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A szomszéd 
átment a 

szomszédba, 
így hát most 

ugyanott van…

(Dinnyés József)

“

“
Megfeszített (fotó Németh László)

folytatás a 2. oldalon

Bárczi István 
Védj a gonosztól
Házad felépült, lakhatod most már.

Várnak az évek: nődd be a tájat.

Szárba szökkent az érdek-ész magva – 

gyűjtsd be magadnak, vedd a csodákat.

Jaj, de mit őrzöl, hogyha a házad

kő csak a kőből, nincs puha fája.

Szélvészben állni élő gyökér kell,

ős földbe érő, úgy szökni szárba!

Évtizedek csak, s más haza épül.

Eltűnt a nádas, házról a nád is.

Felcseperedtél szép szobor-ember!

Hát le, a mélybe készül-e grádics?

El tudsz-e jutni lélek-hazádig?

Meseországod kapuja tárva.

Vagy dideregve, fém-ragyogással

merevülsz árva csillag-magányba?

Felnevelted-e harmadfű lovad,

borod, pogácsád még meddig éltet?

Harcos nótáid hars mezejében,

otthoni  tűznél éled-e ének?

Házad felépült, lakhatod most már.

Kényes új bástyák, biztos új tájak.

Jaj, de mit őrzöl, hogyha a lélek

védtelen omlik, nem a te várad.

Hogyha a sárkány végül is fölfal,

mert elfeledted mind a meséket:

nádi sípodból, sámán dobodból

szózatok szói holt jelenések.

Hol van utódod, hogy vele köthess

mához jövendőt – némul az árva!

Játékaiból más világ épül,

jobb a tiédnél, de különválva.

Házad felépült: áldozz oltárán

térdre hullva, hogy élned lehessen.

Esdekelve mormold: védj a gonosztól

Egyetlen mentsvár: édes anyanyelvem.

vezérvers

A költészet – alapvető, elemi 
ösztön. 

Miként a kisgyerek, amikor 
beszélni tanul. Reagál a világ-
ra, kommunikál, hangot ad ki, 
jelez: mimikával, gesztusokkal.

Rátalál a nyelvre. Kimondja 
a szót: anya. Kimondja a szót: 
apa. A hangokat szavakká for-
málja.

Felfedezi, hogy a hangoknak 
testük van. Hangtestük. Képezi 
a hangokat: a nyelvével, az aj-
kaival, a szájpadlással, a torká-
val, ösztönösen, persze. De – és 

ez is nagyon fontos – hallja is 
mindazt, amit kimond. 

Vagyis hallja az általa ki-
mondott hangtesteket.

És felfedezi ezekben a hang-
testekben, illetve azok jelenté-
sében a furcsaságokat, a külö-
nösségeket. 

Felfedezi a szó akusztikáját. 
A szó zeneiségét. Felfedezi a 
különböző jelentésű, de a hang-
zás szempontjából nagyon is 
hasonló szavakat. Azok össze-
csengését. 

Kimondja a szót: cica. Hallja, 

ahogy az anyja hívja a macskát: 
cicc, cícc. Aztán felfedezi a kö-
vetkező szót, az eszközt, ami 
megnyugtatja: cumi. Illetve a 
testrészt, ami enni ad neki: cici. 
És nevet. Nevet, mert ez a négy 
szó nagyon hasonlít egymásra. 
Tetszik neki a hangzásbeli ha-
sonlóság.

És nevetve, gurgulázva ki-
mondja ezeket a szavakat egy-
más után. És ezzel verset ír.

A versírás – elemi ösztön. 
Az elemi ösztön mögöttese 

nagyon egyszerű: azonosulunk 

az anyanyelvünkkel, szavaink 
atmoszféráját, hangulatát töké-
letes pontossággal tudjuk, érez-
zük. A kimondott szóval, illetve 
hanggal érzelmeinket fejezzük 
ki, és közben az érzés eggyé 
válik a kimondott szó, illetve 
hang hangalakjával. Ha azt 
mondom: vér, megborzongok, 
mert a szó hangalakja, jelentése 
azonos érzetet kelt bennem. De 
csakis bennem, vagyis abban a 
személyben, aki magyar, a ma-
gyar nyelvet tekinti anyanyel-
vének, és anyanyelvi beszélői 

kompetenciával bír. Egy külföl-
di számára a „v-é-r” hangalak 
nem jelent semmit, negatív ha-
tást ennek a három hangnak az 
együttese nem vált ki belőle.

Kimondom a szót: tenger. És 
amint kimondom, megjelenik a 
szemem előtt, ott van a tenger. 
Látom. Kimondom a szót: sze-
retlek. És ebben a pillanatban 
érzem is a szeretetet, átjár a 
melegség, és valamiféle látha-
tatlan kapocs fűz ahhoz, akinek 
kimondtam ezt a vallomást. A 
kimondott szó hatalom. Amint 

Mire jó a vers? Petőcz András

fordulópont
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vers
Vajkai Miklós
Első vers

Negyedik vers Távozás

Az örökkévalósághoz

Végül is
Eljutunk
Az utolsó hídig
S a zuhanás
Után
Hallá változunk

Te tudod,
A lényegnek
Nincsenek határvonalai.
Léte egyetlen pont.
Önmaga.

Tél. Hó.
A szán távol már.
A végtelenben
Csak párhuzamok.

Arra fordulni,
Ahol te vagy.
Egyszerre minden
Égtáj felé.
S ha táncolok…
Sohasem
A dobok
Ritmusára.

kimondok valamit, már érzem, 
tudom is azt a valamit. 

Hányszor mondjuk azt: ki 
ne mondd! Mert félünk a ki-
mondott szó erejétől. És jog-
gal félünk.

A mimika és a gesztus mellett 
szóval és hanggal fejezhetem ki 
a legpontosabban az érzései-
met. És abban a pillanatban, 
hogy szóval és hanggal kifeje-
zem mindazt, amit érzek, avagy 
gondolok – és, ha mindezt hite-
lesen is teszem, ráadásul tuda-
tosan formába öntöm –, abban 
a pillanatban megszületik a 
vers. 

Mert mi a vers? „Egy indu-
lat s egy hangzás”, írja Illyés 
Gyula. 

Illyésnek ezt a mondatát Bar-
ta Sándor, „klasszikus” avant-
gárd költő posztumusz, 1987-
ben megjelent kötetének az 
előszavában olvashatjuk. Talán 
nem véletlenül. A vers defi níci-
ója, miszerint „indulat és hang-
zás”, rendkívül tág értelmezést 
tesz lehetővé. És valóban – a 
XX. század avantgárd törekvé-
sei megtanítottak minket arra, 
hogy a versnek, a költészetnek 
ezer arca van. A szó, illetve a 
hang, ami kifejezi az érzése-
inket, önmagában „indulat és 
hangzás”. 

A vers formája nagyon sok-
féle lehet. Mégis: rendszer, 
szerkezet mindegyik formában 
van. Látszólag értelmetlen han-
gokkal is kinyilváníthatom az 
indulatomat, a fájdalmamat, az 
örömömet. És a „jelentés nél-
küli” hangok megformálásának 
is lehet logikája – vagyis költé-
szet születik ebben az esetben 
is. Indulatot fejez ki, hangzás 
is, de valamilyen szerkezetben.

A forma ezerféle lehet – írtam 
az előbb. Az indulat és hangzás 
nem csak a lejegyzett versekre 
érvényes. Az akusztikus vers-
re is. Annak is szerkezete, lo-
gikája, és ami a legfontosabb: 

indulata és hangzása van. Még 
akkor is, ha lejegyezni szinte 
képtelenség.

Érsekújvár szülötte, Kassák 
Lajos pontosan tudta a vers 
ezer arcának a lehetőségét. In-
dulat és hangzás jelenik meg 
azokban az expresszív szabad 
versekben is, amelyek ereje, di-
namikája a mai napig lenyűgöz 
minket, és lenyűgözte az adott 
korban a fi atal Illyés Gyulát, il-
letve József Attilát. Amikor az 
1915-ös keltezésű Eposz Wag-
ner maszkjában című köteté-
ben azt írja Kassák, hogy „Fu-
u-ujjjiii… bum… bururu-u… 
bumm… bumm… / siü-cupp, 
paka-paka-paka-paka-brura-
rü-ü-ü-ü… / fru-urrru-u-u-u… 
pikk… frrrrrrrru-u-u-u-u-u, / a 
porban égő rózsabokrot forgat 
a szél”, pontosan tudja, hogy 
a hangok, a lejegyzett hangok 
jobban megmutatják az érzel-
meit, mint bármely „értelmes” 
szó. 

Idézzük fel sokadszorra: a 
vers „indulat és hangzás” Ily-
lyés szerint. És ezáltal Illyés 
azt üzeni, hogy az avantgárd 
megformálás sokfélesége a vers 
sokféleségét is jelenti. 

Kiváló meghatározás. 
Mégis, Illyés defi nícióját meg 

kell haladnunk, mert nem fedi 
le mindazt, ami még a vers, a 
költészet világába – vélemé-
nyünk szerint – belefér. Éppen 
ezért, mondjuk inkább így: a 
vers indulat, amely valamilyen 
– nyelvhez köthető – formában 
és szerkezetben ölt testet. Hi-
szen a nyelv segítségével kifeje-
zett indulat ott van a képversek 
ezer változatában is, és ezek a 
költészeti munkák igen sokszor 
hangban már alig-alig vissza-
adhatóak. 

Hogy példát is mondjunk, 
nézzük meg Kassák Lajos szá-
mozott verseit. Az ezekben 
megjelenő vizualitás olyan 
többletet nyújt, amelyet a hang-

zás nem tud visszaadni. Idéz-
zük fel a 18-as számozott vers 
emlékezetes sorait: „az Úr meg-
jelent a vizek fölött / és keser-
vesen / sír”. Szép mondat, de a 
vers képisége nélkül hiányérze-
tünk támad. Vagyis az érzelme-
inket, gondolatainkat kifejező 
hangok és szavak képi megje-
lenésének ugyanúgy meglehet 
a dinamikája, érzelmi töltete, 
mint azok hangzásának. Hogy 
még egy példát hozzunk, és ne 
a XX. századi avantgárd köré-
ből: Szenci Molnár Albert híres 
„Cubus” című művének ismert 
sora, miszerint „Légyen a férfi  
erő négyzete, képe tiéd” a vizu-
ális megformálás nélkül veszít 
erejéből, dinamikájában kevés-
bé izgalmas.

Megtanuljuk, birtokoljuk 
anyanyelvünket, és anyanyel-
vünk jeleivel, szavaival fejezzük 
ki érzelmeinket, gondolatain-
kat. Mindeközben felfedezzük a 

szavak testét, hangalakját, vagy 
éppen képi megjelenésének 
sajátosságait. Fájdalmunk és 
örömünk van, és a fájdalmat és 
örömöt a szavainkkal fejezzük 
ki, de a kifejezés pillanatában 
a hangtest, valamint a szó lát-
ható alakja befolyásolhatja, és 
befolyásolja is a kifejezésünk, 
a megformálásunk mikéntjét. 
És mindezt, vagyis az érzelmi 
önfelmutatásunkat valamilyen 
szerkezetbe helyezzük. Verset 
írunk. Ösztönösen. És – mint 
minden ösztönös megnyilvánu-
lás esetén – valamiféle kielégü-
lést érzünk, amikor létrehozzuk 
azt a szerkezetet, formát, amely 
kifejez minket, megmutatja leg-
bensőbb valónkat.

Gondoljunk a városi grafi tti-
re akár – banális jelek, amelyek 
érzelmeket tükröznek. Min-
dennapi költészet, házfalon, 
aszfalton, hirdetőoszlopon.

Érzelmekkel, indulatokkal 

születünk, érzelmeinket, indu-
latainkat magunkban hordoz-
zuk. Az ember, ez az erősza-
kos, érzelmes lény, kommu-
nikálni akar az őt körülvevő 
világgal. Ezért is biztosak le-
hetünk abban, hogy a vers, a 
költészet mindig is itt marad 
velünk. 

Ameddig lesz emberi élet. 
Mert a vers, a maga ezer ar-

cával, a költészet a maga sok-
színűségében: nem más, mint 
kommunikáció. Megmutatjuk 
az érzelmeinket, indulatainkat, 
ezt hangzásban, avagy vizuális 
eszközökkel tesszük, felmu-
tatjuk a környezetünknek, a 
minket körülvevő „világnak”, 
jelezve, hogy vagyunk, élünk, 
és élni akarunk mindig, örök-
kön-örökké.

Hogy mire jó a vers? És mi 
mire vagyunk jók? A vers csak 
van. És mi is csak vagyunk. 
Arra jó a vers, hogy legyünk.

Balassi Bálint

Kodály Zoltán
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Kövesdi Károly többkötetes 
költő, újságíró, műfordító 
nevét a 70-es évektől jegy-
zi az irodalom. Kritikus, 
nem bírja a zárt kereteket, 
viszont imádja a vízpartot, 
a gömöri lankákat, ahol ké-
pes arra, hogy felengedjen, 
verseket, meséket írjon.

– Saját bevallásod szerint 
azért kezdtél el verseket 
írni, mert túl sok volt ben-
ned a nyugtalanság és az in-
dulat. Valóban így volt?

– Inkább egyfajta bizonyta-
lanság és valamiféle elveszett-
ségérzés volt bennem, hiszen 
az ötvenes években születtem, 
abban a korban, amikor javá-
ban folyt a szocialista tábor-
ban élő emberek „átnevelése”, 
magyarán a kommunista agy-
mosás. Azelőtt, különösen a 
falun felcseperedő ember, erős 
értékrendet képviselő világba 
született, amelynek origója a 
család és a közösség, a val-
lás, a nemzeti hovatartozás, 
valamint a népi kultúra volt. 
Ez utóbbit éppen akkoriban 
verték szét, így szinte légüres 
térben eszméltünk rá a világra. 
Egy épületes példával élve: kis-
iskolásként úgynevezett Mi-
csurin-kertben oktatta a tanító 
elvtárs (aki normális körül-
mények közt tanító bácsi lett 
volna) a mezőgazdaság alap-
jait, amit éppen leromboltak: 
a falusiaktól elvették a földjü-
ket, az évszázados életmódju-
kat. Emiatt szinte kiürült az 
a szakrális, népi világ, amely 
századokig meghatározója volt 
a falusi népnek. Hogy mekko-
ra volt a rombolás, annak kö-
vetkezményeit napjainkban 
tapasztaljuk, emiatt tud szinte 
zavartalanul hódítani a part-
talan liberalizmus, amelynek 
a régi rendszer megágyazott, 
s amelynek esküdt ellensége a 
közösség, az egyház, a konzer-
vatív és a kollektív értékrend. 
Ezzel már gyermekként sem 
tudtam mit kezdeni. Ezekkel 
szemben zenei anyanyelvünk, 
a szülői ház, a csodálatos ma-
gyar irodalom nyújtott biztos 
kapaszkodót. Talán ezért kezd-
tem el falni a könyveket, s ké-
sőbb írni.

