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A rózsákról e nyár, az utolsó 
nyarunk óta nehéz beszélni. De 
nehéz a rózsák segítségével is, 
legyenek azok bár illatos virá-
gok vagy rózsajelképek.

Umberto Eco, a nagyszerű író 
és művelődéstörténész állapí-
totta ezt meg, ha nem is egészen 
pontosan így. Azt mondta, hogy 
a rózsa szó olyan sok mindent 
jelent, hogy lényegében már 
nem jelenthet semmit – mert 
az évszázadok alatt kiürült. De 
erre az egyetlen mondatra A 
rózsa neve című nagyregényét 

alapozta, amelynek mai napig 
tartó sikere egyben a rózsa di-
adala is. Ami igaz, igaz, a ró-
zsákról és a növényhez kötődő 
rózsajelképekről újat monda-
ni, eredeti megállapítást tenni 
nem könnyű. Talán azért, mert 
a mediterrán eredetű kultúrák-
ban már több mint négyezer 
éves múlttal rendelkeznek, és 
nem volt olyan művelődéstörté-
neti korszak Európában, ame-
lyen ne hagytak volna nyomot.

Eco mellé, ha pusztán a hu-
szadik századi irodalom rózsa-

metaforikájának újítóit veszem 
számba, kevesen sorakoznak. 
Saint-Exupéry, J. L. Borges, 
a magyarok közül Vas István, 
Tolnai Ottó biztosan – holott 
nincs olyan szerző, aki, ha nem 
is ezerszer, de százszor biztosan 
ne idézte meg szóval és tettel e 
virágokat s a virágok révén kép-
viselt érzéseket, gondolatokat, 
egyezményes jeleket. Nekem, 
aki pontosan harminc éve, napi 
rendszerességgel foglalkozom 
a rózsákkal, bizony nehezemre 
esne olyan hazai vagy külhoni 

alkotót megnevezni – legyen 
az fi lmes, fotós, zenész, színész 
vagy költő –, aki ne szólt volna 
a rózsáról, ne szólalt volna meg 
a rózsa segítségével, s ne hitte 
volna, hogy általa mély értelmű 
lesz.

Ha majd egyszer valaki ösz-
szegyűjti a mi életünkben, 
az ezredfordulón leírt rózsás 
mondatokat, készített fest-
ményeket és tárgyakat, akkor 
általuk bízvást mindent meg-
tudhat – rólunk. Nem kell sem 
a világvárosok szerkezetét, sem 

államalakulatokat, fi lozófi ai 
irányzatokat, gazdasági folya-
matokat vagy az emberi kultú-
ra megannyi termékét számba 
venni ahhoz, hogy megtudja 
leglényegünket, örömeinket és 
bánatainkat, a múltról és a jö-
vőről való gondolatainkat, em-
berségünket és embertelensé-
geinket, mivel a rózsáról szóló 
képzeteinkkel éppen elegendő-
en és pontosan képet kaphat 
rólunk. A rózsa és jelképeinek 
használata rámutat arra, hogy 
melyek a legfontosabbnak vélt 

Géczi János
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Kiss Péntek József

Csontokat 
sodor
1
Picinyke csillag didereg 
a gyapjas ég alatt. Altatót 
dúdol, gyöngyöt villant 
a távol. A szőlőskert alján 
táncoló tüzek. Szél-asszony 
söpri a poros gödröket. 

2 
Megtérünk észrevétlen, ha tudjuk, 
mit jelent a szó: haza. Habokat ver, 
kék hullámokat. Csontokat sodor 
a történelem. 

3 
Íme a Város: a biztos támpont. 
Fél-arcát mutatja, mint a Hold. 
Cserbenhagy észrevétlen. 

4 
Sebhely a szívben. Várunk 
tündöklő-jég időben. Hihetetlen 
napsütésben. A szemhatáron innen 
biztató jelek . . . Szél-asszony söpri 
a poros gödröket.

AZ UTOLSÓ RÓZSÁK

A kreatív 
írás tanulása 
fényt deríthet 
a tehetségre, 
kétségtelenül 

fontos tényező, de 
fontosabb, hogy 

aki írni megtanul, 
az olvasni is fog. 

A kreatív írás 
olvasókat, jó 

olvasókat nevel.

(Morva Mátyás)

“

“
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tulajdonságaink, értékeink, 
képzeteink, rítusaink, vagyis 
arra, hogy mit gondolunk érté-
kesnek és mit tartunk értéke-
lendőnek.

Csupán, mondom, össze kell 
szedni a rózsával kapcsolatot 
tartó nézeteket, a magyarok 
közül Tompa Andreától (akinek 
regénye egy rózsakertészről 
szól) Szőcs Gézáig (aki verset 
írt a szájában rózsaszálat tartó 
költőről) és Danyi Zoltánig (aki 
a Vajdaságban maga is rózsa-
földet ápol), s megnézni, hogy 
milyen problématérkép vázol-
ható fel általuk. A rózsaszirom-
lekvár és a hecsedli jelzi, hogy 
korábbi korokban a táplálko-
zásban is szerepet kapott a nö-
vény. A gyógyászatban, a higi-
éniai eljárásokban, valamint a 
kultikus-szakrális események-
ben is szükség volt rá – s e fel-
használási módok valamennyi 
megjelenítésében, nyelvi leírá-
sában, jelképrendszerében. 

Kék szirmú rózsa után áhí-
toznak a kertészek, s olyan 
genetikai műveletekre vállal-
koznak, amelyek révén a ró-
zsánál ismeretlen virágszínt 
juttatnának be a növény DNS-
állományába. S ha már ebben 
sikertelenek, segítségükre si-
etnek a virágárusok, akik kék 
festékbe állítják a lemetszett 
hajtásokat, s megfestik a szir-
mokat. Mások az illatszerészek 
sokféle illóolajból egybekevert 
parfümjének odorát kívánják 
az élő rózsa illatával utánozni, 
s nem is sikertelenül. Újabban 
olyan rózsákhoz is hozzá lehet 
jutni, amelyeknek nem a virág-
szín, nem a virágfej nagysága, 
formája, tartóssága a jellem-
zője, hanem a szokatlan, hol 

átható, hol pedig diszkrét sza-
ga. Létezik, s éppen Japánból 
származik az a kertészetileg 
elszaporított rózsaváltozat, a-
mely a világ legrondább rózsá-
ját eredményezte: az amúgy 
is kis virágú (lencsénél nem 
nagyobb), csökött petrezse-
lyemhez hasonló szeldelt le-
velű ázsiai rózsafaj leveleit a 
vírus összesodorja és foltossá 
teszi, így aztán olyannak tűnik 
a bokor, mint amelyet először 
forró vízzel leöntöttek, majd 
pedig hideg szélben megfa-
gyasztottak. A rózsa, amely 
eredete szerint csakis a fehér 
ember civilizációjának a része, 
idővel a teljes Földön elterjedt. 
A növény, amely egykoron a 
mérsékelt éghajlati övben élt, 
ma már az Egyenlítő alatt is 
megterem – az ott nevelt vi-
rágszálak vásárolhatók meg az 
európai virágboltokban. A mai 
rózsák a divatokat követően 
nemcsak az Európában honos 
fehér, vagy rózsaszín, vagy 
vörös, hanem sárga (a sárga 
rózsák ázsiai eredetűek) szí-
nűek, sőt olykor csíkosak, szi-
romszínükön és -fonákjukon 
eltérő színnel rendelkezők. Az 
antikvitás, a középkor vagy a 
reneszánsz kertek rózsái pedig 
csak gyűjteményekben látha-
tók, szerencsénkre egyre több 
van belőlük.

De csak a legutolsó nyarunk 
rózsáiról akartam beszélni 
most. A kertem rózsáiról – az 
Édenről, az Eiff elről, a magyar 
nemesítésűekről, s a különös 
vadrózsákról, az ázsiai eredetű, 
a háztetőre felfutó egyedekről, 
a pécsi kolléganőm édesapjá-
tól kapott büdös rózsáról. A 
saját fényigényes, szárazság-

tűrő lakótársaimról, akikkel 
együtt élünk – amíg adatik – a 
kertben. Júniustól augusztus 
végéig, amikor kora reggel fel-
pattantak a virágzásban soros 
bimbók és szétterültek a szir-

mok, menten látható volt, mi-
lyen pompásak: de egyetlenegy 
közvetlen fényt kapó virág sem 
érte meg a délutánt. A déli nap 
a szirmokat gyorsan kifakí-
totta, elfonnyasztotta, papír-

szerűvé szikkasztotta, zörgő 
papírrózsává szárította. A klí-
maváltozás áldozataivá vált va-
lamennyi rózsatövem.

A rózsákról emiatt nehezen 
beszélek.

Né ma, ü res, 2018

vers
Faludi Ádám

indián divatban 
körbe tükörben
valahol lassú álmok kapnak lángra
lángol a  nád a tetőn
öreg nád szürke és vénséges szegény
nádtető az istálló felett és az ég alatt
istenek ne szorongjatok itt vagyok
lassú álomból jövet felém
alig egy fuvalommal odább
de itt vagyok

egy morze kúp
kukoricaszár kúpja
alatta kuporogva és lesve onnan ki
itt vagyok
ha már mindenáron azt szeretnéd
creek indián
kukoricaszár kúpja alatt

lesve onnan az őszre ki

én itt vagyok

East of Eden
Kinéztem az ablakon
egy tűzcsapról azt gondoltam
te vagy
de nem te voltál

és aztán egy varjú jött
vitte a kenyeret
amit neki tettem a faágra ki

Gondoltam még azt is
hogy dzsiggelek egy jót
ha még tudok
aztán maradt még a kenyércsücsök
azt is kihoztam a madárnak

Már nem dzsiggelek
elszállt egy hajó a szélben
madár téli szélben
Hallgass meg
East of Eden voltam a nevemben
egykoron a hetvenes években
East of Eden
Jig a Jig

Hegedű a háztetőm

Nézem a kallódó 
embereket
Nézem a Kallódó embereket
Marilyn Monroe Clark Gable
mustangok és a sokat fi lmezett 
cowboy-hegyek

folytatás az 1. oldalról

Vagyok hatodikos 
vagyok a Mindenség maga
Tutajos Hatteras Koppányi aga
A Táncsics moziban Bánhidán 
pereg a vetítők körmös kereke
Még nem halt meg senki
a feltámadás tükrét tartja
keresgél benne
vagy mintha úgy tenne
átforgat válogat  
mi lehet ez az Egész
amihez arcát és nevét adja 

Lakókocsik között
célt kereső logikátlan léptek maradnak
Marilyn után
– Clark mosson fogat! – visít Monroeból
a háborodott banya  
Vagyok hatodikos
vagyok szétáradó lobogó lény
hétköznapi Mindenség és csoda 
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Nagy ErikaA KÖR KÖZÉPPONTJA

Interjú Fellinger Károly Forbáth- és Simkó-díjas költővel 
– Az első gyermekverseidet 
a Hogyan kell repülni című 
mese- és gyermekvers-anto-
lógia jelentette meg. A kötet-
be többek között olyan neves 
szerzők írtak, mint Kulcsár 
Ferenc, Dénes György, Tóth 
László, Gál Sándor, Simkó 
Tibor, Tóth Elemér, Kovács 
Magda, Koncsol László vagy 
Zs. Nagy Lajos.

– Egy kicsit régebbre men-
nék vissza az időben. Hete-
dikes koromban összeállí-
tottam egy „könyvet”, és egy 
rokonom megmutatta Vojtech 
Kondrótnak, aki kiemelkedő 
helyet foglalt el a szlovák iro-
dalomban. Az emlékkönyvbe 
írt verseim tetszettek neki, 
amitől én nagyon boldog vol-
tam. Ezek közül pár verset el-
küldtem a Tábortűzbe, s Tóth 
Elemér lehozta a lapban, igaz, 
kicsit szerkesztett rajtuk, s 
bevallom, ez nekem nem na-
gyon tetszett. 1986-ban jelent 
meg először versem könyv 
alakban, az általad említett 
antológiában. Ezek a versek 
az Új Szó Gyerekvilág című 
rovatában jelentek meg. Nagy 
meglepetés volt számomra, 
hogy Tóth László érdemesnek 
tartotta a két verset arra, hogy 
az akkor már elismert szerzők 
mellett az én verseim is napvi-
lágot lássanak, aki a legfi ata-
labb voltam közöttük.

– Ez az időszak már egybe-
esett az iródiás korszakkal. 
Mit adott neked az Iródia 
mozgalom?

– Ha rövid választ várnál, 
akkor azt mondanám, hogy 
sok mindent. Viszont ide tar-
tozik az is, hogy amikor a 
gimnázium tanulója lettem 
Galántán, már verseket, tu-
dósításokat írtam hat vagy hét  
lapba is. Mégis meglepődtem, 
amikor az iskola kultúrcso-
portjának vezetője, Pukkai 
László bejelentette, hogy fő-
szerkesztője leszek a havonta 
megjelenő Alkotó Ifjúságnak. 
Osztályról osztályra jártam, 
agitáltam, és a fi atalok egy-
szer csak elkezdtek verseket, 
prózákat írni. Meglepődtem, 
mert viszonylag könnyen rá-
beszéltem azokat, akiknek 
készségük volt rá. Az egy osz-
tállyal alattam járó Talamon 
Alfonzot is. Fonzi nagyságával 
én már gimnazista koromban 
tisztában voltam, akkor, ami-
kor megírta A nap, amelyen 
ledőlt az első kiszáradt eperfa 
című novellát, ami egy kicsit a 
Jézus Krisztus szupersztárra 
hajazott. Fonzival, Pálinkás 
Liborral, Szarka Tamással, 
Écsi Gyöngyivel, Lovász Atti-
lával vagy akár Néma László-
val mi már egy kész csoport-
ként kerültünk az Iródiába.

 
– Ki volt rád hatással a moz-
galomban?

– Az Iródia olyan kapukat 
nyitott meg előttünk, ahol 
fejlődni lehetett. Eléggé kiala-
kult stílusom volt már akkor, 
amikor beléptem az Iródiába, 
de a legnagyobb hatással ta-
lán Krausz Tivadar polgár-

pukkasztó stílusa volt. Előtte 
még soha nem találkoztam 
hozzá hasonló emberrel az én 
környezetemben. A konzer-
vatív neveltetésben részesülő 
fi atalnak ez új volt, ahogy az 
avantgárd stílus is, amit Ju-
hász Rokkó képviselt. Meg-
hökkentett.

–  Mi az, ami inspirálóan 
hat rád?

– Mindegy, hogy felnőttek-
nek vagy gyerekeknek írok, 
én mindig kibeszélem a sa-
ját sorsomat, azt, ami velem 
megtörténik. Nekem kell, 
hogy velem valami történjen, 
kizökkentsen, meghökkent-
sen. Természetesen nem  úgy 
írom ki magamból, ahogy az 
megtörtént, változtatok rajta. 
A nyugalmi állapotomat kell, 
hogy valami vagy valaki ki-
zökkentse. Hogy ne én legyek 
a kör középpontja. Önző, nár-
cisztikus, hipochonder alkat 
vagyok, és akkor születnek a 
verseim, ha kizökkent valami 
a kör középpontjából.

– Honnan az imádat a 
skandináv típusú gyermek-
versek iránt? 

