előretolt

IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET

felvidék

2

Kovács László –
Az államalapító

8

II. évfolyam 8. szám

Jezsó Ákos –
Két bevonulás

11

Bresztovszky Ernő –
A zsákmány

14

Garamvölgyi
Szilvia –
Időutazások(k)

“

2021. augusztus

“

hely ő rs é g

Szent
István egész
tevékenységével
olyan értékrend
közvetítője és
elfogadtatója
volt, mely új
erkölcsi rend
alapjait vetette
meg a magyar
társadalomban.

(Kovács László)

vezérvers
Garay János

S amerre megy, malaszttal telvék lépései,

„Megírva áll – imígy szól, osztván ajándokát –

Szent István, az apostol

Istent s vallást hirdetnek ihlett beszédei;

Ki a szegényt ruházza, az nékem ád ruhát;

Gyűléseket s imákat ország- s honszerte tart,

Ki tápot ad az éhnek, az nékem adja azt.”

Jézus szelíd hitére térítvén a magyart.

S a háladók szeméből örömkönnyűt fakaszt.

S amerre int kezével, egyházak gazdagon,

S midőn a csendes éjjel felvonja sátorát –

S kolostorok épülnek regényes ormokon,

Elhagyja észrevétlen nem egyszer csarnokát,

Fényes királyi várból egy férfi lép elő,
Vállát palást takarja, bokáig gördülő.
Magas halántékáról hosszú fürt göndörül,

Melyekben, örömére, megtérített hívek

S mert tetteit a kandi szem most meg nem lesi,

Arcában méltóság s kegyesség képe ül.

Az Úr dicsőségére zsolozsmát zengenek. –

A szenvedőt lakában titkon fölkeresi.

Lassan, de hatalommal a férfiú halad;

Így járja bé az ország téres határait,

S feleslegét felosztja egyformán, emberin,

Így mén a tiszta égen tovább, tovább a nap.

A dúsak palotáit, szegények kunyhait,

Igazságos bíróként az inség emberin;

Ki ő? Ki vajon a hős? Viselne koronát:

S ahol csak megjelenhet, mint jótevő ragyog;

Az éhezőnek étket, ruhátlannak ruhát,

Dicső tekintetéről királynak tartanád.

Áldásival töltöznek szegények, gazdagok.

A kórban szenvedőnek gyógyírt kezével ád.

A férfi városokról el városokra lép,

Övében kettős erszényt hord; a kisebb övé,

Ki ő? E szeretetnek s kegyesség angyala?

Minden nyomon sereggel tódul felé a nép.

A másik és nagyobbik sinylő szegényeké;

Vagy földre szállott újra az Úr apostola?

Egy üstökös csillag szállt az égről földre le;

Megtölti ezt naponként, s lelkében megörül,

Egy ezredév után jött Krisztusban a dicső –

A csillag ő, a népség a csillag üstöke.

Midőn a nap végével fenékeig ürül.

István, a magyaroknak első királya ő!

Felsőkirályi (Fotó: Mester Tibor)
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fordulópont
AZ ÁLLAMALAPÍTÓ
„Elhozták hát a szentszéktől
az apostoli áldás levelét a koronával és a kereszttel együtt
és Isten kedveltjét, István királyt az olajkenettel felkenve a
királyi méltóság diadémjával
szerencsésen megkoronázták,
rendelkezésére bízták az egyházaknak és népeinek mindkét törvény (világi és egyházi)
alapján történő igazgatását.”
Olvashatjuk a Szent István-legendában.
A keresztény világ második
évezredének első napján – 1001.
január 1-jén – Esztergomban
királlyá koronázták Istvánt, a
honfoglaló Árpád leszármazottját, ezzel megtörtént a keresztény magyar királyság megalapítása. Magyarország belépett
az európai keresztény államok
sorába.
A magyar történelmi tudat
egyértelműen Szent István nevéhez kapcsolja az államalapítás művét, a keresztény Magyar
Királyság megszületését. A mai
kor emberében (bizonyos újkori
reminiszcenciák következtében
is) valami olyan képzet alakult
ki, mintha az államalapítás valami egyszeri jogi aktus lett volna, mintha csak úgy kikiáltották
volna az állam megalakulását.
Valójában azonban ez egy hoszszú, majd´ egy évszázadig tartó
társadalomátalakulási folyamat
volt, melynek betetőzéseként
1001. január 1-jén Esztergomban keresztény királlyá koronázták a magyar törzsszövetség
fejedelmét. A koronázás egyúttal az új állam nemzetközi elismerését is jelentette.

A történet- és társadalomtudomány szinte semmilyen választ nem tud adni arra, hogy
miért van az, hogy egyes népek
megmaradnak, mások elenyésznek. Hisz valamikor kontinensre kiterjedő hatalma volt a germán gótoknak, vagy a keletről
jött hunoknak, s ma a nevüket
is alig őrzi a történelem. Ugyanakkor jelentéktelennek tűnő
néptöredékekből nemzetek alakulnak ki szerencsés folyamatok
következtében (gondoljunk csak
a románokra vagy a szlovákokra). Ennyi bizonytalanság mellett két dolog azonban bizonyos:
a történelmi fejlődéssel szembeszegülve sokáig nem tarthatják
meg magukat jelentős népcsoportok, s a megmaradást biztosító, intézményesített szervezet,
az állam kialakítása nélkül nagyon kevés esély van a megmaradásra. Szent Istvánt joggal
nevezzük államalapítónak, mert
végső soron ő alakította ki az
állam működő szervezeteit, és
mint szent olajjal felkent apostoli király az egyházszervezet
kiépítésével és irányításával
megteremtette a független magyar egyházat.
De valójában milyen történelmi folyamatot nevezünk államalapításnak? A történész válasza
erre a kérdésre egyértelmű. Egy
rokonsági alapon szerveződő, a
személyi függésen alapuló törzsi
társadalmat kellett területi alapon, intézményes függőségen
nyugvó társadalommá átalakítani. Ez a társadalom-átalakító
politikai folyamat a fejedelmi
központból irányítva még Géza

Kovács László
fejedelem idejében indult, s István idejében tetőzött.
Az államszervezet kiépítésének folyamatában István létrehozta az államirányítás területi
szervezeteit, a vármegyéket.
Várakat építtetett, s a várakhoz
területeket rendelt, kialakítva
így a várak illetékességi körét,
megyéjét. A várak és megyéjük
élére saját emberét, az ispánt
ültette, aki a várhoz rendelt
szabad harcosok, a várjobbágyok vezetője lett. A várakhoz
különféle szolgálatokat ellátó
várnépeket is rendelt. A királyi vármegyék behálózták az
egész ország területét, s a kor
modern államirányítását tették
lehetővé. Az ispánok a királyi
törvények végrehajtói voltak, bíráskodtak a megyéjük területén
élő népek felett. A királyi vármegyerendszer a kor modern
államirányítási szervezetének
számított. Ugyanakkor kiépítette a központi hatalmat is, a
király mellett a püspökökből és
az ispánokból álló királyi tanács
állt, melyben már ekkor is igen
fontos szerepe volt a királyi udvar ispánjának, a nádornak.
Az államszervezet létrehozása
mellett István egyik legjelentősebb érdeme az egyházszervezet
kiépítése volt. Uralkodása alatt
tíz püspökséget hozott létre.
Rendkívül fontos volt, nemcsak
az egyházi szervezet, hanem az
ország függetlensége szempontjából is, hogy az esztergomi püspökséget érseki rangra emelte,
ezzel a német egyháztartományoktól független magyar egyháztartomány jött létre. A

vármegyék területének megfelelően esperességeket szervezett,
s plébániákat, illetve plébániatemplomokat építtetett. Az első
templomok az ispáni várak,
vásáros helyek, királyi, illetve magán udvarhelyek mellett
jöttek létre. Később elrendelte,
hogy minden tíz falu építsen
egy templomot. A szerzetesség
intézményét is meghonosította. Uralkodása alatt jött létre
a pannonhalmi, a pécsváradi,
a zobori és a veszprémvölgyi
apácák monostora. István tehát
saját népe körében apostoli tevékenységet folytatott, s ennek
elismeréseként 1083-ban szentté avatták.
Augusztus 20-a a szentté
avatás napja. A középkori egyházban általában idegenkedtek
az uralkodók szentté avatásától, s kizárólag a hit védelmében elszenvedett mártírhalált
tekintették olyan tényezőnek,
mely alapot adhatott a szentkultuszra. Szent István lett az első
„hitvalló” király, aki pusztán
életszentségével és uralkodói
erényeinek az egyház szolgálatába állításával ki tudta érdemelni a szent címet, aki az igazságos uralkodó (rex iustus) és a
keresztény szent tulajdonságainak szintézisét megvalósította.
Szent István ünnepe a legrégibb
nemzeti ünnepek közé tartozik
Európában, hisz az egyház 1083tól ünnepei közé sorolta első
királyunk szentté avatásának
napját. Ugyanettől az időtől fogva ez a nap országos törvénynap
is volt, tehát világi ünnep is. István ünneplése kezdettől fogva

kettős jellegű: a hit szentjét és az
államfőt is ünneplik személyében. A ma emberének tudatában is szinte elválaszthatatlanul
összeforr ez a kettősség.
Szent István 41 évig tartó uralkodása végén egy nemzetközileg
elismert királyságot találunk a
magyar törzsi fejedelemség helyén. Ezért kapcsolja a magyar
történelmi tudat egyértelműen
István nevéhez az államalapítás
művét, a keresztény Magyar Királyság megszületését. Az utóbbi időkben ezért került előtérbe
az államalapító király személye,
azé a politikusé, aki saját korában a modern európai államok
családjába vezette népét. Ha
csak ezt tette volna, a késői utódok tiszteletét, így a miénket is,
méltán kiérdemelte volna. Ám
Szent István egész tevékenységével olyan, akkor új, keresztény
értékrend közvetítője és elfogadtatója is volt, mely új erkölcsi
rend alapjait vetette meg a magyar társadalomban. A kereszténység felvétele és elterjesztése
ugyanis a keresztény életszemlélet és életmód elterjedését is
jelentette. Úgy alakította át a
magyar társadalmat, hogy az
megtalálhatta helyét kora világában. S ezt az új értékrendet
és erkölcsiséget a saját életének
példájával mutatta meg, és hitelesítette a saját népe előtt, s ezzel
tette számára is elfogadhatóvá.
Ez az ő személyes példája hat
ma is, s akikre ez hat, azok ünneplik fanyalgás nélkül Szent
Istvánt, első királyunkat. Mert
Szent Istvánt a különböző korokban különböző módon és különböző céllal ünnepelték. Sokszor bizony még korának haladó
szellemiségével ellentétes célok
megvalósításában is visszaéltek
a nevével. De amilyen ajánlatos
Szent István életének, személyiségének és tevékenységének
tárgyilagos elemzése, megértése
és követése, olyan haszontalan
az az időről időre feltámadó, sőt
támadó Szent István-ellenesség
bizonyos politikai körökben,
mely már a rá való emlékezést is
visszahúzó, retrográd jelenségnek tekinti.
Ám Szent István már egészen
jól elvan e kisszerű kritikusok
tetszése nélkül is, magyar népünk javát pedig úgysem lehet
megingatni abban a hitében,
hogy az államot alapító, egyházat szervező, személyes példájával az új erkölcsi rend építésében elöljáró szent király volt legjelentősebb történelmi alakja.
Ezért emlékezünk rá tisztelettel
napján, augusztus 20-án.
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NUMERUS NULLUS

Nagy Erika

Beszélgetés a hatvanéves Filep Tamás Gusztávval
– Hogy van az, hogy magától
értetődő természetességgel
igazodsz el a szomszéd országok magyar irodalmában, történelmében?
– Valószínűleg családi hagyomány okán. Tízéves koromtól
szüleim évente elvittek a Felvidékre, majd Erdélybe is, így
elég korán „fölfedeztem” az ottani irodalmat, főleg apámnak
köszönhetően. 1977-ben pedig
megismertem Hervay Gizella
költőt, aki korábbi férje, Szilágyi Domokos, az erdélyi magyar
irodalom kiemelkedő tehetségű
alakjának halála után Magyarországra került. Ő kért meg arra,
hogy ha Kolozsváron járok, keressem meg Király Lászlót, és
kérjek tőle egy példányt a Sétalovaglás című verseskötetéből,
mert írni akar róla. Kolozsváron
az Utunk szerkesztőségében
gimnazista létemre úgy fogadtak, mint valami díszvendéget;
rögtön belecsöppentem, ha nem
is az erdélyi magyar irodalomba,
de az irodalmi életbe. Ez a kapcsolat szoros lett, és többek között gyógyszer – később, ahogy
a helyzet súlyosbodott, élelemszállításban és kéziratcsempészésben is „realizálódott”. Azt
hiszem, éppen Hervay Gizella
révén ismertem meg Tóth Lászlót, aki ráirányította a figyelmemet a felvidéki irodalom friss

eredményeire, elhozta nekem az
új kiadványokat is. Az első cikkeimet az erdélyi irodalomról írtam; az, hogy a nyolcvanas évek
közepétől elkezdtem a felvidéki
irodalommal foglalkozni, tudatos döntés következménye volt.
A nyolcvanas években egyre
erősebb volt a nyomás Erdélyen,
az erdélyi magyarságon, viszont
rengetegen képviselték itthon
az ottaniak ügyét. Érthető, de
aránytalan volt az Erdélyre irányuló figyelem, ehhez képest a
többi utódállam magyar kultúrája szinte ismeretlen volt itthon.
Ezt a figyelemhiányt igyekeztem
valamennyire pótolni.
– Egy negyedévenként megjelenő folyóiratba három
éven keresztül készítettél interjúkat. Mi határozta meg a
kiválasztást?
– A kisebbségkutatásnak –
ami nem egy létező, önálló diszciplína, itt segédfogalomként
használom – nagyon rossz az
érdekképviselete, az önreprezentációja. Viszont az utolsó három
évtizedben rengeteg minden
történt ezen a területen, az eredmények azonban nem mentek át
a köztudatba. A magyar, illetve
a magyarországi kisebbségekkel
foglalkozó új tudósgeneráció tizenkét tagját kerestem meg, az
interjúk a Pro Minoritate című

