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–  Nemrég jelent meg Súlyos 
hagyomány című köteted, 
amely előadásokból, cikkek-
ből, recenziókból készült vá-
logatás. Pontosan mire utal a 
címválasztás?
– A kárpátaljai kultúra múltjára 
utal. Az irodalom szerintem akkor 
jó, ha valamilyen értelemben kap-
csolódik a hagyományhoz, folytat-
ja, meghaladja vagy felülírja azt. 
Mi, kárpátaljai alkotók, olyan iro-
dalmi örökséget kaptunk, amely-
ben az életművek legnagyobb ré-
sze politikai motivációkkal terhelt. 
Óvatosan és kritikusan kell bánni 
ezzel a hagyománnyal, nagyon ne-
héz az értékelvű szelektálás. És 

még rosszabb a helyzet, ha ellen- 
őrizetlen, csupán elbeszélésekből 
ismert tradícióval állunk szemben. 
Érdekességként jegyzem meg, hogy 
létezik egy fontos előzmény, az 
Ungvári Állami Egyetemen 1965–
1967 között megjelent szamizdat 
Együtt, a kárpátaljai Forrás-nem-
zedék betiltott folyóirata, melynek 
lapszámai, egy-két kivételtől elte-
kintve, egyszerűen elvesztek. Ez 
aztán a szőrén-szálán eltűnt hagyo-
mány fölösleges mitizálásához ve-
zet, amihez lehetetlen vagy veszé-
lyes alkotóként kapcsolódni.

–  Te magad hogyan viszo-
nyulsz ehhez a hagyomány-

hoz poétikai szempontból? 
Payer Imre a Fekete-Tisza 
című kötetedről írt recenzió-
jában a dalszerű líra felől kö-
zelített a költészetedhez. 
– A kárpátaljaiak közül Kovács 
Vilmos, Fodor Géza és Vári Fábián 
László verseit kedvelem legjobban. 
Egyiküktől sem áll távol a dal műfa-
ja, de különösen jellemző utóbbira, 
Vári Fábiánra, akinek a költészetét 
a népdal és a ballada forma- és mo-
tívumvilága teszi különösen egyedi 
színezetűvé. Ami a fejemben vers-
kezdeményként megszületik, szinte 
kizárólag ütemhangsúlyos, és tisz-
ta rím az alapja. Mindez később ki-
bontva, papírra vetve változhat.

–  Azért is érdekes ez a meglá-
tás, mert alkotói pályádon is 
együtt van jelen a költészet és 
a zene. Talán kevésbé hang-
súlyos a kutatói életpályád, 
hogy a Debreceni Egyetem 
Irodalom- és Kultúratudomá-
nyok Doktori Iskolában vagy 
doktori hallgató. Mit jelent 
számodra az irodalom mint 
tudományos diskurzus?
– Mindig is érdekelt, hogy egy 
olyan elvont, megfoghatatlan, 
szublimáló kifejezésmódot, mint a 
szépírás, hogyan képes felcímkéz-
ni az irodalomelmélet, de rá kellett 
jönnöm, hogy a tudományosság 
mégsem az én világom. Mostanság 

inkább költőként definiálom ma-
gam, és arra gondolok, hogy „Költő 
vagyok – mit érdekelne / engem a 
költészet maga?”. A mostani élet-
szakaszomban nem törekszem 
doktori fokozat megszerzésére. 
Talán később.

–  Olvasol még irodalomel-
méleti, esetleg egyéb tudo-
mányos munkákat, vagy 
olvasáskor is inkább a szép-
irodalomra összpontosítasz?
– Tudományos munkákat csak 
akkor, ha éppen recenzió írására 
kérnek fel, és az értékeléshez tám-
pontokat keresek, vagy megpró-
bálom felélénkíteni a tudásomat. 

vezérvers
Farkas Wellmann Éva 

Ágak között
A keskeny út a tó körül, 

a kapun túl az erdő, 

a többirányú ágazás, 

bozótja újra felnő, 

a kertközépen omladék, 

romokban nő a cserje, 

akármi mást is mondanék, 

lehetne bárki kertje, 

 

ahogy az élet visszanő, 

ahogy ránő a régire, 

tiéd, enyém, mint tiszta kő, 

amit csiszolt az ér vize, 

elfelejtik a kéz nyomát,

tomboló fák, algák, mocsár, 

lehetne most, lehetne rég, 

ágakba font madárkosár. 
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A fényről gyakran az jut eszembe, 
ahogy a diófánk lombján átbújó 
fénycsóvák ragyogó foltokat rajzol-
nak a szobámba. Vasárnap délelőtt 
van – így tudom. Így teljes ez az is-
meret. És ebben a vasárnap délelőt-
ti ragyogásban ott a nyugodt ébre-
dezés lehetősége, nyár van, és mire 
a fényfoltok elérik a szomszédos fa-
lat, megszólal a harang, hogy temp-
lomba hívja a falu népét. Ha épp 
télen látogatok vissza a szilágysági 
szülőfalumba, olyankor is érzem e 
nyári fény jelenvalóságát. 

Persze a hazatérés több ennél. 
De bizonyára a lélek is legalább 
olyan pontos érzékelővel bír, mint 
a műholdak, amelyek GPS-koor-
dinátákat rendelnek a tartózko-
dási helyünkhöz. Csak olykor épp 
a fény dőlésszögéből, az árnyak 
sanda kúszásából, illatokból, han-
gokból, apró lélekrezdülésekből 
rajzolják meg egy-egy fontos hely 
koordinátáit. 

Idén még nem voltam otthon – 
ilyen röviden összefoglalható, mit 
jelent az életemben a járvány. Hál’ 
Istennek nem kell más veszteséget 
vagy gyászt is idesorolnom. De ez 
a rövid mondat mégis belém mar, 
pedig itthon vagyok az itteni albér-
letünkben is, ahova nap mint nap 
hazajövök. Idén nem találkoztam 

a szüleimmel – mondtam a minap, 
és meglepődtem, milyen döbbene-
tes kijelentés ez, pedig korábban is 
csak évente két-háromszor láthat-
tuk egymást.

Most az ünnepvárás leginkább ha-
zavágyás. Otthon is több otthonom 
van, és ebben a többszörös soklaki-
ságban mintha a növények gyökerei 
által próbálnék megkapaszkodni. 
Ilyen a diófánké is – bár anyám te-
lefonon mesélte, hogy nyár derekán 
kivágták a több száz éves fát, mert 
belül elkorhadt. Azokat a fényeket 
már nem látom többé.

De ilyen otthon-növény a bazsa-
rózsa is. Amikor évekkel ezelőtt 
megkerestük Etéden, egy székely-
földi faluban az egykor államosított 
birtokot, ahol anyósom a gyerek-
korát töltötte, vállig érő csalán- és 
bogáncsrengeteg volt az udvaron, 
és egy romos ház. Kígyók siklottak 
el a lépteink zajára, szúrós gyomo-
kon keresztül jutottunk el az ajtóig. 
De amikor az ablakon kinéztünk, 
éreztem, hogy otthon ez a hely is: 
abban a tüskés rengetegben, sze-
méthalmok és törött üvegek között, 
bazsarózsák nyíltak az ablak alatt. 
Ez a kép, ez a felismerés lett a for-
rása annak a konok tenni akarás-
nak, amellyel visszaszelídítettük a 
helyet. A fiaink most oda várják a 

karácsonyi angyalt, az ünnep akkor 
jön el, amikor odaindulunk.