– Nálunk az első ilyen jel-
legű könyvet én adtam ki, és 
volt idő, amikor kételkedtem 
abban,  hogy a skandináv ver-
seknek lesz kereslete. S lám, 
most már a negyedik köny-
vemnél tartok, dolgozom raj-
ta. Akkor döntöttem el, hogy 
kipróbálom a skandináv tí-
pusú verselést, amikor egy 
alkalommal Kulcsár Ferenc a 
Kerek világ közepében című, 
kicsiknek és nagyoknak ver-
sekben megírt bodrogközi 
könyvének a bemutatóján 
voltam. Ott éreztem igazán, 
hogy amit a Feri tud, azt én 
kevésbé tudom, hogy Kulcsár 
Feri után a szlovákiai magyar 
irodalomban olyan szépen 
beszélni, szépeket írni nem 
lehet, mint ő. Ezért írok most 
skandináv típusú verseket. 
Gyakran történnek velem, kö-
rülöttem olyan dolgok, ame-
lyek inspirálnak. Például, az 
az eset, amikor az édesanyám 
egyik unokája átkarolta a hi-
deg kályhát, s én megkérdez-
tem, hogy miért teszi azt?  A 
válasza annyi volt, hogy azért, 
mert biztos fázik. Ilyen tör-
ténetekből automatikusan 
verset csinálok. Író-olvasó ta-
lálkozókra gyakran megyek, 
a gyereksereg megihlet. Egy-
szer egy tanuló megkérdezte: 
„Karcsi bácsi, maga a Petőfi  
Sándor?“ Ilyen kis történetek 
ötletet adnak, rengeteg ver-
sem van, ami így született.  Az 

idei könyvhéten a Bóklászó-
val, a falujáró versek negyedik 
kötetével voltam jelen, és lát-
ni, érezni lehetett, hogy kima-
radt egy év a pandémia miatt. 
Rengetegen voltak, és eljöttek 
olyan anyukák is, akik nem 
csak a könyvhétre megjelent 
könyvemet vitték haza ma-
gukkal, hanem a Zöld, de nem 
spenótot is, a harmadik, skan-
dináv típusú gyermekverskö-
tetemet. Van kereslet iránta.

– Köteteidet több nyelvre is 
lefordították már. Vannak 
visszajelzések a fordítás mi-
nőségéről?

– Van néhány fordításkötet, 
amire büszke vagyok, ame-
lyekre visszajelzéseket kapok, 
hogy valóban jól sikerültek. 
Van olyan, amelyiknél nem 
tudom megítélni a fordítás mi-
nőségét,  mivel nem beszélem 
azt a nyelvet, és visszhangja 
sem volt a kötetnek. A török és 
a román fordításnak viszont 
volt, a recenziók megjelentek 
a folyóiratok hasábjain. A leg-
nagyobb  visszhangot a két 
francia nyelvű fordításkötet 
kapta.  Külön öröm számom-
ra, hogy az egyik jó barátom, 
Pallai Károly Sándor fordí-
totta le, aki egy nyelv-zseni. 
Ő fordította angolra a mese-
könyvemet is. Eddig tizenegy 
nyelven jelent meg kötetem, 
a tizenharmadik is már má-
sodik éve várja német nyel-
ven a megjelenést, amelyben 
válogatás lesz a Plomba és a 
Szimering című utolsó két 
köteteimből. Különösen öröm 
számomra, hogy a  világköl-
tészeti évkönyvben is közöl-
ték verseimet. Azt, hogy Íror-
szágban, Kanadában, Ame-
rikában, a Fülöp-szigeteken, 
Seychelle-szigeteken a köny-
veim mellett verseim jelentek 
meg irodalmi lapokban, azt 
Pallai Karcsinak, a fordítói 
készségének és ismerettségé-
nek köszönhetem. Fontos a fo-

lyóiratközlés, mert azt többen 
olvassák, mint a könyvet. A 
fordítások tekintetében sokat 
segített Balázs F. Attila is, a 
szlovák fordítást pedig a Szlo-
vákiai Magyar Írók Társasága 
gondozta.

– Mi az, ami most foglalkoz-
tat?

– Felnőtteknek írt, rövid 
verseket tartalmazó verses-
kötetem jelenik meg a Kalli-
gramnál, Ujjnyomat címmel. 
Eredetileg a könyvhétre ter-
veztük, de nem jött össze. A 
fejemben pedig már összeállt 
a negyedik skandináv típusú 
gyerekverskönyv is, Nekem 
nyolc címmel. Azokból a ver-
sekből, amelyek a Quasimo-
do költőversenyre íródtak, 
s mindegyikkel oklevelet is 
nyertem, valamint a világiro-
dalmat fókuszba helyező Pes-
Text irodalmi fesztiválra kül-
dött és a hosszabb terjedelmű 
verseimből szintén szeretnék 
egy kötetet, Vetítés címmel. 
Hogy most jövőre, vagy az azt 
követő évben jelenik-e meg, 
még nem tudom. Jelenleg két 
általam felkért szerkesztő is 
dolgozik rajta, s kíváncsian vá-
rom a  véleményütközéseket. 
Hogy lesznek, az szinte biztos, 
mivel vagy negyed évszázados 
korkülönbség van közöttük. 
Ez egy olyan kötetnek készül, 
amely sok szem többet lát el-
ven válogatódik, viszont azt 
akarom, hogy azok a versek is 
belekerüljenek, amelyeket én 
szeretek. Eddig az összes köny-
vemnek volt koncepciója, volt 
koncepciója a kiadónak, volt a 
szerkesztőnek, így olyan versek 
maradtak ki, amelyek kifejez-
nek engem. Akkor is sajnáltam 
a mellőzésüket, ha tudtam, 
nem tökéletesek.  Ettől füg-
getlenül fontosak nekem. Most 
az egyszer azt akarom, hogy 
én mondjam ki a végső szót. 
Olyan könyvet szeretnék kiad-
ni, ami leginkább én vagyok.

Somogyi Tibor felvételei
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Kovács KittiMEGVALÓSULT AZ ŐSZI TEXT-TÚRA
A Szlovákiai Magyar Írók Tár-
sasága szeptember utolsó hét-
végéjén rendezte meg az őszi 
Text-túrát. A háromnapos tá-
bor az augusztus végén meg-
valósult Fiatal Írók Táborát 
követte, melyen tartalmas elő-

adások és műhelymunkák töl-
tötték ki napjainkat. Bár nem 
telt el hosszú idő a két esemény 
között, türelmetlen várako-
zás előzte meg a hétvégét. Míg 
a nyári tábornak része volt a 
Pegazus Alkotópályázat kiér-
tékelése és különféle tematiká-
jú előadások is, ezúttal másra 
esett a hangsúly. A Text-túra 
legdominánsabb része a men-
torprogram, melynek célja, 
hogy felvidéki pályakezdő író-

kat segítsen a fejlődésben, és 
megjelenési lehetőségeket biz-
tosítson a résztvevőknek. 

Az őszi Text-túrán Z. Németh 
István és Póda Erzsébet adták 
át munkásságuk során gyűjtött 
tapasztalataikat. Mi, fi atal írók 

elhoztuk és felolvastuk otthon 
megírt műveinket, melyeket 
érdemesnek találtunk az érté-
kelésre és a javításra. A men-
torok tanácsokkal, biztatással 
és ötletekkel láttak el minket, 
és társaink is elmondhatták 
véleményüket, meglátásaikat.. 
A szombat délután is műhely-
munkával telt, a mentoraink 
által kiosztott feladatokon dol-
goztunk, melyek felolvasására 
estére került sor. Izgalmas volt 

látni, mennyire másképp kö-
zelítettük meg ugyanazokat a 
feladatokat. Megoldások színes 
és értékes választéka született 
a délután folyamán – egyaránt 
hallottunk fordulatos prózai 
műveket és frappáns költemé-
nyeket.

Az esti órákban élénk beszél-
getések kerekedtek irodalom-
ról és művészetekről. Hosszas 
dilemma után megosztottuk 
egymással, milyen könyvet 
vinnénk magunkkal egy lakat-
lan szigetre, valamint melyik 
három albumra esne a válasz-
tásunk, ha feltétlen döntésre 
kényszerülnénk. A társalgó ké-
nyelmes kanapéi remek terep-
nek bizonyultak a jó hangulatú 
eszmecserékre. Beszélgettünk 
a művészetek felesleges elkü-
lönítéséről, festészetről, fi l-
mekről, szobrászatról és kelle-
metlen emlékként megmaradt 
zongoraleckékről. Felemleget-
tük a nyári táborban szerzett 
élményeket. Jó volt újra látni 
az akkor megismert írótár-
sakat, és nagyon örültünk az 
újonnan érkező tagoknak is. 
A nyári táborhoz hasonlóan a 
Text-túráról is inspirációval 
és motivációval feltöltődve, 
megerősödött és frissen szer-
zett barátságokkal, valamint 
néhány új alkotás ígéretével 
tértünk haza.

Color Bomb, 2016

Nagy Erika felvételei

Thiele Csekei Enikő

örvény

örvénylenek szavaim

ölemből öledbe

testedbe lelkedbe

ujjadba nyelvedre papírra

örvénylenek

papírról nyelvedre

ujjadról nyelvére

testére ölébe lelkébe

vissza vissza

ujjamba nyelvemre

fejembe testembe

lelkembe ölembe

enyém tiéd övé

enyém tiéd másé

ha elkapod tiéd 

örökös törvénytelen

örvényben forogva

szeretve

barátok halnak

a tükrödben 

szemem 

vagy 

mégsem

merem 

kérdezni

de ők 

rábólintanak

...

érzékibben

nem dúdoltad

énekeim énekét

édes olajjal 

kented világaim

valótlan

peremét

ölemben fejed

a tükrömben 

szemed

barátok 

szeretve

halnak
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Bíró SzabolcsHOLNAP

A tükör előtt állok, és úgy né-
zegetem magam, mint valami 
tizenéves lányka a legújabb ru-
hájában. Testhezálló, éjfekete 
maskarát viselek, derekamon 
agyonpakolt szerszámövvel. 
Hátamon üres hátizsák, teste-
men keresztbe vetett hegymá-
szókötél. Percek óta szobrozom 
az előszobában, rezzenetlenül 
bámulva éjsötét tükörképemet, 
és azon gondolkodom, mit fo-
gok csinálni, ha holnap reggel 
felkelek. Ez lesz az utolsó éjsza-
kám betörőként: eldöntöttem, 
hogy holnap új életet kezdek.

Ha a mai akcióm sikerrel 
zárul, soha többé nem kell ag-
gódnom semmi miatt. Eladom 
a lakásomat, és elhúzok ebből 
a koszos, büdös, közömbös vá-
rosból. Meg sem állok, amíg el 
nem hagyok vagy két időzónát. 
Nincsenek nagy igényeim: nem 
a gyönyörű lányok, a dögös ko-
csik vagy az olyan drága kaják 
érdekelnek, amelyek árából fél 
Afrikát jóllakathatnám. Nem: 
én csak gyomorgörcsök nélkül 
akarok élni. Úgy venni a leve-
gőt, hogy közben ne érezzem 
az állandó nyomást a mellkaso-
mon. Tiszta lappal újrakezdeni.

A mai lesz életem legnehe-
zebb melója, de egyszerűen 
nem mondhatok rá nemet. 
Ma este olyan gazdagon fogok 
hazatérni, hogy azután majd 
eljátszhatom, újjászülettem. 
Persze csak ha a galéria kipu-
colása után sikerrel elpucolok a 
helyszínről is.

Kilépek a lakásból, és arra 
gondolok, bárcsak most zár-
nám be magam mögött utoljá-
ra az ajtót. Nem akarok vissza-
jönni. Egész életemben azért 
gürcöltem, hogy eljöjjön ez a 
mai este: hogy eljöjjön a meló, 
amelyik után már semmit sem 
kell csinálnom.

Boltokkal kezdtem, majd 
jöttek a kisebb lakások, ki-
sebb házak, nagyobb házak, 
és a többi, ahogy az már lenni 
szokott… Eleinte tetőkön köz-
lekedve surrantam be ide-oda, 
aztán, ahogy kecsesebb és pro-
fi bb lettem, már pofátlanul az 
utca felőli bejáratot választva 
libegtem be üres kézzel, majd 
lebbentem ki viszonylag gazda-
gon. Éjjeli lidérc lettem a húsz 
évem alatt, amit pályafutásom-
nak nevezek. És szeretném azt 
hinni, hogy a legjobb vagyok: 
talán ezért nem tudtam abba-
hagyni soha. A mai mégis más 
lesz, és holnap új életet kezd-
hetek.

Nem leszek többé éjjeli li-
dérc.

***

Először a szemben magasodó 
tölgy lombjába kapaszkodom 

fel. Nekifutok a legvastagabb 
ágon, elrugaszkodom, akár egy 
ugródeszkáról, aztán elkapom 
a villámhárítót, ami épp hogy 
csak elbírja a súlyomat.

Pókemberhez hasonlítom 
magam, ahogy mászom egy-
re feljebb. Magamban valami 
jó kis dalt dúdolok, ami elég 
könnyű ahhoz, hogy teljesen 
kikapcsoljon és tökéletessé 
tegye számomra a mászást, 
de ahhoz már túl nehéz, hogy 
valaha is rendesen el tudjam 
énekelni.

A tetőt szerencsére nem 
pásztázza egyetlen kamera 
sem, szóval gond nélkül elsé-
tálhatok a központi galéria fö-
lött húzódó tetőablakig.

Odalenn teljes a sötétség, az 
éjjeliőr sehol. Persze ott nem 
is sétafi kálhatna büntetlenül, 
ahova épp leereszkedni ké-
szülök, mert amilyen ügyetlen 
marha, lépésenként belesé-
tálna valamelyik láthatatlan 
lézercsóvába. Csak én vagyok 
olyan elszánt – na meg olyan 
őrült –, hogy az egésznek a kel-
lős közepébe ereszkedjek alá.

Fogom az üvegvágót, rácup-
pantom az ablakra, és pont ak-
kora kört vágok ki a közepéből, 
hogy tökéletesen átférjek rajta, 
zajtalanul és egy karcolás nél-
kül. Leveszem a hátizsákom, 
magamra csatolom a felszere-
lést, a kötelet a legközelebbi 
kéményre erősítem. A hátizsák 
oldalsó kis zsebéből előkapom 
az mp3 lejátszót, bedugaszo-
lom a fülem, majd lassan, óva-
tos léptekkel az imént vágott 
lyuk elé állok. Egy gombnyo-
más, egy kis elrugaszkodás, és 
személyesen Wolfgang Ama-
deus Mozart kíséretében úgy 
szállok alá a magasból, akár 
egy feketébe öltözött angyal.

Nem félek, vagyis a józan 
eszem azt diktálja, hogy semmi 
szükség nincs ilyesmire, hiszen 
a láthatatlan lézerek alkot-
ta térháló itt van a fejemben. 
A központi galéria hatalmas 
márványpadlójának kellős kö-
zepén állok, szinte vigyázzban, 
így a lézerek pont harminc cen-
tire vannak a lábszáramtól, és 
negyvenötre a derekamtól.

Gyakorlott mozdulatokkal 
oldom le magamról a kötelet, 
melyet majd visszafelé egysze-
rűen magamra kattintok, aztán 
tűnés a fenébe…

A Requiem szól a fülemben, 
betölti az egész fejemet. Ami-
kor a Lacrimosában a kórus 
elkezdi felerősíteni a tételt, én 
elindulok.
Őszinte leszek: nem tudok 

balettezni, capoierázni vagy 
bármi ehhez hasonló lépéseket 
elvégezni. Ez aff éle betörőtánc, 
amit magamnak fejlesztettem 
ki. Jobb láb fel, bal kéz erősen 

az oldalhoz szorítva, jobb láb 
hármat rugózik, majd szökken, 
végül egy magabiztos és halk 
landolás a bal lábra.

