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Most csönd van, 
tél és hideg 
a korai este,

a lámpa fény-
körében nyitott 

könyv hever,
lapjai villognak 
a szobába zárt 

sötétségre,
talán olvasni 

hívnának vakuló 
reménnyel.

(Gágyor Péter)

“

“

Havasi legelő (Lapszámunkat Pomothy László festőművész alkotásaival illusztráltuk.)

1923-ban, Madách Imre szá-
zadik születési évfordulóján, 
három évvel a trianoni béke-
szerződés megkötése után, a 
Nyugat tematikus lapszámot 
szentelt Madách Imrének. 
Többek között olyan szerzők 
emlékeztek meg róla, mint 
Babits Mihály, Szabó Lőrinc, 
Füst Milán, Karinthy Frigyes, 
Szomory Dezső. 

Leginkább Kosztolányi De-
zső Lucifer a katedrán című 
egyfelvonásosa gondolkodta-
tott el, melyben megidézte 
Ádámot, Évát és Lucifert sa-
ját korában. Lucifer és Ádám 
egy újabb utazásról jönnek 
repülő-álarcban. Egy osztály-
terembe érkeznek, Madách 
mellszobra a katedrán. Hang-
súlyoznom kell: az I. világhá-

ború után járunk, Magyaror-
szág és az egész világ trauma-
tizált. Ezek tükrében érdemes 
egy percre visszarepülnünk 
az időben, s idéznünk Kosz-
tolányi sorait:  

„Lucifer: Sápadt vagy 
Ádám. Talán kicsit megár-
tott. / A repüléstől émelyeg 
a gyomrod. / Ádám: Nem, 
Lucifer, nem. Az undor fo-
gott el, / Attól amit hallot-
tam erre s láttam, / Tíz éve 
lengek a hadak fölött. / A 
hullahegy, a háború, a vér. 
/ A gyermeksírás, a nyomor, 
a tej. / A vér s a tej. / S szív 
meg a gyomor. / Ezt nem bí-
rom tovább. / Elég, elég. / S 
most az orosz puszták vad 
ordítása / (Befogja fülét.) 
(...)  Lucifer: Elméskedel? 

itt megvigasztalódsz majd. 
/ Mert erre a most a kába 
shimmy járja, / Jazz-band 
üvölt, a négerek hörögnek, / 
Az emberek egymás nyakát 
tiporják, / Pénzért loholva. 
/ Ádám: És mi ez? / Lucifer: 
A béke. / Ádám: Irtóztató. / 
Lucifer: Ahá, a háború jobb? 
/ Ádám: Felnégyelt népek. / 
Lucifer: Csitt, ez Trianon. / 
Egyáltalán kérlek, ne sérte-
gess. / Tudod, a békeműbe 
némi részem / Van nékem is, 
s föltétlenül helyeslem.” 

Eltelt újabb száz év. Ma-
dách születésének kétszáza-
dik évfordulóján elgondol-
kodhatunk, most hol tartunk. 
Milyen eszmecserét, vitát 
folytatna Ádám és Lucifer, ha 
körutat tennének jelenünk-

ben? Hullahegy, háború, vér, 
nyomor, fogalmaz Ádám. 
Ismét. Sötétség, hideg, ott-
hontalanság, tehetnénk hoz-
zá. Talán sosem volt ennyi 
kérdés, várakozás, remény 
bennünk, mint most, a Ma-
dách bicentenárium évébe 
lépve. S ha egyszer el is jön 
a béke – mert el fog jönni –, 
egyedül az bizonyos, hogy 
nem leszünk többé azok, akik 
korábban voltunk. Megmo-
solyogtató, hogy az életün-
ket meghatározó események 
is évszámokká zsugorodnak 
idővel, bekerülnek a történe-
lemkönyvekbe, ahogy 1848 
vagy 1920, Madách és Kosz-
tolányi jelene.

A művet újraolvasva rádöb-
benhetünk, mi is egy színben 

létezünk. Száz évvel ezelőtt 
Kosztolányiék is egy felvo-
násban léteztek. És azok, akik 
újabb száz év múlva fognak 
emlékezni, szintén egy újab-
bat fognak megélni. S mielőtt 
belenyugodnánk az idő fur-
fangos kiszámíthatatlanságá-
ba, esetleg elvesznénk az örök 
visszatérés nietzschei gondo-
latspiráljában, érdemes visz-
szaemlékeznünk Lucifer sza-
vaira: „Nem az idő halad: mi 
változunk, / Egy század, egy 
nap szinte egyre megy.” 

Babits találóan fogalmaz, 
amikor azt írja, a tragédia 
nem a kor eszméjét rejti, ha-
nem minden korok eszmé-
inek eszméje. Még mindig 
tart. Ez csak az igazán nagy 
művek kiváltsága.

Kopriva Nikolett

fordulópont
EGY ÚJABB SZÍN

Madách Imre1

Petőfi  sírján
Nem mondja kisded síri jel:
E zugban porlik tested el.
És jól van az, mert így a sír,
Amelyen egy hon népe sír
S körülragyogja szellemed,
Egész e honnak keble lett.

*

Te a szabadságot megüdvözölted
Még bölcsejében, az viszont neked
Utolsó búcsuzásaként megírta
Ágyúdörgésekkel – sírversedet.

1Az ember tragédiájának szerzője 
kétszáz éve, 1823. január 20-án 
született.

vezérvers
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búcsú
ELMÚLT IDŐK NYOMÁBAN
Repiszky Tamás 1959–2022 

Tóth László

Repiszky Tamás

Múlik… múlik a múltunk… 
Velünk is, persze, amit ma-
gunkkal viszünk el belőle. A 
múltról való tudásunkkal… 
azzal, amit egyedül mi tud-
hatunk róla… Mert mindenki 
másként látja és másként éli 
meg, mindenki más-más vo-
natkozását ismeri. S mi, akik 
időlegesen marad(hatt)unk 
még, nemcsak a távozók hiá-
nyával, hanem azzal a tudással 
is szegényebbek leszünk, amit 
életükben már nem volt mód-
juk átadni nekünk.

Ezek jutottak most eszembe 
Repiszky Tamás december 7-i 
halálhírének hallatán. Aki vi-
szont egész életét arra szánta 
(bár mindössze csupán hat-
vannégy év adatott neki), hogy 
a múltat, múltunkat, a család-

ja részéről reá testálódott gaz-
dag szellemi örökség bírója-
ként, minél teljesebb mérték-
ben átláthatóvá, befoghatóvá 
tegye számunkra. 

Kassáról indult – a közmű-
velést is szívügyének, mun-
katerületének tudó történész, 
régész, muzeológus volt, elő-
adásokat tartott, kiállításokat 
szervezett, ismeretterjesztő 
fi lmet rendezett, könyv- és 
lemezkiadással foglalkozott, 
és számos más ügy mellett ott 
találjuk őt. Nevét, tájainkon, 
Fábry Zoltán Üresjárat 1945–
1948 című irodalomtörténeti 
jelentőségű, egészen a rend-
szerváltásig ismeretlen nap-
lójának a sajtó alá rendezése 
és közreadása tette ismertté 
még rögtön a rendszerváltás 
táján, az 1980–1990-es évek 
fordulóján. A stószi „remete” 
nevezetes memorandumáról, 
A vádlott megszólalról addig 
tudottakat nem kis részt átíró, 
módosító, évtizedekig „titkos 
fi ókokban, katonaládákban”, 
illetve Fábry ágya alatt rejte-
getett napló nem elhanyagol-
ható része ugyanis az ő nagy-
anyja, Simai Béláné Madzsar 
Lili hagyatékából került elő, 
aki mások mellett kézirata 
gépelésével is segítette annak 
idején az írót. A közkedvelt 
kassai orvos felesége család-
jának, ahogy neve is mutatja, 
fontos szerep(ek) jutott(ak) 

a századfordulós, illetve a 
Trianon utáni évek magyar 
történelmében, társadalom-
történetének alakulásában. 
Ahogy maga mesélte tréfásan 
egyik visszaemlékezésében: 
gyermekkorában családjuk 
körében sokan megfordultak, 
akikről később utcát neveztek 
el, így ő kislányként „minden 
utcát bácsinak szólított”. Ma-
dzsar Lili édesapja ugyanis 
Madzsar József, korának ne-
ves orvosa és társadalomtu-
dósa, édesanyja pedig Jászi 
Alice, a nemzetközi hírű tánc-
pedagógus, a magyarországi 
gyógypedagógia alapjainak 
megteremtője volt, s mind-
ketten kiemelkedő szerepet 
játszottak koruk magyar törté-
nelmében. Miként Jászi Alice 
testvérbátyja, Jászi Oszkár is 
köztudottan az 1910–1920-as 
évek magyar szellemi-politikai 
életének egyik meghatározó 
alakja volt. De ugyanehhez a 
családi, illetve szellemi körhöz 
tartozott utóbbi első felesége, 
kora magyar költészetének és 
képzőművészetének, illetve a 
magyar szecesszió kiemelke-
dő alkotója, Lesznai Anna is, 
aki egészen az 1930-as évekig 
családjuk zempléni, alsókört-
vélyesi birtokát tudta igazi ott-
honának: a Jardin Paradise-
nek (édenkertnek), melynek 
elvesztésébe élete végéig nem 
tudott beletörődni.   

A családtörténet minél 
teljesebb feltárása mellett – 
melynek során kikerülhetet-
len adalékokkal járult hozzá 
Jászi Oszkár, Lesznai Anna, 
továbbá Madzsarné Jászi Ali-
ca életének alaposabb meg-
ismeréséhez, munkásságuk 
árnyaltabb értelmezéséhez, 
miközben fontos adalékokkal, 
színekkel egészítette ki pél-
dául Ady Endre portréját is 
– Repiszky Tamás régészként 
is számos jelentős, Budapest 
környéki lelőhely feltárásá-
nak irányításában, felügye-
letében működött közre. (Ő 
volt például a szakmai veze-
tője a pilisi Holdvilág-árok-
ban folyó, Szörényi Levente 
által kezdeményezett régé-
szeti feltárásoknak is.) Egyik 
legutolsó munkájaként pedig 
elkészítette a maga és felesé-
ge, az ugyancsak tájainkról: 
Pincről indult Szvorák Katalin 
Kossuth-díjas népdalénekes 
„párhuzamos családtörténeti 
akvarelljét”, mely egyedülálló 
rálátást ad(hat) a 20. századi 
magyar történelem két egy-
mástól élesen eltérő, más-más 
irányból induló, mégis egybe-
fonódó életútjára. 

Múlik tehát, múlik a múl-
tunk, s nem kis részt a feledés 
leple takarja azt is, amit mi 
magunk megéltünk – ráadá-
sul mennyi törekvés rá, hogy 
minél több elfedődjön belőle… 

Repiszky Tamás viszont tette 
a dolgát a tekintetben (még 
ha korai halála miatt mind 
nem is végezhette el), hogy az 
jelenünk és jövőnk – s így ön-
ismeretünk – része lehessen, 
maradhasson. Így akár testa-
mentumaként is ért(elmez)-
hetők fentebbi párhuzamos 
családtörténetének zárósza-
vai: „…a magyarság határon 
túli jövője válságos állapot-
ba került. Trianon árnyéka 
mindmáig ránk vetül, hiába 
űzzük el a felhőket, hiába a 
»békévé oldja az emlékezés«, 
vagy a révülés a »boldog béke-
időkbe«, hiába a »mi lett vol-
na, ha…« feszegetése. Trianon 
árnyékát nem lehet napossá 
varázsolni, ellenben lelkünk 
Kárpát-medencei hazáját sen-
ki nem veheti el! Trianonnal 
ugyan kibékülni nem lehet, de 
veszteségéből tanulva, az új 
határok ellenére összetartozá-
sunkat kell erősíteni.”

Zizi és Tamtam, azaz Fábry Zoltán és 
Repiszky Tamás Stószon

Gágyor Péter

Könyves szobában
A tél csöndes hosszú olvasmány a szobában,
az ablakodra halk fekete bársony borul.
Lámpát gyújtasz. A korán jött sötétség olyan,
mint amikor a Nap botorul ballag, s bealkonyul
a délután, amikor a fény feladja, és fáradtan
sötétséggel takarja arcát, az idő is elhalkul,
óra sem ketyeg, a messzi harangok némák,
a fények nélkül még a zajok is elpillednek,
gyászolnak kopasz ágaikkal a ködben a fák,
és ilyenkor a költők sem írhatnak szonettet.
Magamat látom az ablak fekete tükrében,
és elrántanám már e sötétítő függönyöket,
de mögülük számtalan réteg lapuló kéjjel
visszatérne, újra arcomba hullna dacosan,
mert most a sötétség uralkodik, most éjjel
van mindenütt, éjjel az egész nagyvilágban.
„Mehr Licht!” – sóhajtotta halálos ágyán

a nagy költő, Johann Wolfgang von Goethe,
„Több fényt!”– üzente túl a saját agóniáján.
A világnak? Vagy a várakozó Istenek egébe?
Azóta oda-vissza pendül ez a költői üzenet,
künn sötét van, az asztalon pisla lámpa ég,
de száznyolcvannégy éve ég és föld között
visszhangként feszül a költő óhaja: több fényt!
Most csönd van, tél és hideg a korai este,
a lámpa fénykörében nyitott könyv hever,
lapjai villognak a szobába zárt sötétségre,
talán olvasni hívnának vakuló reménnyel.
A könyvek örök őrzői minden égi kincsnek,
a türelem polcain hull rájuk a múló idő pora,
dideregve várnak, mint télben az emberek,
de nálunk tovább élnek. A könyv a fény vigasza.

vers

Pomothy László: Tisztaszoba
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interjú
Póda ErzsébetAZ IGAZSÁGKERESÉSTŐL AZ ÍRÁSIG

Tavaly augusztusban jelent 
meg a csallóközi Makki La-
jos, alias Maquet Ludovic 
könyve, Ludo, egy hontalan 
idegenlégiós címmel, amely 
csakhamar sikerkönyvvé vált. 
Az önéletrajzi ihletésű, gazda-
gon illusztrált és magyarázó 
jegyzetekkel ellátott kalandos 
történet nemcsak az olvasók, 
hanem az újságírók érdeklő-
dését is felkeltette. Sőt, töb-
ben is jelezték már, hogy sze-
retnének dokumentumfi lmet 
készíteni a szerző életéről. Ha 
ismerjük Henri Charrière Pil-
langó című regényét (vagy lát-
tuk a történet alapján készült 
fi lmek valamelyik változatát), 
akkor felmerülhet bennünk 
bizonyos párhuzam Makki 
Lajos vaskos, képekkel és ma-
gyarázó szöveggel bőven ellá-
tott könyvét olvasva. Amiben 
hasonlítanak, az a mód, ahogy 
elhivatottan keresik az igazsá-
gukat. Talán ez lehet a kiad-
vány sikerének egyik titka. A 
másik pedig az a könnyedség, 
amilyen módon a szerző erről 
az egyáltalán nem könnyű hi-
vatásról írni tud.
   
– Amikor – ahogy egy be-
szélgetés alkalmával mond-
tad – a fejedben összeállítot-
tad a könyvedet, számítottál 
ekkora sikerre? 
– Több kiadó is megjegyezte, 
hogy ez a könyv túl drága ah-
hoz, hogy keresett legyen, és 
kezdetekkor az olvasókört se 
tudták meghatározni. Több 
tipp is elhangzott azzal kap-
csolatban, milyen lesz az ér-
deklődők összetétele. Például, 
hogy fele-fele arányban oszlik 
majd meg a nemek közt, vagy 
túlnyomórészt férfi ak fogják 

olvasni. Akkor azt állítottam, 
hogy az olvasók aránya 80-20 
lesz a hölgyek javára. Igaznak 
bizonyult a jóslatom. Hogy si-
keres-e, azt nem tudom kije-
lenteni, mindenesetre töretlen 
iránta az érdeklődés, és eddig 
csak pozitív visszajelzést kap-
tam. A könyvbemutatók álta-
lában teltházasak, és minden 
egyes alkalommal rendkívül 
jó hangulatban telnek, szinte 
véget nem érően kérdezget a 
közönség.

– Bizonyára olvastad Rejtő 
Jenő (légiós) könyveit…
– Fiatalkoromban az egyik 
kedvencem volt. Az én köny-
vem abban különbözik az ösz-
szes többi régi és új légiós 
könyvtől, hogy azok túlnyomó 
része kiváló fi kció, az én tör-
ténetem azonban igaz. De míg 
Rejtőt olvasva tudjuk, hogy ki-
talált a sztori és a szórakoztatás 
a cél, addig az újkori légiós re-
gényekről ez nem mondható el. 
Mikor a francia idegenlégióban 
szolgáltam, katonatársaimmal 
együtt mindig kíváncsian ol-
vastuk a légióról szóló köny-
veket, vagy a légiót megjárt 
szerzők „igaz történetként” 
beharangozott műveit. Aztán 
azon méltatlankodtunk, hogy 
a fele sem igaz. Egyszer nagy 
felháborodásunkban betelefo-
náltunk a kiadóba, hogy meg-
cáfoljuk a regényben megírt 
lehetetlenségeket, de azt vála-
szolták, őket csak az érdekli, 
hogy a könyv jól fogyjon.