*
Anyámék nem sejthették, hogy 
rettegni fogok a sötétben. Amikor 
növényi indákat imitáló faragott 
falapokból készült lámpát tettek a 
hálószobánkba, csak az volt a cél, 
hogy úgy világítson, hogy félhomály 
maradjon. Hogy ne teljesen vaksin 
kelljen elvégezni éjjelente a kisbaba 
melletti halaszthatatlan teendőket. 
Aztán hamar felismerték, jobb, ha 

hosszú évekig minden éjszakánkat 
bevilágítja az a lámpa. Hogy ne tör-
jenek rám a rémek, amelyek a mai 
napig ott neszeznek körülöttem, ha 
teljes sötétség támad. 

Azt hiszem, a legtöbb játékom, a 
legtöbb történetem azokból az éjsza-
kai fényfoltokból ered. Alakzatok, 
figurák rajzolódtak ki, körülöttük 
nyúlánk árnyak kúsztak – boszor-
kák, ördögök, szörnyek bukkantak 
fel a sűrű, sötét erdőből vagy fe-
neketlen tóból, varázslatos jóság 

teremtett tisztásokat és szigeteket 
abból a ragyogásból, amely ártal-
matlanított minden ármányt.

Kislámpa – így hívtuk ezt a fur-
csa őrangyalt – a gyerekkorom hőse 
volt. 

Amikor arról esik szó, hogy fé-
nyek, illatok, ízek fogják keretbe az 
ünnepet, mindig megjegyzem, hogy 
a gyerekkort is. A fény, amit az ott-
honunkba viszünk, idővel a legben-
sőbb emlékünk lesz. Ebbe kapasz-
kodva térünk haza.

Bonczidai Éva
VARIÁCIÓK HAZATÉRÉSRE

„Jézus, a szent kisded, mily szükséget 
szenved”

Pásztorok, keljünk fel

A Mennyből az angyalt minden karácsony-
kor elénekelték, mikor Pityu még kicsi volt. 
Csillagszóróval a kézben, a karácsonyfa 
körüli meleg félhomályban, ajándékozás 
előtt, hisz úgy könnyebb volt összeterelni a 
gyerekeket. A teljes család persze sohasem 
volt együtt, mert senkinek nem volt elég 
nagy a háza. A szentestét követő napokban 
vándorolták körbe egymást a megyében. A 
vándorlás dinamikája egyetlen titkos, belső 
mozgatónak engedelmeskedett: minden ta-
lálkozási pontban legyen legalább egy öreg. 
Pityunak még mind a négy nagyszülője élt, 
és csak ketten váltak el, ezért mintha öten 
lettek volna. Pityu nem bánta, annyit értett 
az egészből, hogy így több helyre lehet men-
ni, ami jó.

Az ünnepeket az öregek tartják össze. 
Csak azzal, hogy vannak. Mire a fiatalok 

rájönnek erre, az öregek már halottak. És 
hiába olyan rendesek, hogy nem egyszerre 
halnak meg, a családtörténetet nehéz nor-
málisan folytatni.

Mikor Pityu felmenői elkezdtek kihalni, a 
fiú már kamaszodott, így pár évig hol punk 
volt, hol black metálos, ilyen szubkultu-
rális beágyazottsággal pedig egy magára 
valamit adó lázadó fiatal mégse énekelhet 
együtt a kispolgári famíliával. Pityu tehát 
hallgatott, mialatt a többiek énekeltek, és 
ajándékozás után kocsmába ment a hozzá 
hasonlókkal.

Aztán Pityunak is gyereke született egy 
végzetes éjszaka után, amit kínjában egy 
elmebeteg nővel töltött, mikor életet kere-
sett a valóságban. De hiába ad a mondás 
szerint Isten a báránykához kertecskét is, 
a férfinak a lelkifurdaláson kívül nem lett 
semmije. Hiába szerette a fiát, menekülnie 
kellett az elmebeteg nőtől is. Még mindig 
jobb egy ritkán látott apa, mint egy olyan, 
akit maga alá temet mások őrülete – mon-
dogatta a kocsmában.

Teltek az évek, és Pityu nem tudott egye-
nesbe jönni. A nagyszülőkből már csak 
egyetlen nagymama élt, és ő is egy kórház-
ban haldoklott. Pityu a szentestéket szülei-
nél töltötte, náluk találkozott cseperedő fiá-
val, mert neki nem volt olyan otthona, ahol 
büszkén vendégül láthatott volna bárkit is. 
Rokonokhoz menni szégyellt, hisz velük el-
lentétben nem vitte semmire. És már az öre-
gek sem vigasztalhatták meg kisunokájukat, 
akinek a fiát kellett volna megvigasztalnia, 
amiért egy elmebeteg nőre hagyta. De a fiú 
nem tudta ezt, hisz belenőtt abba, amitől 
az apja menekült. Pityu gyermeke születé-
se óta persze újra énekelte a Mennyből az 
angyalt, és közben arra gondolt, hogy ő az a 
pásztor, akiről nem ír a Biblia, és akiről nem 
szól semmilyen ének: a pásztor, aki eltévedt, 
aki soha nem találta meg az istállót a jászol-
lal, és végül ott maradt a sivatagban, és még 
a saját fiának sem tudott adni semmit, nem-
hogy a Kisjézusnak.

Ám hiába érezte magát Pityu tragikus 
antihősnek, gyermeke, aki ártatlan volt, 
mint minden újszülött, egy ideig össze-
tartotta a halott és haldokló nagyszülők 
helyett a szétesőfélben lévő családi kará-
csonyokat. Mindenki neki díszítette a fát 
és neki énekelte a Mennyből az angyalt, 
hiszen számára még csoda volt mindez.

Az ünnepeket az öregek és az újszülöttek 
tartják össze. Ha jó ritmusban öregszenek 
és születnek egy családban, valahogy min-
dig szép a karácsony. Ám az emberöltők 
múlásának és az idők változásának a csalá-
di élet szempontjából igen rossz a ritmus- 
érzéke.

Aztán Pityu nagy nehezen egyenesbe jött, 
lett háza, kertje és felesége is, aki nem volt 
elmebeteg.  Addigra az utolsó nagymama is 
meghalt, így már senki nem dicsérhette meg 
a szorgalmas kisunokát az öregek közül. A 
család is szétesett az évek során, mindenki 
máshol lakott, de Pityu bízott benne, hogy 
jól fognak haladni a felújítással, és hama-

rosan náluk karácsonyozhat az egész pe-
reputty, és olyan lesz az új házban is, mint 
régen, amikor az öregek még éltek. Pityu ki 
is tisztíttatta nagymamája régi szőnyegeit, 
és szépen leterítette őket az új házban, hogy 
érzékelhető legyen a folytonosság.

De közben teltek az évek, és a fia is kama-
szodott. Nem volt se punk, se black metálos, 
viszont volt simogatós telefonja, amit az el-
mebeteg anyja vett neki.

Az ilyen készülékeket pedig más elmebe-
tegek találják ki, hogy a többit is meghü-
lyítsék. Meg is hülyül az összes, hiába jár 
templomba.

És volt a gyereknek a telefonon kívül 
sok más baja is, elég ahhoz, hogy ne akarja 
énekelni a Mennyből az angyalt. Pityu már 
tudta, hogy ez csak addig tart, amíg neki is 
gyereke születik, vagy valami mástól nő be a 
feje lágya. De ettől a tudástól nem lett köny-
nyebb semmi.

Az első karácsonyon az új házban csak 
Pityu szülei voltak ott, meg a fia. Arra gon-
doltak, hogy ha jól halad a felújítás, jövőre 
lehetnek többen is. Pityu szülei hiába vol-
tak nagyszülők, nem tudták összetartani az 
ünnepet úgy, mint az ő szüleik, mert a világ 
nem hagyta őket megöregedni.

Régen a fiatalok akartak olyanok lenni, 
mint az öregek, ma az öregek akarnak olya-
nok lenni, mint a fiatalok. Aki nem akar, 
annak meg muszáj. Így aztán a fiataloknak 
nincs kiről venni a példát, és ettől az egész 
szaporodásunknak van valami baljóslatú 
színezete az utóbbi időkben.