– Első versesköteted 1980-
ban jelent meg Romváro-
si beszélgetés címmel, de 
előtte már évekig közöl-
ted a verseidet, cikkeidet 
a hazai lapokban, 1970-től 
jegyzik a neved az iroda-
lomban. Innentől kezdve 
sorban jelentek meg köny-
veid, köztük versek, gyer-
mekversek, mesekönyv és 
publicisztikai válogatás is. 
Milyen fogadtatásban volt 

részed bő negyven évvel ez-
előtt, fi atal íróként?

– Nem voltak fanfárok és 
virágeső. Az Egyszemű éjsza-
ka lázadó nemzedéke után, 
a legsötétebb konszolidációs 
években ezt nem is lehetett el-
várni a kritikától. Első kötete-
ink (gondolok pályatársaimra, 
Soóky Lászlóra, Bettes István-
ra és másokra) évekig hevertek 
a kiadó polcán, s a megjelenés 
után egy-két kritikán kívül 
alig kaptunk biztatást. Annál 
inkább ledorongolást. A nyolc-
vanas évek közepén olyan bírá-
latot kapott a második kötetem 
az Irodalmi Szemlében, amely 
felért egy feljelentéssel. A kri-
tikus olyan attitűdöt kért szá-
mon rajtam, ami tőlem idegen. 
Majd a kilencvenes évek elején 
Zalabai Zsigmond érzett rá és 
értette meg – s írt róla értő ta-
nulmányt – „elégikus alkatom” 
lényegét. Tulajdonképpen csak 
akkor érezhettem kései elégté-
telt a kezdeti, oly fontos bizta-
tás helyett.

 
– 2008-ban szülőfalud, 

Melléte önkormányzata 
díszpolgári címet adomá-
nyozott neked, tavaly már-
ciusban a felvidéki magyar 
irodalom jeles alkotója-
ként a Magyar Arany Ér-
demkereszt polgári tago-
zata kitüntetést kaptad, 
s ugyancsak tavaly a ma-
gyar alapítású nemzetkö-
zi újságíródíjat, az Euró-
pa-érmet. Mit jelentenek 
számodra ezek az elisme-
rések?

– Sosem éltem a kitünteté-
sek bűvkörében, nem is hal-
moztak el velük a közelmúltig.  
A kitüntetésnél az a lényeges, 
hogy ki adja, és milyen „társa-
ságba” kerül az ember. Ha ez 
vállalható, akkor megtisztelő 
is egyben. Ha felvállalok egy 
közösséget, és a közösség is 
felvállal engem, akkor azért 
helyükre kerülnek a dolgok. 

– Valljuk be őszintén, hogy 
a magyarság megmaradását 
szolgáló verseid, írásaid mi-
att, amelyek többsége nem 
mentes az éles bírálattól 
sem, számtalan támadásnak 
voltál, vagy kitéve! Hogy ke-
zeled ezt a helyzetet?

– Aki fél az eleséstől, ne 
menjen a jégre! A világot, a 
magyarság helyzetét, az iro-
dalom szerepét természetesen 
nem mindenki látja egyfor-
mán. De vallom, hogy az írás-
tudóknak felelősségük van. 
Egy értékrendet is csak úgy 
lehet képviselni, ha nem takti-
kázgat és nem gyávul el az em-
ber, hanem kiáll az igazáért. Ez 
nemcsak a publicisztikában, a 

művészetben is roppant fon-
tos. 

– Irodalmi munkásságod 
egyik legmeghatározóbb 
élménye a szülőföld, gya-
kori témáid a vidéki em-
berek gondjai. A Pozsony-
ban eltöltött évtizedek sem 
tudtak eltántorítani attól, 
hogy máig szíveden vise-
led a sorsukat. Ilyen erős a 
kötődés? Ami nem megle-
pő, hiszen azt nyilatkoztad 
egyszer, hogy a gyökerek-
nél nincs fontosabb.

– Ez annyira nagy téma, 
hogy kénytelen vagyok röviden 
válaszolni. Köztudott, hogy 
minden alkotó a gyerekkorát 
írja és sírja vissza. Minden 
lényeges, ami megtörténhet 
velünk, a gyermekkorunkban 
és a szülőföldünkön történik 
meg. A többi csak ráadás. Hiá-
ba élek idestova ötven éve Po-
zsonyban, nem mondhatom az 
otthonomnak. Mindig is gömö-
rinek tartottam magam, és ez 
– bárhová vessen a sors – így is 
marad. Amúgy a vidék fogalma 
igen relatív, attól függ, honnan 
nézünk merrefelé.

 
– Gyermekverseiden, me-

séiden generációk nőttek 
fel, imádták, imádják a játé-
kos rímeidet. Gondolom, az 
unokáidnak köze van ahhoz, 
hogy elkezdtél mélyebben 
foglalkozni a gyermekiroda-
lommal.

– A gyermekirodalom talán 
a létező legnehezebb műfaj, 
kár, hogy melléktermékként 
kezeli az irodalomkritika. De 
legyen ez a kritika gondja. Hál’ 
istennek sok magyar alkotó 
adott csodálatos értékeket a 
gyerekeknek. Első gyerekvers-
kötetem, a Manóház 1989-ben 
jelent meg, s az abban közölt 
versek a kisfi am (aki ma már 
túl van a negyvenen) ösztönzé-
sére születtek. Ennek egy em-
beröltőnyi ideje. Tíz éve zenész 
barátom, Balla Igor sok verset 
megdallamosított ezek közül, 
és a Kobold zenekar koncert-
jeinek és több CD-nek köszön-
hetően sokezer gyermekhez 
jutottak el a verseim a Felvi-
déken, Magyarországon vagy 
például a Vajdaságban. Még 
egy sikerélményt hadd áruljak 
el: öt-hat éve a Károli Gáspár 
Református Egyetem diákjai 
moldvai csángó gyerekeket ta-
nítottak magyar nyelvre, így 
keveredtem egy társaságba 
Weöres Sándorral, csíksom-
lyói Mária-himnusszal, Zelk 
Zoltánnal, csángó népdalok-
kal. Akkor azt mondtam, ha 
akár három szót is megtanult 
tőlem magyarul néhány lurkó, 
már nem éltem hiába. Nyolc, 

illetve hat éve nagy boldog-
ságomra született két tündéri 
unokám, Misi és Marci, akik 
ismét felébresztették bennem 
a szunnyadó gyermeket. Nekik 
szoktam esténként mesélni, a 
járványhelyzet miatt egy éve 
skype-on vagy telefonon, ami 
borzasztó nehéz, hiszen a kü-
tyük nem tudják helyettesíte-
ni a személyes kontaktust. De 
a szeretet ebben a nyomasztó, 
kényszerű távolságtartásban is 
csodákra képes.

– Mennyire tartod fontos-
nak, hogy egy szerző képes 
legyen megújulni az írásai-
ban?

– Az állandóan hangoztatott 
megújulás múló divat, amely-
nek követését a kánon szinte 
szentírásnak véli, beleértve 
azt is, hogy egy-egy alkotónak 
szinte kötelezően illik szinte-
ket lépnie, fejlődnie valaho-
vá. Márpedig a művészetnek 
nincs célja és iránya. Nem vé-
letlen, hogy az irányt kereső 
avantgardisták megmaradtak 
színfoltnak, de az összegzést, 
az igazi, katartikus műveket a 
szintetizáló költők írták. Ta-
lán, mert több tehetség szo-
rult beléjük, vagy egyszerűen 
azért, mert nem öncélúan al-
kottak. Ezért is tartom helyén-
valóbbnak az elmélyülést, hi-
szen kétsoros verset nehezebb 
írni, mint hosszú költeményt. 
Pilinszky ezt egyszerűen így 
fogalmazta meg: „Nem az a 
fontos, hogy a madár hányszor 
csap a szárnyával, hanem hogy 
íveljen.” Az arculatváltásokkal 
nem lesz hitelesebb az alkotó 
és a műve. Sajnos, napjaink 
irodalma – tisztelet a kevés 
kivételnek – egyre kevésbé tö-
rekszik a szintézisre, katarzis-
ra, pedig a sallangok, a külcsín 

alatt valamennyien meztele-
nek vagyunk. (Ennél már csak 
az riasztóbb, amikor egyesek 
politikai szócsőnek használ-
ják az alkotást. Ezzel ugyan 
szolgálnak valakiket vagy va-
lamilyen divatos eszmét, ők 
„társadalomkritikának” neve-
zik, ám ez az irodalom halála.) 
Az állandó valahová fejlődés 
kényszere oda vezetett, hogy a 
költészet, és részben a próza is, 
kevés kivétellel, élvezhetetlen, 
érzelmek kiváltására képtelen, 
az olvasó számára előtanulmá-
nyok nélkül nehezen értelmez-
hető alkotások szűk karámjába 
zárja az irodalmat, ahol keve-
sek írnak egymás gyönyörűsé-
gére. Napjaink irodalma kong 
az ürességtől.

– A Magyar7 hetilap veze-
tő szerkesztőjeként mennyi 
időd jut arra, hogy a saját 
verseidre, írásaidra koncent-
rálj? Várható egy újabb kötet?

– A lapszerkesztés kemény 
munka, egész embert kíván, 
nem kedvez az elmélyült iro-
dalmi alkotásnak. Három éve 
mégis elvállaltam a Magyar7 
szerkesztését, mert ordító volt a 
Felvidéken a liberális sajtó do-
minanciája. Szerencsére olyan 
fi atal kollégákkal dolgozom, 
akiknek hasonló az értékrend-
jük, így annyi év után megada-
tott, hogy olyan munkatársak-
kal vagyok körbevéve, akiknél 
koherens a világlátás és az 
értékrend. Lesz természetesen 
új verskötet is, dolgozom rajta, 
és lesz új meséskönyv is, efelé 
pedig az unokáim ösztökélnek. 
Márpedig az ő óhajuk parancs. 
Amennyire lehet, igyekszem 
fogni a kezüket, hogy ne téved-
jenek el ebben a megbonyolí-
tott és félrecsúszott értékren-
dű világban.

Somogyi Tibor felvétele
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Zuhantam, mint a negatív kamat,
s egyben zokogni vágytam.
S látomásaim múltán magamat
itt találtam, e kórházi ágyban.

Egyszer, csak egyszer legyek jövőtlen,
gondoltam, hagyj el, képzelet!
Vissza a hegyek agyába!, mészkőben
bámulni alvadt, elmúlt képeket.

Nincs száj arcomon, csak a négy elem
tektonikája, kőkora az énnek,
mit nullára bontott az értelem,
az önredukáló remények.

Ágyam túlján sok fekete özvegy:
Ariadnék állnak sötét végzetként.
S a riadt gyermek a szülőhöz megy:
utamra őstenger vélt ege vet fényt.

(2011)

Tőzsér Árpád

Thészeusz egy 
moszkvai kórházban
  Grendel Lajosnak I. (Siratófalak)

A kurta cigánysornak nincsen vége.
Hosszú utak szélén ijesztgetős házak,
fájdalmak tégláiból siratófalak.

Idejárok haza,
kiimádkozni egy kis hazát,
vágyaimnak dús legelőt,
bárányszemű lányt.

II. (Képlet)

Biológiai képlete vagyok
nem létező cigányságomnak.
Mélyerdős-szememből
történelmet csal az idő.

Születésem vágy,
ami kikapcsolta
a földi jelenlétet.
Így fogantam embernek.

III. (Összevisszaságaim)

Az életem összevisszaságok egésze.
Önmagamba markolok lázas igyekezettel.

Képzeletbeli agyagemberként élek.
Olyan isteni utánzatként.

Keresem életem fényréseit,
amelyeken át hazatekintek.

IV. (Térdelsz)

A templom csendje
égbekiáltóan hangos,
mikor azért térdelsz,
amiben nem hiszel.
Lehet, szeretnéd érezni,
hogy van Isten,
de tudatod még
oly sovány, erőtlen
szívedben viselni
az Ő akaratát...

Ravasz József

Templom csendje

A kapuban Füstnek alig akad dolga
az ellenfél oly ritkán tudja csak elverekedni magát 
a Pannóniai–Balassi–Csokonai hátvédsorig
hiszen legtöbbször 
már a Vörösmarty–Petőfi–Arany középpályás-triászon
megtörik a lendülete
Kosztolányi Babitsot szökteti könnyedén
hogy az egy klasszikus íveléssel játékba hozza 
a túloldalon felfutó József Attilát
aki Kormos Pistát ajándékozza meg  
egy felejthetetlen gólpasszal 
Szepesi ordít 
majd elájul a gyönyörtől
Kassák a kispadon füstölög 
hogy pont most kellett kimaradnia a játékból 
Illyés a szövetségi kapitány büszkén indul a sajtótájékoztatóra 
ahol bejelenti 
a következő tétmérkőzésen
minden poszton a kis Weörest egymagát küldi a pályára

Tóth László

A mennyei tizenegy
        Tudósítás egy álmomban talált cetli nyomán

A magyar költészet napját, április 11-ét, 1964 óta ünneplik József Attila tiszteletére. A tanintézményekben, a kultúra- és irodalomkedvelő közegekben ez alkalomból 
számtalan irodalmi rendezvényt tartottak, amelyek – tekintve ezt a furcsa helyzetet, amibe kerültünk – ki tudja, mikor lehetnek ismét megrendezhetők. Reméljük, 
minél hamarébb. Szerkesztőségünk ezúttal egy nagyobb lélegzetű versválogatással készült, amelyet a felvidéki költők alkotásaiból Z. Németh István állított össze. 
Mi ezzel tisztelgünk a költészet napja előtt. 

a másodhegedűs csak kontrázik
előfordul
hogy néha hibázik
nyikorog a repedt húr
de hagyják
hátha mégis ez volt a kottában
bár többnyire
úgysem veszik észre
hogy ki játszik és mi végre

a muzsika hamisan szól
de mindenki magára gondol
ebben a világban
minden ahogy van
úgy van jól
úgy vélik

Aich Péter

muzsika
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Nem tudom, honnan jöttem,
honnan jöttél, hol vagyunk,
csak bóklásztunk a semmiben,
s láttuk: ott a vonatunk,
és semmi sem volt rendben,
utaztunk, vonatra szálltunk, 
mely nincs a menetrendben,
de ez a vonat a mi vonatunk.

Talpfák, sínek, peronok,
csattogó kerekek zenéje,
az ablak mögött oszlopok
rohannak a mindenségbe,
csapágyak dörgő hangja
kíséri végig az utunk,
jegyünk sincs e vonatra – 
mégis ez a mi vonatunk.

Száguld velünk a vonat
sosem hátra, csak előre,
látod, künn a bakterházak
falai ránk néznek rettegve,
ablakok mögött az izgalom
ráncokat ránt a függönyre,
rohan a vonat az utunkon,
utazásunknak sosincs vége.