folyóirat egymást követő számaiban jelentek meg, majd önálló
kötetben is. Nem akartam kánont
képezni – nem is szeretem a zárt
kánonokat –, nem akarom eldönteni, hogy ez a tizenkét kutató
a legfontosabb-e a szakmában.
Engem a munkásságuk és főként
az indíttatásuk érdekelt. A riportalanyok kiválasztásánál volt még
egy szempontom: hogy nálam fiatalabbakat szólítsak meg. Egy tévedésem azonban volt, L. Balogh
Béninek az interjú készítésének
idején kicsi gyermeke volt, biztos
voltam benne, hogy fiatalabb nálam, az életrajzi adatait ugyanis
elmulasztottam megnézni. Beszélgetés közben derült ki, hogy
pár hónappal idősebb, de ez már
nem változtatott semmin.
– Neved szoros kapcsolatban áll Tóth Lászlóéval, hiszen számtalan esetben
alkottatok szerző- és szerkesztőpárost. Honnan a barátság, az ismeretség?
– Apámék igyekeztek segíteni
az áttelepülteken vagy a rövidebb időt Budapesten töltő főleg
erdélyi írókon, így rengetegen
megfordultak nálunk. Persze
azok is, akiknek nem volt szükségük segítségre. Egyszer Hervay Gizi révén Laci is eljött hozzánk – több könyvét ismertem
már akkor –, innen a később

barátsággá, majd munkakapcsolattá szövődött ismeretség.
Nagyon sok alapkutatást végeztünk, közös munkáinkhoz, például a (cseh)szlovákiai magyar
művelődéstörténet
általunk
szerkesztett négy kötetéhez
mozgósítani kellett az embereket. Lacival való kapcsolatomat
egyszer nyilvánosan „mogorva
barátság”-nak neveztem. Voltak
vitáink, összevesztünk – de ez
kellett ahhoz, hogy a munkát
elvégezzük. Ma már, hogy nem
dolgozunk együtt, némi ön- és
köziróniával azt mondhatnám:
a kapcsolatunk még jobb.
– Hogy állsz a szépirodalommal, ezen belül is az
anekdotákkal?
– Valamikor dilettáns költőként indultam, aztán irodalomkritikával foglalkoztam. Ezt főleg
az magyarázza, hogy az 1980as években irodalmi műveken
keresztül lehetett a kisebbségi
társadalmakról beszélni. Írtam
két színdarabot is, megjelentek,
később nem foglalkoztam velük.
Most elkezdtem megírni – pihenésként, szórakozásból vagy
örökhagyásként – régen tervezett
anekdotakönyvem darabjait. Sok
embert ismertem, sok történetet
hallottam, magam is sokszor voltam rossz helyen, rossz időben.
Van egy csomó történetem, eze-

ket kezdtem most leírni. A műfaj
a filozófiából ered, Hermányi Dienes József a maga anekdotái elé
azt írta, hogy ezek a dolgok kicsinyeknek látszhatnak, de okot
adhatnak a nagyobbakról való
elmélkedésre.
– Hogy érzed magad, és mivel foglalkozol mostanság?
– A budapesti Kisebbségkutató Intézetben dolgozom, két
személyi monográfiám készül a
Székelyföldi önképépítés a 19–
20. században program keretében, más kötet-összeállítások,
szerkesztések mellett. A hatvan
év kicsit szokatlan számomra.
Gyakran gondoltam arra, ahogy
öregszem, sűrűsödni fognak
a halálközeli félelmeim. Most
a születésnapom előtt ezt még
nem érzem. Nyilván szerepe van
ebben a négy hónapos Sámuel
Artúr Kristóf Zakariásnak, az
unokámnak, aki itt alszik mellettem az ágyban. A pandémia
miatt nem találkozhattam vele
korábban. Most öt napja itt ülök
Bécsben, az ő „vendégeként“; néhány órán belül föl kell ülnöm a
vonatra – bár nincs kedvem hazamenni.

SOKAK MAGYAR HANGJA
Beszélgetés a hatvanéves G. Kovács Lászlóval
– Elsősorban történelmi, művelődéstörténeti cikkeket közöltél, és cseh, valamint szlovák írók műveit fordítottad
magyarra, a tolmácsolás pedig a fő munkaterületed. Ha
jól tudom, dolgoztál együtt
a szintén hatvanéves Filep
Tamás Gusztávval is. Milyen
volt ez az időszak számodra?
– Saját írásaim száma mostanában kevesebb, főleg a legutóbbi másfél évre jellemző ez.
Leginkább társadalomtudományi és művészeti témájú szövegeket fordítok, de másféléket is,
szépirodalmat ritkábban – s ha
igen, akkor leginkább verseket,
színdarabokat. Viszont egyre
többet lektorálok és szerkesztek,
s ennek örülök. A létfenntartásom alapja a tolmácsolás, általa
tudok vagy legalábbis igyekszem
a felszínen maradni. Sok más
területhez hasonlóan a tolmácsolást is érzékenyen érintette a
világjárvány, alig került sor találkozókra, szüneteltek a konferenciák, a kulturális események.
De ahogy a járvány csillapodott,
2021. augusztus

visszahúzódott, hirtelen – június elejétől – meghökkentően
megszaporodott a tolmácsolások
száma. Most úgy tűnik, hogy ennek a rövid, de nagyon intenzív
„évadnak” lassan vége. Szerettem együtt dolgozni a hangyaszorgalmú, lenyűgöző tudású
és csillapíthatatlan tudásvágyú
Filep Tamással. Roppant alapos
kutató, illetve szerző, mellette
kizárt a lazaság, a felületesség.
A közös munka révén született
könyvekhez, Szvatkó Pál válogatott írásainak kötetéhez és a Rákos Pétert bemutató monográfiához nagyon jó emlékek fűznek.
Azt hiszem, mindkettőnek megvan a helye, szerepe, s mindig
lesznek olvasók, akik haszonnal
forgathatják őket.
– Milyen volt az az időszak,
amikor a a Regióban, vagyis a
csehszlovákiai magyar tudományosság általános kisebbségi szemléjében dolgoztál?
– A Tóth László nevével is
fémjelzett Regio hiánypótló
tudományos orgánum volt. A

rendszerváltás idején, illetve az
utána következő hónapokban,
egy-két évben nagyon sokan az
újrakezdés, az alapítás, a szervezés, az új fejezet nyitásának
lázában égtek. A Regio is ennek
a jegyében született. Rövid ideig az olvasószerkesztője voltam,
illetve a szerkesztőség tagja,
de emellett állásban voltam az
MTA Történettudományi Intézetében, valamint sokat fordítottam és tolmácsoltam, s végül a
Regio nem fért be az elfoglaltságaim közé. Az idő viszonylagos
rövidsége dacára sok jeles, fontos személyiséggel ismerkedtem
meg ott. Többek között Filep Tamás Gusztávval és a magyarországi tudományos élet más képviselőivel. Ez egy olyan időszak
volt, amikor hajtott bennünket a
cselekvés vágya, mert úgy éreztük, hogy fontos dolgokat vihetünk véghez, s benne vagyunk
az események sűrűjében. Tóth
Lacival a nyolcvanas évek végén
ismerkedtem meg, s számomra
megtisztelő módon barátságba
kerültünk. Azóta számos közös

munkánk volt, az irodalom és a
a műfordítás világához tartozó
dolgok. Sokat köszönhetek neki,
s Filep Tamásnak ugyanúgy.
– Pozsonyban érettségiztél, ott
jártál egyetemre. Történész
végzettséget szereztél, majd Magyarországra költöztél. Mennyire volt nehéz a beilleszkedés?
– Budapestre gimnazista koromtól fogva gyakran jártam,
viszonylag ismerős volt a város,
a közeg, elég hamar beilleszkedtem. Az ismerőseim száma is
meglehetősen gyorsan gyarapodott, nekik köszönhetően kezdtem el fordítani, lektorálni, majd
tolmácsolni. Nem kellett hozzá
igen hosszú idő, hogy helyet találjak magamnak a nap alatt. Ebben
segítségemre voltak a már korábban Magyarországra települt
földijeim, de mások is, akikhez
bátran fordulhattam tanácsért,
felvilágosításért. Szívesen említem a neves történészt, Szarka
Lászlót, az elsősorban költőként
ismert, de valójában az irodalom
mindeneseként
tevékenykedő

Tóth Lászlót, Kiss Gy. Csabát, a
kiváló szlavistát és Molnár Imrét,
aki szintén történész, Esterházy
János életrajzírója.
– Miként éli meg az évek
múlását a 60 éves G. Kovács
László?
– Az életkor kérdése nem foglalkoztat, sosem izgatott különösebben az idő múlása. Lehet,
hogy zavaró érzés lesz majd számot vetni azzal, hogy már nincs
hátra egy „második félidő”,
vagy a hoki nyelvén szólva, valószínűleg egy teljes harmadik
harmad sem. De az elmúlt két
hónap annyira sűrű és intenzív
volt, úgy kavarogtak az események és annyi tennivaló halmozódott fel, hogy ilyesmire nem is
nagyon tudok gondolni. Talán
azért sem, mert pillanatnyilag
úgy érzem, hogy ez a kerek születésnap még „odébb” van.
IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET
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92. ünnepi könyvhét
KÖNYVÜNNEP
Hosszú kihagyás után végre újra összegyűlhetünk megünnepelni a könyveket, találkozhatunk a szerzőkkel, irodalmárokkal, barátokkal; élvezhetjük a magyar irodalom és kultúra minden szegmensét a 92. Ünnepi Könyvhéten. Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is a Vörösmarty tér és a Duna-korzó szolgál
majd otthonául szeptember 2–5. között Budapesten a rendezvénynek. A szlovákiai magyar könyvkiadók is nagy energiákkal készülnek a könyvvásárra, az
eddigiekhez hasonlóan több új kötetmegjelenéssel, a tavaly kiadott, és emiatt a koronavírus alatt kevesebb figyelmet kapott kötetek is elérhetőek lesznek.

Hodossy Gyula: Minden addig
A kötet a szerző, Hodossy Gyula hatvanadik születésnapjára megjelent
vadonatúj verseit tartalmazza, mely
filozófiai gondolatokat, tűnődéseket,
kimondott igazságokat tár olvasói elé.
(120 x 185 mm, keménytáblás, 144 o.,
10 euró)

Nagy Erika: Függönyön innen és túl
A szerző rákbetegségből felgyógyultakat szólított meg egyedi módon, akik
történetük elmesélésével útmutatásként szolgálhatnak azok számára, akiket bármilyen módon érint ez a rettentő kór. (125 x 190 mm, keménytáblás,
160 o., 9 euró)

Gágyor Péter: Az eretnek
és a színház
Gágyor Péter, a tapasztalt rendező és
író segít a mai színházlátogatónak,
hogy bepillantson a színházcsinálás
rejtelmeibe, s eligazodjon az esetleges
zűrzavarban. (120 x 185 mm, keménytáblás, 272 o., 10 euró)

Cselényi László:
Akadályok földje. Verstörténések.
Cselényi László legújabb kötete, mely
Vilcsek Béla szerkesztésében jelent
meg, egy rendhagyó költői életút és
alkotásmód bemutatása és összegzése.
(210 x 220 mm, keménytáblás, 328 o.,
18 euró)

Végh Zsoldos Péter:
A tenger sós kenete
A kötet a kanári-szigeteki költők antológiája Végh Zsoldos Péter válogatásában és fordításában. Valamennyiükre
érvényes a Kanári-szigeteken őshonos
mondás: „Egy szigetlakó tekintetében
mindig látod a tengert”. (210 x 220
mm, keménytáblás, 120 o., 14 euró)

Z. Németh István: Tejfehér köd
A kötet húsz új novellát tartalmaz.
Komoly, sokakat érintő, időszerű témákat dolgoz fel. A horror, a krimi, az
irónia, a játék, az abszurd és a meglepetés eszközeit bőven felhasználva, a
témákat gyakran a humor enyhet adó
köntösébe öltöztetve tart kíméletlen
tükröt világunk elé. (120 x 185 mm,
keménytáblás, 168 o., 11 euró)

Fellinger Károly: Barangoló
A szerző, folytatva a barangolást őseink földjén, ezúttal a Komáromi, Érsekújvári, Nyitrai és Lévai járás falvaiba és városaiba invitálja a kedves
Olvasót Balázsy Géza szemet gyönyörködtető illusztrációinak kíséretében.
(160 x 230 mm, keménytáblás, 144 o.,
12 euró)
IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET

Csóka Ferenc: Színország lovagja
A szerző első Szivárvány lovagos mesekönyve 2000-ben készült, az azóta
megjelent Szivárvány lovag összes kalandjait tartalmazza ez a kötet a befejező, vadonatúj történettel együtt.
(165 x 235 mm, keménytáblás 136 o.,
14 euró)

Papp Imre: régiúj versek
A szerző legújabb, negyedik verseskötete egy általa válogatott és összeállított áttekintés az eddig már megjelent
és az újabb alkotásokból.
(140 x 145 mm, keménytáblás, 80 o.,
8 euró)

Fellinger Károly:
Zöld, de nem spenót
A költő harmadik, svéd típusú gyermekverseinek kötete ez, melyet a gyermeki logikával magyarázott frappáns
gyerekmonológok tesznek derűssé és
elgondolkoztatóvá a felnőtt olvasói
számára is. (165 x 235 mm, keménytáblás, 64 o., 10 euró)

Lengyel Piroska Noémi:
A diófa meséi
A kötet írásai által az olvasó részese lehet az egész évben megelevenedő kert
varázslatos átalakulásának, melynek
szereplői az élet szépségeire hívják fel
a figyelmet. (176 x 250 mm, keménytáblás, 72 o., 12 euró)
2021. augusztus
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92. ünnepi könyvhét
Az idei kínálatából pedig a következő köteteket ajánlja a Lilium Aurum Könyvkiadó:

Hodossy Gyula:
Minden addig, hatvanig
A kötet írásaiból, nyilatkozataiból, ünnepi beszélgetéseiből
árnyalt kép rajzolódik ki egy
felettébb tettre kész és sokoldalú vezetőről, Hodossy Gyuláról.
(168 x 237 mm, keménytáblás,
248 o., 16 euró)

Katona Nick:
Lélekszilánkok
Katona Nick első kötete, mely
nem éppen epikus, sokkal inkább lírai munkákat tartalmaz, mondhatni „alanyi” költészet.
(120 x 185 mm, keménytáblás,
96 o., 8 euró)

Balázs F. Attila:
Európai váróterem
Balázs F. Attila több rangos
külföldi díj tulajdonosa. Az
Európai váróterem a szerző
összegyűjtött verseit és fordításait tartalmazza.
(168 x 237 mm, keménytáblás,
408 o., 12 euró)

Bettes István:
Aranygyűrű
Bettes István legújabb kötetének versei az európai költészeti
hagyomány korai időszakához
kötődnek, a megverselt téma
– keresztény szentek históriáinak emlékezetes eseményei.
(120 x 185 mm, keménytáblás,
96 o., 8 euró)

Fellinger Károly:
Bóklászó
Fellinger Károly legújabb falujáró versei a kelet-szlovákiai
járások magyarlakta falvaiba
és városaiba viszik el a kedves
Olvasót, megismertetve jellegzetességeiket, műemlékeiket,
híres szülötteiket.
(160 x 230 mm, keménytáblás, 128 o., 12 euró)

Az AB ART kiadó a következő könyvekkel készül a vásárra:

Kovács Jolánka:
Rímes mesék
Kovács Jolánka meseíró, költő, műfordító, tanár, a Sziveri
János Művészeti Színpad alapítója, a vajdasági kulturális
élet egyik meghatározó személyisége. Meséit felnőttek,
gyerekek egyaránt szeretik
közvetlen, humoros, ízes történetei és formai gazdagsága
miatt.
(200 x 200 mm, füzetkapcsolt,
36 o., 1500 Ft)

Az I. Rimay Nemzetközi
Költészeti Fesztivál
antológiája: Világ,
ideálmodva
Az I. Rimay Nemzetközi Költészeti Fesztivál nemzetköziségét nemcsak a 16 magyar
és 12 külföldi költő, illetve a
díszvendég, Herta Müller Nobel-díjas írónő neve fémjelzi,
hanem a Sárospatak központú fesztivál határokon átnyúló
eseményei. Az antológia ablakot nyit a világra, ideálmodja
azt.
(148 x 210 mm, ragasztott kötés, 152 o., 2100 Ft)

Cinzia Demi: Befogadás
(Fordította Balázs F.
Attila és Soó Éva)
Cinzia Demi Piombinóban
született, Bolognában él és
dolgozik. Irodalomszervező,
szerkesztő, kurátor, az EstroVersi egyesület elnöke. A Befogadás Cinzia Demi három,
rokon ciklusának (Magdolna
voltam, Mária és Gábriel, Az
anyák befogadása) egybeszerkesztett kötete.
(135 x 200 mm, ragasztott kötés, 92. o., 2300 Ft)

Simona-Grazia Dima:
Az élet rejtélye (Fordította Balázs F. Attila)
Simona-Grazia Dima (1958)
temesvári születésű költő,
esszéíró,
irodalomkritikus,
műfordító, tanár, a Román
Akadémia szerkesztője, a Román Írók Szövetségének tagja
(1990-től), a Román PEN Központ tagja, 2006–2016 között
főtitkára. Az ország jelentős
folyóiratainak munkatársa. 25
kötet szépirodalmat tett közzé.
(135 x 200 mm, ragasztott kötés, 68 o., 2100 Ft)

Zalaba Zsuzsa:
Az út felé(n)
Zalaba Zsuzsa 1970-ben született Párkányban. Tizenöt
évig a szlovákiai magyar sajtó
munkatársa, tíz évig a www.
csutkamano.hu honlapjának
egyszemélyes szerkesztője, az
ott szereplő mesék, versek, interjúk, riportok, dalszövegek
szerzője. Első verseskötete,
az Érintések, 1997-ben jelent
meg Pozsonyban az AB-Art
Kiadó gondozásában, az Átkelést 2001-ben a budapesti Ister Kiadó jelentette meg. Ezeket követték a Hét lakat alatt,
A varázstoll és a Titokzatos
kopogás (The mystery oft he
attic) című mesekönyvek. 20
éve Ausztriában él.

Amennyiben valamelyik kötet felkeltette az érdeklődését, és nincs lehetősége az Ünnepi Könyvhéten beszerezni, forduljon bátran szerkesztőségünkhöz,
szívesen segítünk! Várjuk érdeklődésüket a lilium@liliumaurum.sk e-mail címre.
2021. augusztus
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múltunkat kutatva
HOL TEREM A LOKÁLPATRIÓTA?

Hogya György

Interjú Gönczy Bertalannal, Csonkavár jelenlegi gazdájával
Köztudott, hogy Gárdonyi
Géza az Egri csillagok írása közben több munkacímet is elhasznált, latolgatta a Gergő diákot, a Török
gyűrűt, a Hold és csillagokat, és fontolgatta a Hol
terem a magyar vitéz?
címet is, míg végül a már
ismert címnél állapodott
meg. Hasonló címadási
gondjai lehetnek annak is,
aki a királyhelmeci Csonkavár gazdájával, tulajdonosával szeretne riportot
készíteni, hiszen mostanában egyre több cikk, sőt
a neten előadás is megjelent a királyhelmeci ásatásokkal kapcsolatosan.
Ebben a beszélgetésben
rendhagyó módon inkább
a vár történelmének hátterét jártuk körbe.
Gönczy Bertalan számítástechnikai szakember eredetileg szőlészettel és borászattal
kívánt foglalkozni, és a pince
kérdésének megoldása közben
merült fel a gondolat, hogy a
leendő mustnak talán jó helye
lehetne a királyhelmeci Csonkavár pincéjében is. Az elgondolást tett követte, és most
már negyedik éve megfeszített

munkával készíti elő új pincéjét az új várúr.
– Meglehetősen nagyszabású pinceválasztás…
– Királyhelmeci vagyok, és
majd, ha befejezem a munkát, annak ellenére, hogy nem
vagyok különösebben borivó,
a szőlészettel és borászattal
szeretnék foglalkozni. A környéken kezdtem földterületeket felvásárolni, és eredetileg
Nagygéresben akadtam megfelelő feltételekre. Egy barátom javasolta, ha már helmeci
vagyok, miért nem próbálok a
IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET

saját városomban pincét találni, így esett a választás a Csonkavárra. Tárgyalni kezdtem
a régi tulajdonossal, és 2018
januárjától én lettem az új tulajdonos.
– Az 1939-ben hordalékkal feltöltött, ez ideig nem
látott termeket lassan
kiásod, kiásatod és mindenki számára láthatóvá
teszed. A rengeteg munka
és utánajárás azzal is jár,
hogy új információhoz is
hozzájutottál.
Történészekkel, régészekkel, levéltárosokkal és műemlékvédőkkel
tárgyalsz.
Sokan Perényi Péter nevéhez kötik a Csonkavár
eredetét, ám valójában a
Pálócziaknak köszönhetjük, hogy ez a vár felépült.
Mi újat tudhatunk meg a
vár eredeti építőiről a Pálócziakról?
– A Pálócziakkal valóban
nem sokat foglalkoztak eddig,
ám a középkorban egy nagyhatalmú, jó kapcsolatokkal
rendelkező családnak számítottak. Kibontakozásuk a XIV.
században indult meg és a mohácsi csata idején kerültek hatalmuk csúcspontjára. A nem

messze lévő Ung megyei Pálóc
községben volt az eredeti székhelyük, majd Királyhelmec és
Sárospatak is a tulajdonukba
került. A reneszánsz idején éltek, és a hatalmuk kiteljesedését nagyban segítette Mátyás
király. Nem rang, hanem teljesítmény alapján jutalmazott.
Ennek a kornak és eszményeinek köszönhető, hogy nagyon
sok Pálóczi magas beosztásba
került, akár világi, akár egyházi területen. Érdekes örökösödési szokásjogot vezettek be:
a birtokok utáni jövedelemből
minden egyes örökös egyenlő

arányban részesült. Tehát a
vagyont, az ingatlanokat nem
osztották el, hanem a befolyt
adón osztozkodtak. Így megtörtént, hogy a királyhelmeci
várban a két Pálóczi testvérnek két várkapitánya is volt,
mert ily módon ellenőrizték
a beszolgáltatott adókat. Ez
az örökösödési rend egészen
1526-ig maradt meg, amikor is
Pálóczi Antal a mohácsi csatában elesett.
– Az tudható, milyen célból építették a királyhelmeci várat?
– Nem minden várat építettek védelmi célból. Ha egy
Pálóczi – vagy adott esetben
más főúr – utazott, általában
a saját uradalmain keresztül
határozta meg az útvonalat, és
ilyenkor a saját kastélyában,
esetleg kúriájában szállt meg.
Rengeteg szálláshely épült. A
Rákócziaknak például Borsi
ilyen szálláshelyük volt Sárospatakról Munkácsra menet.
Nyilvánvaló, hogy ezek a helyek bizonyos védettséget kellett, hogy adjanak.
– A borsi kastély felújításának apropóján különböző cikkek jelennek meg.
Az egyik szerint a borsi
kastély állandó lakóinak
száma 20-30 fő is lehetett.
Van utalás arra nézve,
hogy a Csonkavár ősét hányan lakták?
– Történelmi iratokban ötször említik, mint várat, hétszer, mint várkastélyt. Ne felejtsük el, hogy egy állandó
helyőrség fenntartása ugyancsak költséges lett volna. Valószínű, hogy az állandó személyzet két-három fő lehetett,
és ha egy rablóbanda támadta
volna meg az épületet, akkor a
helyi lakosok segíthettek a védelmében.
– Mint tudjuk, Pálóczi
Antal a mohácsi csatában
odaveszett, és ezt követően került a vár a Perényiek
kezébe.
– Pálóczi Antal ugyan hagyott hátra testamentumot,
ám a csata után Perényi Péter
azzal rukkolt elő, hogy mielőtt
a csatába mentek, megegyeztek Pálóczi Antallal: ha egyikük odaveszne, a másik örökli
az elhunyt vagyonát. Bár ez
az irat nem került elő, Perényi Péter mégis kisemmizte
a Pálóczi-rokonságot. Ebben
szerepet játszott az, hogy hatalma, befolyása nagyon megerősödött, hiszen időközben
koronaőr lett. A Pálócziak

teljesen tehetetlennek voltak
ellene.
– Tehát ettől az időtől
kezdve beszélhetünk Perényi váráról. Az új tulajdonos hozott változást a
vár és vidéke szempontjából?
– Perényi nagy hatással volt
nemcsak a vár, hanem az akkori Magyarország történelmére
is. A várral kapcsolatosan anynyit tudunk, hogy a régi falakhoz hozzáépíttetett, és az építkezés közben már figyelembe
vették a haditechnika fejlődését is: az új falak 1,8 méter vastagok voltak, hogy az esetleges
ágyúzásnak is ellenálljanak.
Ami az ország történelmét il-

leti, köztudott, hogy Perényi
egész életében kétkulacsos
politikát folytatott. A mohácsi
csatát követően, koronaőrként,
ott tartotta a koronát Szapolyai
János koronázásakor, és nem
sokkal később már Ferdinánd
mellett is eljátszotta ugyanezt
a szerepet. Úgy vélem, azzal,
hogy elvitte a koronát Ferdinándnak, döntő mértékben
befolyásolta a magyar történelmet.
– A vár felújítását az új várúr saját pénzből fedezte?
– Fennmaradtak levelei,
többek között Bártfa és Kassa
vezetőségének címzett levelek, amelyekben Perényi arra
hivatkozva, hogy ő koronaőr,
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mindenfajta segítséget szívesen fogad, tehát nemcsak
pénzt kért, építőanyagot és

munkásokat is elvárt a segítőkész városoktól. Az ásatások
során lassan meg is mutatkoz-

nak az újabb falak és az újabb
építkezési technológia nyomai,
sőt azt is felfedeztük, hogy időközben a várat valakik meg is
rongálták. Egyelőre nem találtunk írásos anyagot azzal kapcsolatban, mi történhetett, de
szemmel láthatóan még a császári lebontási rendelet meghirdetése és érvénybeléptetése
előtt is történt a várban erőszakos rombolás, amelyet csak
tessék-lássék módon hoztak
rendbe. Perényi erőszakos birtokszerzései azzal jártak, hogy
a mohácsi csatában elesett nemesek kúriáit akár törvénytelen módon is megszerezte. Ám
nyilvánvaló, hogy a védelmükre és a megőrzésükre, netán
újjáépítésükre nem volt sem
pénze, sem ideje, sem energiája. Elképzelhető, hogy ennek

okán történtek ezek a rombolások.
– A helyiek fantáziáját
nagyon izgatja, hogyan is
nézhetett ki ez a vár, akár
a Pálóczi, akár a Perényi
korszakban. Lassan beletörődtünk abba, hogy a
környező és elérhető levéltárakban nem akadtunk
ilyen ábrázolás nyomára.
Neked vajon sikerült?
– Nem, de engem is nagyon
érdekelne. Azonban van egy
nyom, amelyen el lehetne indulni, éspedig a Perényi által
foglalkoztatott két olasz építész. A sárospataki vár építéséhez ugyanis Olaszországból
hozatott építészeket, és ők
nemcsak a pataki vár építésében, de feltételezhetően több

Perényi tulajdonban lévő építmény felépítésénél, rendbehozatalánál, átépítésénél is munkálkodtak. Elképzelhető, hogy
valamely olaszországi levéltárban nyomára akadhatunk
azoknak a terveknek, amelyek
alapján az építészek dolgoztak.
A Csonkavár körüli munkálatok még évekig eltartanak, ám az, hogy „valami megmozdult”, máris
elégedettséggel és érdeklődéssel tölti el nemcsak a
helyieket, hanem az idelátogatókat is. Pár év múlva
hangulatos borozó, lapidárium, idegenforgalmi
iroda és gyönyörű kilátást
biztosító terasz várja a
Csonkavár és a történelem elkötelezettjeit.

vers
Varga István

Nem a nyárban vagyunk otthon

üzenet

Mi nem a nyárban vagyunk otthon,
a mi nyarunk egy kirándulás,
minket átvisznek majd a kompon,
a mi nyarunk délibábozás.

lesz hogy fürdesz egy éjjelen
(jó lenne ha velem – de nem)
lebegsz hanyatt a sós vizen
nagy csend lesz s szellő is kevés
elül a hullám-csevegés
s füledet fura zizegés
lepi el s pici alakok

Mi nem a nyárban vagyunk otthon,
a nyár hevében varjú károg,
vágyak nyakörve szorít folyton,
még rám vársz és én reád várok.

úsznak veled – a csillagok
buknak fel-le s nem is tudod
hogyan került az űrre rés
langy tengeren hideglelés
döf tűnt világ szívébe kést
épp oly szótlanul s névtelen
ahogy nyárnak a tél üzen

Mi nem a nyárban vagyunk otthon,
forrongó húsokra száll a légy,
nem lógunk fán, nem lógunk csonton,
gleccser öntözi szívünk tövét.
Teléig őszül a vén vándor…
(mit írok össze itt, bolondon?),
a nyár illékony, mint a kámfor,
mi nem a nyárban vagyunk otthon.

