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…a szerelem 
olyan, mint a
sötét szoba, 

ahová belépsz 
óvatosan, 

csak részeket 
érintesz, de 

mégis benned az 
egész…

(Kalász István)

“

“
Elhull a virág, eliramlik az élet

folytatás a 2. oldalon

Varga Melinda 
A gondolat megfürdik 
a Trevi-kútban

Anita Ekberg bőrébe bújt a gondolat,
kacér nővé karcsúsodott,
díva-alakban járja Róma dombjait.
Ha találkozol vele, téged is elbájol,
nyughatatlan, bohó leszel, akár a március,
a rómaiak azt suttogják,
a Tevere partján sétál éjjelente,
boszorkánynak mondják, akinek
szőke fürtjeiből kötelet fon a szél,
arcára vörös csipkét ver a dér,
ebédidőkor az Angyalvárban
hosszú combjait keresztbe teszi,
s úgy bámul a messzeségbe,
mintha szerelmeskedni hívná a végtelent.
Ha délután a Vatikánba téved,
Ferenc pápa elfordítja arcát
a Szent Péter-bazilikában a misén,
meg ne kísértse a szent embert földöntúli szépség, 
Michelangelo újratervezi a Sixtus-kápolna falán 
az Utolsó ítélet freskóját,
Botticelli róla mintázza meg Vénusz születését.

A gondolatnak ma melege van,
fehér sót izzad bőre,
lihegve mássza meg a Colosseum lépcsőit,
kezet fog a császárok szellemével,
elrepít messzire egy izmos testű gladiátort,
de az oroszlánok elfelejtik megkóstolni a harcost,
kentaur-létről álmodik minden ragadozó.

A gondolat megmártózik a Trevi-kútban,
dús mellén fürge fény piruettezik,
bokáját csiklandozzák az apró pénzérmék,
Dionüszosz gyümölcsöt és kancsó bort nyújt felé,
Zeusz haragosan nézi, bosszút forral ellene.
Mars szerelemtől bódultan hálójába fogja,
s megígéri, lemond a háborúkról,
Közel-Kelet sebeit kötözi inkább,
teherbe ejti a gondolatot az éj ezüst paplana alatt.

A gondolat árnyékában ma szerelem hűsöl,
kivár, hogy magába ölelje a jóságot,
szelíd legyen, mint a folyó,
indulatait kenje be a rózsafák mézével,
illatozik az ölelés a fagyott olasz télben,
cédrusfák sarjadnak a nyomában.

vezérvers

Az Előretolt Helyőrség felvidéki 
kiadásának felelős szerkesztője 
kért meg, hogy írjak a lapba a 
szerelemről. Ez meglepett, hi-
szen irodalmi újságokról csak 
tanulni szoktam, nem pedig írni 
vagy olvasni őket. Aztán a téma 
is! Különleges szerelemi képes-
ség vagy tapasztalat birtokosa 
nem voltam, sőt, mostanáig még 
a házasságkötésemet sem sike-
rült megszerveznem. A kiadó 
mégis ragaszkodott ez elképze-
léséhez, így kompromisszumos 

megoldásként abban marad-
tunk, hogy saját mondanivaló 
helyett megpróbálom felidézni 
azt a találkozást, amelyen Kar-
ter Lászlóval, a nők körében si-
keres magánzóval beszélgettem. 

Még a járvány előtti évek 
egyik nyarán Kárpátaljára, 
Ungvárra kellett utaznom, hogy 
egy hazai politikus kétesnek 
tűnő diplomájáról érdeklődjek 
az ottani egyetemen. Szerettem 
volna megúszni a hosszú veze-
tést és a többórás várakozást 

az ukrán határnál, így vonattal 
mentem a Győr-Záhony-Csap 
vonalon, majd onnan tovább 
Ungvár felé. Sportosan elegáns, 
kifogástalanul borotvált férfi  
mellé kerültem, rövidre nyírt 
haja bár őszült, még barátságo-
sabbá tette spontán mosolyát, 
amellyel előbb üdvözölt, majd 
pár perc beszélgetés után be-
mutatkozott, fi gyelembe sem 
véve, hogy szemmel láthatóan 
ő volt kettőnk közül az idősebb.  

Így ismertem meg Karter 

Lászlót. Ismerősnek tűnt a név, 
bár nem tudtam, hova tegyem. 
A politika nem érdekelte, an-
nál szívesebben beszélt utazási 
élményeiről. Nem volt tolako-
dó vagy dicsekvő, egy-egy ál-
lomásnál kinézett az ablakon, 
mondott egy szállodanevet, 
esetleg egy éttermet, s olykor 
egy történetet. Harminc éven 
keresztül járta Közép-Európát, 
hogy „jobb helyeknek” kifogás-
talan minőségű abroszt, ágy-
huzatot és mindennemű más 

vendéglátói textíliát adjon el. 
– Itt stabil vevőm volt – muta-
tott ki egy kisvárosra. – Amikor 
utoljára jártam náluk, estére 
meghívtak egy kerti mulatság-
ra. Volt minden, pezsgő, zene, 
tánc. Éjfél körül, tánc közben 
a tulajdonos felesége odasod-
ródott hozzám, s míg a férje 
félrészegen a haverjaival kán-
tált lelátói szövegeket, magá-
hoz húzott, s a fülembe súgta, 
hogy amióta megismert, csak 
arra vár, hogy egyszer… Nem 

A GYŰJTŐ
Tanulságos utazás Karter Lászlóval Záhony felé; két képben

Somogyi Szilárd

fordulópont
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Bolemant László
múzsáim csókja
múzsáim csókja, mint a víz...
bőséggel áramló folyó, 
mely elvisz, elsodor, elnyel.

köpenyük vízesés-pára.
esőként zúduló függöny
tükrében felsejlik hangjuk,

mosolyuk tengerek arcán,  
halrajok festette árnyék.
pulzáló alakzat testük.

daluk kavicsokon zúgó,
gyengéden zubogó patak.
hullámzón ringató áldás,

morajlik, csörgedez, vigaszt
önt halk, lágy dagállyal felém,
s partjaink homokkő falán

csókuktól elázott árnyék
sziluett-rajzain színes,
átlátszó vízforrást fakaszt.

válaszoltam – folytatta Karter 
–, csak erősen magamhoz húz-
tam, úgy pörögtünk, aztán még 
egy szám és a helyére kísértem. 
Aznap már nem beszéltünk. 
Reggel, amikor sikerült kinyit-
nom a szemem, hosszú forró 
fürdő, majd kiadós reggeli lent 
az étteremben. Már a vége felé 
jártam, amikor eszembe jutott 
a fülembe súgott mondat. Ma-
gam sem hittem. Magam sem 
hittem, hogy ez a gyönyörű nő 
nekem mondott ilyet. Pedig 
semmivel sem tettem többet, 
mint máskor. Udvarias voltam 
és fi gyelmes. A lélek viszont 
tud megoldást az ilyen helyzet-
re. Kételkedni kezdtem, vajon 
álom volt már ez, vagy még va-
lóság?  

– Uram, azt hiszem, biztos 
benne, hogy ez tényleg megtör-
tént önnel. Miért hát a bizony-
talanság? – szóltam közbe. 

– A kétkedés a választás le-
hetősége – válaszolta Karter. 
– Nézze, én férfi  vagyok, de fő-
képpen kényelmes ember. Ha 
lépéseket teszek a hölgy irányá-
ba, az különböző problémákat 
jelenthet a jelenben, továbbá 
feladatokat ró rám a jövőben. 
Ezektől meg akarom kímélni 
magam, viszont a rám nézve 
hízelgő, jó érzésre megvan az 
igényem, ezt, akár a gondos 
munka termését, begyűjtöm. 

– És ezt semmiféleképpen 
nem viszonozza? – lepődtem 
meg, hiszen Karterről, mint 

úriemberről alakult ki a kép 
bennem. 

– Ha megtenném, csak újabb 
kérdőjelek merülnének fel. Rá-
adásul ne feledje, bár egyedül 
élek, én sem vagyok magányos, 
s ez jár bizonyos kötelezettsé-
gekkel. Higgye el, a lehetőség, 
hogy bármi megtörténhet, sok-
kal értékesebb, annál, mint-
hogy bármi meg is történjen. 
Olyan ez, mint a fel nem hasz-
nált bankbetét. Biztonságérze-
tet, sőt, önbizalmat ad.  

– És ha találkozik a hölggyel, 
mit mond neki?  

– Amíg ő nem hozza szóba, 
semmit. Ha rákérdez? Akkor 
leszek csak teljesen biztos, 
hogy nem álom volt. S ezt ott el 
is mondom neki. Ha megtudja, 
hogy álomként kezeltem a sza-
vait és az esténket, elmosolyo-
dik majd, nem lesz az ellenére.

A következő kérdésem az 
lett volna, hogy ez egy nagyon 
rutinos, kidolgozottnak tűnő 
válasz, biztosan nem először 
mondott már ilyet, de ekkor a 
vonat fékezni kezdett. 

Az utastérbe felszerelt hang-
szórókból megtudhattuk, hogy 
egy előttünk haladó tehervonat 
kigyulladt, ezért a nyílt pályán 
veszteglünk huzamosabb ideig. 
A bejelentés után páran leszáll-
tak a kocsiról, hogy a szabad-
ban cigarettára gyújtsanak. Bár 
Karter nem dohányzott, szintén 
elhagyta a vonatot, hogy a sí-
nek melletti kis réten „jó levegőt 

szívjon”. Hívott magával, de nem 
tartottam vele, ülésemet kissé 
megdöntve inkább szundítani 
próbáltam egyet. A légkondicio-
nált vagonba beszökött a kinti 
meleg, a körülöttem lévő utasok 
hangja enyhe duruzsolássá ala-
kult, és már jött az alvás előtti 
utolsó pillanat, amikor meg-
adom magam szemhéjam súlyá-
nak. Ekkor a sínek melletti kis 

rét fái mögül előkanyarodott egy 
fi lmbéli régi postakocsi, olyan 
igazán régi, amit még lovak 
húztak. A kocsi rozsdavörösre 
volt festve, pár métert tett, majd 
megállt Kartertől néhány lépés-
nyire. Az ember, akinek az ön-
magáról kialakított ideális képe 
fenntartásához szüksége van a 
lehetőségek nyújtotta újabb és 
újabb dózisra, ruganyos mozdu-

lattal lépett be a kinyíló ajtón. 
Azt hiszem, akárcsak a ritka bo-
rok gyűjtői, ő sem az italt látta az 
érintetlen üvegekben.  

Nem maradt el az ilyenkor 
szokásos mozdulat. A kocsi pla-
tójáról még visszafordult, sze-
me a vonat ablakán keresztül 
is megkeresett engem, elmoso-
lyodott, és jobb kezét búcsúzás-
képp megemelte.

A Leonardo menyasszonya festmény éremváltozata

nem kellett volna
vizet hoznod a kútról
mindig szomjazom

*

szerettél mondtad
majd fogaid közt karddal 
dőltél a Napba

*

súgtál valamit
lelked karcolt égboltján
más szíve ragyog

*

nem kértem mást csak
néha repíts magaddal
szárnyaid adtad

*

napfogyatkozás
ha magamra gombolnám
féltett tegnapod

*

kint csöpög a csap
ha egyedül alszol el
szívnél hangosabb

*

rózsaszín kavics
vajon fáj az elmúlás? 
arrébb rúgom hát

*

búcsúszavaid
ujjaimon számolom
tizenhét szótag

*

a Hold már itthon
kibontatlan ajándék
a várakozás

*

nem maradt más csak
kóbor kutya utánam 
kabátom s csókod

*

szívem pókfonál
magányod csendje vagyok
pillangóhalál

*

nem varjak azok
foszló fekete rongyok 
melankóliám

*

végül a varjú
utoljára kimondta 
szelíden neved

Csütörtöky Ladislaus

Tizenhárom haiku
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Nagy Erika„AZ ŐSZINTESÉGGEL SZERETEM MAGAM KÉNYEZTETNI”

Beszélgetés a 75 éves Gágyor Péter íróval, színházi 
rendezővel, publicistával

Az ipolysági születésű 
Gágyor Péter április 6-án 
ünnepelte 75. születésnap-
ját. Az egykor Németor-
szágba emigrált, majd két 
évtized múltán Komárom-
ban, a Duna magyarországi 
oldalán otthonra lelő író-
nak tizennégy kötete jelent 
meg, köztük fordításköte-
tek, drámák, regények, no-
velláskötet, tanulmánykö-
tet, verskötetek.

– Vannak emberek, akik 
sima úton járhatják végig 
sorsukat. Gágyor Péterről 
ez nem mondható el. Gyak-
ran mentél hegynek fölfelé,  
vagyis rögös volt az utad?

– Enyhén szólva. Az egész 
életem a kompromisszumok és 
a túlélés keresése volt. Fiatalon 
családot alapítottam, korán 
megnősültem, két nappal a hu-
szadik születésnapom előtt. Az 
egyik rendezésem nyomán el-
vesztettem a csehszlovákiai ál-
lampolgárságomat, így velem 
együtt a feleségem és a lánya-
im is, vagyis a búsképű lovag, 
Don Quijote megpecsételte 
az életünket annyira, hogy a 
nyolcvanas évek második felé-
ben kiraktak az országból. Hét  
évig gyakorolt rám nyomást 
az ŠTB, próbált beszervezni a 
titkosszolgálat, kihallgatások, 
fenyegetések sora kísérte éle-
temet, nyomatékosan a tud-
tomra adták, hogy a lányaim 
soha nem lehetnek egyetemis-
ták. Magyarországon két évig 
hontalan voltam, retorziók jöt-
tek, sorra mondták le a felké-
réseket. Nehéz időszak volt ez 

mindannyiunknak. Magyaror-
szágra költöztünk, ahol  rövid 
időn belül a magyar titkos-
szolgálat is megpróbált beszer-
vezni. Többször megkíséreltük 
elhagyni az országot, de nem 
engedtek át minket a határon, 
pedig volt érvényes hontalan 
útlevelünk és vízumunk is. 
Aztán, amikor Magyarország 
megkötötte az IMF-szerző-
dést, ami arra kötelezte az or-
szágot, hogy aki nem büntetett 
előéletű, azt ki kell engedni, 
Németországba mentünk. Göt-
tingenben leltünk otthonra, 
úgy, hogy egy szót sem beszél-
tem németül. Többszörösen 
hátrányos helyzetben voltunk. 
Két évtizedig éltünk kint, az 
utolsó éveket már ingáztam a 
két otthon között.  Mivel szlo-
vák állampolgárság nélkül 
nem tudtunk a szülőföldemen 
ingatlant vásárolni, Magyaror-
szágon, a határ mellett, vagyis 
Komáromban, pontosabban 
a közigazgatásilag a városhoz 
tartozó Koppánymonostorban 
találtuk meg mostani ottho-
nunkat.

– A két hivatásod, a szín-
ház és az irodalom közül me-
lyik áll hozzád közelebb?

– Nem tudom elválasztani 
az irodalmi énemet a színházi 
énemtől. A színház feltételez 
egyfajta csoportot maga kö-
rül, s mint egy vallási szekta, 
hisznek egy esztétikai, etikai 
igazságban és egy ahhoz való 
módszertanban. A vershez meg 
az íráshoz a magány is elég. Ad-
dig, amíg a színháznál voltam, 
nem írtam, a színház kitöltötte 

az életemet, ez a munka egyfaj-
ta teljességet követelt. Mielőtt 
hazajöttünk, már írtam a jegy-
zeteket, készültem arra, hogy 
újra előtérbe helyezzem az 
írást, ami regénnyel kezdődött,  
autobiografi kus motívumokkal 
megtöltve, majd a verseskötet 
következett, és jött sorban a 
többi is.

 
– A neveddel fémjelzett 

SZEVASZ vándorszínház 
feloszlásának mi volt az 
oka? Hogy érintett ez té-
ged?

– Nagyon sajnáltam, hogy 
tíz év után, az utolsó színházi 
kísérletemet gazdasági okok 
miatt fel kellett számolni, 
ugyanis  nem kaptunk mini-
mális támogatást sem.  Még a 
színészeket is úgy „zavartam” 
el, mondván, azért, mert vala-
ki szeret velem dolgozni, attól 
még nem lehet ilyen körülmé-
nyek között folytatni. Havon-
ta az akkori minimálbér egy-
harmadát, ha megkeresték, és 
bizony volt, akinek családot 
kellett eltartania. Támogatás 
nélkül egy színház nem élet-
képes. Amikor belevágtunk, 
az volt a koncepció, hogy ala-
pítunk egy interregionális 
színházat, vagyis két város, 
mondjuk Dunaszerdahely és 
Esztergom, közös színházat 
csinál. Egy kamaraszínházat, 
amely megpróbálja a saját stí-
lusát megfogalmazni. Ez lett 
volna Európában az első in-
terregionális színház, s még 
csak nyelvet sem kellett volna 
váltani, ráépült volna egyik a 
másikra. Ennek a jelentősé-
gét a politikum sem értette 
meg akkoriban, vagy én nem 
csináltam jól valamit. Sosem 
voltam jó menedzser, és való-
színűleg a hírem sem volt jó, a 
már említett okok miatt. 