– Mikor döntötted el, hogy 
könyvet fogsz írni? 
– Katonáskodásom alatt ren-
geteget fényképeztem. 1995-től 
megvan az összes fotóm lapto-

pon és negatívon is. Dátumok 
szerint tudom, mikor mi történt. 
Amikor letartóztattak és szerin-
tem igazságtalanul börtönbe ke-
rültem, az első hónapban eldön-
töttem, hogy megírom mindazt, 
ami velem történt. Tizenkilenc 
évig egyenruhát viseltem, tisz-
tességgel szolgáltam, megkap-
tam a francia hadiérmet, ami a 
legmagasabb, kizárólagosan ka-
tonai kitüntetés, mégis bűnöző-
ként kezeltek. A fejemben össze-
állt az egész könyv, részletekbe 
menően, a börtönben pedig szó 
szerint tollat ragadtam és írni 
kezdtem.
 
– Hogyan kerültél a francia 
idegenlégió kötelékébe?
– Fiatalkoromban egy isme-
rősöm rengeteget mesélt a lé-
gióról, el is határoztam, hogy 
egyszer jelentkezem. Aztán 
úgy alakult az életem, hogy el 
kellett mennem innen. Utá-
najártam, mi kell ahhoz, hogy 
felvegyenek. Jó kondiba hoz-
tam magam, majd elutaztam a 
franciaországi Aubagne-i ka-
szárnyához. Csalódást okozott 
a nagyon tiszta, nagyon ren-
dezett, nagyon szép laktanya, 
mert a fantáziámban egy vad 
erdei kiképzőközpontként élt, 
kommandósokkal. Az ellen-
őrzés, átvilágítás következett. 
Én rögtön meg is mondtam, 
hogy négy évre ítéltek csalási 
kísérletért. A fi zikai teszt nem 
okozott nehézséget, hiszen 
mindig sportoltam. Termé-
szetesen pszichoteszteket is el 
kellett végeznünk. Ezek alapján 
történt a válogatás. A jelentke-
zők többségét hazaküldték. Az 
alapkiképzés végén bizonyos 
pontszámot el kell érni, ami 
alapján a legjobbak kiválaszt-
hatják, melyik ezredbe szeret-
nének menni. Nekem sikerült 
a vizsgám ahhoz, hogy az ejtő-
ernyős ezredet választhassam, 
az engedélyt meg is kaptam. Az 
ejtőernyős ezrednél szolgáltam 
18 évet, 10 hónapot, 28 napot.  

— A könyvedben írsz a ju-
goszláviai és az afrikai állo-
másozásokról.
– Jugoszláviában átéltük a 
legnagyobb telet, a mínusz 27-
30 fokot. Az Igmán-hegyen 
állomásoztunk, a síugrósán-
coknál, majd Mostarban és 
Kiseljacban, onnan Szarajevó-
ba kerültünk. Afrikában meg-
tapasztalhattuk a forróságot. 
Az Egyenlítői Fekete-Afrika 
sivatagos, Észak-Csádban csak 
homok és kő van, néha egy 
kis oázis. A Szahara nappal 
forró, éjszaka nagyon hideg, 
Közép-Afrika egy dzsungel, 
rendkívül párás, meleg, a leg-
kisebb mozdulattól is ömlik a 
víz az emberről. Hát még egy 

pluszsúlyokkal felszerelt kato-
náról! Ha nincs megfelelő kon-
di, könnyen kaphat az ember 
hőgutát, a mérges állatokkal 
való találkozások sem ritkák. 
Mindez megtanította velem 
annak a mondásnak az igaz-
ságtartalmát, hogy ami nem öl 
meg, az megerősít.

– Mit jelent a légiós számára 
az éles bevetés?
– A nagyapám rengeteget me-
sélt nekem a háborúról, a Gu-
lagról, úgyhogy mindig ben-
nem élt a vágy, hogy én is részt 
vehessek ilyen kalandban. 
Gyakorlatozás közben is sok-
szor gondoltam arra, hogyan 
fogok majd viselkedni, milyen 
lesz a reakcióm, helyt tudok-e 
állni? Aztán az éles helyzetben 

először hányingert kaptam, de 
mikor elindult az akció, min-
dent úgy csináltunk, ahogy azt 
már addigra begyakoroltuk.  
Azt mindig elmondom, hogy a 
hivatásos katona nem gyilkos 
és nem terrorista! A katona 
védi az ártatlanokat, nem lő 
senkire „hobbiból”. Az előírá-
sokat szigorúan be kell tartani, 
és mindig be is tartottuk.

– Van még történet, amit sze-
retnél megírni?
– A következő könyvem már 
készen is van a fejemben. 
Más lesz, mint az idegenlégi-
ós életemről szóló. Kritikus 
hangvételűre tervezem, és 
természetesen nagy szerepet 
kap majd benne az igazság és 
a hazugság kérdése.

Pomothy László: Krk kikötőjeA dzsungelben, csuromvizesen, légiós felszerelésben (Fotó: archív)

Makki Lajos alias Maquet Ludovic (Póda Csenge felvétele)
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múltidéző
GÖMÖRI KOVÁCS ISTVÁN, AKI VERSEKBEN 
OKTATTA A DIÁKJAIT

Juhász Dósa János

1949. február 12-én, alig két 
hónappal megalakulása után 
jelent meg az első vers az Új 
Szóban. Az én anyám című 
költemény szerzője egy 25 
éves tanító, (Gömöri) Kovács 
István volt. Az ötvenes-hatva-
nas években számos verse és 
elbeszélése jelent meg a felvi-
déki magyar lapokban, de első 
verseskötetére mégis évtizede-
ket kellett várni. A Hívogató a 
Madách Kiadó gondozásában 
csak 1976-ban jelent meg, s 
amíg a kritika nem fogadta 
kitörő örömmel, a gyerekek 
imádták. „Gömöri Kovács Ist-
ván sok mindent megverselt, 
évszakokról, ünnepekről, tan-
évnyitóról és tanévzáróról, 
természetről, unokáról egya-
ránt olvashatunk a kötetben. 
Ami a legszembetűnőbb, az a 

tartalom és a forma egységé-
nek a hiánya” – állapítja meg 
a 72 verset/versikét/tréfás 
keresztrejtvényt tartalmazó 
kötetről az Új Szó kritikusa, 
Csáky Károly, aki szerint Gö-
möri Kovács István valameny-
nyi verséből érezzük az oktató-
nevelő szándékot. Ez így igaz, 
hisz Gömöri Kovács István ta-
nulmányai végeztével vissza-
tér szülőfalujába, Sajógömörre 
tanítani és „kultúrát csinálni”. 
Évtizedekig tanít, megírja fa-
luja történetét (ez csak évek-
kel a halála után jelenik meg 
unokája, Bőd Titanilla gondo-
zásában a Madách Egyesület 
kiadásában), és ápolja szülő-
földje szellemi értékeit. Kez-
deményezésére mellszobrot 
állítanak Sajógömör legendás 
szülöttének, Czinka Panna 

prímásnak, és még nemzet-
közi sakkverseny létrehozása 
is fűződik tevékenységéhez, 
amely immár az ő nevét vise-
li, s a mai napig  megrendezik. 
1994-ben, 70. születésnapjára 
Az idő szárnyain címmel ma-
gánkiadásban jelenteti meg 
összegyűjtött verseit, amelyet 
négy tematikus részre oszt fel. 
A Csilingelő a gyerekeket hívja 
egy-egy ritmikus percre, szí-
nes gondolatra, a Szabad lelkű 
diák már a kissé nagyobbakat 
hívja a jelent és jövőt össze-
kötő szép szavakkal és nemes 
érzésekkel, míg A szerelem 
szívfájdalom című ciklus a 
költő szerelmes verseit gyűjti 
össze. A legmeghittebb, fele-
ségének ajánlott költeménytől 
kezdve az általános szerelmes 
hangulatokat tükröző soro-

kon át a szerelem huszadik 
századi tragédiáját is megfo-
galmazza. A kötet legizgalma-
sabb és legértékesebb része a 
Történelmi barangolás címet 
viselő negyedik ciklus. Ebben 
szülőfaluja és szűkebb pátri-
ája meghatározó történelmi 
eseményeit verseli meg, így 
nemcsak Petőfi  Sándor felvi-
déki útját, amely során Sajó-
gömörre is eljutott, nemcsak 
Mátyás király nevezetes lá-
togatását, s nemcsak Czinka 
Pannát, a település talán leg-
nevesebb szülöttét, kinek tisz-
teletére kétévente prímásver-
senyt (mostanában fesztivált) 
is szerveznek. Ezenkívül az 
első (Gömöri tetemrehívás, A 
hadiözvegy) és második világ-
égés és azt követő újabb tragi-
kus évek (Napló) helyi esemé-

nyeit is megörökíti a negyedik 
tematikus részben.

Utolsó éveiben a Gömöri 
Hírlap Plusz című regioná-
lis lapot szerkesztette Rima-
szombatban, s 77 évesen olyan 
csendben ment el közülünk, 
hogy még a Gömöri Hírlap 
is kifelejtette a lap ötvenéves 
múltját feldolgozó antológiá-
jából.

Gömöri Kovács István

Gömöri Kovács István 

Nem akarok én… 
Nem akarok én céltalan sokat,
földre lehozni a csillagokat.

Sárkánnyal vívni, rézerdőt járni,
bűvölő hangú sípot találni…

Gyerekes céllal vágyok előre,
feljutni egyszer a szirttetőre!

S ott megpihenve dalolni egyet,
fodorba kötni a fényt s a csendet.

Adjon Isten
Adjon Isten minden jót,
Szívben fogant kedves szót.

Akinek nincs, szeretőt,
A lányoknak főkötőt.

Nekik fehér kenyeret,
S egészséges gyereket.

Nagyapónak borocskát,
A térdére unokát.

Az élőknek örömet,
A holtakra könnyeket.

Víg esztendőt, gazdagot,
Háztetőre galambot.

Május-esőt, eleget,
Kalászhúzó meleget.

Nagy szüretet, borosat,
s hozzá vidám dalokat.

Adjon Isten minden jót,
Több bölcsőt, mint koporsót…

Tél
Téli hóban ballagok,
hallgatnak az ablakok.

A kis mackó szundikál,
azt sem tudja, hol a nyár.

Álmodik a vén boglya,
félrebillent a kontya.

A Sajó is befagyott,
mind meghaltak a habok.

Égen, földön hó és tél,
egész világ tejfehér.

Csak a kémény pipázik,
piros nyelve kilátszik.

Fehér álom
A hópihék hullnak, szállnak,
új színt hoznak a világnak.

A házak közt kacérkodva
rácsókolnak az arcokra.

És csak egyre szállnak, hullnak,
betakarnak jelent, múltat.

Barna rögök, száraz ágak
hó nélkül nem álmodnának.

S ez a puha fehér álom
békét hint szét a világon.

A kis cinke
Egy kis cinke járogatott
hozzánk az ablakra,
csőrével – ha nagyon fázott –, 
meg is kocogtatta.
 
Raktam neki napraforgót,
s vizet is egy tálba,
ha jóllakott, odaröppent
a kis almafára.

Ott cipegte nagy vidáman:
– Ne félj, meghálálom,
elpusztítom a hernyókat 
mind a jövő nyáron!

Pomothy László: Csokor
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Szemek 
Mit használ a szem, amely nem nyílik tágra?
Ha nem érzem az éhség üvöltését a hegyek között,
a levegőben lógó szomorúságot és a láng pírját,
melynek szomjas hamva eltűnik a porban.
A domb lábánál délután van,
még mindig melletted vagyok,
szinte mindig könnyezve,
csak éjfélkor vagyok nyugodtabb,
teázás közben ásítva csillogó fogakkal,
a nagy koszban.

Minden reggel, a párna alatt
egy titkos emlék (nem legeltetni voltam).
Meztelenül a szoba sarkába vetem magam,
állam alatt csak egy sóhaj,
aludjak legalább négy órát.
Beszélj a titkos hideg helyről.
Mondd el magadnak titokban:
szeretlek, soha nem voltam öreg légy,
aki a csorda porában repül.
Mondd magadban: lélegezz újra,
és hagyd megnyugodni a lelkiismeretet a hegyen.
Amikor megjött a hír,
lehunyt szemhéjam mögé menekültem.

Ez a hír megnyitotta a farkasok útját,
leheletem a természetben száll.
Dörgésben ezernyi mosolygó állattá változik. 

Balázs F. Attila fordítása

Atefeh Chaharmahalian iráni kurd költő 1981-ben szü-
letett Khuzestanban. A Teheráni Egyetemen végzett. A 
hidzsáb nem megfelelő viselése miatt Mahsza Aminit a 
vallásrendőrség halálra kínozta a börtönben. Azóta több 
kormányellenes tüntetés is volt. Kritikus fellépése miatt 
Atefeh Chaharmahaliant letartóztatták és Evin börtöné-
ben tartják fogva. Ezzel a versével a költővel és a kurdok-
kal való szolidaritásunkat fejezzük ki.

műfordítás

évforduló 
Tóth László

A minap Tőzsér Árpád 2002-es 
naplóját olvasgattam (A kifordí-
tott ember című, 2013-as köte-
tében), melyben az azóta saj-
nálatos módon már rég abba-
maradt somorjai disputáról 
– a szlovákiai magyar iroda-
lomkritika és irodalom ezen 
reményteljesen indult fórumá-
ról – ír. Pontosabban annak 
sorozatnyitó, 2002. december 
14-i vitanapjáról, melynek Az 
élő szlovákiai magyar írás-
beliség volt a címe és központi 
témája. Tőzsér az esemény kap-
csán többek között azt emeli ki, 
hogy a disputa fi atal kritikusai 
a szlovákiai magyar széppróza 
őket megelőző történéseit (is) 
mérlegre téve, elismerve Duba 
Gyula (addigi) életművéből, 
ami (számukra) elismerhető, 
kiemelték, hogy őt követően a 
szlovákiai magyar prózában 
egyfajta intellektualizálódási 
folyamat ment végbe s vezetett 
el Grendel Lajosig, majd rajta 
túl. 

És itt jegyzi meg Tőzsér – a 
fórumon felszólalók nyomán –, 
hogy „e folyamatnak Duba és 
Grendel között még van egy ke-
vésbé ismert láncszeme, s ez a 
dunaszerdahelyi Bereck József 
prózája…” Az említett tanácsko-
záson Benyovszky Krisztián Be-
reck egyetlen, írónk általában is 
elismerően értékelt kisprózáitól 
némiképpen háttérbe szorított 
regény(kísérlet)ével, a kritika 
által annak idején felemás fo-
gadtatásban részesített Öre-
gem, az utolsóval foglalkozott 
nagy ívű elemzésében, kissé 
elégtételt is szolgáltatva írónak 
és művének egyaránt. 

Nos, azóta több mint két év-
tized is eltelt, ám Bereck József 
azóta is a szlovákiai magyar 
(kis)próza „ismeretlen láncsze-
me” maradt. És eltelt már egy 
évtized írónk halála óta is, s úgy 
tűnik, körülötte az „ismeretlen-
ség”, a „felejtés” burka tovább 

vastagodott. Igaz, élete utolsó 
évtizedében már őt magát sem 
foglalkoztatta túlságosan, hogy 
– újabb műveivel, folyamatos 
írói jelenlétével – változtasson 
ezen, amikor is, ha nem téve-
dek, csupán egyetlen új műve 
(Meseenciklop, avagy a folto-
zóvarga, 2004) és egy novella-
válogatása (Pásztorórák, 2010) 
jelent meg, mi több, egyre zár-
kózottabb visszavonultságban 
élt. Olyannyira, hogy már 2013. 
január 16-i, hatvannyolcadik 
életévében bekövetkezett várat-
lan halálának híre is bizonyá-
ra sokaknak évek (évtizedek?) 
óta először juttatta eszébe a 
nevét. Valahogy úgy, maradva 
Tőzsér metaforájánál, ahogy a 
minket a léthez kötöző láncnak 
sem vizslatjuk egyfolytában az 
egyes szemeit, elég számunkra 
a tudat, hogy azok elég erősek 
ahhoz, hogy e lánc sokáig eltép-
hetetlen maradjon. 