Pityunak kellett volna a karácsonyfa köré 
állítani mindenkit, és elkezdeni a Mennyből 
az angyalt, de nem ment neki. Hiába volt 
életében először büszke, karácsonyi házi-
gazda, még nem ért odáig, hogy egymaga 
kezdje az éneket. És mivel világéletében tü-
relmetlen volt, az ünnepek elmúltával kese-
rű szavakkal vonta kérdőre a Fennvalót:

– Istenem, mondd meg, miért vagyok én 
ilyen gyáva keresztény?

Juhász Kristóf PITYU, A GYÁVA KERESZTÉNY
tárca

Rippl-Rónai József: Karácsony (olaj, karton, 1910 körül, magángyűjtemény)
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Mednyánszky László: Téli tájkép – házzal (olaj, vászon, 1875 és 1895 között) Forrás: Wikimedia Commons
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Egyébként a szépirodalom olvasá-
sa is háttérbe szorult most, mert
augusztus óta egy határidős fordí-
tói munkát végzek, egy ukrán élet-
rajzi regényt ültetek át magyarra, 
ez napi többórás munkával jár, és 
sok figyelmet, energiát kíván.

–  Tudatos és határozott köl-
tői építkezés jellemzi eddigi 
munkásságodat. Hogyan ala-
kult ki benned az irodalom és 
az alkotás iránti elkötelező-
dés?
– Ezt a pályát inkább sorsszerűnek 
tekintem, mint tudatos választás-
nak. Azt hiszem, az irdalom szere-
tete, amit nagymamámtól, Varga 
Júlia magyartanártól örököltem, 
billentett ki az asztalfióknak író kö-
zépiskolás szerepéből és vezetett el 
az első publikációkig. És mikor már 
tisztában voltam vele, hogy úgysem 
tudnék mással foglalkozni, akkor 
kezdett el igazán érdekelni, hogy jól 
is csináljam. Ezért vettem a kezem-
be a verstant. 

–  Nemcsak az irodalomban 
és a zenében mozogsz ottho-
nosan; értékformáló a tevé-
kenységed, feltétlen szerep-
vállalásod és szereptudatod 
a kárpátaljai közösségi élet-
ben. Miben látod a fiatal köl-
tők, írók szerepét ebben a kö-
zegben, illetve általánosan?
– A legfontosabb, közösségünk 
számára is lényeges szerep termé-
szetesen az írás. Hiszem, hogy az 
irodalmi műveknek identitásfor-
máló és -őrző funkciójuk lehet, és 
azt gondolom, máshol tartanánk, 
mást jelentene a kárpátaljaiság 
fogalma, ha nem születnek meg 
olyan alapművek, mint például Ko-
vács Vilmos Vereckéje vagy Nagy 
Zoltán Mihály regénye, A sátán 
fattya. Beszélhetünk társadalmi 
felelősségvállalásról is, de ez már 
inkább egyéni meggyőződés és vi-
lágnézet kérdése. Kovács Vilmos, 
a rendszerváltás előtti kárpátaljai 
magyar irodalom kiválósága, aki 
egyben polgárjogi harcos volt, és 
nevéhez fűződnek az első lépések 
a kisebbségi érdekvédelem terén, 
egy helyen így fogalmaz: „Egy kö-
zösség, ha magáénak tudja, szó-
szólójának tekinti az írót, bizonyos 
esetekben kényes, de megkerülhe-
tetlen közéleti feladatokat ró rá.” 
Ennek a szerepnek, a szószólóság-
nak a vállalása ma már nem túlsá-
gosan kényes, legföljebb a trendek-
kel megy szembe. 

–  Szkeptikusan figyeled eze-
ket az új megszólalásmódo-
kat, a trendekhez való kap-
csolódást?
– Igen, mert az új megszólalásmó-
dokhoz képest olvasóközpontúbb 
műveket szeretnék írni. Joggal tűn-
het úgy, hogy a fiatal magyar iroda-
lom jelentős részének a befogadása 
mára egy meglehetősen szűk réteg 
kiváltsága lett. Ezt a viszonylag ké-
nyelmes pozíciót lehet azzal védeni, 
hogy a költőnek nem feladata kilép-
ni az elefántcsonttoronyból, és in-
kább az olvasó képezze magát. Ne-
kem mégis meggyőződésem, hogy 
az érthetőség terén lehet és kell is 
kompromisszumra törekedni. 

–  Sokatmondó, hogy a Ma-
gyar Értelmiségiek Kárpát-
aljai Közösségétől Együtt 
Nívódíjat kaptál. Mit jelent 
számodra ehhez a közösség-
hez tartozni?

– Aki itthon az irodalmi életben 
részt akar venni, az szükségszerű-
en kapcsolatba kerül a MÉKK-kel. 
Ez az egyetlen szervezet ugyan-
is, amely – sok más tevékenysége 
mellett – Együtt címmel irodalmi 
folyóiratot ad ki Kárpátalján vagy 
például írótáborokat szervez a he-
lyi alkotóknak. Vannak komolyabb 
anyagi bázissal rendelkező kultu-
rális intézmények is, de szomorú 
tapasztalatom, hogy ezek az írókat, 
költőket és a kortárs irodalmat bi-
zonyos fokú távolságtartással ke-
zelik. Árulkodó tény, hogy működő 
könyvterjesztői rendszer harminc 
évvel a rendszerváltás után sem 
működik, a kortárs szépirodalmi 
művek megszerzése vidékünkön 
szinte lehetetlen. A díjat egyéb-
ként az említett folyóirat 2016-os 
évfolyamában megjelent írásaim-
mal érdemeltem ki, és Vári Fábián 
László főszerkesztőtől vehettem át. 
Meghatározó élmény, fontos mér-
földkő volt. 

– Az Előretolt Helyőrség Író-
akadémia hallgatójaként 
csatlakoztál a magyarorszá-
gi irodalmi élethez, de köz-
vetlen kapcsolatod van töb-
bek közt Erdéllyel, az ottani 
alkotókkal is. Milyen jelen-
tős, új impulzusok értek e ta-
lálkozásokon?
– Nagyon fontos, hogy egy pá-
lyakezdő betekintést nyerjen a sa-
ját régióján kívüli irodalmi életbe. 
Az, hogy a 2010-es évek elejétől 
kezdve többször részt vehettem az 
ünnepi könyvhéten, járhattam a 
Tokaji Írótáborban, megismerked-
hettem anyaországi és több külhoni 
folyóirat munkatársaival, új mű-
helyekkel, elsősorban motivációt 
jelentett. Átláthattam, hogy milyen 
izgalmas, sokszínű ez a szakma, és 
eldöntöttem, hogy biztosan ezzel 
akarok foglalkozni. Az íróakadé-
mia pedig amellett, hogy itt neves, 
korábban csak műveik által ismert 
alkotóktól tanulhatok, arra is lehe-
tőséget adott, hogy megismerjek 
más pályakezdőket. Hajlamos va-
gyok túl szigorú lenni magammal 
szemben, és féltem a kihívásoktól, 
de rájöttem, hogy nem lógok ki a fi-
atalok mezőnyéből, sőt gyakran az 
elsők között voltam az írásgyakor-
latok teljesítésében, ami önbizal-
mat adott. 