–  Mit adott számodra a 
Németországban töltött két 
évtized?

– Adott  egy nyelvet, meg-
ismertem egy életmódot. Ven-
déghallgató voltam egy évig a 
müncheni művészeti egyetem 
rendezői szakán. Megismer-
tem egy kultúrát, és megszűn-
tek a vágyaim, hogy magyar 
nyelvterületen kívül működ-
jek. Negyvenéves koromban 
itthon már ismertek, rám kö-
szöntek, üdvözöltek, Német-
országban pedig én voltam a 
senki. Nagyon furcsa helyzetet 
jelentett, beléptem egy olyan 
környezetbe, ahol állandó 
frusztrálásnak voltam kitéve. 
Ez nem egy versírói állapot, 

hanem letargikus. Ez tartott 
egészen addig, amíg vissza 
nem jöttünk. 

– Mi áll közelebb hozzád, 
a vers vagy a próza? Ha jól 
tudom, nálad az énközpon-
tú próza vagy a vers áll az 
első helyen.

– A vers sosem dokumen-
tum, annyira sem, mint a pró-
zai irodalom, tehát egyfajta já-
ték azzal, ami van, meg azzal, 
ami nincs. A gyerekeknek írt 
színpadi játékokat is próbáltam 
verses formában feldolgozni. 
Mindegy, hogy vers vagy próza, 
egyformán közel áll mindkettő 
a szívemhez.  Az énközpontú 
próza és a vers az őszintesége 
miatt fontos számomra. Lehet, 
csak azért állnak hozzám kö-
zel, mert erre van tehetségem. 
Mind a színházban, mind az 
írásban a hitelességet, a hite-
les őszinteséget tartom a leg-
fontosabbnak. Mindig is olyan 
színházzal volt bajom, ahol csi-
nált a jókedv vagy a tragikum. 
Ha ilyet láttam, fölkeltem és 
kimentem. Éppen emiatt nem 
kedvelem sem az operát, sem 
az operettet, mert nem hitele-
sen érintenek meg a közléseik. 
A színházban, amikor a színész 
önmaga válik például Ham-
letté, az a katarzis. Ezt érzem 
a zenében is, a festészetben is. 
Én az őszinteséggel szeretem 
magam kényeztetni.

 
– Mivel május van, és ez a 

szerelem hónapja, megkér-
dezem, szoktál-e szerelmes 
verseket írni?

– Nagyon zsenge koromban 
talán, de nem volt jellemző. 
Ahogy mondtam, korán nő-
sültem, nagyon fi atalon is-
merkedtünk meg Ildikóval. 
Amikor szerelembe estem, 
az engem annyira lebénított, 
hogy amíg vele voltam, akkor 
azért nem írtam hozzá verse-
ket, ha pedig nem voltam vele, 
akkor folyamatosan rá gondol-

tam. Ötvenöt éve tart a házas-
ságunk, szerintem ez magáért 
beszél. Több mint fél évtized 
jóban-rosszban, szeretetben-
betegségben. Nosztalgiából 
később születtek versek, de 
ezek inkább megidézések, fel-
idézések voltak.

– Mit jelent neked a szülő-
városod, Ipolyság?

– Tragikus jelenség, hogy 
már nincs ott senki, akinél 
megszállhatnék. Amikor pár 
éve ott jártam, a szállodában 
vettem ki egy szobát. Beval-
lom, egész éjjel nem alud-
tam, rossz érzés volt, hogy a 
szülővárosomban már nincs 
senkim, akivel pár napot el-
tölthetnék. Sajnos, már nincs 
kinek köszönnöm a város ut-
cáin. Komáromban hamarabb 
találkozom ismerőssel, mint 
Ipolyságon. Lehet azért, mert 
már túl öreg vagyok. Rá kellett 
döbbennem, az emlékeken kí-
vül semmi más nem köt oda.

– Mennyire vagy termé-
keny költő mostanság?

– Volt, hogy naponta három 
verset is írtam, és olyan is, hogy 
három hónapig egyet sem. Erő-
sen befolyásolja, éppen milyen 
lelki folyamatok játszódnak 
bennem. Nem vagyok csavar-
gós típus, de a pandémia miatt 
most a lehetőség hiánya prob-
lémát okoz nálam. Deprimál 
engem, éppen ezért olvasok, 
zenét hallgatok. Van egy kötet-
re való kortárs versfordításom 
különböző nyelvekből, és van 
egy kötetre való versem is, eze-
ket szeretném a közeljövőben 
átadni egy szerkesztőnek. Egy 
szlovákiai magyar szerkesztő-
nek. Mert én magyar állampol-
gárként szlovákiai magyar is 
vagyok. Magyar állampolgár-
ként az összes kötetemet szlo-
vákiai magyar könyvkiadók 
gondozták. Ez fontos jelenség, 
határon túli a sorsom. S ez már 
így is marad.

Somogyi Tibor felvételei
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beszámoló

Az Eszterházy Károly Egye-
tem a Miskolci Egyetemmel 
közösen idén már 17. alka-
lommal hirdette meg a Kor-
társ Hangon ’21 nemzetközi 
irodalmi pályázatot. A pá-
lyázatra meghívásos alapon 
négy magyarországi egyete-
men kívül Szlovákiából, Uk-
rajnából és Romániából vár-
ták a hallgatók írásait próza 
és vers kategóriában. Aho-
gyan a kiírásban is olvasható, 
a szervezők azzal a célkitű-
zéssel hirdették meg a pályá-
zatot, hogy a Kárpát-meden-
cében magyar nyelven tanuló 
egyetemi hallgató fi ataloknak 
anyanyelvápoló tehetséggon-
dozó fórumot biztosítsanak. 
A pályázaton részt vevő fi ata-
lok közül negyvenen kapnak 
lehetőséget, hogy szerepel-
jenek a költészet napi válo-

gatáskötetben, ezenfelül kü-
lönböző irodalmi lapok által 
felajánlott lapdíjakban, illet-
ve az írótársaságok különbö-
ző táboraiban való részvételi 
lehetőségekkel jutalmazták 
őket.

A Kortárs Hangon ’21 
nemzetközi irodalmi pályá-
zat eredményhirdetésére áp-
rilis 12-én került sor. Sajnos, 
a koronavírus okozta hely-
zet miatt a díjátadó csupán 
a Líceum TV élő adásában 
és a Youtube-on volt követ-
hető. A pályázatra 4 ország 
17 egyeteméről 75 hallgató 
jelentkezett. Szlovákiából a 
Comenius Egyetemről és a 
Színművészeti Főiskoláról 
1-1 hallgató, a Konstantin Fi-
lozófus Egyetemről 5, a Selye 
János Egyetemről 11 hall-
gató jelentkezett. A kötetbe 

bekerülő 40 hallgató közül 
8 felvidéki, tehát a Szlová-
kiából jelentkező hallgatók 
közel fele kapott publikálási 
lehetőséget. Finta Viktória, 
a pozsonyi Színművészeti 
Főiskola hallgatója különdíj-
ban részesült a zsűritől, és az 
Előretolt Helyőrség felvidéki 
Szerkesztőségi Lapdíjával is 
kitüntették. Gažik Viktória, 
a Comenius Egyetem hallga-
tója az Opus Szerkesztőségi 
Lapdíjában részesült. 

Összességében bátran ki-
jelenthetjük, hogy a felvidéki 
magyar egyetemisták sike-
resen szerepeltek a Kortárs 
Hangon ’21 nemzetközi iro-
dalmi pályázaton. A kötet-
megjelenésnek, a lapdíjak-
nak és a táborokba való meg-
hívásoknak köszönhetően 
megismerheti őket a szakma 
is. Bízom benne, hogy még 
sokat fogunk hallani erről 
a 18 hallgatóról, akik még a 
mostani időkben is energiát 
és kreativitást nem sajnálva 
pályáztak, és végül sikere-
sen szerepeltek. Z. Németh 
Istvánt és Jancsó Pétert, a 
lapdíjak odaítélőit arra kér-
tük, hogy osszák meg ve-
lünk gondolataikat a díjazott 
szerzőkkel kapcsolatban. 

Z. Németh István – az 
Előretolt Helyőrség Fel-
vidék szerkesztője:

– Lapunk a Kortárs Han-
gon ´21 nemzetközi irodalmi 
pályázat lapdíját Finta Vik-
tóriának ítélte oda. Viktória 
jelenleg a Pozsonyi Színmű-
vészeti Főiskola másodéves 

hallgatója dramaturg sza-
kon. Már a tavalyi, Nagyme-
gyeren megrendezett Fiatal 
Írók Táborában, illetve az 
őszi Text-túrán felhívta ma-
gára a fi gyelmet ötletes, tö-
mör prózai munkáival. Nem 
véletlen, hogy az Előretolt 
Helyőrség Felvidék eddig 
már három novelláját közöl-
te. A pályázatra beküldött 
két írása arról győzi meg az 
olvasóit, hogy erős, kiforrott 
tehetséggel van dolgunk, 
akiről minden bizonnyal so-
kat fogunk még hallani a jö-
vőben. 

(Finta Viktória egyik kivá-
ló írását lapunk Iránytű ro-
vatában olvashatják.)

Jancsó Péter – az Opus 
főszerkesztője:

– A Kortárs Hangon ’21 

pályázatán a tizennyolc fel-
vidéki pályázó közül Gažik 
Viktória versei nyerték el az 
OPUS folyóirat lapdíját. A fi -
atal költő két pályaműve (A 
teremtés antiológiája, táp-
láléklánc) bátor szóképeivel 
egyből megragadja az olvasó 
fi gyelmét, majd hosszan re-
zonálnak bennünk. Viktória 
versein a kortárs költészet 
hatását érezni, azonban 
nem próbál egyik nagy köl-
tőnk bőrébe se belebújni, 
így hangja végig sajátos vi-
lágszemléletét tárja fel. A 
költő magabiztos kézzel veti 
papírra sorait, kétségkívül 
sok izgalmas verssel fogja 
még megörvendeztetni az 
olvasókat. A két pályamű ha-
marosan az Opusban is meg-
jelenik.

Bese BernadettSIKEREINK A KORTÁRS HANGON ’21 
NEMZETKÖZI IRODALMI PÁLYÁZATON

Gažik Viktória

Finta Viktória

Kerámia 6
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Tóth László sorozata 
IX., befejező részA DEBATTER (AVAGY ÉLET A HALÁL UTÁN)

a Grendel-akta

Grendel Lajos nagy debatter, 
nagy vitázó volt világéletében 
– utaltam rá sorozatomban 
már korábban is. De nemcsak 
életében – az maradt halálá-
ban, és halála után is. Megosz-
tó személyiség lett volna? A vi-
lág megosztott, melyben élünk, 
melybe kerültünk, mifelénk 
is, a szlovákiai (felvidéki?) s 
magyar ugaron. A magyaror-
szági (világnézeti) szemben-
állások importálódtak (expor-
tálódtak?) az ország északi 
határain túlra is, s ami csak 
tudott, le- és megképződött 
itt is. Inkább így mondanám 
hát: nem Grendel volt a meg-
osztó személy(iség), inkább 
megosztottságunkban kínált s 
kínál halála után is meggon-
dolkodtató perspektívá(ka)t, 
alternatívá(ka)t. A magáé(i)t. 
Mert bár az idők folyamán ter-
mészetesen változott ő is, ha 
végigtekintünk fél évszázados 
pályáján, látható, elvei és iga-
zságai szemernyit sem – vagy 
csak alig-alig – változtak, míg 
körülötte azért tanúi lehettünk 
kisebb-nagyobb átváltozások-
nak és ruhacseréknek is. Mi 
több, az irodalomról, értékről, 
irodalmi-művészi értékről is 
ugyanazt gondolta már pá-
lyakezdésekor, amit pályája 
végén is. Csak éppen mi nem 
gondoljuk már az irodalomról 
– sem – ugyanazt, mint ko-
rábban, és az értékminőségek 
és -felfogások is úgymond el-
mentek mellette, illetve más-
hova kerültek a hangsúlyaik, 
mint amikhez ő még csökö-
nyösen ragaszkodott. (Elég 
végigtekinteni szép- vagy ér-
tekező prózai munkáin: esz-
széin, kritikáin, publicisztiká-
ján, hogy lássuk, azok milyen 
szerves egységet alkotnak nála 
élete végéig.) Az pedig tudott 
róla (bár szélesebb körben 
talán nem közismert, noha a 
facebook követőinek lehet ké-
pük erről is – magam 2010-
től követtem itt fi gyelemmel), 
hogy felfogása, nézetei, ál-
lásfoglalásai miatt még élete 
utolsó nyolc évében is hányan 
feszültek neki indulatosan. 
Idevágó személyes tapasztala-
tom, amikor az egyik testület 
az évi irodalmi díjával kapcso-
latban az ő novelláskötetére, 
a Rossz idők járnakra történt 
javaslat, egyik írótársának, 
azon túl, hogy Grendel újabb 
elbeszéléseinek színvonalát 
illetően is talált kifogásolni-
valót (amiben természetesen 
nincs semmi kivetnivaló), 
egyértelműen politikai-ideo-
lógiai síkra terelte a róla folyó 
diskurzust, szóba hozva az író 
állítólagos „politikailag radi-
kalizálódó” törekvéseit, illetve 

hogy díjazásával a róla szava-
zó grémium esetleg e „radika-
lizálódást mint irányt” támo-
gatná. Más viszont azért nem 
kívánt kiállni a novelláskötet 
mellett, mert – bár nem tu-
dom, hogy jön össze ez a kettő 
– az író „utóbbi három-négy 
regényével”(!) elégedetlen 
volt, ráadásul „identitáspoli-
tikai eredetű zavarossága” is 
úgymond „rendre elhibázza az 
irodalom közvetítőrendszerét” 
(ezt pedig már végképp nem is 
értem). Ugyanakkor, amikor 
Grendel hivatkozott „három-
négy regénye” között ott volt 
a Négy hét az élet is, melyet 
nem kisebb tekintély, mint 
Szegedy-Maszák Mihály „az 
életmű egyik legjelentősebb 
darabjának” nevezett, más pe-
dig, a fi atalabbak közül Szalay 
Zoltán, „az egyik legfájdal-
masabb Grendel-regényként” 
írt róla. De Elek Tibor, írónk 
monográfusa a Rossz idők 
járnakot is úgy látja, hogy 
szerzője ezzel az „egyenlete-
sen magas színvonalon megírt 
novelláskötetével ismételten 
bizonyította, hogy munkássá-
ga nemcsak a kortárs regény-
irodalmunknak, de a kortárs 
kispróza irodalmunknak is 
megbecsülendő értéke”. Igaz, 
a szóban forgó testületben 
természetesen akadt, aki sze-
rint „Grendel megérdemelte 
volna” a díjat, már csak azért 
is, mert „Ki tudja, lesz-e még 
Grendel-novelláskötet”… Nos, 
az író következő évi halála 
miatt már valóban nem lett. 
Bizonyságául, hogy felénk, az 
irodalom, irodalmi élet szlo-
vákiai magyar tájain is rossz 
idők járnak… s e „rossz idők” 
azóta is tartósnak látszanak…  

Tény, hogy Grendel Lajos 
nem volt könnyű eset, mert az 
érvek embere volt. Nem volt 
könnyű érvelni ellene, mivel 
az érvei rendre megingatha-
tatlanok voltak (ne tévesszük, 
nem ő, hanem az érvei!), me-
lyek miatt általában csak tá-
madni lehetett őt, de cáfolni 
bajjal. S ha sokan sok minden-
ben egyetértettek is vele, nem 
mindenki értette, hogy írónk 
miért ért egyet olyanokkal is, 
akikkel ők nem. És hogy miért 
néz a másik oldalra is, amikor 
az övékén kívül mást nem ille-
ne (nem volna szabad) látnia. 
Amit természetesen megint 
csak minden oldalról számon 
kértek rajta. Lefasisztázták 
és lelibsizték, s kánonban kö-
vetelte tőle mindenki a maga 
kánonjának képviseletét, és 
megbocsáthatatlannak vél-
ték, hogy neki megvolt a sa-
ját kánonja, melybe innen is, 
onnan is sokan belefértek, 

akik az egyikbe vagy a másik-
ba elvből nem. S hogy esetleg 
miért nem, arra legfeljebb egy 
elvszerű „csak” volt a válasz 
mindegyik oldalról. Vagyis az 
ő „kánonjának” a lényege az 
volt, hogy nincsenek az iro-
dalmat kicövekező, megme-
revítő kánonok, csak művek, 
csak minőségek és értékek 
vannak. (Ha ezt az értéket és 
minőséget épp a lekommu-
nistázott Lengyel József vagy 
a jobboldalinak tudott Nyirő 
József hozta is létre.) Nem 
függetlenül ettől, az is meg-
esett, hogy amikor a halála 
előtt egy-két hónappal egy róla 
készülő portréfi lm stábja egy-
kori munkahelyén is forgatni 
kívánt vele, volt tanítványai 
és kollégái beengedni sem 
kívánták a fi lmeseket, mivel 
egy, általuk nemkívánatosnak 
megítélt szervezet megbízásá-
ból forgattak, mert ott olyan 
idők járnak most (így nem is 
jutott írónk és a stáb tovább a 
folyosónál)… Mi több, a halála 
után az egyik napilapban meg-
jelent búcsúztatók kegyelettel-
jes megnyilvánulásai mellől 
a disszonáns vélemények és 
mondatok sem hiányoztak, ki-
fogásolva, hogy olyan szerve-
zetnek is bátorkodott haláláig 
tagja maradni, melyről a mél-
tatlankodóknak más volt a vé-
leményük, mint neki… Szóval, 
az ő szóleleményével: abszur-
disztáni történetek ezek is, 
akárha maga írta volna őket... 
melyek azonban legalább any-
nyit elmondanak a koráról és 
környezetéről (ha nem töb-
bet), mint róla magáról...