Sosincs vége semmi útnak,
ha valaki megállít, az útonálló – 
az állomások mind hazudnak,
hazug mindig minden megálló.
Bólogatnak mind a nyárfák,
csak az éltet, hogy rohanunk,
és mindenünk e nagy utazás,
ez a vonat a mi vonatunk.

Gágyor Péter

Száguldás
Talán nem ott kellene elkezdeni,
hogy fáj a fejem, meg hogy zúg,
talán elég lenne a napsütésről szólni,
ha nem is süt,
mert rég nem süt, csak esik, meg fúj,
giliszták fuldokolnak,
rothad a gyümölcs, a zöldség,
talán magas a vérnyomásom,
talán imbolyog a ház,
talán hullámvasúton ülök,
küzdök a hányingerrel,
inkább aludnék a réten, melegben,
hallom,
ahogy bogarak futkároznak az avarban,
talán a föld melegéről kellene beszélni,
arról, ahogy gőzölög,
mint haldoklóból a lélek,
száll magasba, keresztül szűrődve testemen,
a múlt összes keserűségével és gyönyörűségével,
a ki tudja milyen jövőbe,
talán a kapaszkodókról szólhatnék, 
a kötelekről, a hurkokról,
ott sem vagyok, talpam alatt mégis megreccsen
egy mogyorófa gally,
talán nem kellene, hogy fájjon,
mint a levegővétel, fent a hegyen,
föld és ég között, kitárt karokkal, védtelenül,
talán valaki szólongat, utasít,
maga Isten,
vagy az őt legyőzni akaró hangos önző Lucifer, 
nem értem,
talán még nem értem e nyelvet, 
talán még nem jött el az idő.

Talán ott kellene elkezdeni, 
hogy fáj a fejem, meg zúg...

Hodossy Gyula

Talán az idő
Az anyag a semmi látszata,
de nem a nincsé,
annak az esélye,
hogy két állomás között van a világvége.
Hiába
váltottál jegyet a buszra,
ösztönösen félsz,
hogy jön az ellenőr és leszállít.

Ha elengedünk valamit
a fülünk mellett,
ha eleresztjük a képzeletünk,
a labirintus fölött
színleljük a vakrepülést,
kifog rajunk a szabadság,
érintésére
az anyaföldbe gyökerezve
továbbállunk.

Mint az égőhöz ragasztott fül,
száj, orr, olyan az ember feje,
nincs mese,
elfoglalom magamat,
mint a remény a másvilágot.

A teremtés másolás,
egy könyvből, egy pergamenről,
amit kihalófélben levő
nyelven írtak.

A teremtés előtt a halál már
rögzített mindent,
számba vette a
húsbavágó dolgokat,
elszopott pár 
beszédhibás követ,
kész volt elveszejteni
másodmagát.

A csend leellenőrzi
az adataidat,
szájon csókol,
mint riportalany
a mikrofont.

Fellinger Károly

Csapszék

először hiszed,
aztán a fény csenddel ölelkezik,
s megérinti gyenge válladat,
korty víz voltál,
most forrás leszel, 
de már nem hiszel, 
már tudod, hogy
mélységed kútja vagy, 
mérhetetlen magasságba
emeled magad, 
ahol már nem kell tudnod sem, 
csak élned, pillangószárnyakra
verset vésned, de a szárny
a betűket lerázza, mert
nem kell az írás, 
az Ige a mágia,
s a csend az örök lárma, 
a l-élek álma

Zalaba Zsuzsa

Először hiszed

Rúzsod oly lángoló rőzsekék,
hajtűd meg hajlított pávacsont,
randevú lesz ez vagy dézsavű,
ismerős nyitány szól, pár akkord

kergeti egymást a zongorán,
felkérlek, táncolni tán szabad,
hullámzó kebled közt ritmusok
születnek, élnek, halálzanak.

Dobban a szív és egy cimbalom
felel rá túl, ott a kert felől,
hajhullámod magával sodor,

suhanunk szemérmes fák között,
szárnyunk nő és bilincsünk lehull,
ruhánk csak gyűrött felhőfodor.

Z. Németh István

Ritmusok Ritának

Testem és az antitestem
Tárgyalóasztalhoz ültek,
Hogy békésen eldönthessék,
Melyikünk a képviselőm,
Ki az, aki feltámad majd,
Feltéve, el nem kárhozom.
Én is mint a többi bűnös
Azt képzelem, jól szeretek.
Igyekvésem reménytelen.
Be kell látnom, azt jó hinnem,
Ingyen van a kegyelem.

Krausz Tivadar

Húsvétvasárnap
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Harag elkerül ha
az ördög hatalma fogy
szeretetet sugározva 
kitárod felém két karod

sokat kóboroltam
téged várva keresve
templomokat jártam
temetőket leltem
magamat elvesztve
szálltam szárny nélkül
tőled hozzád repültem
égre nézve térdre estem
érted fájt az egész testem

szerettem volna fény lenni
Isten homlokán megpihenni
odahajolni közel hozzád
tüdődből kiszabadítani
fájó tested koloncát
Jézusom most öleld meg te
legyen köztünk örök a béke

2021. 02. 21.

Zirig Árpád

Üzenet
(feleségemnek a túlvilágra)

ott ballag mindig velem
megáll ha megállok
leül ha leülök

hűségesebb mindenkinél
nem ítélkezik
nem bírál
nem tagad meg

velem marad
velem izzad a sivatagban
velem siklik a havon

ha ölelek ő is ölel
utánoz ha gesztikulálok
úgy tűnik rátaposok
amikor megyek
de kisiklik talpam alól

a sötétben diszkréten
visszavonul
mindig hallgat
addig él amíg én

velem tűnik el végleg
fényben a hús

Balázs F. Attila

Fényben a hús

Tavaszi reggelre ébredek 
mikor 
lágy tengeri szellő kél 
Arcomat a delejező fénybe mártom 
míg 
lelkem vacogón fázik 
Eszembe jut egy megíratlan 
elvetélt levél 
Mit feléd írok 
fáradt magányomban 
életfogytomig  

A távolban madártestű felhőben 
kósza vitorlák 
Ingázom egyvégtében 
csodás 
álomvilágok között 
Nélküled mégis üressé silányul 
a feszítő vágy 
A kimondatlan szó 
örök 
hullámverésben vándorló 
palackba zárt 
száműzött

Motesiczky Gábor

Elvetélt levél 

vigyázni kéne már
az évszakokra is

 hiszen csak örök-átmenet
ami ma ide ér

naptalan reggelek
látható szele suhog
s nem az ébredés

harmata hull
bár az egykor-volt emlékek
olykor még ide köszönnek
de csupán egy villanásra

ha megérinti
– hópihe a fákat
aztán tovatűnik
ez a valóság is

sodorván magával
évtizedek csendjét

vagy a belső zuhatagok
néma méltóságát

az elfelejtett áradások
hullámtereit

s bennük
az elaggott fűzfákat

ünnepi feketében

hallgatják az elszáradt
nádbugák zizegését

 így a délutánban
lehunyt szemem utoléri

az időtlenség
magasban lengő fátyolát
s benne a néma kérdés

kimondatlan
kettős mivolta

ahogy a túloldal földereng
s az érkezésben

ott az elindulás is
és csak a kérdés marad

mire való volt
 az idáig-út

néhány háború robajával
hogy a megalvadt vér

színében feketére változott
és nem volt tiszta arany-kehely
abban az utolsó átváltozásban
egyetlen kortynyi vigasznak se
s ha most felidézem magamban

a lángoló távolságok ívét
megdidereg a táj

s benne otthon is lehetnénk
valahányan

s látva-láthatnánk

hogy belülről sötétednek
nappalaink

2
kitágul a tér

és nem lesz se magasság
se mélység

egy kéz érintése
vagy hangok áradása

odafönt
s idelent a tűnő alkonyatban

nem látni mindezt
csak tudni tiszta voltát

vagy érezni legalább
hogy közöm volt hozzá

s mert látható már
egy mozdulat amelynek

valós íve
akárha szivárvány magaslata

hajnali érintése
s benne évtizedek magánya

m i n d-mind ez
bár láthatatlan és elérhetetlen

mégis valóság
s örökre a tied

Gál Sándor

Sötétedik
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keresem hogy melyik az első szó
amellyel a vers majd elkezdődik
jóleső tempóban sétálok a főút járdáján 
a hirtelen jött esőktől kihajtott faágak
a fejem és a vállam terébe hajolnak és megsimítanak
bár én legtöbbször reflexszerűen elhajlok előlük
de némelyik levél így is az arcomhoz ér
porosan pókhálósan de a fa energiája is érezhető
a mozdulat gesztusa most tudatosult bennem
kényelmes tempóban ballagok mondom
a Sziklától végig az Örömvölgy torkolata felé
ahol a cukrászda jelzi hogy betérjek
s tovább haladjak oda ahol a völgy az erdőbe torkollik
a mellékutcákba be-benézek 
de már tovább is lépek és itt jobbra leágazik a másik bevezető út
és egy másik bevezető út ami nem is hív
nem is vezet be csak valaki másnak épült
és tempósan jóleső sétával tovább az enyhe emelkedőn
hátizsákomban bor
fel sem tűnt hogy negyed tíz van és még világos
ugyanaz az út amit biciklivel és autóval már százegyedik
és ötszáznegyvenharmadik miközben kétszáznegyvenhatod részre
van szétágazva és hány alkalommal nem 
persze hajlamos vagyok azt mondani amit a legkönnyebb
pedig barátom ha ez az a kor
csak hagyom hogy gondolataim
szabadon áramoljanak és elmém kitisztuljon
csak hagyom a kezdő szót hogy megtaláljon
én hiába megyek bármilyen irányba nézek keresek hiába talál meg
a lehajló ég nem enged a kinyúló ág nem enged 
a forrás-hangú szél a fák lombján játszik és a víz lehűti a testem
s reggelre forró Tirrén-habokat képzelek egy csészével
majd lenyelek egy kotyogós presszó kávét tejjel

Bolemant László

az első szó

íme az erdő úrhölgygyerekeim rikkantotta az avantgárd 
költő és láncfűrészét kikapcsolva körbehordozta 
győzelmes tekintetét a nyiladékon amelyet
tarlóra nyesett miközben bakancsával 
odébb rúgott egy kósza törzset melynek 
évgyűrűit excelbe készült elkönyvelni 
rátiport két madárfiókára és féltucat tojásra
és leroskadt a periszkópot sztetoszkópot 
mikroszkópot spektrométert tartalmazó batyura
amelyet mindig magával cipelt immár huszonötezer 
éve majd kiszaggatott több maréknyi mohát 
íme az erdő óbégatta az avantgárd költő
eszelősen és aládúcolta a felhők suttogó robaját 
új perspektívákat keresek ti mihasznák gagyogta 
elhessegetve az őzek bársonyos orrlikából 
kiáramló párás lehelletet a szú percegését
a mókus körmének halk kaparását a harkály 
szapora kalapácsütéseit íme az erdő az én 
erdőm amelyet megkatétereztem és kiveséztem 
lerajzoltam és lekottáztam zümmögő drónokat 
küldtem fölé hogy lássam boldog kiterjedését
atomjaira bontottam és most már ismerem 
végre az enyém végre végre végre
és mégse és mégse istenem mégse látom
hogy lehet ezt a rohadt erdőt jaj nekem 
megvakultam ó jaj mi ez a susogás cirpelés 
motoszkálás nem tudom miért süpped körülöttem 
az idő és csattanással zárul be a holdsütés
mögöttem kassáklajos röhög hess Lajos
ne mondd többé hogy a bosszú beérett

Kövesdi Károly

avantgardia cro-magnonica

Kitelepítés
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a Grendel-akta
A SZLOVÁK GRENDEL 2. 
Görözdi Judit Grendel Lajos 
„totálisnak nevezhető” szlovák 
befogadásában elsősorban „ér-
telmiségi szerepvállalásának” 
tulajdonít különösen nagy je-
lentőséget, ami főleg a rend-
szerváltást megelőző, majd 
közvetlenül követő esztendők-
ben, illetve az 1989–1990-es 
politikai fordulattal csúcso-
sodott ki. Mivel írónk ekkori 
magatartása és tevékenysége 
a széles nyilvánosság előtt is 
részletesen ismert és kellő-
képpen feldolgozott, itt csupán 
ama máig legemlékezetesebb 
fellépésére, az egyik, 1989. no-
vemberi pozsonyi tömegtün-
tetés százezres nyilvánossága 
előtt magyarul elmondott be-
szédére utalnék. Melynek kö-
szönhetően a rendszerváltás 
idején „a szlovák társadalom 
szélesebb nyilvánossága szá-
mára […] a magyar kisebbség 
egyik »arca« lett” (Görözdi). 

Peter Zajac, a tömegtüntetés 
egyik szervezője úgy emlékszik 
az eseményre, hogy Grendel, 
fellépése előtt, megkérdezte 
tőle, beszélhet-e magyarul, 
anélkül, hogy kinevetnék, mi-
után pedig a tömeg megtap-
solta, kijelentette: nem hitte 
volna, hogy ilyesmi megtörtén-
het. De ott volt Grendel a Szlo-
vák PEN Központ még fordulat 
előtti megalakításánál is, mely 
szervezet „a demokratikus né-
zeteket valló írástudók tömö-
rülésének fegyverténye lett” 
(Görözdi), 1996–1998-ban pe-
dig „a legnagyobb presztízsű 
szlovák írókat” követte annak 
elnöki posztján. Emellett volt 
szlovák lap, amely szerkesztő- 
bizottsági tagjául választotta, 
és előfordult, hogy ugyanazon 
évben az egyik alkalommal egy 
szlovák íróküldöttséggel: La-
dislav Ballekkel és Peter Zajac-
cal egy bécsi PEN-konferencián 
vett részt, másik alkalommal 
magyarországi írókkal, majd 
a jugoszláviai Tolnai Ottóval 
és Végel Lászlóval olvastak fel 
műveikből az osztrák főváros-
ban, s később Svédországban 
az erdélyi Lászlóff y Aladárral, 
Párizsban pedig szlovákiai ma-
gyar írótársaival: Tőzsér Ár-
páddal és Farnbauer Gáborral 
volt felolvasása. 

Emellett egyik, mind iro-
dalomtörténeti, mind közéleti 
szempontból fontos felszólalá-
sát történetesen a Csehszlová-
kiai Írók Szövetségének még 
1988. októberi dobříši tanács-
kozásán tartotta az írói fele-
lősségről. Vagyis, amikor még 
semmit sem lehetett sejteni 
az egy év múlva bekövetkezett 
bársonyos forradalomról, ám 
az általa (is) megfogalmazot-
tak ugyancsak szerepet játszot-
tak abban a társadalmi-politi-

kai erjedésben, amely végül az 
1989-es tektonikus erejű társa-
dalmi-politikai változásokhoz 
elvezetett. Dobříšban ugyanis 
írónk az egyes alkotói típusok 
és nézetek természetes külön-
bözőségéről, az ellentétes fel-
fogások nyilvánosság előtti üt-
köztetéséről, a pluralizmusról 
mint az irodalom alapfeltételé-
ről beszélt. (Felszólalása a cseh 
és szlovák irodalmi sajtóban is 
megjelent.) 