–  Emlékezetes számomra a 
Karácsonyi vásár című ver-
sed, amely egy olvasata lehet 
annak, miként látjuk Buda-
pestet s benne az egyént. Ki 
tudnál emelni egyéb, város-
hoz kapcsolódó életrajzi epi-
zódot, léthelyzetet, melyek 
erősebben befolyásolták a 
szemléletedet? Hogyan jele-
nik meg előtted a város mint 
kulturális közeg?
– Falun nőttem fel, most pedig 
Beregszász egy tanyának neve-
zett külvárosi részén lakom, ami 
szintén közel van a természethez. 
A városi zaj és tömeg, a beton-
dzsungel beláthatatlansága min-
dig is nyomasztott inkább, de talán 
éppen ez az idegenségérzet, a bizo-
nyos fokú elveszettség vezet olyan 
tapasztalatokhoz, amelyek versben 
jól működnek. Egy új versemben, 
amelynek a címe Somogyi Gábor 
hazatér, Ungvár kapcsán éppen 
azzal foglalkozom, hogy ki lehet-e 
szerelmesedni egy városból, ha 
megváltozik, és hogy ez a változás 
a város vagy a hozzá visszatérő, 

emlékeit kereső ember számlájára 
írható-e.

– Műveidben van valamiféle 
érthető távolságtartás a je-
lentől és a jövőtől is. A Feke-
te-Tisza című köteted ciklus-
címei (az este, alkony, utazás 
fogalmak révén) ezt a me- 
lankolikus léttapasztalatot 
hordozzák, a verseket pedig 
az elmúlás, üresség, funkciót-
lanság, betegség fogalmai 
tartják össze. Lehet, hogy 
ezek egyben a költészetednek 
is fő tematikus elvei?
– Ez így van. Habár én jobban sze-
retek úgy fogalmazni, hogy a bu-
kásra ítélt sorsok és az ártatlanok 
szenvedésének témája jellemzi a 
kötetet, de a betegség, üresség, 
magány mindenképp fontos hívó-
szavak, és sajnos sokak magánéle-
tében is meghatározó fogalmak. 
És míg világ a világ, az lesz a leg-
nagyobb kérdés, hogy ennek elle-
nében a hit, a szeretet és a pozitív 
gondolatok elegendők-e az életben 
maradáshoz. Azt hiszem, ezekből 
az értékekből villant fel a Karácso-
nyi vásár és több más vers is, né-
hány, ami a kötet belső feszültségét 
adja.

–  Ha így van, akkor a kritika 
által megállapított sokféleség 
helyett a költészetedben in-
kább az egységbe tartás meg-
határozó?
– Azt hiszem, az elemzők inkább e 
témák kifejtésének többféle mód-
ja, és a formai kísérletezések miatt 
nevezhetik sokszínűnek a Feke-
te-Tiszát, aminek szerintem az egy-
ségbe tartás határozottan az egyik 
erénye. 

–  Úgy értem, az életjelensé-
gek felől, a tapasztalható vi-
lág felől közelítesz a nyelvhez, 
verseidben erőteljesen jelen 
van a reflektáló én. Jelentés-
képző szerepe van számodra 
a költészetnek?
– Ez a határozott lírai én valószínű-
leg annak tudható be, hogy a vers-
ben érzem igazán otthon magam, 
míg az életben, aminek része az 
alkotói folyamat is, többször elbi-
zonytalanodom. Úgy tapasztalom, 
hogy a nyelv szerepe ennek a je-
lenlétnek az intenzitásától függ, és 
olykor a jelentésképzéssel együtt 
veszít súlyából, ha inkább az esz-
mei közlésvágy érvényesül. Máskor 
viszont a nyelv dominál, és a vers 
egy dallam vagy ritmus medrében 
futó szabályozott tudatfolyamnak 
is tekinthető. 

–  Mennyit változott benned a 
világ idén, mit jelent Marcsák 
Gergelynek az idei év poéti-
kai és egzisztenciális értelem-
ben?
– Nemrég kislányom született. A 
tény, hogy apa lettem, még nehezen 
felfogható ajándék, de jelentősé-
ge a napok, hetek múlásával min-
den értelemben egyre mélyebben 
határozza meg az életemet. Eddig 
szerencsére a világjárványból is 
csupán annyit érzékeltem, hogy a 
családi fészek, a magánszféra nyu-
galma, a gondolkodásra, fokozott 
szemlélődésre késztető dolgozó-
szobai magány nemcsak lehetőség, 
hanem előírás is. Idén elnyertem 
a Móricz Zsigmond-ösztöndíjat, és 
jelenleg is azon dolgozom, hogy az 
ösztöndíjas időszakban minél több 
versem szülessen. 

interjú
folytatás az 1. oldalról

Forrás: Petőfi Irodalmi Ügynökség, KMI

KMI – SZERZŐBÁR
A Petőfi Irodalmi Ügynökség Kárpát-medencei Igazgatóságának (KMI) 

küldetése a kortárs magyar szépirodalom és az olvasás minél széle-

sebb körű népszerűsítése határon innen és túl; ennek érdekében al-

kotók bemutatását, irodalmi produkciók közvetítését vállalja, ösztön-

díjprogramot indít, és minden évben kiválaszt 8 szenior és 4 junior 

szépirodalmi alkotót, hogy segítse írói arculatuk építését, műveik nép-

szerűsítését. Elindult a KMI Szerzőbár nevű Facebook-oldal is, ahol nap 

mint nap friss tartalom érhető el, a kiválasztott 12 kiváló kortárs magyar 

szerző sorait olvashatjuk. Marcsák Gergely is a KMI 12 program egyik 

kiemelt alkotója.

Marcsák Gergely

Késő ősz volt a Vörösmarty téren,
áradt a forralt bor fahéjillata,
standok, boltok közt az adventi fényben
ránk talált egy szürkés bankautomata.
 
Néztük, hogy dől a Váci utca népe
akcióval vonzó üzleteken át,
amíg PIN-kódom beírtam a gépbe,
és kezembe kaptam némi valutát.
 
Az otthoniaknak szuveníreket
akartunk vinni a Vörösmartyról,
nekünk pedig színes gyertya kellett,
meg fenyőfa alakú polisztirol,
 
a vásár pedig drága. Külföldiek
zsebéhez mérték ma itt az árakat.
A kofa hellót köszönt vevőinek,
s lüktetett tarka turistaáradat.
 
Elindultunk hát – két csellengő alak –
nézni, mit kínálnak a kézművesek,
a tér közepén magamhoz vontalak,
majd kalauzunk, a sodródó tömeg
 
vitt, és a legszebb portékát keresve
soká bolyongtunk a téren te meg én.
A Gerbeaud-házból kilépett az este
(alkonyi cukormáz csurgott tetején),
 
mire táskába gyűlt a sok ajándék,
csokoládé, hógömb és zenedoboz.
Ha gyorsan a megállóhoz érünk, még
eljuthatunk busszal a Nyugatihoz.
 
Csókot adtál s a föld remegni kezdett.
Máig sem tudok pontos választ adni:
ilyennek érezhettük a szerelmet,
vagy csak befutott a kisföldalatti?
 
Az izzóktól ékes platánfák alatt
őrzi e rejtélyt a Vörösmarty tér.
A titkos rezgés máig is ott maradt,
s rendre felbukkan, ha két száj összeér.