Grendel Lajos vitáiba, esz-
mecseréibe természetesen a 
művein és változatos alkal-
makból elhangzott felszólalá-
sain, továbbá naplójegyzetein, 
publicisztikai írásain keresztül 
nyerhetünk legjobban bete-
kintést. Ezt a képet erősítik is, 
árnyalják is a közösségi médi-
ában, elsősorban a facebookon 
a mai napig fellelhető, külön-
böző magánéleti, irodalmi, 
közéleti, politikai események-
hez, megnyilvánulásokhoz fű-
zött – akár naplóként is mű-
ködő –  megjegyzései, állás-
foglalásai (nemegyszer vitái), 
melyeknek áttekintése, érté-
kelése,  rendszerezése szintén 
fontos adatokkal, adalékokkal 
járulhat(na) hozzá életrajzá-
hoz, valamint a művei fogad-
tatásával vagy olvasmányaival 
kapcsolatos ismereteinkhez 
(például a zenei érdeklődését 
illetően, hiszen mint sokan 
tudják róla: nagy zenekedvelő, 
illetve rockrajongó volt világ-
életében, legfőképpen talán a 
Led Zeppeliné, melynek zené-

jével való első, 1975-ös talál-
kozását 2015. március 10-i be-
jegyzésében elevenítette fel). 
E refl exiói ugyanekkor amel-
lett, hogy a recepcióját is ár-
nyalhatnák, 2010-es évekbeli 
életünkhöz is kínálhatnának 
néhány adalékot. Vagyis talán 
érdemesek lehetnének a kö-
zeljövőbeli Grendel-kutatás fi -
gyelmére is, miként nem mel-
lőzhető e szempontból az írónk 
facebook-oldalán található, 
szociológiailag és közösség-
lélektanilag sem érdektelen, 
sokszor a legközönségesebb 
hangot megütő, személyéhez 
vagy valamely véleményéhez 
fűződő kommentek, gyalázko-
dások legalább futólagos átte-
kintése – s talán némelyikük 
elemzése – sem. (Az egyiket 
például ezzel a rá jellemző, 
középen-állását hangsúlyozó 
bejegyzéssel tette helyre 2015. 
július 30-án: „Nem hogy nem 
vagyok nyilas, baloldalinak és 
jobboldalinak érzem magam” 
[kiemelés tőlem – T. L.]). 
Újabb kori kérdés persze (bár 
ennek is biztosan van már iro-
dalma), hogy egy-egy író fb-
bejegyzései mennyiben tekint-
hetők írói munkássága szerves 
részének, mondjuk a naplóírás 
vagy írói (irodalmi?) publi-
cisztika sajátos, napjainkbeli 
megnyilvánulási formájának? 

Sorozatomban korábban 
már szóltam arról, hogy Gren-
del Lajos legelső publicisztikai 
írásai egybeesnek első szépírói 
próbálkozásaival (megjelené-
süket tekintve talán némikép-
pen meg is előzték azokat), 
sőt volt néhány év, amikor 
egyetlen elbeszélése sem je-
lent meg, kritikái, egyéb refl e-
xiói viszont igen. Ehhez képest 
első ilyen jellegű kötete csak 
meglehetősen későn, tizenkét 
évvel a bemutatkozó novel-
láskönyve után, 1991-ben je-
lent meg (Elszigeteltség vagy 
egyetemesség), melyet még a 
Rosszkedvem naplója (1992), 
a Hazám, Abszurdisztán 
(1998), és A kutya fája (2006) 
követett. Ezenkívül három iro-
dalomtudományi munkája is 

napvilágot látott: egy kis füzet 
a Cholnoky-fi vérekről: Viktor-
ról és Lászlóról, illetve a fan-
tasztikum és a mágia irodalo-
malakító szerepéről  (Prikk és 
Pantheosz * Valóság, fantasz-
tikum, mágia, 1999), egy Mé-
szöly Miklós-szakmonográfi á-
ja az író „időskori” prózájáról 
(A tények mágiája, 2002), va-
lamint, két kiadásban, A mo-
dern magyar irodalom tör-
ténete (2010, 2019). Ám már 
ebből a viszonylag szűkös lis-
tából is kitetszhet, hogy e köte-
tei írónk értekező prózájának: 
irodalomkritikáinak, tanul-
mányainak és publicisztikai 
írásainak csupán egy, ha nem 
a kisebbik részét ölelik fel, 
vagyis a belőlük kimaradt – 
nem egy esetben mind az élet-
mű szempontjából, mind álta-
lánosabb értelemben jelentős 
– refl exióinak a felkutatása, 
összegyűjtése és kötet(ek)
be szerkesztése is a jövő fel-
adatául kínálkozik (beleértve 
természetesen az interjúit is). 
Ami egyúttal nyomatékosít-
hatja, egyértelműsítheti sze-
mélyisége és életműve alapve-
tő, általánosérték-hitelesítő és 
-integráló vonásait, elemeit is. 
Elek Tibor hívja fel a monog-
ráfi ájában Grendel irodalmi 
és közéleti szerepvállalásaival 
kapcsolatban a fi gyelmet a 
„Belül és kívül lenni egyidejű-
leg” akár etikai parancsnak is 
tekinthető magatartására. Ami 
azt is jelenti, hogy – bármelyik 
oldalról is nézve – kívülálló, 
azaz autonóm személyiség 
tudott maradni a dolgok és 
történések sűrűjében is. Civil 
– mondhatnánk így is. Miként 
így nevezte búcsúztatójában 
Jánosy Lajos is: „nagypályás 
civilnek”. Aki, teszem most 
hozzá befejezésül, nagypályás 
volt már ifjúságiként is. S bár 
mindegyik csapatban a válo-
gatottságig vitte, mindegyik 
válogatottban megmaradt vé-
gig civilnek. Olyan kihívások 
elé állítva, olyan kérdésekkel 
szembesítve minket, melyek 
során magunkból kell vizsgáz-
nunk...

Kerámia 5
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Elhagyatva (a szerző fotója)

Rajczi AdriennA SZERELEM HÁZA
A nő egyedül áll az ablakban 
és vár. A faintarziás ablakkeret 
hagymakupolás rácsos mintá-
ja auraként von köré keretet, 
mint a Mária-oltárok faragott 
márványfala. Hol késik a sze-
relem?

A szerelem ott van az utcá-
kon, a tereken, a parkokban, 
az erdőben, szabadon, nem 
engedi magát bezárni szobák, 
vadászkastélyok és hálószo-
bák kilihegett, levegőtlen falai 
közé.

A vadászkastély a dombol-
dalon már jó ideje kiéhezetten 
várja a jobb időket. Udvara 
benőtt, elszáradt, elhasználó-
dott. Falait kapaszkodva tar-
totta össze a borostyán, várva 
a tavasz zöld rügyeit. A szél 
megfújta a lógó kacsokat, ame-
lyek vakon tapogatóztak a va-
kolat rücskös felületén.

Elvinném magammal, vagy 
elvinném benne magamat. 
Télen kilátás a havas tájra, 
nyáron pedig a mérsékelt me-
legben elviselhető az ablakban 
írni, és csehovi hangulatú mi-

liőben Büszkeség és balítéletet 
olvasni, vagy egy svéd krimit. 
A kandallóban ropog a tűz. 
Körülötte a meggyfa színű 
bútor még meghittebbé vará-
zsolja a hűvös őszi estét, a kör 
alakú asztalkán gyümölcstál, 
megkomponálva. Az egzoti-
kus gyümölcsök tetején óriási 
szemű piros szőlőfürt, mel-
lette banán védelmezi az apró 
mandarinokat kiskifl iben… És 
mindeközben olasz fi lmzene 
szól a falakból, a mennyezetről 
és mindenhonnan.

Ez a mindent elsöprő sze-
relem háza. Itt az egyéjszakás 
kaland felszívódik a testi-
ségben, rövid idő alatt kiadja 
magából a szenvedély minden 
érzelmi megnyilvánulását egy 
magasra törő eufóriában. A 
szerelem hosszabb távon for-
máz. A várakozás, a vágyako-
zás, az eggyé válás, az elfoga-
dás, a befogadás türelmesen 
lángol a kandallóban, és ha el-
fogy a tűzifa, felágaskodik egy 
kis szikra, próbál erőre kapni, 
majd nagy lobbal elalszik.

Várni a szerelmet. Elébe 
menni a szerelemnek. Hinni 
a szerelmet. Hinni a szerelem 
hosszan tartó folyamatában. A 
kölcsönös tisztelet szeretetté 
formálásában. Vagy a szeretet 
kölcsönös tiszteletté szelídü-
lésében. A ház falai dúdolják 

a közhelyeket. A nő szeme fel-
csillan, és bizakodva várja a 
májust. A májusba szerelmes. 
A rügyező, virágzó fákba, az 
újjáéledő természetbe, a nap 
ragyogásába, az aranyat érő 
esőbe, a bőséget hozó ziva-
tarokba, a tenger csillapodó 

áramlásába, a madarak haza-
vándorlásába és szünet nélkül 
tartó lármájába. Az életbe. 
Veled vagy nélküled. Itt, a ház-
ban.

Marosvásárhely, 
2019. 01. 22.

vers
Kalász István
Megértés

A szerelem olyan 

Napterv Hajnal, vasárnap
Felhívott mondta visszajött
a szülővárosába látni
szeretne
a lépcsőn megállt nézett
belépett átöleltem éreztem testén hogy
szidták sokat dolgozott várt virrasztott
éreztem hogyan ült huzatban ott
keresett ételmaradékot a hűtőben hajnalban
így öleltem ötven évét zihálását
testemmel fogtam be
tekintetét ami
másnak semmit sem ért most
velem volt nem csak
nálam mint régen ha
ment lefelé a lépcsőn
igazította szívét el tőlem
csak öleltem öreg testét
és megértettem hogy
meg fogunk halni – ő is én is –
tartottuk egymást megint
csöndes lassú megértésben.

reggel hallod a másik már zuhanyozik kávét főz rádiót
hallgat és valamit mond az elnöknek a szerelem olyan 
hogy megy le a lépcsőn nem néz vissza a szerelem 
fékcsikorgás az aszfalton a szerelem mint a macska ül 
az ablakban délután a szerelem olyan mint takaró a kanapén 
a leesett pohár a kövön folt az abroszon a szerelem olyan mint a 
sötét szoba ahová belépsz óvatosan csak részeket érintesz de 
mégis benned az egész

              Mónikának

Reggel arra gondoltam egy napig derűs leszek
kerülöm a szöges-véres ellentéteket és hallgatok
de nem másra inkább egyre körbe lépdelek a déli
napon ülök nem eszem mérget nem iszom 
savas vizet és
arra is gondoltam hogy délután az elveimért 
tüntetni megyek
galambos zászlót a tömegből az égnek emelek 
este arra gondoltam
megsimogatlak hogy kezemmel szebbet 
írhassak neked az ágyra
fehér lepedőt terítek arra házat folyót 
hajót felleget az égbe
templom fölé koldust is színezek. 
Végül arra gondoltam éjjelre
olyan szót keresek neked ha kimondod 
utána csak közös csöndünk jöhet.

Ha szombat este feljönne hozzám Marylin
elhagytákéhesnincsholaludnia
és kérdezné énekeljen táncoljon
levegye-e a fehér ruhát fehérített
szeméremszőrzetéről és akarom-e 
bedugni orrom
a köldökébe akkor azt mondanám
hogy james vagyok szóhentes bond
a cserélhető binérikus vágykombinációk
szabályrendszere családom nincs és
pezsgőt bontanék aztán lenne hideg 
önző bondszex
de ha másnap reggel Marylin visszafordulna
az ajtóból és mondaná hogy már 
Romy sem akar lenni
akiért meghalnak a férfi ak és elvetélni 
sem akar többé
akkor én sóhajból azt mondanám: Maradj.
Én is… nyers falak közt a hideg kövön állok. 
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Száraz PálHIÚSÁG – SZERELEM
Egy verőfényes őszi délelőt-
tön, amely már mintha meg-
élte volna az idei nyár minden 
pompáját, három már nem 
éppen fi atal, de magát még 
javakorabelinek érző férfi nak 
azonos tartalmú levelet hozott 
a posta:

„Kedves barátom! Elég bá-
tor vagyok ahhoz, hogy ma 
is így szólítsalak Téged, bár 
tudom, hogy tizenkét év nagy 
idő. Hiszen tizenkét éve, hogy 
nem is láttuk egymást, sőt 
nem is hallottunk egymás-
ról. És mégis, ha a szerelem 
nem puszta bolondság, most, 
amikor ezeket a sorokat olva-
sod, a Te szívednek is gyor-
sabban kell dobognia. Hogy 
mi a szándékom? Egyetlen 
apró kérésem lenne, amelyet 
nagyon könnyű teljesíteni. 
Szombaton ünneplem har-
mincharmadik születésnapo-
mat. Születésnapi ajándékul 
azt szeretném, ha régi bará-
taim meglátogatnának. Ha el-
jössz, ott lesz még néhány fér-
fi , aki annak idején épp olyan 
közel állt hozzám, mint Te. 
Tulajdonképpen ez azt jelen-
ti, hogy én annak idején va-
lamennyiőtöket becsaptam, 
megcsaltam. De tizenkét év 

nagy idő, és azóta bizonyára 
behegedtek a sebek. Nagyon 
kérlek, gyere el, és adjál mó-
dot a felejthetetlen szerelem 
egy röpke fájdalommentes 
feltámadására. Őszinte barát-
sággal, a Te Verád!“

Az első címzett, egy ügyész, 
elolvasta a levelet és elmoso-
lyodott, mintha hájjal keneget-
nék.

– Igen, akkor még egész talp-
raesett fi ckó voltam. Olyannyi-
ra, hogy egy asszony még ti-
zenkét év után sem felejtett el. 
Feltétlenül valami ajándékról 
kell gondoskodnom. Nos, egy 
csinos kristályváza bizonyára 
megteszi.

Hármuk közül a második 
férfi t, egy vállalatigazgatót, 
egy másodpercre elöntötte a 
méreg.

– Miért kell egy asszonynak, 
akit az ember valaha szeretett, 
tizenkét év múlva bevallania, 
hogy nem ő volt az egyetlen? 
És vajon mit vigyen az ember 
a hölgynek? Rózsát, az most 
nem is annyira drága.

A harmadik gavallér, egy 
építész, többször is végigolvas-
ta a levelet, és a fejét csóválta.

– Sajátos – morogta. – Egé-
szen különös!

De mégis úgy határozott, 
eleget tesz a meghívásnak.

A délután éppen olyan ra-
gyogó volt, mint a szépasz-
szony, aki minden elfogódott-
ság nélkül, kedvesen üdvözölte 
látogatóit. A férfi ak valósággal 
megmámorosodtak a gondo-
lattól, hogy valaha ezt a vonzó 
asszonyt magukénak vallhat-
ták.

Az asszony kávét és szendvi-
cset hozott, utána fi nom bort, 
és elbűvölően csevegett:

– Emlékszel még – kérdez-
te Vera asszony az ügyészt – a 
Kék Kancsóra? Oda jártunk 
legszívesebben, ott ittuk a leg-
jobb murcit. Többnyire alig 
volt vendég rajtunk kívül.

– Ez volt a legszebb az egész-
ben – fűzte hozzá az ügyész 
átszellemülten, és megcsókolta 
Vera kezét.

– És mi ketten? – kérdez-
te a vállalatigazgató féltéke-
nyen.

– Téged voltaképpen, hogy 
őszinte legyek, talán még egy 
árnyalattal jobban szerettelek 
– vallotta be Vera halkan. – 
Emlékszel még a strandra és a 
kirándulásainkra?

– Hogy kérdezhetsz ilyet? 
Hálátlan fajankó lennék, ha 

ilyesmiről csak úgy megfeled-
keznék.

Emlékeik egész sorát cserél-
gették ki ilyen módon. Csak az 
építész hallgatott kitartóan.

– És veled mi van? – kérdez-
te Vera.

– Nekem rettentően kínos 
– panaszkodott az építész.  
– Már egy órája töröm a fe-
jem, de én egyáltalán nem 
ismerlek téged, aranyos asz-
szony. Az ember egy szerel-
met nem felejthet el ilyen 
nyomtalanul, s különösen 
nem egy nagy szerelmet. És 
te olyan szép vagy, hogy ez 
igazán csak nagy szerelem 
lehetett volna. Minél tovább 
nézlek, annál bizonyosabb 
vagyok benne, hogy én sajnos 
még sohasem láttalak.

– Ez erős volt! – kiáltott fel 
Vera.