Kérdés
Támad-e
a gondolat fölé
derengő
hajnalcsíraként
libbenő pára
hűvös lankák
hullámai közt
ráfekszik-e
a nappal
bohóc-sipkás éjszakánkra
ciripel-e
hóemberfülünkbe
tücsök
elér-e
a zene színeváltozása
élesíti-e
görbéjét a tükör
mosolygunk-e
a halálra
várva?
2021. augusztus
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KÉT BEVONULÁS
Felbolydult a világ. Hajnalban
fémes csikorgásra, érces nyikorgásra, motorbúgásra és heves kutyaugatásra ébredt. Pont
a születésnapján. Úgy tervezte,
hogy bográcsozással ünnepli
ezt a napot. Az ötvenhatodikat. Meghívta a barátait. Már
két hete csak ezen járt az esze.
Hogy mindenki eljön. Dani, a
történelemtanár, aki az úri világból itt felejtett, elegáns kéztartással fogta a cigarettáját, és
a párttitkár rosszallása ellenére is csökönyösen kézcsókkal
köszöntötte a hölgyeket. Még
Icust, a fizikatanárt is, akitől
amúgy mindenki tartott, mert
köztudomású volt róla, hogy
rendőrségi besúgó. Icusnak
pontosan ezért volt tekintélye.
Mert mindenki jóban akart vele
lenni. Még a tejboltban is előre
köszöntek neki a népek. Csak a
fejkendős Mariska néni nézett
rá megvető tekintettel. Amikor
meg Icus kiment a tejboltból,
Mariska néni mindig keresztet
vetett utána. Bár Mariska néni
a Terka fekete macskája láttán
is keresztet szokott vetni. A
rontás ellen! – mondogatta. A
bográcsozásra meghívta a plébánost is, mert az utóbbi időben már szóba mertek állni vele
a népek, hiszen szabadon mehetett mindenki a templomba.
A plébánost tényleg szerette.
Szép szavú, bölcs szentbeszédeket tartott, a fiúkkal pedig
minden este focizott a plébániakertben. Mert már ezt is
lehetett. Focizni. A pappal. A
plébániakertben.
Január óta, hogy Prágában
Dubček lett az új első titkár, itt,
a faluban is minden szabadabb
lett. Már verseket is lehetett
írni. Magyarul! Nem is tudta,
hogy Dani egy költő, és hogy
annak idején, még a magyaridőkben, vagy ahogyan a há-

Pográny

IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET

ború óta hívják, a fasiszta megszállás éveiben, egy kassai lap
több versét is lehozta. Benešék
alatt azonban Dani is elnémult.
Mert akkor nem csak a magyar
verseket, de még a magyar szót
is tiltották. És Dani mindkettőt
magába fojtotta. Akkor kezdett csak oldódni Dani lelke,
amikor néhány évvel ezelőtt
megnyitották a háború után
bezárt Szent János Római Katolikus Elemi Iskolát. Persze
más néven, mert ez itt már újra
Csehszlovákia, és ez az ország
a szocializmust építi, úgyhogy
az iskolát egyszerűen csak így
hívták: Základná deväťročná
škola. De mégis: itt, az iskolában már újra magyarul tanulhattak a magyar gyermekek.
Most meg már ott focizhatnak
a templomkertben a pappal. És
amikor szögletre gurul a labda, nyugodtan azt kiálthatják,
hogy „hlupi”! Csak a papjuk szól
olyankor rájuk, hogy azért ez
már mégse, de más nem történik. Csak egy enyhe fejcsóválás.
És a bográcsozásra meghívta a
Nellit is, felesége legjobb barátnőjét. De most még csak át sem
tudna menni hozzá, mert szemben, az út túloldalán lakik. És
az úton, a kövesúton, katonai
teherautók végeláthatatlan sora
halad Észak felé.
Magyar katonák. Ezt egyből tudta. Az egyenruhákból
és a teherautók rendszámából.
Meg abból is, hogy nem mindegyik teherautó katonai. Jó néhánynak az oldalán hatalmas
„TEFU” felirat virít. Az unokatestvére a TEFU-nál dolgozik,
Győrben. Innen tudta, hogy
ez azt jelenti: Teherfuvarozás.
Egy magyarbóli állami vállalat neve. Az unokatestvére is
itt lakott a faluban, mindjárt a
templomkert mögött, de a háború után a komiszár az egész

Jezsó Ákos
családja nevét felírta a kitelepítendők listájára és menniük
kellett. Most Győrben élnek. A
házukba egy szlovák kolonista
családot költöztettek, valahonnan Nyitra fölül, földjüket pedig beolvasztották a közösbe.
Az út mellett szép lassan
összegyűlt az egész falu. Az emberek a teherautók által felvert
porfellegben némán nézték a
tovagördülő magyar katonákat,
amint masszív tömbben haladnak Észak felé. Senki sem kiáltott rájuk. Még csak nem is intettek feléjük. Csöndben nézték
a katonákkal zsúfolt teherautókat, amint mennek, Észak felé.
Észak felé, mint Horthy katonái, egykoron.
Emlékezett.
Mert azt is átélte.
Harminc éve.
1938-ban.
Akkor Komáromban élt. Neki
Komárom mindörökre megmaradt Komáromnak, bárhogy is
hívta a Trianon utáni új állam.
Emlékezett.
Akkor már második napja érvényben volt a kijárási tilalom.
Kihalt városnak tűnt Komárom. Az emberek bezárkóztak
lakásaikba, az ajtókat, kapukat
kulcsra zárták, hogy a nyomozók, a csendőrök, vagy a katonai rendőrök még véletlenül
se ronthassanak be az otthonaikba, hogy a hazatérés előtti
utolsó nap gyötrelmeit és kínzó
várakozását valahogy békében
tudják átvészelni. Mert igenis
akkor, 1938-ban így gondolta
Komárom népe: HAZATÉRÉS.
Emlékezett: az ablakokat
vastag sötétítő függönyök takarták, fény sehol sem szűrődött ki, csak a kéményekből felszálló füstcsíkok jelezték, hogy
a várost mégsem hagyták el lakói. A borongós, nyirkos, hideg
reggelt nem tudta felmelegíteni
a Nap gyenge ereje. A szélesen
hömpölygő Duna túlpartján
elterülő déli testvérváros felől
halkan, alig hallhatóan egy légoltalmi sziréna hangjait hozta
magával a meg-megújuló erővel
támadó szél.
Két kürtös kíséretében egy
magyar őrnagy gyalogolt az Erzsébet híd közepén. Parlamenterek voltak.
Határozottan, fürgén lépkedtek, mégsem siettek. Mozdulataikban a kapkodásnak még
csak a nyomát sem lehetett
látni. Amikor a Duna közepére
értek, az Ó-komáromi hídfőt
vigyázó cseh katonák résnyire
nyitották a hidat keresztben
lezáró spanyol drótbakot. A
parlamenterek nem sokkal később odaértek. Néhány lépéssel
a szögesdrótakadály előtt megálltak. Két katona kíséretében
ekkor eléjük lépett egy cseh

őrnagy. A tisztek úgy néztek
hűvös tekintettel egymásra,
mintha ölni készülnének. Mégsem rántották ki a fegyvereiket,
inkább csak álltak, és farkaszszemet néztek egymással.
Hosszúnak tűnő pillanatokon keresztül.
Aztán tisztelegtek. Kísérőik
erre szobormerev vigyázzállásba vágták magukat. A cseh
őrnagy intett a kezével, hogy a
magyarok kövessék, és szó nélkül sarkon fordult. Mindnyájan
átléptek a drótakadály vékonyka nyílásán, és beszálltak abba
az éjfekete autóba, amelyik járó
motorral várakozott a szögesdrótok túlvégén. Az autó meg
sem állt a régi Vármegyeházáig. A cseh őrnagy bevezette
a magyar parlamentereket az
épületbe, hogy a díszteremben
a Cseh-Szlovák állam nevében
a Magyar Királyság részére hivatalosan is átadja Komáromot.
Pontban tizenegykor léptek
ki az épület kapuján.
A magyar őrnagy és a kíséretében lévő két kürtös beszállt az
éjfekete autóba, s az visszatért
a hídhoz. A cseh katonák akkor
már nem álltak a feljárónál.
Hírük-hamvuk sem volt.
A szögesdrótok között magányosan fütyült a szél.
A két magyar kürtös megállt
az út közepén, és teli tüdővel
nekifogott az ébresztő kürtjelének. Nem tudták végigjátszani, mert szinte már az
első hangokra megszólaltak a
közeli hajógyár légoltalmi szirénái. Aztán egy másik gyár
szirénái is. Pillanatokon belül
felbúgott az összes komáromi
gyár szirénája. És megszólaltak
a harangok is, a város összes
templomának összes harangja. És a hangorkán jelére kitárultak az ajtók és a kapuk, és a
város lakossága a lefüggönyözött ablakú házakból kizúdult
a napfényre. Megteltek az utcák, a terek, az emberek pedig
őrjöngve kiabáltak, éljeneztek,
ölelték egymást és sírtak, és azt
kiabálták, hogy „Végre!” „Itt a
szabadság!”, és kiabáltak még
mindenféle, szinte érthetetlen
szavakat is, amiket csak a szájukon az öröm és a szabadság
első, mámoros pillanataiban
ki tudtak ejteni. A hídon pedig
megjelent a Magyar Királyi
Honvédség első alakulata, egy
utászszázad, hogy szétszedje és
eltakarítsa az akadályokat. A
katonák nem bíbelődtek sokat,
egyszerűen a Dunába lökték
a spanyol drótbakokat, a kifeszített szögesdót tekercseket, a
betonból készített tankcsapdákat, a farönkökből ácsolt akadályokat, és a vámház mellett,
az Erzsébet híd feljárójának
megtisztított útvonala mentén

kétoldalt díszőrséget formáztak. Ekkor indultak meg a déli
testvérvárosból a honvédség
végeláthatatlan menetoszlopai.
Az emberek virágesővel
fogadták az Erzsébet hídról a
városba lépő katonákat. Egy
szempillantás alatt lobogódíszbe öltözött az őrjöngve ünneplő
Komárom. Mintha húsz éven
keresztül vigyázták volna, s
most csak elővették a rejtekből,
úgy került minden kapualjba,
minden ablakba és kirakatba
egy-egy nemzeti színű zászló,
pánt vagy szalag. És tényleg.
Húsz éven keresztül óvták, vigyázták a piros-fehér-zöld színű lobogót, nem törődtek azzal,
hogy börtön járt a rejtegetéséért, nem égették el, nem dobták el, legfeljebb jól elrejtették
valahol. Olyan helyen, ahonnan elő lehetett venni. És most
elővették. Húsz év után. A nemzeti színű zászlók sűrű hada
valósággal elborította a házak
falait. Még csak most mentek
el a csehek, és máris elfelejtették őket, hiszen az öröm pillanatában ki gondol a búra? Az
ablakok tárva-nyitva, a sötétítő
függönyök mosolygó arcú lányoknak és fiúknak, időseknek
és gyerekeknek adták át helyüket, akik virágokat dobáltak az
utca kövére. A házak ablakaiból
úgy hullottak a virágok, mintha
az égből potyognának, mintha
a Nap könnycseppjei lennének.
A virágok pedig az út kövére estek, hogy a honvédség bevonuló
katonái szirmokon keresztül
meneteljenek Észak felé, Érsekújvár és az azon túli demarkációs vonal irányába.
Visszazökkent a jelenbe.
Nézte, nézte, hosszasan nézte a kövesút porát felverő magyar katonai oszlopot. Nem volt
zászló. Semmi sem volt. Csak a
katonák, az idegen katonák. Kik
ezek? Miért jöttek? Mit hoztak
magukkal és mit visznek el, ha
majd egyszer elmennek? Megszállók? Felszabadítók?
Nem tudta a választ. Csak
azt tudta, hogy ezek az idegenek, ezek magyarok. Épp úgy,
mint ő és itt, a faluban mindenki. Egy nyelvet beszélnek,
egy nép fiai. És mégis… Tudta,
érezte, félve rettegte, hogy amikor a bevonulók egyszer majd
elmennek, magukkal viszik a
frissen elnyert szabadságukat.
Dani verseit, a plébános szentbeszédeit. Meg a focizást, a
templomkertben. Talán csak,
ha a „Hlupi!” marad utánuk.
Felbolydult a világ.
Semmit sem értett belőle.
Csak félve tekintett a jövőbe.
És elfelejtette, hogy aznapra
bográcsozásra hívta a barátait.
A születésnapjára. Az ötvenhatodikra.
2021. augusztus
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VÉGE A NYÁRNAK
„Pár ház volt köztünk, s talán
egy-két év...”
A magnó kicsit recsegett. Andreát nem zavarta, sejtette,
hogy nem a készülék, hanem
az édesanyja avitt kazettája tehet róla. A szülői házból hozta
magával annak idején. Most
véletlenül bukkant rá, s ahogy
szólt a „Szép Júlia”, Andrea
egy pillanatra elhitte, hogy
még mindig huszonhárom
éves. Pedig már a saját konyhájában mosogatott. Este tíz is
elmúlt, a gyerekek rég lefeküdtek. Nem sietett a munkával. A
kezén maradt pár szappanbuborék, valahányszor kiemelt
egy tányért a mosogatóléből,
próbálta kifújni a frufruját a
homlokából. Már egész szépen
megnőtt. Leeresztette a vizet a
lefolyón, és eltörölte az utolsó
evőeszközt is. Jöhetett volna a
relaxálás, egy kis tévé, de nem
érezte magát fáradtnak, hát
nekilátott leolvasztani a hűtőt.
Épp itt az ideje.
Várt. Nem fogalmazódott
meg benne szavak formájában, de akkor is várt, minden

mozdulatával, lélegzetvételével, minden apró zajjal, minden porcikájával.
Kipakolta a zöldségeket, a
jogurtokat, a lealufóliázott fél
dinnyét és egy üveg fehérbort.
Ez utóbbit még Balázs bontotta fel, alig egy deci hiányzott belőle. Három hónapja
még úgy gondolta, megvárja
őt, megisszák együtt, ha minden rendbejön. Fenébe is a
hűtővel! Sietve visszarakott
mindent, csak a bort hagyta
az asztalon, öntött magának
egy pohárral, s kivonult vele
a teraszra. A villanyokat lekapcsolta, de Zoránt hagyta,
hadd daloljon. Kinyitotta az
ablak szúnyoghálós felét, így
kiszűrődött a zene. Kellemes
augusztus végi este volt. Egy
rövidnadrágnál és felsőnél
többre nem volt szükség, már
nem fojtogatott a pára.
Amikor fiatal volt, Andrea sokszor elmélázott azon,
vajon mit érez, mire gondol
majd negyvenéves kora körül,
ha reggeli kávéját kortyolgatja a háza teraszán. Most a
harminckilencet taposta, este

Finta Viktória
volt és bort ivott, és jobb volt
nem gondolni semmire. Bámulta a kicsiny udvart, elhessegetett egy-egy szúnyogot,
és hallgatta, ahogy árad kifelé a konyhából egykori titkos
kedvence, az Elmúlt a jóidő.
Épp csak felhangoztak az első
taktusok, Andrea felállt, hogy
öntsön magának még egy pohárral.
Mire visszatért, hosszúkás
árnyék vetült a holdsütötte
lépcsőkre. Egyből felismerte.
Ki más lenne? Nem érzett féktelen örömet, sem megkönynyebbülést, semmit, amiről
azt hitte, hogy érezni fog. Talán meg volt lepve egy picit.
Hogyhogy nem hallotta az érkezését, hol a kocsi?
– Gyalog jöttem – mondta
Balázs köszönés nélkül. Andrea összeráncolta a homlokát, biztos volt benne, hogy
a kérdés csak a fejében hangzott el. Bólintott és felemelte
a poharát, mintegy megkérdezve, öntsön-e neki is. A
férfi végiglépkedett a terasz
felé vezető néhány lépcsőn,
és ő is csak bólintott. Andrea

sarkon fordult, ő pedig követte a konyhába. Odabent
csak a lassú csorgás hallatszott. Balázs megköszörülte
a torkát, de Andrea megrázta
a fejét.
– A gyerekek alszanak.
Egy perc múlva kint ültek,
ki-ki kortyolta a maga borát.
Egyikük sem szólt semmit.
„Azt hiszem, semmi nem történt velem, kicsit hazudtam
szerdán s pénteken...”
– Milyen más a hajad. Levágattad?
– Igen, nem sokkal azután,
hogy elmentél. De most megint növesztem. Hülye ötlet
volt.
Sokáig hallgattak. A kazetta
hangos kattanással a végére
ért. A tücsökciripelést figyelték, az időről időre átrobogó
kocsikat az utcán, meg ahogy a
szomszéd házakban lassan elalszik egyik fény a másik után.
Hétköznap este volt, másnap
mindenkinek időben kellett
kelnie.
– Miért jöttél?
– Nem tudod?
– De igen.