A következő év tavaszán, te-
hát még mindig fél évvel a no-
vemberi-decemberi események 
előtt, a toleranciáról fejtette ki 
véleményét a Literárny týž-
denník szlovák írókat megszó-
laltató kerekasztal-beszélgeté-
sén, feltéve magának a kérdést, 
hogy bár maga is a toleranciát 
szajkózza lépten-nyomon, nem 
tudná megmondani, vajon ő 
toleráns-e és milyen mérték-
ben… Egyvalamiben azonban 
biztos, hogy noha a beszélgetés 
résztvevőinek egyikével-má-
sikával határozottan nem ért 
egyet, kitűnő íróknak tartja 
őket ő is, vagyis, ideológiai 
meggyőződésüktől függetlenül 
nincsenek kétségei irodalmi 
értékeik felől. Lényegesebb 
számára a kérdés, miért nem 
jöhet létre párbeszéd a külön-
böző írói nézetek és csoportok 
között, hiszen mindegyik olda-
lon születtek vitathatatlan iro-
dalmi értékek. S még hozzátet-
te: „Végtére mi már a minőségi 
irodalmat sem tudjuk megfe-
lelőképpen értékelni. Azaz e 
tekintetben mind intoleránsak 
vagyunk a másikkal szemben.” 
Egyébként már egy-két évvel 
korábban, a budapesti Magyar 
Nemzetnek nyilatkozva is az 
„írói közeg”, „irodalmi környe-
zet” intoleranciáját szapulta, 
s a „különböző írói csoportok, 
kis társaságok ízlésdiktatúrá-
ja” által okozott károkról be-
szélt. Szerinte ugyanis az iro-
dalomban „nem szabad, hogy 
legyenek kánonok és előírások, 
mivel nem a hasonlóság, nem 
az egyformaság tesz érdekessé 
egy irodalmat, hanem a kü-
lönbözőség, a sokszínűség, az 
eredetiség…” Az e korai nyi-
latkozataiban megfogalmazó-
dó nézetei később láthatóan a 
2010-ben megjelent nagy ívű 
munkájában, A modern ma-
gyar irodalom történetében 
összegeződtek, ahol több olyan 
alkotóhoz és műhöz is elfoga-
dólag közelített – amit többen 
szemére is vetettek –, akikről 
és amelyekről az addigi káno-
nok – politikai vagy ideológiai, 
esetleg egyéb, ízlésbeli okból, 
intoleranciájuknál fogva – nem 
vettek tudomást.

Mindezek alapján (is), a 
„szlovák” Grendel részletesebb 

ismerete olyan, egyelőre a ma-
gyar olvasó, illetve kritika, iro-
dalomtörténet-írás által fi gyel-
men kívül hagyott értelmezési 
tartomány(oka)t is feltárhatna 
a számunkra, amelyek eddig, 
néhány kivételtől eltekintve, 
rejtve maradtak előttünk. Azaz 
nem lehetnek mellékesek a szá-
munkra Grendel azon írásai, 
nyilatkozatai, alkalmi felszó-
lalásai (beszédei) sem, ame-
lyek egyelőre csak szlovákul 
láttak napvilágot (fordításban, 
esetleg eleve szlovákul íród-
tak). Azaz, mint Görözdi Ju-
dit is megállapította: „A teljes 
szlovák Grendelre vonatkozó 
szekunder irodalom egyelőre 
nincs felgyűjtve, de már a szór-
ványos kutatás alapján is lát-
szik, hogy nagy anyagról van 
szó.” Érdemes lehetne ismerni 
például írónk szlovák (cseh, il-
letve egyéb külföldi) lapoknak 
adott nyilatkozatait, melyek új 
elemekkel, adott esetben alap-
vető kitételekkel, ismeretekkel 
bővíthetnék életműve és pá-
lyája értelmezését. (Természe-
tesen hasonló feladat lehet[ne] 
Grendel magyar nyelvű inter-
júinak, nyilatkozatainak a fel-
tárása és egybegyűjtése, tud-
niillik ezeknek egyelőre csupán 
a kis töredékük tartozik az is-
mertebbek, illetve a szakiroda-
lom által hivatkozottak közé.) 
Ugyanilyen fontos és hiánypót-
ló lehetne egy magyar nyelvű 
válogatás közreadása írónk 
szlovák kritikai recepciójából, 
mely egyúttal megmutathatná 
szlovák és magyar értelmezé-
sének párhuzamait és eltéré-
seit is. És nem lenne érdekte-
len a magyar Grendel-kutatás 
és -értelmezés számára egy, a 
munkásságát értékelő szlovák 
monográfi a sem (csak sajnál-
ható, hogy a Kalligram Kiadó 
kortárs szlovák írókat bemuta-
tó, kiváló, szlovák nyelvű mo-
nográfi asorozatában erre nem 
került sor).  

A „szlovák” Grendellel kap-
csolatban kiemelt jelentősé-
gű, hogy szépirodalmi műveit 
egy regényén és talán még 
néhány kisebb írásán kívül 
az olvasó túlnyomórészt Ka-
rol Wlachovský fordításában 
ismerheti. Ami egyúttal azt 
is jelenti, hogy írónk munkái 
szlovákul (is) egységes nyel-
ven szólalnak meg és egységes 
fordítói felfogást tükröznek, 
ami sok szempontból előnyük 
is, noha vannak, akik fenntar-
tásaikat is megfogalmazták 
ezzel kapcsolatban. Bár e te-
kintetben ismert, hogy Wla-
chovský írónkkal a legszoro-
sabb együttműködésben, az ő 
maximális egyetértésével, nem 
egy esetben kéziratból fordítot-
ta annak műveit, s többször is 

megtörtént, hogy maga a mű 
és (szlovák) fordítása egyszerre 
jelent meg. Azaz olyan alkotói 
párost jelentettek ők ketten, 
akik között a szó valódi értel-
mében vett – szinte társalko-
tói? – műhelymunka alakult ki, 
kölcsönösen formálva egymás 
nézeteit, és közösen, szoros 
együttműködésben alakítot-
ták ki azt a (szlovák) nyelvet, 
melyet a szlovák olvasó Gren-
delének ismer. Ezért a Karol 
Wlachovskýval készült (nagy)
interjúkból élettörténetén, 
irodalomfelfogásán, valamint 
műfordítói útján, vonzalmain, 
elhivatottságán és módszerein 
kívül írónkkal való kapcsolatá-
ról, közös műhelymunkájukról, 
s esetenként Grendel gondol-
kodásáról is számos, életútja és 
művei értelmezését is gazdagí-
tó ismeretet nyerhetünk, ami-
ért azok ebből a szempontból 
is megkerülhetetlenek. (Gon-
dolok itt elsősorban Mag Gab-
riella A fordítás mint szellemi 
barkácsolás című, magyarul 
is olvasható interjújára, (Kal-
ligram, 2014. 6. sz.), valamint 
Magdaléna Keresztesová 2016-
os, terjedelmes beszélgetésére 
a www.mladaveda.sk portálon 
(Rozhovor s prekladateľom 
Karolom Wlachovským [Be-
szélgetés Karol Wlachovský 
műfordítóval]). 

S bár a későbbiekben, írónk 
szlovák recepciója – és rész-
ben a magyar is – azt a hatást 
taglalja, melyet írásaival a 
szlovák (posztmodern) epikára 
gyakorolt, valószínűleg érde-

mes volna egyszer közelebbről 
megnézni azt is, hogy az 1960–
1970-es évek szlovák költésze-
tének és prózájának fejlődés-
irányai mennyire tükröződtek 
vissza a csehszlovákiai magyar 
írók főképp fi atalabb, az 1960-
as évek derekától indult nem-
zedékei – azaz Grendelék – tö-
rekvéseiben. 

Érdekes módon épp Gren-
del szerb fordítója, Sava Babić 
mutatott rá egy vele készített 
interjúmban, hogy „műveinek 
hátterében ott érezni a szlovák 
kultúra ismeretét, jelenlétét” 
is, azaz „műveiben kultúrák 
találkozásának lehetünk tanúi” 
(amit például magyarországi 
kritikusai és értelmezői nem 
feltétlenül találtak eddig ki-
hangsúlyozásra érdemesnek). 
Pontosan és körültekintően 
fogalmazott ezzel kapcsolat-
ban a halála utáni szlovák nek-
rológok egyikében Vladimíra 
Gahérová, aki szerint Grendel 
bár „mindvégig kizárólag ma-
gyar írónak tudta magát”, az 
egyik legnagyobb szerencsét-
lenségnek tartotta, ha műveit 
csupán valamely nemzethez 
tartozásának „optikáján át”, s 
nem általánosan érvényes kri-
tériumok szerint nézték volna. 
Grendel pedig műveivel, mun-
kásságával kétségtelenül átlé-
pett egyetlen ország határain, 
s ilyképpen „a közép-európai 
kulturális tér egyik központi 
szereplőjévé tudott válni”.    

(A sorozat befejező része a 
következő számban)

Tóth László sorozata VIII.

Szent István
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műfordítás

Triptychon

Adam Zagajewski (Lwów, 1945. június 21. – Krakkó, 2021. március 21.) lengyel költő, esszéíró, műfordító, az ún. 68-as nemzedék vezéralakja. Az itt olvasható 
közéleti versek 1972-es bemutatkozó kötetéből valók, érvényességükből mit sem veszítettek az idők során.

Adam Zagajewski

Igazság Virágvasárnap

Többes szám első személyben

Platón állama

Halottak napja

Előadás

Állj fel nyiss ajtót bogozd ki ezt a zsineget
kászálódj ki az idegek hálójából
Jónás vagy aki pusztítja a cetet
Tagadd meg a kézfogást ezzel az emberrel
egyenesedj fel szárítsd ki a nyelv tamponját
távozz ebből a gubóból kapard szét ezt a hártyát
kapaszkodj meg a legmélyebb légrétegben
és lassan emlékezve a mondattan szabályaira
mondd ki az igazságot ezt kiérdemelted
bal kezedben a szeretet és jobbodban a gyűlölet

Krisztust már hajnalban megfeszítik
s egy héttel korábban, nyíratlan szakállal
és piszkos ruhában, beesett arcán
a döbbenet vonásaival,
kigombolt egyenruhájú
katonák gyűrűjében,
sebtében a fára szögezve.
A Nagyhét felindultsága visszavonatik:
a szerdai komorság és a pénteki harag,
elmaradnak a lelkigyakorlatok
és az ifjúság misztikus szárnyalásai,
elveszítjük a hétnapos aszkézis
lehetőségét, nincs többé idő
a bűnbánatra, új ünnep közeledik:
a tűzvészek sohasem tapasztalt öröme.

Használt szavakat cipelünk, idegen szájakban
megrágott pátoszt és kétségbeesést,
mások rettegésének forgószínpadán járunk,
a lexikonban feltárjuk az öregséget,
esténként eljátsszuk, hogy kitört a háború,
Baczyńskival társalgunk,
sebtében csomagolunk,
hajdani költőket idézünk,
kimegyünk a pályaudvarra, elítéljük a fasizmust,
majd pedig diadalmasan,
egy első osztályú fülkében,
többes szám első személyben
kinyilatkoztatjuk éleslátásunkat,
mintha nem lennénk megáldva
abszolút hallással a hallgatásra.

Zsille Gábor fordításai

Platón államában ritmikusan lélegeztünk.
A gyapjas tájon, a leggyönyörűbb völgyekben,
a patakokban, melyek a legüdítőbb vizükről
voltak ismertek, a lassú sétákon, melyek
a legjobban megtervezett sétákként
híresültek el, a pontosan kimért viták
során, amikor fürge nyelvünkkel
ajkunkon, sebesen okító szemhéjunkkal
önmagunk elől régi szakácskönyvekbe rejtettük
a holtak nevetésének korából megőrzött
kiszáradt fi ntorokat, az ingaórák
katonának álltak, a költők tenyerén erdő nőtt.

November elseje az a nap
amikor minden tisztességes költő
ír legalább egy verset
Mindannyian ünnepi ruhában
kimozdulnak a helyükről
a városból megjön a friss virágszállítmány
A porosz megszállás keresztekre
aggatott halottai
tanácstalanul széttárják a karjuk
Az osztrák megszállás halottai
kigombolt egyenruhában fekszenek
szájukban újságpapírral
Az orosz megszállás halottai
a föld alatt varsói módra
laposkúsznak

Isten nincs
mondta másodszor is
az előadó
és megbökte feuerbachhal
a közönség első sorában
elszunyókált nőt
isten nincs
a vitát megnyitom
a terem sarkából egy kamasz megkérdezte
hogy ezek szerint mise már nem lesz
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Tóth László

Március 15-én, nemzeti ünne-
pünkön, életének hetvenhar-
madik évében meghalt Diny-
nyés József. A gitáros Dinnyés, 
Bob Dinnyés, akit a haza leg-
többje ezen a néven ismert... 
azért a haza, s nem az ország, 
mert a haza egyfelől mindig 
több, mint az ország, másfe-
lől pedig különösen a mi ese-
tünkben, akik – a diaszpórát 
most nem is számítva – hét, 
sőt, a burgenlandiakat is néz-
ve: nyolc országba szétosztva 
alkotunk egy szellemi hazát. 
Mintha csak égi hívásra, meny-
nyei jelenésére sietett volna, s 
bizonyos vagyok benne, most 
is a gitárjával a vállán, egész 
életére érvényes szokásrendje 
szerint. Hisz sokan emlékez-
hetünk rá, hány március 15-ét 
végigénekelt még akkor is, ha 
– az elmúlt rendszerben – ez 
korántsem volt teljesen ve-
szélytelen, mert nemzeti ün-
nepünk egyet jelentett a ma-
gyarságunk – előfordult, hogy 
lovasrendőrök kardlapozásá-
val kísért – nyílt vállalásával. 