A másik két férfi  megdöb-
bent. Kinn csengettek.

– Bizonyára a férjem jött 
meg – mondta Vera, és felállt. 
– Maradjatok csak nyugodtan, 
majd bemutatlak benneteket 
egymásnak.

Jó külsejű férfi  lépett a szo-
bába. Vera bemutatta őt:

– Férjem, az író.
A hangulat elromlott, végül 

az urak jobbnak látták, hogy 
elbúcsúzzanak.

– Adj máskor is hírt ma-
gadról – suttogta távozáskor 
a vállalatigazgató a szépasz-
szonynak.

– Boldog lennék, ha egyszer 
újra kettesben… Persze csak a 
legtisztességesebb formák… – 
mormogta az ügyész.

Az építész mélyen a szépasz-
szony szemébe nézett, meghaj-
totta a fejét, s annyit mondott: 
„Milyen kár!” – és eltűnt. Vera 
visszatért a szobába.

– Nos? – kérdezte az író.
– Az egész dolgot kísérletnek 

szántam, és vadidegen embe-
reknek küldtem a levelet. A há-
rom közül csak egy becsületes 
akadt, az építész.

– És mit óhajtottál az egész-
szel bizonyítani?

Vera asszony mélyet sóhajtott:
– Ó, talán csak azt, hogy mi-

lyen istenadta nagy hatalom a 
szerelem. Hogy az órák, ame-
lyeket egy szerető asszonnyal 
töltöttetek, még akkor is felejt-
hetetlenek, ha soha nem élté-
tek át őket. És hogy a hiúság 
és a férfi gőg nemetek alapvető 
tulajdonsága, még akkor is, ha 
a kalandokból más sem marad, 
mint a hazug emlékezés…
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Kassai honvédemlékmű kis méretű rekonstrukciója

A VERS MUZSIKÁL, AMIKOR OLVASOM
Interjú Zsapka Attila zenésszel

Zsapka Attila kis túlzással 
a Felvidék minden szín-
padán állt már, neve ösz-
szefonódott a költészettel, 
hiszen zenekaraival és szó-
lóban is a magyar irodalom 
remekeit zenésíti meg. A 
mindig jókedvű gitáros-
énekessel költészetről, ter-
vekről és a közönség hiá-
nyáról beszélgettem.

– Az ön neve Szlovákia-
szerte számos rendezvény 
plakátján feltűnt már, ren-
geteg koncert és fellépés, 
szinte megszámlálhatatlan 
zenei formáció kötődik a 
nevéhez. Mennyire viseli 
meg az élő közönség hiá-
nya? Mivel tölti ki a koncer-
tek elmaradása okozta űrt?

– A közönség – gondolom – 
minden pályatársamnak na-
gyon hiányzik. Az összes kol-
légám, barátom, akikkel csak 
beszéltem, mind azt mondja, 
hogy az online térben nem le-
het helyettesíteni a közönsé-
get. Az emberek is arra várnak, 
hogy élőben találkozzunk, 
mert az teljesen más, és ne-
kem is nagyon hiányzik a kon-
certezés. Azt mondják, min-
den jóban van valami rossz. 
Korábban rengeteg helyen fel-
léphettem, ezért hálás is va-
gyok a sorsnak, azoknak, akik 

meghívtak és azoknak is, akik 
meghallgattak. De néha már 
úgy éreztem, egy kicsit pihen-
nem is kellene, így az egyik 
szemem sírt, a másik pedig 
nevetett, amikor a járvány 
felbukkant. Azt nem hittem, 
hogy ilyen sokáig fog tartani 
ez az időszak, úgy gondoltam, 
végre lesz időm olyan dolgok-
ra, amikre korábban nem. A 
zenélés most abból áll, hogy 
dalokat írok és demókat készí-
tek. Emellett online tanítom a 
diákjaimat gitározni.

– Tehát készül valami a bo-
szorkánykonyhában?

– Igazából csak írom a dalo-
kat. Nem albumot vagy konk-
rét új műsort, csak remélem, 
hogy valamikor lesz alkalmam 
ezeket előszedni és eljátszani 
közönség előtt.

 
– Kinek a versén dolgo-

zik most?
– Legutóbb egy Ján Smrek 

költeményen dolgoztam, amit 
Székely Magda fordított le 
Deuleur címmel. Magyarul és 
szlovákul is szeretném eléne-
kelni, de még csak a magyar 
verzió van készen. Tervben 
van egy kétnyelvű műsor ösz-
szeállítása. Úgy érzem, nem 
árt, ha egy kicsit többet tu-
dunk egymásról, egymás kul-

túrájáról, ha már egy ország-
ban élünk. Elég sok verset 
találtam szlovákul Ján Smrek 
fordításában József Attilától, 
Ady Endrétől és Petőfi  Sán-
dortól. Úgy gondoltam, ezeket 
a verseket is el lehetne éne-
kelni két nyelven egy kétnyel-
vű közönség számára, ahogy 
Ján Smrek verseit is, hiszen 
azokat is többen lefordították 
már magyarra. 

– Önt leginkább versének-
lő, verseket megzenésítő ze-
nészként ismeri a közönség. 
Honnan jött a költészet sze-
retete?

– Főiskolások voltunk az 
unokatestvéremmel, Zsapka 
Zsolttal, és mi zenélni szeret-
tünk volna. Írtunk is dalokat 
saját dalszövegekkel, bár én 
ebben sosem éreztem magam 
igazán tehetségesnek, de Zsolt 
egészen ügyes szövegeket írt. 
Aztán egyszer elvetődtünk a 
Kaláka folkfesztiválra, ahol 
egy amatőr versenyen szép si-
kerrel mutatkoztunk be, még 
trióként. Nekünk is volt egy 
megzenésített versünk, A gó-
lyához Tompa Mihálytól, amit 
azóta is állandóan játszunk a 
Kor-Zárral. Akkor hallottuk 
először élőben muzsikálni a 
Kalákát, és teljesen lenyűgö-
zött, hogy akusztikus hang-
szerekkel milyen fantasztikus 
hangulatot és zenét lehet pro-
dukálni. Úgy éreztük, ez a mi 
utunk is. Ez hozta magával a 
versek szeretetét, hiszen a zene 
által elkezdtünk több verset ol-
vasni. 

– Kik a kedvenc szerzői?
– Kamaszkorom óta nem na-

gyon foglalkozom kedvencek 
felsorolásával. A legutóbb zenei 
téren a kedvencem a Dire Stra-
its és Mark Knopfl er volt, de 
igazából sok mindent szeretek. 
A költészet terén a személyes jó 
barátom, Böröcki Mihály ver-
seit szeretem, amelyek közül 
többet éneklek is. Az aktuális 
kedvenc mindig az, amin épp 
dolgozik az ember, és forgatja 
a fejében napokon, heteken ke-
resztül ugyanazokat a sorokat. 
Így tulajdonképpen mindenki, 
akinek a versével találkoztam, 
a kedvencem volt legalább egy 
ideig.

 
– Mi alapján dönt egy-egy 

vers megzenésítése mellett?
– Lapozom a verseskötete-

ket, olvasom a verseket, vagy 
épp kapok egy költőtől verset, 
hátha sikerül vele valamit kez-
deni. Amikor olvasom és meg-
hallom benne a zenét, elkezdek 
vele foglalkozni, érzem, hogy 

visz a ritmusa. Első olvasatra 
nem is azt fi gyelem, miről szól 
a vers, hanem, hogy milyen a 
szerkezete, milyen a ritmusa, 
meg tud-e szólaltatni bennem 
valamilyen dallamot. Tehát 
egy kritériumom van, hogy a 
vers muzsikáljon már akkor, 
amikor olvasom.

– József Attilát vagy Weö-
res Sándort viszonylag köny-
nyű megzenésíteni, mert 
nagyon dallamosak a költe-
ményeik. Volt olyan feldolgo-
zás-kísérlete, amibe beletört 
a bicskája?

– Olyan nem volt, hogy nem 
sikerült valamit megzenésí-
teni. Úgy vagyok ezzel, hogy 
érlelem magamban a dalokat. 
Az első ötleteket a telefonom-
ra rögzítem, aztán hagyom 
pihenni egy kicsit, és amikor 
már elfelejtettem, a kívülálló 
fülével tudom meghallgatni. 
Olyankor sokszor szembesülök 
azzal, hogy nem jó az elkép-
zelés, és inkább más nyomon 
indulok el. Kátai Zoltán bará-
tom mondta egy interjúban, 
ha a versnek dallamot, zenét 
adunk, akkor az a vers ünnep-
lőruhája legyen.

– Nagy László versciklu-
sának feldolgozása (Rege a 
tűzről és jácintról) Gál Ta-
mással és Kiss Szilviával a 
mikrofonok mögött kimon-
dottan ambiciózus vállalko-
zás, melyet tavaly előadtak 
Komáromban a Színházak 
Éjszakáján is. Meséljen erről 
az együttműködésről!

– Ez közel egyórás műsor, és 
Gál Tamás barátom ötlete volt, 
aki gyerekkorában ismerkedett 
meg ezzel a fantasztikus vers-
ciklussal, és mindenképp sze-
rette volna színpadra vinni. Jó 
tíz évvel ezelőtt keresett meg 
az ötlettel, hogy próbáljuk meg 
megzenésíteni. A versciklus 

egy az egyben nem adható elő, 
de néhány részletét megzené-
sítettük és megtűzdeltük Nagy 
László további költeményeivel. 
Részben Tamás zenésítette 
meg a verseket, részben én.

– Egy művésztől gonosz 
dolog megkérdezni, hogy me-
lyik formációját, zenekarát 
szereti leginkább, így inkább 
azt kérdezem, milyen tervet, 
ötletet dédelget, amibe eddig 
még nem fogott bele?

– Az utóbbi időben elkezdett 
vonzani a modern hangzásvi-
lág, az analóg szintetizátorok. 
Ehhez igazából társak sem kel-
lenek, csak a stúdióban kell a 
hangzásokat kispekulálni. Eh-
hez gyűjtök most eszközöket és 
technikai tudást. Nem tudom, 
ez mennyire lesz működőké-
pes, de mindenképp szeretném 
megpróbálni a verseket mo-
dern köntösben megszólaltat-
ni. Ami pedig az eddigi formá-
ciókat illeti, igazából mindet 
tovább vinném, ha lesz rá igény. 
A szívem csücske ugyanakkor a 
Kor-Zár, ami talán még mindig 
a legközelebb áll hozzám, mert 
elsősorban verséneklőnek tar-
tom magam.

– Mikor és hol találkozhat 
önnel legközelebb a közön-
ség?

– Az online térben, de nem 
koncertekre gondoltam, ha-
nem arra, hogy heti-kétheti 
rendszerességgel jelentkeznék 
egy dallal, amit körbejárnék. 
Előbb felolvasnám, aztán el-
énekelném és akár meg is 
mutatnám, megtanítanám az 
akkordokat annak, aki meg 
szeretné tanulni gitáron. Kicsit 
személyesebb, műhelymunkát 
bemutató videókat szeretnék 
készíteni. Remélem, hamaro-
san elmúlik ez az őrület, és újra 
személyesen találkozhatunk 
majd a közönséggel.
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recenzió
Kulcsár Gábor

Egy éve hunyt el Csukás Ist-
ván író, költő, nemzetünk 
nagy mesemondója. Kétségte-
len, hogy gyermekkorok ezre-
it varázsolták szebbé ikonikus 
fi gurái, éppen ezért talán nem 
is gondolnánk, hogy elein-
te inkább felnőtteknek írt. A 
gyermekirodalomba csak ké-
sőbb kóstolt bele, ezen a téren 
aratott sikereit pedig maga is 
sorsszerűnek érezte, elvégre 
egy napon született Andersen 
dán meseíróval.

Életműve a legtöbbünket 
kétségtelenül a mozgókép-
adaptációkon keresztül szó-
lította meg. Ezek minőség-
beli magasugrása annak is 
köszönhető, hogy többnyire 
a forgatókönyveket is maga 
írta. Remek humorérzékének 
és energikus párbeszédeinek 
hála hamar a magyar ifjúsá-
gi fi lmgyártás egyik központi 
alakjává vált, művei emléke-
zetes szereplőik és fülbemá-
szó betétdalaik útján pedig 
mind belevésődtek a magyar 
köztudatba. Élőszereplős fi l-
meket is írt, bár ezek fogadta-
tása határozottan szerényebb 
volt a rajzfi lmekénél. Kivé-

telt képez a Keménykalap 
és krumpliorr című ifjúsági 
kalandfi lm, amely 1975-ben 
még egy hollywoodi televíziós 
fesztivál nagydíját is elnyer-
te. A fi lm ugyan hangulatát 
tekintve a múlt században ra-
gadt, ám közvetlen humorá-
val és kreatív cselekményével 
a mai napig szórakoztató. A 
szerző kreativitásáról tanús-
kodik, hogy minimális játék-
idő mellett is örökérvényűvé 
tudott faragni olyan szereplő-
ket, mint Lópici Gáspár vagy 
Jenőke, akik azóta is rend-
szeresen tiszteletüket teszik 
a magyar mémoldalakon. Ez 
a kreativitás viszont kétségte-
lenül az animációs sorozatok-
ban tündökölt a leginkább.

Csukás István egyik leg-
nagyobb erénye az volt, hogy 
a lehető legkülönfélébb, a 
felszínen unalmasnak tűnő 
elemekből tudott valami 
rendkívül karaktereset alkot-
ni. Elég csak legnépszerűbb 
rajzfi lmfi guráira, az alakváltó 
Pom Pomra vagy a naiv, ám 
leleményes Ho-ho-horgászra 
gondolni. Mindketten azon-
nal felismerhető szereplői a 

magyar kultúrának, rövidebb 
kalandjaik pedig kellemesen 
egyediek, különösen a mo-
dern nyugati rajzfi lmcunami 
tükrében. Az író az igazán 
kicsikről sem feledkezett 
meg. Állatmeséiben egysze-
rű, tanító jellegű történeteket 
dolgozott fel olyan szereplők-
kel, mint Mirr-Murr, a kissé 
esetlen kandúr, vagy a világra 
gyermeki egyszerűséggel rá-
csodálkozó Kiscsacsi, akiket 
nem ritkán maga a Tévé Maci 
konferált fel. Az író zseniali-
tása leginkább a Süsü, a sár-
kány című bábjátéksorozaton 
érhető tetten. A történet a 
Shrek című hollywoodi siker-
fi lmhez hasonlóan a feje tete-
jére állítja a mesevilág ezer-
szer látott kliséit, miközben 
egy tradicionálisan gonosz 
és félelmetes lényt használ 
fel arra, hogy gyönyörű ódát 
zengjen a magányról és a kí-
vülállóságról. Teszi mindezt 
felejthetetlen szereplőkkel, 
gyerekek és felnőttek számára 
egyaránt megkapó látványvi-
lággal, valamint egy lemezre 
való fantasztikus dallal. Ám 
leginkább azért szeretem Sü-

süt, mert tökéletes hidat ké-
pez a generációk közt. 

Csukás István életműve két-
ségtelenül meghatározó, és ta-
lán pont a szelídsége miatt ke-
vésbé befogadható a modern 
fi atalság számára. Az viszont 
őket is megérintheti, meny-
nyire tudatosan és emberkö-
zelien ábrázolja a különcsé-
get vagy az önbizalomhiányt. 

Kérdéses, lesz-e még olyan 
magyar író, aki hozzá hasonló 
kreativitással tud majd kezet 
nyújtani az elveszett, bús vagy 
egyszerűen csak unatkozó 
gyermekek felé. De talán nem 
is kell, elvégre művein keresz-
tül a nagy mesemondó tovább 
él könyvlapokon, tévéképer-
nyőn és több generációnyi em-
ber emlékeiben.

A RAVASZ, AZ IZGÁGA ÉS A KÜLÖNC 
Csukás István fi lmjei

N. Juhász Tamás

Nem túlzottan rajongok a kor-
társ költészetért, mert a szer-
zők sokszor túlzottan a forma-
iságra helyezik a hangsúlyt. 
Ennek következményeképpen 
elveszik az érzés és a mon-
danivaló, amely mindenkép-
pen fontos, hogy megjelenjen 
bármilyen jellegű írásban is. 
Mindezek ellenére vannak 
szerzők és kötetek, amelyek 
jól egyensúlyoznak a kettő 
határán, éppen ezért nem az 
egyszer olvasható könyvek 
sorát bővítik. Ilyen lett példá-
ul Mellár Dávid Vagy valami 
egészen más című kötete is, 
amely 2020-ban jelent meg a 
Kalligram kiadó gondozásá-
ban.

Mindazok ellenére, hogy 
kortárs szövegekről van szó, 
és a témaválasztás nem a 
legeredetibb, hangulatukban/
dallamában az olvasó sokkal 
inkább úgy érezheti, olyan ver-
seket olvas, amelyek a klasz-
szikusabb formában sokkal 
inkább bemutathatóak. Mind-
ezek mellett a szerző nagyon is 
tudatosan választja meg nyel-
vezetét, precízen illesztve ösz-
sze a szavakat mindenféle sal-

langot elhagyva. Ez pedig azt 
eredményezi, hogy a szövegek 
töménnyé válnak. Talán ez is 
az egyik erőssége a kötetnek.