– Sajnálom. El sem kellett
volna mennem, én...
– Tudom. Tudtam azt is,
hogy visszajössz.
– Tényleg?
– Igen. Eleinte. Később persze elkezdtem kételkedni. Úgy
gondoltam, őszig várok, aztán
elengedem. Végül igazam lett.
– Haragszol rám – inkább
kijelentés volt ez, mint kérdés.
Andrea megrázta a fejét.
– Nincs túl jó kedvem mostanában, de haragudni egyáltalán nem haragszom. Már...
– a szájához emelte a poharát.
– Nem hoztál magaddal semmit, gondolom.
– Nem tudtam, érdemes-e.
– Jobb is így. Szépen, fokozatosan csináljuk majd, a gyerekek miatt. A hét folyamán
elmondjuk nekik, eljössz hozzánk, velünk töltesz egy-két
estét, csak utána költözöl viszsza. Pár nap az egész.
– Igen, igazad van, ez így jó
lesz. Figyelj...
– Nem. Majd szépen lassan.
Most csak legyél itt.
Augusztus
harmincadika
volt.

képzőművészet
A FELVIDÉKI NÉPVISELETES BABÁK HÁZA
Lapszámunkat a Búcson
megalapított népviseletes „babamúzeum” kiállítási darabjainak fotóival illusztráltuk. A
babagyűjtemény megálmodóját és megvalósítóját, Szobiné
Kerekes Esztert kérdeztük a
gyűjtemény történetéről, aki
néhai férje támogatásával vállalkozott az utókor számára
fontos hagyaték megőrzésére.
– A kilencvenes években
bennünket,
pedagógusokat
és a kultúrában dolgozókat
komolyan foglalkoztatott az
anyanyelvi oktatás kérdése. A
pedagógusszövetség óvodape-

Magyarbőd
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dagógiai napokat szervezett,
amelynek ez a kérdés volt a
fő témája. Azon ötleteltünk,
hogyan ösztönözhetnénk a
szülőket arra, hogy magyar iskolába adják a gyermekeiket.
Azt javasoltam, készítsünk
egy felvidéki népviseleti babagyűjteményt. Méghozzá úgy,
hogy egy egész családon mutassuk be az egykori generációs viseleteket (nagyszülők,
szülők, gyerekek). Az ötlet
pozitív visszhangot kapott, és
nagyon sok komoly támogatója lett: közéleti személyiségek,
intézmények, politikusok. A

megvalósításban nagy segítséget nyújtott Méry Margit és
Jókai Mária néprajzos, akik
feltérképezték a felvidéki nagy
tájegységek viseleteit. Az ő
munkájuk alapján indultunk
neki. Minden régióban, Pozsonytól Bodrogszerdahelyig
felkutattuk azokat, akik még
viselték ezeket a ruhákat, és
meg is tudták varrni. Segítettek bennünket az egyes
tájegységek pedagógusai, kultúrmunkásai, polgármesterei. Az első kiállításunk 1998.
március 15-én, a szabadságharc 150. évfordulóján került
megvalósításra a révkomáromi művelődési központban.
Akkora sikere lett, hogy a
kiállítás anyaga végigvándorolt az egész országon, sőt
külföldre is eljutott. A viseletek száma egyre gyarapodott
(jelenleg közel háromszáz darabból áll), ám az állandó utazás (231 helyszín) nem tett jót
a kiállítási anyag épségének,
így felmerült annak az igénye, hogy egy állandó helyet
biztosítsunk a kiállításnak.
Megalapítottuk a Kultúráért
és Turizmusért Polgári Társulást, amely szárnyai alá vette a
gyűjtemény sorsának igazgatását. A családi örökségünket,
egy búcsi öreg házat a polgári
társulásnak ajándékoztunk,

Póda Erzsébet

Szobiné Kerekes Eszter

hogy itt legyen helyük a népviseletes babáknak. Pályázatokat írtunk, támogatókat
szereztünk, a Búcsról elszármazottak is segítettek a megvalósításban, amivel csak tudtak. Végül sikerült egy szép
múzeumot kialakítani. 2010.
május 2-án adtuk át az első
három helyiséget, így végre
állandó helyet kaptak a babáink. Az épület teljes rekonstrukciójára nemrég került sor,
a közeljövőben átadásra kerülnek a különböző kreatív
foglalkozásokra
kialakított
helyiségek is – tudtuk meg
Szobiné Kerekes Esztertől.
Idővel felmerült annak az

igénye is, hogy a gyűjteményről egy írásos kötet is megjelenjen, amely végül 2006-ban
került először kiadásra négy
nyelven. A könyv 11 tájegység,
56 faluközösség 29 viseletébe
öltöztetett babák csoportját
(azaz egy-egy családot) mutatja be csodálatos fotódokumentációval és a népviseletek
pontos leírásával kiegészítve.
A fotózás Mester Tibor munkáját dicséri (lapunk illusztrációi). A kiállítás folyamatosan
látogatható Búcson, előzetes
bejelentkezés ajánlatos. További információk a babamúzeum weboldalán találhatók:
www.babamuzeum.sk.
IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET
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in memoriam Fónod Zoltán
FÓNOD ZOLTÁN HALÁLÁRA
Életének 91. évében 2021. június 7-én elhunyt Fónod Zoltán irodalomtörténész, publicista, a Comenius Egyetem
Bölcsészkara Magyar Nyelv és
Irodalom Tanszékének egykori vezetője, a Madách Könyvés Lapkiadó főszerkesztője, a
Szlovákiai Magyar Írók Társaságának oszlopos tagja – így a
hivatalos hír.
Minden halálhírt megrendülve veszünk tudomásul. Hát
már ő is, villan a fejünkben,
s akaratlanul is fölidézzük
emlékeinket, kusza összeviszszaságban sorakoznak az élmények, egy-egy beszélgetés,
gesztus… Utoljára nem is Fónod Zoltánnal találkoztam,
hanem egy hangversenyen a
feleségével, Domonkos Marikával, egykori Torna (Zoch)
utcai tanítónőmmel. Férje
nem volt akkor a hangversenyen: otthon maradt, olvasott,
írt. Fónod Zoltán ugyanis a
szó nemes értelmében írástudó volt. S ami talán ennél is
fontosabb: írásértő. Egyszer,
még az Irodalmi Szemle pozsonypüspöki szerkesztőségében „panaszkodott”, hogy
agyonolvassa magát – akkor

dolgozott a Szlovákiában élő
és alkotó írók történetén, a II.
világháborút követő perióduson. Talmi panasz volt, tréfának véltem, hiszen ez volt, ami
az életét kitöltötte.
Életútja nem egyszerű, volt
benne néhány kanyar, amely
mintha meg akarta volna
akadályozni a valódi énjéhez
vezető utat. Az ekecsi születésű fiatalember ugyanis alig
múlt el tizennégy éves, amikor
kényszerűen besorozták a leventékhez. Ennek következményeként került németországi
fogságba, ahol – szerencse a
szerencsétlenségben – találkozott a Bibliával. Jó iskolának
bizonyult, kétszer is végigolvasta, saját bevallása szerint
– egy tíz évvel ezelőtti interjúban a Bódva-völgyi Stúdiónak
– csak később tudatosította,
milyen fontos tényező az ember
életében a hit, hogy becsülettel
végezze munkáját, nevezetesen
ő pedig az irodalom szolgálatát. Ez a hit vezette őt szinte
megszállott munkásságában
egész életében.
Szegény család gyermeke
volt, tanulmányokra nem tellett, képességeire fölfigyelve

Aich Péter
azonban a helyi pap gondoskodott róla, s elintézte, hogy a
somogyi Csurgóra kerülhessen
az ottani gimnáziumba, még
az útiköltséget is ő fedezte. Hazatérte után ezzel a műveltséggel az akkori idők követelményeinek megfelelően lett tanító
a Csallóköz több iskolájában.
Műveltségét azonban tovább
bővítette, előbb távúton, majd
rendes diákként a pozsonyi
egyetemen. A kötelező katonai
szolgálat után több helyen is
tevékenykedett, így az Új Szóban, a Szabad Földművesben, a
Madách Kiadóban, majd a Comenius Egyetem docense lett.
Közben pedig írt. Cikkeket,
könyveket, fölsorolásuk sok
helyet venne igénybe. Említhetnénk a Vallató időt, a Megmozdult világot, a Fábryról
írt monográfiát, a Számvetés
vagy Repedések a siratófalon
címen kiadott publicisztikáját,
s folytathatnánk. Leginkább a
II. világháború utáni szlovákiai magyar irodalom foglalkoztatta. Nagy érdeme Fábry
Zoltán munkáinak földolgozása, rendszerezése, kiadása.
Publicisztikája, esszéi, interjúi, tanulmányai mellett több

Fotó: Facebook

antológiát is összeállított és
kiadott.
Dolgos élet volt az övé, s jómaga is, a szlovákiai magyar
irodalmi létben megkerülhetetlen tényezőként több írás
alanya lett. Munkásságát hivatalosan is díjazták, számos elismerésben részesült a Madáchdíjtól a Szlovák Köztársaság
Kormányának Ezüstplakettjén
keresztül egészen a Posonium
Díj Életműdíjáig.
Mindez széles műveltség,
szorgalom, odaadás nélkül
elképzelhetetlen, munkássága nélkül pedig a földrajzilag
Szlovákiához kötődő magyar

irodalom jóval szegényebb
lenne. A Szlovákiai Írók Szövetsége magyar tagozatának
1982 óta volt tagja, 1989-ben
a tagozat vezetője, majd a
Szlovákiai Magyar Írók Társasága megalakulása után
irodalmunkat hivatalosan is
képviselte, hiszen egy időben
a SZMÍT-nek nem csupán tagja, hanem elnöke is volt. Halálával egy dolgos élet zárult le,
amelynek gyümölcseit az utókor dolga lesz értékelni, megbecsülni. Ilyen értelemben
marad meg emlékezetünkben
társként, ismerősként, figyelmeztetőként.

vers
Halmosi Sándor

Balett a göröngyön

Ha csak egy igaz ember

Visszatartani a levegőt, nem szólni,
nem beszélni vissza, tartani forgás közben
a középpontot, mint a dervisek, érezni,
ahogy feszül az izom, libben a ránc,
hátravetett fejjel és csukott szemmel
teremteni eget és penitenciát, újra és újra,
a bűnre, aminek mind, bármelyik órában
részesei vagyunk. Ha feloldozol az idő alól,
bejárom veled mezítláb a teret. Az empátiától
fojtó a lég. Egy lépést sem tehetünk.

Ha csak egy igaz ember lenne a Földön,
ha csak egy fel nem dúlt parcella.
Ki nyert, ha mindenki veszített?
Csődöt mondtunk.
Mi már nem tudunk várni sem,
és eldobtuk magunktól
a közösség szentségét.
Nincs bennünk szeretet,
és alázat sincs bennünk.
Felebarátaink sincsenek.

Amikor
Amikor belesimulunk a veszteségeinkbe.
Amikor a mulasztások spórái egyenként
robbannak fel bennünk. Amikor vérző
szívvel, legyengülve, bárányok közé
keveredünk. Amikor kifakadunk.

Magnificat
Készül már a posztamens. Nincs ennél
kisebb végtelen. A nyomokat, miket
hagyunk, széthordják az autók
és az asszertív kommunikáció.
Helyezd tág körökre pályádat, szabad vagy.
Egyedül az érintők. Egyedül az ács.

IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET

Más lenne, ha ránk törnél, egészen más.
Mint a szerelmesek, a legkisebb bűnösök.
Mint járványban a persely.

Ezt az éhséget
Ezt az éhséget vinném át holnapra,
és ezt az éhséget adnám neked. Semmi sem
tud így jóllakatni, és semmi sincs, ami nem lehet.
Alig van valami a megkövezés és a kőlágyítás
között. És ez a kevés gyónásnak is sok.

Jóga
Ha pipára gyújtok (mekkora bolondság lenyugodni!),
átjársz szép lassan, és remegni kezd a kezed.
Ha rágyújtasz, dörögni kezd és villámlani,
míg megmozdul alattad a kupáscserép.

Tardoskedd

2021. augusztus
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múltidéző
A BRESZTOVSZKY-FIVÉREK A HALÁL BIRODALMÁBAN
Két vékonyka, mára már
megsárgult, szinte olvashatatlanná porladt kötet jelent
meg 1919 nyarán a Világosság
Könyvtár sorozatban. A keményebb borítós Bresztovszky Ede tizenegy elbeszélését, a
vékonyabb Bresztovszky Ernő
nyolc elbeszélését s rorátéját
tartalmazza. „Valamit kellene
írnom, mit más se felejt el:
más folytatásom úgy sincs,
mint az emlékezet. Akiket
utáltam, s akik megutáltak, a
félreállásom fejében megbo-

csátnak s mennek tovább: velük az élet halad. Az én fülem
süket már, szemem meredve
néző: a régi ritmust s a régi
színeket keresni késő, s amit
kellene írnom: íratlan marad.” S bizony Ernőnek alig
pár éve van már csak hátra az
életből. Davosban belehal az
első világháborúban szerzett
sebesülésébe. Ede pedig íróilag elhallgat.
Igazi monarchiabeli család
az övék: a hivatalnok papa bejárja a Monarchia magyar-

lakta területeit, a legidősebb,
Béla, gépészmérnök lesz, s
eljut a felsőházig. Nos, ő még
Nagykárolyban született, a középső, Ernő, már Rimaszombatban, míg Ede, a legifjabb
Ede már Nagyváradon. A két
fiatalabb Bresztovszky-fivér
újságíró lesz, de a szépírással
is kacérkodnak. A végeredmény egy-egy vékonyka kötet. Ernő belehal a háborúban
szerzett sebesülésébe, Ede
pedig meghasonul önmagával. Nagy kár! A két vékonyka

kötet igazi gyöngyszemeket
tartalmaz, egy-egy elbeszélésük bármilyen első világháborús antológiába simán beférne. Ehelyett még a nevüket
is elfelejtettük. Mindkét kötet
címe már maga a megtestesült
vádirat. A halál birodalma,
illetve az Ernő itt közlendő
novellájának, s a háború értelmetlenségére vonatkozó megválaszolhatatlan zárókérdése:
Miért? Miért? Miért?