Dinnyés tizenöt éves ko-
rában, 1963-ban állt először 
a közönség elé, aff éle újkori 
vándordalnokként, igricként, 
bárdként („daltulajdonosként”, 
ahogy magát nevezte szinte 
kezdettől). Végigénekelte – az 
Ómagyar Mária-siralomtól 
máig – hét, vagy most már 

lassan nyolc évszázad magyar 
költészetét. (S meg kell mon-
dani, a Lakatos István és két 
társa szerkesztette 1997-es Hét 
évszázad magyar költőinél 
jóval – legalábbis a határon 
túlra került 20. századi részé-
nek vonatkozásában minden-
képpen – átfogóbb és nagyobb 
anyagismeretre valló váloga-
tásban.) Ezen eltökéltségének, 
eme misszós munkájának ékes 
bizonyítéka – számos egyéb 
hanghordozója mellett – a há-
romszáz költő ezernégyszáz 
versét tartalmazó, élete évtize-
des álmát beteljesító, 2013-as 
cédéje, a Dalaim negyvenöt 
évéből, köztük vagy másfél tu-
catnyi szlovákiai magyar költő 
verseivel is. (Mely mellett Fel-
vidéki énekelt versek címmel 
egy külön cédét is készített 
ugyanebből a körből, hiszen 
szinte jobban ismerte a szlo-
vákiai magyar költészetet, 
verseket, költőket, mint annak 
tudorai, kritikusai. Ha valahol 
megjelent valamelyiküktől va-
lami, és elnyerte a tetszését, 
függetlenül költője nevétől, 
hivatalos besorolásától, már 
nyúlt is a gitárjáért, és azon-
nal énekelni kezdte. Ezt nézve, 
még az is megkockáztatható, 
hogy több olyan szlovákiai ma-
gyar vers is neki köszönheti a 
létét és megmaradását, mely-
nek alkotója mára el is feled-

tetett már, vagy éppen most 
felejtődik el...)

Egyik nagy rátalálása pél-
dául Bárczi István Védj a 
gonosztól című, az Előretolt 
Helyőrség jelen számában is 
olvasható anyanyelvféltő kö-
nyörgése, mely a korán elhall-
gatott költő azon kevés verse 
közül való, melyeket már az 
1968-as Tükör előtt, azaz első 
és egyetlen verseskötete után 
írt, s tudtommal eddig csupán 
a pozsonyi Nő 1983-as évfolya-
mában jelent meg. S amelyről, 
emlékszem, milyen átszel-
lemült mondatokban vallott 
egyik fellépésekor, mielőtt be-
lecsapott volna a gitárjába, és 
felzendült volna ajkán annak 
első sora: „Házad felépült, lak-
hatod most már...”

Dinnyés József azon ma-
gyar(országi) előadóművészek 
ritka fajtájából való (volt), akik 
pályájuk kezdete óta becsület-
tel – mi több: megszállottan, 
erős hivatás- és küldetéstudat-
tal, s nem busás gázsikért hak-
nizva – járták széles e hazát, 
vagyis a mostani országtól el-
szakított széleket is. (Ha össze 
lehetne adni életének gitáros 
útjait, talán a Földet is megke-
rülhette volna már velük, sőt 
lehet, nem is egyszer.) Hoz-
zánk, a mi tájainkra is szinte 
elsőként jött még az 1970-es 
évek elején, amikor ez még 

nem volt kifi zetődő (s szintén 
nem is mindig veszélytelen), 
ahol ifjúsági táborokban, mű-
velődési és ifjúsági klubokban, 
Csemadok-rendezvényeken lé-
pett fel sorra és rendületlenül 
(s mint ilyen, nem véletlenül 
lett anno kedvenc célszemé-
lye a belügyeseknek ideát és 
odaát egyaránt). Az idősebb 
korosztályból még sokan 
emlékez(het)nek első nyilvá-
nos sikerére is, amint a bu-
dapesti (ős)tévé 1967-es pol-
beat-fesztiválján Veress Mik-
lós elhíresült versét, a Karriert 
énekli egy szál gitárjával és az 
arra rögzített szájharmoniká-
jával kísérve, melynek külö-
nösen nevezetes első sora vált 
sokak ajkán szállóigévé: „Még 
meg sem hozta a gólya, / de 
már volt protekciója…”. 

Barátunk – mert esetében 
nyugodtan elmondhatjuk róla, 
hogy az volt – személyesen is-
merte közönségét, bensőséges 
viszonyban volt tisztelői-hódo-
lói-hallgatói népes táborával, 
akik szinte mindegyikével pá-
lyája több mint fél évszázadán 
át személyes kapcsolatot tar-
tott. A vers és a közösség volt az 
élete, s e kettő összetartó ereje 
adott erőt, hitet neki is. Magam 
is emberemlékezet óta közvet-
len baráti kapcsolatban álltam 
vele. Sokszor felhívott – gon-
dolom, mint mindenkit –, hol 
ezért, hol azért: eligazításért, 
tanácsért, vagy éppen örömét, 
netán legfrissebb sérelmét 
megosztani valakivel. Több 
közös műsorunk, fellépésünk 
is volt, de más alkalmakkor is 
össze-összefutottunk különbö-
ző táborokban, rendezvénye-
ken, és nézőnek-hallgatónak 
is szívesen beültem egy-egy 

estjére, amikor épp arra vitt az 
utam vagy a közelben lépett fel. 
(Mint legutóbb is, bár ennek 
néhány éve már, Dunaszerda-
helyen, a Csehszlovákiai Ma-
gyar Művelődési Intézetben, 
boldog emlékezetű barátunk, 
Huszár László meghívására, 
akiről kevesen tudják, hogy 
egykor ugyancsak gitáros-
énekesként kezdte pályáját, s 
akivel most már odafent szer-
vezhetik az égiek összeková-
csolására programjaikat.) 

Utoljára Jóskával egy éve, 
Békéscsabán szerepeltünk a 
Jókai Színházban egy műsor-
ban a Magyar Széppróza Nap-
ján, ahol társaimmal öt ország 
magyar íróinak képviseletében 
emlékeztünk meg vele együtt a 
magyar irodalom e nem oly rég 
teremtett ünnepéről. Amikor 
is többek közt egyik nevezetes 
szlogenjét is felidéztem még a 
múlt rendszerből, mellyel főleg 
határon túli fellépéseit szokta 
kezdeni: „A szomszéd átment 
a szomszédba, / most tehát 
ugyanott van...” Ami, monda-
nom sem kell, egyúttal cinkos 
összekacsintás is volt előadó és 
hallgatósága között, mert ez a 
kis nonszensze nagyon is vilá-
gosan szólt arról a nonszensz 
helyzetről, amelyben voltunk 
s vagyunk, ám amiről sokáig 
nem volt ildomos beszélnünk, 
s még ma is előfordul, hogy 
néha rosszallólag néznek arra, 
aki erről beszél. De fordítha-
tom e kis bonmot-ot afelé is, 
hogy Bob Dinnyés... Dinnyés 
Jóska most is mintha csak a 
szomszédba ment volna át, mi-
közben, jól tudjuk, továbbra is 
köztünk és velünk van, ahogy 
eddig is mindig közénk tarto-
zott és közülünk való volt...  

búcsú
„A SZOMSZÉD ÁTMENT A SZOMSZÉDBA…”
Dinnyés József halálára

Dinnyés József (fotó: internet)

Zsitvatoroki emlékmű
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Hogya GyörgySZERVUSZ, KEDVES KATALIN!
rendhagyó levél

Iródiások (1985)

Képzeld, a Hodossy felhívott és 
közölte, hogy közeleg a születés-
napod!

Egy csapásra visszakerültem 
a nyolcvanas évekbe, az Iródia 
szellemi közegébe. 

Hát hogyne! Irodalmár isme-
rőseimet szinte kivétel nélkül az 
akkori korszaknak köszönhet-
tem. Így téged és Kálmánt is. 
Nekem mindig irigylésre méltó 
kettőst jelentettetek, annak el-
lenére, hogy mint idővel meg-
tudtam, nem vagytok irigylésre 
méltó helyzetben. De a Karsay 
Katalin – Balla Kálmán kettős 
nekem mindig így, együtt mon-
dott valamit. De most az egy-
szer hagyjuk kedves barátomat, 
Kálmánt!

Most téged ünneplünk, hi-
szen születésnapod van. 

Talán a mosolyoddal kezde-
ném. A mosollyal, amely soha 
nem tűnt el az arcodról, s ame-
lyet – csak most tudatosítom – 
egyetlen híres festő képén sem 
tudtam felfedezni. A mosoly, 
amelyet egy meghatározhatat-
lan, körülírhatatlan fájdalom 
tett és tesz jellegzetessé, egy 
mosoly, amely a belső lelkierő 

hatalmát mutatja fel szelíden a 
külső hatások ellen. Szávitri mo-
solya volt ez, amely egy gyengéd 
fejrázással tüntette el arcáról a 
tüskék vérző karcolásait.

A gyengédség a másik tulaj-
donságod, ami megragadott. 
Amikor koszorús költőink, akik 
az Iródiás-palánta művek bírá-
latakor olyan kijelentésekre ra-
gadtatták magukat, hogy: „Mit 
olvasnak ezek a lányok, fi úk? 
Mintha artikulálatlan, tanulatlan 
nyelven mondanák szánalmasan 
jelentéktelen kis élményeiket! 
Senkit sem utánoznak, az olvas-
mányélmény hiányzik belőlük. 
Így csak alig sejthetik, mi az iro-
dalom.” (Kemény iskola volt az 
Iródia, nem adták könnyen a jó 
pontokat. Ez az értékelés egyéb-
ként bizonyos friss palánták 
esetében még ma is érvényes.) 
Szóval, akkor te a magad szerény 
módján – mint az Iródia füzetek 
írásainak válogatója – türelmet 
és bizalmat kértél az ifjú toll-
forgatóktól, mindaddig míg a 
(B)Irodalmi Szemlében közlésre 
kerülnek írásaik. 

Talán az elkötelezettség szót 
használnám annak a benned 

is állandóan jelenlévő láznak 
a kifejezésére, amely az Iródia 
magját, belső körét, 1983 és 
1986 között hatalmába kerítette. 
Mindannyian lázban éltük meg 
az Iródiát, egyrészt érezve az ál-
landó fenyegetettséget, „valami-
lyen” veszélyt, amely „felülről” 
fenyegetett bennünket, másrészt 
fi atalkori, velünk született bá-
torságunkkal (mely vetekedett 
a cigány vak lovának merészsé-
gével) fi ttyet hánytunk minder-
re, élveztük az addig elzártnak, 
tilosnak minősített együttlét és 
az együtt alkotás felszabadító 
örömét. Ám neked még ennél 

is inkább véredben voltak az 
Iródia „vértestecskéi”. Te voltál 
az, aki külön is szorgalmaztad 
egyikünk-másikunk kibontako-
zását. Ma is megvannak azok az 
„útmutató” idézetek, amelyeket 
nekem küldtél, és azok a német–
magyar fordítású kis könyvecs-
kék, amelyekkel – mivel tudtad, 
hogy tanultam németül, és akko-
riban ugyancsak sok bajom volt 
a német fi lozófusokkal – német 
tanulásomat igyekeztél segíteni. 
Talán abban a reményben, hogy 
idővel esetleg majd németből is 
fordítok? Ki tudja. 

Látod, a Hodossy hívása egy 

pillanat alatt hatalmas élőkép-
ként vetíti elém az akkori ese-
ményeket, s mikor Gyulánk azt 
mondja, elköltöztél, értetlen-
kedve nézek magam elé: ugyan 
hova tud menekülni bárki is 
az emlékeimből? Kati nem 
ment sehova, itt van velünk. 
Igen, kedves Katalin. Valóban 
nem tudom, hol laksz/laktok 
(ne felejtsük, Karsay–Balla!), 
de megnyugtatlak: mosolyod, 
gyengédséged, elkötelezettsé-
ged, személyiséged állandó, 
szeretettel övezett helyet kapott 
az iródiások emlékezetében. 
Boldog születésnapot!

Somogyi Tibor felvétele

képzőművészet
ZUHANÓ TERHEK MÁGUSA

Nagy János az Isten nagyon 
egyedi teremtménye volt. Pozso-
nyi dolgozószobámban legalább 
harminc olyan emléktárgy van, 
amely 40 éves közéleti pályafu-
tásom valamelyik fontos állomá-
sára emlékeztet. Kettő közülük 
az ő alkotása. 

Az első, mindjárt a számítógép 
mellett: Krisztus a kereszten. A 
lezúduló test súlya görcsbe rántja 
az izmokat, az inak fájdalmasan 
megfeszülnek. „Az igaz gondo-
latok mindig kínban születnek, 
s minden alkotás annyit ér, 
amennyi az igazságtartalma és a 
belső energia, a szenvedély, amit 
hordoz.” Valami ilyesmit mon-
dott, amikor átadta, jó 25 évvel 
ezelőtt. Ez a világlátás jellemezte 
őt és munkásságát: erről beszél 
az ipolybalogi Sírbatétel, erről a 
köbölkúti temetőben található 
Levétel a keresztről is. Az élette-
len test tehetetlen tömege súllyal 
zuhan alá, vonz magával tekin-
tetet és lelket. A nagy törvények 
– itt a gravitáció – okozta tehe-

tetlenség és kiszolgáltatottság 
az, amelyik megfogja a lelket: 
sugárzik belőle a fájdalom. Ezt 
tudta mesteri módon ábrázolni.  

A másik, a kettős üzenettel 
bíró: Esterházy. A tőle kapott 
kisplasztika „beszél”: Esterházy 
feje a rács mögött úgy van ki-
alakítva, hogy a rács szerkezete 
célkeresztet rajzol rá. A magyar 
történetfolyam szimbolikája a 
végtelen egyik sarkától a mási-
kig. Mi, magyarok, mindig célke-
resztben voltunk, mindig zavar-
tunk valakit a létünkkel, vallotta 
s ábrázolta is sokszor. – Csoda, 
hogy megmaradtunk – mondta, 
amikor a kezembe nyomta. – 
Ezért kell keménynek lennünk, 
ha meg akarunk maradni!

A nagy korosztály része volt, a 
„banda” tagja, ahogy négyszem-
közt mondani szokta, némi kika-
csintással. Ők tudták, mit jelent 
a kifejezés és a kacsintás: egy 
kisebbségi közösség értelmiségi 
elitje voltak, ezt tudatosan vál-
lalták. Érezték, hogy erre nagy 
szükség van. Voltak köztük iro-
dalmárok, színészek, publicis-
ták, voltak festők és szobrászok. 
Számukra a művészet és az elkö-
telezett szolgálat szerves egysé-
get jelentett: úgy gondolták, hogy 
egyik a másik nélkül nem sokat 
ér, üres. János öntörvényű volt 
ebben is, magyarságában és mű-
vészetében. Nem alkudott – pon-

tosabban nehezen alkudott. S 
keményfejűen ragaszkodott még 
azokhoz a nézeteihez is, amelyek 
enyhén szólva nem tartoztak az 
elfogadottakhoz. A sumér-ma-
gyar rokonságról például órákig 
beszélgettünk. Ő abban a hit-
ben, hogy meggyőz engem: nem 
sikerült. De elismertem, most is 
örömmel mondom, hogy az eme 
gondolatkör ihlette művei is gyö-
nyörűek. Abból nem engedett, 
hogy mi, magyarok, ott vagyunk 
az emberiség ős-vérvonalában. A 
sumérokon át, az ázsiai türk inte-
rakciókon keresztül máig. 