A szépség neve, akibe bele-
szerettem, Bridget. Gyönyörű, 
nem is csoda, hogy képes el-
venni az ember eszét, és nem 
is csak a hozzám hasonló fi ckó-
két. Nem hiszem, hogy nemtől, 
kortól, politikai vagy vallási 
hovatartozástól függetlenül 
bárki visszautasítana egy ilyet. 
A Bridget-féléknek nem lehet 
ellenállni vagy nemet monda-
ni. Nemrég múlt százkilencven 
éves, és fenséges elutasítással 
veri vissza a fénysugarakat. 
A mester, aki csiszolta, még 
korabeli kellékeket használt, 
mégis csak nagyon kevés mai 
gyémántcsiszoló akad, aki a 
legmodernebb technikai fel-
szereléssel akár hasonlót is 
tudna készíteni.

A test egyenesen megfeszül, 
jobb kéz előre, bal hátra, jobb 
láb térdben behajlítva maga-
san felemel, és kezdődhet az 
extrém ugrabugra az oszlopig.

Szerencsésen kikerülök a lé-
zerhálóból, megbújok a legkö-
zelebbi oszlop árnyékában, és 
várom az őr lépteit. Az órámra 
pillantok: már rég jönnie kel-
lett volna. A hülyéje biztos el-
aludt vagy elbambult valahol, 
és most teljesen összezavarja 
a tervemet. Na mindegy, kivá-
rok még egy ciklust, feszülten 
fi gyelem az órám, mikor lesz 
vége. Mivel csak állok az osz-
lop mellett, a légzésemnek és a 
szívverésemnek már illett vol-
na lelassulnia, de az őr késedel-
me nem hagy nyugodni.

Holnap már erre is moso-
lyogva gondolok vissza…

Véget is ért a második ciklus, 
most kéne elsétálnia mellet-
tem, legfeljebb tíz másodper-
ces késéssel.

Nem jön. Nincs sehol…
Oké, csak semmi pánik, 

bár a szívem mindjárt eltöri 
a mellkasi bordáimat, de még 
várok egy ciklust. Egy egész 
ciklust, ami alatt komótosan 
elkészíthetnék egy húsos-zöld-
séges szendvicset. Kényelme-
sen elnyammoghatnám, aztán 
leöblíthetném ásványvízzel, és 
még mindig maradna egy kis 
időm.

Letelt a harmadik ciklus.
Biztos vagyok benne, hogy 

az őr elaludt a kényelmesen 
kipárnázott karosszékében, na 
meg az is tuti, hogy halványlila 
gőze sincs arról, milyen érté-
kek vannak rábízva. Én csak 
Bridgetért jöttem, ami már 
önmagában hatalmas vagyon, 
de erre a majomra rábízták az 
egész múzeumot!

Na mindegy, holnaptól már 
annyi szendvicset csinálhat 

otthon, amennyit csak akar, 
mert hogy állása nem lesz töb-
bé, az fi x.

Sóhajtok egyet, kilépek az 
árnyékból, és tovább osonok 
a gyémántom felé. A folyosó 
végén van, külön kitüntetett 
helyen, egy üvegbura alatt. 
Napközben alulról és felülről 
is erős fény világítja meg, zá-
rás után természetesen még 
nem láttam. Ahogy elnézem, a 
kiállítási tárgyakat éjjel is meg-
világítják, bár csak halvány 
fénnyel. Bizonyára azért, hogy 
a peches (és ne feledjük, hogy 
egyben lusta) éjjeliőr azonnal 
észrevegye, ha valami hiányzik.

A vér egy szempillantás alatt 
fut ki a fejemből, elszédülök, 
csak kis híja van, hogy nem or-
dítok fel és esem össze, amikor 
rájövök: Bridget nincs a he-
lyén!

Az egyszerű, kék bársonnyal 
takart emelvény teljesen üres, 
a gyér fény csak a levegőben 
szállingózó porcicákat világítja 
meg. Az üvegburát keresem, az 
sincs a helyén.

A következő pillanatban 
hányinger tör rám. Össze is 
görnyedek, de sikerül magam 
türtőztetnem, nem dobom ki a 
taccsot.

A padlón, jobbra tőlem, ott 
van az őr, akire annyit vártam. 
A feje szétzúzva az üvegburá-
val, amit annyira kerestem, a 
jókora szilánkok több helyen is 
felszabdalták a bőrét, átszúrták 
a húsát, és ahogy látom, a bal 
szemét is, méghozzá egészen 
mélyen.

Nincsenek kétségeim felőle: 
már nem él. Valóban alszik, 
csak épp nem egészen úgy, 
ahogy én azt az oszlop árnyé-
kában elképzeltem…

Egy szempillantás múlva 
újabb lökéshullám érkezik az 
agyam ellen, teljesen elszé-
dülök, a sokk miatt csaknem 
elvesztem az eszméletem. A 
kettő közül az egyiket végül is 
sikerül leküzdenem, így eszmé-
letemnél maradok, de a pad-
lóra seggelést már nem úszom 
meg.

Bámulom a hullát, és arra 
gondolok, vajon mióta fekhet 
itt ez a szerencsétlen, azaz hogy 
mióta nincs a helyén Bridget, 
az én gyönyörűségem.

Feltápászkodom, közelebb 
lépek a kövér egyenruháshoz, 
lehajolok. Nem nyúlok a vértó-
csához a feje körül, csak szag-
lászom, miközben próbálok rá-
jönni, megalvadt-e már. Ahogy 
elmozdulok kicsit, megcsillan 
rajta a hátam mögött levő lám-
pa fénye. Szépen visszatükrö-
ződik, szóval a vér még folyé-
kony, de már egészen sötét, 
bizonyára alvadásnak indult. 
Nagyszerű, hiszen ebből meg-

saccolhatnám a halál – vagyis 
Bridget eltűnésének – időpont-
ját, feltéve, ha tudnám, mennyi 
idő után kezd alvadni a frissen 
kiontott vér.

A rendőrség már biztos úton 
van. Fogom magam, és gondol-
kodás nélkül indulok vissza, a 
központi galéria felé. Anélkül 
kezdek bele ideges, izzadós 
és nevetségesen koreografált 
táncomba, hogy újra elindíta-
nám Mozartot. Csak a szívem 
őrült dobogását és a vér zúgá-
sát hallom, ahogy közeledem a 
köteleimhez, és szinte elsírom 
magam, hogy mennyire lassan 
haladok.

Majd holnap…
Végre elérkezem az első szá-

mú célhoz. Felkattintom a ka-
rabinereket, és a kesztyűben 
erősen verejtékező kezemmel 
a lehető legfürgébben húzom 
fel magam a tetőablakig. Per-
sze túl ideges vagyok ahhoz, 
hogy csont nélkül bújjak át a 
kivágott körön, de a lényeg, 
hogy kijutottam a szabad le-
vegőre.

Belegyömöszölöm a kö-
teleket a hátizsákomba, azt 
magamra kapom, és elkezdek 
lemászni. Ekkor hallom meg 
a rendőrautók szirénáit, mire 
a számon keserves káromko-
dás ömlik ki, egy kész kisszó-
tárnyi gyűjtemény. Megpró-
bálok gyorsabban mászni, de 
zavaromban csak az esőcsa-
tornán kapaszkodom, és már 
túl késő lenne visszamászni a 
tetőre, hogy a villámhárítót 
használjam alkalmi létrának 
lefelé is.

Az esőcsatorna nem bír el. 
A mocskos utcai beszéd reto-
rikaprofesszorává avanzsálok, 
miközben az erőtlen bádogszar 
elválik az épület oldalától, és 
én hiába kapaszkodom csim-
pánz módra, a talaj vészesen 
közelít, a rendőrautókról nem 
is beszélve.

Akkorát esem, hogy minden 
csepp levegő kiszorul a tüdőm-
ből. A hátam, a bordáim rette-
netesen fájnak, megpróbálok 
üvölteni, de levegő nélkül ez 
sem megy.

Ahogy kinyitom a szemem, 
látom, hogy a mellkasomból 
egy vastag, kettétört ág csonk-
ja mered felfelé. Már a kezem 
sem bírom mozdítani, teljes 
tehetetlenségben, a fájdalom-
tól elzsibbadva fekszem a mú-
zeum udvarán. Valami ömleni 
kezd a számból. Hideg van.

Látom a testemet mozdulat-
lanná dermedve, látom felül-
ről, ahogy a fekete ruhát átáz-
tatja a fekete vér. Lassan oda-
érnek a zsaruk, körülvesznek, 
de csak a fejüket csóválják.

Majd holnap…
Holnap új életet kezdek.
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képzőművészet
Fábián GergelyZEMAN ZOLTÁN

Zeman Zoltán tervezőgrafi -
kus Szepsiből származik. Az 
egri Eszterházy Károly Egye-
temen szerzett tervezőgrafi -
kus-művész diplomát, jelenleg 
a MOME doktori iskolájában 
harmadéves hallgató multimé-
dia-művészet szakon. Eközben 
az Eszterházy Károly Egyetem 
Média és Design Tanszékén 
kiadványtervezést, tipográfi át 
és egyéb gyakorlati tantárgya-
kat tanít, illetve a kassai Rovás 
Polgári Társulás állandó grafi -
kusaként, valamint szabadúszó 
tervezőgrafi kusként is tevé-
kenykedik.

Mint mondja, egy tervezőgra-
fi kus feladata tulajdonképpen 

minden olyan vizuális felület 
létrehozása, amely nyomtatott 
és online formában is körülvesz 
minket, például egy logó vagy 
márkajelzés, egy magazin vagy 
könyv, egy reklámplakát vagy 
szórólap, egy betűtípus vagy 
akár egy weboldal design. 

„Már fi atalkoromban is érde-
kelt a rajzolás és egyéb kreatív 
foglalkozások, de mindemellett 
műszaki beállítottságúnak is 
tartom magam. Úgy gondolom, 
hogy a tervezőgrafi kában tu-
dott érvényesülni ez az attitűd, 
amely kreativitást, művészi 
hozzáállást, precizitást és szá-
mítógépes tudást is kíván egy-
szerre” – jegyzi meg. 

Autonóm munkáira jellemző 
a kritikai attitűd, melyeken kü-
lönböző társadalmi problémák-
ra refl ektál. Legfőképpen tipog-
ráfi ai plakátokat és interaktív 
multimediális projekteket ter-
vez, megrendelésre készített 
munkáira pedig a letisztultsá-
gukból eredő fi gyelemfelkeltés 
jellemző.

„A világ történéseiből, glo-
bális és lokális problémákból 
merítek inspirációt, melyekre 
különböző médiumokkal ref-
lektálok. Úgy is fogalmazha-
tunk, hogy alkotásaim főként 
különböző politikai, vallási és 
gazdasági helyzetekre való vi-
zuális válaszok” – mondja. 

Jelenleg a doktori disszer-
tációja megírásán, illetve fő-
ként rendezvényplakátokon és 
reklámgrafi kákon dolgozik, az 
utóbbi időben a járvány miatt 
kevés autonóm projektet tudott 
létrehozni. Viszont úgy érzi, a 
pandémia esélyt is adott az ok-
tatásra való koncentrációra és 
a gondolkodásra, a lehetőségei 
továbbgondolására. 

Alkotásaival a weboldalán 
(zemanzoltan.com) és közössé-
gi média oldalain találkozhat a 
közönség, valamint különböző 
csoportos kiállításokon hatá-
ron innen és túl, munkái több 
magyarországi és felvidéki ga-
lériába is eljutottak. A jövőbeli 

tervei kapcsán elmondja, az 
említett szakmai űrt szeretné 
kitölteni, illetve önálló kiállí-
tást létrehozni.

Keleti telek, 2016

vers
Faludi Ádám Pósa Zoltán

Eli, eli….

Rontja szemünket az esti valóság

Elvakította a reggeli fény

Minden a Földön, minden az Égen

Minden, a Minden is ellened él

Nincsen előtted védekező pajzs

Nincs, ki lezárja már szemedet

Éji halálkor, mert aki tenné

Jaj, te elűzted istenedet

És ha elűzted, elhal a hang is

És ki beszélget, föl ne tegye

Többet a kérdést, csak ha a választ

Tudja magától. A lét ereje

Elvon örökre a földi pokolba

Széttöri lelked vérszaruvá

Krisztusi húsod csontra feszülten

Elmenekülne, de nincs sehová
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Kulcsár GáborORSZÁGÚTI KANAPÉKALANDOK

Avagy Hollywood legőrültebb autótúrái

HAT SZEREP SZERZŐT KERES
Pirandello műve a Komáromi Jókai Színház színpadán

„Nekünk nincs más valósá-
gunk, csak ez az illúzió. De 
Önök se nagyon kapaszkod-
janak el a saját valóságukba, 
mert ahogy a tegnap már köd-
dé vált, a jelen pillanat is illúzi-
óvá válik holnapra.”

Michal Vajdička rendezésében 
került bemutatásra 2021. szep-
tember 17-én Luigi Pirandel-
lo Nobel-díjas olasz drámaíró 
egyik legtöbbet játszott drámá-

ja, a Hat szerep szerzőt keres. A 
darabban többek között Mokos 
Attila, a Jászai Mari- és Dosky-
díjas Gál Tamás, Culka Ottó, 
Szvrcsek Anita, Szabó Viktor, 
Bernáth Tamás, Kiss Szilvia, 
Katona Eszter és Hégli Bence 
színművészek szerepelnek.

Luigi Pirandello a XX. század 
egyik legnagyobb hatású drá-
maírója, de csak 31 éves korá-
ban jutott eszébe drámát is írni, 
és 49 éves, amikor első színpadi 
sikerét aratja. Filozófi ai elmé-
lete, amely megkülönbözteti az 
ösztönökből kialakult egyénisé-
get a társadalmi befolyások ala-
kította személyiségtől, új útra 
indította a társadalomlélektani 
kutatásokat. Esztétikai hitvallá-
sa, amely a humort az egyszer-
re komikusnak és tragikusnak 
látott tapasztalatból vezette le, 

olyan irodalomtörténeti újdon-
ságot jelentett, amely nemcsak 
a drámairodalomban, hanem a 
szépprózában is nem egy mo-
dern törekvés szellemi ösztön-
zője volt.

A Hat szereplő szerzőt keres 
Luigi Pirandello olasz drámaíró 
egyik legtöbbet játszott drámá-
ja, melynek ősbemutatójára 
épp száz évvel ezelőtt, 1921-ben 
került sor. Azzal foglalkozik, 
amit a legtöbb dráma feledni 
igyekszik: a színházi előadás 
valóságának és a megjelenítés 
illúziójának viszonyával. A 20. 
századra elvesztek az illúziók, 
hiteltelenné váltak a szerepek, 
ez vezetett a dráma válságához. 
A szöveg szereppé vált, a színész 
pedig a látszat kézművesévé. 
Pirandello azt vizsgálja, meg-
maradt-e még a valóság és az 

előadás összekapcsolódásának 
lehetősége.

„A világirodalom egyik legne-
hezebb darabja, mert tulajdon-
képpen próbálja megfogalmaz-
ni az illúzió és a valóság közötti 
különbséget. Mióta ember az 
ember, azóta gondolkodik ezen 
a kérdésen, hiszen mindig vá-
gyunk a láthatatlan, az ismeret-
len megismerésére. A darab azt 
sugallja, hogy az illúzió valósá-
gosabb, mint maga a valóság, 
sőt azt, hogy minden, amit va-
lóságnak hiszünk, egy illúzió” – 
fogalmazott Gál Tamás. 