Karácsonyi vásár

Marcsák Gergely
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Egy verssort kérek karácsonyra, 
csakis olyat, amely vadul perel

a rosszal,
lágyan szeret, körbeölel, 

amely lát, fenyőfaágon himbál, 
olyat, ami megnyugvást hoz,

és a tágra nyitott vaskapun 
barátként beköszön.
(Egy verssort kérek)

Nemcsak az ünnepek közeledtével 
lehet jó okunk rá, hogy elolvassuk 
Hodossy Gyula fenti idézett ver-
sét, valamint a Minden addig című 
kötet többi szövegét, de az év végi 
számvetés időszakában inspiratív 
lehet a szubjektív és közösségi ki-
tekintés is, melyet a kötet vállaltan 
céljául tűz ki. Több oka van annak, 
hogy az Egy verssort kérek című 
művet emeltem ki a kötetben sze-
replő szövegek közül. Sok minden-
nek foglalata ez a vers. Meglátásai, 
kívánalmai éppen addig érvénye-
sek, ameddig azok kell hogy legye-
nek vagy kellene hogy legyenek. 
Ez a feltételes mód sokféle érzel-
met indíthat útnak a befogadóban, 
egyéni szempontból egyfajta út a 
teljesség felé, amit az év vége, egy 
születésnap vagy éppen egy kerek 
évforduló határol (Hodossy Gyula 

idén hatvan éves), közösségi szem-
pontból pedig nosztalgiát, bánatot, 
esetleg reményt ébreszt a befoga-
dóban. 
    A kötet kettős kódolását köve-
ti szerkezeti építkezése is: míg az 
első két egységben (Hidak és par-
tok; Morzsák) főként versek és 
aforizmák, morzsák szerepelnek, 
s a saját, személyes lét kérdéseit 
taglalják, a harmadik és negyedik 
egységben rövidprózák és esszék 
kapnak helyet, melyek azonban 
a kisebbségi lét felől értelmezik 
az élet alakulását. Mindkét szem-
pontnál lényeges a megszólaló 
mint közvetítő szerepe, amit a 
Rácz Éva által készített borítóterv 
is kiemel: hidat látunk tükröződni 
a víz felszínén, a híd mellett és mö-
gött pedig ott van természetesen a 
távlat, a part. Ez azonban, azt hi-
szem, kevésbé lényeges, ebben a 
kötetben inkább a híd a központi 
hely, jelentésárnyalataival a költő 
is könnyebben, nagyobb bizton-
sággal tud azonosulni – kultú-
raközvetítőként, szerkesztőként, 
a Katedra Alapítvány igazgató-
jaként, a Szlovákiai Magyar Írók 
Társasága elnökeként. Hogyan tu-
dok a közösség és a saját elképzelé-

seim, indíttatásaim hasznára vál-
ni? S vajon meddig? A part e felé 
a személyesebb élettér felé viszi 
az értelmezést, ahol az azonosság 
sokfélesége irányadó: „Én vagyok 
Te, Te vagy én, én vagyok Madách 
Imre, Te vagy Arany János” (Én 
vagyok Madách Imre). Szövi a lé-
lek vásznát, mondhatnánk, utalva 
a tíz évvel ezelőtt megjelent kötet 
címére, hiszen ez a folyamat és 
technika itt is megfigyelhető. 
    Számvetés ez a munka, de nem a 
klasszikus értelemben. Nincsenek 
benne erős állítások, nem terheli 
az olvasót meglátásaival, megál-
lapításaival. Noha egyfajta filo-
zofikus igény jellemzi a dolgok, je-
lenségek, emlékképek felkutatását 
(életképek írják vissza magukat 
a jelenbe), a nézőpont csak addig 
érdekes, amíg ezek miértjét – s 
nem az okát – érti meg: „a várako-
zásnak nincs oka, / csak miértje. 
/ Mint az imádságnak, / az örök-
kévalóságba vetett hitnek.” (Vára-
kozás) Közben pedig egyéb hitek 
is leomlanak, valamitől mindig 
megfoszt a világ. A belátások so-
rán vállalja a beszélő a fásultságot, 
a kiábrándultságot, néhol sztoiku-
san, néhol pedig hetykén, játéko-

san veszi tudomásul Az átláthatat-
lanság gyönyörűségét. A világban 
a sok újítással „az életeket tékozló 
valami” jelent meg, ahol magam 
is tékozlófiú vagyok, de te talán te 
sem különbözöl (A tékozlófiú ese-
te a tékozlófiúval). Tandori Dezső 
Pillanatnyi (?) végszó című versét 
idézi fel bennem mindez. Ily mor-
zsák, ez voltál – foglalja össze az 
alcímben Tandori a világ függőle-
ges és vízszintes szerkezetét: 
vagy szétszórt poraid felett mada-
rak röppennek, kutatnak esetleg, /  
és nem leszel hasznukra, ha nem 
szórnak veled morzsákat is.

Hodossy Gyula a második rész-
ben képletesen hatvan morzsát, 
számozott gondolattöredéket tesz 
közzé, melyek szintén egyfajta lel-
ki táplálékaink lehetnek; a morzsa 
motívumként is megjelenik a kötet-
ben például a kenyérmorzsát csipe-
gető galamb képben (Ha másként 
alakul). Ebben a kötetben ugyan 
„leomlanak az akadályok, a gátak, 
/ elhalványul a félsz” (A szó misz-
tériuma), mégis tapintattal beszél 
például Csallóközről, a szülőföldről 
mint utópiáról vagy az értelmiség 
szerepvállalásáról. Itt kapcsolódik 
össze tehát a saját múlt a szlová- 

kiai magyarság múltjával, még ak-
kor is, ha sok mindent eltakar a te-
kintetünk elől a falura telepedő köd 
(a múló idő). Az ismert cselekvés-
sorok, jellemző élethelyzetek, mint 
a mosás, ásás, fiatalkori emlékek és 
szülőkről szóló feljegyzések mind-
mind közelebb hozzák az életet, s 
benne ezt a „kiveszőben lévő em-
berpéldányt”.

Hodossy Gyula: Minden addig. 
Vámbéry Polgári Társulás, Duna-
szerdahely, 2020

– Nem tudom, mi az istenért tör-
tént ez – mondta. – Éjjel arra kel-
tem, hogy forog velem a világ. Pedig 
csak az egyik oldalamról átfordul-
tam a másikra.

A csónak orrában álltam, és őt 
hallgattam. Közben néztem a vizet, 
ahogy a part menti fűzfák lehul-
lott sárga leveleit sodorja. A város 
templomtornyai nem látszottak a 
sűrű ködtől, csak a harangozásuk 
ért el hozzánk. Nagyon halkan szól-
tak. Mintha vastag plédet borítottak 
volna rájuk. 

Gergő a csónak farában ült. Óva-
tosan előhúzta a bottartó zsákból a 
pergetőbotot.

Hallottam már, hogy mi történt 
vele. A kollégák elmesélték, miért 
nem jött be dolgozni. Mesélték, 
hogy milyen erős szédülés jött rá. 
Alig bírt kimászni az ágyból. Vala-
hogy kikeveredett a fürdőszobába, 
de mikor a csaphoz hajolt, hogy 
igyon, beesett a fürdőkád és a mo-
sógép közé.

– Szerencse, hogy a gyerek nálam 
töltötte az éjszakát. Felébredt a zaj-
ra, és hívta a mentőket meg anyá-
mékat. Nagyon meg volt ijedve.

– Ügyes – mondtam. Közben két 
vadkacsa tűnt fel a kövezés mögül, 
és egyenesen felénk tartottak. – Az-
tán?

– Hárman kellettek, hogy felse-
gítsenek. Gondolj bele, mi volt ott. 
Ha csak ketten vagyunk bent, az is 
kész tumultus.

Tudtam, hogy miért hívott el 
magával horgászni. Félt, hogy visz-
szatér a szédülés. Én épp ráértem, 
és szerettem a Dunát. Neki ez elég 
volt. Nem életbiztosítás egyedül egy 
csónakban, ha bármikor beüthet a 
krach.

– Azt hittem, szívrohamom van. 
Mikor leértünk a kórházba, és ki-
szálltam a mentőből, elkezdtem 
hányni. Még infúziót is kaptam. Azt 
mondták, hogy vertigo volt. BPPV 
vagy mi.

Összerakta a kétrészes botot, 
majd óvatosan felállt. A szerelék 
végén egy élénk, sárga színű gumi-
hal volt.

– Ez milyen hal akar lenni? – 
kérdeztem tőle.

– Ez, barátocskám? Egy lapátfar-
kú küsz.