Magam, temetése napján, 
azt kérdeztem, reménykedve, a 
naplómban, hogy Bereck Jóskát 
vajon nekünk, túlélőknek – ol-
vasóinak, szűkebb pátriájának 
(Albárnak, Dunaszerdahelynek, 
illetve a Csallóköznek, melyek 
történetei zömének helyszínét, 
kiindulópontját adták) – sike-
rül-e, sikerülhet-e kiemelnünk 
fent említett végletes elzárkó-
zottságából? Azaz ismertté tud-
juk-e (akarjuk-e) tenni azt az 
„ismeretlen láncszemet”, melyet 
az ő rokonszenves személyével, 
erős írói tehetségével, jó néhány 
nehezen feledhető novellájával, 
elbeszélésével adott hozzá nem-
csak a szlovákiai magyar, hanem 
általában a 20. század második 
felének acélerősségű magyar 
kisprózájához.  

Nos, ha lehet, csak még in-
kább sűrűsödött körötte (jó-
vátehetetlenül, megmagyaráz-
hatatlanul) – személyét, műve-
it illetően – a feledés homálya. 
Halála ötödik évfordulóján is, 

emlékezetem szerint, mindösz-
sze Kocur Lászlónak jutott eszé-
be, hogy felidézze személyét és 
– elkallódásuktól félve – szóljon 
azokról a nem múló értékekről 
s jobbára albári és dunaszerda-
helyi emlékei alapján mintázott, 
felejthetetlen irodalmi alakjai-
ról, melyek s akik tolla nyomán 
papírra kerültek. S akkor még 
nem szóltunk publicisztikájáról, 
hisz írónk több mint négy évti-
zeden keresztül volt a dunaszer-
dahelyi járási lap, a Csallóköz 
újságírója, szerkesztője (éve-
kig vezető szerkesztője, illetve 
főszerkesztő-helyettese), mely 
írásai nélkül nem lehet teljes 
tudásunk a régió életéről, törté-
netéről sem (például, hogy mást 
ne említsek, csupán a Duna-
szerdahelyi járás sporttörténe-
téhez is három-négyezer általa 
szerkesztett-szervezett újságol-
dalnyi anyagot tett hozzá lapjá-
ban). Ennek ellenére – mint a 
község jeles személyiségének, 
illetve mint annak egykori éle-

te és számos jellegzetes alakja 
megörökítőjének (amihez elég 
lenne felemlítenünk akár szoci-
ografi kus igényességű faluraj-
zát, a Gyermekkorom pusztuló 
tájait is) – nincs emléktáblája 
sem a szülőfalujában. Ráadásul 
egy elmúlt évi, a község azóta 
már újraválasztott polgármes-
terével készült, a Csallóközben 
megjelent nagyriport például a 
nevét sem említi, mint akinek 
emlékét megőrizni, ápolni kí-
vánnák. (Igaz, ugyanígy járt itt 
a falu másik jeles személyisége: 
egykori plébánosa, a község-
ben elhunyt Farkas Jenő költő-
műfordító is, akinek emlékét 
ellenben egyházában, továbbá 
egykori működésének egy má-
sik helyszínén, Nagymegyeren 
példásan ápolják.)

De nincs emléktáblája Be-
reck Józsefnek, ne adj isten 
(mell)szobra, és utca sem őrzi 
a nevét Dunaszerdahelyen sem, 
melynek számos helyszíne, ese-
ménye, alakja szintén Bereck 

által emelődött be a 20. század 
második felében az irodalomba. 
Arról nem is szólva, hogy Be-
reck József – akinek könyveiről 
Benyovszky Krisztián, illetve 
Tőzsér Árpád mellett számosan, 
nemzedéki hovatartozás nélkül 
a legnagyobb elismeréssel ír-
tak idehaza és Magyarországon 
egyaránt (Szalay Zoltán például 
egy helyt „csallóközi Faulkner-
nek” nevezte), s aki  jó néhány 
novellájával és elbeszélésével 
a mindenkori (cseh)szlovákiai 
magyar kispróza olyan antológi-
adarabjait írta meg, mint példá-
ul a Vihar előtt, a Biliárd néhány 
hős emlékének, a Tudósítás egy 
ország elvesztéséről, a Pásztor-
órák stb., melyek újrakiadásával 
bizonyosan újból megtalálhatná 
az olvasóit is. S amelyek emlí-
tése és munkásságának tagla-
lása nélkül a mindenkori (cseh)
szlovákiai magyar irodalomról 
születő értékelések is csak hi-
ányos és torz képet adhatnak 
tárgyukról.

Bereck Józseffel (jobbról az első), fi atal korunkban, az 1970-es évek első felében, jeles magyarországi prózaíró barátunk, Simonffy 
András, illetve Szigeti László társaságában (balról az első és a második), Csallóközkürtön, Kanovits György felvételén

AZ „ISMERETLEN LÁNCSZEM”
Tíz éve halt meg Bereck József

Atefeh Chaharmahalian
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színház
MŰVÉSZI KITELJESEDÉS Nagy Erika
Gál Tamás Jászai Mari-díjas 
színművész, a Komáromi Jó-
kai Színház igazgatója, a Csa-
var Színház alapítója kapta a 
Magyarság Háza-díjat 2022-
ben. Az ünnepélyes díjátadás 
december 18-án, advent ne-
gyedik vasárnapján volt a Ma-
gyar Tudományos Akadémia 
épületében.  

Gál Tamás vallja, hogy min-
dig jóleső érzéssel tölti el, ha 
elismerik a munkáját, még 
akkor is, ha nem a díjakért 
dolgozik az ember. „Azok közé 
a szerencsés művészek közé 
tartozom, akire nemcsak a 
közönség fi gyel, hanem a szak-
ma is. Nagy megtiszteltetés a 
díj, de ezután sem szabad be-
lesüppedni a fotelba, tovább 
kell dolgozni, tartozunk ezzel a 

közönségnek. Ezt a díjat a Csa-
var Színház tevékenységéért 
vehettem át, s bevallom, hogy 
amikor elvállaltam a Jókai 
Színház vezetését, féltettem 
a társulatot. Most már nem, 
mert bár kevesebbet játszik a 
Csavar Színház, de művészileg 
ki tudott teljesedni. Teljesen 
más egy alternatív színház, 
mint a profi  kőszínház, de a 
kettő kiegészíti egymást az éle-
temben.” Elmondta azt is, hogy 
ez a hivatás a rengeteg öröm 
mellett sok fájdalommal is jár. 
„Amilyen intenzíven adja az 
örömöt, például, amikor több 
száz ember csak nekem tapsol, 
vagy kapok egy díjat a Magyar 
Tudományos Akadémián, és 
csak nekem játszik egy zene-
kar, tíz művész, és gyönyö-

rűen énekelnek, vagyis ez az 
este csak nekem szól. Éreztet-
ve velem, hogy sokat érek, de 
másnap reggel újra a nullán 
kezdem a napot, mert ettől a 
díjtól nem lettem se több, se 
kevesebb. Jönnek az újabb 
megpróbáltatások, az állandó 
kérdőjelek, hogy jó-e az, amit 
csinálok, van-e olyan jó, lesz-
e olyan jó, mit kell csinálnom, 
hogy jó, vagy jobb legyek, mint 
amilyen voltam. Ez egy örökös 
háború önmagammal.” 

Gál Tamás örömmel újságol-
ta, hogy pajtaszínházat épített 
Hetényben, s már próbálnak is 
benne, legutóbb a Polgármester 
című darabot, Gert Hofmann 
művét, tavasszal pedig  a Fűje 
sarjad mezőknek című darab-
nak is ott lesz a bemutatója. 

S hogy milyen volt a 2022-es 
év a Jókai Színház számára? 
Gál Tamás nem panaszkodik, 
de nem rejti véka alá, hogy 
a covid után most a háború 
okozta gazdasági válság és 
a kormányválság is nega-
tívan érinti a színházakat. 
„Az államkassza is nagy ne-
hézségekkel küzd, s ez mind 
kihatással van ránk. Viszont 
egyértelmű, hogy ha az egész-
ségügyben vagy más egyéb 
szférában problémák vannak, 
akkor a kultúra sok jót nem 
várhat.” Tervezik a jövő évi 
előadásokat, vendégjátékok-
kal segítik egymást a színhá-
zak, jó kapcsolatot ápolnak a 
Soproni Petőfi  Színházzal, a 
Miskolci Nemzeti Színházzal, 
vagy a székesfehérvári Vörös-

marty Színházzal. Az utóbbi 
színház előadásában a januári 
hónapban több alkalommal is 
lehetőség lesz a komáromi kő-
színház falai között megnézni 
a Boeing, Boeing – Leszállás 
Párizsban című vígjátékot.

A felvidéki kortárs irodalmi 
szcéna meghatározó alkotójá-
ra, Grendel Lajos Kossuth-dí-
jas író születésének 75. évfor-
dulójára emlékezve képző- és 
iparművészeti pályázatot hir-
det a Felvidéki Magyar Szép-
művészeti Egyesület.

A 2018-ban elhunyt író élet-
műve nemcsak a felvidéki, a 
szlovákiai, hanem az európai 
irodalomtörténet jelentős  ré-
szévé tudott válni.

A pályázat kiírója 
a Felvidéki Magyar Szépművé-
szeti Egyesület (FEMSZE)

A pályázati felhívásban 
javasolt témák
•  1) az Éleslövészet, a Galeri, 

az Áttételek regénytrilógián 
keresztül bemutatni a gren-
deli szellemiséget: „Állandó 
témái – a provinciális, a ki-
sebbségi, az értelmiségi lét 
válságai, fonákságai, a 20. 
századi történelmi katak-
lizmáknak kiszolgáltatott 
kisember hányattatásai, a 
politikai hatalom- és rend-
szerváltozások abszurditásai 
– folyton változó nézőpontok-
ból tárulnak fel, miközben az 
irónia és a paródia gesztusai 
relativizálják és kiforgat-
ják a szilárdnak hitt értéke-
ket, igazságokat.” (N. Tóth 
Anikó)

•  2) Grendel Lajosról készült 
portré

Pályázók köre 
•  nemzetközi, a részvételre 

professzionális képző- és 
iparművészek pályázhatnak.

A pályaművek mérete
•  a kész mű maximális mérete 

nem haladhatja meg a 130 x 
130 centimétert,

•  térbeli műveknél a 120 x 50 x 
50 cm a maximális méret

Beadási határidő 
•  2023. január 31.

+36 70 217 0280
femsze@gmail.com
miglinczi@gmail.com

Pályázat részletei
•  a zsűri olyan műveket fogad 

be, amelyek 2021–23 között 
jöttek létre, a zsűrizés első 
körben online formában tör-
ténik, kérjük, a munkáikról jó 
minőségű reprodukciót küld-
jenek a femsze@gmail.com 
e-mail-címre, melyeket a ké-
szülő katalógusban fel tu-
dunk használni. A kataló-
gusba csak az elküldött és 
megfelelő reprodukciókat áll 
módunkban betenni!

•  minden művész három alko-
tással pályázhat, a sorozat 
egy műnek számít, a darab-
számot a zsűri korlátozhatja,

•  a zsűrizés eredményéről ér-
tesítést küldünk, a beválo-
gatott munkák átvételének 
helyszínéről, időpontjáról 
szintén,

•  a műveket kiállításra kész ál-
lapotban kell beküldeni,

•  a munkákat csak megfelelő 
védőcsomagolással ellátva 
vesszük át,

•  a postán beérkezett művek 
sérüléséért felelősséget nem 
vállalunk,

•  a tárlat végén a megadott idő-

pontban át nem vett műveket 
egy évig megőrizzük, azon 
túl nem áll módunkban fele-
lősséget vállalni értük.

Zsűrizés
•  a kiállításra kerülő műveket 

öt tagú szakmai zsűri válo-
gatja. A zsűri döntése nem 
fellebbezhető meg, az online 
zsűrizésen beválogatott mű-
veket a begyűjtés után a zsűri 
újból megtekinti és javaslatot 
tesz a díjazásra.

A kiállítás helyszínei
•  Magyarországon és Szlováki-

ában 2023 tavaszán

Katalógus
•  a rendezvényre kétnyelvű ka-

talógus készül, melyből min-
den kiállító egy példányt kap, 
a katalógusban csak azokat a 
műveket áll módunkban sze-
repeltetni, amelyekről meg-
felelő digitális fotó érkezik,

• műtárgyfotó
2 db digitális profi  fotót ké-

rünk semleges háttérrel, a 
katalógus számára alkalmas 
minőségben, a fotós nevének 
feltüntetésével, a fotó felbon-
tása 400 dpi, JPG formátum 
• adatlap

– word formátumban kérjük, 
mely tartalmazza a pályázó 
mű adatait: cím (angolul is), 
méret, anyag, technika, készí-
tés éve, a fotós neve,

– személyes adatok: rövid CV 
(név, születési hely, év, lakcím, 
telefon, fax, e-mail, honlap, is-
kolai végzettség, az intézmény 
és diploma megjelölésével, év-
számmal, a legfontosabb 5 ki-

állítás, díjak, 1 db portréfotó a 
művészről max. 10 cm x 10 cm 
méretben 300 dpi felbontás-
ban, JPEG formátumban.

A beadással a művész hozzájá-
rul, hogy a műtárgyról készült 
fotó az eseményt ismertető, 
média, internet, újság, közössé-
gi oldalak, stb. kommunikációs 
felületeken és a katalógusban 
szerepeljen, amiért sem most, 
sem a jövőben jogdíjra, költ-

ségtérítésre, bármilyen egyéb 
díjazásra nem tart igényt.

Tóth László író szerint Grendel 
Lajoson kívül nincs szlovákiai 
magyar író, „aki mind műveivel 
és azok visszhangjával, mind 
pedig egész tevékenységével 
egyszerre két nemzeti iroda-
lomnak is oly mértékben és egy-
idejűleg alkotóeleme, alakító 
szereplője tudott lenni, mint ő a 
magyarnak és a szlováknak”.

Gál Tamás 

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS GRENDEL LAJOS 
KOSSUTH-DÍJAS ÍRÓ 75. SZÜLETÉSNAPJÁRA EMLÉKEZVE

„…örülök, hogy a magyar irodalom szerves részének te-
kinti a műveimet, holott a cseh hatás is jelentős. A legna-
gyobb gondban a szlovák könyvterjesztők vannak. Hol a 
világirodalomba helyezik a könyveimet, hol a szlovákba. 
Jókat kuncogok ilyenkor magamban. Én természetesen 
a magyar irodalom része vagyok, ez nem kétséges. De 

Pozsonyból magyar írónak lenni egy kicsit más, 
mint budapestinek.” 

Grendel Lajos

pályázat
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Petőfi  200
PETŐFI A FELVIDÉKEN 12.

Petőfi  második nagy felvidéki 
utazására 1847. július 1-jén 
indult, miután hamvába holt 
Lisznyai Kálmánnal közösen 
tervezett nyugat-európai út-
juk. Végső soron a partiumi 
Erdőd volt a cél, hogy meg-
kérje Szendrey Júlia kezét, ám 
úgy tervezte, hogy addig még 
számos barátját, ismerősét is 
felkeresi útközben. Losonci és 
rimaszombati megállókat kö-
vetően a harmadik napon ér-
kezett meg Bejébe, ahol 1846 
ősze óta a két évvel korábban 
még Eperjesen megismert 
barát, Tompa Mihály volt a 
református lelkész. Érkezését 
a szintén eperjesi Kerényi Fri-
gyesnek címzett Úti levelek-
ben ekképpen jegyezte fel:

„Leugrottam, zörgettem, 
ajtót nyitottak, s aki ajtót 
nyitott, az maga volt tiszte-
letes Tompa Mihály uram. 
Rohantunk egymásnak, mint 
két üstökös csillag, melly 
egyik a másikát szét akarja 
zúzni… összeölelkeztünk… de 
nem birkoztunk… csak ölel-
keztünk. – Azóta itt élvezem 
a csendes falusi magányt,
‘hogy phrasisban beszéljek,’ 

mint Pálff y Albert mondta, 
midőn életében az első s tán 
egyszersmind utolsó phrasist 
találta kiejteni. Bizony ko-
misz is az! isten őrizzen min-
den becsületes embert még a 
hallásától is.”

Petőfi  a rég várt találkozást 
terjedelmes versben (Tompa 
Mihálynál) örökítette meg. A 
Bején eltöltött napok jellem-
zik tán legékesebben a két 
költő kapcsolatát. Noha ba-
rátságuk korábban sem volt 
zavartalan, ám összezörrené-
seik mindig gyorsan elsimul-
tak. A két élénk szellem – már 
csak természetük különböző-
sége okán is – mindig készen 
állt arra, hogy ellentmondjon 
a másiknak. Ezúttal sem volt 
ez másként. Az extrovertált 
Petőfi  egyik ismerősének 
Tompáról mint magával meg-
hasonlott, borongós kedvű 
emberről, részvéttel beszélt. 
„Ki akartam misanthrópiájá-
ból gyógyítani – mondta –, de 
nem sikerült.”