Nehezen alkudott – mondtam 
feljebb. Egyik első találkozásunk 
Léva mellett történt, a nyolcva-
nas évek elején, a kőbányában. 
A csatai Tavaszt faragta ott, s 
akkor nagyon megfacsarták őt 
a kommunista cenzorok. Ko-
molyan vissza kellett lépnie, ott, 
akkor láttam őt sírni is. Művész-
sors egy diktatúrában, mondhat-
nánk. Viszont ami nyomdafesté-
ket nem bíró dörgedelmet én ott, 
akkor hallottam a kommuniz-
musra! Szerintem abba reccsent 
bele a Szovjetunió, nem 56-ba 
vagy 68-ba. 

Sok gyönyörű alkotása van, 
művészetének több kedves kor-
szaka, egy szép kiállítású kiad-
vány igyekszik is összegyűjteni 
azokat – már amennyire egy 
szobrász műveit összegyűjteni 

lehet. Mert munkái szét van-
nak szórva a Kárpát-medencé-
ben, egy emléktúra igazabban 
tudja őket visszaadni, mint egy 
– egyébként szép, míves – kiad-
vány.  Azt viszont, hogy mennyi-
re nagy művész, csak az láthatta 
igazán, aki betekinthetett az 
alkotás folyamatának paraván-
jai mögé. 1994-ben Helembára 
mentem hozzá, megbeszélni a 
Pro Probitate szobor megalko-
tását. Belépek a műtermébe, ter-
vezetek, makettek, kész művek 
kavalkádja fogad. Az egyik asz-
talon egy rézüsthöz hasonló fél-
gömb, éppen azzal matatott. Na, 
gondoltam, megfricskázom egy 
kicsit. – Nem is tudtam, hogy 
te bográcsokat is készítesz! – 
mondtam neki, elismerést szín-
lelve. – Más szög alatt kalapálod 
a babgulyásra valót és megint 
másra a halászlére szántat?

Rám nézett, láttam rajta, hogy 
kicsit meglepődött, picit mintha 
meg is orrolt volna. Azután nagy 
hévvel elkezdte magyarázni: -- 
Tudod, ez a lónak az a bizonyos 
része lesz. 

– Milyen lóé? – kérdeztem. 
– A búcsiak Bulcsú vezérnek 

akarnak szobrot állítani, de 
nincs pénzük igazi lovasszobor-
ra. Viszont fontos, hogy létrejöj-
jön, ez lesz Szlovákiában az első 
lovasszobor. Elvállaltam egy 
eredeti szobor-ár töredékéért, 

kikalapálom nekik rézlemezből, 
s majd összeforrasztom. 

Nos, tisztelt Nagyérdemű: a 
lovasszobrot a világon minde-
nütt úgy csinálják, hogy fárad-
ságos munkával megalkotják az 
agyag-modellt, majd azt fárad-
ságos munkával kiöntik, s végül 
lecsiszolják. A lényeg: a művész 
a folyamat majd´ minden lépé-
sénél látja az egész szobrot, tud 
rajta korrigálni, ha kell (magát 
az öntést leszámítva, az nagy 
kihívás az öntőmester számá-
ra). A búcsi szobrot viszont csak 
János látta egészben, lelki sze-
meivel, mindenki más számára 
összevissza hajlított-kalapált 
rézlemezek halmaza volt csu-
pán. Szándékosan visszamen-
tem később, amikor kezdte ösz-
szerakni az egészet: alig kellett 
pontosítani a szanaszét heverő 
részeken. Ő végig látta lelki sze-
meivel, melyik hova illik majd. 
S illett. Én akkor azt mondtam 
neki: most állj egy pillanatra 
ide, a még nem kész szobor elé. 
Csodálkozott, de odaállt, én pe-
dig meghajoltam előtte. A MŰ-
VÉSZ ÚR zsenialitása előtt.

János, János... Egy dolgot 
azért körültekintőbben csinál-
hattál volna. A sumér őshazától 
már csak egy ugrás India – és a 
reinkarnáció. A lelked itt marad 
velünk – a műveidben. És mi tel-
jes lényedben is visszavárunk!

Csáky Pál
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MÁCS JÓZSEF, A FELVIDÉKI MAGYAR KRÓNIKÁS Juhász Dósa János

Az író úgy lett a felvidéki ma-
gyarság krónikása, hogy sok-
szor leírta, ifjúkorában nem 
szeretett olvasni, ahogy is-
kolába járni sem. Apja boltos 
volt, ő lovat és földet szeretett 
volna. Elkövette azt a nagy 
hibát, hogy nemcsak kitűnő-
en sportolt, de fogott az agya 
is. Így semmi és senki sem 
menthette meg a középisko-
lától, amit végül negyedszeri 
nekifutásra, Rimaszombat, 
Sárospatak és Miskolc érin-
tésével Pozsonyban fejezett 
be. Itt indult el újságírói kar-
rierje is, amely az Új Szóhoz, 
az Új Ifjúsághoz, majd a Hét 
című hetilaphoz, illetve an-
nak Fórum mellékletéhez kö-
tötte. 

Mivel sosem tett lakatot a 
szájára, volt baja elég. Előbb 
az Új Szóból tették ki, majd 
évekig a Hétben is csak az 

olvasói leveleket felügyelhet-
te. Ott volt az ötvenes évek 
alapozó nemzedékének tagjai 
között, amikor harmadszor is 
újra kellett kezdeni a kisebb-
ségi létet. Riportokat és sza-
tírákat írt, Tömörkény, Móra 
és Móricz, valamint a népi 
írók modorában. Első szak-
mai sikereit szlovák nyelven 
aratta a Roháč című lapban, s 
az általuk kiadott magyar an-
tológiában. Jókai, Karinthy, 
Mikszáth, Tersánszky mellett 
olvashatták az írását, de nem 
sokáig kellett várni a magyar 
kötetre sem. Végnélküli gyű-
lés, Pipafüstben, A kamasz, 
Megbillen az ég – 1964-ben 
megírta az Adósságtörlesztés 
című regényét is, amelynek 
témája a csehországi kitelepí-
tés. A kötet – amelyért később 
Madách-díjat is kapott – csak 
1968-ban jelenhetett meg. 

Amíg pályája elején novellá-
kat és rövidebb lélegzetvételű 
kisregényeket írt, később át-
pártolt a nagyregényre, sőt a 
regényfolyamokra, amelyek 
szinte kivétel nélkül szeretett 
szülőföldjén, Gömörben ját-
szódnak. Bátka, a szülőfalu, 
Páskaháza, felesége faluja 
(ahol nyugdíjasként éltek is 
egy ideig), s a felvidéki ma-
gyarság számkivetettsége 
Trianontól napjainkig. 

A vesztes, Magasság és 
mélység, Kétszer harangoz-
tak, Temetőkapu, Szélfúvás-
ban, Bolondok hajóján, Égig 
érő palatábla, az apjával 
közösen jegyzett Öröködbe, 
Uram... tetralógia, Trianon 
harangjai, s végezetül Az 
elcsatolt vagon, írói hattyú-
dala, amelyet a Magyar Mű-
vészeti Akadémia Az év köny-
vének választott 2016-ban. 

A krónikás 2017-ben végleg 
elköszönt e földi gömöri ma-
gyar világtól. Az évtizedeken 
át írt krónikái számot adnak 

egy jobb sorsra érdemes nép, 
a felvidéki, s ezen belül a gö-
möri magyarság mindennapi 
útvesztőiről.

múltidéző

Az alábbi önéletrajzi rész-
let a rimaszombati gimna-
zistalét első napját idézi fel

Körülbelül harmincan lehet-
tünk az osztályban. Ismerked-
tünk, barátkoztunk. Kinek mi 
a neve, ki hová való? Olyan 
helységnevek jöttek be velünk 
a tanterembe, mint Guszona, 
Hegymeg, Feled, Rimaszécs, 
Tornalja. Bátortalanul paroláz-
tam a fi úkkal, sorstársaimmal. 
Mikor az utolsó óráról is kicsen-
gettek, örömünkben a mennye-
zetet repesztette hangunk.

Hamar kiürült a tanterem. Ki 
a vonathoz, ki az internátusba 
iparkodott. Angyal Bandival mi 
voltunk a sereghajtók. Együtt 
mentünk ki az épületből. Kato-
natisztek és kofaasszonyok ha-
ladtak előttünk. Egyik-másik 
ablakban kövér asszonyság kö-
nyökölt. Karády Katalin hangja 
csapódott hozzánk egy rádió-
ból: „Ez lett a vesztünk, mind a 
kettőnk veszte…”

– Te hova valós vagy? – kér-
dezte tőlem Angyal.

– Dálnokra.
– Mi az apád?
– Mi? – nyújtottam olyan 

hosszúra ezt az egyetlen szót, 
mint Lajcsi, a feleleten gon-
dolkozva. Nem vallhattam be 
falusi létemre, hogy apám csak 
boltos. – Mondd meg előbb te!

– Az enyém fűszerkereskedő. 
Hát a tiéd?

– Paraszt – füllentettem.
– Igazán? – csodálkozott An-

gyal. – Nem úgy nézett ki, nem 
volt csizma a lábán – állt meg 
ott, ahol elvált az utunk.

– Ő már más. Nem olyan, 
mint a régiek.

– Lovatok van?
– Hogyne volna, ha paraszt 

az apám.
– Kanca, csődör?
– Csődör. Hasszán a neve.
– Nem félsz tőle?
– Mért félnék? Rá is ülök!
Angyal nem kérdezett töb-

bet. Eltűnt az emberek sűrűjé-
ben. Én meg benyitottam abba 
az üzletbe, ahol a bársonysap-
kákat árulták. Úgy jöttem ki 
a boltból, hogy már a sapkám 
szerint is gimnazista voltam. 
A lábam előtt ugráló verebek is 
úgy pislantottak fel rám, mint 
egy igazi gimnazistára, aki a 
sapkájával különbözik a többi 
gyerektől. 

Az utca végén mozi volt. Ha-
talmas plakáton egy kajla ka-
lapú cowboy két pisztolyból lö-
völdözött. A további képek már 
a háborúra emlékeztettek. Ma-
gyar honvédek a Kárpátok túl-
oldalán. Vajon Döme és Elemér 
apja él-e még? Most először 
irigyeltem Babucit. Mennyivel 
jobb neki! Akkor néz fi lmet, 
amikor akar. Melegség járta át 
a szívem: még mindig szerel-
mes voltam. De Babuci messze 
volt és nem érhettem el.

Adolf bácsi már várt rám. 
Ide-oda forgatta a fejét, kere-
sett az emberek sokaságában. 
Nyakamba szedtem a lában, és 
messziről kiabáltam. 

– Jövök már, jövök!
– Gyere, ülj fel! Már azt hit-

tem, eltévedtél.
– Dehogyis! Ezt a sapkát vet-

tem – mutattam a fejemre.

– Nem lehet akármilyen sap-
ka ez, mert bársonyból van, 
hallod-e? Aranystráfot is látok 
rajta. Az mit jelent? – kérdezte, 
miközben a tejeskocsival kifor-
dult az útra.

– Azt jelenti, hogy aki hord-
ja, elsős gimnazista.

– Értem, gyerek, értem – és 
kitüntetésképpen megint ke-
zembe nyomta a gyeplőt.

A Szőlő-hegy tetejéig a kere-
kek zörgését hallgattuk mind-
ketten. Aztán Adolf bácsi a 
dóznijáért nyúlt, cigarettát so-
dort, rágyújtott, és amikor már 
lefelé gurultunk, megeredt a 
nyelve:

– Aztán mi akarsz te lenni, 
hallod-e?

– Gazda – mondtam gon-
dolkodás nélkül. Feleletemmel 
úgy megleptem, hogy a cigaret-
tát majd kiejtette a kezéből.

– Akkor mért jársz gimnázi-
umba?

– Azt apámtól kérdezze meg!
– Aztán mért erőlteti a gim-

náziumot?
– Urat akar nevelni belőlem. 

Pedig én gazda lennék a legszí-
vesebben.

– Értem, gyerek, értem. Most 
már mindent értek. Te talán 
még tejesember is szívesebben 
lennél, mint gimnazista.

– Hiszen ha Adolf bácsi vol-
na az apám! – sóhajtottam, két 
okból is: együttérez velem, és 
kezembe nyomta a gyeplőt.

– Nagy úr a muszáj, hallod-
e? Az embernek azt is csinálnia 
kell, amihez nem fűlik foga – 
nevetett. – Te szívesen lennél 
tejesember, én meg szívesen 

lennék földesúr, jegyző, tanító, 
katonatiszt, akármi, ami nem 
lehetek. Csak hát a közmondás 
azt tartja, hogy addig nyújtóz-
kodj, ameddig a takaród ér. Az 
én takaróm ezzel a tejeskocsi-
val végződik. Azt hiszed, oda-
vagyok érte?

– Én irigylem a foglalkozá-
sát. Irigylem a lováért.

– Ott rohadjon meg, ahol 
van! Mit gondolsz, mennyit ka-
pok én a nagyságos úrtól?

– Nem tudom.
– Ne is légy rá kíváncsi, hal-

lod-e, mert az csak annyi, hogy 

nem halok éhen a családom-
mal. Ha valaki felrobbantaná 
már ezt a világot! Vagy min-
denki úr lenne, vagy minden-
ki szegény, más igazságot nem 
ismerek!

Hazáig nem szólt aztán. Én 
sem bántam, hogy félbeszakadt 
a beszélgetés. Jó érzés volt rá-
nézni a falumra. A temetőoldal 
magasából egészen kicsinek 
tűnt fel a Putnoki kert. A szal-
makazlak is mintha összezsu-
gorodtak volna. Csak a temp-
lomtorony fi gyelte változatlan 
magasból a házak tetejét. 

HASSZÁN  (Kisregény, 1982, részlet) Mács József

Szent család
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Kődobáló

AZ ELÁTKOZOTT KINCS Zalaba Zsuzsa

Árnyak libbennek a falakon, 
nyári szellő játszik a függö-
nyökkel. A kitárt ablak néha 
meg-megnyikordul, a fénylő 
hold titokzatosan világítja 
meg a várat.

Pici és Boróka, az ikertün-
dérek egyszerűen nem tudnak 
elaludni ezen a titokzatos éj-
szakán. Az egymást kereszte-
ző sok kis folyosóból, teremből 
álló tündérvárra rátelepedett 
az éjszaka, bár holdfényben 
fürdik a pompás palota, még-
is néhány szobában, főleg a 
titkos folyosókon koromsötét 
honol. 

Tündérföldön nincs mitől 
félni. A legbékésebb biroda-
lom ez az Óperencián innen és 
túl. A gyufaskatulya nagyságú 
istállókban alszanak a pari-
pák, mármint a cserebogarak, 
itt-ott nagyot koppannak, ha 
lepottyannak a falról álmuk-
ban. A vén tündérfejedelem 
is horkol, álmában óriás ő, sőt 
titán.