A szövegekben legfőképp a 
témaválasztásnak (is) köszön-
hetően érződik Csehy Zoltán 
és Németh Zoltán hatása. A 
test és annak különböző ré-
szei, a váladékok, a nemiség 
szinte minden szöveg központi 
témája, ugyanakkor a szerző 
az ábrázolt szituációkat más 
érzésekkel is megtölti. A sze-
xuális aktus folyamata, mint 
valaminek a megteremtése, 
sokszor hasonul a kiüresedés 
érzésével, nem tartalmaz sem-
miféle érzékiséget, sem pedig 
érzelmet a másik fél irányába. 
Hasonlóképpen az önkielégítés 
sem örömforrás, sokkal inkább 
„mechanikus tevékenység”-
ként van jelen. A versekben 
ugyancsak megjelenik a táplál-
kozás, mint az élet egyik fontos 
velejárója, de ennél a folya-
matnál is ugyanazt érezheti az 
olvasó: nem a túlélés, nem az 
érzékek kitágítása vagy az ét-
kezés öröme, sokkal inkább az 
eltelítődés kapja a hangsúlyt. 
Az étel, amely sok esetben a 

hús, magával az emberi testtel 
hasonlatos. Gépies elfogyasz-
tása inkább csak jelölőként van 
jelen a szövegekben.  

A szerző a mozdulatok 
folyamatát is körüljárja, 
azonban szinte az összes 
mozgásforma hirtelen meg-
szakítása-befejezése váratlan 
mozdulatlanságot eredmé-
nyez. A mozgás, akárcsak az 
étkezés esetében, itt is me-
chanikus, gépies és ismét-
lődő, inkább megszokásból 
történő cselekvés eredménye, 
semmint az élet természetes 
velejárója. A teljes érzelem-
mentesség megtestesülése. 
Ugyanakkor a mozdulatlan-
ság is legalább ugyanekkora 
jelentőséggel bír ezekben a 
szövegekben. Ennek eredmé-
nyeképpen az lehet az olvasó 
érzése, hogy a versek igazából 
nem egy mozgóképet, sokkal 
inkább egy megfestett képet 
írnak le, amelyben az alakok 
a mozdulatuk közben fagy-
nak bele a térbe és az időbe. 
A mozgás és mozdulatlanság 
dinamikája olyan kettősséget 
eredményez, amely játékteret 
biztosít az alkotó és az olva-

só között. Talán párhuzamot 
vonhatunk az alkotó aktív fo-
lyamata és az olvasó (sokszor) 
passzív befogadása között. 
Vagyis mialatt a szerző aktív 
megalkotója a szövegnek, a 
gondolatok papírra/képer-
nyőre vetésének, addig az ol-
vasó jelentős részben passzív 
befogadója annak. Legalábbis 
ez a látszata, és ez az illúzió 
ebben az esetben kimondot-
tan működőképesnek bizo-
nyul, és előrevetít egyes kér-
déseket, motivációkat. 

A versek nyelvezetének 
eredményeképpen nem az a ti-
pikus kötet, amelyet az olvasó 
egy ülésre végig tudna olvasni. 
A szövegek rétegezettsége és 
összetettsége miatt eléggé telí-
tettek, és érdemes újraolvasni, 
akár többször is. Azt is mond-
hatnám, hogy a kötetben sze-
replő versek olyanok, akár a 
hagyma: rétegesek, amelyeket 
nem tudunk egyetlen olvasás 
után lehántani. Meg kell neki 
adni az időt, hogy érjenek az 
olvasóban, mert az újraolvasás 
során felfi gyelhetünk olyan 
apróságokra is, amelyek elsőre 
nagyon könnyen elkerülhetik 

a fi gyelmünket. A könyv témái 
nem kimondottan „frissek” és 
nem is olyan szókimondóak,  
mint egyik-másik, aktuálisan a 
„könyvpiacon” található kötet 
esetében, de összetettségük és 
töménységük miatt minden-
képpen csak felnőtt olvasók-
nak tudom ajánlani.

Mellár Dávid: 
Vagy valami egészen más, 

Kalligram, 2020

MEGFAGYOTT MOZDULATOK  
Mellár Dávid Vagy valami egészen más című kötetéről
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Dr. Kiss László

1901. április l8-án született 
Nagybányán. Hegedűs Géza ezt 
írta róla: „A legokosabb ember 
századunk egész magyar iro-
dalmában.” Egyetlen momen-
tumot ragadok ki életrajzából: 
orvos volt. Pontosabban: orvos 
író, mégpedig a legnagyobbak – 
Rabelais, Csehov, Axel Munthe, 
S. Maugham, Csáth Géza – kö-
zül. Nemcsak szépíróként, re-
gény-, dráma- és esszéíróként 
alkotott maradandót, hanem 
írt egy olyan könyvet is, amely 
párját ritkítja a (világ)iroda-
lomban. 

1964-ben egy külföldi lexi-
konnak szánt rövid életrajzában 
ezt írja Németh László: „1954 
óta beteg vagyok, hipertóniát 
kaptam. Az elemzésben szerzett 
gyakorlatom azonban segítsé-
gemre jött. A sematikus keze-
lés ellen fellázadva megfejtem 
betegségem természetét (s mint 
a Levelek a hipertóniáról című 
könyvemben beszámoltam 
róla), magam veszem kezembe 
kormányzását. Az eredmény: 
tizenkét évvel a súlyos prog-
nózisú betegség után: élek és 
dolgozom: kéziratban lévő s be-
fejezetlen munkáimból a legfon-
tosabbakat megmentettem – s 
munkásságomat egy új regény-
nyel (Irgalom) s több kötet drá-
mával, esszével gyarapítottam.” 

Németh László 1925-ben szer-
zett orvosi oklevelet a budapesti 
orvosi karon, melynek bölcsőjét 
1769-ben Nagyszombatban rin-
gatták. „1925 végén, két hét le-
forgása alatt nyitottam meg ren-
delőmet, kötöttem házasságot, s 
jelent meg első írásom: a Nyugat 
folyóirat pályadíjnyertes novel-
lája Horváthné meghal címen” 
– írja önéletrajzában. Nos, ezen 
aktivitás jellemzi a további élet-
útját is. Éveken keresztül a Med-
ve utcai polgári iskola orvosa, 
egymás után jelennek meg re-
gényei, drámái. „Tanú” címmel 
saját lapot ad ki, melynek 17 kö-
tetét egymaga írta és szerkesz-
tette. Meghirdeti a „minőség 
forradalmát”, s megvalósításá-
nak mikéntjéhez saját maga adja 
a példát – óraadó gimnáziumi 
tanárként Hódmezővásárhelyt. 
S amikor az egyre jobban a szov-
jet befolyás alá kerülő magyar 
kultúrpolitika csak fordítani 
engedi – ennek köszönhetjük az 
Anna Karenina magyar fordítá-
sát – a szótározó „gályapadból” 
csinál magának „laboratóriu-
mot”. Ezt a munkatempót, élet-
vitelt ma stresszesnek nevez-
nénk s bár a sok distressz (rossz) 
mellett akadt eustressz (jó) is, a 
Selye-féle stressz megviseli őt: 
1954-ben megjelenik a magas 
vérnyomás, a hipertónia. Ekkor 

kezdi írni azt a különös köny-
vet, „naplót”, amely a Kísérlete-
ző ember című kötetében jelent 
meg 1973-ban. „Ez a könyv arról 
szól, ami mindnyájunkkal meg-
történik egyszer (ha csak a sze-
rencsés hirtelen halál elé nem 
vág), hogy gyógyíthatatlan be-
tegek leszünk, s a betegség mint 
kígyó, egy magányos Laokoónt, 
elkezd körülfolyni, szorítani, 
ropogtatni.” E szavakkal indítja 
útjára a hipertóniáról szóló le-
veleit Németh László, aki olyan 
szorongatott embernek érzi ma-
gát, akit nem támogatnak fi ai, 
mint a mitológiai Laokoónt, a 
kígyó elleni küzdelemben. (E 
kép reális alapja: Démusz Gabri-
ellával kötött házasságából csak 
lányok születtek.) A francia René 
Descartes (1596–1650) által a 
természettudományokba beve-
zetett elemző, analizáló gondol-
kodás-mód neveltjeként tudja, 
hogy az értelem, e „hű, bevált 
fegyver” jól forgatható a „beteg-
ség-kígyó” elleni harcban is. 

A rá jellemző alapossággal lát 
hozzá saját betegsége elemzésé-
hez. Fontos tudni, hogy a magas 
vérnyomást csak 1922 óta – kö-
szönhetően G. F. Lang (1875–
1948) szentpétervári orosz 
szívgyógyásznak – tekintik 
önálló betegségnek. Lang már 
ekkor feltételezte a vérnyomás 
emelkedésének „idegi” alapját. 
Posztumusz könyvként jelent 
meg 1950-ben élete főműve, a 
Gipertonicseszkaja boleszny 
című monográfi a. Az oroszul 
műfordítói szinten tudó Né-
meth áttanulmányozta Lang 
monográfi áját, és érdekes meg-
fi gyelésre bukkant: Leningrád 
II. világháború alatti ostroma 
alatt sokan váltak hipertóniássá 
– a blokád múltával viszont vér-
nyomásuk visszatért a normális 
értékekre. Vagyis „a környezet, 
az élet nyomása – [ma stressz-
nek nevezné] – az, ami a be-
tegséget létrehozza.” Ismeri fel 
saját betegsége patogenézisének 
(kórokának) hasonlóságát Lang 
betegeinek hipertóniájához. A 
fordítói „gályapadra” kénysze-
rített évek jutnak eszébe: „Írói 
erőm tetőpontján, amikor dőlt 
volna belőlem a mondanivaló, 
napi 10-16 órát a más monda-
tain bíbelődtem. Munkámat 
amellett sokszorosan ellenőriz-
ték… elnyomott indulataim be-
tegítettek meg.” 

De hogyan betegíthetnek 
meg az „elnyomott indulatok”?  
– teszi fel a kérdést doktor bete-
günk. Az ún. vegetatív idegrend-
szeren keresztül, találja meg a 
választ egy élettani tankönyv-
ben. A belső szerveink, zsigere-
ink – beleértve az ezeket vérrel 

ellátó ereket – működését tuda-
tunktól függetlenül szabályozó 
idegrendszer a kocsi kétszárú 
„gyeplőjéhez” hasonlítható. Az 
egyik szár neve „szimpatikus”, 
a mellette lévő másik szár neve 
„paraszimpatikus” rendszer. A 
szimpatikus rendszer izgatása 
(a gyeplő egyik szárának meg-
húzása) – állatkísérletekben 
– érösszehúzódást, érszűkítést 
eredményez, aminek követ-
kezménye a vérnyomás vészes 
emelkedése.  Ez az „izgatás” 
lehet lelki eredetű is – az egyik 
leglátványosabb vegetatív re-
akciót az iszony váltja ki. Dok-
torunk elemző értelme máris 
megfogalmazza a kérdést: az 
emberi hipertónia egyik-másik 
formáját nem tekinthetjük-e 
„iszonyhipertóniának”? (Csu-
pán zárójelben jegyezzük meg: 
Németh egyik leghíresebb regé-
nyének a címe Iszony.)

„Énbennem például négyévi 
szakadatlan éjjel-nappal folyó 
fordítás után iszonyt vált ki a 
gépelőpapír.” Véli hipertóniá-
ja egyik lehetséges okának a 
„gályapad” mellett, olykor napi 
16 (!) órán át végzett munkát. 
Azonban túl leegyszerűsítőnek 
véli csak negatív érzelmekkel 
– iszonnyal, haraggal – magya-
rázni vérnyomása emelkedését. 
Megfi gyeli, hogy nemcsak az 
iszonyingerek, hanem az élve-
zettel végzett munka – ma így 
fogalmaznánk: az eustressz, 
tehát a Selye János által jónak 
tekintett megterhelés – is ké-
pes 200 higanymilliméter fölé 
emelni vérnyomását. Létezhet 
tehát „ihlethipertónia” is! Így 
jut el fokozatosan, egy-egy új 
szellemi tevékenység elején, 
közben és végén vérnyomást 
mérve saját magának, a fel-
ismerésig: saját hipertóniája 
agyi eredetű, a gondolkozás 
szerve, az agykéreg – cortex – 
megbetegedése: „corticosis”. E 
felismerés birtokában veszi a 
kezébe hipertóniája „kormány-
zását”, azaz gyógyítását. Mivel 
idegrendszerét túlterhelik az 
érzelmek – iszony, harag, de 
öröm, lelkesedés is –, csökken-
teni kell e terhelésen. Hogyan? 
Agydiétával: az agydiétánál is 
az agysejteket megviselő „iz-
gató anyagokat” kell csökken-
teni. Ám ez a diéta sokkal ne-
hezebbnek bizonyul az étrendi 
megszorításoknál: „Az a nap, 
amelyen először keltem azzal, 
hogy ma nem fogok dolgozni, 
nem akart eltelni. Az már meg-
történt felnőtt koromban, hogy 
valamilyen okból nem tudtam 
dolgozni, de hogy a tervem is 
az lett volna, ünnepnap sem.” 
S bár a semmittevésnek mér-

hetően volt jótékony hatása az 
írónál, az orvos jól tudja: a tü-
net (magas vérnyomás) eltünte-
tése még nem jelenti a betegség 
megszűnését. Az agydiétával 
csupán a tünetet sikerült „le-
választani” a betegségről, ám a 
lényeg, az agykéregsejtek esen-
dősége megmarad. Ennek mér-
tékét s az ezzel szorosan össze-
függő „teherbíró képességet” 
kell kitapasztalnia. Mint ahogy 
a cukorbeteg sem tűri sokáig 
a túl szigorú diétát, Németh is 
érzi, hogy a szellemi semmit-
tevést sokáig nem bírja. Mi a 
megoldás? Át kell állni egy más 
életritmusra. Dolgozóasztala 
fölé kitűzi az átnevelési paran-
csot: „Dolgozni csak pontosan, 
szépen, ahogy a csillag megy az 
égen, úgy érdemes.” (József At-
tila). Tudja, hogy „a rend min-
den szellemi munkásnak nagy 
erőmegtakarítás, a betegnek 
azonban a rend varázsszertar-
tás”. Megtapasztalja, hogy a hi-
pertónia egyik legjobb orvossá-
ga a könnyű testi munka: kertet 
ás, vizet hord, mosogat. 

Németh László betegsége 
1954 márciusában derült ki. 
Ekkor kezdi írni „leveleit”, ösz-
szesen tizenkettőt. „Munkáim 
közt – a Tanút, Iszony-t, a Ga-
lilei-t is beleértve – nincs egy 
sem, amelyre olyan büszke let-
tem volna, mint most erre a há-
rom-négy íves levélsorozatra.” 
Osztja meg örömét betegtársa-
ival. Mert e leveleket elsősorban 
a betegeknek szánta, hogy érez-
zék, „a betegségnek is fölébe 
keveredhetünk, ha tanulmány 
tárgyává tesszük”. Ugyanakkor 
1954 karácsonyán, a „szocia-
lizmus” legnagyobb dühöngése 
idején üzenni kíván leveleivel 
„az egészségpolitikusoknak és 
általában a politikusoknak”: 
„Az emberi agy nem bír el min-
dent, s olyan feltételeket kell te-
remteni neki, amelyek közt nem 
betegszik meg.”

Majdnem hetven év eltelté-
vel is érdemes Németh László 
hipertónia-leveleit elolvasni, s 
nemcsak az esszéket kedvelő 
entellektüelnek. Agydiétájából 
kiinduló „átnevelési programja” 
ma – a sokféle vérnyomáscsök-
kentő gyógyszer birtokában 
– is a hipertónia kezelésének 
alappillére marad. S bár írónk 
nem kis malíciával írja utolsó 
levelében, hogy az orvosoknak 
azokat olvasva „nem lesz nehéz 
fölényüket megőrizni”, mégis 
található e kis kötetben néhány 
olyan gyöngyszem, melynek 
csillogását az 1954 óta roha-
mosan fejlődő hipertónia-ku-
tatás és -gyógyítás sem csök-
kentette.  Mindenekelőtt az ún. 

egyedi eset megfi gyelésének 
fontosságát emeljük ki, hiszen 
ma hatványozottan aktuális az 
orvos Németh László megálla-
pítása: „A mai orvoslás, mint 
valami gépekre támaszkodó 
statisztikai tudomány, mindig 
csak az esetek ezreiből haj-
landó következtetést levonni.” 
Sajnos, ma egyre gyakrabban 
tapasztaljuk, hogy a 21. század 
orvosának „nincs ideje” (türel-
me?) meghallgatni betegét. Az 
EKG, CT-röntgen, ultrahang s 
a laboratóriumi leletek birto-
kában hajlamos ezek alapján 
felállítani a kórismét, megfeled-
kezve a régi orvosi igazságról: 
az anamnézis (tehát az, amit a 
beteg panaszol) fél diagnózis. A 
másik, kortársai, kollégái által 
1954-ben még megmosolygott 
felismerése: „A hipertóniás be-
tegnek nemcsak a vérnyomás-
értékét kell megmondani, de 
akár vérnyomásmérője is lehet, 
mint ahogy hőmérője van.” Ma 
a holterezés, a különféle auto-
mata vérnyomásmérők korában 
hajtsuk meg fejünket tisztelettel 
nagy írónk e remek meglátása 
előtt! És higgyünk Grendel La-
josnak, aki 2010-ben ezt írta 
A modern magyar irodalom 
története című könyvében: „Né-
meth László halála óta (1975)  
több mint három évtized telt el. 
Ha óvatosan is, de már föltehető 
a kérdés, mi az, ami maradan-
dó ebben az impozáns életmű-
ben. Úgy tűnik, néhány dráma 
biztosan, főként a történelmi 
drámák (Az áruló, Galilei és 
még talán egy-kettő). A Gyász 
és az Iszony is, és sok esszé, ta-
nulmány, kritika. Ez sem kevés. 
De lehet, hogy a küszöbönálló 
posztmodern utáni korszakban 
az utókor még ennél is irgalma-
sabb lesz hozzá.” Orvostörté-
nészként hadd tegyem hozzá: a 
Levelek a hipertóniáról bizto-
san maradandó alkotása!     