Igaz, ettől még nem volt 
törvényszerű a lépten-nyo-
mon felszínre törő ellentét. 
Hiszen maga Tompa is be-

vallja levelében: „Én Pesten 
létemben párszor mondám 
neki »ábrándos szamár!« s ő 
válaszolt:‘»kiábrándult sza-
már!« nekem. S ah tán igaza 
van!” 

Szintén ezt a dolgot érinti – 
már-már komikusan – Tom-
pa elszólása. Aranynak írja: 
„Isten áldjon meg édes bará-
tom! Tökéletesen igaza van 
Petőfi nek, minden teketória és 
ceremónia nélkül kellett vol-
na hozzám berontanod, min-
den kopogtatás nélkül. Nem 
mondom, hogy épen úgy mint 
Petőfi , ki engem sohsem látva 
életében, legelső megszólítása 
is így hangzott »Te kutya!« 
vagy ha épen így is, mert ez 
ő nála annyit tesz ‘»édes lel-
kem!«’’

Mindazonáltal e napok egé-
szen nagyszerűen teltek. A 
Kerényinek címzett útirajz 
erről és a fentiekről beszéde-
sen vall: „Beje, Gömör megye 
beli falu Rima-Szombat és 
Rozsnyó között. Ezt nem a te 
kedvedért mondom, barátom, 
a ki úgy is tudod, hanem azok 
kedvéért, a kik nem tudják 
és vajhmi nagy ezeknek az ő 
száma. Itt vagyok Bején, még 
pedig a papnál, tiszteletes 
Tompa Mihály barátunk- és 
collegánknál. Víg napokat 
élünk, de mindazonáltal csa-
latkozol, ha azt hiszed, hogy 
kevesebbet civakodunk, mint 
hajdan nálad, Eperjesen. 
Minden pillanatban összeve-
szünk. Ő azt állítja, hogy ő a 
legbékeszeretőbb ember a vi-
lágon, én is azt állítom, hogy 
én vagyok a legbékeszeretőbb 
ember a világon, pedig meg 
vagyunk felőle győződve, 
hogy mind a ketten a legdis-
putaxabb emberek vagyunk 
a világon. Egyébiránt neki, 
mint papnak, csak több eszé-
nek kellene lennie vagy mi, s 
kötelessége volna engednie, 
de ő kötelességéről mindig 
megfeledkezik, vagy tulaj-
donkép soha eszébe sem jut. 
Különben egymás verseit 
illő kimélettel biráljuk. Ő azt 
mondja,hogy ez és ez a mun-
kám nem ér semmit, hogy ez 
silányság, én azt felelem, hogy 
nem igaz, mert az remek… s 
ha én mondom neki, hogy ez 

és ez a műve nem ér semmit, 
hogy az nyomorúság, ő feleli, 
hogy nem igaz, mert épen ez 
legjobb munkája. Átaljában a 
fi atal irodalom tagjai tán tul-
ságosan is szigorúak egymás 
iránt, s a miserabilis csőcse-
lék mégis azt akarja elhitetni 
a közönséggel, hogy mi egy-
mást tömjénfüstbe fojtjuk.”

Vitáik fő oka azonban alig-
hanem Petőfi  „haditerve” volt. 
Jókaiék ekkortájt vették át 
Frankenburg Adolftól az Élet-
képek szerkesztését, amelyet 
Petőfi  a felnövekvő új iroda-
lom kizárólagos fórumává 
igyekezett tenni. Ennek érde-
kében kisebb szervezőmunká-
ba fogott. Tervezett népi triá-
szába önmagán és a Toldival 
feltűnt Aranyon kívül Tompát 
kívánta megnyerni, akinek 
egy évvel korábban jelent meg 
nagy sikert aratott Népregék, 
népmondák című könyve. Ám 
Tompa nehezebb eset volt. 
Szabódott, kertelt – semmi-
képp sem kívánta magát csak-
is az Életképekhez lekötni. 
Ám Petőfi  nyomasztó erkölcsi 

fölényével sem akart (nem 
mert?) szembeszállni. Magya-
rán: nem vallott színt. Kitérő 
megnyilatkozásai nyilván még 
inkább felbosszantották a ba-
rátját, de végül olyan választ 
adott, amely Petőfi nek is meg-
felelt.

A vendéggel bejei napjai 
alatt egy-két különös közjáték 
is megesett. Régi ismerősük, 
Szemere Miklós írta Erdélyi 
Jánosnak: „Régtől óta ülök 
fészkemben. Minap azonban 
meglátogattam Tompát Be-
jén. Midőn betoppantam pap-
lakába, kit látok a pamlagján 
heverni? – Petőfyt. – Hozzá 
sem szóltam. – Ő egy néhány 
perc múlva felkölt, s elment – 
állitolag Szathmárba.”

No, azért egyelőre még nem 
olyan messzire… Ám tény, 
hogy otthagyta Szemerét, akit 
politikai nézetei miatt nem 
kifejezetten kedvelt. A bejei 
Szentiványi-kastélyban tett 
látogatásról pedig már a soro-
zat 9. részében (Petőfi  és a gö-
möri földesurak) részletesen 
esett szó.

A Magyar Országgyűlés tavaly Petőfi  Sándor emlékévvé nyilvánította a 2022-es és 2023-as esztendőt, a magyar költészet egyik legki-
emelkedőbb és legismertebb alakja születésének 200. évfordulója alkalmából. Tudvalévő, hogy a költőóriás élete huszonhat éve alatt 
közel nyolcszáz verset írt, s ezeknek a verseknek a jelentős része a Felvidéken íródott. Jegyzeteiből kiolvasható, hogy ezer szállal kö-
tődött a Felvidék szépségeihez, végigjárta a nevezetességeket. Mindezt bizonyítja a számtalan emlékhely, szobor, emléktábla. Petőfi  
Sándor bicentenáriuma alkalmából a márciusi számtól kezdődően egy éven keresztül közöljük a Kiskőrösön született Magyar Zoltán 
író, néprajzkutató Petőfi  Sándorról szóló (történeti) felvidéki vonatkozású írásait 13 helyszínnel. Ezeket az írásokat egyaránt ajánljuk 
mind az irodalomtörténet szerelmeseinek, mind pedig a szélesebb olvasóközönség fi gyelmébe. Az egyenként megjelenő fejezeteket 
szemléletes képanyag teszi élményszerűvé.

PETŐFI BEJÉBEN Magyar Zoltán

Tompa Mihály

A bejei református templom
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könyv 

Pomothy László: Velence VII.

PRIVÁT PANOPTIKUM Király Farkas

Talán ezzel a címmel tudom 
leginkább felhívni a fi gyelmet 
Hodossy Gyula legújabb, Ve-
letek egyedül című verseskö-
tetének fontosságára és lénye-
gére. 

Mi lehet e seregszemle kivál-
tó oka? Az a bizonyos „magni 
nominis umbra” hatás, amikor 
valaki a nagyok árnyékából úgy 
próbál a fénybe kerülni, hogy 
meghívja, behívja őket a költe-
ményeibe? Ezt egy kezdőről el 
tudnám képzelni – de Hodossy 
már számtalanszor bizonyítot-
ta, hogy nincs senkinek az ár-
nyékában, mi több: jelentősé-
ge régóta túlmutat azon, hogy 
ilyesmit bárki is feltételezhetne 
róla. Sokkal inkább érzem e 
gyűjteményből a költészeti-
leg érett, szakmailag elégedett 
szerző őszinte tiszteletadását 
azok iránt, akik előtt fejet hajt, 
akiket kedvel és barátaiként 
szeret. Ide sokan nem jutnak el 
– szerzőtársakról ily alázattal, 

tisztelettel írni csak a legneme-
sebb lelkek tudnak. Versbeszél-
getéseket folytatni pedig még 
kevesebben szoktak – a Veletek 
egyedül márpedig beszélgetős 
könyv, még ha a társalgásban 
általában csak a megszólító 
vesz részt, magánbeszéddé mo-
nologizálva a közlést. De hát 
az Ómagyar Mária-siralom is 
eff éle… 

Lapozzuk hát fel a Veletek 
egyedül című gyűjteményt! A 
kötetben hivatkozott szerzők 
névsorát mindenképpen fel 
kell mutatni – következzen ez! 
Hodossy ihletőkként a követ-
kezőket hívja meg (az általa 
bibliográfi ailag is korrekten 
összeállított felsorolás követ-
kezik):  Claudel, Paul; Csarenc, 
Egise; Csoóri Sándor; Eliot, T. 
S.; Gál Sándor; Grendel Lajos; 
Heine, Heinrich; Illyés Gyula; 
Kempis Tamás; Koncsol Lász-
ló; Kulcsár Ferenc; Kürti Lász-
ló; Lomonoszov, Mihail Va-

sziljevics; Madách Imre; Márai 
Sándor; Nagy László; Nemes 
Nagy Ágnes; Nowak, Tadeusz; 
Puskin, Alekszandr; Ratkó Jó-
zsef; Rig-véda (szanszkrit líra); 
Rilke, Rainer Maria; Rimbaud, 
Arthur; Seifert, Jaroslav; Szé-
csi Margit; Szilágyi Domokos; 
Szőcs Géza; Tolnai Ottó; Tóth 
László; Tőzsér Árpád; Vári Fá-
bián László; Weöres Sándor; 
Zalán Tibor.

Nincs nagy felületem Hodos-
sy Gyula legújabb kötetének 
méltatására – ízelítőt viszont 
mindenképpen adnom kell. 
„Az ember, aki otthon akar 
lenni, otthont teremt. / Teszi 
mindezt kőből, fából, papírból 
elszántságból és / Szeretetből. 
Az otthon, születésekor örök-
kévaló, később, akár tiszavi-
rág életű.” – E költeményben 
(Otthon vagy, ha otthon vagy 
a műben) Márai Sándorral be-
szélget a költő (ahogyan más 
szövegekben is). 

„Hogy a csontok mit jelen-
tenek? Talán a múltat vagy a 
jövendőt. A mindenek előtti ál-
lapotot, amikor csak köd van 
és gáz, izzik a semmi, de fénye 
nincs, csak évmilliók múlva 
lesz, egyébként mindegy, mert 
úgysincs, aki láthatná a lát-
hatatlant. Csak állapot van. 
A folyamat emberi mértékkel 
mérhetetlen.” – ezt Koncsol 
Lászlóval folytatott képzeletbeli 
(vagy némileg valós?) beszélge-
tésében („anyám csontjai már 
messze jártak”) fogalmazza 
meg a szerző, számos kényes és 
„hosszú távon aktuális” (aho-
gyan egy marketinges ismerő-
söm fogalmazott) kérdést ránt-
va össze néhány sorba. Hogy is 
lehetne nem együtt eltűnődni 
Hodossy Gyulával e kérdéseken 
itt, e vidéken-tájon, ahol lassan 
már csak a csontok lesznek a le-
gitimizáció eszközei. 

Kedves Olvasó! Ha ön kor-
társ irodalmunk fogyasztója, 

csapjon le e remekműre – nem 
tudom, hány példányban jelent 
meg, de mérget vennék arra, 
hogy túl kevésben. Ha pedig 
eddig nem foglalkozott versol-
vasással, a Veletek egyedüllel 
kezdeni a versfüggővé válást 
kiváló lehetőség.

Hodossy Gyula: Veletek 
egyedül, Vámbéry Polgári 

Társulás, Dunaszerdahely, 
2022

Az esendő, az örök talpraesett.  
A naiv, a csibész, a mindenes, 
az elhivatott, a szórakoztató, a 
megfontolt bölcs, örök mérle-
gelő, szórakozott kisfi ú. 

Mindannyiunknak van egy 
Hodossy Gyulája, az enyém 
ilyen. Pirosalmának nézhető 
hős, a kommunista rendszer 
bajkeverője és üldözöttje, akiért 
már az iskolába eljött az elnyo-

mó hatalom leszakítani vagy 
lerázni arról a bizonyos fáról. 
Az autószerelő, a kultúraszer-
vező, az asztaliteniszező, beteg-
ápoló, patológiai asszisztens, 
a lapszerkesztő, A KÖLTŐ, a 
könyvkiadó, a kisebbség, a szél-
lel szemben is bátran pisáló, a 
mégis ha kell: cserkész, politi-
kus, borlovag, a Szlovákiai Ma-
gyar Írók Társaságának elnöke. 

Hodossy Gyula a véletlen 
arra járó, aki nem kérdezget, 
nem erőszakoskodik, nem 
sugdossa kéretlenül füledbe a 
tutit, de a legváratlanabb hely-
zetekben ott áll már megint 
mellettem Sárospatakon, La-
kitelken, Tokajban, Budapes-
ten, akár bajban vagyok, akár 
verőfényben. Aki jelenlétével 
is fejet hajt, rám bízza magát, 

ítéljem meg, vágjak a szavába, 
győzzem le, ha a helyzet azt kí-
vánja. De miért is kívánná azt 
bármiféle helyzet? Ahonnan 
én látom őt, ha nem is az örök 
elveszettségben, de a minden-
hol otthonlétében néz körül a 
tájon. Mindannyian kicsit Ho-
dossy Gyulák vagyunk, vagy 
azok szeretnénk lenni. Akit 
most bemutatnom kellene, 

önök tőlem, státuszaiban job-
ban ismerik, ahogyan én isme-
rem, az mindenekelőtt szemé-
lyes, nem biztos, hogy jogom-
ban áll kiadni őt, de kérdeznem 
szabad, hiszen erre kért, ezért 
hívott el ide, magához, önök-
höz Mátészalkáról.

(Elhangzott a Veletek 
egyedül könyvbemutatón)

AKI OTT ÁLL MELLETTEM Kürti László

Hodossy Gyula

Én vagyok Madách Imre 
Emlékszem Madách Imre Ember tragédiájára, az emberiség szenvedéstörténetére.
Olyan szenvedésre emlékszem, amely tele van vággyal és
tagadással, bűnnel és erénnyel, szerelemmel és titokkal. Éván és Ádámon,
Évákon és Ádámokon keresztül láttam a szenvedéllyel óhajtott
jót, a belénk rágódott rosszat, a múltat, saját és elődeink múltját, 
a szlovákiai magyarság múltját, s mindent, ami tegnap volt. S láttam, mert
Madách láttatja a holnapot, a jövőt, a falanszterit. Látom és hallom,
látom Lucifert és hallom az Urat. Ármányt szövök és a költészet szent
eszköztárával hittel teli ábrándképeket vetítek. Hallom a fényt és látom
a hangot, minden lehet, a lehetetlen is, mert a nagy mű kész, „a gép forog,
az alkotó pihen”. De Madách nem pihen, szelleme belém hatol, elkápráztat,
a ránk hagyott örökséggel gúzsba köt, menekülni késő. S miután 
megszólal az angyalok kara, hogy dicsérje Istenünket, már minden
illúzióm elszáll, apró kis porszem vagyok a világmindenséghez képest,
de minthogy a tenger is vízcseppekből áll, tehát vízcseppből van, úgy
a világmindenség is porszemekből van, belőlem van. Én vagyok Te,
Te vagy én, én vagyok Madách Imre, Te vagy Arany János, én vagyok
Lónyay Etelka, Te vagy Fráter Erzsébet, én vagyok Jolán, Te vagy Anna Borbála, 
én vagyok a fájdalom, a hűtlenség, Te vagy a hit, a törődés.
Madách Imre örökül hagyta az útvesztőt s a kiutat, és a legnagyobb kincset, a titkot.
A titok titka itt van, körülöttem, bennem, és mielőtt megfejteném,
megfejthetném, követem az Úr parancsát:
„Ember küzdj és bízva bízzál!”
Így most már tudom, ha el is némul az égi szó, a költészet szócsövén át
meghallhatom a szentlélek embert megtartó parancsát.
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könyv
MIT FÚJT IDE A SZÉL? N. Juhász Tamás

A 2022-es év végén jelent meg 
a Szélvész című antológia, a 
Szlovákiai Magyar Írók Társa-
sága jóvoltából. A kötet lénye-
gében a már korábban, (pon-
tosabban 2020-ban), meg-
jelent Fiatal írók antológiájá-
nak folytatása, de teszi ezt úgy, 
hogy közben próbál új ala-
pokra is helyezkedni. A kötet 
egyes szövegei az Írótársaság 
táborainak közvetett és köz-
vetlen eredményei, erre utal 
az antológia borítóján olvasha-
tó megjegyzés: Grendel Lajos 
Mentorprogram könyvek 1. A 
Szlovákiai Magyar Írótársa-
ság 2007-ben indított kezde-
ményezése az idén kapta meg 
ezt az elnevezést, emlékezve a 
táborok korábbi gesztorára és 
a felvidék egyik legnevesebb 
szerzőjére, akitől sajnos 2018-
ban el kellett búcsúznunk.