Pici és Boróka álmatlanul for-
golódnak ágyikóikban, ame-
lyek bölcsőként ringanak a 
csepp szobában. Piciny dió-
héjak ezek, falatnyi takaróval 
bélelve. A pöttömnyi tündér-
kéknek igazi ékszeresládikót 
varázsolt az apjuk a falatnyi 
szobából. Mákszemnyi tü-
kör a falon, kagylókeretben, 
parányi komód, igényesen 
faragott pillangókkal díszít-
ve. Idilli környezet az övék, 
mégis mintha a tündérikreket 
álmukban elragadná valami 
titkos erő. Mint amikor becsu-
kod a szemed és látsz valakit, 
de ha kinyitod, újra csak sötét 
lesz, s mégis rikácsol a szíved 
a félelemtől.

– Pici, Boróka, gyertek 
csak... csukjátok be szépen a 
szemeteket, szenderüljetek 
el... álomföldön találkozunk... 
várlak titeket!

Ezt hallották a csöppségek, 
illetve nem is hallották, ben-
nük szólalt meg az üzenet. Be-
fúrták fejüket a takaróikba, s 
báránykákat kezdtek számol-
ni: egy bari, két bari, három 
bari, négy bari, öt ba... mint 
a bunda, úgy aludtak. Álmuk-
ban röpködtek az égen, cikáz-
tak a felhők közt, majd leröp-
pentek a folyópart mentén 
búvóhelyként kínálkozó bozó-
tosba. A hullámok egy aprócs-
ka üveget vetettek a partra, 
nyúlfarknyi üzenettel bélelve. 
„Segítsetek!” Csak ennyi állt a 
papírfecnin, semmi más.

A két kis tündérleány hir-
telen felébredt, egymásra pis-
logtak, s pajkosan suttogták: 
„Segítünk, hát, uccu neki, de 
kinek, mikor, hogy derül ki?”

Ekkor szobájuk mákszem-
nyi ablakocskája kinyitódott, 

s mintha maga a fuvallat lib-
bent volna be rajta szegfű-
szeg formájában és illatával. 
Pici és Boróka nagyot néztek, 
megdörzsölték a szemüket. 
Porontyabb a porontynál, 
gondolták. Boróka viccesen 
megjegyezte:

– Porszemecske, hallasz-e? 
Látsz-e, megszólalsz-e?

Uramatyám, láss csodát, a 
szegfűszeg megborzolta ma-
gát, és egy igazi jóvágású le-
gény nézett farkasszemet a két 
tündérrel. Méretre akár egy 
lencseszem, de a mosolya... le-
hengerlő.

– Álommanó a nevem, bár 
van pár becenevem: Nagyme-
nő, Csutka, nagymenő Csut-
ka, választhattok, kedveseim 
– szólt a vagány manócska, 
és kacsintott egyet-egyet a két 
kis virágszálra. Mondókáját 
imígyen folytatta: – Látha-
tatlan vagyok, álmaitokban 
ugyan találkozhattok velem, 
de fényes nappal csak az lát-
hat, aki felismeri a csodákat, 
akinek a szíve ragyog, akár a 
gyöngy, akinek nem számít 
semmit egy kis göröngy, aki 
tudja, a könny a szív kútjából 
ered, boldog és bánatos után 
egyaránt ered.. khm... khm... 
– köhécselt egyet –, ismétel-
getem magam? Hát megbugy-
gyantam?

Kuncogtak a lányok, tetszett 
nekik Csutka, az álommanó.

Icinyke-picinyke nagymenő 
lencseszem,

Egyedem-begyedem, izzad 
a tenyerem,

Irgum-burgum-nagy Med-
vetó,

Titkos ez a találkozó?
Így válaszolt rímekbe bo-

csátkozva Pici, aki mellesleg 
akkor is szívesen és ízesen 
ontotta a rímeket, ha körü-
lötte mindenki zokogott vagy 
búslakodott, esetleg bete-
geskedett. Hitte, hogy egy jól 
megfaragott rím minden nya-
valyára és turpisságra a leg-
jobb lélekbalzsam.

Csutka nem vesztegette az 
idejét, belefogott mondókájá-
ba:

– Találtatok valamit az ál-
maitokban, amit egyedül 
nem tudtok megfejteni. Segí-
tek nektek, mert jó szívetek 
van, mert minden folyólakó 
és álomlény a barátom, mert 
fontos nekem az emberek 
álma, a tündérek álma, a ma-
nók álma... de porszem került 
az álomtárba... mintha az em-
berek az álmaikba rejtenék 
a legértékesebb pillanatokat. 
Tudtátok, hogy az emberek 
kincseit az álmaik rejtik? 
Amit ők értéknek hisznek, 
pénzt, autót, villát, mobiltele-
font, számítógépet, egyre kor-

szerűbb kütyüket, azok nem 
igazi kincsek. S én megtud-
tam az iszapi őrtől, a folyók 
mélyének csendjétől, hogy az 
emberek valódi gazdagsága 
ott rekedt az álomfolyó alján 
sok-sok palackban... Az őr sze-
rint ez egy elátkozott kincs le-
het, de éppen ezért, a kincs az 
kincs, az átkot meg űzzük el jó 
messzire, Sosemvolt Biroda-
lom szélére, s csaljunk végre 
mosolyt az emberek arcára! 
Adjuk vissza a kincset!

Pici és Boróka csodálkoz-
va hallgatták Csutka manót. 
Fogalmuk sem volt, mitévők 
legyenek, kincs, mosoly, mo-
solytalanság, ember?

Megmentheti-e álom- és 
tündérvilág

A hírhedt és okos emberfi át?
Hogy álljanak össze a por-

szemek egésszé,
Az ember önmaga ellensége, 

kész rém.
Rém és rím, rém vagy rím,
Rímet a rémért, kökörcsin.
Pici érezte, hogy kínrím lett 

a vége, de kuncogott egy jót, 
Boróka meg csak legyintett, 
hisz tudta, hogy ha az ikertest-
vére nem tud kiszamárkodni 
egy záró rímet, akkor rávágja, 
hogy kökörcsin vagy bolhapi-
ac, esetleg kulipintyó...

– Te Csutka manó, biztos, 
hogy az álomban rejtőzködő 
kincseket szeretnék vissza-
kapni az emberek? – kérdezte 
Boróka félszegen. A szívünk-
ből fakadó dal a legszebb 
ajándék, énekeljünk az em-
bereknek! – mondta megint 
csak Boróka, s lehunyt pillái 
mögött már látta is csilingelni 
az emberek világában a fale-
veleket, fütyörészni a szelet, 
énekelni a vizeket, csicseregni 
a madarakat, áriázni a tenger-
lakókat, morzejelezni a csep-
peket, mert a tündérek szerint 
mindent hallani, még a csen-
det is.

Csutka is jó ötletnek tar-
totta, hogy az embereket 
valahogy meglepjék egy cso-
dálatos, parázsló, csilingelő 
üzenettel, nem egyszer tetten 
érte ugyanis az emberek ál-
mait és megmutatta nekik, 
hogy ők is lehetnek boldogok, 
gyermeklelkűek, szenvedélye-
sek, tűzről pattantak. Így is 
történt, a manó és a tündér-
ikrek álomverset hintettek az 
emberekre. Minden horkoló, 
szunyókáló, bóbiskoló földla-
kó hallhatta, ahogy az álom-
béli világban énekel a látha-
tatlan kórus. Boldogabban 
ébredtek, nem féltek szeretni, 
ismét törődő kezekkel nyúltak 
a természet felé, már nem ro-
hantak, mint a robotok, estén-
ként táncoltak és örvendeztek, 
hálát adtak azért, amijük van.

Pici és Boróka pedig egy 
szép napon, amikor Álomföl-
dön röpködve elérkezett az 
Álomfolyóig, a parton meg-
számlálhatatlanul sok üvegre 
lelt, a sok viháncoló hullám 
sodorta ki valamennyit. Bo-
torkáltak az üvegek közt ta-
nácstalanul, amikor Csutka 
egy szempillantás alatt ott 
termett mellettük, és szelíden 
elgondolkodva, már-már bús-
lakodva töprengeni kezdett...

– Lássuk csak, lássuk csak, 
mi lehet itt, varázsital, tinta, 
forrásminta? Titkos szer vagy 
gyógytinktúra, élet vize vagy 
mi lehet e sok üveg belseje? 
Valami lötty van bennük, ér-
tékes-e, megfejtjük?

Ekkor kipattantak az üveg-
ből a dugók, cseppenként per-
gett a köveken és a kagylókon 
a nedű, elfolyt a homokos par-
ton minden cseppje, beitta az 
álomföld. Pici és Boróka egy-
egy cseppbe bemártotta az 
ujja hegyét, Csutka sem ma-
radt ki a nagy felfedezésből, 

s döbbenten állapította meg, 
hogy az emberek könnyét rej-
tették az üvegek. Valaki ösz-
szegyűjtötte őket. Ez volt hát 
az elátkozott kincs. Vagy talán 
az élet vize? Ez után kutatott 
több száz boszorkány is az el-
múlt évszázadok alatt?

Lám-lám, mások könnyei 
árán senki sem lehet halhatat-
lan és legyőzhetetlen. A leg-
nagyobb kincs nem másban 
keresendő amúgy sem, hanem 
bennünk, önmagunkban. Hi-
ába is lennénk halhatatlanok, 
ha olyasmit tennénk mindig, 
ami lyukas garast sem ér, ami-
ért soha senki nem hordozna 
minket a szívében. De ha má-
soknak örömet szerzünk, ha 
csak csendben és észrevétle-
nül tesszük a jót, akkor a sze-
retet egyre terjeszkedik, egyre 
nagyobb lesz az ereje, így lesz-
nek a tetteink örök életűek, 
sosem felejthetőek. Csutka, 
Pici és Boróka táncra perdül-
tek a folyó partján, énekeltek, 
ahogy a torkukon kifért.
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iránytű – fi atal írók rovata

I.
De anya, miért nem az aqua-
parkba megyünk? Már ezer-
szer elmondtam… De én nem 
akarok kanalakat meg villákat 
nézegetni! Istenem… de mi 
nem… fi gyelj, kicsim… mi nem 
evőeszközöket fogunk néze-
getni, hanem eltöltünk néhány 
kellemes napot egy villában. 
Nyaralunk. Pihenünk. De ak-
kor miért nem az aquapark-
ba megyünk, ha nyaralunk? 
Nemcsak az aquaparkban le-
het nyaralni… és idén a koro-
navírus miatt nem jó emberek 
közé menni, ezért ez most ki-
csit más lesz. De az aquapark 
jobb. Tudom, szívem, de itt is 
lesz medence, majd sokat für-
dünk. Lesznek csúszdák? Nem 
tudom… Én csúszdázni aka-

rok! Tudom, szívem, de jó lesz. 
De akkor most olyan villa ala-
kú lesz a csúszda? Vagy a szo-
ba? Nem, ez olyan lesz, mint a 
nagymama háza, csak sokkal 
nagyobb. De akkor miért hív-
ják villának? A villa azt jelenti, 
hogy egy nagy, gyönyörű ház 
a természetben. De villával a 
spagettit esszük, nem? Igen, 
az is villa. Mindkettő? Mind-
kettő. De miért? Vannak sza-
vak, amik több mindent jelen-
tenek. A villa lehet az, amivel 
a husit felszúrod, és lehet egy 
szép nagy ház is, sőt még sok 
minden más is. Ilyen a zebra 
is, emlékszel, a múltkor be-
szélgettünk róla. Igen, a csíko-
kon kell átmenni az úton, de a 
ló is lehet csíkos, és akkor már 
zebra. Öhm, igen, na, szóval a 

villa is ilyen. Nem megyünk 
inkább az aquaparkba? Nem, 
majd jövőre. De miért hívják 
villának? Szeretik ott a villá-
kat? Elárulok egy titkot, nem 
tudom. Villa titok. Én inkább 
villámnak hívnom, az sokkal 
menőbb. 

II.
Nem! De, légysziii… Nem! Ezt 
már megbeszéltük. Most jó 
leszek. Ígérem. Tegnap is ezt 
mondtad. De most más lesz. 
Kisfi am, utoljára mondom, én 
veled nem megyek el többet 
a gyerekparkba. Lepisilted a 
kertitörpét, lelöktél egy kis-
lányt a mászókáról, a nadrá-
god teljesen tönkrement, ösz-
szetörted magad, még járni se 
bírsz rendesen a sok horzsolás 

és lila folt miatt. Mit szeretnél 
még kiművelni? Valami újat, 
most másnap van. 

III.
Fúúúj! Egy kis borsóba nem 
fogsz belehalni. A múlt héten 
még szeretted. Ez zöld! Igen, 
mert borsó, milyen más színe 
legyen? Nem eszek semmit, 
ami zöld. De a borsót szereted, 
kóstold meg, csak néhány szem 
van a rizsben. Akkor is zöld. 
Akkor piszkáld ki! Nem! Már 
hozzáért mindenhez, mérge-
ző. Mi mérgező? Ami zöld, hát 
nem érted? Ne beszélj zöldsé-
geket! Nem szeretem a zöldsé-
geket, főleg, ha zöldek! Akkor 
éhes leszel. Fáj a hasam…

Csak éhes vagy, edd meg leg-
alább a husit! Cukorkát aka-

rok. Akarni én is sok mindent 
akarok. 

Akkor szeretnék. Majd, ha 
megetted a husit. Nem! Nem-
sokára indulnunk kell a ma-
mához, hosszú az út, éhes 
leszel. Cukorkát akarok. Kös-
sünk egyezséget, minden meg-
evett ötödik husi után kapsz 
egy gumicukrot. Nem, nem, 
minden egyes után! Minden 
harmadik után, ez az utolsó 
ajánlatom. Oké. (Egy ügyesen 
kiválasztott zöld gumicukor 
kerül az asztalra, a fi am gon-
dolkodás nélkül bekapja.) Úr-
isten! Köpd ki gyorsan! Mér-
gező! A gumicukor? De hát 
zöld! Azt mondtad, minden 
mérgező, ami zöld. Ez más? 
Miben is? Ez gumicukor. Az 
meg borsó…

SZÉLMALOMHARC Bese Bernadett

Téli kontra-
faktumok

1.

Futottunk a havon

egy hóember felé,

amihez odahajolva

az arcunk 

ugyanúgy

egy pillanat alatt

olvadt

el.

A zsebünkbe raktuk

megmaradt részeinket,

amiket már

azelőtt

sem

találtunk.

A tekintet két ellentétes

oldalán fogunk

állni.

Minden elolvadt,

kivéve a tenyered.

Az kemény és fagyos,

mint az esti

ölelésed.

2.

Ez most ilyen.

Hallgat.

Nagyot nyel.

Egy ideje

a háztetőn 

levő cserepeket

számolom,

hogy ne vegyem észre,

ha elmész.

3.

Ott, ahol

nem vagy,

mindig oda

várnak.

