semmit
az az ismeretlen eredetű csipkefüggöny
azok a karcolások
az a lefolyóba kapaszkodó hajszál
az a grimasz a tükörben
azok a repedések
az a megkövesedett zsírréteg az előző bérlő rezsóján
az az utolsó utáni kiégetett lyuk
az a bujkáló porcica
az az ablak
a plánjai
az üvege
a kerete
a párkánya
a kilincse
a nyikorgása
azok a szellőztetések
azok az utcáról behallatszó hajnali beszélgetések 
az a kicsiny kis cinke
az a felhő
azok a fák
amihez hozzáértél
ahol hozzád értem
befalazott holttestek
azonosítatlanok maradnak
csak mi ismertük őket
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köszönet – felhívás 

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
1904. január 4-én születe   Sellyei József író, költő. Első verseskötete 1929-
ben Farsang legénye címmel jelent meg. Ezt köve  e Éjszaka írt novella című, 
elbeszéléseit összegyűjtő kötete és az Elfogyo   a föld alóla című regénye. 

Január 10-én lesz 77 éves Ba  a György költő, író, műfordító, újságíró, publicista, 
színműíró. Megjelent több verseskötete (Testamentum, Egy mondat a szeretet-
ről), színműve (Kakastánc, A fürjtojás) és gyermekverskötete (Daloló állatok, Kol-
bászfurulya).

Január 13-án töl   be 58. életévét Krausz Tivadar költő, író. Első verseskötete, a 
Szövetségek 1987-ben jelent meg. Ezt köve  ék olyan kötetek, mint az Apácapác, 
a Kifestő, az Isten hozz, kárhozo  . A Komáromi Jókai Színház dramaturgja volt, 
majd Magyarországra költözö   és a Kapu szerkesztője le  , jelenleg szabadúszó. 

Január 14-én lenne 81 éves Tóth Elemér szerkesztő, újságíró. Versei, elbeszélései, 
meséi, cikkei, tudósításai, riportjai, színi- és irodalmi kri  kái és fordításai szlovák 
és cseh nyelvből az Új I  úságban, a Hétben, az Irodalmi Szemlében, a Szabad Föld-
művesben, a Kis Építőben, a Dolgozó Nőben, a Nőben, a Vasárnapi Új Szóban és a 
Tábortűzben jelentek meg. Első verseskötete, A halak a mélyben úsznak 1965-ben 
láto   napvilágot. 

1895. január 17-én születe   Mécs László Corvin-koszorús magyar premont-
rei szerzetes, költő, lapszerkesztő. Legjelentősebb kötetei az Üveglegenda, a 
Megdicsőülés, a Forgószínpad, a Vadócba rózsát oltok, az Aranygyapjú. 

Január 18-án lenne 99 éves Farkas Jenő római katolikus pap, költő, műfordító. 
Többek között Ján Bo  o, Andrej Sládkovič és Andrej Plávka munkásságát fordí-
to  a. 1965-ben jelent meg a Csendország és 1969-ben a Valaki jár a nyomomban 
című verseskötetei. 

1915. január 27-én születe   Gyurcsó István költő, publicista. A Csehszlovákiai 
Magyar Népművészeti Együttes, a Népes névadója. Első versei az Új Szóban és a 
Fáklyában jelentek meg. Legjelentősebb kötetei az Anyám mosolyog, a Nyugtalan 
ének, a Tükördarabok, a Nem voltunk rosszak. 

Január 28-án lenne 89 éves Ozsvald Árpád költő. Legfontosabb kötetei a Tavasz 
lesz újra, kedves 1956-ban, a Földközelben 1965-ban, a Vadvizek 1978-ban, A nagy 
sási kígyó válogatott és új versek 2000-ben. 

Január 29-én lenne 73 éves Zalabai Zsigmond kri  kus, irodalomtörténész és 
egyetemi oktató. Több kötetet állíto   össze Szenczi Molnár Albertről, és a so-
morjai Bibliotheca Hungarica alapítója. Az Irodalmi Szemle és a Madách Könyv- és 
Lapkiadó munkatársa, főszerkesztő-helye  ese volt. 