A borítóterv Rácz Éva keze 
munkája, aki a kékes színvi-
lággal, elmosódott felhőkkel, 
levelekkel nagyon szépen idézi 
meg azt, amit a könyv címe is 
képvisel. A kötetet Z. Németh 
István szerkesztette, és hét 
fi atal szerző (összesen hat-
vannégy alkotása) kapta meg 
a lehetőséget, hogy bemutat-
kozhassanak az olvasóknak. 
A kötetben szereplő fi atalok 
korábban már sikeresen meg-
mérettették magukat külön-
böző pályázatokon, és számos 
publikációval jelentkeztek az 
elmúlt években, de jelenleg 
még egyikőjük sem rendelke-
zik önálló kötettel – bár, ahogy 
mondani szokták: ami késik, 
nem múlik. 

A kötet hét fi atal szerzőjé-
nek munkái sok szempontból 
érdekes olvasmánnyá teszik 

az antológiát. Cséfalvay Fanni 
szövegei látszólag hagyomá-
nyosnak tűnhetnek, de pop-
kultúrás elemeivel és ügyes 
megoldásaival meglephetik az 
olvasót. Finta Viktória novellái 
technikásnak tűnnek, nagyon 
egyedi látásmódjával gazdagít-
ja az antológiát. Gažík Viktória 
írásai nagyban merítkeznek a 
tanulmányaiból (például szak-
kifejezések), amely mélyebb 
dimenziót ad a szövegeinek. 

Több alkalommal is emlí-
tettem, hogy nem vagyok a 
versek „szerelmese”, azonban 
Kovács Balázs valahogy mégis 
meg tudott fogni a szövegei-
vel – amelyek inkább hivatot-
tak egy-egy történetet átadni, 
semmint az elcsépelt „erős ké-
peket” mutogatni. Kovács Kitti 
írásait kimondottan kedvelem, 
novellái első látásra a romanti-

kus regények érzetét adhatják, 
azonban nagyon is modern 
köntösbe bújtatva, illetve vizu-
álisan szinte az olvasó elé vetí-
tik tartalmukat. Bár látszólag 
minimalista megközelítéssel 
találkozhatunk Morva Mátyás 
novelláiban, a szerző biztos 
kézzel szabadult meg a feles-
leges sallangoktól, ami sokak 
számára szimpatikus lehet. 
Ollé Tamás verseiben inkább 
az érzést, az atmoszférát igyek-
szik megteremteni az olvasó 
számára. Esetében egy-egy pil-
lanatkép megragadása, mint 
fotó, jelenítődik meg. Érdekes 
kompozíció. 

Ha az olvasó kézbe veszi ezt 
a könyvet, akkor láthatja, hogy 
tehetségekről van szó, akikre 
érdemes lehet a későbbiek so-
rán is odafi gyelni. Remélem, 
hogy a jövőben további kiváló 

fi atalok mutatkoznak majd be 
a Grendel Lajosról elnevezett 
mentorprogramban, és a kö-
vetkező antológiában.

 
Szélvész. Fiatal írók 
antológiája, SzMÍT, 

Dunaszerdahely, 2022

ÚJ ÉV – ÚJ IRODALOM  Kovács Kitti

Figyelmet és elismerést ér-
demlő pillanat az, amikor a 
tehetség és a kemény munka 
eredménye végre ünnepélyes 
formát ölt. A Csikófogat anto-
lógia kézzelfogható, értékes és 
különleges bizonyítéka ennek. 
Közel kétszáz fi atal jelentke-
zett az Orpheusz Kiadó és a 
Guttenberg Pál Népfőiskola 
által 2021-ben meghirdetett, 
Csikófogat elnevezésű tehet-
séggondozó programra, ame-
lyet határon túli középiskolá-
sok számára hirdettek meg. 
Az ennek keretein belül megírt 
munkák közül csak a legjobbak 
kerülhettek nyomtatásba. Az 
antológia épp azt a friss tehet-
séget, új látásmódot képviseli, 
amit egy ilyen kötetet kézbe 
fogva elvárhat az olvasó. 

A fi atal, pályakezdő szer-
zők pároldalas terjedelembe 
sűrítették az irodalmi életnek 
szánt bemutatkozásukat, szé-
lesítve mind a kötet sokszínű-
ségét, mind a saját képessége-
iket prezentáló spektrumot. 
Egyaránt olvashatunk verse-
ket és prózát. Olyan szerzők 
is akadnak, akik több formát 
és műfajt is képviselnek az 
antológia lapjain. A szöve-
gek formai eltérései mellett 
meglepő tematikus sokszí-
nűséggel találkozhatunk – a 
lidércesen sötét regényrészle-
tektől a természeti képekkel 
tűzdelt verseken át egészen a 
borús mesékig merészkedtek 
az írók, és tették ezt elisme-
résre méltó módon. Akadnak 
köztük, akik a szövegeik alap-

ján egész kiforrott hanggal és 
stílussal rendelkeznek, ami a 
tollnál is komolyabb fegyver 
egy író számára. A részletben 
közölt írások többsége olyan 
betekintést ad a világukba, 
ami további érdeklődést kelt 
az olvasóban. 

Mindenképp egy olyan kö-
tetről beszélhetünk, amiben 
épp e gazdagságnak és sok-
színűségnek hála, mindenki 
kedvére, saját ízlésére hagyat-
kozva válogathat a művek és 
szerzők között, és választhat 
kedvenceket. Az antológiában 
több kiemelkedő művel is ta-
lálkozhatunk, Botos Viktória 
regényrészlete, a Volden utca 
például páratlan intenzitásá-
val és eredetiségével ragad-
ja meg az olvasók fi gyelmét, 

mindenképp folytatás után 
kiált. Karakterei nem hagyják 
nyugodni az embert – mesteri 
módon szőtt mondataival kü-
lönös, hátborzongató világot 
teremt, mely egyszerre fagyo-
san valós és misztikus. 

Az antológia motívumrend-
szere is gazdag. Visszatérő 
szereplők például a görög mi-
tológia népszerű alakjai, sőt 
még arra is találunk példát 
Pál Andrea Kizárva a Para-
dicsomból című szövegében, 
hogy az antik görög és a ke-
resztény motívumrendszer 
egy különleges mese formá-
jában találkozik, kiegyensú-
lyozottan keveredve. A Csikó-
fogat szerzőiről elmondható, 
hogy a tehetséggondozó prog-
ram által célul kitűzött irodal-

mi vérfrissítést eredményes 
belépővel indították meg.

 Csikófogat, Antológia 
2022, Orpheus Kiadó Kft., 

Budapest, 2022

Zalaba Zsuzsa 

Ködruha 
Ködruhámat levetem,
téltakaróm temetem.
Iránytűm, kövess!

Vízpermettel szállok,
szemedben meghálok.
Iránytűm, kövess!

Szitáló csendjeink,
némán kúszó hangjegyeink.
Iránytűm, kövess!

Mestermű
A jég hamarabb vízzé válik,
mint hogy a harcos
lekaszabolja a csillagokat.
A nő kiszedegeti talpából
a tüskéket, és tűzre dobja.
Aki a sakktáblákat készíti,
a királyt is fi gurának hívja.

Éhező lélek
A fény labirintusában vesztegel.
Apám szerint SzőlőSzemek
mézédes titkát rejti a kehely.

A látható a láthatatlannal
szomját oltja.
A láthatatlan a láthatóval
nem lakik jól.

Vattacukor
A gyermeket elnyeli a sár, 
a fény, a fájdalom és a közöny.
A gyermek gyöngyöt hint
bársonyra, jégre.
Nincs kegyelem. Csak vattacukor.

Amikor a gyermek felnő,
és igazán gyermek lesz, 
a sárból kunyhót,

a fájdalomból csendet teremt.
És vár. Békességben.
A közönyt
teleragyogják a csillagok.

Téli tanka
betöltöm az űrt
s az űr betölt engem
(j)égmorzsavarázs

szívparázs olvassz (j)eget
fűt s árva mindenséget

vers
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„Evés, evés, evés!” – zakatolta 
egyvégtében a szörny agya, mi-
közben vérben forgó szemmel 
csörtetett a testét teljesen elrej-
tő kék fűtengerben. Ő volt a BK 
6-os bolygó nappali csúcsraga-
dozója. Első ránézésre olyan be-
nyomást keltett, mint egy víziló 
méretű égkék sündisznó. Leg-
inkább abban különbözött földi 
hasonmásaitól, hogy nem volt 
se füle, se orra. Nem érzett sza-
gokat, és nem hallott hangokat. 
Csupán a hatalmas látószerve 
vezérelte, mely a színekre spe-
cializálódott. A formák másod-
lagosak voltak számára. Amikor 
evésre gondolt, a piros és a zöld 
színre csorgott a nyála. De csak 
akkor, ha a zsákmányállaton 
egyszerre voltak fellelhetők…

– Mi van már megint? Meg-
találtad végre a bolygóhoz 
mellékelt használati utasítást? 
– kérdezte dühösen Richard 
Scott, a Csillag FC angol edző-
je, miután nagyot kortyolt jeges 
whiskyjéből. A pálya szélére 
helyezett kényelmes karosszé-
kéből fi gyelte a végeláthatatlan 
kékségben zajló eseményeket.

Kovács Álmos, a magyar pá-
lyaedző szabadkozva tárta szét 
a karját:

– Nyomon vagyok, főnök. 
De van még egy baj. A fi úk 

nem hajlandók tovább edzeni. 
Megunták a babot. Azt mond-
ják, másfélszeres gravitáción 
nem lehet babkonzerven élni. 
Állandóan jön belőlük a gáz.

– Tudják ezek, milyen drága 
egy többletgravitációs edző-
tábor? – Scott elvörösödött a 
méregtől. – Tehetek én arról, 
hogy csupán egy nyavalyás 
konzervgyár mutatott hajlan-
dóságot a csapat szponzorá-
lására? Az ő termékeiket kell 
fogyasztanunk!

– Haza akarnak menni.
– Mivel? Az űrhajó csak tíz 

nap múlva ér ide! Még öt földi 
napig nappal lesz a bolygón, 
addig a pálya világítását is meg 
kell oldanunk. Hát nem szép ez 
a kék fű? 

*
– Mit akar már megint?  – 

üvöltötte Scott pár órával ké-
sőbb, a lakókonténerének ajta-
jában állva.

A pályaedző falfehéren me-
redt a kapitányra.

– James és Martinovics be-
ment a nyíratlan fűbe, hogy 
könnyítsenek magukon. Órák 
óta nem látta őket senki.

– Micsoda? – kerekedett el a 
főnök szeme.

– Mr. Scott! A fű csupa vér 
– Kovács félig ájultan suttogta. 

– Valami elkapta és elvonszolta 
őket.

*
Az aprócska, beépített asztal-

nál ültek. Az edző teletöltötte 
Kovács poharát szesszel, hadd 
oldódjon a feszültség.

– Be kellett volna tartanunk 
bizonyos szabályokat – mond-
ta csüggedten a magyar. – Már 
megvan a használati utasítás a 
bolygóhoz. Azonnal le kell cse-
rélnünk a piros-zöld mezt! Van 
egy ragadozó a bolygón, amely 
erre a kombinációra gerjed 
evésileg.

Scott hatalmasat sóhajtott. 
– Ez hihetetlen! Akkor... Ke-

ressünk más színeket! Üzem-
képes az áramfejlesztő? Lesz 
megfelelő fény éjszakára?

– Ja. A fényszórók már most 
is működnek!  – nézett fárad-
tan Kovács a főnökére.

És beköszöntött a hosszú éj-
szaka.

„Evés, evés, evés” – cikázott 
át a vágy a másik szörny testén. 
Ő volt a sötétség csúcsragado-
zója. Fekete volt, mint a szén, 
és nem volt se szeme, se füle. 
Kifejlett szaglásával tájékozó-
dott. Ha étekre vágyott, zsák-
mányállatai bélműködésének 
kénhidrogén szagú nyomait 
követte…

EDZŐTÁBOR Csóka Ferenc

sci-fi 

Pomothy László: Madártávlatból

Pomothy László: Séta a belvárosban

képzőművészet

Pomothy László festőművész, 
egy nagyon tudatosan felépí-
tett művészeti életútnak kö-
szönhetően vált a hazai közeg 
egyik kiemelkedő akvarel-
listájává. A festés és rajzolás 
iránti vágya már gyerekként 
megmutatkozott, az évek so-

rán a technika elmélyült ta-
nulmányozásával és alapos 
megismerésével mára ő lett 
az International Watercolor 
Society szlovákiai alelnöke, ő 
maga is oktat és rendszeresen 
tart akvarell-műhelymunká-
kat. Az akvarelltechnika sok-

oldalúságát kihasználva mű-
vei a franciaországi, szlovákiai 
művészeti alkotótáborokban 
és saját műtermében készül-
nek, jelentős egyéni kiállítá-
sokat tudhat maga mögött 
Pozsonyban, Dunaszerdahe-
lyen és szülővárosában, Lé-

ván is bemutatkozott az évek 
során. Számos nemzetközi 
akvarellkiállításon is részt 
vett, például Olaszországban, 
Albániában, Csehországban. 
Olyan nemzetközi szakmai la-
pok hasábjain szerepelt, mint 
a The Art Of Watercolorist, 
de munkái a hazai közönséget 
is meghódították – Csáky Pál 
Pozsonyi beszélgetések című 
könyvének borítóján az egyik 
pozsonyi tematikájú akvarellje 
kapott helyet. 

Pomothy László az idén 
ünnepli 66. életévét, és közel 
harminc aktív évvel a háta mö-
gött szerinte még nem sikerült 
megalkotnia azt a képet, ami 
a legmagasabb elvárásainak 
is megfelel, és ami művész-
ként fogja őt továbbörökíteni 
az utókornak. Az már biztos, 
hogy Galánta városa nagyon 
hosszú ideig tartja majd szá-
mon, ugyanis 2022-ben az 
„Egyéniségeink padja” nevű 
civilkezdeményezés keretén 
belül egy nevével fémjelzett 
padot állítottak tiszteletére a 
város egyik parkjában. 

Azt vallja, hogy a képzőmű-
vészettel olyan eszköz van a 

művészek kezében, amellyel 
szavak nélkül, mégis elemi erő-
vel tudnak érzéseket, gondola-
tokat kiváltani az emberekből, 
és az akvarellista legnagyobb 
kihívása a fény és az árnyék 
kontrasztjának megjelenítése. 
Pomothy László, ahogy a be-
mutatott festményein is látha-
tó, mestere ennek a festészeti 
tudásnak, melyet a legmaga-
sabb szinten művel.

AKIT LENYŰGÖZ A FÉNY ÉS AZ ÁRNYÉK KONTRASZTJA Balla Rita 

Pomothy László
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ÚJ VILÁGOK
Nagy kincs, ha a sors tehetsé-
ges unokákkal áldja meg az 
embert. Mi négynél tartunk, 
a három tavaly született még 
pici, de a rangidős már kilenc-
éves. A foci elkötelezett híve, 
regisztrált ifi focista. Tavasszal 
volt a születésnapja, gondol-
kodtam, mivel lephetném meg. 
Eszembe jutott, hogy a magyar 
válogatott a Puskás Stadionban 
játszik két nemzetközi mérkő-
zést, gondoltam, akár nevelő 
célzattal is elmehetnénk oda.

Az elsőt, az angol meccset 
sajnos nézők nélkül játszották 
le, maradt a magyar–német. A 
jegyeket sikerült időben megvá-
sárolnom, gondoltam, jó előre 
bejelentem neki a dolgot, hogy 
lelkileg is felkészüljön az él-
ményre. Magyarán: úgy gondol-
tam, én irányítom majd a szála-
kat, hogy minél szebb, teljesebb 
élménye legyen. Tévedtem. A 
modern kor gyermekei már 
máshol járnak lelkiviláguk fej-
lettségében is. Jó három héttel 
a meccs előtt, amikor a suliból 
éppen edzésre vittem, ő kezdte 
meg az én felkészítésemet.

– Apu (így szólít, mert ami-
kor beszélni tanult, rögzítette, 
hogy a lányaim – így az anyu-
kája is – apunak szólítanak en-
gem és anyunak a feleségemet, 
így a szülei számára maradt a 
papa, mama megnevezés). – 
Apu – nézett tehát rám igazi 
érdeklődéssel –, szerinted me-
lyik csapat a jobb, a magyar 
vagy a német?

– Ez nem egyszerű kérdés – 
próbáltam meg cselezni. – At-
tól tartok, hogy a német.

– Szerintem is – csapott le 
rám azonnal, jelezve, hogy neki 
ez már át volt gondolva. – Ez 
azt is jelenti szerinted, hogy ők 
az esélyesebbek?

– Sajnos, igen – válaszoltam. 
– Attól tartok, hogy tényleg ők 
a jobbak.

– Én is így gondolom – nyug-
tázta rögtön. – De hogy fogunk 
szurkolni? – nézett rám tette-
tett naivitással. S még mielőtt 
reagálhattam volna, azonnal 
folytatta: – A magyaroknak 
szurkolnál szívesebben, igaz?