– Van ilyen a valóságban?
– Tudja a nyavalya. Sokféle küsz 

van. Lehet, hogy van ilyen is. Ez 
volt ráírva a dobozára. Figyelj, ed-
dig azt sem tudtam, hogy kristá-
lyok vannak a fülemben, most meg 
fenekestül felforgatják az életemet.

Leültem, hogy tudjon dobni. A 
vadkacsákat figyeltem. Láttam 
már őket itt korábban is. Egy gá-
csér és egy tojó. Mindig rossz he-
lyen voltak. Tudtam, hogy Gergő 
majd oda fog dobni, és azon a sá-
von fogja behúzni a csalit, ahol a 
madarak úsztak. 

– Kimennek a kövekre – mondta. 
– Ott alszanak. 

– Nappal is rád jöhet? – kérdez-
tem.

– Előfordulhat. Be is vagyok 
szarva rendesen. Lehet, hogy csak 
felnézek az órára vagy behúzom a 
függönyt, aztán beüt a dolog.

Gergő a válása óta egyedül élt. 
Hétvégén mindig nála volt a fia, de 
Simi a hétköznapokat az édesany-
jával töltötte. Gergő ilyenkor min-
den szabad idejében a vízen volt. 
Kint a természetben, ahol elmon-
dása szerint sohasem érezte magát 
magányosnak, még a legsötétebb 
éjszakán sem. El sem tudtam kép-
zelni, mit érezhetett, amikor egye-
dül volt otthon, félve, hátha újra 
rátör a szédülés.

Aznap semmit sem fogtunk. Pe-
dig jó volt a vízállás, és az újhold is 
nekünk kedvezett.

– Menjünk. Ez nem a mi napunk 
– mondta Gergő. Behúztam a rög-
zítősúlyt. Közben Gergő elrakta a 
botokat, és beindította a motort. 
Megfordultunk a csónakkal, és a 

part mellett elindultunk visszafe-
lé, az árral szemben. Aztán befelé 
fordultunk. A köd a folyó közepén 
sokkal sűrűbb volt. Néhány perc 
múlva feltűntek a túlpart fái, rit-
kás, sárga lombozatukkal mintha 
sápadt, szeplős leányarcok lettek 
volna.

– Imádok a vízen lenni. Szeret-
ném, ha legalább a peca a min-
dennapjaim része maradhatna – 
mondta Gergő, miközben az úszó 
stég felé irányította a csónakot.

Este eszembe jutott, hogy van 
Alfred Hitchcocknak egy filmje, 
melynek az a címe, hogy Vertigo. 
Úgy emlékeztem, valami hasonló-
ról szól, mint ami épp Gergővel tör-
ténik. Megkerestem az interneten, 
és amíg a gép letöltötte, felmentem 
a Facebookra. Láttam, hogy Gergő 
kiposztolta, hogy vertigótól szen-
ved. Arra kérte az ismerőseit, hogy 
aki már átélt ilyesmit, az írja meg, 
hogyan szabadult meg tőle. 

Sok hozzászólás volt. Írták, hogy 
nincs olyan bogyó, mely varázs- 
ütésre megszüntetné a visszatérő 
szédülést. Egy tornát ajánlgattak 
neki. A többiek szerint az Epley-ma-
nővert kell csinálnia. Megnéztem a 
YouTube-on, mi ez. Nem tűnt nagy 
kunsztnak. 

Nagyon bizakodó voltam. Miért 
ne lettem volna az? A történetnek 
nem én voltam a főszereplője, nem 
én voltam kétségbeesve. Csak egy 
katasztrófaturista voltam, akiben 
megvan a jó szándék, de segíteni 
nem tud. Örültem, hogy talált olya-
nokat, akikkel lelkizhet ezen. Ha 
valamiben, hát a lelkizésben sosem 
voltam jó. Inkább megnéztem a 
Hitchcock-filmet.

Október utolsó hétvégéjén gyö-
nyörű, napsütéses időnk volt. Lom-
ha őszi legyek pihentek a házfa-
lakon, és a lehullott avar rothadó 
illata betöltötte a levegőt. Felhív-
tam Gergőt, hogy mit tervez, eljön-e 
velem biciklizni a töltésre.

– Már kint vagyok a négyes kőnél 
pergetni. Tekerj erre – mondta a te-
lefonba.

Gyors voltam. Húsz perc múlva 
legurultam a töltés oldalán, majd 
leszálltam a bicikliről, és betoltam 
a fák közé. Lefektettem a magas, 
de már ritkuló aljnövényzetbe, és 
gyalog mentem tovább. Elsétáltam 
az ártéri erdő magas fűz- és nyár-
fái alatt. A fák között néha feltűnt 
a folyó. Vizére apró ködpamacsok 
simultak.

Ahogy kiértem az erdőből, a kö-
vezés oldalában keresni kezdtem 
őt. Tudtam, hol szokott dobálni. A 
táskája ott is volt. A botja is ott volt, 
a szürke köveken feküdt. Tudtam, 
hogy valami nincs rendben. Ő soha-
sem tenné le így a horgászbotot.

Fürkészni kezdtem a vizet.
– Itt vagyok!
Egy kidőlt fűz mögött ült egy jó-

kora kövön, tőlem talán húsz mé-
terre. Félmeztelen volt. A pólója és 
a dzsekije a fa ágaira dobva szárad-
tak a napon. A bakancsából csöpö-
gött a víz.

Odamásztam mellé a köveken, a 
faágak és a víz között. Lehúztam a 
cipzárt a dzsekimen, levettem, és a 
vállára tettem. Leültem mellé. Rám 
se nézett, csak a vizet bámulta.

– Csak felnéztem, nehogy bele- 
akadjon a csali a faágba. És már 
bent is voltam.

Néztem őt, és közben eszembe ju-
tott a Hitchcock-film főszereplőjének 
egy mondata. A James Stewart által 
alakított figura, akinek hasonló szé-
dülései vannak, attól tart, hogy már 
irodai munkára sem alkalmas. „Kép-
zeld el – mondta a filmbéli szöszké-
nek, akit épp meglátogatott a laká-
sán –, ott ülök az íróasztal mellett, és 
az asztalról leesik a ceruzám, én meg 
utána nyúlok, hogy felvegyem, aztán 
rám jön az acrofóbia, és…”

– El sem tudod képzelni, hogy 
mit érzek most – mondta Gergő.

A bedőlt fűztől nem messze egy 
süllő hajtotta a kishalakat. A háta 
ezüstösen csillogott a víz alatt. Néz-
tük a folyót, ami ugyanúgy folyt, 
mint annak előtte, és tudtuk, hogy 
ugyanúgy fog továbbra is folyni.

novella
VERTIGO Nagy Balázs

Mednyánszky László: Téli csend (olaj, vászon, 95 × 122,5 cm, 1915 előtt, 
magántulajdon)

„EZ NEM A MAGADRA MARADTÁL, VAGY A MINDEN MINDEGY” Pál-Lukács Zsófia
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között találunk verseskönyvet, re-
gényt és mesekötetet is. Az évek so-
rán több irodalmi lap és műsorso-
rozat munkatársaként is dolgozott, 
2019-től a Magyar Napló irodalmi 
folyóirat kritikarovatának szer-
kesztője. A Magyar Napló Kiadó 
szerkesztősége a 2020. november 
24-i Oláh János-emlékesten Mirt-
se Zsuzsát legújabb mesekötetéért 
Az év legsikeresebb szerzője 2020 
elnevezésű díjjal tüntette ki.