A darab jelképes alakjai nem 
tudják, mit cselekedjenek, hi-
szen csak jelmezek, csak sze-
repek, akiket még nem írt meg 
senki. De amikor bármelyiket 
megírják, akkor ő már nem ő: 
egyéniségből hazug személyisé-

gek lettek. Egyszerre szoronga-
tó és bohózatos játék ez. Michal 
Vajdička, a Szlovák Nemzeti 
Színház volt igazgatója a törté-
netet egy fi lmforgatás helyszí-
nére helyezi át, hogy még kéz-
zelfoghatóbb legyen a valóság 
és a fi kció közötti feszültség, a 
fi lm és az élet szerepeinek konf-
liktusa.

(Sajtóhír)

Az elmúlt hónapok keserédes 
monotonitása után sokunk va-
lószínűleg elképzelni sem tud-
na jobb nyári programot, mint 
a volán mögé huppanva neki-
vágni a horizontnak. Ám, ha ez 
egészségügyi, anyagi vagy más 
okokból megvalósíthatatlan, 
érdemes észben tartani, hogy 
a fi lmek bármikor kiragadhat-
nak pár órára a négy fal közül, 
például a következő autótúrás 
kalandokkal.

Ridley Scott 1991-es or-
szágúti drámája, a Thelma és 
Louise két, a házasságukkal és 
mindennapjaikkal folytonosan 
vívódó barátnő észak-amerikai 
kiruccanását követi. Gondta-
lan szórakozásuk azonban sö-
tét fordulatot vesz, amikor egy 

félresikerült kocsmai udvar-
lás miatt a címszereplők egy 
rendőri hajsza célkeresztjében 
találják magukat. A fi lm sajá-
tos báját éppen a hétköznapi 
abszurditása adja meg, ahogy 
a túlzásokat halmozva már-
már nevetséges magaslatokba 
emeli a főszereplők kezdetben 
ártalmatlan konfl iktusát. A 
játékidő 130 percére Thelma 
és Louise sivatagi menekülése 
nem csupán egy fordulatos ka-
land, hanem egyben az eman-
cipáció igencsak modern és 
merész szimbólumává is válik.

Valamivel fi atalosabb, ám 
nem kevésbé izgalmas uta-
zásra invitál Cameron Crowe 
2000-es drámája, a Majd-
nem híres. Egy introvertált, a 
szigorú anyja elől menekülni 
vágyó középiskolás fi ú lehe-
tőséget kap, hogy egy ígéretes 
rockbandával tartson annak 
aktuális turnéján, majd port-
rét írjon róluk a Rolling Stone 
zenemagazinnak. Crowe fi lmje 
leginkább karakterközpontú, a 
főszereplő kívülálló szemszö-

gén át szemfülesen, ám megér-
tően ábrázolja a zenekari élet 
megannyi résztvevőjét, vala-
mint azok állandó érzelmi és 
hatalmi összetűzéseit. Minde-
mellett remek értekezést tart 
arról, mennyit áldozunk nap 
mint nap, gyakran teljesen 
feleslegesen, az igencsak fel-
színesen defi niált „menőség” 
oltárán.

Jonathan Dayton és Valerie 
Faris 2006-os fekete komédiá-
ja, A család kicsi kincse isme-

rős élmény lehet majd azok-
nak, akik úgy érzik, az elmúlt 
időszakban kissé túlságosan is 
közel kerültek a családjukhoz. 
A cselekmény egy diszfunkci-
onális famíliát követ, melynek 
különc tagjai egy furgonba 
verődve próbálják eljuttatni 
kislányukat egy gyermekszép-
ségverseny döntőjére. A fi lm 
mesterien ötvöz sírást és ne-
vetést, helyenkénti morbid 
fordulataival pedig kifejezet-
ten sokkoló. A hétköznapi kép-
mutatáson gúnyolódó kaland 
végeztével a nehézségek elle-
nére is jobban értékeljük majd 
a személyes kapcsolatainkat, 
és a saját különcségeinkkel is 
békét tudunk majd kötni, leg-
alább ideiglenesen.

A csokor talán leglazább 
darabja Peter Farrelly 2018-
as, valós eseményeken alapu-
ló életrajzi komédiája, a Zöld 
könyv – Útmutató az élethez. 
Egy Tony nevű, olasz szárma-
zású amerikai kidobóember 
szokatlan megbízást kap, ami-
kor egy afroamerikai zongoris-

tát kell sofőrként és testőrként 
végigkísérnie a déli államokon. 
A frappáns szövegkönyv és a 
műfajhoz mérten meglepően 
pörgős cselekmény egy vég-
telenül szórakoztató kétórás 
autótúrát eredményez, melyet 
leginkább a főszereplők üdítő 
eszmecseréi villanyoznak fel. 
A köztük kialakuló szokatlan 
kötelék mellett a fi lm korunk 
számtalan kisebbségi témáját 
is humor és elegancia frissítő 
ötvözetével tárgyalja ki.

színház

gyászhír

Zöld könyv – Útmutató az élethezThelma és Louise

Majdnem híres

Dömötör Ede felvételei

A Komáromi Jókai Színház volt 
igazgatója, rendezője, örökös 
tagja, Takáts Emőd, életének 
78. életévében elhunyt. 

Takáts Emőd 1942. december 
26-án született Komáromban. 
A Kassai Magyar Tanítási Nyel-
vű Ipari Szakközépiskolában 

érettségizett 1961-ben. 1974-ben 
szerzett rendezői oklevelet a prá-
gai színiakadémián, ezt köve-
tően került rendezőként Komá-
romba. 1977-től Krivošik István 
távozása után, Konrád József 
igazgatása alatt művészeti veze-
tővé nevezték ki, majd 1979-ben 

a Magyar Területi Színház igaz-
gatója lett a rendszerváltásig. A 
kilencvenes években – a jogfosz-
tottság zaklatott időszakában 
– még egyszer magára vette az 
igazgatói terheket, másfél évig, 
az intendatúra megszűnéséig 
volt a színház direktora. 

Rendezői munkája során fő-
leg a kortárs szerzők darabjait 
részesítette előnyben, és álta-
lában a realista rendezői eljá-
rásokat alkalmazta. Sok szlo-
vákiai magyar szerző és szlovák 
drámaíró művét állította szín-
padra.
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könyv
Nagy Erika

Stirber Lajos

A Petőfi  Kulturális Ügynökség 
Kárpát-medencei Programigaz-
gatósága (KMI) első antológi-
ája egy esztétikus kivitelezésű, 
sokoldalú gyűjteményes válo-
gatás, a magyar irodalmi élet 
színes skáláját tárja az olvasók 
elé. Nem egy könnyű hétvégi ol-
vasmány, 12 szerző 171 verse és 
12 prózája biztosítja az olvasó-
nak, hogy ízelítőt kapjon három 
ország szerzőinek fi gyelemre 
méltó alkotásaiból. Mindazok 
örömmel üdvözölhetik a 373 ol-
dalas könyvet, akik meg  akar-
ják  ismerni  a kötetben szereplő 
nyolc, szakmailag már elismert 
alkotó és négy pályakezdő fi atal 
munkásságát.

A költészet napja tiszteletére 
felkért kilenc kiváló lírikus – Bék 

Timur, Iancu Laura, Kürti Lász-
ló, Lövétei Lázár László, Marcsák 
Gergely, Nagy Lea, Regős Má-
tyás, Szálinger Balázs és Zsille 
Gábor – közösen írt egy hitvalló 
költeményt, s ezzel a mély gon-
dolatokkal átszőtt címadó verssel 
indítja a kötetet az antológia ösz-
szeállítója, Luzsicza István. Van 
antológia, amelyikben a váloga-
tó a „több szerző, kevesebb szö-
veg” elvét követi, és van a másik, 
amelyik az ellenkezője. Ennek a 
koncepciónak volt híve Luzsica 
István is. Annak ellenére, hogy 
a műfajok közül a próza talán a 
legkelendőbb termék, a versek 
kaptak főszerepet a kötetben, 
amelyek minden esetben a szerző 
teljes életművéből kínálnak ízelí-
tőt. A kötet anyagára az irodalmi 

érték mellett jellemző többek kö-
zött a nyitottság és az empátia. 
A versek és novellák elérték cél-
jukat: a markáns egyéni hangok 
ugyanis elirányítottak a szerzők 
önálló köteteihez, folyóiratokban 
megjelent közléseikhez. A fi ata-
labb generációt képviselő szerzők 
versei átütő erejűek, s mindjárt 
az első versben megtaláltam az 
egyik leginkább kedvelt gondo-
latot: „Nyitott ablaknál lebbenő 
tavasz. / Szemed facsarja cit-
romsárga fény, / héja feltépett, 
gyűrött sebtapasz. / Életkedved 
már csaknem félkemény.” (Bék 
Timur: Reggeli) A szerző olyan 
gondolatokat fogalmaz meg, hogy 
hosszú ideig töprengeni lehet raj-
tuk, s ezek a gondolatok emelik 
a kötet súlyát, szellemi izgalmát. 

A megunhatatlanul sokoldalú 
három prózaíróra (Bene Zoltán, 
Majoros Sándor, Száraz Miklós 
György) jellemző az egyedi íz-
lésvilág, az, hogy nem leírnak és 
ábrázolnak, hanem elbeszélnek – 
hamisítatlanul, kellemesen meg-
lepő fordulatokkal.

A továbbmutató jelleggel is 
bíró antológia széles olvasókö-
zönségnek készült, elismert, 
díjazott írók, költők műveiből, 
amelyekre jellemző a kiforrott-
ság és az igényesség, Erre lehet 
bizonyíték és ízelítő Kürti Lász-
ló kirakatok tükre c. versének  
pár sora is: 
„maradj tanár, bádogos, 
              nyomdász vagy
kőműves! napszámos, 
                 becsatornázható alak.

nődnek magánbirtoka, 
            jól vasalt, kirakati darab!
napszítta, eggyé emelt préda, 
        föltartott szürke vagy fakó,
egy csak a sokból! kiszámítható, 
                        megszégyeníthető
biztos anyag!“

 (Petőfi  Kulturális Ügynök-
ség, Budapest, 2021, 373 oldal)

Covid logó, 2020

A Petőfi  Irodalmi Múzeum és 
a Petőfi  Kulturális Ügynök-
ség együttműködésében jelent 
meg a Nemzeti Évfordulóink 
legújabb kötete. A kiadvány a 
2021-es év legjelentősebb ma-
gyar vonatkozású évfordulóit 
tartalmazza.

A most megjelent Nemze-
ti Évfordulóink előszavában 
Demeter Szilárd, a Petőfi  Iro-
dalmi Múzeum főigazgatója az 
emlékezés jelentőségére hívja 
fel a fi gyelmet. A kiadvány a 
teljesség igénye nélkül olyan 
magyar vonatkozású jelentős 
évfordulókat tárgyal, mint pél-
dául Jancsó Miklós fi lmrende-
ző, Cziff ra György zeneszerző, 
Pilinszky János költő, Mészöly 
Miklós író, Romhányi József 
író, költő születésének 100. év-

fordulója, a soproni népszava-
zás és a trianoni békeszerződés 
100. évfordulója vagy a Magyar 
Távirati Iroda és az LGT zene-
kar megalakulásának 100. és 
50. évfordulója. Az online for-
mában elérhető katalógus kü-
lönlegessége, hogy a klasszikus 
születési, halálozási évfordulók 
mellett izgalmas és nagy hord-
erejű eseményeket is bemutat, 
úgymint Mindszenthy József 
bíboros száműzetése vagy IV. 
Károly király visszatérési kí-
sérletei.

Az e-kiadvány illusztrátora, 
Csuth Péter beszélt részletesen 
a vizuális koncepcióról: 

„Az illusztrációk elkészíté-
sénél két fő szempontot tartot-
tam szem előtt: szerettem vol-
na olyan változatos grafi kákat 

készíteni, amelyek a fi atalabb 
közönséget is megszólítják. Az 
alkotókkal közösen a montázs 
technika mellett döntöttünk, 
így egy-egy illusztráción belül 
az adott emberre jellemző kor 
és vagy művészeti ág is meg 
tudott jelenni. A képek alapja 
legtöbb esetben egy grafi kai 
elemekkel is díszített portré, 
amelyet körülvesz egy rá jel-
lemző ikonikus tárgy, szöveg 
vagy dátum. Az illusztráció-
kon gyakran feltűnnek kora-
beli újságcikkrészletek, kézira-
tok és papír textúrák is.”

A Nemzeti Évfordulóink 
2021 szerkesztőbizottságának 
tagjai: Gazda István igazgató 
(Magyar Tudománytörténeti és 
Egészségtudományi Intézet), 
Kecskeméti Gábor igazgató 

(ELKH Bölcsészettudományi 
Kutatóközpont Irodalomtu-
dományi Intézet), Mikó Ár-
pád tudományos főmunkatárs 
(ELKH Bölcsészettudományi 
Kutatóközpont Művészettör-
téneti Intézet), Ujváry Gábor 
intézetvezető (Veritas Törté-
netkutató Intézet és Levéltár).

Az előzetes adatgyűjtést vé-
gezte: Németh Tibor, a cell-
dömölki Kemenesaljai Műve-
lődési Központ és Könyvtár 
Kresznerics Ferenc Könyvtárá-
nak vezetője.

A Petőfi  Kulturális Ügynök-
ség oktatási segédanyagként 
eljuttatja a kiadványt a peda-
gógusszervezetek számára, 
valamint Magyarország kül-
képviseletei, külföldi kulturális 
intézetei, a hungarológiai kép-

zések és magyar nyelvi lektorá-
tusok tanárai számára.

A kiadvány elérhető a PIM 
Digitális Irodalmi Akadémia 
(DIA) felületén és az www.is-
suu.com platformon.

(-)

A napfény áthatol című kiad-
vány szerzője Horváth Géza, 
fáradhatatlan tanár, karnagy-
kolléga, a felvidéki zenei élet 
„jótevője”. „Tíz éve jelent meg 
a Csemadok Művelődési Inté-
zetének gondozásában Horváth 
Géza kórusműveinek gyűjte-
ménye Este van, este van cím-
mel. Ahogy abban a kötetben, 
ugyanúgy ebben is találunk 
egynemű – és vegyeskari mű-
veket: egyháziakat, népdalfel-
dolgozásokat és kortárs költe-
mények ihlette kórusműveket. 
Ez a kötet elsősorban a 2011 óta 
eltelt évtized szerzeményeinek 
válogatását tartalmazza, de he-

lyet kapott benne néhány olyan 
kórusmű is, amely jóval koráb-
ban: az 1980-as vagy az 1990-es 
években keletkezett. (…) a szer-
zőnek ezúttal is az a szándéka, 
gazdagítsa a magyar énekkarok 
kórusműválasztékát.” Részlet 
Huszár László írásából. A 16 
egynemű karra (gyermek- és 
női karra) írt művet és a 16 ve-
gyeskari művet tartalmazó A 
napfény áthatol című új gyűjte-
ményt bizonyára nagy örömmel 
lapozzák majd a mindig újítani 
vágyó karnagy kollégák. 

Horváth Géza feldolgozásai 
a közönség részéről minden al-
kalommal örömmel fogadottak, 

sikert aratnak, és végre kezünk-
ben tarthatjuk ezt a hiánypótló 
gyűjteményt.

A kötetet a Lilium Aurum ki-
adó jelentette meg.