Minden monoton,

hiába a napszakok.

Csak a lemenő nap sugarai

a farakáson.

Várod, hogy holnap kezdődj.

Tenyeredben

megolvadt

jégcsapok.

4.

A hétvégék 

is üresek.

Jó lesz ez.

Mégsem…

Inkább betakarózol.

5.

Délutánonként

celofánba csomagolnád

a tájat,

amit elnyel az üres ház.

Minél messzebb mész,

annál közelebb

van minden.

Fecskés kép,

tányértörés,

hógömbdarabok,

kibiztosított fegyver.

6.

Azt hiszem felnőttem.

Már egyedül fi zetem

be a számlákat,

már el tudok

mosogatni,

már hagyom

a testem…

Ezt jelenti felnőni.

Annyira jó lenne

egy másik rossz.

Másik jó nincs.

Szánkózni szeretnék

sivatagi tevékkel.

7.

Az igen és a nem

között

van egy hosszú szünet.

A többit fejezzétek

be helyettem.

Kapasz-Covid

1.

Hozzám bújsz. Süllyedni 

kezdek.

(Valójában ez is történhetne,

de aminek történnie kell,

az szétbomlik.)

Én ázott teafi lter, te tekintet

nélküli várakozás.

Helyemen kitaposott

lábnyom.

Lépteid után

ázott meggyfa.

Én kötelek nélküli híd,

Te szakadék.

Áthajolnék a perem fölött,

beléd ejtek valamit.

Némaság.

Az egyetlen

kapcsolódási pont.

Vannak dolgok,

amiket a

távolság

köt

össze

(szét).

2.

Van a házban egy fi ók,

ami egy fülhallgatót rejt.

A készülékben

valódi csönd.

Összenéztünk.

Csak beszélni ne kelljen.

(már ez is luxuscikk)

Hadiállapot.

A falak

is penészednek.

Képzeld el,

hogy kapaszkodnál,

és aztán már

mindegy.

Csak a kapcsoló

világítására

emlékszel.

3.

Aztán a tükör,

amely már

azt sem hagyta,

hogy letegezzem.

4.

Piszkosszőke.

Vagy valami hasonló árnyalat.

Home-offi  ce

kinézet.

Megnyitott média-

és pornóoldalak.

Az esti naplemente.

Már borral sem.

Napi kalóriát

sem

vihetsz be.

Tudományosan igazolt,

hogy kétszer könnyebb

felkelni az ágyból,

ha a Karib-tenger

partján van szállásod,

és beleugrasz az óceánba.

5.

Kész a leltár:

A rózsakertben

az utolsó rózsát

is kivágtam,

mozi helyett

laptop Netfl ix

fi lmmel,

vacsora barátok nélkül,

kerti kiruccanás,

dezinfi kált kézfogás,

kommunikáció hiánya,

zárt ajtók,

frusztrált álmok.

A szabadság,

hogy az otthon

nem egyenlő

arányosságban

oszlik meg

a pszichés

cellarácsokkal.

Katona Nikolas



IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET2021. április

15előretolt
helyőrség

iránytű – fi atal írók rovata

képregény Csillag Balázs 

Száz Emese

A harmadikon lakott. Fáradtan for-
dult be a lépcsőházba hivatali munká-
ja után. Lift hiányában kénytelen volt 
lépcsőzni. A piros ridikülös szomszéd 
lány haladt el mellette szótlanul, arcán 
pimasz vigyorral. Felért az első emelet-
re. Az egyik ajtó mögül fojtott suttogást 
hallott: „Hogy mit csináltál? Te normá-
lis vagy? A kukába? Gondolkozzál már! 
Rejtsd el Erzsi néni férjének sírjában, 
az úgyis üres! Nem érdekel, hogy meg-
bántad. Haza ne merj jönni ásóért kun-
csorogni!”

A férfi  tovább haladt, útját azonban 
egy piros szoknyás kislány állta el. Sze-
me gombszerű, arca sápadt. Meredten 
nézett maga elé.

– Kimehetek játszani? Most úgyse 
esik.

– Ne tőlem kérj engedélyt, kérdezd 
meg anyukádat!

A kislány egy tapodtat se mozdult, 
majd megkérdezte:

– Anya, kimehetek játszani? Az égen 
egy felhő sincs, és házit se kaptam.

Miután befejezte mondandóját, vá-
laszt nem várva bement a mellette lévő 
lakásba.

A következő ajtón túlról esőhang szű-
rődött ki. A heves zuhogás mögül egy 

postás lépett elő szárazon. Egy levelet 
adott át, majd visszafordult. A férfi  ki-
nyitotta. A vízszámlát találta benne.

Sápadtan haladt tovább. Egy festőt 
látott, aki éppen mesterségét gyakorol-
ta. Az ajtaja körüli falat telis-tele fes-
tette hattyúkkal. Fekete, piros, sárga 
és zöld tollas hattyúkkal. Az egyik kor-
csolyázott, a másik iskolába igyekezett. 
Volt, amelyik főzött és takarított. A férfi  
megleste a bejáraton lévő névtáblát: Ve-
réb István, festőművész.

A szemben lévő lakhely körül piros 
foltok fetrengtek. Belepték a kilincset, 
és rászáradtak a falra. Egy újság hevert 
a lábtörlő mellett: Szakács lap, avagy 
Hogyan bánjunk a céklával helyesen – 
különkiadás.

A szomszéd lány újfent elhaladt mel-
lette. Hajában százszorszép, kezében 
napi teendőinek listája: könnyes szem-
mel ébredni (pipa), vidám arcot vágni 
(pipa), szépnek lenni (pipa), kipipálni a 
teendőket (pipa).

Végre felért a harmadikra. Arca nyú-
zott volt, keze remegni látszott. A fe-
hérre meszelt szoba vaságyai közül a 
második volt az övé. Bevette maroknyi 
gyógyszerét, lefeküdt, majd lassan el-
nyomta az álom. 

SZÖGLETES CSIGALÉPCSŐ

Toborzó
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rejtvény 
A  KÖLTÉSZET  NAPJA  NYOLC  IRÁNYBAN
Rejtvényünkben híres magyar költők verseinek címét rejtettük el nyolc irányban. A ki nem húzott betűk összeolvasva adják a megfejtést, Petőfi  Sándor egyik 
költeményének címét. A megfejtéseket április 30-ig várjuk a lilium@liliumaurum.sk-ra. A helyes megoldók között értékes könyvcsomagot sorsolunk ki.  Márciusi 
rejtvényünk nyertese Vámos László (Királyhelmec). Gratulálunk! 

Készítette: 
Z. Németh István

A BŰN (József Attila)
A CSODA (József Attila)
A VÉN CIGÁNY (Vörösmarty Mihály)
ANNA ÖRÖK (Juhász Gyula)
BÉKE (Reményik Sándor)
ÉHSÉG (József Attila)
ERDŐ (Tóth Árpád)
ESTI KÉRDÉS (Babits Mihály)
FINITA (Ady Endre)
HAJNALI RÉSZEGSÉG 
(Kosztolányi Dezső)
HALOTTI BESZÉD (Márai Sándor)
ILONA (Kosztolányi Dezső)
KERTBEN (Arany János)
KÉT KARODBAN (Radnóti Miklós)
KÖZÖTT (Nemes Nagy Ágnes)
KÜLÖNBÉKE (Szabó Lőrinc)
LECKE (Karinthy Frigyes)
MÁJUS (Radnóti Miklós)
MAMA (József Attila)
NEMZETI DAL (Petőfi  Sándor)
NEVED (Szabó Lőrinc)
NIHIL (Karinthy Frigyes)
NŐK (Kosztolányi Dezső)
NYÁR (Szabó Lőrinc)

ÓDA (József Attila)
ÖREGEK (Weöres Sándor)
PIÉTA (Pilinszky János)
PROLÓGUS (Juhász Gyula)
REINKARNÁCIÓ (Reményik 
Sándor)
SIRÁLY (Zelk Zoltán)
SORS (Juhász Gyula)
SZEPTEMBER VÉGÉN (Petőfi  
Sándor)
SZERELEM? (Juhász Gyula)
SZÍV (Reményik Sándor)
TÁNC (Tóth Árpád)
TAVASZ (Szabó Lőrinc)
TEDD A KEZED (József Attila)
TÉL (József  Attila)
TESTVÉREK (Illyés Gyula)
TŰZ (Nagy László)
VALSE TRISTE (Weöres Sándor)
VÁRJ (Hajnal Anna)
VÉGÜL (Váci Mihály)
VIGYÁZZ (Kosztolányi Dezső)

Adam Zagajewski (1945–2021) lengyel 
költő, esszéíró, műfordító

Aich Péter (1942) költő, prózaíró, publicista
Balázs F. Attila (1954) költő, prózaíró, 

műfordító
Bárczi István (1943–2012) költő, tanár
Bese Bernadett (1996) prózaíró, szerkesztő
Bolemant László (1968) költő, műfordító, 

szerkesztő, fotós
Csáky Pál (1956) író, politikus
Fellinger Károly (1963) költő
Gágyor Péter (1946) költő, író, drámaíró, 

publicista, rendező
Gál Sándor (1937) költő, prózaíró, publicista
Hodossy Gyula (1960) költő, író, 

intézményszervező
Hogya György (1956) író
Juhász Dósa János (1969) színházi 

szakember, újságíró
Katona Nikolas (1993) költő
Kövesdi Károly (1953) költő, író, publicista

Krausz Tivadar (1963) költő, író
Motesiczky Gábor (1964) költő
Nagy Erika (1961) prózaíró, a SZMÍT 

titkára
Petőcz András (1959) író, költő, szerkesztő
Ravasz József (1949) költő, szerkesztő, 

romológus
Száz Emese (2002) prózaíró
Tóth László (1949) költő, író, művelődés-

történész, szerkesztő
Tőzsér Árpád (1935) költő, író, műfordító
Vajkai Miklós (1950) költő, író
Z. Németh István (1969) költő, író, 

szerkesztő
Zalaba Zsuzsa (1970) költő, prózaíró, 

performer
Zirig Árpád (1940) költő, prózaíró
Zsille Gábor (1972) költő, műfordító

Lapszámunkat Nagy János 
műveivel illusztráltuk.

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

Évfordulók
Április 6-án tölti be 75. születésnapját Gágyor Péter színházi rendező, drá-
maíró, színműfordító, publicista és író. Olyan verseskötetek szerzője, mint 
a Koptok, Ez volt, Volt városom, továbbá két regénye jelent meg Ezek és 
Senkik címmel, drámakötetei pedig Isten veled, Monarchia, Mesedrámák és 
Színpadi művek címmel láttak napvilágot. 

Április 6-án lenne 73 éves Grendel Lajos Kossuth- és József Attila-díjas 
író, kritikus, egyetemi tanár, akinek több mint harminc kötete jelent meg, 
köztük olyan remekművek, mint az Éleslövészet, az Áttételek, az Einstein 
harangjai, a Hazám, Abszurdisztán, az Utazás a semmi felé. Köteteit több 
nyelvre lefordították, többek között franciára, szlovákra, lengyelre.

Április 8-án lesz 70 éves Karsay Katalin szerkesztő, műfordító és költő. A 
Madách Könyv- és Lapkiadó nyelvi lektora, majd szerkesztője, 1981–1988 
között az Irodalmi Szemle szerkesztője, 1989–1995 között pedig a Nap belső 
munkatársa. Költőként az 1980-ban megjelent Megközelítés című antológi-
ában tűnt fel. 

Április 8-án tölti be 83. életévét Csicsay Alajos író, szakíró, pedagógus. 
Kezdeményezésére alakult meg a Kisbojtár gyermek-néptánccsoport, a Ha-
hota és a Csángálók színjátszócsoportok, a Nevenincs és a Kuckó bábcsopor-
tok, illetve Nyitnikék címmel iskolai gyermeklapot is indított. Az első önálló 
kötete 1987-ben X-ék a hetediken címmel jelent meg, ezt követte a Hajnali 
álom, majd A tündérek titka mesekötet. Több ismeretterjesztő kötet szerző-
je: Apáink öröksége, Hiszek a szeretet végső győzelmében, Szlovákia védett 
ásványai és kövületei. 

119 évvel ezelőtt április 8-án született Szombathy Viktor író, műfordító. 
Szerkesztette a Komáromi Lapok, a Magyar Vasárnap, a Magyar Írás, az Ün-
nep és a Forrás című folyóiratokat. Elsősorban ifjúsági regényeket és útiraj-
zokat publikált. 

121 éve, április 11-én született Márai Sándor író, költő és újságíró. Az 1930-
as években az egyik legelismertebb és legismertebb írók közé tartozott. Mi-
után 1948-ban külföldre emigrált, nem engedte meg, hogy Magyarországon 
megjelenjenek művei, amíg megszálló csapatok állomásoznak az országban 
és nem lesz demokratikus választás. Halálát követően 1990-ben kezdték újra 
kiadni munkáit, ugyanekkor posztumusz Kossuth-díjjal tüntették ki. Fonto-
sabb művei: A zendülők, Csutora, Egy polgár vallomásai, A gyertyák cson-
kig égnek és A kassai polgárok. 

Április 14-én tölti be 74. életévét Keszeli Ferenc költő, író, műfordító. 1964 
óta jelennek meg versei, novellái, riportjai. Első verseskötete 1972-ben látott 
napvilágot Ostromlétra címmel, ezt követte a Kajla Fülöp kalandjai mese-
könyv, a Hókuszpókusz és Szóhancúr (gyermekversek) és a Zátony a bárkán 
című verseskötete. 

megjelent 
Szomolai Tibor írói munkássága nemcsak a Felvidéken, hanem 
a határon túl is közismert. Tavaly év végén jelent meg legújabb 
regénye, a Cigányúton. Érdeklődéssel vártam, hogyan látja 
egy nem roma külső szemlélő a cigányok mai helyzetét. Milyen 
forrásokból táplálkozik, emocionálisan mennyire elfogult, 
és nem utolsósorban, „milyen színben” tünteti fel az olvasók 
számára a romákat. Az író kilenc fejezeten át, 1996-tól követ-
te kronológiai sorrendben a történelmi, szociológiai, közéleti 
helyzetét az egyes kisebbségi roma népcsoportoknak. Habár a 
helyszín, a személyek fi ktívek, a leírtak hűen tükrözik mind a 
Magyarországon, mind a Szlovákiában élő romák valós helyze-
tét. A szerző túlkapások nélkül mutatja be a hétköznapi való-
ságot. Ahhoz, hogy a regényben taglalt témakört ítélkezések és 
előítéletek nélkül megérthessük, hasznos útmutatóként szolgál mind a felnőtt, mind az ifjú 
a témában érdeklődők számára. Tisztelettel köszönöm Szomolai Tibornak, hogy helytállt a 
korántsem könnyű, gyakran tabutémának minősített kihívásnak.

Ravasz József

LAPSZÁMUNK SZERZŐI