A kötet koncepciója a szabad, 
élőbeszédszerű meseszövést idézi: 
az elbeszélő saját tizenhárom éves, 
gyerekkori önmagával osztja meg 
történeteit, melyek különböző me-
sék alakjában egyetlen élet viszon-
tagságos érzelmi utazását fedik 
fel. Gyakran él a mese a mesében 
eszközével – az összekötő szimbó-
lumok és a teremtő képzelet révén 
a különálló világok is átjárhatóvá 
válnak. Megszólalása egyben se-
gélykérés is: „…felnőttnek lenni 
borzasztó dolog lehet, csupa kö-
telesség, feladat. És azt is gondol-
tam, hogy ha felnőtt leszek, akkor 
valamilyen nagyon fontos dolog 
meghal bennem végérvényesen.” 
Elveszettségéről, magányáról 
mégsem sajnálkozva, de nyíltan, 
némi rezignáltsággal és öniróniá-
val beszél.

Mirtse Zsuzsa meséi hagyo-
mányos és formabontó elemek 
különös elegyéből épülnek fel. 
Az ismert mesei szimbólumok új 
kontextusba kerülnek, kifordítja 
a szokásos alaphelyzeteket és fel-
villantja a karakterek, helyzetek 
árnyoldalát is: a királylányok le-
hetnek sekélyesek és akaratosak, 
a tündérek nagyravágyóak, az 
apák ignoránsak, viszont a gonosz 
varázsló lelke mélyéről is felbuk-
kanhat a vágy, hogy őszintén sze-
ressen. Gyakori témája az önzés, 
a hiúság, a férfi-nő kapcsolatok 
mibenléte és az érzelmi kötődésre 

való képtelenség. A kik is vagyunk 
valójában? válaszkeresés sajnos 
néhol a túlírásnak, fölös magyará-
zásnak is teret ad. A kötet vezető 
alapmotívuma, a tükör az emléke-
zés és az elfojtás toposzaként jele-
nik meg, a feldolgozatlan gyerek-
kori és fiatal felnőttkori traumák 
felszínre bukkanását katalizálja: 
„Ezek a te képeid, a te árnyaid és 
szörnyeid, neked kell legyőznöd 
őket, a képek pedig csak előtted 
nyílnak meg. […] Állj szóba az 
emlékeiddel, merj szóba állni ve-
lük, és akkor maguk közé fogad-
nak. Beengednek majd a képeid. 
Átfesteni utólag nem tudod őket, 
ám nem fogod megbánni így sem 
a találkozást. Ne feledd: ezek csak 
árnyéksárkányok. Ha érzik, hogy 
elég erős vagy, visszabújnak mö-
géd, és továbbengednek.”

Mirtse Zsuzsa mesekönyvét 
Békés Rozi rajzai díszítik, a szó 
legnemesebb értelmében. Az il-
lusztrátor, grafikus a MOME 
könyvművészeti szakán 1980-ban 
szerzett diplomát, majd 2017-ben 
doktori fokozatot. Számos mese- 
és ifjúsági kötetet illusztrált, va-
lamint saját művészkönyveket és 
animációs filmeket készít. A Ti-
zenhárom bűvös tükör álomszerű 
képein testet ölt a történeteket át-
szövő lágy melankólia, a magány 
és az elvágyódás. A karakterek 
gyönyörű arcán, előkelő vonásai- 
ban felsejlik mindaz a céltalan 
lebegés és egyúttal végtelen lehe-
tőség, mely természetüket és kör-
nyezetüket jellemzi.

Ami leginkább aktuálissá és 
jelentékennyé teszi ezt a felnőt-
teknek szánt mesekötetet, hogy 
nem fogalmaz meg konkrét vála-
szokat – nem teheti, hiszen kér-
désfelvetése eleve a válaszadás 
lehetőségének megkérdőjelezésén 
alapszik. Ugyanakkor mégsem 
hagyja magára olvasóját, utat mu-

tat gyermeki valónkhoz, ahogy vé-
gül az elbeszélőnek is tizenhárom 
éves önmaga válaszol: „Mert nem 
engem kerestél, hanem külső tá-
maszokat, megszabadítókat, akik 
mindent megoldanak helyetted, és 
közben megint elfeledkeztél ma-
gadról, rólunk – pedig én itt va-
gyok veled. Nem hagylak cserben. 
[…] én még nem ismerem az időt. 
Illetve, ismerem, de nem félek tőle. 
Végtelen időm van. […] Te már fel-
nőtt vagy, ezért félsz az időtől. 
Minden felnőtt titokban fél tőle. 
Nem tudsz belesimulni. Türel-
metlen vagy, hogy nem leszel kész, 
kapkodsz, nem élvezed a haszon-
talan órákat, csak mindig el akarsz 
jutni valahová. Én még ráérek. És 
gazdag is vagyok, ahogy mondod. 
Mindenem megvan. Nem tudom, 
mit jelent a hiány, miből táplálja 
magát a sötétség. […] Én még örül-
ni tudok minden pici dolognak, és 
hatalmas álmaim, vágyaim van-
nak. Ha nem ölsz ki magadból, 
akkor mindezeket te is újra érezni 
fogod.”

Mirtse Zsuzsa: Tizenhárom bű-
vös tükör – Mesék felnőtteknek. 
Magyar Napló Kiadó, Budapest, 
2019

könyv

„Mert bár a kitelepítés egyetlen 
közvetlen hozzátartozójukat sem 

érintette, áttételesen így vagy úgy 
mindenkire hatott.” (175.)

Jaan Kross prózai világában az 
1950-es éveknek van kitüntetett 
szerepük. Sokaknak történelem ez 
a korszak, másoknak azonban – és 
ők a kevésbé szerencsések – meg-
tapasztalt valóság, ami Jaan Kross 
megfogalmazását kölcsönözve, így 
vagy úgy mindenkire hatott. De 
nem ezért aktuális A szökés című 
válogatott elbeszéléseket tartal-
mazó kötet, amely idén bővített 
kiadásban jelent meg a Szépha-
lom Könyvműhelynél, a szerző 
születésének századik évfordulója 
alkalmából. Az idei év tapasztala-
tai adnak számunkra kellő alapot 
ahhoz, hogy újra érdeklődéssel és 
közelséggel olvassuk a lehetetlen 
élethelyzetekbe került, megtört 
életutakról szóló elbeszéléseket, 
melyeknek szereplői egyre csak azt 
várják: vajon mikor halad a helyzet 
a normalizálódás felé. Párbeszédbe 
lépünk a novellákban megjelenő 
(kollektív) emlékezettel most, hogy 
újra ránk rakódik „a történelem 
terhe.” (Vö. Hayden White, Osiris, 
1997)

Jaan Kross a magyar irodalmi és 
kulturális köztudatban is jelen van, 
művei magyarul is megjelentek, és 
az író sok más elismerés, díj – és 
többszöri Nobel-díjra jelölés – mel-
lett 1992-ben a Magyar Köztársasá-
gi Érdemérmet is megkapta. Talán 
véletlenszerű, hogy 2007-ben ép-
pen Mihkel Mutt volt a pécsi rezi-
densprogram vendége, aki maga is 
sokat foglalkozott az épp abban az 
évben elhunyt író munkásságával, 
ráadásul egy ideig egy tömbház-
ban lakott vele. A Nemzeti Színház 
Magazinjának 2018. december – 
2019. januári számában olvashat-
tunk egy cikket a szerzőről mint Az 
ember tragédiája fordítójáról, aki 
„hozzájárult ahhoz, hogy Madách 
műve ma is érvényes kérdések felől 
is értelmezhető legyen. Tragédia-
fordítása – Inimese tragöödia – a 
szabadság, az egyén és közösség, az 
emberi döntésekkel összefüggő er-
kölcsi kérdések, a történelem prob-
lémáinak (haladás? fejlődés? vagy 
körbejárás és visszatérés?) olyan 
hálózatát mutatta meg, mely a 20. 
század második felének embere és 
az európai nemzeti kultúrák számá-
ra is érvényesnek bizonyult.” 