MEGJELENT A NEMZETI ÉVFORDULÓINK 2021

HASZNOS KÓRUSGYŰJTEMÉNY

BENNEM A TÖBBI 
A KMI 12 program szerzőinek 2021. évi antológiája 
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könyv
Juhász Kornélia

N. Juhász Tamás

„ÍGY ÉLEK: AZ ALSÓ POLCRA TÉVE“

KALANDOZÁS A FANTASZTIKUM TENGERÉN

A Lélekszilánkok, Katona Nick 
első kötete 2021-ben jelent meg 
a dunaszerdahelyi Vámbéry 
Polgári Társulás gondozásában.  
A könyvben szereplő lírai szö-
vegek mindegyike külön-külön 
is megállná a helyét, ugyanak-
kor a kötet egésze különleges 
játékra csábítja befogadóját. 
Bár a könyv Petőcz András 
tollából született utószava is 
segítségünkre lehet az értelme-
zésben, az olvasási „játékszabá-
lyokat” az első szöveg (Monda-
tok) elég világosan lefekteti. Ez 
az erős indítás egyfajta szerző-
dés érzetét kelti, melyet az olva-
sás megkezdésével kötünk meg 
egy csupán szavakból és írásje-
lekből összeálló lénnyel: a lírai 
énnel. A könyv társszerzőivé, 
önjelölt elemzőivé alakulunk 
át a befogadás folyamatában, 
miközben kicsit a részeinkké 
is válik az irodalmilag megal-
kotott személy. De miféle alak 
ez? Milyen érzésekkel és gon-
dolatokkal találkozunk a belső 
világában? Lelkének szilánkjai 
gyönyörködtetnek vagy megse-
beznek bennünket?

Elsősorban megállapítható, 

hogy ez a könyv nem csak har-
sány borítója okán színes je-
lenség. Formai szempontból a 
benne felvonultatott lírai szöve-
gei többségében szabadversek, 
azaz rímtelenek, de műfaji te-
kintetben szivárványos bőséget 
tár elénk. Huszonkilenc írása 
közt akadnak versek, csokorba 
szedett lírai szösszenetek, ha-
ikuk, dialogikus költemények, 
hosszúversek is. 

A Lélekszilánkok nyelvezetét 
és fogalmazásmódját legköny-
nyebben a találékony és a já-
tékos jelzőkkel ragadhatnánk 
meg. Frappáns megoldásai, 
szokatlan, sok esetben meg-
hökkentő képei miatt a műve-
ket egyedi hangulat, egyfajta 
könnyed letargia hatja át. A 
szomorú, fájdalmas pillanatok 
is színekkel telítődnek. Az Eső 
című költeményben például a 
gyermekkori vágyakban való 
csalódás és a halálvágy egy 
eső utáni csillámló látomássá 
lényegül. A szövegeket szójáté-
kok, angol és francia töredékek, 
vendégszövegek is gazdagítják. 
A kötet nyomokban Virginia 
Woolf, Nagy László, Tandori 

Dezső és József Attila utaláso-
kat tartalmaz. 

Valamennyi alkotást áthatja 
a szétesés érzete. Vissza-visz-
szatérő erős ellentmondások 
szerepelnek a képekben, „egy-
szer fenn, aztán lenn, és vice 
versa.” Az egyén is képlékeny: 
Különböző változatokban teszi 
valósággá önmagát. Egyszer 
nőként, másszor férfi as hangon 
szólal meg, olykor nem is embe-
ri lényként jelenik meg, hanem 
tárgyakká – szobává, bizony-
talan mosollyá, műtárggyá –, 
vagy a nyelvvé lényegül. A leg-
felfokozottabb hangulatú szö-
vegekben a megszólaló egyén 
még önmagát, szerepét, létének 
értelmét sem képes megfogal-
mazni: „Csak az nem világos, 
miért vagyok itt, ha sehol sem 
kéne lennem.”

A lírai én gondolatai és gond-
jai sem egysíkúak, így a felvo-
nultatott témák terén sincsen 
hiány. Szerepel a kötetben a 
teljes megértés lehetetlensége, 
a depresszió, a létbizonytalan-
ság, az élet és a halál banali-
tása, alvászavar, pánikroham, 
öngyilkosság, különféle függő-

ségek, de magját a nyelv és az 
emberi kapcsolatok alkotják. 
Ez a fő téma összefonódva, egy-
mást támogatva létezik ebben a 
szövegvilágban.   

A nyelv leggyakrabban a 
szétesés ábrázolásánál jelenik 
meg, jelentéshordozó helyett, 
szerkezeti elemeire, szófajokra, 
írásjelekre, hangsúlyokra, szü-
netekre esik szét. Emellett ez 
a kötet sem mellőzi az érzések 
megfogalmazhatatlansága, a 
némaság fájdalmassága felet-
ti bánatot. A nyelvhasználat, a 
megértetés vágya vezet a kap-
csolatok témaköréhez. A kötet-
ben ábrázolt viszonyok távol 
állnak az idilltől. Roncsoltak, 
hazugságokkal, meddő vágyó-
dással és elutasítással telítet-
tek, mégis sok esetben függősé-
get okoznak. A felejtés, a teljes 
elválás lehetetlensége is hang-
súlyhoz jut, legintenzívebben 
az Együttlét című szövegben 
jelenik meg. A kötet párkapcso-
latai nem válnak egyre élhetőb-
bé. Ismételten dugába dőlnek, 
s a lírai én megállapítja: „Néha 
ki kéne dobnunk / dolgokat. 
Ráma nélküli / képkereteket. / 

Megrepedt virágcserepeket. / 
A pohárban hagyott teafi ltert. 
/ Vagy egymást.”  

Ez a kötet beenged egy érző, 
szerető és szenvedő szöveglény 
belső világába, de hogy mit vi-
szünk át belőle a mi lelkünkbe, 
milyen szilánkok akadnak be-
lénk, az csakis rajtunk áll.

Katona Nick: Lélekszilánkok, 
Vámbéry Polgári Társulás, 

2021

A fantasztikus irodalomról 
szerencsére egyre több szak-
irodalom jelenik meg. Világvi-
szonylatban még így is jelen-
tős lemaradásban vagyunk az 
irányzat megítélésével és fel-
dolgozottságával kapcsolatban. 
Ez annak köszönhető, hogy ma 
is tartja magát az a szerencsét-
len „elitista” hozzáállás, amely 
lenézi a fantasztikus irodalmat, 
másodrangúnak vagy nemes 
egyszerűséggel „csak szóra-
koztató” irodalomnak nevezi. 
Azonban, ha mélységében is 
elkezdünk foglalkozni ezekkel 
a művekkel, rá kell jönnünk, 
hogy a nyúl ürege ennél jóval 
mélyebb. Keserű József Lehet-
nek sárkányaid is – A fantá-

ziavilágok építése mint kul-
turális gyakorlat című kötete 
2021-ben jelent meg a Prae Ki-
adó gondozásában, és azt a célt 
szolgálja, hogy belevilágítson 
ebbe a „virtuális” üregbe. 

A kötet borítója viszonylag 
„egyszerű”, rájátszik a jin és 
jang motívumára, azonban ez-
úttal két sárkány adja ki a szim-
bólumot. A kevesebb néha több, 
és ebben az esetben ez nagyon 
is érvényes. 

Annak ellenére, hogy tanul-
mánykötetről van szó, előnyére 
válik, hogy a nyelvezete szépen 
követhető, és ami szintén pozi-
tívum, nem válik tudálékossá. 
Az egyes fejezetek logikusan 
épülnek fel, ugyanakkor játék-

teret hagynak az oda-vissza 
utalásra, amely egyfajta háló-
zatosságot ad a könyvben talál-
ható szövegeknek. Kiemelendő 
az egyes szövegek aprólékos-
sága is, ami szintén vonzó le-
het az olvasó számára. A kötet 
szerzője remek érzékkel válo-
gatta össze és mutatja be ku-
tatásának célpontját, a fantasy 
irodalmat. Olvashatunk Tolki-
enről, Gaimanról, Le Guinról, 
vagy éppen a Trónok harcából 
ismert Martinról is. 

Keserű József – és ez nagyon 
fontos – nem feledkezik el a fan-
táziairodalom magyar vonatko-
zásairól sem, például Nemes 
Istvánról, Kornya Zsoltról, Gás-
pár Andrásról vagy éppen Mos-
kát Andreáról. Aki a kilencve-
nes években volt fi atal, az tudja, 
hogy az említett Nemes/Kor-
nya/Gáspár voltak azok, akik 
megalapozták a magyar fantasy 
irodalmat: Cherubion világa és 
a M.A.G.U.S., míg Moskát And-
rea új, „modernebb” színnel töl-
tötte meg azt.

Mint minden műfajnak, a 
fantasynek is időszakosan meg 
kell újulnia. Az itt bemutatott 
kötet nem csupán a nyomtatott 
médiákkal (könyv, képregény, 
asztali szerepjáték-kötetek) 
foglalkozik, hanem a fi lmek-
kel, és ami a legfontosabb: nyit 
a digitális közeg felé is a videó-
játékokon keresztül. Ez a téma 

sok fantasyval foglalkozó tanul-
mánykötetből teljesen kimarad, 
pedig manapság azoknak, akik 
a populáris kultúrával foglal-
koznak, elkerülhetetlen kellene, 
hogy legyen ez a média.

 A Lehetnek sárkányaid is 
három jól elkülöníthető részből 
áll: az első szakaszban a fantá-
ziavilágok építéséről esik szó. 
Felvázolja az olvasó számára 
a technikát, miként építik fel 
egyes szerzők a fi kciós világo-
kat. Foglalkozik azok nyelvi-
ségével is – kitalált nyelvek, 
illetve ezen világok mítoszai, il-
letőleg azok miként használják 
fel a mi világunk egyes arche-
tipikus történeteit. A második 
rész a fantáziavilágok valósá-
gunkhoz kötődő kivetüléseire 
fókuszál. Szó esik az elképzelt 
birodalmak térképeiről, ezek 
készítésének hagyományáról, 
illetve arról, miért számít ma-
napság „divatosabbnak” a ki-
talált térképek kihagyása a mű-
vekből. Ugyanitt olvashatunk 
arról is, miként működik a fan-
tasy az ún. „transzmediális tér-
ben”, azaz miként vándorol ez a 
műfaj az irodalomból a fi lmek 
vagy a videojátékok világába. A 
kötet harmadik szakasza a fan-
tasy politikájával foglalkozik. 
Olvashatunk például az orkok, 
mint faj különféle – középföldi 
vagy épp azerothi – megjelení-
tési változatairól.

A kötet, számomra, az év 
egyik legkellemesebb meglepe-
tése volt, annak összeszedett-
sége és választékos merítése 
miatt. Érdekes és érdemes a 
fantasyvel és kitalált birodal-
maival foglalkozni, ugyanis 
megmozgatja az elmét, a képze-
letet és nem utolsósorban a kre-
ativitást is. Ahogy a Brandon 
Sanderson idézetátirat is meg-
fogalmazza: „A fantáziavilágok 
segítségével sok mindent meg-
tehetsz: lehetsz hős, véghezvi-
hetsz nagy tetteket, segíthetsz 
másoknak. Nem utolsósorban: 
lehetnek sárkányaid is.“

Keserű József: Lehetnek 
sárkányaid is – A fantáziavi-
lágok építése mint kulturális 
gyakorlat, Prae Kiadó, 2021Retrópótló, 2019
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CAMAIORE IRODALMI DÍJ
Rangos olasz elismerésben ré-
szesült a közelmúltban Balázs 
F. Attila költő, prózaíró, mű-
fordító, könyvkiadó, mégpedig 
a Camaiore irodalmi díjban, 
melyet a neves itáliai szerző, 
Francesco Belluomini alapított 
közösen a feleségével, Rosanna 
Lupival.

A rangos bírálóbizottság ré-
széről Emilio Coco értékelte az 
író Cinzia Demi által fordított 
„Corpo indiff erente” (Más test) 
című verseskötetét. Az átadási 
ceremónián az olasz köztévé 

(RAI) műsorvezetője, Alberto 
Severi olvasta fel a szerző ver-
sét. A magyar nagykövetség 
részéről Kudar Gábor, a Colle-
gium Hungaricum igazgatója 
mondott beszédet. Az éjfélig 
tartó rendezvénynek Magyar-
ország és a magyar irodalom 
volt főszereplője. Balázs F. 
Attila olaszra fordított kötetét 
Cristina Daglio és Mauro Fer-
rari adta ki, az alapos elemzést 
Emilio Coco végezte. A zsűri 
elnöke, Rosanna Lupi kedves 
szavakkal méltatta a művet. 

Az olasz költészeti díj nyerte-
seit az öt döntőbe jutott szerző 
közül választják ki, őket külön-
böző kategóriában díjazzák. Az 
idén a nemzetközi díjat Balázs 
F. Attila kapta.

Ezzel a díjjal a múltban olyan 
személyiségeket tiszteltek meg, 
mint például Jevgenyij Jevtu-
senko, Lawrence Ferlinghetti, 
Seamus Heaney, Karol Wojty-
la, Ernesto Cardenal, Alda Me-
rini, Bernard Noël, Ana Blan-
diana.

(póda)

A Csemadok Kamocsai Alap-
szervezete az idén már XXIX. 
alkalommal rendezte meg kö-
zségünk híres szülötte, a gyer-
mekvers-költő, házitanító és 
nevelő emlékére, a Vörös Pé-
ter költő, kritikus javaslatára 
1993-ban életre hívott Lukács 
Pál irodalmi és kulturális dél-
utánt. Az ünnepség az idei év-
ben rendhagyóan, a kultúrház 
helyett a református templom-
ban került megrendezésre, mi-
vel a gyülekezet közel négy év-
tizedig szolgáló lelkipásztorára, 
a község első helytörténészére, 
Boross Kálmánra emlékeztünk 
halálának 80. évfordulója al-
kalmából. Ezt követően került 
sor a Csemadok helyi alapszer-
vezete által 2017-ben alapított 
„Lukács Pál irodalmi és köz-
életi díjak” átadására, amely 

arra hivatott, hogy eszmei el-
ismerést nyújtson azoknak az 
irodalmároknak, akik közéleti, 
írói, költői munkásságukkal 
hozzájárulnak a szlovákiai ma-
gyar irodalom gyarapításához. 

A díjat a helyi Csemadok 
vezetősége 2020-ban In me-
moriam (Gál) Soóky Lászlónak 
(1952–2020), a 2021-es évben 
pedig In memoriam testvéré-
nek, Gál Sándornak (1937–
2021) ítélte oda, akiknek elődei 
és gyökerei Kamocsáról szár-
maztak – „Hálás tisztelettel 
közéleti munkásságukért és 
a szlovákiai magyarságra ha-
gyott gazdag irodalmi életmű-
vükért.” 

A költők, írók, publicisták 
életútját Kamocsai Gál László 
méltatta, majd átadta a díjakat 
az irodalmárok gyermekeinek: 

Gál Lászlónak és Gál Évának. 
A község nevében Lukács Imre 
polgármester virág és ajándék 
átadásával tisztelte meg a ven-
dégeket és a szereplőket. Az 
ünnepi megemlékezést a nagy 
távolság ellenére, megtisztel-
ték jelenlétükkel (Gál) Soóky 
László gyermekei, Gál Sándor 
özvegye és leánya – férjével, 
valamint Slopovsky Gál Vilma, 
a költők leánytestvére, aki em-
léklapban részesült. 