– Igaz – válaszoltam termé-
szetes hangon. – Ez nem lehet 
kérdés.

Kicsit kivárt, majd szintet 
lépett.

– És hajlandó lennél fogadni 
is az eredményre?

– Ezt hogy érted?
– Hát úgy, hogy fogadhat-

nánk. S ha te a magyaroknak 
szurkolsz, fogadhatnál a ma-
gyar győzelemre.

Próbáltam megkeresni a ta-
lajt a lábam alatt.

– De épp az előbb beszéltük 
meg, hogy attól tartok, elveszí-
tik majd a meccset.

– Azt túléled – mondta olyan 
komoly képpel, hogy már egy 
jövendő ügyvédet véltem látni 
benne. – Viszont így én nyer-
nék.

– Te a német győzelemre 
akarsz fogadni? – kérdeztem 
színlelt döbbenettel.

– Ha te a magyarra fogadsz, 
nekem csak ez marad, nem? – 
nézett rám szinte rosszallóan, 
hogy egy ennyire nyilvánvaló 
helyzetet nem vagyok képes 
felfogni.

– De épp az előbb beszéltük 
meg, hogy szinte borítékolha-
tó a magyar veszteség, nem? 
– próbáltam meg kibújni a hu-
rokból.

– A foci gömbölyű – mondta 
olyan komoly képpel, mint egy 
professzor. – A pályán minden 
megtörténhet, küzdeni kell – 
mondta fel a valószínűleg az 
edzőjüktől hallott mondatot.

– És mégis, hogy gondolod 
ezt az egészet? – kapkodtam a 
levegőt.

Láttam rajta, hogy ezt is át-
gondolta már, azonnal képbe 
hozott.

– Én úgy gondolom, hogy ha 
te nyersz, a nyereményed egy 
csoki lehetne. Kinéztem neked 
egy 314 forintos csokit, te azt 
kapnád nyereményként.

Bedőltem neki, ez még egy 
olyan szint, amibe bele lehet 
menni egy unokával is. Mert 
azt viszont nem szeretném, ha 
évtizedek múlva azt mesélné, 
hogy a nagyapja szoktatta rá a 
fogadásokra.

– Van annyi pénzem – tette 
még hozzá gyorsan, hogy lás-
sam, komoly partnerről van szó.

– Na, rendben – mondtam 
kelletlenül. – És mi lenne a te 
esetleges nyereséged?

Felcsillant a szeme, láttam 
rajta, hogy most értünk el a lé-
nyeghez.

– Tudod, megjelent egy új-
ság gyerekeknek, szép rajzolt 
fi gurák is járnak hozzá. 3 400 
forintba kerül, annyi pénzem 
viszont már nincs, hogy azt én 
vegyem meg magamnak.

Most vált számomra világos-
sá az egész, jól átgondolt tranz-
akció. Belementem, s eggyel 
több okom lett arra, hogy na-
gyon szurkoljak a magyar csa-
patnak.

Eljött a nagy nap, a meccs 
napja. Késő délután mentem a 
gyerekért, láttam, hogy meg-
adta a módját. Focista szerelés-
ben várt, futballcipőben, ahogy 
illik, rövid, sötét focista gatyá-
ban – és fekete, belga színekkel 
ékesített trikóban, amit a fele-
ségemtől, a nagyanyjától ka-
pott a foci EB idején, kedvenc 
belga focistája nevével a hátán.

– Ez meg mi akar lenni? – 
kérdeztem.

– Nincs német mezem – 
mondta mentegetőzve. – De 
ezek a színek hasonlítanak a 
német színekre.

– Ahogy gondolod – mond-
tam fejcsóválva. A biztonság 
kedvéért még szóltam az anyu-
kájának, adjon egy hosszabb 
ujjú mezt is, ha netán jönne 
egy hideghullám éjjel, a meccs 
éjfél előtti vége előtt. A mama 
adott is egy szép, piros-fehér 
bebújóst.

Metróval mentünk, abban 
is megegyeztünk, hogy meg-
adjuk a módját: a stadionban 
én megiszok egy sört, ő pedig 
egy hideg teát. Ahogy a komoly 
szurkolókhoz illik.

A BKK becsületére legyen 
mondva, sűrűn jártak a sze-
relvények. A kocsi, ahová be-
szálltunk, majdnem üres volt. 
Négy-öt fi atal volt csak benne, 
hárman közülük magyar címe-
res mezben.

– Látod – mondom a gye-
reknek –, kollégák, szurko-
lók. A következő állomáson is 
felszálltak néhányan, szintén 
magyar színekben. A bumm 
a Deák téren várt: ott vagy 
harmincan szálltak fel a sze-
relvényre, ők már hangolhat-
tak valahol, mert erős sörszag 
áradt a környékükön és han-
gosak is voltak: Magyarország, 
skandálták, hija, hija, Magyar-
ország...

– Látod, ez a kemény mag 
– súgtam oda a gyereknek. – 
Ezek nem először mennek vá-
logatott focimeccsre...

A gyerek nézte őket, megpró-
bálta feldolgozni a helyzetet. 
Egyszer csak belém bújt a kis-
ördög, odahajoltam a füléhez 
és belesúgtam:

– Szerinted ezek mit szólná-
nak, ha megtudnák, hogy van 
ebben a kocsiban egy áruló?

A gyerek felkapta a fejét, ér-
tetlenül nézett rám.

– Miket beszélsz? – súgta 
vissza. – Miféle áruló?

– Látod, hogy itt mindenki a 
magyaroknak szurkol – mond-
tam neki tettetett közömbös-
séggel. – Kivéve egy valakit...

Nem válaszolt, én a szurko-
lókat néztem. Egyszer csak azt 
látom, hogy a gyerek három 
másodperc alatt magára húzza 
a mamától a lehetséges lehű-
lés esetére kapott piros-fehér 
mezt.

– Csak nem fázol? – néztem 
rá megjátszott ijedtséggel. – Itt 
nincs hideg...

– Csak azt nem akarom, 
hogy itt bárki azt higgye, én 
vagyok az áruló – bújt hozzám 
a gyerek. – Tudod, hogy csak 
fogadásból szurkolok a néme-
teknek.

A meccs meglepően jó volt, 
két jó csapat összecsapása. A 

magyar csapat nagyszerű tel-
jesítményt nyújtott, 1:1 lett az 
eredmény. A gyerek az első 
félidőben egyre inkább bele-
lendült.

– Láttad, láttad? – mutatott 
a kivetítőre, ahol megismétel-
ték a történéseket. – Ez kötény 
volt, nagyon szép.

A félidő felét állva töltötte, 
úgy szurkolta végig a helyze-
teket. A második félidőben a 
német kapu volt távolabb tő-
lünk, azt általában állva izgul-
ta végig. A magyar támadások 
végén mindig megfogta a ke-
zem, hogy biztosan rá fi gyeljek, 
s elmagyarázta (ő, a profi , ne-
kem, az amatőrnek), hogy kell 
értelmeznem azt, ami a pályán 
történt.

– Ácsi – szóltam oda neki. – 
Nem vagy te egy kicsit tudatha-
sadásos?

– Az micsoda? – fordult oda 
hozzám, amikor egy pici szünet 
volt a pályán.

– Amikor az ember lelkében 
két ellenkező lény él és csap 
össze, néha egymással szem-
ben is.

– Ezt hogy érted? – kérdezett 
vissza óvatosan, érezvén, hogy 
ravaszkodás lehet a dologban.

– Nézlek téged, és azt látom, 
hogy az egész második félidő-
ben a magyar csapatnak szur-
kolsz. Nem az volna a te érde-
ked, hogy a németek rúgjanak 
még egy gólt?

– De amikor a magyarok 
jobbak – nézett rám, mint 
olyanra, aki elemi dolgokat 
képtelen felfogni. – Láttad? 
Láttad ezt a szöktetést? – kér-
dezte azonnal, egy jó magyar 
helyzet után.

Lejárt az időkeret, a bíró 
hosszabbított néhány percet. 
Amíg a cserék zajlottak, elő-
vettem a mobilomat, és felír-
tam a családi honlapra: „Úgy 
néz ki, hogy ezt megúsztam, 
döntetlen lett a meccs.” Épp a 
pontot tettem a mondat végére, 
amikor egy puha kéz lefogta az 
ujjamat:

– Ne küldd még el, van még 
két perc! Épp német támadás 
van, nem látod?

A meccs után a gyerek feldo-
bódva értékelte a legnagyobb 
helyzeteket, nagyon elemében 
volt. A metróban azonban le-
állt, láttam rajta, hogy valamin 
gondolkodik. Amikor feljöt-
tünk a mozgólépcsőn, egyszer 
csak hozzám fordult:

– Apu, mégiscsak rúgtak 
két gólt, azt nem mondhatjuk, 
hogy ez egy üres meccs volt. Én 
úgy gondolom, nem az volna a 
helyes, amit te mondtál, hogy 
egyikünk se fi zessen semmit? 
Mind a ketten vegyük meg a 
másiknak a nyereményét, mit 
szólsz?

Mit lehet erre szólni? Végül is 
kapok egy háromszáz forintos 
csokit, nem?

Csáky Pál

Pomothy László: Séta Selmecbányán
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SZOBOR
Tízévesen kezdtem változni, 
azaz már harmincöt éve. Lát-
tam szoborembereket, de ők 
csak megjátszották magukat. 
Némelyik aprót akart, mások 
kihallgatták a járókelőket, 
szándék volt mögöttük, ezért 
nem is bírták sokáig. Anyám 
viccesnek gondolta, amikor 
először nem mozdultam meg. 
Fél órán át rimánkodott ne-
kem, ígért fagyit, édességet, 
csak hagyjam abba, amikor 
egy órán keresztül nem moz-
dultam, aztán otthagyott, azt 
mondta, bolond vagy te, fi am!

A következő alkalom kicsit 
később jött, néhány hónap 
múlva. Ültem az ebédlőasztal-
nál, a házi feladatomat írtam, 
amikor éreztem, hogy kezdek 
megint szoborrá válni. Ezt 
senki nem látta, de én éreztem 
és tudtam, hogy visszafordít-
hatatlan a folyamat. Az első két 
alkalom után nem beszéltünk 
róla, persze, anyám, amikor 
nem voltam jelen, mindenki-
nek elmondta, hogy nagyon 
furcsa vagyok, lehet, hogy or-
voshoz kellene vinni. Apám 
csak legyintett és rendreutasí-
totta anyámat.

– Nincs azzal a kölökkel 
semmi baj, most ilyen mániája 
van, majd kinövi. Nem eszik, 
nem alszik, tanul rendesen?

– Eszik is, az iskolában sincs 
baj, de te nem láttad, meg sem 
moccant.

– Most meg mozog, beszél 
is. Csak mondaná, ha fájna va-
lamije, nem kell felfújni min-
dent.

– Nem fújom fel, csak meg-
ijedtem, de téged nem érde-
kel. Mi van, ha valami roham 
ez, csak nem tudjuk? Lehet, 

hogy legközelebb az iskolában 
csinálja majd, akkor a többiek 
gúnyolni fogják. Nem érde-
kelsz, én szólok a tanítónőnek, 
legalább.

– Mondom, hogy ne szólj 
semmit, csak bohóckodik.

Anyám még néhányszor 
faggatott, de nem értette meg, 
hogy ez nem játék volt a ré-
szemről, hanem egy út, egy 
változás. Nem vett komolyan. 
Sokáig nem tört elő a szobor 
énem, bár, ahogy nevezték: a 
roham eltűnt, de legbelül tud-
tam, hogy nem tűnt el, csak 
szunnyad. Néha álmodtam az 
érzéssel. Álmodtam arról is, 
hogy egyszer teljesen átválto-
zom, és tudtam, hogy ez nem 
csupán álom, hanem jóslat, 
jövőkép, amit nem tudok elke-
rülni. Éltem az életemet, mint 
bárki más, csak az a furcsa 
érzés nem eresztett soha, von-
zódtam a szobrokhoz, főleg a 
kőből faragottakhoz. Arra gon-
doltam, hogy szobrász leszek, 
hogy megalkotom majd őket, 
mert valahogy a szobrok kö-
zött sosem voltam magányos. 
Szerettem a temetőkerteket, 
néztem az angyalszobrok ar-
cát, és éreztem, hogy közelí-
tenek felém. Persze nem moz-
dultak, nem vagyok őrült, de a 
lelkük közelített. Némelyikük 
szomorú volt, mások dühösek. 
Indulataik voltak. Keresgéltem 
a neten, hogy van-e más is, aki 
hozzám hasonlóan gondol-
kodik, és megtaláltam a cso-
portot. Nem vagyok egyedül! 
Persze, a csoportban sokan 
szélhámoskodtak, csak meg-
játszották, hogy közük van a 
szoborhoz, gúnyt űztek az éle-
temből, nem sokáig maradtam 

a csoport aktív tagja. Inkább 
csak olvasgattam, nézelődtem, 
fi gyeltem. Amikor fi gyeltem, 
akkor is éreztem a belsőmben 
valamiféle megkeményedést, 
mintha a veséim, a májam, a 
beleim elkezdtek volna szilár-
dulni. Egyre biztosabb voltam 
benne, hogy hamar el fog jön-
ni a pillanat, amikor a szívem 
is megkövül a belsőmben, és 
soha többé nem leszek hús-
ból és vérből. Gyakran álltam 
főtereken, buszmegállókban, 
mozdulatlanul. Olyankor el-
képzeltem, hogy milyen lesz 
majd a végső átváltozás. Áll-
tam esőben és hóban, tikkasz-
tó melegben is. Lepiszkítottak 
a madarak, de nem zavart. Az 
emberek szinte észre sem vet-
tek, akkor sem, ha két napig 
álltam egy helyben. Még nem 
voltam igazi szobor, ennem, 
innom, vécéznem kellett, igaz, 
az utóbbit egyre ritkábban. A 
lábaimban éreztem egy fur-
csa melegséget, majd zsibba-
dást, aztán semmit, csak hogy 
ólomnehezek. Egy hosszabb 
egy helyben lét után nehéz volt 
megmozdulni, még a lélegze-
tem is annyira lassú volt, hogy 
szinte észre sem lehetett venni. 
Érdekes volt látni az emberek 
érdektelenségét. Vajon én is 
ilyen lennék? Nyakat behúzva, 
fület bedugva, napszemüveg-
gel elrejtve járnám az utakat, 
nyomkodnám a mobilomat? 
Sosem tudom meg, nem va-
gyok közülük való, de vajon mi 
vagyok? Az idő előrehaladtával 
minden ruhámat kidobtam, 
maradt egy fekete póló, ami 
inkább már szürke, néhány 
zokni és alsó, egy barna ing, 
egy szürke pulcsi, egy kopott 

farmer, kalap és ballonkabát, 
meg egy fekete cipő. Ennyi épp 
elég volt, ilyen akarok lenni. 
Így akarok majd megmaradni 
az örökkévalóságig. Már csak 
a helyet kell megkeresnem, és 
amikor a hely is meglesz, ak-
kor csak várni fogok.

Próbáltam egy templom 
kertjében ülni, de a hívek elza-
vartak, később a pályaudvart 
néztem ki magamnak, de ott 
sem láttak szívesen. Járkál-
tam, és egyre inkább azt érez-
tem, hogy most már közeleg az 
idő, ha nem sietek, szoborrá 
válhatok, akár menet közben 
is. Nem szerettem volna olyan 
helyen maradni, ahol valakit 
zavarok, hiszen egész életem-
ben azon igyekeztem, hogy 
senkit ne zavarjak.

Egy nap aztán nem kerestem 
tovább a helyet, fölmentem a 
házam padlására, és eldöntöt-
tem, hogy ott maradok. A hely 
még nem állt készen, a tető 
elülső részére ablakot vágat-
tam. Nem tudtam, meddig fog 
tartani az átalakulási folya-
mat, de abban biztos voltam, 
hogy ameddig a szemem mű-
ködik, addig szeretném látni 
a járókelőket, a madarakat. 
Próbálgattam a pózokat, me-
lyik az, amit igazán a sajátom-
nak érezhetek, és ha majd rám 
találnak, akkor szépnek lás-
sanak. Elkezdett érdekelni a 
külsőm, no nem a ruházatom, 
hanem a bőröm. Elmentem 
néhány szoborhoz, átöleltem 
őket, a márványok tapintására 
szinte hevesebben vert a szí-
vem. Sajnálni kezdtem, hogy 
én kőszobor vagyok. Kicsit 
érdesebb, durvább, de nem te-
hettem semmit, hiszen nem én 
választottam ezt a létformát.

Aznap reggel minden olyan 
volt, mint máskor. Lementem 
a sarki kisboltba, Ica néni mo-
solyogva fogadott. Ő mindig 
mosolygott, mindenkire.