Utóirat: Németh László veje, 
dr. Lakatos István, mint orvos 
kísérte fi gyelemmel apósa be-
tegségét 1963-tól 1975-ig, az író 
haláláig, és megfi gyeléseiről 
1989-ben könyvet adott ki Né-
meth László betegsége és halá-
la címmel.

visszatekintő 
„ELNYOMOTT INDULATAIM BETEGÍTETTEK MEG”
120 éve született Németh László
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Juhász Dósa JánosL. GÁLY OLGA, AKI SOSEM ÍRT SZERELMES VERSET 
múltidéző

Száz éve született losonci zsi-
dó családban L. Gály Olga, aki 
kamaszkorát már a zsidótörvé-
nyek árnyékában élte le, mégis 
a „szerencsések” közé tartozott, 
hisz családtagjaival ellentétben 
túlélte a borzalmakat, sőt el se 
jutott a német koncentrációs 
táborokig. Mekkora abszurdi-
tás – Losoncról átszökik Tiso 
államába, s ez menti meg az 
életét. Tisónál ugyanis a zsi-
dóknak megszabott ára van, s 
aki fi zet, annak esélye van a fa-
sizmus túlélésére. Persze nem 
olyan egyszerű ez, ahogy hang-
zik, meg is írja a Néma madár 
című regényében a borzalmas 
éveket. Túlélve a fasizmust 
kincstári optimizmussal veti 
bele magát a népi demokratiz-
mus éveibe. Első verse 1951-
ben jelenik meg Nem engedjük 

címmel, két év múlva követi 
az első verseskötete is Hajnali 
őrségen címmel. Vérbeli köz-
életi, sematikus költészet ez, de 
az vesse rá az első követ, aki az 
ötvenes évek első felében más 
utakat (mer) követ(ni). Ki a 
legtisztább meggyőződésből, ki 
csupán a korszak túlélésének 
a reményében hurráoptimista, 
a magánélet tabu, a közéleti 
témák dominálnak még az al-
kotó (rém)álmaiban is. Szeren-
csére elmúltak ezek az évek is, 
L. Gály Olga újságíróskodik, a 
lányait neveli, s csak 1967-ben 
jelentkezik ismét, akkor is már 
a kötet címével jelzi: Halkan 
szólok. Ahogy kritikusa, Szebe-
rényi Zoltán írja: „Ritkán szólal 
meg, csak akkor nyilatkozik, ha 
úgy érzi, fontos mondanivalója 
van. Keresi a szépet, örülni tud 

minden eredménynek, lelkese-
dik minden nemes eszméért”. 
Lányai apja, Gály Iván után 
megtalálja a harmonikus ma-
gánéleti boldogságot Lőrincz 
Gyula képzőművész-politikus 
oldalán, akinek majd ifjúkori 
éveit is megírja, Miroslav Vá-
lek felkérésére, Ördöglakat 
címmel. 1976-ban megjelenik 
újabb kötete, a Tiszta vászon, s 
ahogy a fülszövegben is olvas-
hatjuk: „költészete az évszakok 
termékeny erőinek dicséreté-
ről, a tavasz, a nyár, az ősz és a 
tél szépségeinek csodálatától, a 
kétségekkel küzdő mélyen érző 
női lélek gondjain át az embe-
riség tiszta nagy eszméinek hir-
detéséig ível.” Ezt a kötetét még 
férjének ajánlja (ő is illusztrál-
ja). Utolsó verseskötete, a Szív-
dobogás, már férje halála után, 

1981-ben jelenik meg. „A ma 
emberét lépten-nyomon meg-
tépázó elidegenedéssel szem-
ben a kiutat kereső, feloldó köl-
tészetet vállalom. Odanyújtom 
a versemet, mintha a kezemet 
nyújtanám – kapaszkodjon 
meg benne, aki akar” – üzeni 
olvasójának. „Már korai ver-
seiben felcsillannak – bár még 
szólamok és frázisképek, a kor 
rekvizitumainak szövetében – 
az érzelmekre erősen fogékony 
női lélek tiszta fényei, meleg 
villanásai, melyek később le-
vetkőzték modoros kölönceiket 
és kiteljesedtek, hogy költésze-
te értelme és alapértékei le-
hessenek” – értékeli a költőnő 
munkásságát Duba Gyula. 

„Hiába nem öltem – holt Ábel 
se lettem,//a túlélő bűntelen 
csak akkor lehet,//ha hiúz, ha 

párduc, ha tigris, ha kobra.//
Ám, ha ember – ítél, s megítél-
tetett” – írja a Szitába mertem 
című versében. L. Gály Olga 
megítéltetett, s egyáltalán nem 
találtatott könnyűnek.

L. Gály Olga  

Lepketánc
Ma megérintett az elmúlás
gondolata. Oly furcsán tört reám.
A Duna-parton siettem éppen –
előttem ugrándozott egy kisleány.
Barna copfjában piros szalag
lepkézett, fél zoknija kissé lecsúszott…
Mellette szőke kisfi ú
vékony zsinegen sárkányt húzott.
A levegőben pára s napfény
ülte egymásba oldódó nászát,
a csillogó Dunában lelve mindkettő
ringó sírját és nászi ágyát.

Hová sietsz? – szóltam magamhoz.
Nem vagy te víz, se hold, se felhő.
Lásd, a kisleány a barna copfba
piros pántlikát fon, míg felnő.
Egy évig még? Kettőig? Húszig?
S akkor majd itt, a Duna partján
sétálva boldogságban úszik:
Szeretsz? Szeretlek. Meddig? Örökké!
Nem látja, hogy egy pillangópár
végső táncát lejti a légben,
s a piros szalag vércsíkként úszik
a Duna egykedvű vizében.

Hazaálmodtalak
Hazaálmodtalak.
Kulcsod csörrent a zárban,
s mint mindig, halkan osontál
szobám felé, nem ütve zajt,
akár gyanakvó szerető, ki sejti,
hogy ujjaim az írógép billentyűit becézik.

Szájad széle lebiggyedt: lám,
ilyen vagy! Nem rám gondolsz – 
lelked prédára adod
a démonoknak.

Ám biggyedt ajkad mögött
érzem szíved rejtett örömét,
hogy újra így együtt vagyunk,
egyek vagyunk ebben a soha
el nem pihenő, termő lüktetésben,
amely hol elválaszt, hol összeköt,
mint egybekapcsolt vérkörök.

Hát jöttél? – szokásosan kérdem,
s már nyújtom is feléd karom, de
ébredek, s te vagy már sehol.
Hallom, a régi hídon át tehervonat
zörgő vashernyója araszol. 

Öt óra van. A le sem pihent nap felkelt.
A fák még gyorsan összesúgnak
világgá induló utolsó leveleikkel.
Látod – most te csaltál meg.
Hazaálmodtalak,
s te ezt adod magad helyett?
A vonatrobogást és a köddel pipáló reggelt?

Don Quijote
Két fő rossz van a világon:
az emberi közöny
s az emberi butaság.
Ezért én nem Pegazust
kantározom. A tollam –
öreg Rosinantém
szájába adom a zabolát.
Sokan megmosolyognak,
hisz fejjel megyek egyre
ugyanannak a falnak.
A világot egyszer már 
megváltották – ilyen lett.
Jobbat és szebbet
ki és miért akarhat?

A világot megváltani? Nem.
A világ csak önmagát
válthatja meg.
Miért harcolom hát át,
mint a bús képű lovag,
az én Dulcineámhoz –
emberségemhez híven
ezt az egy életet?

Nincs páncélom, se kardom.
Gyakran kapok sebet,
még sárral is megdobnak
Midasz-fülüket féltő ostobák.
De tudnotok kell:
nem kardtól halok meg. 
Egyszer majd megfagyaszt
az emberi közöny,
vagy kásahegyként elnyel
az emberi butaság. Kerámia 9
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HULLÁMZÓ, ORGANIKUS FORMARENDSZER Fábián Gergely

Tasnádi Szandra budapesti 
származású, jelenleg Szádelő-
ben élő szobrász- és képzőmű-
vész, tanár. Tanulmányait a 
Képző- és Iparművészeti Szak-
gimnáziumban, majd a Magyar 
Képzőművészeti Egyetemen 
folytatta, 2016-ban szobrász-
művészi, majd egy évvel ké-
sőbb tanári diplomát szerzett. 
Saját bevallása szerint a pá-
lyaválasztás nem volt kérdéses 
számára, amióta az eszét tudja, 
szobrász akart lenni. Ennek 
valóra váltásában az édesany-
ja volt nagy segítségére, neki 
köszönhetően már kiskorától 
agyag- és kerámiaszakkörökre 
járt, később a középiskola fel-
vételi-előkészítőire, ahonnan 
már egyenes út vezetett a szob-
rászatig. 

Az alkotásaiban a legtöb-
ben a természet szeretetét, a 
természetközeliséget érzik. 
– Szeretek nemcsak realiszti-
kus ábrázolásmóddal, hanem 

organikus formákkal is foglal-
kozni. Ha látok egy-egy olyan 
mozdulatot, fi gurát, ami ins-
pirál, azt sokszor nem realisz-
tikus módon örökítem meg, 
hanem a saját stílusomban. Ez 
egy lágyan hullámzó organikus 
formarendszert eredményez 
– magyarázza. Mint mondja, 
mindig is jellemző volt rá, hogy 
nem egy dolgot csinál, hanem 
a szobrászatnak nagyon sok 
fajtáját, aspektusát. Az utóbbi 
időben elkezdett behatóbban 
foglalkozni a kerámiával. Tá-
lakat, ékszereket, különböző 
kerámiatárgyakat készít, illet-
ve a szobrászatban is többnyire 
égetett agyaggal dolgozik, mos-
tanában például portrékat és 
állatszobrokat készített ebből. 
Műhelyében készül egy majd´ 
másfél méter magas Hungá-
ria-szobor, s persze a bronznak 
sem intett búcsút: készül két ki-
sebb szobor, amely Amerikába 
kerül majd. Alkotásaival talál-

kozhatunk köztéren, közgyűj-
teményekben és magángyűjte-
ményekben Magyarországon, 
Szlovákiában, Angliában, Né-
metországban, Svédországban, 
Norvégiában. Tervei között 
említi a kerámiát és ajándék-
tárgyakat árusító családi vál-
lalkozás felfuttatását, kisebb-
nagyobb szobrok, projektek 
befejezését, illetve megvalósí-
tását, valamint azt, hogy Pe-
tőfi -portréja nagyobb köztéri 
alkotásként is megvalósulhas-
son 2022-ben, 2023-ban, Petőfi  
Sándor emlékévében. 

– Az én Petőfi -portrém ötvö-
zése a realisztikus és az emlí-
tett organikus ábrázolásmód-
nak. Egyedi portrét akartam 
alkotni, nem olyat, mint ami, 
kis túlzással minden városban 
megtalálható. A szobor a Petőfi  
verseiben fellelhető virágokból 
áll össze. A szélvihar felkap-
ja a virágokat, és kirajzolja a 
portrét. Azt a rövid, ámde ter-

mékeny időszakot jeleníti meg, 
amikor Petőfi  alkotott: mind-
össze hét év alatt a legismer-
tebb költővé vált Magyarorszá-
gon. Így a szél szimbolikusan 
jelenti őt magát is, hiszen hir-
telen jött, felkavarta az irodal-
mi életet, és gyorsan el is tűnt, 

mint egy nyári vihar – magya-
rázza. Hozzáteszi, az alkotás 
címe „Elhull a virág, eliramlik 
az élet”, s a nemzeti trikolór szí-
nei jelennek meg a bronzszobor 
vörös patinájában, a talapzat 
fehér carrarai márványában és 
sötétzöld gránitjában.

képzőművészet 

„A könyv mindig jobb!” Való-
színűleg mindannyian találkoz-
tunk már ezzel a kijelentéssel, 
és attól függetlenül, mennyi 
ráció lapul mögötte, egy dolgot 
egyértelművé tesz: sokak sze-
rint ez a két művészeti forma 
szemben áll egymással. Pedig 
erről szó sincs, már csak azért 
sem, mert a fi lmművészetnek 
sok más önkifejezési forma 
mellett az irodalom is megha-
tározó összetevője. Elkötelezett 
könyvmolyként persze nehéz 
megemészteni a mozgókép 
azon szokását, hogy leegysze-
rűsíti, általánosítja a feldolgo-
zott irodalom cselekményét és 
mondanivalóját, ám mindezt 
egyáltalán nem rossz szán-
déktól vezérelve teszi. Sőt, a 
továbbiakban két olyan fi lmre 
szeretném felhívni a fi gyelmet, 

melyek egyenesen tisztelegnek 
az irodalom előtt, holott a szó 
szoros értelmében még csak 
adaptációnak sem nevezhetőek.

Az 1989-es Holt költők tár-
sasága sok mindenről szól. A 
modern oktatás archaikus hoz-
záállásától kezdve a gyerekeiket 
egyéni projektként kezelő szü-
lőkig számtalan témában állást 
foglal, ám talán a legnagyobb 
erénye, hogy az irodalom sze-
mélyiségformáló erejét élteti. 
A történet egy konzervatív fi ú-
iskolában játszódik, ahol egy 
csapatnyi problémás tinédzser 
élete egy napon fenekestül fel-
fordul, amikor új irodalomta-
nár érkezik. Mr. Keating (Robin 
Williams) magolás helyett az 
irodalom megértésére, átér-
zésére és alkotására fekteti a 
hangsúlyt. A fi úk pedig rövide-
sen azon kapják magukat, hogy 
az irodalomról alkotott képük 
tágulásával a saját egyéniségük 
is egyre nyitottabbá, rugalma-
sabbá válik.

Peter Weir fi lmdrámája egye-
dülállóan ragadja meg a köl-
tészet, a leírt szó esszenciáját, 
amely képes kapukat nyitni 
bármely begyöpösödött elmé-
ben. Robin Williams mesteri 
játékát látva a néző maga is úgy 
érezheti, hogy élete legjobb ta-
nára hívja közös elmélkedésre, 
ám az élet soha nem fekete-fe-
hér, bizonyos hatalmaknak pe-
dig nem áll érdekében, hogy az 

emberek érdemi tudáshoz jus-
sanak. A fordulatos cselekmény 
éppen ezért nincs híján tragé-
diának, ám felemelő befejezé-
sével egyedülállóan szólal fel 
napjaink tudatos elbutulása el-
len. Egy csodálatos fi lm, amely 
szobrot állít mindannak, amit 
az irodalom jelenthet, ha nem 
kényszerzubbonyként aggatják 
a fi atal elmére, hanem gondo-
lati svédasztalként tálalják fel 
neki.

Charlie Kaufman szintén fi lm 
és irodalom kereszttüzében ta-
lálta magát, amikor megpróbál-
ta adaptálni Susan Orlean Az 
orchideatolvaj című tényirodal-
mi művét, mely az írónő és egy 
Laroche nevű növénykereskedő 
kutatását örökíti meg egy ritka 
orchideafaj után. A mű azonban 
sokkal inkább egy életérzés le-
írása, mintsem hagyományo-
san feldolgozható történet, így 
Kaufman végül egészen külön-
leges megközelítést választott. 
Ennek végeredménye az Adap-
táció című 2002-es fi lm.

A főszerepben a szorongó, 
introvertált forgatókönyvíró, 
Charlie Kaufman (Nicolas Cage) 
áll, aki elhatározta, hogy Susan 
Orlean (Meryl Streep) művéből 
elkészíti a világ első virágokról 
szóló fi lmjét, mindenfajta holy-
lywoodi sablont, erőszakot, sze-
xet és hatásvadász tanulságot 
mellőzve. Rövidesen azonban 
fény derül egy sötét titokra Or-

leant és műve főszereplőjét, La-
roche-t (Chris Cooper) illetően, 
Kaufman pedig egy semmiből 
jött élet-halál harc közepén ta-
lálja magát.