Körünkben köszönthettük 
még a rendezvényen az irodal-
márok szülőfalujának, Búcs 
községnek a küldöttségét Szi-
geti János és Molnár Katalin 
személyében, utóbbi Gál Sán-
dor Ne virrasszatok versének 
elmondásával tisztelgett az 
író emléke előtt. Kantár Éva a 
Csemadok Érsekújvári Területi 

Választmánya nevében szólt az 
egybegyűltekhez. Az ünnepsé-
get Kósa Ilona és Halász Ildi-
kó szavalatai, valamint Varga 
Bach Helga operaénekes és 
tanítványa, Rácz Marika ének-

számai tették meghitté. A dél-
után végén pedig felejthetetlen 
találkozásokra és múltidézésre 
került sor a vendégek családjai 
és a kamocsai Soóky-rokonok 
leszármazottai között. (fb)

elismerések 
LUKÁCS PÁL IRODALMI ÉS KÖZÉLETI DÍJAK

Gál Sándor lánya Éva átveszi a díjat

Balázs F. Attila átveszi a rangos díjat

Need To Stop, 2016 (Társalkotó: Zeman-Juhász Éva)
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múltidéző

Biblikon, 2014

Juhász Dósa János„SZÍVÜNKBEN SÖTÉT NAPOK ÉRNEK” 
Habán Mihály, aki Tamásfalán nevelkedett

Veres János egyik írásá-
ban találkoztam először 
Habán Mihály nevével. Az 
írás 1977-ben készült az Iro-
dalmi Szemle számára, de 
csak 1999-ben jelent meg 
a Palócföldben. Mind a re-
cenzens, mind a recenzált 
halott már ekkor. Habán 
Mihályt nem jelzi a szlováki-
ai magyar irodalom, holott 
Veres János feleségének 
az unokaöccse, s bár anyai 
ágon Erdélyből származik, 
gyerekkora nagy részét a 
ma már Rimaszombathoz 
tartozó Tamásfalán töltöt-
te. Radnóti nemzedékével 
indult, de egy betiltott verse 
miatt évtizedekre elhallgat, 
családot nevel, gépészmér-
nökként dolgozik, s csak 
1976-ban jelentkezik ismét 
költőként.

„Ezek a föld hajtásai, 
melyek//a fénylő térbe szök-
nek.//Ez a boldog vizek 

hullámverése//a gránitpar-
tokon” – ezekkel a sorokkal 
ajánlja több évtized verseinek 
a Magvető Kiadónál megjelent, 
alig 150 oldalas válogatását a 
költő. De ki is ő, akinek még a 
pontos születési dátumát sem 
tudják a magyar irodalmi le-
xikonok. Annyi bizonyosnak 
látszik, hogy 1907-ben szü-
letett a Nagyküküllő menti 
Erzsébetvárosban, de amire 
gyerekkorából emlékezik, az 
már a Felvidékhez, Gömörhöz 
köti. „Emlékeim mélyén az első 
táj az apai ágat éltető falu és 
határ nyári munkában verej-
tékező, izzó és termő ragyo-
gása. Iskoláimat az ábécétől a 
gépészmérnöki oklevélig sor-
rendben Liptószentmiklóson, 
Egerben és Budapesten végez-
tem. Aztán éltem és dolgoztam 
az emberi lét folytonosságát 
fenntartó kényszerűségben, 
mint annyian, mert sem tehet-
ségem, sem írói becsvágyam 

és termékenységem nem volt 
alkalmas csereérték az elemi 
szükségletek megszerzésére” – 
írja önéletrajzi vallomásában. 

Első verse 1929-ben az Er-
délyi Helikonban jelenik meg, 
de közli a felvidéki Híd, a Ma-
gyar Írás, s ezt követően egyre 
nevesebb budapesti lapok, így 
a Kórus, a Független Szemle, 
az Argonauták, a Válasz, a Ke-
let Népe, s a Magyar Rádióban 
is több verse elhangzik. 1937-
ben a Nyitrán Dallos István és 
Martonvölgyi László szerkesz-
tésében megjelent négykötetes 
Szlovenszkói magyar írók an-
tológiája második kötete is be-
mutatja. Szeretettel köszöntöm 
Szlovenszkó magyarságát és 
minden népét – ezekkel a kézzel 
írt sorokkal köszönti a kötet ol-
vasóit, amely mint az új magyar 
líra sokatmondó értékét mutat-
ja be, s közli öt versét. 1933-ban 
Évszakok forgása címmel első 
önálló kötete is megjelenik, s a 

kritika is lelkesen fogadja. 1941-
ben, amikor Magyarország már 
belépett a második világhábo-
rúba, a Budapesti Hírlap Va-
sárnapi mellékletében jelenik 
meg a Magyar ég alatt, 1941 
című verse, amely miatt a lap 
szerkesztőjét súlyosan elma-
rasztalják. Habán úgy dönt, le-
teszi a lantot, s évtizedekig csak 
a munkájának és a családjának 
él. Amikor Veres János először 
találkozik vele családilag, nem 
is tudja, hogy költőtársak. Meg-
lepődik, amikor 1976-ban dedi-
kált verseskötetet hoz a posta. 
Lehet, hogy Habán újrainduló 
költészetét erősen befolyásolta 
Rónay László 1971-es írása is, 
aki imigyen emlékezett vissza a 
harmincas évekre: „Milyen fur-
csa gazdagsága a magyar lírá-
nak, hogy Habán Mihályra ma 
már alig emlékeznek. Neve az 
irodalomtörténetekből is kima-
radt. Pedig ennek a nemzedék-
nek nem kis tehetségű költője 

volt”. A Föld szépsége után pár 
évvel a halála előtt 1980-ban 
még egy kötete jelenik meg 
Üzenetváltás címmel.        

„Kevés költő tud olyan szé-
pen magyarul, mint Habán 
Mihály” – írja 1934-ben bemu-
tatkozó kötetét méltatva kriti-
kusa, Enyedy György. 2021-ben 
újraolvasva a verseit, csak meg-
erősíthetjük egykori kritikusa 
véleményét, s ennek megerősí-
téséül álljon itt pár verse is!

Habán Mihály

Temetőben, halottak napján
A halottak már helyükön vannak.
Hol? Merre? Ne keresd. Az ő dolguk.
Mint a víz, vagy a pára, vagy a szél.
Még sohasem tévesztették el ők
Az elmúlás jeltelen útjait.
E sírkövekre vésett nevek itt
A földdé málló tetemek fölött
Csak lárva-létük emlékét őrzik.
Igazi lényükkel nem találkozott
Se rokon, se barát, sem ismerős.
Életük megoldhatatlan rejtély volt,
Önmaguknak és másoknak is titok.
S kik zárt bilincsű sorsukba burkolva
Örökségül kapták tőlük a földet,
Saját magukról se tudnak semmit,
Mivel halottaikat nem ismerték.
Lárvaalakban tévelyegnek ők is
A sírkövekbe botló félhomályban,
Elhamvadó fáklyák és mécsesek
Lángjaiban imbolygó árnyaikkal,
Hideg holdszélben zörgő koszorúk közt.

(Ó, mily elérhetetlen magasban
Vonul már a harangok kongása,
És az égre kúszó szent ormokat
Egyre sűrűbb ködfátyol takarja,
Míg a lét tüzéből kivetett lelke
Elsalakosodott vak üregeiben
Hömpölyög tovább az élet elvesztett
Teljessége egy távoli nemzedék
Besugárzott boldog közösségének
Felnyíló forrásvidéke felé.)

Téli napforduló, 1969

A távollét leghosszabb éjszakája és a visszatérés rezzenő
 hajnala.
Az elmúlás világtalan hamujában fészkelő öröklét szűzi
 szárnycsapása,
Szülőanyám behavazott halottas ágya unokáim sugárzó
 arany kapujában.
Ó, milyen borzalmas és csodálatos ajándék az élet.

Költők

Itt állunk a nagy éj küszöbén,
Távol, távol az emberektől.
Homlokunkról már a tölgyfalevél-koszorúkat 
levetettük.
Meztelenek vagyunk, mint az állatok,
Közel, közel az istenekhez.

Szívünkben sötét napok érnek.
Az ének forrása fölfakad.
Az isteneké ez, az istenek éneke ömlik át rajtunk,
Az éjből tör elő, mint a virágzás,
És nemző, kegyetlen aranyfény.
Távoli szellemek kapui:
Így állunk az emberi éjben.
Szép csillagként a rejtőző istenek tartják fogva 
szívünket,
S nekünk a dal születése halálos - 
A többinek már csak ajándék. 

Átlényegülés

Aki önmagát keresi?
Istenre talál.
Aki az Istent keresi:
Önmagára lel.
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novella
Tóth N. KatalinAZ ERŐSEBB

A nő dobogó szívvel állt a csó-
nakban, és a látóhatárt fürkész-
te. A hullámok lassan, himbál-
va sodorták a szárazföld felé. A 
víz mély és kék volt, mint az ég. 
A végtelen azúrban hívogatóan 
fehérlett érintetlen szépsége.

A férfi  a parton csörtetett a 
messzi rengeteg felől. Büszke 
fi atal fejét, lobogó haját körül-
ragyogta a felkelő nap sugara, 
lába már a fövenyben gázolt 
öntudatos, biztos lépésekkel. 
A csónak kikötött. Néma igézet 
borzongott át közöttük, amikor 
ők ketten egymásra néztek. A 
lány tekintete hívott és titkokat 
ígért. A másik szempár szakér-
tő módon végigmérte, pillan-
tásában elégedettség csillant. 
Hitt a férfi nak, mint ahogy a 
kezdet kezdetén minden nő 
elhiszi, hogy szép és egyedülál-
lóan kívánatos. Boldogságában 
önkéntelenül elmosolyodott, 
így érte az első ölelés.

Egyetlen teremtmény lett 
a férfi  és az asszony. Egy test, 
két lélek. Összefonódott alak-
juk egy pillanatra beleolvadt 
a vízbe, leszakította az eget és 
felemelte a földet.

– Örökre... – suttogta egy-
más fülébe a két halandó em-
ber. Lábuk alatt a hullámok 
nekik énekelték az élet végte-
len dalát.

A férfi  diadalmasan nézte 
asszonyát. Amit az arcán látott, 
az szebb volt, mint a tenger, 
forróbb, mint a tűz, és olyan 
rejtélyes, mint maga az elmú-
lás. Ezt a pillanatot nem tudta 
soha többé elfelejteni. Láncot 
csavart belőle az asszony éle-
tére. Pedig amikor a láz elmúlt, 
tovatűnt vele a pillanat is. Az 

asszony megérezte az eltéphe-
tetlen köteléket, de hasztalan 
emelte fel a  fejét, párja már úr-
nak érezte magát felette. A férfi  
szemében szolga maradt.

– Most már az enyém vagy – 
mondta neki. – Kövess!

Az asszony hallgatott, és tár-
sa képtelen volt meghallani, 
amit ez a csend mondott neki. 
Fontosabb dolgok vonták el a 
fi gyelmét. Homokban hagyott 
nyomaikat lassan elmosta a da-
gály, és az ember vitte magával 
szép fi atal párját a szelíd vizek 
kék országából a vad erdők zord 
birodalmába. Oda, ahol ő volt 
az úr. Nehéz, köves úton jártak, 
a férfi  elöl, az asszony engedel-
mesen mögötte. Ha emberlak-
ta tájakon haladtak át, meg-
fogta a nő karját. Ha idegen 
férfi ak vágyakozó pillantásokat 
vetettek rá, büszkén szorította 
magához, mohón csókolta a 
száját. Hadd lássa mindenki, 
hogy ez a szépség egyedül az 
övé. De amikor a település el-
maradt a hátuk mögött, és már 
nem irigyelte őt senki, egyszer-
re eleresztette a kezét, és a sa-
ját útját kezdte járni. Fejszével 
vágta magának az ösvényt az 
ismeretlenbe, mindent letapo-
sott, ami eléje került. Épített és 
rombolt is egyben. Megvetette 
a fákat, mert két karja erősebb 
volt náluk. Kedvtelve nézte, 
ahogy nyögve hanyatlanak le 
könyörtelen csapásai alatt. 
Lenézte az asszonyt is, mert a 
rögök megvérezték puha lábát, 
és míg ő előre tört, egyre csak 
hátráltatta. A nő meg-megállt, 
és minduntalan visszanézett a  
messzeségbe tűnt kék ország 
felé, amelyet a férfi  már régen 

elfelejtett. Útjuk során gyak-
ran sütött a nap, néha kitört a 
vihar, vigasztalanul hullott a 
hó, majd jött az áldott tavasz, a 
termékeny nyár, a lombhullató 
ősz...

A férfi  keményen dolgozott, 
szántott, vetett, aratott, tag-
jait estére megülte az ólmos 
fáradtság. Elalvás előtt futólag 
megcsókolta a párját, hogy el-
hallgattassa. Világossá tette 
számára, hogy csak nyugalmat 
kíván. A falnak fordult, és köz-
ben más asszonyra gondolt. A 
felesége naphosszat csak tett-
vett, énekelgetett, vacsorára 
meleg étellel várta haza. Gyer-
mekeket nevelt, akik felnőttek 
és elhagyták. A férfi  temérdek 
feladata közben észre sem vet-
te, mikor történt mindez. Az 
ösvény lassan lejtőnek eresz-
kedett előttük, de a két ember 
még mindig azt hitte, hogy 
felfelé, előre vezet. A kelő nap-
pal indultak el minden reggel 
egymásba kapaszkodva, éjjel 
pedig csillagfény mutatta ne-
kik az utat. Lobogó tűz éledt 
éjszakai szállásukon, de a férfi  
hajnalra kelve nem tudta, ki 
rakta a tüzet, ki virrasztott fe-
lette, míg ő aludt. Nem is érde-
kelte. Így mentek sokáig, mert 
az út hosszú volt, éppen olyan 
hosszú, mint az élet. Mentek, 
mert menni kellett. A férfi  elöl 
a győztesek kevélységével, az 
asszony a háta mögött, min-
denütt a nyomában. Kitartó-
an, hűségesen, panasz nélkül. 
A sorsuk közös volt, az eskü 
egymáshoz kötötte őket. És az 
ember, mialatt biztos, erőtel-
jes léptei közben a botladozó 
tipegés neszét hallgatta, elég-

tételt érzett. Soha nem gondolt 
arra, hogy gyengébb, töréke-
nyebb párja ugyanazt az utat 
járja, mint ő maga. Öntelt di-
adalában olyan biztosan érezte 
a könnyű lépések zaját, hogy 
szinte már természetesnek 
vette. Hátra sem fordult, meg 
sem szólalt, és mivel az idegen 
férfi ak egy ideje nem néztek 
már vágyakozva párja után, hát 
úgy vonult előtte, mintha nem 
is egymáshoz tartoznának. Az 
asszony lehajtott fejjel követte, 
néha a bal oldalához kapott, 
mintha mélyen a ruhája alatt 
elszakadt volna valami. Re-
ménytelen, szomorú szeme úgy 
nézett a levegőbe, mintha na-
gyon messzire akarna ellátni. 
Talán oda, ahonnan valamikor 
útnak eredt, és mert sírni nem 
akart, hát mosolygott, mint ak-
kor régen a tengerparton. Eb-
ben a lemondó mosolyban elte-
mette megmaradt büszkeségét.

Alkonyodott. Horpadt hegy-
gerincen vitt át az út. A vén 
erdő sötét és ellenséges lett, a 
fákat pusztító balta csak a leve-
gőt sebezte meg. A nyelét mar-
koló kar erőtlenül lehanyatlott. 
Álnok szakadék nyílt a hegy ol-
dalában, a föld hirtelen eltűnt 
a férfi  lába alól. Estében elbő-
dült a zuhanó ember, ordítása 
felébresztette az alvó éjszakát. 
Aztán megint nagy és ijesztő 
lett a csend. Lenn a szakadék 
mélyén egy összetört test he-
vert tehetetlenül a sziklákon.