– Bécikém, a szokásosat?
– Igen, Ica néni. Kávé tisztán 

és két kakaós csiga.
– Hozom, angyalom, legyen 

álomszép napod!
Azzal kifordultam a boltból, 

majd egyenesen a padlásra 
mentem. Törökülésbe ültem le, 
megittam a kávét, és elkezd-
tem majszolni a reggelimet. 
Kint borús idő volt, alig mo-
zogtak emberek az utcán. Eny-
he hűvös szellő játszadozott 
a falevelekkel, nyár vége volt, 
vagy talán már az ősz kezdete. 
Az utca vége felől hatalmas zajt 
hallottam, gondoltam, majd 
csak vége lesz, mintha robba-
nások lennének, vagy kőom-
lás, de arra nincsenek kövek, 
csak a temető. Megpróbáltam 
felállni, de nem sikerült. A lá-
baimban elkezdődött, éppúgy, 

mint akkor, tízévesen. Ugyan-
az az erő tartott helyben. Arra 
gondoltam, hogy ez a lehető 
legrosszabb pillanat. Soha nem 
akartam ennyire, hogy abba-
maradjon, de sosem volt eny-
nyire erős. A hang pedig egyre 
közelített. Nem tudtam elkép-
zelni, mi lehet az, ami ilyen 
furcsa zajt kelt. Aztán meglát-
tam az elsőt, majd a másodi-
kat, nem hittem a szememnek, 
ordítani akartam, de nem jött 
ki hang a torkomon. A szobrok 
voltak.

Elindultak hát, megtörtént. 
Minden szobor életre kelt, és 
mind nagyon dühösek. Érez-
tem, amit ők, többszáz év 
elfojtott dühét. Az apró an-
gyalszobrok és a hatalmas lo-
vasszobrok mind életre keltek, 
és senkit nem hagytak életben, 
aki az útjukba került. Én, mi-
vel még nem voltam teljesen 
szobor, mert vert a szívem, 
nem tudtam velük menni, csak 
a hatalmas düh forrongott 
bennem, tehetetlen voltam és 
mozdulatlan, föntről néztem 
végig az egészet. A mellszob-
rok kidőltek a helyükről és 
összetörtek, a vitrinek apró 
porcelánszobrocskái is elin-
dultak, bár őket hamar meg-
semmisítették. Mindent érez-
tem, amit nem láttam, arról is 
tudtam, mintha össze lettünk 
volna kötve. Rengeteg ember 
halt meg akkor, főleg az első 
napokban, és én nem sajnál-
tam őket, már nem voltam em-
ber. Az öreg városokban, ahol 
több a szobor, sokkal nagyobb 
pusztítást végeztek az enyé-
mek. Az emberek eleinte fotóz-
ták az eseményt, felvételeket 
készítettek, nem is sejtették, 
hogy megszűnt a világ, amiben 
addig éltek. Ez nem csak he-
lyenként történt meg, hanem 
mindenhol a világon. A tenge-
rek mélyén, a sivatagokban, az 
elhagyott kastélyokban, az ősi 
temetkezési helyeken. Minden 
szobor, ami a világon létezik, 
egy tudattal összekapcsolva 
indult az emberek ellen. 

A szemem, az elmém még 
emberi volt, de az átalakulás 
egy lassú folyamat. A tetőn 
maradtam, törökülésben, las-
san belepett a por. Már nem 
jártak emberek az utcán, és 
az idő fogalma számomra 
megszűnt, lassan a szemem is 
kezdett megkövülni. Még hal-
lottam zajokat, mintha lentről 
valakik suttogtak volna. Meg-
lehet, hogy évek teltek el, és 
valaki beköltözött a házamba. 
Amikor a szívem kővé dermed, 
és leáll az emberi tudatom, ak-
kor testben is csatlakozhatok 
a többi szoborhoz, lemegyek, 
és nem kegyelmezek az embe-
reknek.

Lőrincz P. Gabriella

Pomothy László: Javításban
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Dugó a szerkesztőségben (Balázsy Géza rajza)

DUGÓ A SZERKESZTŐSÉGBEN
(részlet A kékszemű Napló cí-
mű meseregényből)

A legrosszabb az, hogy titokta-
lan a világ. Kisebb koromban 
sok érdekes, sőt csudálatos 
dolgokkal, lényekkel, embe-
rekkel találkoztam, s minden 
hatalmas és változatos volt. 
Mára összementek és kifakul-
tak. Persze, ebben is van jó – a 
részletekben olyan érdekes el-
veszni. Már ha – amint Gaz-
da mondaná – van valakinek 
ilyesmire érzéke. Nekem, úgy 
vélem, van. Annak ellenére, 
hogy nagy kutya lettem, még 
mindig jó kihasalni a fűbe, 
elnézni a fehér csíkos fűszála-
kat, a szirombontó virágokat, 
a lepkék cikázását, s jó sétál-
ni, bámészkodni, beleolvasni 
a könyvekbe. Ezt egyébként 
az emberek életnek mondják. 
Bár nekik hozzátartozik a 
munka is.

Minderről a munkáról azért 
lenne egy-két keresetlen sza-
vam. Tudnivaló, hogy Gazda 
és Gazdasszony szerkesztő-
ségben dolgozik. Ahová ne-
kem is bejárásom van – he-
tente három napig. Nos, ez 
a szerkesztőség kész őrültek 
háza. Sok-sok ember megfor-
dul, és mindenkit üdvözölnöm 
kell. Van, akit ugatással – 
ilyenkor a szomszéd helyiség-
ből átcsörtet egy marcona bá-
csi, és morcosan rendreutasít 
–, van, akit farkcsóválással, 
van, akinek egyenesen a nya-
kába ugrok – hisz őt előbb-
utóbb rá tudom venni, hogy 
kivigyen sétálni a Duna-part-
ra –, de olyan is van, akit nem 
köszöntök. Ők rendszerint a 
szerzők. Aki legtöbbje cikke-
ket lobogtat, és meg van sér-
tődve, ha néhány értelmetlen 
mondatát kijavítják, mielőtt 
leadnák szedésre. Legtöbbjük 
izgatott, és rendkívül nagyra 
van azzal, ha nyomtatásban 
láthatja a nevét. Az egyik pél-
dául folyton azzal dicsekszik, 
hogy tizenegy könyve van, és 
ötszáz pub-li-ká-ci-ó-ja, de 
még mindig nem tanult meg 
rendesen köszönni. A kalapját 
se veszi le belépéskor. Ezzel 
szemben több kávét megiszik, 
s mindegyikhez elszív egy bü-
dös füstöt eregető cigarettát.

Persze, vannak olyan szer-
zők, akik direkt hozzám jön-
nek. Odavezetem őket a bőrfo-
telekhez, azt sem bánom, ha a 
helyemre leülnek, és hagyom, 
vakargassák a fülem tövét. 
Azt is megszokták, hogy visz-
szavakarom őket, bár időköz-
ben leszoktak arról, hogy ha-
risnyás lábbal, vagy vékonyra 
kötött blúzban jöjjenek be a 
szerkesztőségbe. Tény, hogy 
amióta kevesebbet sétálok az 

aszfalton, gyorsabban nőnek 
a körmeim, és hegyesebbek 
– ezért könnyebben kitépek 
a ruhájukból egy-egy textil-
szálat. Gazdasszony ilyenkor 
sopánkodik. Gazda elkerget – 
és valami fontos dologról kezd 
beszélni. Megfi gyeltem, van 
egy kritikusnő, aki ruháját 
vagy tízszer megpocsékoltam 
– ez ennek a vörös szemöl-
dökű nőnek a sajátságos ki-
fejezése –, s mind a tíz alka-
lommal elfogadta közlésre a 
cikkét Gazda. Vélem, itt erős 
összefüggés van. Végered-
ményben, ez a harcos teremtés 
megköszönheti nekem, hogy 
ennyi kézirata került a lapba. 
De nem! Egyre magasabban 
hordja az orrát, és egyre köze-
lebb érzi magát a világhírhez. 
Előbb-utóbb leharapok az or-
rából egy kicsi darabot, vagy 
eldugom a cipőjét, hogy me-
zítláb menjen haza. (Igen! Ez 
a nő mihelyt leül, és úgy véli, 
az asztallap eltakarja a hátsó 
végtagját, kibújik a cipőjéből. 
Láthatom, harmincnyolcas ci-
pőbe van szorítva a negyven-
kettes lába. Az, akinek negy-
venkettes a lába, mindenféle 
gonoszságra képes.)

A szerkesztőség mellett 
sok-sok iroda van. Ott dol-
goznak a barátaim. Megle-
het, van köztük olyan, aki 
Dugomillnak szólít, sőt akad, 
aki Dugomellának, mégis a 
munkatársaim. Köztük az, 
aki a minisztériumban elin-
tézte, hogy belépőm legyen 
az irodaházba, merthogy egy 
portás folyton följelentgette 
Gazdát, hogy „ebeket cipel be 
magával”. És hogy ez higiéni-
ai okokból megengedhetetlen. 
Érdekes, az nem tűnt még föl 
senkinek, hogy a higiéniai 
kívánalmak ellenére folyton 
porosak a székaljak, pókhá-
lósak a sarkok, a legtöbb fo-
tel varrása fölfeslett és nincs 
mindig papír a toalettben. 
Sőt, azt se vették észre, hogy 
a szobákban egyetlen csere-
pes növény sem él. De vágott 
virág sem. A legutóbbi tévé-
forgatáskor például a József-
napra vásárolt virágot kellett 
az asztalra rakni, hogy mégis 
adjunk valamit a formára. Ha 
meg a térről hozok egy kinyílt 
pitypangot, vagy piros szirmú 
százszorszépet, rögtön beha-
jítják, mint a szemetet, a pa-
pírkosárba.

A munkatársaim megen-
gedik, hogy bebarangoljam 
az épületet. Sőt, bemehetek a 
főigazgató szobájába is – ha 
éppen nincs ott –, már megbi-
zonyosodtam, neki is van ott-
hon két kutyája. De sajnos sok 
macskája is, amelyek legalább 
olyan kiismerhetetlen ter-

mészetűek, mint Hamuka. A 
legutolsó épületbejárásomkor 
felfedeztem, hogy az irodistá-
kon kívül még velem dolgozik 
egy balkáni gerlepár, egy el-
magányosodott, az ereszben 
nőtt gazon élő kameruni tör-
pe kecske, valamint rengeteg 
zsírpapír között népes család-
jával egy vén házi egér.

Természetesen vannak olya-
nok, akik nem szeretnek. Ők 
Gazdát sem szeretik, de mert 
neki nem merik megmondani, 
inkább velem gorombák. Egy-
től egyig nyápic aktatologatók 
és kandidátusjelöltek.

Képzeld el, Naplóm, mi-
csoda fölfordulás van akkor, 
ha mindenki összegyűlik a 
szerkesztőségben! Gépek kat-
tognak, villog a monitor, má-
sológép zümmög, telefonok 
csörögnek, bizonyos szerzők 
fel-alá rohangálnak, vitatkoz-
nak, csevegnek, mélabúsan 
várakoznak – és egyikőjük-
nek sem jut eszébe kinézni 
az ablakon, hogy milyen szép 
az idő. Ilyenkor kifekszem a 
párkányra, megugatom a lo-
vasrendőr lovát, és apróbb 
szöszmöszöket dobálok a já-
rókelőkre. Többek között si-
került már megvadítani egy 
lovat, egy énekesnőt és egy 
foltgazdag dalmatát.

Hát ez a munka. Aminek 
végeredménye – kéthetenként 
– egy folyóirat. Az egyiknek 
már a borítóján is ott volt a 
fényképem, de kiretusálva, 
agyonszépítve – csupán azért, 
hogy több legyen az olvasó. 
Mert ebben a szerkesztőség-
ben, eleget hallhattam, az 
olvasó szent. Mindent az ő kí-
vánságára tesznek, nem mint-
ha tudnák, hogy mit is akar. 
Sőt! Azt se tudják, hogy ki az 
olvasó. Számításuk szerint 
több ezren vannak – akár a 
hangyák! –, mégis egy valamit 
akarnak: a lapot. Ezért a nagy 
nyüzsgés, a sok udvariasko-
dás, kiabálás.

A munkába járás megke-
seríti mindenki életét. Az a 
sok hivatalos irat, kitöltendő 
űrlap, rubrika, számítás, kéz-
irat-előkészítés – persze hogy 
sosem éri utol magát se Gazd-
asszony, se Gazda – még én 
sem.

Tegnap felmentem a leg-
fölső emeletre, éppen un-
tam magamat – mindenkivel 
udvariasnak lenni! pfuj! –, 
megkeresni a kameruni törpe 
kecskét. Ott találtam a liftház 
tetején az összes egérrel. Zsi-
bogtak.

– Hát ti? Mit csináltok?
– Azt tárgyaljuk, hová köl-

tözzünk. Itt nincs nyugsága 
senki élőlénynek – mekegte a 
kecske.

– Ha elmentek, akkor jobb 
lesz?

– Persze! – kiabáltak az 
egérkicsinyek. – Lesz sajt, ke-
nyérhéj, talán még egy macs-
ka is!

– Macska? Minek az nektek? 
– kérdeztem fölháborodva.

– Annyit hallottak már róla, 
hogy ideje megismerniük – 
közölte az az ostoba egérma-
ma.

– Úgy van! – helyeseltek a 
kicsik.

Nem fért a fejembe ennyi 
elvakultság. A macska az egér 
ősi ellensége. Addig örüljenek, 
amíg nem találkoznak vele. A 
vesztüket akarják?

– Egytől egyig fölfal benne-
teket! – közöltem lemondóan.

– Még mindig jobb, mint ez 
az unalom.

Ezen el kellett gondolkod-
nom.

– Te is elmégy? – fordultam 
a kecskéhez.

– Igen. Átköltözöm a közeli 
hotel tetőteraszára. Ott any-
nyi érdekes növény van, amit 
megehetek.

– Egytől egyig műanyag! – 
fi gyelmeztettem.

– De zöld! – jött az öntuda-
tos válasz. Erre semmit sem 
tudtam felelni.

Így hát egyedül maradtam 
az irodaházban az emberek-
kel. Szomorúan ugráltam lefe-
lé a lépcsőfokokon, és a szer-
kesztőségben rögvest kiültem 
az ablakba – napozni. Láttam, 
mint surrannak ki egy kockás 
zakójú töpszli ember mögött 
az egerek, s tűnnek el a szem-
közti irodaházban. Hamaro-
san a kameruni törpe kecske 
hangjára lettem fi gyelmes: a 
szomszéd hotel legfelső eme-
letének párkányán egyensú-
lyozott nagy vidáman.

Töprengtem. Rá kellett 
jönni, ha rendszeresen járok 
a szerkesztőségbe, és ha ott 
minden rám eső dolgot rende-
sen meg akarok csinálni, nem 
beszélve az apró-cseprő napi 
teendőimről, bizony, nem sok 
időm jut naplóírásra. De meg-
vigasztaltam magamat – ez 
együtt jár a felnőtté válással. 
Csupán az vigasztalt, hogy 
közben betelt a füzet. Napló is 
fölnőtt. De ígérem, néha még 
föllapozom, elvégre a bará-
tom.

Géczi János
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iránytű – fi atal írók rovata

A DOBOZ
A létra megbillent alattam, ami-
kor a karácsonyfa tetejére fel-
raktam a giccses, csillogó díszt. 
Bosszankodva csaptam tenye-
rem a fehér falra, hogy megtá-
masszam magam, és ne zuhan-
jak hátra. Ezt régen te szoktad 
csinálni. Neked ehhez nem 
kellett létra, még lábujjhegyre 
sem kellett állnod. Mindig meg-
mosolyogtad, hogy alacsony 
vagyok, de nem rosszindulat-
ból. Összeborzoltad a hajam, és 
megoldottad helyettem. Nem 
vettem rossz néven, megszok-
tam már, de ha te csináltad ezt, 
valamiért mindig belepirultam.

Mikor biztonságban földet 
értem, arrébb rakva a háromfo-
kos létrát léptem hátrébb, hogy 
megcsodáljam művem. Láttam, 
hogy görbe a fa, de tekintve, 
hogy hosszú órákat áldoztam 
az összeszerelésére, inkább 
oldalra billentve fejem ismét 
végigmértem azt. Így egészen 
egyenes. Tekintetem a dohány-
zóasztalon pihenő összegaba-
lyodott égősorra esett. Aha. 
Nem. Majd a húgom holnap 
kibogozza, addig az asztalon 
fog világítani. Ezek után kissé 
bepöccentem, amikor sípolni 
kezdett a sütő. Tudtam, hogy 

odaégettem a mézeskalácsokat, 
rájuk sem kellett néznem. Min-
den évben előfordul, és te eddig 
mindig ott voltál, hogy lenyug-
tass. Megsimogattad a hátam, 
szorosan megöleltél, aztán se-
gítettél az új adaggal.