Január 30-án ünnepli 54. születésnapját Győry A   la író, könyvterjesztő. A Családi 
Könyvklub alapítója és igazgatója. Fontosabb művei a Vércsapolás, a Kitörés, Az 
utolsó légy, a  Kerékkutya. 

VILÁGIRODALOM  NYOLC  IRÁNYBAN
Rejtvényünkben 39 világszerte ismert és népszerű író vezetéknevét rejtettük el nyolc irányban. A ki nem húzott betűk összeolvasva adják a megfejtést, egy író 
nevét. A megfejtéseket január 30-ig várjuk a lilium@liliumaurum.sk-ra. A helyes megoldók között értékes könyvcsomagot sorsolunk ki.  Decemberi rejtvényünk 
nyertese Mgr. Bohony Irén (Gelle-Nagybudafa). A karácsonyi 
szám nyertese: Lukács Szabolcs (Kassa). Gratulálunk! 

Készítette: Z. Németh István

ADAMS (Douglas)
BALZAC (Honoré de)
BÖLL (Heinrich)
BRECHT (Bertolt)
BULGAKOV (Mihail)
CSEHOV (Anton)
DEFOE (Daniel)
DOSZTOJEVSZKIJ (Fjodor Mihajlovics)
DOYLE (Conan)
DUMAS (Alexandre)
FAST (Howard)
FAULKNER (William)
FOWLES (John)
HEMINGWAY (Ernest)
HRABAL (Bohumil)
HUGO (Victor)
ILF (Ilja)
JOYCE (James)
KIPLING (Rudyard)
LONDON (Jack)

MANN (Thomas)
MELVILLE (Herman)
MERLE (Robert)
MORAVIA (Alberto)
NEXÖ (Martin Andersen)
NIN (Anaïs)
ORWELL (George)
POE (Edgar Allan)
SALTEN (Felix)
SARAMAGO (José)
SCOTT (Walter)
SIENKIEWICZ (Henryk)
SWIFT (Jonathan)
TWAIN (Mark)
UPDIKE (John)
VERNE (Jules)
VIAN (Boris)
VONNEGUT (Kurt)
ZOLA (Émile)

Bolemant László (1968) költő, 
műfordító, szerkesztő, fotós 

Csillag Balázs (1988) prózaíró, 
animátor

Hogya György (1956) Posonium 
irodalmi díjas író 

Hrubík Béla (1964) Magyar Arany
Érdemkereszt díjas író, politikus, a 
Százak Tanácsának tagja

Juhász Dósa János (1969) színházi 
szakember, újságíró

Juhász Kornélia (1990) költő, 
prózaíró 

Kövesdi Károly (1953) Európa-érmes 
újságíró, költő

Kulcsár Gábor (1998) egyetemi 
hallgató

Kovács Balázs (1996) költő 

Lackfi  János (1971) József Attila-díjas 
költő, író, műfordító

Nagy Erika (1961) prózaíró, a SZMÍT 
titkára

Póda Erzsébet (1965) újságíró, 
szerkesztő, író

Reczai Lilla (1993) újságíró, 
szerkesztő  
Sebesi Ernő (1893-1944) orvos, költő, 

drámaíró
Szinetár Miklós (1932) Kossuth-díjas 
fi lmrendező, érdemes művész

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

Tóth N. Katalin (1975) prózaíró

Lapszámunkat Török Bianka 
műveivel illusztráltuk.

LAPSZÁMUNK SZERZŐI

Az Előretolt Helyőrség felvidéki irodalmi-kulturális mellékle-
te 2020 júliusában jelentkezett először, és az első évfolyamban 
összesen 7 száma jelent meg. Ezúton szeretnénk megköszönni a 
tartalom alakításában, színesítésében tavaly részt vevő 62 szer-
zőnek, hogy alkotásaival színesítette kínálatunkat. Az előző ki-
adásainkra sok pozitív visszajelzés és biztatás érkezett, ami arra 
ösztönöz bennünket, hogy hónapról hónapra továbbra is szor-
galmasan dolgozzunk. Szeretnénk felhívni mindazon felvidéki 
magyar írókat, poétákat, szerzőket, akik műveit eddig még nem 
olvashattuk az EH lapjain, csatlakozzanak hozzánk, hogy még 
színvonalasabb kiadással örvendeztethessük meg az érdeklődő 
olvasóközönséget!