Mikor a férfi  végre újra látott, 
véres ködfelhő ült a szemén. A 
hold bevilágított hozzá a kő-
falak szűk nyílásába, és fenn 
a magas parton, mintha csak 
az égből hajolt volna le, úgy 

bámult utána az asszony. Ki-
áltani, parancsolni akart neki, 
hívni akarta azt, aki mindig 
engedelmeskedett, de kibugy-
gyanó vére visszamosta torká-
ba a szót. Tehetetlen, hangta-
lan zokogás rázta meg a széles 
mellkast, lázadó kínjában föl-
destől tépte maga körül a véres 
füvet. A teste megvonaglott, 
keze a semmibe markolt. Sze-
rette volna magához ragadni a 
párját, hogy hozzábújva a vál-
lára hajtsa a fejét, csak hogy ne 
legyen most egyedül. Eszébe 
jutott, hányszor tolta félre, mi-
kor nem volt alkalmas a tár-
sasága. Tágra nyílt szemmel, 
némán hívta az asszonyt. Ezt a 
szót csak az értheti, aki a csend 
hangját hallgatta, a csend nyel-
vét beszélte egész életében. A 
felesége megértette.

A szakadék oldalán egy su-
dár, fi atal fa állt. Ágai felértek a 
sziklapartig, az asszony kezéig. 
Mintha csak oda akarta volna 
adni magát a fának, megka-
paszkodott egy ágban, és mint 
a szárnyaló madár, átlendült 
a holdfényes lombok között. 
A gally meghajolt súlya alatt, 
reccsenve bólintott a tátongó 
mélység felé. Egy pillanatig ég 
és föld között lebegett az asz-
szony, aztán szabadon, rugal-
masan repítette tovább lendü-
lete a magasba, át a túloldalra. 
Ekkor a keze elengedte a fát, 
megtagadva az utolsó kínálko-
zó utat, ami felvezethette vol-
na őt a biztonságba, az életbe. 
Lebukott párja mellé a kövek 
közé.

Megint közel voltak egymás-
hoz, arcuk majdnem összeért. 
Újra hallották egymás lélegze-
tét, de ez a sóhaj fájdalomból 
és nem boldogságból született. 
A szenvedés, ami elgyengítette 
a férfi t, egyszerre hihetetlenül 
erőssé tette az asszonyt. Össze-
zúzott karját felemelve átkarolta 
a férfi  nyakát. Hosszú idő után 
ismét egymás szemébe néztek. 
Szomorú, késői megértés volt 
a férfi  búcsúzó pillantásában. 
Most, hogy ide is utána jött a 
társa, mikor ő már nem bírt 
neki parancsolni, megtudta, fel-
fogta azt, amit sohasem hitt vol-
na. Hát mégsem a férfi ak ereje, 
szigora, tekintélye, vasakarata, 
hanem az asszony szerelme a 
mindenható, parancsoló úr az 
emberi sorsok felett...

Kiáltani szeretett volna, nagy 
levegőt venni még egyszer utol-
jára, hogy hírül adhassa, amit 
érzett, azoknak, akik majd utá-
na jönnek. De az örök csend 
már bezárta a száját. Lehunyta 
szemét, és életében először má-
sodikként követte asszonyát, 
aki halott kezével átölelve mu-
tatta neki a közös célhoz vezető 
utat.Empty, 2018
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zengőrét
Póda ErzsébetCSEPERKE (részlet)

Nagyon örülök, mert a nagy-
mamánál minden más! Szép 
nagy a háza, nem alagsori la-
kás, mint a miénk, és kertje is 
van. Ha nála vagyok, vele alud-
hatok egy ágyban. Egy óriási 
ágyban, amelyben dunyha van, 
és nem paplan. A dunyha alatt 
sokkal jobban el lehet bújni, 
mint a paplan alatt. Jobban 
beborít, olyan, mintha süni 
lennék. Vagy teknősbéka. Este 
el is játszom a nagymamának, 
hogy süni vagyok. Aztán meg 
azt, hogy teknősbéka. Ő csak 
nevet és nevet, és nevet. Vele 
együtt nevetek én is. Sokat, 
sokat. Aztán nagymama azt 
mondja, hogy ő már elfáradt 
a kacagástól, inkább ne legyek 
már semmilyen állat.

Akkor szépen melléfekszem 
a kettes ágyban, ő feltámasztja 
magát egy vánkossal, én is ma-
gamat, és mesélni kezd. Olyan 
meséket, amelyek nincsenek 
mesekönyvben, csak az ő fejé-
ben. Mesél arról, amikor még 
kicsi volt. Aztán arról, amikor 

az anyukám volt kicsi. És vé-
gül arról, hogy én milyen vol-
tam, mikor kicsi voltam. Azt 
mondja, én még most is kicsi 
vagyok, de mikor egészen pici 
voltam, akkor milyen voltam. 
Illatos, puha, lágy, néha sírós, 
máskor nevetős. Olyan pici volt 
a lábam, mint az ő hüvelykujja. 
Kamillateás fürdőben fürdetett 
az anyukám, aztán bekent illa-
tos babakrémmel, és kiskefével 
fésülte a hajamat. A nagymama 
ilyenkor kihúzza az éjjeliszek-
rény fi ókját, és megmutatja, 
milyen volt a kiskefém. Sárga 
színű és nagyon puha. Hagyja, 
hogy kipróbáljam, és megcsik-
landozzam vele a tenyeremet. 
Ezzel már biztosan nem tud-
nám fésülni a hajamat. Aztán 
megkérem, hogy meséljem 
még az anyukámról. Ha erre 
kérem, a nagymama kicsit hall-
gat, és mindig könny csordogál 
a szeméből. Tudom, hogy neki 
is hiányzik az anyukám, de mu-
száj róla mesélnie. Arról, ho-
gyan tartott engem a karjaiban, 

amikor még pólyás voltam. Ar-
ról, milyen takarót hímzett ne-
kem. Arról, hogyan bugyolált 
be, amikor sétálni vitt a baba-
kocsiban. Arról, mennyi puszit 
adott a karomra, a kezemre, az 
arcomra, a homlokomra, a ko-
bakomra.

Aztán már nem is kell tovább 
mesélnie, mert egyszer csak az 
anyukám odaül az ágy szélére, 
és már ő mesél tovább. Bebú-
jik mellém a dunyha alá, simo-
gatja a buksimat, mesél arról, 
amikor még pici voltam, icipi-
ci, olyan kicsi, hogy akkora volt 
a lábam, mint az ő hüvelykujja. 
Kiskádban fürdetett, amibe ka-
millateát öntött, illatos baba-
krémmel kenegetett, és sárga 
kiskefével fésülte a hajamat. 
Aztán puszit ad a karomra, a 
kezemre, az arcomra, a homlo-
komra és a kobakomra.

A nagymama kertje hatal-
mas. Tele van fákkal, bokrok-
kal meg veteményessel. El is 
szoktam bújni, és a nagymama 
néha megijed, és hangosan kia-

bál: „Cseperke, Cseperkém, 
merre vagy?!”

Nem szokott mindig megta-
lálni, sőt soha sem talál meg, 
így hát elő kell bújnom a rej-
tekhelyeimről. Az is lehet, 
már arra is gondoltam, hogy 
a nagymama egyszerűen csak 
nem szeret bújócskázni.

A kertben sok más is van. 
Hangosan éneklő, cserregő és 
csiripelő madarak, a kerítésen 
mászkáló cicák, a bokrok alján 
békák, és főleg meztelen csi-
gák. Házas csigák is vannak, de 
azokból egész kevés. Meztelen 
csigákból azonban sok. Nagyon 
sok. Nagymama dühös is, mert 
lerágják a kertben a retket, az 
epret, a sóskát meg minden 
mást is.

Reggel felvesszük a gumi-
csizmánkat. Nekem piros van, 
a nagymamának fekete. Nagy-
mama csigacsapdát készített, 
és most összeszedi a csapdá-
ba esett csigákat egy vödörbe. 
Hogy aztán hova viszi, azt nem 
tudom. Én is láttam a kakukk-
fűbokor alatt csigákat. Sok-sok 
nagy és kicsi barna és mintás 
csigákat. Nem voltak szépek. 
Furcsák voltak, és csúnyák 
is. Arra gondoltam, biztosan 
szomorúak, hiszen nyálkásak, 
undi barna színük van, és nem 
szépek. Valahogy fel kéne vidí-
tani őket. Hogy olyan vidámak 
legyenek, mint a katicák. Mert 
a katicák vidámak, éppen azért, 
mert szépek. Vagy azért szé-
pek, mert vidámak. Az se biz-
tos, hogy azért vidámak, mert 
szépek, vagy fordítva, mert a 
nagy bajuszú, pocakos Zsombi 
bácsi, a nagymama szomszédja 
sem szép, mégis mindig vidám.

A csigák viszont csúnyák. 
Majdnem annyira, mint Zsom-
bi bácsi, de talán mégsem 
annyira. Azt gondolom, mé-

giscsak szebbek lehetnének a 
csigák, ha a katicára hasonlí-
tanának. És akkor vidámab-
bak is lennének, és gyorsabban 
tudnának mászni. Talán éppen 
a szomorúság miatt olyan las-
súk. A medve is lassú, de azt 
hiszem, a medve nem szomo-
rú. Bár ezt nem tudom ponto-
san. Lehet, hogy a medve nem 
is lassú, és nem is szomorú, 
ebben nem vagyok olyan biz-
tos. Majd megkérdezem Ming 
bácsit.

Támad is egy ötletem. Be-
szaladok a nagymama konyhá-
jába. Van a hűtőben paprika-
krém. Fogok néhány szál fog-
piszkálót, meg hozom a szép 
piros paprikakrémet. Legug-
golok a kakukkfűbokorhoz, és 
elkezdek kicsi pöttyöket rakni 
a csigák hátára. Pirosakat. Ne-
héz, mert a csigák mindig ösz-
szehúzódnak. De egész szépen 
haladok. Minden csigára jut 
legalább néhány pötty. Ponto-
san tudom, hogy mennyi, mert 
én már tudok tízig számolni. 
A dadus megtanított. Valame-
lyikre csak egyet sikerül ten-
nem, mert mindig összehúzta 
magát. Van, amelyikre ötöt is. 
Néhányan el is menekülnek, 
mert mire rájuk kerülne a sor, 
eltűnnek. Amikor a nagymama 
rám talál, már minden csigára 
jut pötty. Legalábbis azokra, 
amelyek nem menekültek el. 
Érdekes, a nagymama most az 
először talált meg, pedig nem is 
bújtam el.

Lehet, hogy éppen azért?
Amikor meglátja, hogy mit 

csinálok, nevetni és sírni is 
kezd egyszerre. Felemel, az 
egyik csizmám le is csúszik a 
lábamról, de ő csak sír és nevet, 
és ölelget és puszilgat, és azt 
mondogatja: édes Cseperkém, 
édes Cseperkém…

Zalaba Zsuzsa

Társam leszel

Behunyom szemem.

Sötét van, koromsötét.

Fülelek, lapítok,

Félek, a mindenét!

Egyedül vagyok és mégsem.

Titkos hangok, megnyúlt árnyak,

Jönnek felém. Ó, testvérkém!

Ne hagyj egyedül, 

Álmodj velem, 

Odakint tücsök ciripel,

Fogd a kezem!

Álmomban hős vagyok ismét,
Hiszed vagy nem?
Aludni nem lehet tüstént,
Maradj velem.

Megyek már, rohanok, nincs is sötét,
Álmomban szárnyalok veled,
Ki vagy te, honnan penderülsz elém?
Társam leszel vagy az én mesém?

Mutass nekem kalózhajót,
Lakatlan szigetet, kókuszdiót.
Fénylő kard övemben, juhúú,
Igazi titkos randevú.

Csatázzunk, mulassunk, cikk-cakk,

Jobbra üss, odasüss, nyissz-nyassz.

Csatázzunk, táncoljunk, csitt-csatt,

Üss is és ölelj is, piff -paff .

Jövünk az úton már visszafelé.

Álmomból riadok, ki vagy te, hé!

Válaszolj, mondd, hogy a barátom vagy,

Oszlasd el, űzd el a rémálmokat!

A tündérek dala

Virágszirmokban rejtőzünk,
Felröppenünk az égig,
Felhőkön ugrálunk, hopsz,
Ruhánkat rágja a kosz.

Nyelvünket öltjük egymásra, bárkire,
Nem vagyunk mi jólneveltek, hiszed-e?
Rosszcsontok vagyunk a javából,
Csippentünk egy arasznyit a tálból.

Túrós lepény, mákos rétes, derelye,
Hátunk mögött van a világ eleje.
Varázsport a békából főtt levesbe,
Kortyintsd ki és brekegni fogsz izibe.

Korsós Szabina illusztrációja
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 (A helyszín forgalmas utca, Ádám 
 tehetős üzletember, aki kutatásokat 
 támogat, Lucifer kutató. Éva még nincs 
 a színen.)

Lucifer  Háztornyok érnek az ég alá,
 Nappalt fest a fény az éj falán.
 Ember nem tesz fontost, lényege
 Elvész, a tömeggel forr egybe.
 Huszonegy századnyi tudás ez,
 Mégsem került előrébb az ész.
 Mutass nekem egy másik olyan
 Képet, ahol ember dolgosan
 Vonul sírba, de kitörni rest.
 
 (karon ragadja Ádámot)
 
 Haladjunk célunkhoz egyenest.

 (Ádám és Lucifer vesznek egy olcsó 
 kávét, Ádámot majdnem elüti egy busz.)

Ádám         Ilyet még nem éltem, hogy halál
Robogna énfelém szekéren!
Ebben bíztam mégis, tudomány
Révén nincs több boszorkány ármány.
Föld terménye hajtja a gépet,
Elvész mellettük minden ének,
De mindenki haladni kíván
Saját erején! – Isten híján…

Lucifer         Nem rohanhatsz egyből az útra,
Más világ ez, ütemre jár, óra.
Benne kell élj, gépezetéhez
Illeszkedj. (félre) Céltalan pezsgés ez.

Ádám         Mégis, mennyit haladott a világ…

(Tűnődve járnak a kocsikat nézve, az-
tán benyitnak egy ajtón, az utca szintje 
alá kerülnek.)

Lucifer         Üvegben lüktető, élő szív,
Fémet kerülő, tovatűnt kín.
Támogatásod értékét lásd,
Sok patkány, gyík, nekünk üdvöt ád.
Ezen élő kópia, lombik
Szülte lény, ne lenne a jobbik,
Mikor őt nem koptatja már tél,
Tovább, sőt – akár örökké él?

Ádám         Miért tennének ilyet velük?
Mi lenne rossz a természettel?

Lucifer         Ne kérdezd, ki! Mi tesszük, ketten!
Emberként is teremtő lettem.
Isten hatalmas? Nézd, hol van Ő!
Üres trón vár ránk: A legfelső.
Mestere életnek, halálnak,
Aki így alkothat magának.

Ádám        Ez nem helyes!

Lucifer        Helyesebb, mint volt!

Ádám         Ezelőtt mindennek párja volt,
Élet nem lehet csak fém és holt!

Hol a szikra, égi lehelet,
Mi engem valómba teremtett?

Lucifer         Ádám… ez közel hús és vér.
Különbség egy: nem szövi át ér.
Legfőbb művünk majd elfelejtem!
(Félre) Hálás lesz nekünk az embernem.

(Lucifer megragad egy kart, és fi lmbe 
illő drámaisággal maga felé húzza. 
Olyannyira elámul, hogy megtöri
a kilences szótagú sorokat és tízeset 
használ, de a drámaiság kedvéért 
benne hagyom, nem érdekel…
Elámulva saját alkotásán hátralép, 
Ádám mellé.)

Nézz rá, oly kifi nomult rendszer...
Ádám, ő Éva. Az első ember.

(A fémvázban vigyázva álló Éva 
szemüregében arany lámpafény 
gyullad.)