Tudod… a karácsony nem is 
karácsony nélküled. Nekem 
biztosan nem. Az összes fadísz, 
az adventi koszorú, de még az 
összegubancolódott fénysor is 
mintha minket siratnának. A fa-
díszek kopottabbak, a koszorún 
égő gyertyák gyorsabban olvad-
nak, a fénysor pedig gyengébben 
világít, mint előtte bármikor.

Előkeresem a tévé alatti 
szekrényből a dobozt. Undorí-
tó zöld színe van, mint a ked-
venc pulcsidnak. Piros masni 
van rajta. Mély levegőt veszek, 
majd szaggatottan kifújom azt. 
A dobozt a fa alá helyezem, 
mint minden évben. Dühösen 
szusszantok, majd felfelé pis-
logok párat, hogy kibuggyanni 
készülő könnycseppjeim visz-
szaerőszakoljam szemhéjam 
alá. Mérges vagyok rád. Mér-
ges vagyok, amiért a kórház-
ban is csak mosolyogtál, és azt 
mondtad, hogy karácsonykor 
itt leszel velem. Ennek már 

négy éve. Kötött sapka volt 
a fejeden, szemed alatt sötét 
karikák. Még így is helyesnek 
találtalak. A doboz már akkor 
a táskámban volt. Sosem volt 
alkalmam odaadni.

Térdem halkan koppant a 
parkettán, amikor letérdeltem. 
Előre hajolva magam elé húz-
tam a ronda zöld, piros masnis 
dobozt, majd kinyitottam azt. 
A fekete-fehér kép láttán el-
szorult a torkom. Lábdobogást 
hallottam, majd egy kis kéz si-
mított a hajamba.

– Anyuci, mikor jön a Jézus-
ka?

Bakoš Orsolya Virág

MANÓ
Ha valaki azt mondja, hogy 
hülyeséget nyert a szilveszteri 
tombolán, minden bizonnyal 
botmixerre gondol. Nos, én 
mangalicát nyertem. A fapa-
dokból álló sor mögött állva 
bámultam a hat darab, betűvel 
és számmal ellátott kis cetlire. 
Röhögve pillantottam a pódiu-
mon álló polgármesterre, és a 
lába elé dobott sok becsoma-
golt vacakra. Így utólag nem 
is értem, hogy miért engedtem 
a kísértésnek. Kidobott pénz, 
amiért vagy semmit, vagy még 
egy gagyi konyhai eszközt, 

esetleg mérleget kapok, hogy 
el ne felejtsem, mennyi is az a 
bizonyos péntek esti gyros.

Legjobb barátnőm, Hanna, 
két kürtőskaláccsal a kezében 
állt meg mellettem, majd a 
kezemben tartott cetlikre pil-
lantva kisujjával a jobb szélső-
re bökött.

– Ez lesz a nyerő – mondta, 
majd nagyot harapott az édes-
ségbe, arcára vaníliás cukrot 
kenve. Szemet forgatva hagy-
tam rá, majd sóhajtva felpil-
lantottam, ugyanis megkezdő-
dött a tombolahúzás.

A vége felé már igencsak un-
tam az egészet. Biztos voltam 
benne, hogy ez alkalommal is 
üres kézzel és feleslegesen ki-
dobott tízessel megyek haza, 
amikor kijelentették, hogy a 
következő díj nem más, mint 
egy apró, göndör szőrű manga-
lica. Hanna nevetve a pódium 
felé mutatott.  Engem is érde-
kelt, hogy vajon melyik idióta 
megy ma haza egy büdös, rö-
fögő haszonállattal, amit majd 
becsülettel nevelgethet.

– A szerencsés nyertes a 
H19-es. Hugó tizenkilenc! – is-

mételgették, én pedig végigfut-
tatva szemem az apró cetliken, 
tekintetem megakadt a jobb 
szélsőn. Basszus! Én vagyok 
az az idióta, aki ma malaccal 
megy haza.

Mondanom sem kell, meny-
nyire kínos volt kisétálni a pó-
diumig, ahol átvették a cetlit 
és átadták a borítékot, benne 
a mangalicautalvánnyal. Hur-
rá! Amikor visszakullogtam 
a helyemre, Hanna nyerítve 
hátba vágott, majd fuldokolni 
kezdett a torkán akadt kürtős-
kalácstól.

– Holnap elviszlek Manóért 
– karolt belém, amikor levegő-
höz jutott.

– Ki az a Manó? – kérdeztem 
összezavarodva, mire egy ha-
talmas vigyort produkált.

– Hát a malacod!
Így nyertem meg Manót, a 

mangalicát 2022 decembe-
rének utolsó napján. A törté-
net viszont nem itt ért véget, 
ugyanis Hanna nagy szájának 
és az engedékeny szívemnek 
köszönhetően másnap három 
malaccal – Manóval és két 
testvérével – tértem haza.

Strmeň Emanuel

Apoteleszmatika* 
Első könyv

(részlet)

Zengem a Fátum szent kötelékét, égbeli bolygók
Áldását és átkait, és a csalóka Szerencsét,
Mely egyszer fölemel, máskor lealázhat a porba,
Csillagok útja szerint a jót és rosszat elosztván.
Múzsák, jöjjetek a Helikonról, szálljatok itt meg
Nálam, hisz néktek nem volnék én idegen sarj,
S adjátok, hogy mindent jól elmondani tudjak.
Hálátlan feladat hosszú verset lejegyezni,
Legfőképpen ilyen témát: célom nem a szépség,
Inkább az, ha taníthatnék valakit. Szavaimban
Fenséget ne keressetek, ez nem mesteri mű lesz;
Hagyjunk szórakozásra eff élét, pásztori dalra,
És szerelem csacsogó szavait díszítsük arannyal,
Ám ne legyen ragyogás ott, hol magyaráz a beszédünk.
Semmi sem ok nélkül történik a földi világban, 
Mert mindent a hatalmas Sors törvénye irányít. 
„Amint fent, úgy lent”, ezt írja egyiptomi Hermész, 
Nyilvános tudományt titkos szóval kifejezvén. 
Fent ami megtörténik, az itt is, lásd, megesik majd,
És a nagy égboltnak befolyása a földre sugárzik.
Láthatsz ott száz meg száz fényes csillagot. Őket
Változatos formában a végső rend igazítá,
Embert, állatot a forgó éggömbre kifestvén. 
Nézheted a központon a Kis Medvét: körülötte
Fordul a teljes csillagi térkép, s vége az észak
Messzi irányát jelzi hajózó tengeri népnek.
Perszeusz a Cethallal birkóz, Andromedát hogy 
Megszabadítná. Kassziopeia s Képheusz ott van,

Nyújtja nyakát a Zsiráf északra, a gyors Fuvaros meg 
Ott száguldoz alatta. Ökörhajcsár se hiányzik,
Sas, Delfi n, Hattyú és Lant is helyt kap az ábrán.
Nagy Medvét nézed, meg a fénylő északi Fejdiszt,
Herkules a Kígyótartót talpával eléri,
Fürge Nyulat kerget-hajt két Ebe hős Oriónnak,
S lába nyomán zúdulnak habjai Éridanosznak.
Szörnyű Sárkányt látsz, fut villámgyorsan a kis Gyík,
Itt Pegazus szárnyát terjeszti ki, ott meg az úrnő,
Szép Bereníké önnön hajfürtjét odaadja,
Hogy hazatérjen a harcokból épen Ptolemáiosz.
Nem szükségtelenűl írom képét le a mennynek,
Mert ettől a tavasz s nyár függ, ettől a vetés és
A dús, bő aratás, ettől a gyümölcs s a szüretnap.
Hogyha zuhog, vagy a szél fúj, vagy ha kitisztul az égbolt,
Erről mind csak a menny tehet, és nem más. Regulusnak 
Hajnali feljötténél északi szél fagya tombol;
Reggeli órán ha Delfi n nyugszik, zivatar lesz,
És ugyanezt ígéri a Nyúl is. Hogyha Hyádok
Este lemennek, mindjárt esni fog, és ha a Sassal
Fölkel a Nap, hó hullik. Köldöke Andromedának
Míg Phaetónnal kel, zavaros lesz és vizes a lég.
Arcturusszal nagy zivatart és mennyköveket szór,
Aldebarannal szintén. Ám ha az este fi gyelné
Arcturus nyugtát, mérsékelt lenne az égbolt.
Mindennél szörnyűbb, hallatlan a Nagy Kutyacsillag
Lángokkal kínzó felkelte: kiárad a tenger,
Pusztul benne a hal, fölforr pincékben a sok bor, 
És a kutyák megvesznek habzó szájjal azonnal.

*2022 szeptemberében a Tollforgató Polgári Társulás és a SZMÍT meghirdette a 
Talentum tehetségkutató pályázatot középiskolások részére. Számos pályamű ér-
kezett líra és próza kategóriában. A pályázatra jelentkező egyik tehetséges fi atal 
alkotásából közöljük a fenti részletet.
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Hiányzik a könyvtárából egy regény, verseskötet, antológia vagy irodalmi kiadvány? Egy régebbi felvidéki szerző könyvét keresi? Forduljon hozzánk bizalommal, szívesen 
segítünk a könyv beszerzésében. Jelentkezzen a helyorseg@liliumaurum.sk címen!

Évfordulók
80 évvel ezelő   születe   Ba  a György (1943. január 
10.) költő, író, műfordító, újságíró, publicista. Neve a 
„négyek” elnevezésű költői csoportosulás keretében 
Gál Sándoréval, Tóth Elemérével és Bárczi Istvánéval 
egy időben vált ismer  é. Első kötete feltűnést kelte  . 

10 éve hunyt el Bereck József (1945. március 9. – 2013. 
január 16.) A Fekete szél (1972) című prózaantológia 
nemzedékének egyik legígéretesebb tehetsége, jó né-
hány novellájával és elbeszélésével a mindenkori (cseh)
szlovákiai magyar kispróza antológiadarabjait írta meg.

60 évvel ezelő   születe   Krausz Tivadar (1963. január 
13.) költő, író, az Iródia-mozgalom egyik vezéregyéni-
sége 1983–1986 közö  . 1981-től publikál. Kísérletező 
kedvű, sokműfajú író, a Próbaút című antológia egyik 
felfedeze  je. Verses- és novelláskötetei melle   regé-
nye is jelent meg. 

200 évvel ezelő  , 1823. január 22-én fejezte be Köl-
csey Ferenc Szatmárcsekén a Hymnus, a’ Magyar nép 
zivataros századaiból című költeményét, melyet 1844-
ben Erkel Ferenc zenésíte   meg. A kézirat először Kis-
faludy Károly Auróra című évkönyvében láto   napvilá-
got 1829-ben, majd 1832-ben a költő munkáinak első 
kötetében jelent meg. Ez a nap a magyar kultúra napja 
is egyben.

200 évvel ezelő   születe   Petőfi  Sándor (1823. január 
1. – 1849. július 31.) költő, forradalmár, nemze   hős, 
a magyar költészet egyik legismertebb és egyik legki-
emelkedőbb alakja. Rövid élete ala   közel ezer verset 
írt magyarul, ebből körülbelül nyolcszázötven maradt 
az utókorra.

200 évvel ezelő   születe   Madách Imre (1823. január 
20. – 1864. október 5.), a magyar irodalom és dráma-
költészet kiemelkedő alakja. Íróként fő műve Az ember 
tragédiája, a magyar drámairodalom egyik legismer-
tebb darabja, számos nyelvre lefordíto  ák, színpadi 
változatát Magyarországon és külföldön is rendszere-
sen műsorra tűzik.

PETŐFI SÁNDOR VERSEI NYOLC IRÁNYBAN
Rejtvényünkben Petőfi  Sándor 61 versének címét rejtettük el nyolc irányban. A ki 
nem húzott betűk összeolvasva adják a megfejtést, a nagy költő egy másik ismert 
költeményének címét. Decemberi rejtvényünk nyertese Kovács Éva (Érsekújvár). 
Karácsonyi rejtvényünk nyertese Bergendi György (Vágkirályfa). Gratulálunk! 

A DRÁVÁN
A HAZÁRÓL
A NAP
A NEMZETHEZ
A NÉP
A SZÉL
A TISZA
A PUSZTA, TÉLEN
A RAB
A SORSHOZ
A SZABADSÁGHOZ
ALKONY
ALKU
ÁLMAIM
ÁLOM
ANYÁM TYÚKJA
AZ ÉJ
AZ ÉN SZIVEM...
BORDAL
CSAL
CSATÁBAN

CSOKONAI
DALAIM
ERDŐBEN
EST
FALUN
FÖL!
FÜSTBEMENT TERV
HAZÁMBAN
HÍR
HONFIDAL
IDA
IDEÁL
IFJUSÁG
IGYUNK!
ISTVÁN ÖCSÉMHEZ
JÁNOS VITÉZ
KÖRDAL
LEHEL
MAGÁNY
MERENGÉS
MINT FŰ...

NEMZETI DAL
OH MI SZÉP...
ORBÁN
ŐRÜLT
PEST
RÁKÓCZI
REMÉNY
RÓZA
SZEPTEMBER VÉGÉN
SZÍVEM
TÉLI ÉJ
TÉLI VILÁG
TŰZ
VADONBAN
VÁLTOZÁS
VÁNDORÉLET
VASÚTON
VÉRMEZŐ
VIZEN

Rózsár Vince felvétele

KÖNYVBEMUTATÓ
A Csaplár Benedek Városi Művelődési 
Központ és a Vámbéry Polgári Társulás 
közös szervezésében került sor novem-
ber utolsó napján Hodossy Gyula Veletek 
egyedül című új verseskötetének bemu-
tatójára. A könyvet Petőcz András Ba-
bérkoszorú-díjas író, költő mutatta be, 
a könyv szerzőjével pedig Kürti László 
Bella István-díjas költő és Szentmártoni 
János József Attila-díjas költő beszélget-
tek. A zenés irodalmi esten kiváló művé-
szek gondoskodtak arról, hogy a közönség 
felejthetetlen élményekkel gazdagodjon. 
Petőcz András a könyv bemutatásakor 
hangsúlyozta, hogy „A vers, az irodalom, a szöveg: beszélgetés. Hodossy Gyula pontosan ezt teszi. Beszél-
get. Kommunikál a megidézett szerzőkkel. Mintegy reagál az idézett szerzők munkáira. Vagyis válaszol 
nekik. A Hodossy-féle kommunikáció technikája az idézet – vagyis egy-egy mottót helyez el a verse fölé, 
és a mottókhoz kapcsolódik. Kiemeli ezáltal az adott szerzőt a szerzők rengetegéből, és egyben jelzi is, 
hogy az adott szerző az ő számára előd, társ, közösség.”

Balázsy Géza (1959) festő, grafi kus, Komárom
Balla Rita (1989), design- és művészetelemző, Párkány
Bakoš Orsolya Virág (2004) prózaíró, Keszegfalva
Balázs F. Attila (1954), költő, Felsőnyárád
Bíró Szabolcs (1988) író, Kisudvarnok
Csáky Pál (1956) író, politikus, Pozsony 
Csóka Ferenc (1959) író, festő, zenész, Nagymegyer
Gágyor Péter (1946) költő, író, drámaíró, rendező,

Komárom
Géczi János (1954) költő, író, képzőművész, 

Balatonalmádi
Gömöri Kovács István (1924–2001) költő, újságíró, 

pedagógus, Sajógömör
Hodossy Gyula (1960) költő, író, intézményszervező,

Dunaszerdahely
Juhász Dósa János (1969) újságíró, Balogfala
Király Farkas (1971) költő, író, szerkesztő, Kolozsvár
Kopriva Nikolett (1996) író, esztéta, Munkács/Budapest
Kovács Kitti (1999), prózaíró, Pered

Kürti László (1976) költő, író, szerkesztő, Mátészalka
Lőrincz P. Gabriella (1982) költő, író, Szanda
Madách Imre (1823–1864) költő, író, politikus, 

Alsósztregova
Magyar Zoltán (1967) író, néprajzkutató, Nagymaros
N. Juhász Tamás (1987) irodalom- és fi lmkritikus, 

Komárom
Nagy Erika (1961) prózaíró, szerkesztő, Nyárasd
Póda Erzsébet (1965) újságíró, író, szerkesztő, Pódafa
Strmeň Emanuel (2000) költő, Kiskeszi
Tamási Orosz János (1953) író, szerkesztő, Budapest
Tóth László (1949) költő, író, művelődéstörténész,

szerkesztő, Dunaszerdahely
Várai Artúr (1989) képzőművész, illusztrátor, Siófok
Z. Németh István (1969) költő, író, szerkesztő, Csicsó
Zalaba Zsuzsa (1970) költő, prózaíró, Lajtabruck

Lapszámunkat a Galántán élő Pomothy László fes-
tő műveivel illusztráltuk.

Készítette: Z. Németh István

LAPSZÁMUNK SZERZŐI
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