A ZSÁKMÁNY
I.
Gyalázatos köd feküdt a vizes
földön, s ha a hatvan lépésre
lévő német lövőárok valamenynyi fehér ördöge előrecsúszott
volna a pocsolyába, amelynek
vigyázását őserdők vadlesében edzett szemére bízták,
akkor sem látott volna semmit belőlük a sötét olajszínű
Vai-Lulao, őfelségének, a britek királyának önkéntes katonája. Ilyen időt még nem élt
meg Vai-Lulao, pedig odahaza,
Új-Guineában javakorabelinek számított huszonöt éves
létére, hiszen két gyermeke is
volt, két, nálánál is sötétebb
lurkó. De sokat is tapasztalt,
mert egy Fehér Atyával utazgatott összevissza a hazájában, amikor a szakállas Atya
bejárta a falvakat és furcsákat
mondott a fehér istenről a ravasz képű, de álmélkodni is
tudó pápuáknak. Ilyen ködöt
még nem látott Vai-Lulao sem
az őserdőben, sem a Füstölő
hegy oldalában, sem a Kígyó
folyónál, sem az öbölben, ahol
a fehérek óriási pirogjai állottak és fújták a csúnya fekete
füstöt, ami csak rossz szellemeknek lehet kedves. Vai-Lulao kemenceforróságban élt
odahaza, és ilyen furcsát, ilyen
szürke és mozdulatlan semmit
elképzelni sem tudott. Nem
támadt náluk ilyen hideg füst
sem az esős évszakban, sem a
szelek fordulása idején. Neve
sem volt rá otthon, amint nem
tudta nevén nevezni a havat,
a jeget és a fagyot sem. Egy
haszna volt csak ebből a keserves és sokféle névtelen bajból,
megtudta, hogy miért takarják
el a fehérek mindenféle nehéz,
szagos és színes zsákokkal,
takarókkal a testüket, mintha
durva és lehúzható bőrt akarnának magukra szedni. Neki
rettenetes volt ez a külön bőr;
2021. augusztus

Juhász Dósa János

Bresztovszky Ernő
majd megfojtotta, amikor ráhúzták. Főleg, amikor csúszni,
szaladni, ugrálni kellett benne,
amikor a tűzcsővel való bánásra tanították. Eleinte azt hitte,
hogy a fehérek megnyúzzák
egymást a háborúban, és azért
kell a halott bőr, hogy az ellenség ne az elevent nyúzza le. De
a hideg megtanította, mire jó a
ruha – s mire kell az otromba
és nehéz cipő, amelyben pedig
hangtalanul lopózni sem bír.
Vai-Lulao tudott várni,
meglapulva és elszánt, villogó
szemmel, mint a kígyó. És tudott lesni így embervadra őfelsége többi pápua önkéntese is,
akik sokan-sokan jöttek egy
óriási füstölgő pirog belsejében. Valamennyien fáztak, nagyon fáztak. A Tűzcső-Atyákat
nem nagyon érdekelte ugyan,
hogy gondolkodik-e egyáltalán
ez a zászlóaljnyi új-guineai fekete barom, akiket a misszionáriusok hazafias lelkesedése
és a kormányzó erélye toborzott. Vai-Lulao titokban azt
remélte, hogy a Tűzcső-Atyák
most majd nem korbácsolják a
pápuákat és nekik is jut a zsákmányból. A zsákmány… Erre a
gondolatra kicsordult a nyál is
Vai-Lulao szája szélén.
II.
Vai-Lulao még nem evett embert életében. Neki már nem
jutott: a Fehér Atyák nevelték, mert az apját agyonverte a
szomszéd falu, az anyját pedig
elhurcolták. Csak később, sokára tudta visszalopni a nagyapja, az öreg Taoripi a faluba,
amelynek cölöpön álló házai,
erdőbeli rejtettsége, a fehérektől való, lassan oszladozó félelme újra meg újra feltámadt a
magányos vártán fagyoskodó
emberben. A nagyapjára elevenen emlékezett, az apjára
alig-alig. Az apja arca már el-

mosódott az emlékében, de az
még parázzsal égette most is,
hogy a szomszéd faluban minden dísz nélkül falták fel. Nem
osztották szét, amint illik, nem
vágták fel szépen darabokra,
hanem bosszúból, mert a felesége árát nem fizette meg, egy
darabban sütötték meg, és úgy
tépték szét, mint az állatot. Ez
a gyalázat sem a halott szellemét, sem az élő férfirokonok
lelkét nem hagyta nyugodni. A
nagyapja, aki egy személyben
főnöke, bírája, varázslója volt
a falunak, valahányszor a kava-kava nevű részegítő italtól
megszállta a szellem, mindig
maga köré gyűjtötte a falu kamaszait a férfiházban, és elmesélte nekik a fia miatt indított
nagy háború történetét, élete
legdicsőségesebb cselekedetét. Ilyenkor hörögve beszélt a
győzelemről, a tízfőnyi emberzsákmány fellakomázásáról és
a legyőzött falu békenyiláról,
amelyet éjszaka lőttek a háza
elébe, így könyörögve a békéért. Még mindig hatalmasnak
hitte magát és elfelejtette,
hogy Fehér Atyák uralkodnak
szép beszéddel és tűzcsővel,
hogy kava-kava helyett pálinkát isznak már, és hogy őt régen lecsapták a méltóságáról,
mert az unokáinak mindig
emberevésről, háborúról és dicsőségről beszélt. A pajtaszerű
férfiház előtt az ősök bálványai
álltak, Vai-Lulao azokat nézte
s átkozta magában a szakállas
Fehér Atyákat, akik tiltják és
büntetik a legszebbet, a háborút, a vérbosszút, a fejvadászatot. A fehérek felől éhen
fordulhat fel a pápua, mégsem
engednék, hogy egy kis emberhúshoz jussanak. Ez az irigy
gondolat visszavezette VaiLulaot a pálmák közé rejtett,
forró naptól védett sokszagú
férfiházból a köhögtető szürkeségbe, Taoripitől visszahoz-

ta a Tűzcső-Atyák parancsa
alá. Vai-Lulao éhes volt, nagyon éhes, és a nyála folyt, az
állkapcsa őrölt, mint az üresen
járó malomkő, mert az apját
bosszuló halotti tor jutott az
eszébe.
III.
Amikor toborozták őket, valamennyiükben az emberevő
nagyapák vére lobbant fel, s
az ősi véres emlékek, amiket
kemény tilalom fojtott el, vad
erővel támadtak fel a törvények és parancsok megnyílt
sírjából. Őfelségének, minden
britek királyának olajszínű
önkéntesei nem tudták, hogy
őket a civilizáció védelmére
küldik a háborúba. Ők egyszerűen és őszintén éhesek voltak
őseik lakomájára, az emberhúsra. Vai-Lulaot meg a többi
fekete barmot sokszor előparancsolták beszédet hallgatni.
De a fehéreknek nem hittek
többé, amióta úgy dicsérték a
régebben tiltott emberölést,
s főként amióta igazi háborút
ígértek nekik, de soha, egyetlenegyszer sem adtak nekik a
megölt ellenség húsából.
IV.
Vai-Lulaot is elfogta a pulykaméreg: – Mind maguk falják
fel, mind! Még azokat is, amelyeket mi ejtettünk el! Átkozottak, hazugok! Mindent ők
falnak fel előlünk! Csak úgy
magának beszélt, körülötte
nem volt más, csak köd. Hideg köd, amely marta az arcát és lázította az irigységét.
Látta, amikor hátraküldték
valamiért, hogy véres és félig
vagy egészen halott harcosokat hordtak egy épületbe, egy
rakásra. Az ajtón ki- s bejártak
olyan fehérkabátosok, amilyenek a tábori szakácsok. Mikor

be akart menni, elkergették.
Persze, hogy ne lássa a fehérek
lakomáját! A pápua foga már
nem a hidegtől vacogott, hanem a dühtől csikorgott. A köd
lassan szállt fölfelé s Vai-Lulao macskaszeme már ellátott
vagy hat-hét lépésre. Egy lábszár! Emberhús! Emberhús! Itt
gránát dolgozott tagnap vagy
tegnapelőtt. Mire Vai-Lulaot
felváltani jöttek, már a helyén
volt, s a köpenye alatt vitte a
földalatti lyukba a fehérek elől
elkaparintott zsákmányt.
– Mit pörköltök ti fekete barmok? Mi a fene az a büdös?
– az altiszt szemét elborította
a vér a haragtól, belerúgott a
pápuába, s bottal verte a fejét.
– Emberhús kell? Majd végzek én veled! – És kiadta a parancsot, hogy Vai-Lulao veszi
azonnal a drótvágó ollót, kimászik és átvágja az ellenséges
drótsövényt. Vai-Lulao érezte
az altiszt féktelen dühén, hogy
valami nagy bűnt követett el.
Vette az ollót, de tudta, a felszálló ködben a biztos halálba
megy. A zsákmány a zsarátnok
között sercegett és az altiszt
nem nyúlt hozzá. A pápuákban
feltámadt a kétely, hátha a fehérek mégsem esznek embert?
Hátha csakugyan nem azért
van a háború?
Vai-Lulao hason csúszott
előre. Tudta, hogy ideális célpont. De nem törődött vele.
Nem tanult meg soha félni a
haláltól. Azzal a rettenetes kérdéssel gyötörte, korbácsolta
szűk és lázas agyvelejét utolsó
perceiben is. Hát miért megölni ennyi embert, ha meg sem
esszük őket? Miért? És amikor
ott feküdt a többi mellett, üres
szeme az égnek meredten, sötét
arca hamuszínre sápadtan, az ő
hideg ajka is csak azt kérdezte,
amit a mellette fekvő fehér halottnak rothadó ajka kérdezett
a sápadt egektől: Miért? Miért?
IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET
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Csillag Balázs

PAPÍR, CERUZA ÉS EGY NEMZET KULTÚRÁJA

Kulcsár Gábor

Jankovics Marcell emlékére
Ha a magyar rajzfilmgyártásról van szó, úton-útfélen
Jankovics Marcell nevébe
botlunk, nem véletlenül. A közelmúltban elhunyt művész
tagadhatatlanul a modern magyar kultúra egyik kimagasló
egyénisége, aki amellett, hogy
tanár és számtalan kulturális intézmény tagja is volt, egy
ponton még a Duna Televízió
elnöki posztjára is jelentkezett. Valószínű azonban, hogy
a legtöbbünknek a név hallatán
az egyedi stílusú animációs filmek és rajzfilmsorozatok jutnak eszünkbe.
Külföldi viszonylatban nem
ritka „Magyarország Walt
Disney-jeként” hivatkozni a
művészre, az életmű tükrében
azonban ez kissé sarkításnak
tűnhet. A filmográfiában gyakorta felbukkanó szimbolikus elemek, valamint a heves
érzelmek absztrakt, erősen
kultúrspecifikus
ábrázolása
mind elütnek Disney mainstreamebb stílusától. Hasonló a
helyzet a figurák megrajzolásával is. Jankovics Marcell nem
IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET

a valóságot próbálta idillikus,
animált formában közvetíteni,
helyette aﬀéle mozgó festményeket kreált, ahol a szereplők
inkább karikatúrái voltak a
valóságnak, emberi anatómiájukat gyakran teljesen levetkőzve. Viszont épp ez a sajátos
stílus vezetett megannyi nemzetközi elismeréshez, köztük
egy Oscar-jelöléshez, valamint
a cannes-i filmfesztivál Arany
Pálma díjához, melyet a művész a Küzdők című rövidfilmért kapott, ám átvenni sajnos
nem volt lehetősége.
A rendező mindemellett ismert volt a rajzfilmkészítésről
alkotott markáns véleményeiről. Nem kedvelte például
a 3D-animációt, és az olyan
filmek elkészülését sem látta
szükségesnek, melyek hasonlítanak egy-egy már létező alkotáshoz. Ezekhez az elvekhez a
saját életművén belül is igyekezett hű maradni. Nincs két egyforma Jankovics-film. A János
vitézhez hasonló romantikus,
költői kalandoktól a történelem
mondavilágán át egészen a Ma-

gyar népmesék pimasz abszurditásáig többféle ábrázolásmód
és műfaj kereszttüzében is
helytállt.
A legnagyobb művészi teljesítményének a több mint húsz
éven át készülő Az ember tragédiája tekinthető, amely remekül magába foglal mindent,

amiért a rendezőt szeretni lehet. Egy csaknem háromórás,
merész rajzfilm, amely számtalan vizuális stílust ötvözve kifogástalanul idézi meg Madách
drámai költeményének zavarosságát, és egy pillanatra sem
ragad meg abban a kényelmes,
néhol giccses stílusban, ami

2011-re a nyugati rajzfilmek
hatására elterjedt.
Kétségtelen, hogy Jankovics
Marcellel újabb titánját búcsúztatjuk a magyar filmkészítésnek, és szívből remélem,
hogy a munkáját Tündérországban is teljes erőbedobással
folytatja.

Búcs
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RÍMEKKEL ELBŰVÖLT MESÉK

Z. Németh István

Interjú Kovács Jolánkával
– A napokban jelent meg a
Rímes mesék című új mesekönyved. Már a címe is
elárulja, hogy ezek bizony
nem szokványos, „hétköznapi” mesék.
– Nagy köszönettel tartozom a budapesti AB ART
Kiadónak és a szerkesztőnek, Halmosi Sándornak,
igazán szép kis mesekönyv
lett. Nemrégen juttatták
el hozzám a szerzői példányokat, tehát a kötet majd
csak ezután kerül a gyerekek kezébe. Nagyon várom
majd a visszajelzéseiket,
hisz a könyv nekik készült.
Tényleg nem szokványos
mesékről van szó, hanem
rímesekről. Remélem, a meséket átszövő játékosságot,
a humort, a rímeket, melyek
ugyanakkor a cselekményt
is tovább gördítik, örömteli
élményként élik majd meg a
gyerekek.