Ádám        Ez nem ember, ez nem lehet nő!

Lucifer         Igazad van, de méltó előd.
Vérben kevesebb, észben nagyobb –

Éva         Hol vagyok?

(Lucifer mélyen sóhajt)

Lucifer         Születésed óráján, Éva.

Ádám          A tűrésnek is van határa,
Teremtményed egyetlen bája,
Hogy azt hiszed, Te játszhatsz Istent.
Ezzel csak véghez terelsz mindent.

Lucifer          Emlékezz, itt én is ember vagyok,
Ezt képes létrehozni fajod.
Te támasztasz életet gyenge,

 Élettelen, hideg fémekbe.
Halandó kézből halhatatlan!
Mennynek ez elfogadhatatlan,
De az örökké leköltözött,
A felhőkből a felszínre jött.
Nem látod, hogy mit Isten elvesz,
Küzdő ember újra megszerez?
Évezredek kellettek hozzá,
De kiköszörülte a csorbát.
A halál nincs többé!

Éva         Halál a halálra!

Lucifer          A jövőben névnek maradni
Annyi, mint most kiérdemelni
Millió szorgos hangya közül:
Te tettedet hagyják örökül.
Addig cselekedjünk, ameddig
Veszett világunk ránk nem omlik.
Az ember felőröli magát.

Ádám         Nem lehet halott anyagból…

Lucifer         Gondolj bele, neked sincs anyád.

Ádám          Mitől leszek ember, ha bárki az lehet?
Ebből nem lesz igaz ember.

Lucifer          Ő pedig téged elismer.
Gondolatban sem tér el tőled,
Érzelme mély, alkata könnyed.

Ádám          Nem lehet! Addig pusztítsuk el,
Amíg lépést se tesz, nem nyel!
Pénzen bármit megkaphatsz, de ez
Túl sok nekem, csak probléma lesz!

Lucifer          Márpedig ez a pénz tőled van,
Hibád nincs többé a világban.

(Ádám nem bírja tovább hallgatni, dü-
hödten félrelöki Lucifert, lekapcsolja a 
gépet és a szín elsötétül.)

Polefkó Andrea

Kiegészítés Az ember tragédiájához
(XXI. századi szín)

A kultúra rút luka, 2016
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A zeneiskolában zenélni tanu-
lunk, a rajziskolában rajzolni, 
az íróiskolában meg írni. Ez len-
ne a normális, de nincs így, fő-
leg mifelénk nem! Pedig külön 
íróiskolára nem is volna szük-
ség. Ugyanabban az osztály-
teremben, ugyanazon órákon 
lehetne tanítani, ahol a diákok 
elsajátítják az ábécét, aztán a 
folyóírás technikáját és aztán… 
És aztán? Megtanulnak szépe-
ket gondolni arról, hogy mások 
miket írtak; hogyan éltek, mi-
előtt, miközben és miután írtak. 
Persze van néha fogalmazás óra 
– nagyjából kimerül annyiban, 
hogy mi történt veled a nyáron? 
Ha meg éppen lemaradásban 
a kötelező tananyag – rímkép-
letek, szerelmi bonyodalmak, 
érettségi tételek –, akár be is 
lehet áldozni.

Nem azt javaslom, hogy min-
dent dobjunk ki az ablakon, 
ami már megvan. Hasonlóan 
más összetett struktúrákhoz a 
hagyományos irodalomtanítást 
is csak kellő alázattal szabad 
megközelíteni, főleg ha bizo-
nyos hatásfokon célravezetően 
működik. Amire szükség volna 

az a hangsúlyeltolódás. A zene-
iskolában is tanul zeneelméletet 
a diák, de ha az évek során csak 
az maradna meg, és a zongorán 
még a Boci boci tarkát sem tud-
ná eljátszani, bizonyosan elker-
getnék a zenetanárt a városból. 
A rajziskolában is nézegetik a 
klasszikus festményeket, aztán 
rengeteget rajzolnak, festenek, 
agyagoznak és kiállításokat 
rendeznek. A képzőművészeti 
alkotásokat megtekinti a csa-
ládtagok és az érdeklődők szűk 
köre, és senki sem mondja, 
hogy az egésznek nem volt ér-
telme, mert a kiállítóteremben 
nem Cézanne vagy Bruegel al-
kotásai kaptak helyet. Senki 
sem mondja, hogy a zenét vagy 
a képzőművészetet ne lehetne 
tanítani és tanulni.

Az írással kapcsolatban mégis 
általános a vélekedés – az írást 
nem lehet tanulni, a mű szüle-
tik, az író és költő meg csak úgy 
lesz. Az egyik nap még földi ha-
landó, aztán megszállja az ihlet, 
és már író. Pedig tagadhatatlan, 
hogy az írásnak van tanulha-
tó része; ahogy az is, hogy egy 
életet is rááldozhatunk a tanu-

lásra, akkor sem lesz belőlünk 
Petőfi , sem Arany.

A kreatív írás tanulása fényt 
deríthet a tehetségre, kétségte-
lenül fontos tényező, de fonto-
sabb, hogy aki megtanul írni, az 
olvasni is fog. A kreatív írás ol-
vasókat, jó olvasókat nevel. Aki 
játszik valamilyen hangszeren, 
egészen másként tekint a zené-
re, alakítja a zenét, az élete ré-
szévé válik – formálja őt a zene. 
A képzőművész is másként járja 
a galériákat, és még a megyei 
liga játékosa is máshogy nézi 
a focit. Egy olyan korszakban, 
ahol veszélyeztetett fajta az iro-
dalmat olvasók csoportja, egé-
szen más megközelítésre volna 
szükség. A hagyományos elkép-
zelésektől némileg elrugaszkod-
va jelentékeny hangsúlyeltoló-
dásra az autentikusabb kapcso-
lódási pontok felé.

Persze különböző hangzatos 
jelszavak mögé bújva nem ne-
héz nagyot mondani – a kérdés, 
hogy valóban működhet-e? A 
gyakorlatban. Mert az, hogy el-
méletileg működhet, nem elég. 
Éppen ezért kipróbáltam: kre-
atív írást tanítottam középisko-

lásoknak; amennyiben odafönt 
engedik, még fogok is.

A kreatív írás eszköztárával 
dolgoztuk fel Madách Tragédi-
áját. Minden követelménynek 
eleget téve a meglévő rendszert 
nem felborítva zártuk az anyag-
részt – minden diák megírta 
az általa elképzelt XXI. száza-
di színt. Általában több, néha 
kevesebb sikerrel. Viszont az 
eredmények bizakodásra adnak 
okot. Aki értékes művet alko-
tott – és ők voltak többségben 
–, annak átfogó képe kellett, 
legyen Az ember tragédiájá-
ról. A kreatív írás eszközeivel 
mélyebbre hatoltunk, mint a 
hagyományos irodalomtörténet 
repertoárjával a középiskolai 
porondon lehetséges. A diákok 
testközelből alakíthatták az 
irodalmat és az irodalom for-
málhatta őket – azokat is, akik 
egyébként addig nem igazán él-
vezték a szakórákat.

Az irodalomórák mellett 
szakkört is szerveztem. Tény és 
való, hogy a kötelező tananyag-
ba beépíteni a kreatív írás mód-
szereit hatalmas munka, plusz 
munka; főleg, ha folyamatköz-

pontú írásgyakorlatról van szó. 
Viszont fenntartom: legalább 
kreatív írás szakkörnek minden 
egyes olyan iskolában működ-
nie kéne, ahol van irodalom-
tanár. Úgy, ahogy van színját-
szókör, sportkör, matekkör és 
földrajzkör. 

Kreatív írás szakkör viszont 
nincs. Természetes, hogy szám-
talan releváns megközelítés-
mód létezik, az ideális az volna, 
ha a tanár maga is az alkotók 
sorába tartozna, és így tovább. 
Mindazáltal a legfontosabb, 
hogy az érdeklődő diákoknak 
legyen miért írniuk – azaz kap-
janak feladatokat –, legyen ki-
nek felolvasniuk a műveiket, és 
legyen kitől visszajelzésre szá-
mítaniuk.

A szakkörre járó diákok közül 
jó néhányan megjelentek már e 
rovatban, ami felbecsülhetetlen 
fontosságú mérföldkő lehet egy 
középiskolás tehetség számára. 
Most első alkalommal az iro-
dalomórákon alkotott művek 
közül is közszemlére kerül egy 
gyöngyszem. Ajánlom a nyájas 
közönség fi gyelmébe Polefkó 
Andrea írását!

KREATÍV ÍRÁST AZ ISKOLÁKBA! Morva Mátyás

képregény Csillag Balázs 



IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET 2021. október

16 előretolt
helyőrség

mozaik

rejtvény 

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

Évfordulók
1908. október 11-én születe   Csontos Vilmos költő Garamsallón. Első kötete, a Magyar 
ugaron 1932-ben jelent meg. Ezt köve  ék olyan verskötetek, mint a Tovább kell menni, 
az Új szerelem, majd utolsó, válogato   verseket tartalmazó kötete, a Pacsirtaszó. 

Száz évvel ezelő   október 27-én születe   Moyzes Ilona költő, író. Dereskén, majd Ri-
maszombatban járt iskolába. Hivatalnok le  , 1959-ig Ostraván, 1989-ig Pozsonyban élt, 
majd Kaliforniába költözö  . Verseskönyve, elbeszélés- és gyermekkönyvei jelentek meg, 
mint az Osztravai dalok, Harangok, Szél herceg szerelme és a Barnus bátyó. 

Október 1-én töl   be 69. életévét Végh Zsoldos Péter műfordító, nagykövet. Spanyol, 
angol, portugál és arab nyelvről fordít. Fordításai megjelentek a Hét, az Irodalmi Szemle, 
a Mozgó Világ, a Nagyvilág, a Nő, az Új I  úság, az Új Szó és az Opus folyóiratokban.

Október 6-án töl   be 86. életévét Tőzsér Árpád, a Nemzet Művésze címmel kitüntete   
Kossuth- és József A   la-díjas író, költő, kri  kus és egyetemi oktató. Első könyve, a Mo-
gorva csillag 1963-ban jelent meg. Azóta megjelent több mint húsz verseskötete, egy 
drámája, több fordítása cseh, szlovák, lengyel, orosz és francia nyelvből, továbbá renge-
teg tanulmány- és naplókötete. 

Október 9-én lenne 72 éves Kulcsár Ferenc költő és szerkesztő. A Lilium Aurum kiadó 
vezető szerkesztője, majd a Katedra pedagógiai lap főszerkesztője volt. Első verskötete, 
a Napkitörések 1972-ben jelent meg, ezt köve  ék többek közö   olyan kötetek, mint a 
Tündöklő hontalanság, Mindig, Halo  aim piros virágai. Több kisebbeknek szóló gyer-
mekvers- és mesekönyve jelent meg, többek közö   a Dióhintó, az Ördögszekér és a Kerek 
világ közepében. 

Október 15-én töl   be 68. életévét Kövesdi Károly költő, szerkesztő, újságíró. A Szabad 
Földműves, az Új Szó szerkesztője, jelenleg a Magyar7 he  lap vezető szerkesztője. Első 
versei 1980-ban jelentek meg Romvárosi beszélgetések címmel. További verseskötetei 
az Éjféli elégia, Az utolsó szoba és a Testamentum. Több gyermekverskötete jelent meg, 
többek közö   a Manóház, a Muskátlitündér és a Fókakönyv.

Október 19-én lenne 70 éves Kiss Péntek József író, rendező és tanár, aki 1999 és 2003 
közö   a Komáromi Jókai Színház igazgatója volt. Éveken át a GIMISZ Diákszínpad rende-
zője, majd a VISZTA (Vidám Iparisták Színjátszó Társulata) rendezője. 

Október 23-án lesz 70 éves Mészáros László író, publicista, drámaíró. Első kötete, az iro-
dalomkri  kai írásait tartalmazó Nyito   tétel 1977-ben jelent. Ezt köve  ék olyan színmű-
vek, mint Az örökség, Az öreg halász és az élet, Egy tanú idézése. 

Október 28-án lenne 91 éves Dobos László Kossuth-díjas író, szerkesztő, műkri  kus és 
poli  kus. Első regénye, a Messze voltak a csillagok 1963-ban jelent meg. A Digitális Iro-
dalmi Akadémia tagja. Legfontosabb kötetei többek közö   a Földönfutók, Teremtő küz-
delem, Hólepedő című regények, a Gondok könyve, Évgyűrűk hatalma című esszékötetek. 

Október 29-én lenne 91 éves Fónod Zoltán irodalomtörténész, kri  kus, publicista és 
szerkesztő. Újságíróként dolgozo   a Szabad Földművesben, az Új Szóban, a Madách 
Könyv-és Lapkiadó igazgatója, a Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszé-
kének adjunktusa, majd az Irodalmi Szemle és a Szabad Újság főszerkesztője volt. Mo-
nográfi ában dolgozta fel Fábry Zoltán munkásságát, és szerkeszte  e a  zenkét kötetes 
Fábry-életműsorozatot.

ÁKOS  NYOLC  IRÁNYBAN

Rejtvényünkben Ákos 31 népszerű dalát rejtettük el nyolc 
irányban. A ki nem húzott betűk összeolvasva adják a meg-
fejtést, egy újabb Ákos-sláger címét. A megfejtéseket október 
30-ig várjuk a lilium@liliumaurum.sk-ra. A helyes megoldók 
között értékes könyvcsomagot sorsolunk ki.  Szeptemberi rejt-
vényünk nyertese Szép Klaudia (Szalka). Gratulálunk! 

Készítette: Z. Németh István
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Bíró Szabolcs (1988) író 
Csillag Balázs (1988) prózaíró, 

animátor
Faludi Ádám (1951) költő, író
Fábián Gergely (1986) újságíró, 

szerkesztő, fotós
Géczi János (1954) író, képzőművész
Juhász Dósa János (1969)  

újságíró
Juhász Kornélia (1990) költő, 

prózaíró
Kiss Péntek József (1951–2018) író,

rendező, tanár
Kovács Kitti (1999) egyetemi hallgató, 

prózaíró
Kulcsár Gábor (1998) egyetemi 

hallgató, újságíró
N. Juhász Tamás (1987) irodalom- 

és fi lmkritikus
Nagy Erika (1961) prózaíró

Morva Mátyás (1994) prózaíró, 
újságíró

Polefkó Andrea (2002) középiskolai 
tanuló

Póda Erzsébet (1965) újságíró, író,
szerkesztő

Pósa Zoltán (1948) író, költő, újságíró, 
irodalomtörténész

Thiele Csekei Enikő (1964) költő, író
Tóth N. Katalin (1975) prózaíró
Z. Németh István (1969) költő, író, 

szerkesztő
Zalaba Zsuzsa (1970) költő, 

performer

Lapszámunkat Zeman Zoltán ter-
vezőgrafi kus műveivel illusztráltuk.

LAPSZÁMUNK SZERZŐI

megjelent 
Bettes István Aranygyűrű címmel 
megjelent kötetében a Mártír szen-
tek legendáriumát olvashatjuk. A 
könnyed beszédre alkalmas, a pá-
tosztól távolságot tartó, a közösségi 
hagyományt újramondó költészet 
a szentek életútját, illetve a szentté 
válásukhoz vezető életeseménye-
ket közvetítő középkori irodalom 
hagyományának folytatója. Bettes 
István könyvműve egyszerre roko-
na a vértanúaktáknak, a szenvedés-
történeteknek és a kortárs költészet 
legendáriumainak, miközben to-
vábbra is a „legközérthetőbb és leg-
egyszerűbb” marad.