Az Adaptáció a valaha ké-
szült egyik legironikusabb fi lm, 
amely kristálytiszta képet fest 
az adaptációs folyamat ereden-
dően önmarcangoló természe-
téről, ám sokkal több is ennél. 
Az író szándékosan felhasznál 
minden létező hollywoodi kli-
sét, hogy egy abszurditásában 
is szórakoztató kalandban fog-
lalhassa össze, mitől fi lm a fi lm, 
és mitől könyv a könyv. A valódi 
Orlean is megjegyezte, hogy bár 
először nehezen sikerült befo-
gadnia Kaufman szarkasztikus 
alternatív valóságát, de ma már 
látja, hogy a maga nemében 
mennyire okosan idézi meg a 
könyv gondolatait a természet 
sokszínűségéről és a szenve-
délyről.

Már a cím is kétértelmű, hi-
szen a megfi lmesítés folyamata 
mellett a növények alkalmaz-
kodási készségeire is utal, ami 
Laroche irántuk való csodála-
tának az alapja. Keresve sem 
találnánk ennél szellemesebb 
és alázatosabb főhajtást az iro-
dalom előtt.

A KAMERA TISZTELGÉSE, 
AVAGY IRODALOM A FILMVÁSZNON 

Kulcsár Gábor

fi lm 
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zengőrét
VANNAK (MÉG) VIDÉKEK Kovács Jolánka

Igazán különleges élmény-
ben lehetett része annak, aki 
olvasta Fellinger Károly Csa-
tangoló (2019), Barangoló 
(2020) és Lófráló (2020) című 
hangulatos gyermekversköte-
teit, hisz ezekkel a versikékkel 
bejárhatta a Felvidék magyar-
lakta településeinek nagy ré-
szét, megismerve szokásaikat, 
jellegzetességeit és különleges 
személyeit.

A Bóklászó az említett há-
rom kötet negyedik ikertestvé-
rének tekinthető, vele lesz tel-
jes a kép. A Kassa-környéki, a 
Tőketerebesi és a Nagymihályi 
járás magyarlakta falvaiban 
bóklászhatunk kedvünkre, az 
utolsó fejezetben, a Szél-járás-
ban pedig szlovák vidékeken 
járunk, ám ez sem véletlen, 
hisz itt olyan falvakról, váro-
sokról születtek versek, ame-
lyek valamilyen híres magyar 
személyiségekhez kötődnek. 
Az, hogy Ilosvai Selymes Pé-
ter Nagyidán tanított, Márai 
Sándor és Bacsó Péter Kassán 
született, hogy Petőfi  járt Bod-
rogszerdahelyen (és még sorol-
hatnánk), elég indok arra, hogy 
a szerző ezeket a településeket 
is versbe foglalja. Jelentős ré-
szük azóta teljesen elszlováko-
sodott, ezzel a szerző verseiben 
a Trianon előtti időkről és az 
azóta eltelt áldatlan időszakról 
is képet ad a kötetben.

Különleges falunevekre cso-
dálkozhatunk rá a Bóklászó-

ban, nem csoda, hogy ezek-
ből az elnevezésekből eleve 
versikék pattantak ki a szerző 
tollából: „Magyarbődön, Ma-
gyarbődön / bődületes a lagzi” 
(Magyarbődön). És csapong a 
vers, kacskaringózik, két-há-
rom versszakban kiemeli azt, 
ami egy-egy faluban külön-
leges, lüktet a ritmus, találó a 
rím, a fellingeri jellegzetes hu-
mor pedig végigkíséri a kötetet.

„Ádám öcsém gégegyurkás, 
/ Gyurka bátyám ádámcsut-
kás, / Ósva-patak, módos 
Györke, / álljuk a fát körbe-
körbe.” (Györke) – s máris egy 
óvodás vagy elsős kis szavaló 
hangján halljuk a versikét, 
mely akár körjátéknál, vagy 
kiszámolóként is megállja a 
helyét, és humorával, ritmu-
sával a felnőtt olvasót is elbű-
völi. Fellinger ugyanis nem-
csak a falvakban bóklászik, de 
ugyanakkor a gyerekvilágban 
lófrálva olyan csalafi ntasá-
gokat sző a versikékbe, mint: 
„bukfencezem, fejre állok, / 
rendbe teszem a világot” (Tor-
na), vagy: „Ízes falu Deregnyő, 
/ nincs fölötte esernyő” (De-
regnyő), s az olvasó számára 
épp az az ámulatba ejtő, hogy 
a téma kötött ugyan, ám ezzel 
párhuzamosan a szerző kép-
zelete szabadon szárnyal.

A versek zöme hangulatos, 
élettel teli. Fellinger minden 
településnél talál valamit, 
amiért minden falu szerethe-

tő vagy különleges: „Laborc 
partján / áll Abara, / van vagy 
százhúsz / agg agara” (Abara). 

A versekből nem maradnak 
ki a boszorkák, ördögfi ókák, 
sárkányok sem, akik inkább 
nevetséges fi gurákként lép-
nek színre: „odabenn a hétfe-
jű / fél a tűztől, zord, keserű”. 
(Kistárkány, Nagytárkány). 

A Bóklászót, akárcsak a 
Csatangolót, a Barangolót 
és a Lófrálót, Balázsy Géza 
illusztrációi ékesítik. Életvi-
dám fi gurák a népviseletbe öl-
tözött menyecskék, a bajszos, 
kalapos falusi gazdaemberek, 
akik vagy mulatnak, vagy lel-
kesen dolgoznak valamit, és 
majd’ kicsattannak az egész-
ségtől, a legények, a hajukban 
színes pántlikát viselő lányok; 
a háziállatok rajzai is mosolyt 
csalnak az olvasó arcára, hisz 
mind kommunikálnak az ol-
vasóval. A híres magyar sze-
mélyiségekről készült illuszt-
rációk komolyabbak, s egytől 
egyik felismerhetőek, találó 
rajzokat láthatunk Kulcsár Fe-
rencről, aki a bodrogszentesi 
domb mögött sétálgat, Ham-
vas Béláról szóló könyvvel a 
kezében, a bánatos szemű Ju-
hász Gyuláról és Csontváryról.

Mint ahogyan az ezt meg-
előző három ikerkötet elején 
és végén, a Bóklászóban is két 
színes térképet találunk, raj-
tuk a versekben szereplő fal-
vakkal, városokkal, s a könyv 

legvégén helységnévmutató 
olvasható, a települések ma-
gyar és szlovák elnevezéseivel.

A négy sorozatkötet megírá-
sával Fellinger Károly irodal-
mi és helytörténeti értelem-
ben is bámulatosan nagy és 
kiváló munkát végzett. Csak 
elismeréssel nyilatkozhatok 
a rengeteg magyarlakta vagy 

valamikor magyarok által 
lakott falvak, városok feltér-
képezéséről, az alapos utána-
nézésről a települések sajátos-
ságait illetően, és a frappáns 
gyerekversekről, amelyek erre 
a témára születtek. 

Fellinger Károly: Bóklászó. 
Lilium Aurum, 

Dunaszerdahely, 2021

Abara
Laborc partján 
áll Abara,
van vagy százhúsz 
agg agara,
egyik lassúbb, 
mint a másik,
mindegyiken 
bolha mászik.

Üresen kong 
a kamara,
éhen halunk, 
rí Tamara.
Nyugtatja a 
lányt Abara,
van az égnek 
még madara.

kis gyertyába 
lett szerelmes.

Templomtornyon
öreg héja,
boldogságnak
bú a héja.
Kulcsár Ferenc
a domb mögött
maga mögé
dob egy rögöt.

Kiskövesd
Szőlőlelkű Kiskövesd,
Belzebubot ne kövesd,
Tilalmaska az ördögé,
rajzoljál kört magad köré.

Hosszú-kőtelke, Macskás,
összedőlt a farakás,
azt kelepeli a gólya,
nyávogás jön ki alóla.

Kökörcsines gyalogút,
mellette egy gémeskút,
fi nom a víz, olyan tiszta,
Benkő Géza mind kiissza.

Bodrogszentes
Bodrogszentes, 
Bodrogszentes,
talán a jövő 
majd szebb lesz,
pirul a nap, 
boldog, rendes,

Kisdobra
Nem verem én 
nagy dobra,
meseszép hely 
Kisdobra.
Nem láttam még 
ilyen portát,
nem esznek, csak 
dobos tortát.

Berek alja,
Borsószer,
komámasszony 
babot mer.
Hasadt a zsák, 
egye fene,
merne inkább 
lyukat bele.

Eperjes
Aki nem járt Eperjesen, 
nem kap földiepret,
másszon fel az eperfára,
arról talán szedhet.

Itt született Hamvas Béla,
hamvas arcú angyal,

minden este epret evett
egy nagy vaskalappal.

Kirakókocka a város,
ínyencnek ajándék,
egyszínű mind a hat oldal,
remek gyerekjáték.

Ágcsernyő
Tisza szélén
van Ágcsernyő,
boszorkája
kárörvendő,
szánon siklik,
ráz egy csengőt,
megveszi az
óesztendőt.

Ágcsernyőn a
vásártéren
rackajuhra van
még pénzem,
csavart szarva,
hosszú szőre
sokat ér majd
egykettőre.

Nagykövesd
Nagykövesden élő a múlt,
nagyot néz rád a szőlőszem,
Károli Gáspárnak szobrán
megpihen a hű ökörszem.

Nagykövesdi bús várromnak
udvarán hét tündér táncol,
kőkútjában a telihold
elolvad a boldogságtól.

Bodrogszög
Bodrogszögön
az alvégen
szomorúak
az ott lakók,
több a csillag
felvég fölött,
nem fi zetnek
többé adót.
Bodrogszögnek
hű bírája
fején találja
a szöget,
ki megleli a
kör sarkát,
az vessen majd
reám követ.

Fellinger Károly
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iránytű – fi atal írók rovata

Közönséges, késő novemberi 
délután volt. Csütörtök vagy 
péntek, már nem is tudom.

Éppen hazaértem. A házban 
csend és majdnem-sötétség 
uralkodott, a konyhában még 
ott voltak a reggeli maradvá-
nyai: mosatlan müzlistálak, 
megszáradt pirítós, kotyo-
góban kihűlt maradék kávé. 
Örültem, hogy elsőnek jöttem 
haza. Jólesett az egyedüllét, 
a nyugi. Fáradt voltam. Nem 
kipurcanósan vagy elkesere-
detten fáradt, inkább olyan 
kuckósan, az ősztől. Ilyenkor 
az ember kevesebbtől is hamar 
elfárad. Eresztettem magam-
nak vizet a csapból, egyszer-
re kiittam, az üres poharat 
a mosogatóban hagytam. A 
vállamra kaptam a táskám, s 
megindultam vele a lépcsőn. 
Komótosan lépkedtem az 
emeleti folyosón az ajtóm felé. 
Elfojtott sóhajt hallottam, s za-
vartan megtorpantam. A hang 
pár méternyiről jött, a bátyám 
szobája felől. Az ajtaja résnyire 
nyitva állt. Akkor pillantottam 
meg.

Amit láttam, mélyreható 
volt és lebilincselő, életem 
legfájdalmasabb és egyben 
leggyönyörűségesebb pillana-
ta – nem, igazából sokkal to-
vább tartott az egész, viszont 
az érzés, amit akkor éreztem, 
az annyira homogén volt, any-

nyira intenzív, és annyira sem-
mi máshoz, csak önmagához 
hasonlítható, hogy úgy em-
lékszem rá, mintha az egész 
egyetlen másodperc műve lett 
volna.

Tizenhat éves múltam ak-
koriban. Koraérett, látszólag 
nyugodt tinédzser, túlságosan 
rendes, a bátyám szerint kicsit 
nyomi is. De valószínűleg ezt 
nem gondolta komolyan, csak 
húzta az agyam. Hiszen szolid 
természetem ellenére sok ba-
rátom volt, jártam helyekre. 
Mégis, mindezek ellenére úgy 
maradtam meg az emberek 
emlékezetében, mint a szűk-
szavú, befelé fi gyelő srác, aki-
ről fogalmuk sincs, mi zajlik a 
fejében.

Négyesben éltünk egy tágas 
családi házban: a szüleim, a 
bátyám és én. Az ősök elég ha-
gyományos arcok, nem is tud-
nék igazán semmit kiemelni 
velük kapcsolatban, ám a bá-
tyám... ha felszínesen nézünk 
az egészre, szöges ellentétem 
volt. Három évvel idősebb 
nálam, kiemelkedő sportoló 
szépen kidolgozott izmokkal, 
markáns vonásokkal és ha-
tározott tekintettel. Tagad-
hatatlan, férfi as szépsége so-
sem maradt elismerés nélkül. 
Minden társaság középpontja 
volt, a lányok kedvence. Nem 
gusztustalan, de mégis szép 

számú szexuális tapasztalattal 
rendelkezett. Sem kisgyerek-
ként, sem később nem küzdött 
tanulási zavarokkal.

Azonban, ha mélyrehatób-
ban megvizsgáljuk, volt ben-
nünk némi közös. Azt sem 
találta volna ki senki, az ő 
fejében éppen mi zajlik. A kü-
lönbség az volt, hogy az én 
gondolataimra még úgy-ahogy 
kíváncsiak is voltak, Olivérnél 
azonban a külső jegyek any-
nyira elvonták az általános fi -
gyelmet, hogy kábé senkit nem 
érdekelt, mire gondol. Így szép 
lassan kialakított egyfajta mi-
tikus távolságot saját maga és 
a többi ember közt, ami ész-
revétlenül csak még vonzóbbá 
tette őt a szemükben. Rajtam 
kívül ez talán nem tűnt fel sen-
kinek. Azóta is próbálom meg-
fejteni, vajon miért fegyverezi 
le az embereket a fi nom, diszk-
rét arrogancia.

Mondanám, nem zavart, 
hogy a bátyám árnyékában 
kellett élnem, csak hát nagyon 
is zavart. De megtanultam 
ezzel együtt élni, és ha nem 
vettem őt bele a számításba, 
egészen egészséges énképet 
őriztem magamról. Azt is szí-
vesen mondanám, hogy a ba-
romságai ellenére szerettem 
a bátyámat, de sajnos ez sem 
igaz. Hiába a rokonod valaki, 
képtelen leszel szeretni őt, ha 

sosem kedvelted. Olivérben 
az egyetlen szerethető a ba-
rátnője volt. Nem is értettem, 
hogy szedte össze. Evelin tény-
leg klassz lány volt. Anyáék is 
tökre bírták. Azóta, hogy két 
hónap járás után Olivér be-
mutatta őt, rengeteget lógott 
nálunk. Eljárt vacsira, csomót 
dumáltunk meg fi lmeztünk, 
december 26-án pedig velünk 
karácsonyozott. 

Nem sokat tudtam a párkap-
csolatokról, de már meglévő 
szerény ismereteim alapján 
úgy véltem, az Olivér és Eve-
lin közti kapocs igen különös. 
Olivér volt köztük egyértelmű-
en a domináns fél, ez például 
a logisztikai dolgokban mu-
tatkozott meg ékesen. Mindig 
Olivér mondta meg, mikor 
találkoznak és hol, mit fognak 
csinálni és kikkel. És ez nem 
magyarázható pusztán az egy-
éves korkülönbséggel. Evelin 
érzelmileg teljesen Olivértől 
függött, úgy rászokott, mintha 
valami különleges drog volna, 
ezért önként és dalolva rendel-
te alá magát a bátyám minden 
döntésének. Nagyon nehezére 
esett távol lenni tőle, mégsem 
volt az a fajta idegesítő barát-
nő, aki örökösen a pasiján lóg. 
Nem, Evelin okosabb volt en-
nél, na meg eléggé ismerte a 
bátyámat ahhoz, hogy ezt ne 
merje megengedni magának. 
Pontosan ismerte a határt a túl 
sok és a pont elég találkozás 
között, és sosem lépte át, de 
én láttam rajta, mekkora erő-
feszítésbe kerül ez neki. Min-
dig éreztem körülötte egyfajta 
belső feszültséget, mintha örö-
kösen kordában kéne tartania 
az érzelmeit; ha egy percre is 
lankadna a fi gyelme, ezek az 
érzelmek elszabadulnának, és 
akkor ki tudja, mi történne. 
Én mindezt láttam, mert már 
akkor is elég érzékeny voltam, 
és apró emberi megnyilvánu-
lásokra is azonnal rezdültem. 
Nem tudom, ezeket a dolgo-
kat a bátyám érzékelte-e úgy, 
ahogy én. Őt ez az egész kap-
csolat nem kavarta fel, mint 
Evelint. A lányt szinte beteggé 
tette a szerelem, Olivér viszont 
ugyanolyan racionális és ar-
rogáns maradt. Nem változott 
meg a hangulata vagy a visel-
kedése, csupán az időbeosztá-
sa. Mert azt viszont meg kell 
hagyni, hogy bár nem voltak 
sülve-főve együtt, a közös idő-
töltést Olivér is igényelte, s ha 
a naptárában lévő üres abla-
kokról volt szó, Evelin mindig 
elöl szerepelt a prioritások 
listáján. Ragaszkodott hozzá, 
valami nagyon egyszerű, fi ús, 
deidealizált módon, de egyér-
telműen ragaszkodott hozzá.