– Amikor meseírásba kezdesz, tudod előre, hogy ez
most rímes lesz?
– A rímes mesét sohasem
tervezem előre rímesnek, így,
rímesen pattan ki belőlem egy
mondat, a mese eleje, a cselekmény elindítása. Ez napközben is megesik, de legtöbbször
este, amikor lefekszem. Persze
a dolog nem csak ennyiből áll,
mert nagyon élvezetes dolog
egy rímes mesét megírni (van,
hogy én magam is nevetek
közben), de elég sokat dolgozom rajta utólag, csiszolom a
rímeket, megpróbálom helyre
zökkenteni a mondatok ritmusát, persze úgy, hogy maga
a történet ne sérüljön.
– Olvastam tőled már verses
mesét is.
– A verses meséim úgy születtek, hogy egyszer egy rímes
mesét kezdtem írni, és a legelején megtorpantam egy picit,

sorokba rendeztem a mese
elejét, teljesen véletlenül. Aztán már vittek a rímek, vitt a
cselekmény, kialakult a verses
mese.
– Úgy látom, kedveled az
állatmeséket, ám a legtöbb
történet cicákról szól.
– Gyerekkorom óta nagyon
szeretem a cicákat. Édesapám
nagy macskakedvelő volt, beszélgetett velük, nekem kiskoromtól az volt a természetes,
hogy a cicákat „emberszámba” kell venni. Most éppen
négy macskánk van bent, az
udvaron még öt, ők egyszerűen a házhoz szegődtek, ahol
lakunk. Szerencsére az élettársam is ugyanúgy szereti
őket, ahogyan én, már kiskoruktól sokat beszélgetünk
velük (ez tényleg beszélgetés,
hiszen a maguk módján válaszolnak, reagálnak), akár
a gyerekekkel. A mi cicáink

például nem ismerik azt a
szót, hogy sicc! – de azt igen,
hogy: nem szabad. Én énekelni is szoktam nekik, a bentiek
mindegyikének saját nótája
van, ezek az én szerzeményeim. A macskák nagyon okos,
szenzibilis állatkák, mindegyiknek külön személyisége
van, és minél inkább szeretjük őket, beszélgetünk velük,
annál okosabbak.
– Nagyon szépek az illusztrációk. Mit kell tudnunk a
rajzolóról?
– Molnos Zoltán erdélyi
szürrealista festőművész illusztrációi teljességgel elbűvöltek. Az „Erdélyi Dali”-ként
ismert festő képeit eddig én
is csak az interneten láttam.
Megdöbbentően jók. Nagyszerű technikai merészséggel ábrázolja az emberi lélek
állapotait, festményei egyszerre emocionálisak és spi-

A HAT CICA
Élt egyszer egy ember. Szakállas volt? Á, nem! Annak az embernek nem volt szakálla. Csak
egy felesége, fia s két macskája.
Hát egyszer mi történt? Az
egyik macskának lett hat kiscicája.
Azt mondta az ember:
– Ennyi macska nem kell!
Felelt rá az asszony:
– Ez a kettő is sok! Nyolc
macskát etetni én bizony nem
fogok.
De a kicsi fiú könyörögni kezdett:

Tornaújfalu

2021. augusztus

rituálisak. Csodaszép, összehangolt színeket használ – ez
a mesekönyv illusztrációin
is érvényesül. Ugyanakkor
nagyon sikeresen keltette
életre a könyv állathőseit és
más figuráit. Nekem különösen a macska ábrázolása tetszik. Ember-lelke van ennek
a rajznak, ez külön megérintett.
– Kiknek ajánlod a kötetet?
– 3-7 éves gyerekeknek,
talán nagyobbaknak is, akik
szeretik a rímeket, a szövegek
ritmusát, lüktetését, zeneiségét, és akiket jókedvre deríthet az ilyen szövegek olvasása.
Remélem, hogy maguknak a
felnőtteknek is, akik kisgyereknek olvassák föl ezeket a
meséket, stresszoldást, napi
gondjaik eloszlatását jelentik
majd ezek a szövegek, vagy
legalább mosolyt csalnak az
arcukra.

Kovács Jolánka
– Ne bántsátok őket! Csak
addig hagyjátok, míg megerősödnek. Ígérem, fogadom,
ahogy most itt állok – akkor
mind a hatnak új gazdit találok!
– Na jó, legyen hát – szólt
erre az apja. – De egy nappal
sem tovább!
– Így már én sem bánom –
bólintott az anyja. – Mert máskülönben kidobom mind, ki én,
az utcára!
Örült a kisfiú, ujjongott a lelke. Másnap mind a hatot el is
keresztelte.

A fekete lett Frici,
a fehér lett Mici,
a tarka lett Cila,
a csíkos lett Mila,
a szürke lett Laci,
a sárga lett Saci.
Míg a cicák nőttek, a fiú gondolkozott. Kinek adja őket, kinek kellenének? Ki másnak is
ugyan, mint a gyerekeknek?
Az utcájában még hat gyerek
lakott: Mici, Frici, Mila, Cila,
Saci, Laci. Összeült hát a hét
jóbarát. Törték a fejüket, mi itt
a megoldás? Rá is jöttek gyor-

san: majd mindegyikük befogad egy cicát!
S a kisfiú egy szép napon fogott egy kosarat.
Beletette Fricit,
beletette Micit,
beletette Cilát,
beletette Milát,
beletette Lacit,
beletette Sacit.
A többiek a sarkon várták,
egy diófa alatt. El is osztották
szépen a cicákat.
Mici kapta Fricit,
Frici kapta Micit,

Mila kapta Cilát,
Cila kapta Milát,
Saci kapta Lacit,
Laci kapta Sacit.
És ezután Frici, Mici, Cila,
Mila, Laci, Saci hol Micinél, hol
Fricinél, hol Milánál, hol Cilánál, hol Sacinál, hol Lacinál
jöttek össze játszani!
Örült a hét gyerek végre – így
lett szép a mese vége.

Barka
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iránytű – ﬁatal írók rovata
IDŐUTAZÁSOK(K)
Mentora napok óta ostromozza. Ő meg csak piszmog, az időt
húzza, magyarázatokat talál ki.
Sehogy se bír nekifogni, pedig
a gondolatok ott motoszkálnak
a fejében. Szépen sorakoznak a
történetek, a jó sztorik, a frappáns poénok, a fondorlatos
befejezések, a rímek... csak papírra (azaz a képernyőre) kéne
már vetni őket. Na de kérem,
ilyen nyári időszakban hogyan
is lehetne nyugalommal a gép
előtt ülni, amikor az uborka, a
barack, a paprika meg a paradicsom az emberre rohad, ha nem
rakja el időben... És ne feledkezzünk el arról, hogyan járt a
kis tücsök, aki csak dorbézolt...
Hát itt a magyarázat. Jobb, ha
felkötjük a gatyánkat a következő tél előtt, mert valószínű,
hogy a forgatókönyv idén sem
lesz más, mint tavaly. Minden
bizonnyal szükség lesz a házilag
elrakott tartalékainkra, mert a
génmanipulált élelmiszernek
piszokul felmegy az ára.
Körmére ég a munka. Eszébe jut a szólás eredete: a szerzetesek a körmükre ragasztott
gyertya fényénél másoltak, s
ha nem siettek, valóban a körmükre égett a gyertya. A csuhás
háta mögül figyelte, hogyan kanyarognak a cikornyák a perga-

menen. Neki is ilyen serényen
kéne dolgoznia, ha a határidőt
be akarja tartani. A pislákoló
fényben görnyedező alakok és
a toll sercegése még ijesztőbbé
teszi a helyiséget. Ágoston atya
felszisszen. Gyorsan kapargatni kezdi a viaszt a bőréről.
A kialvó gyertya füstje felfelé
kanyarog. Megcsapja az orrát.
Amióta beteg volt, még mindig
nem érzi rendesen a szagokat.
Főként a büdösre maradt érzékeny az orra, az is gyakran
előfordul, hogy nem tudja
meghatározni, mit érez, csak
érzi, hogy valami terjeng a levegőben. Most is így van ezzel.
Gondolataiba merülve ácsorog
a füstös félhomályban, hirtelen
sarkon fordul és fejvesztve rohan a konyhába. Na ez teljesen
odaégett. Dobhatja ki a francba. Pedig mennyit bajlódott
a meggyel, amíg lecupkázta,
kimagozta, a kukacoktól megtisztította... Tervei a téli lekvároskenyér majszolgatásáról
egy szempillantás alatt összeomlottak. Fuldokolva roskad
le a teraszon a nyugágyra, arcát
kezébe temeti. A köhögés percek múlva sem csillapodik. Az
Orloj fogaskerekei kérlelhetetlenül darálják magukba az időt.
Az apostolok türelmetlenül so-

Garamvölgyi Szilvia
rakoznak, szinte tülekszenek
az ablakok előtt. Mindegyikük
Franzot szeretné látni, amint
rohamokban vonaglik vért köpködve maga körül. Arca eltorzul az oxigénhiánytól, végtagjai
bizseregnek, mintha ezer hangya csipkedné kérlelhetetlenül.
Rá kéne gyújtani. Farzsebében
matat a cigarettás doboz után.
Üggyel-bajjal tudja csak kirángatni az ellapult dobozt. Az
öngyújtó sincs a helyén. Úgy
emlékszik, hogy tegnap a dohányzóasztalon hagyta a hamutartó mellett. Összeakad a
tekintetük. Fülöp dorgáló arckifejezéssel nyújtja felé a gyufásdobozt. Végszükség esetén
ez is megteszi. Franciska, nem
gondolod, hogy le kéne már
szoknod? A dohányzás árt a
szépségnek, az egészségről már
nem is beszélve! Simon helyeslően bólogat. Könnyű volt
nektek abban az időben szentül
élni! Ha ti is hónapokra be lettetek volna zárva, agymosáson
estetek volna át, minden emberi méltóságotoktól megfosztottak volna, korlátozták volna
jogaitokat... Tamás hitetlenül
nézett össze Jákobbal. Miről
beszél ez az alak? Nincs tisztában magával! Az istentelen! A
körülötte állók méltatlankodva

figyelték. Karmokban végződő ujjakkal nehéz boldogulni.
Még a cigaretta meggyújtása
is gondot okoz ilyenkor. A nikotinhiány heves csáprángást
és csillapíthatatlan fejfájást
okoz az ilyeneknél. Hol éles,
hol tompa lüktetéssel zakatol.
Amióta se kutyája, se macskája,
se senkije, nincs miért élnie. Elvesztette tiszta gyermeki hitét.
A szíve megkövült ősleletként
díszeleghetne bármelyik múzeum vitrinében. Sokáig hadakozott magában istennel, aztán
pár hónap elteltével megadta
magát a csábításnak. A sínpár a
végtelenben összefut, az induló mozdony három füttyentése
hasít a fejébe, harkályok kopácsolnak. Frank mosolyogva
áll az ajtóban. Érdekes. Eddig
szentül meg volt róla győződve, hogy a postás nem hármat
csenget. Átvette az adóhivatalból érkezett levelet. Sebtében
aláfirkantotta az átvételről szóló igazolást, és becsapta az ajtót
a férfi orra előtt. Hosszúra nőtt,
elhanyagolt körmeivel izgatottan tépte fel a borítékot. Alig
olvasta el a feladó nevét, újra
megszólalt a csengő. Most kettő. Ne haragudjon kedves aszszonyom, hogy újra zavarom!
Csak az aláírásával van egy kis

LOVE-KOVID
Az egyik ablakban Zoom, a
másikban Messenger. Áron
éppen egyetemi óráját tartotta
a diákoknak Kosztolányi költészetéről, amikor Lilla üzenete
megérkezett. Az elmúlt időszak
rányomta bélyegét kapcsolatukra, hiszen a csókos emotikonok
és ölelős gifek nem helyettesíthetik azt, amit az ember élőben
is meg tudna tenni. Kapcsolatuk még az első hullám előtt
kezdődött, de a járvány minden

Kelenye
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gond. A Cornéliát k-val írta alá.
Frank oldalra billentett fejjel
kukucskál be a résre nyitott
ajtón. Kíváncsiságát a kiszűrődő zajok csigázták fel. Úgy
tudom, hogy ebben a blokkban
tilos háziállatot tartani, de egy
kis ellenszolgáltatásért cserébe befogom a szám, és nem
jelentem senkinek az esetet.
Már nyomult is be a behemót.
Táskáját olyan lendülettel dobta a cipőtartóra, hogy a levelek
szanaszét szóródtak a padlón,
a huzat bevágta mögötte az ajtót. Kora hátrálni próbált, de a
konyhapult sarka élesen vágódott az oldalába. Frank tenyere
megakadályozta, hogy segítségért kiáltson. Csak nyöszörgés
hagyta el az ajkát. Keze megakadt a konyhakésen.
A megnyitott dokumentumon a kurzor a hatodik sor
végén villogott. A képernyő
jobb felső sarkában megnyitott
videó sokadszorra játszódott
már le. Az aksi lemerült, a nyávogás abbamaradt.
az őszülő tincsek
kincsek
melyeket az idő
fon hajadba
szarkák tipornak
mosolyod árkaiban

Katona Nikolas
oldalról áthúzta számításaikat.
Néha nem tudták eldönteni,
hogy ezáltal erősebb vagy gyengébb lett a kapcsolatuk.
Lilla képzőművészeti szakra
jár, ahol Áron is tanít. Vegán
életmódot folytat, néha belefér
egy kis hal is. Nyári időszakban
a szüleivel gyakran elutaztak
a Balatonra, ahol megismerte
Áront. Elég vicces helyzet volt.
Mindketten ugyanazon stand
előtt álltak, de már csak egy

darab hekk maradt. Próbálták
meggyőzni egymást, hogy kinek
miért lenne jobb, végül Áron
átengedte a lánynak, de zavarában beleejtette a halat a Balatonba. Így kezdődött az egész.
Áron évek óta az irodalomnak él. Néha szereti a munkáját,
néha olyan érzése támad, mintha csak önmagát ismételgetné.
Azelőtt más volt minden. Most
megnyitott ablakokat lát a laptopján, de hang- és arcnélküli
emberek vannak jelen. Áron
még csak huszonnyolc éves, de
mindig az volt az álma, hogy
írjon egy regényt. Erre nem nagyon volt ideje az elmúlt évek
alatt, mert karrierjét építette.
Szegény családból jött, és megfogadta, hogy bármi is lesz, ki
fog törni a régi kerékvágásból.
Az órából már csak tíz perc
volt hátra, a diákok fele rég
kijelentkezett. Lilla éppen azt
írta, hogy kitalálhatnának estére valami kreatívat. Áron még
megköszönte a figyelmet, majd
bezárta az alkalmazást. Viszszaírt a lánynak, és kiegyeztek
egy esti időpontban. Általában
megtalálják a közös hangot. Filmekről, zenékről, irodalomról
és az emberi kapcsolatokról be-

szélgetnek úgy általában. A férfi
különösen azt szereti, hogy a
lány nem felszínes. Nem olyan,
mint a többi pesti lány, akiknek
az anyagiak számítanak. Lilla sokszor elcsodálkozik, hogy
a fiú mennyire türelmes még
egy nehéz nap után is, és nem
olyan, mint a többi férfi, hogy
rámenős lenne vagy erotikus
képeket kérne tőle.
Még írnak egymásnak egy
elköszönő üzenetet, majd Áron
agya elkezd kattogni, mitől lehetne ez az este más, mint a
többi. Előveszi telefonját, majd
az applikáción keresztül felhívja Lillát. Fehér ingben ül a gép
előtt, mellette egy üveg bor és
egy pohár, közben a bakelitlemezről romantikus zene szól.
Megkéri a lányt, hogy ő is nyisson ki egy üveget, és folytassák
úgy a beszélgetést. Gyors rögtönzés, de hatásos, mert Lillának olyan érzése támad, mintha
egy bárban lennének. Hosszú,
kellemes perceket töltenek
el. Áron közben nagyon izgul,
mintha ez lenne az első találkozásuk. Ha valaki megfigyelné
mellkasa emelkedését, láthatná, mennyire szaporán veszi
a levegőt. Lilla közben a meg-

kezdett merlot-ból kortyolgat.
A férfi mindvégig a lány szemét
nézi, nem tud betelni vele. Azt
szereti a legjobban benne, hogy
szeméből a természetesség és
az őszinteség egyvelege tükröződik.
Elbeszélték az időt, hajnalodik. A beszélgetések során sok
mindent megtudtak egymásról, amire lehet, hogy élőben
nem lett volna mód. Egyikük
sem szereti a horrorfilmeket,
szívesen segítenek a rászoruló
embereken, fontos számukra a
család és nem utolsósorban otthonosan mozognak a konyhában. Néha mindkettejük napja
úgy telik el, mint egy végeérhetetlen mókuskerék, de az este,
amit együtt tölthetnek a virtuális térben, megadja azt, amiért
érdemes felkelni.
Áron gyakran elképzeli, hogy
a járvány után elviszi a lányt a
Balatonra, majd naplementekor hajóra szállnak. Lilla titokban arra vágyik, hogy visszatérhessenek arra a helyre, ahol
minden elkezdődött. Egyiküknek sem volt még komoly kapcsolata. Néha bizonytalanok a
másikban, igazából nem is tudják, mennyire összeillenek.
2021. augusztus
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iránytű – ﬁatal írók rovata
REPÜLŐKERINGŐ
Élt egy szép királylány a faluban. Legalábbis ő apját tartotta a leghatalmasabb királynak.
Kastélyában rózsaszín szobája
és baldachinos ágya volt. Amikor megtanult járni, már pukedlizni is tudott. A gardróbjában csupa rózsaszínű ruha volt,
kivéve azt az egyet, amelyiket
az első báljára álmodott meg: a
világoskék abroncsos nagyestélyit a ruhaállványon tartotta. A
falusiak többször látták, hogy a
falitükör előtt gyakorolja a tánc-

Kreksz Szilárd

lépéseket a nagy napra. Azt suttogták róla, hogy álomvilágban
él, egy padlásszobában. Akik
kicsit együttérzőbbek voltak,
azok életre alkalmatlan gyermeket nevelő szülőket és túlféltést
sejtettek a háttérben. Annyi bizonyos, hogy ők nem tartották
magukat a lány alattvalóinak.
Ő Lili volt, az apja pedig Józsi,
a villanyszerelő, aki apránként
próbálta felújítgatni a düledező
falusi kúriát a dombon.
De a királylány toronyszobá-

Zsére

Ternyila Pál
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jába nem jutottak el ezek a hangok. Ő csak a naptárt figyelte,
mert már elkezdődött az a báli
szezon, amire egészen eddig
várt. Már tizenhét és fél éves
lesz, vagyis elég idős ahhoz,
hogy találkozzon az ő szőke
hercegével. Tulajdonképpen az
se baj, ha barna, csak fogja karon és vigye a parkett közepére.
Elrablást és sárkány legyőzését
nem kívánta, nem szerette a
véres jeleneteket. Csak legyen
meg a pillanat, amikor minden

szem rájuk szegeződik. A bál
után pedig elvonulnak, és boldogan élnek majd, amíg meg
nem halnak.
Lili piros karikával jegyezte
be magának a nagy napot. Nem
sejtette, hogy a szőke herceg
arcán is ugyanolyan pirosság
jelenik meg, amikor meglátja
őt. A férfi bár elegáns volt, nem
tűnt sem délcegnek, sem bátornak. A királylány nem tudhatta,
hogy a sárkánynál nagyobb ellenféllel küzd. A „barátai” egyfolytában azzal cikizték, hogy
szerelmes, hogy bizonyára ő
is bolond, ha ezt a lányt akarja táncba vinni. Ő mindvégig
tagadott, és tagadását bizonyítandó, nem kérte fel a királylányt táncolni, pedig tekintetük
többször is találkozott. Bár a
szemek vágyat villantottak, a
makacsság és a félelem ólomlábai nem mozdultak.
A reptér: az értelmetlen szabályok gyűjtőhelye, a csordaszellem fő szimbóluma. De
nyugodj meg, a cél lebegjen a
szemed előtt! Szállj be a szárnyas uborkásüvegbe! Így próbáltam magam nyugtatni, de az
izgatottságtól alig találtam meg
a személyzeti hívógombot, amikor felszálltunk. Pedig ott volt
az övek becsatolását jelző lámpa
mellett, de már a terv további lépései jártak a fejemben. Közben
minduntalan igyekeztem magamtól elüldözni a kínos kérdést,
hogy mit fognak szólni a többiek.

Talán ezzel őt is megalázom? Így
vagy úgy, sosem tudod meg, ha
nem tartod magad ahhoz, amit
elhatároztál – biztattam magam.
Majd hosszan csengettem, és
türelmetlenül a két üléssor közé
néztem. Akkor tűnt föl. Kislányos vonásai alig változtak valamit, így azonnal megismertem.
Úgy éreztem, lelassul az idő,
amíg a székemig ért. Amikor közel hajolt, nem voltam benne biztos, hogy a suttogásom elnyomja
a szívverésemet:
– Hallod a zenét?
– Nem uram, ezt csak ön
hallja, minden székhez külön
fülhallgató tartozik – mondta, de mire a betanult mondat
végére ért, az arcán átfutó pillantásból láttam, hogy felismert. Így én már határozottan
mondtam:
– Nem azt a zenét – és hogy
szavaimnak nyomatékot adjak,
felálltam a helyemről, és a kiállva a kis „utcába” meghajoltam
előtte úgy, ahogyan az úrhölgyeket szokás felkérni.
Amikor válaszul megfogta
a kezem, tudtam, hogy együtt
beléptünk egy párhuzamos világba. Már nem a repülőn voltunk. Eltűntek a döbbent arcok
és az értetlen tekintetek. Lili
egyenesen a szemembe nézett,
teste egészen hozzám simult. A
szívünk egy húsz évvel ezelőtti
tánc ritmusára vert. Ki mondta, hogy repülőgépen nem lehet
táncolni?

A szavannán

Száraz évszakok

A régi napok emlékei

Vérző talajból
építek várat. Forró,
masszív erődöt.
Nem törődve a kígyók
s keselyűk hadával, mert
nyújtja rám nyelvét
a világ. Futhatok. De
el nem menekülhetek...

Kiapadt könnypatakok
medrei várják a záport.
De a vonulattá nyúlt sóhegyek

Korán keltem. A paplan
még őrzi a tegnap melegét.
A parazsat, amit a múlt
évről hoztam át.
De kialudt kandallómon
ez már mit sem segít.

nem engedik tovább
a ciklont, amely befoltozná
a tikkadt repedéseket...

Mátyusföld
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mozaik
Évfordulók
94 éve, augusztus 3-án született Csanda Sándor irodalomtörténész, egyetemi tanár. Szöveggyűjteményt adott ki a szlovák–
magyar irodalmi kapcsolatok köréből. Egyetemi jegyzetként
megjelentette a régi magyar irodalom történetét. Fontosak kapcsolattörténeti kutatásai és tanulmányai 1918-tól a 20. század
végéig. Kritikusként is tevékenykedett. Szerkesztette a Magyar
irodalmi hagyományok szlovákiai lexikonát (1981).
111 éve, augusztus 9-én született Dobossy László irodalomtörténész, szótáríró. A Sarló mozgalom alapítója, a második világháborút követően emigrált Franciaországba. Ő alkotta meg a
cseh–magyar és a magyar–cseh nagyszótárt. Fontosabb művei:
Mai francia költők, Hašek világa, Két haza között, Párhuzamos
találkozások.
124 évvel ezelőtt, augusztus 10-én, született Fábry Zoltán író,
közíró, kritikus. 1918-tól Budapesten tanult, ő jegyezte le gyorsírással Babits Mihály Az irodalom elmélete című előadásait, amelyeket később, 1967-ben ezen jegyzetek alapján adtak ki. Élete
nagy részét Stószon töltötte. Ez idő alatt is élénk levelezést folytatott, több lap szerkesztője, munkatársa. 1958-ban indította el az
Irodalmi Szemle folyóiratot, melynek haláláig szerkesztője volt.
Legfontosabb kötetei: A gondolat igaza, Palackposta, Egy ember
megszólal, Vox humana, Üresjárat, A vádlott megszólal.
Augusztus 11-én tölti be 91. életévét Szeberényi Zoltán irodalomtörténész, kritikus, egyetemi oktató. Irodalomtörténészként
a két világháború közötti, valamint a második világháború utáni
szlovákiai magyar irodalommal foglalkozik. Hiánypótló összegző
antológiák és szöveggyűjtemények összeállítója. Az 1990-es évek
első felében a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának elnöke volt.
Munkásságát több díjjal tüntették ki, többek között Fábry Zoltándíjjal, a Szlovák Köztársaság Ezüstplakettjével, a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztjével és a Posonium Irodalmi Díj
Életműdíjával jutalmazták.
Augusztus 15-én ünnepli 67. születésnapját Bettes István költő.
Első verseskötete, a Bohócok áldozása 1981-ben jelent meg, ezt
olyan további kötetek követték, mint a Két bukfenc között, a Lírai
vészjel, a Legendárium és a Haikukorikú. Munkásságát Madáchdíjjal és Forbáth Imre-díjjal jutalmazták.
Augusztus 16-án tölti be 65. életévét Hogya György prózaíró. Az
1980-as években jelentkezett első novelláival, cikkeivel; szerepelt
a Próbaút (1986) című antológiában. 2007-ben megkapta a Posonium Irodalmi Díj Különdíját (2007), majd 2020-ban a Talamon
Alfonz-díjat. Az Iródia mozgalom tagja, füzeteinek egyik szerkesztője volt. Fontosabb művei a Metszéspont, Istent látni és a Daszvant árnya.

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!

nyári írótáborok
23. Fiatal Írók Tábora
Augusztus 19–22-én szervezi meg a Szlovákiai Magyar Írók Társasága a 23. Fiatal Írók Táborát,
melynek helyszíne Nagyszegpusztán lesz, a Villa Filiában. A programban szerepel Kálloy Molnár
Péter irodalmi estje, írástechnikai kurzus, beszélgetések, előadások és műhelymunka. További
meghívott vendégelőadók: Horváth Júlia Borbála, Katona Nick, Lampl Zsuzsa, N. Juhász Tamás,
Morva Mátyás, Petőcz András, Póda Erzsébet és Z. Németh István. Táborvezető: Nagy Erika
49. Tokaji írótábor
Augusztus 23–25. közt kerül megrendezésre a 49. Tokaji Írótábor, melyet a Tokaji Írótábor Egyesület hirdetett meg „Visegrád, Visegrád! Hol hajdani fényed?” – Irodalmi intézményrendszer és
kortárs kultúra a V4 országokban címmel.
A tanácskozás helyszíne a tokaji Rákóczi Pince és Udvarház, illetve a Paulay Ede Színház.
A programban alkotóműhelyek, folyóiratok bemutatkozása, felolvasóest, kiállítás és minőségi
tokaji borok kóstolója várja a résztvevőket.

LAPSZÁMUNK SZERZŐI
Aich Péter (1942) költő, prózaíró, publicista
Bese Bernadett (1996) prózaíró, szerkesztő
Csillag Balázs (1988) prózaíró, animátor
Finta Viktória (2000) egyetemi hallgató
Garay János (1812–1853) költő, író, újságíró
Garamvölgyi Szilvia (1978) prózaíró
Halmosi Sándor (1969) költő, író,
szerkesztő
Hogya György (1956) prózaíró, szerkesztő
Jezsó Ákos (1965) író
Juhász Dósa János (1969) színházi
szakember, újságíró
Katona Nikolas (1993) költő
Kovács Jolánka (1958) író, költő, műfordító
Kovács László (1946) tanár, író,
helytörténész

Kreksz Szilárd (1987) prózaíró
Kulcsár Gábor (1998) egyetemi hallgató,
újságíró
Nagy Erika (1961) prózaíró
Póda Erzsébet (1965) újságíró, szerkesztő,
író
Ternyila Pál (1994) költő
Varga István (1965) költő
Z. Németh István (1969) költő, író,
szerkesztő
Augusztusi kiadásunkat a búcsi Babamúzeum
felvidéki viseleteket bemutató babáinak képeivel illusztráltuk. Fotós: Mester Tibor

rejtvény
EDDA MŰVEK NYOLC IRÁNYBAN
Rejtvényünkben az Edda Művek 34 népszerű dalát rejtettük
el nyolc irányban. A ki nem húzott betűk összeolvasva adják a
megfejtést, egy újabb nagy Edda-sláger címét. A megfejtéseket
augusztus 31-ig várjuk a lilium@liliumaurum.sk-ra. A helyes
megoldók között értékes könyvcsomagot sorsolunk ki. Júliusi
rejtvényünk nyertese Chládek Katalin (Farnad). Gratulálunk!

A KESELYŰ
A KÖR
A TORONY
A TÖRVÉNY
A HÍD
A HŰTLEN
A JÁTÉK VÉGET ÉR
A MESE
A SIRÁLY
A SZÍNHÁZ
ADJ MENEDÉKET
AHOVA ELJUTOK
ÁLOM
BARBÁROK
BÖRTÖN
ÉG A HÁZUNK
EGYEDÜL MARADTUNK
ÉJJEL ÉRKEZEM
ELÉRLEK EGYSZER
ELHAGYOM A VÁROST
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EMLÉKEZNI
ÉRDEM
ÉRZÉS
FOHÁSZ
HÁROMSZOR
ÍGY AKAROM
IMA
ÍTÉLET
IVÓDAL
KÉK SUGÁR
KÖLYKÖD VOLTAM
NEHÉZ DOLOG
ÓH, AZOK AZ ÉJSZAKÁK
SZAGA VAN!

Készítette:
Z. Németh István
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