Egy sima péntek délután 

Evelin ismét betoppant hoz-
zánk. Olivérrel úgy beszélték 
meg, hogy a kézilabdaedzése 
után találkoznak. A lány pon-
tos volt, ám az edzés elhúzód-
hatott, mert Olivér még nem 
tért haza. Anyám mondta 
Evelinnek, hogy ne zavartassa 
magát, nyugodtan várja meg 
nálunk. Leültette mellém a 
konyhába, ahol épp egy vastag 
könyv és egy nagy halom papír 
fölé görnyedtem, kiszolgálta 
üdítővel és otthagyta nekem, 
hogy szórakoztassam. „Ilyen 
fakír vagy, hogy még péntek 
délután is tanulsz?“ – kérdezte 
Evelin mosolyogva. „Nem, ál-
talában nem vagyok ilyen stré-
ber“ – feleltem mentegetőzve. 
„De jövő héten fi zikaversenyre 
megyek, szóval van mit csinál-
nom.” Evelin őszintén lelke-
sedett a témáért, egy csomó 
okos kérdést tett fel, én pedig 
szívesen magyaráztam, először 
a mechanikai törvényszerű-
ségeket, aztán már a tér-idő 
relativitást – a végén teljesen 
összemosódott a versenyanyag 
meg az, aminek puszta kíván-
csiságból néztem utána. Nem 
is számítottam tőle ekkora 
érdeklődésre. Ő a nyelvekért 
rajongott, és dédelgetett álma 
volt iskola után kiutazni Spa-
nyolországba, meghatározat-
lan időre. „Kimegyek, és majd 
meglátom, nekem való-e” – 
mesélte átszellemülten azon 
a közös délutánon. A bátyám 
több mint egy órát késett, volt 
időnk beszélgetni. Sosem érez-
tem még magam ilyen feszte-
lenül egy lány társaságában. 
Teljesen megfeledkeztem az 
előttem heverő vaskos paksa-
métáról és a tudáshalmazról, 
amit még a fejembe kellett 
tömnöm. Csak hallgattam őt, 
aztán én beszéltem, majd me-
gint ő, és nevettünk, rengete-
get nevettünk. Király humor-
érzéke volt ennek a lánynak, 
tényleg, párját ritkítóan jó. 
Akkor tértem csak magam-
hoz, amikor kávét főztem ma-
gunknak, és ő megkért, abba 
a bögrébe öntsek neki, amiből 
Olivér szokott inni.

Nem kellett sok idő ahhoz, 
hogy tudatosítsam, szerelmes 
vagyok a bátyám barátnőjébe.

Múlt az idő, változtak az 
évszakok, és eljött az a no-
vemberi délután. Azt hiszem, 
ha az imént elregéltek közül 
akárcsak egyetlenegy részlet is 
kicsit máshogy alakul, úgy az 
akkor átélt élmény is egészen 
másmilyen érzést hozott vol-
na magával. Nem tudom, ilye-
nebbet vagy olyanabbat-e, de 
biztos mást. Bármilyen apró-
ságról is legyen szó, ha állandó 
elem az életünkben, alapvető-
en meghatároz minket.

TÁVOLSÁGTARTÁS Finta Viktória

Kerámia 1
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iránytű – fi atal írók rovata

képregény Csillag Balázs 

Mégsem én érkeztem haza 
elsőnek. Ahogy belestem a 
résnyire nyitva hagyott ajtón, 
lefagytam, és úgy éreztem, 
soha többet nem leszek képes 
megmozdulni, hogy ez a pil-
lanat sosem ér véget, sosem 
rakodok el a konyhában, so-
sem sötétedik be teljesen, s én 
örökké itt maradok, meredten 
a folyosón a magam mellé le-
eresztett táskával.

Misszionárius pózban csi-
nálták. Nem húzták magukra a 
takarót, mint a fi lmekben, mi-
nek is tették volna. A bátyám 
közepesen intenzív ritmusban 
mozgott, megfeszült izmai fi -
noman kirajzolódtak a hátán 
és a karján. Az arcát nem lát-
tam, de az övé nem is érdekelt. 
Csak Evelinét néztem. Ahol 
álltam, onnan teljes egészében 
ráláttam. Tudom, külső szem-
mel csak egy kukkoló, debil ka-
masznak tűnhettem, de ez nem 
erről szólt. Egyszerűen nem 
tudtam róla levenni a szemem, 
muszáj volt néznem az arcki-
fejezését, miközben egyre job-
ban élvezte az egészet, ahogy 
szorosan behunyta a szemét, 
ahogy hirtelen hátradöntötte 
a fejét. Ők voltak a legtökéle-

tesebb pár a világon. Annyira 
érezték, annyira ismerték egy-
mást. Egyre durvábbá váltak, 
Olivér háta már tiszta piros 
volt a karmolásoktól, s egy el-
ragadtatott pillanatban teljes 
erőből belemarkolt Evelin ha-
jába, mintha ki akarná tépni. 
El nem tudtam képzelni, hogy 
ez a lánynak ne fájjon. Való-
ban feljajdult, de közben még 
szorosabban simult hozzá. S 
az arca... nem, nem is csak 
az arca. Minden mozdulata, 
minden nyögése, minden apró 
rezdülése együttesen fejezte ki 
azt a boldog megadást, amit 
érzett. Lenyűgöző volt, s hi-
ába írnám le még hosszasan, 
akkor sem tudnám pontosan 
visszaadni azt az odaadást és 
energiát, amit árasztott magá-
ból. És nem voltam féltékeny, 
egyáltalán, pedig valószínűleg 
akkor lett volna rá a legtöbb 
okom. Ott feküdt a lány, akibe 
szerelmes voltam, a bátyám 
ágyában, az ő lepedőjét gyűrte, 
mégsem voltam féltékeny. Ak-
kor nem. Csak az járt a fejem-
ben, hogy gyönyörű ez a lány.

Mikor befejezték, telje-
sen sötét volt. Érdekes, így 
is ugyanolyan élesen láttam 

a teste körvonalait. De csak 
Evelinét, Olivérét nem. Furcsa 
érzés volt. Meg amúgy is, az 
egész olyan... olyan volt.

Nem sejtettem, meddig tart 
ez az eufória, de éreztem, gyor-
san ki kell használnom az al-
kalmat, míg magukkal vannak 
elfoglalva. Megragadtam a tás-
kám, és amilyen halkan csak 
tudtam, lesiettem a lépcsőn 
egyenesen az előszobába. Fog-
tam a kulcsot, megfordítottam 
a zárban, mintha nem is jár-
tam volna még otthon aznap, 
mintha semmit sem láttam 
volna.

A bátyámék további egy év 
járás után szakítottak. Olivér 
a szokásos érzelmi távolság-
tartással kezelte az ügyet, s 
viszonylag könnyedén túltette 
magát rajta. Fogalmam sincs, 
Evelinnel mi történt ezután. 
Egyszer-kétszer láttam őt a 
suli folyosóján, köszöntünk is 
egymásnak meg minden, de 
sosem mertem tőle megkér-
dezni, hogy van. Érettségi után 
elhúzott Spanyolországba, és 
azóta nem láttam. Kíváncsi va-
gyok, boldog lehet-e ott. Sosem 
gondoltam, hogy illene hozzá 
a napsütötte tengerpart és a 

nyári hőség. Ha őrá gondolok, 
mindig november van, teljesen 
mindegy, épp milyen az évszak 
vagy az időjárás.

Lassan én is befejeztem a kö-
zépiskolát, és egyetemre men-
tem, mérnökire. A fél óraren-
dem fi zikából áll. A számítások 
legalább elterelik a fi gyelmem 
a hülye gondolatokról. Gyor-
san és ügyesen berendezked-
tem az új életemben, felvettem 
a ritmust, amely szerint máig is 
élek. Mégis van, ami a sok vál-
tozás után is megmarad. Azt hi-
szem, semmi sem változtathat 
azon, ahogy az a végtelen pil-
lanat hatott rám tizenhat éves 
koromban. Amit akkor láttam 
és éreztem, alapvetően meg-
határoz engem, és semmit nem 
tehetek ellene. Igaz, nem is na-
gyon akarok, pedig lehet, hogy 
kellene. Egyik barátnőmet sem 
tudtam megtartani két-három 
hónapnál tovább, s bárkivel 
bújtam ágyba, sosem élveztem 
igazán. Állandóan ugyanazt az 
arckifejezést keresem a lányok 
arcán, ugyanazokat a görcsös, 
de egyidejűleg ernyedt, szinte 
tehetetlen mozdulatokat, azo-
kat az önkéntelen rángásokat. 
Azt az odaadást, megadást, 

átadást. Sosem találtam, azok-
ban sem, akik tényleg sze-
relmesek voltak belém. Nem 
bennük, bennem van a hiba. A 
lelkem mélyén mindig is érez-
tem valamilyen nem általam 
generált, de nagyon is való-
ságos távolságot köztem és a 
lányok között, illetve a min-
denkori énem és a között a sze-
mély között, aki velük vagyok. 
Olyasféle távolság lehet ez, ami 
a bátyámat lengte körül, vagy 
másmilyen, nem tudom. Min-
den történést az életemben tá-
volságtartással kezelek, kívül-
ről látom magam, csak az, az az 
egyetlen pillanat volt, amely-
ben tényleg jelen voltam, pedig 
annál kívülállóbb nem is lehet-
tem volna. Mégis jelen voltam, 
ott egyedül. Mintha mindig 
csak ebben élnék, és életem 
minden további pillanatában 
csak ezt az egyet keresném. 
És persze az is okozhatja a hi-
ányérzetet, hogy engem egyik 
lány sem szeretett annyira, 
amennyire Evelin szerette a 
bátyámat. Igen, az összes ba-
rátnőmben, összebújásomban, 
egyéjszakás kalandomban fo-
lyamatosan Evelint keresem. 
De nem találom.
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rejtvény 
SZERELMES  TÖRTÉNETEK  NYOLC  IRÁNYBAN
Romantika, szenvedély, szerelem vagy éppen erotika jellemzi azt a 34 történetet, amelynek címét nyolc irányban rejtettük el. A ki nem húzott betűk összeol-
vasva adják a megfejtést, egy hasonló témájú regény címét. A megfejtéseket május 31-ig várjuk a lilium@liliumaurum.sk-ra. A helyes megoldók között értékes 
könyvcsomagot sorsolunk ki.  Áprilisi rejtvényünk nyertese Kázmér Anikó (Nagyabony). Gratulálunk! 

Készítette: 
Z. Németh István

A FŰ DALOL (Doris Lessing)
A KEZDET (Borsa Brown)
A LÁNYKÉRÉS (Tasmina 
Perry)
A VILLA (Anne Jacobs)
ÁBRÁND (Federico De Roberto)
ÁDÁM ÉS ÉVA NAPLÓJA 
(Mark Twain)
ÁLOMNOVELLA (Arthur 
Schnitzler)
ANNA KARENINA (Lev 
Tolsztoj)
AZ ANGOL BETEG (Michael 
Ondaatje)
AZ ÉDEN (Jamie McGuire)
BIZTOS RÉV (Nora Roberts)
BOTRÁNY (Amanda Quick)
BOVARYNÉ (Gustave Flaubert)
DEKAMERON (Boccaccio)
DIANA (Zsigray Julianna)
ÉDES (Szép Ernő)
HOLNAP (Guillaume Musso)
ILONA (Hans Habe)
JADVIGA PÁRNÁJA (Závada 
Pál)

JÁTÉK (Thury Zsuzsa)
KETTEN (Jurij Bondarev)
LÁZADÁS (Alberto Moravia)
LÁZADÓ (Alexandra 
Adornetto)
LOLITA (Vladimiv Nabokov)
LOVE STORY (Erich Segal)
OLGA (Bernhard Schlink)
RÓMEÓ ÉS JÚLIA (William 
Shakespeare)
SZERELEM (Déry Tibor)
SZERESS! (Michel Quoist)
SZINDBÁD (Krúdy Gyula)
TÖVISMADARAK (Colleen 
McCullough)
ÚJHOLD (Alexandra 
Adornetto)
VÁGY (Hanne Ørstavik)
VERA (Grecsó Krisztián)

Bese Bernadett (1996) prózaíró, szerkesztő
Bolemant László (1968) költő, műfordító, 

szerkesztő, fotós
Csillag Balázs (1988) prózaíró, animátor
Csütörtöky Ladislaus (1973) költő
Fábián Gergely (1986) újságíró, 

szerkesztő, fotós
Fellinger Károly (1963) költő
Finta Viktória (2000) egyetemi hallgató
Jancsó Péter (1986) prózaíró, szerkesztő
Juhász Dósa János (1969) színházi szak-
ember, újságíró
Kalász István (1959) költő, író, műfordító
Kulcsár Gábor (1998) egyetemi hallgató, 

újságíró
Kovács Jolánka (1958) író, költő, 

műfordító

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

Nagy Erika (1961) prózaíró, a SZMÍT 
titkára

Rajczi Adrienn (1971) prózaíró
Somogyi Szilárd (1969) újságíró
Száraz Pál (1954) író, költő
Tóth László (1949) költő, író, művelődés-
történész, szerkesztő
Varga Melinda (1984) költő 
Z. Németh István (1969) költő, író, 

szerkesztő

Lapszámunkat Tasnádi Szandra szob-
rász és képzőművész alkotásaival illuszt-
ráltuk.

Évfordulók
Május 3-án tölti be 61. életévét Hodossy Gyula, a Szlovákiai Magyar Írók 
Társaságának elnöke, a Lilium Aurum Könyvkiadó alapítója, igazgatója. 
Munkásságáért 2020-ban Magyar Arany Érdemkereszttel tüntették ki. Első 
kötete, a Hivatalos versek, 1993-ban jelent meg. Ezt követték olyan kötetek, 
mint A szerető önfegyelem, Fátyla jókedvemnek, Szövi a lélek a vásznát, Ma 
elkezdődik bennünk a szeretet. Legutóbbi kötete tavaly jelent meg Minden 
addig címmel.

Május 14-én lenne 86 éves Révész Bertalan irodalomtörténész, egyetemi 
docens. Elsősorban a magyar reformkor irodalmával és Czuczor Gergely 
munkásságával foglalkozott.

Május 14-én lenne 55 éves Talamon Alfonz író, a Szabad Újság szerkesztője. 
Munkásságát Tsúszó Sándor- és Madách-díjjal jutalmazták. Első kötete 
1988-ban jelent meg A képzelet szertartásai címmel, ezt követte a Gályák 
Imbrium tengerén című regénye, Az álomkereskedő utazásai című hét 
elbeszélést tartalmazó kötete és Samuel Borkopf: Barátaimnak egy Trianon 
előtti kocsmából című regénye. 

Május 19-én lenne 56 éves M. Csepécz Szilva, Madách- és IBBY-díjas író, 
költő, szerkesztő-riporter. Első verseskötete, a Történések küszöbén 1994-
ben jelent meg, ezt követte több gyermekeknek szóló könyv, továbbá egy 
felnőtteknek szóló regénye, az Egyszerű viselet.

Május 20-án tölti be 80. életévét Karol Wlachovský szlovák műfordító, 
pedagógus. Diplomata volt Budapesten, több egyetemen tanított műfordítást. 
Grendel Lajos 11 kötetét fordította szlovákra, továbbá Mikszáth Kálmán 
munkásságával is hosszú időn át foglalkozott. 

Május 21-én tölti be 73. életévét Bodnár Gyula újságíró, szerkesztő, költő. 
Évekig az Új Szó kulturális rovatának szerkesztője, majd vezetője, a Studio Plus 
TV szerkesztője, riportere, bemondója, a Nap kiadó főszerkesztő-helyettese 
1995-től a Csallóköz hetilap főmunkatársa, a Katedra folyóirat főszerkesztője. 
2014-ben negyven évig tartó szünet után újra versekkel jelentkezett, ezeket a 
Hátsó pad és az Érkezés Aritmiából kötetekben publikálta. 

Május 24-én töltené be 98. életévét Dénes György Madách-díjas költő, 
műfordító, szerkesztő. Huszonegy kötete jelent meg, közülük az első, a Magra 
vár a föld 1952-ben. Ezt követték olyan kötetek, mint az Évek hatalma, 
Mélység fölött, Szemben a mindenséggel, Virágzó némaság, Elfogy a fény, 
Hattyúk éji dala. 

Május 25-én tölti be 70. életévét Hunčík Péter pszichiáter, politikus, író. 
2009-ben megjelenő Határeset című regényéért elnyerte a Bródy Sándor-
díjat, ami az év legjobb első kötetes prózaírójának jár. Ezt megelőzően több 
politikai és pszichiátriai témájú könyv szerzője. 

Május 29-én lenne 100 éves Tóth Tibor író, műfordító, kultúrpolitikus. Az 
1948 utáni szlovákiai magyar irodalmi és kulturális élet szervezője, részt vett 
a magyar könyvkiadó, az Írószövetség magyar tagozatának és az Irodalmi 
Szemle életre hívásában. Magyarra fordította többek között Hašek és Čapek 
számos művét.

megjelent 
H. Nagy Péter Mikromechanizmu-
sok című kötete Kétperces írások 
sf-művekről alcímmel jelent meg. 
A kötet 77 írást tartalmaz 7 ciklus-
ra bontva, amely egy könyvtárnyi 
sci-fi  kötetet mutat be.

LAPSZÁMUNK SZERZŐI

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