Jaan Kross számára az irodalom 
nem fikció, hanem megélt való-

ság. Munkásságának tartópillére 
a közös történelmi tapasztalatból 
kimetszett saját múlt, a letartózta-
tások és a nyolc év Gulág emléke. 
Ezeket integrálja műveiben, ezzel 
a tudással válik ő is a kánon meg-
határozó alakjává – Szolzsenyicin 
mellett, akit a Gulág legismertebb 
foglyaként tartanak számon, Sala-
mov mellett, aki szintén jelentős 
képviselője a lágerirodalomnak. A 
szökés novelláiban a történelem el-
beszélése hangsúlyos, de az írások 
kettős kódolásúak: egyrészt a tör-
ténelmi reprezentáció és narráció 
dokumentumai, másrészt önélet-
rajzi jelleggel megírt szépirodalmi 
művek, mivel „emlékiratok helyett 
legtöbbször prózáiban örökítette 
meg börtönélményekben és de-
portálásokban gazdag élete ese-
ményeit” (Jávorszky Béla, borító). 
Mint ilyenek, méltán kerülhetnek 
az elméleti és tudományos érdek-
lődés középpontjába. S éppen ez 
adja a Gulág-irodalom erejét, amint 
arra Sofi Oksanen 2014-ben meg-
jelent Az irodalom ereje című cik-
ke (Magyar Lettre Internationale, 
2014 tavasz) is utal. A nélkülözés, 
a kolhozok belső életvilága, az alul-
tápláltság, depresszió olyan lelki 
folyamatok, melyek sokszor az iro-

dalmi megszólalás létjogosultságát 
is kikezdik, nem véletlenül fejti ki a 
szövegekben többször is azt, miként 
próbálta meg titkolni „szánalmas 
értelmiség voltát”.

Az üldözések, letartóztatások idő-
szakára harminc év távlatából tekint 
vissza, narrációs szempontból eze-
ket a szövegeket betoldások teszik 
színesebbé (ilyen az emigráns által 
mesélt történet (60.), vagy egyéb 
irodalmi alkotásokra történő utalá-
sok (96.), Miskin herceg alakjának 
felidézése Dosztojevszkij A félke-
gyelmű című művéből, de megjele-
nik Schopenhauer és Svejk is.

A novellák fő helyszíne Tallinn, 
az észt főváros és Tartu, Észtország 
második legnagyobb városa (az író 
a tartui egyetem jogi karán taní-
tott). A fő cselekményszálat a megfi-
gyeltek írják, az orosz megszállások 
és a munkatáborok, deportálások 
elszenvedői. Olyan emigráns ész-
tek a főszereplők, akik próbálnak 
kitörni a fogolylétből; a címadó no-
vellában az elbeszélő szökésre tett 
kísérlete kapcsán megtudjuk pél-
dául, hogy klórmészt használtak a 
járvány enyhítésére (58), A nászút 
című novellában pedig ráismerhe-
tünk, mit vonhat magával például 
egy esküvő mint rendezvény tiltá-

sa. Vagy, hogy A szökésben olvas-
ható művek szereplői a deportálási 
hullám megismétlődésétől félnek, 
miközben azt várják, mikor fognak 
a régi rend szerint működni a hiva-
talok, s áll helyre az élet. Ezekben 
a szövegekben mint korrajzokban 
joggal kereshetjük tehát a jelenre 
is érvényes következtetéseket, aho-
gyan azt a Wikipédia Jaan Kross 
szócikke is ígéri.

Jaan Kross: A szökés. Széphalom 
Könyvműhely, 2020

RÁNK RAKÓDIK A TÖRTÉNELEM TERHE? Pál-Lukács Zsófia

ÁLLJUNK SZÓBA AZ EMLÉKEINKKEL! Ágoston Szász Katalin

„A tükörből gyerekarcom nézett 
vissza. […] Elég csúnyán elbán-
tam vele annak idején, azt hiszem. 
Kirekesztettem őt mindenből, és 
még csak nem is hiányzott. Évek 
óta nem gondoltam rá egyálta-
lán, mintha nem is lenne múl-
tam, gyerekkorom, vagy ha volt is, 
csak azért, hogy megtagadhassam 
mindkettőt – vele együtt. Ottfelej-
tettem valahol az utam mentén, és 
ő azóta is ott vár rám, pedig fel kel-
lett volna növesztenem rendesen, 
magammal kellett volna vinnem 
őt, ahogy az összes évemet, nem 
csak venni kalapot, kabátot, és 
fütyörészve átsétálni a felnőttkor-

ba. […] Így nem szabad. Talán me-
sélnem is kellett volna neki-ma-
gamnak sokat, segíthettem volna 
mindkettőnknek ezzel.” – Így kez-
di történetét az elbeszélő Mirtse 
Zsuzsa Tizenhárom bűvös tükör 
című kötetében, és tartja is magát 
elhatározásához: tizenhárom me-
sét hoz el nekünk, felnőtteknek, és 
arra buzdít, hogy ne féljünk újra 
gyerekké válni.

Mirtse Zsuzsa író, költő, szer-
kesztő versei, esszéi, novellái és 
publicisztikai anyagai különböző 
hazai és irodalmi újságokban, an-
tológiákban láttak napvilágot. Hét 
önálló kötete jelent meg, melyek 
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vers
Csikós Szilvia

Éle is van már a szélnek,
minden résbe belefér
beretvája, hogy lemetssze,
ami már csak picit él.
 
Gyászoló fák szomorkodnak –
számolatlanul hull, zörög
szélrázta, fázós platánok száraz
könnye forog, pörög. Forog, pörög.
 
Az idő rácsai mögött az ember
azért így is elvan, megvan.
Az őr átrendezi a levélszemetet
kinn az utcán és benn a mailboxban.
 
A csökkentés rítusát gyakorolja
ma minden lelketlen létező.
Csak mi nem vesztenénk egy porcicát sem,
de ez – valamelyest – érthető.

A csökkentés dicsérete

Nagy Lea 

Utaznék.
Megpörgetem a világot.

Forgatom.
Sűrű.
Aprónak tűnő színfoltok.

Fentről láthatatlan.
Lentről alig látható.

Középen vizsgálódik az űr.
Kirajzolja a téridőt.

Anyagokat.
Molekulákat.
Sejteket.

Sejtet.

Örvénylő élet létra.
Átzuhan felettünk.

Ha eljutnék – hol minden.
Ha.

Test nélkül megélni magamat.

Hol minden

Haragod száll a magasban.
Keselyű tömi magába.

Kékre festesz.
Elhullajtod pigmentjeim.

Elfekszel a világ alatt.
Imáidat mormolod.

Táncolok melletted.
Kirázlak magamból.

Sóhajtásod semmire sem elég.
Billeg a hajó tenger alatt.

Koszorút fonsz.
Azzal körbefonsz.

Megfogni szeretnél.

Évek múlva egy asztalon.
Egy házban.
Egy kontinensen.
Csecsemővé zsugorodom.

Hagyom, hogy ringass.

Évek múlva egy asztalon

Elviszed utolsó kékjeid.
Semmi nem marad belőled.

Reng a csend egymagában.

Kék új világ

Szeder Réka Henrietta

A tüdőben porrá aszik a levegő.
A finom szemcsék évről évre 
eltérő árnyalatokban rakódnak egymásra,
akár a fák évgyűrűi.
A por lassan telíti meg a rendelkezésre álló teret.
Komótosan, porcról porcra halad,
míg új szemcsének hely már nem marad.

Megtelít
Amilyen könnyen leszakítják magukat
a cseppek a levelek pereméről,                     
olyan könnyedén foszlanak el      
az évek során felhalmozódott jelenetek.  
Marad mindössze pár ideglenyomat;
melyek kellemetlen érzésként buknak fel olykor
levegőért, hogy lásd; a hatás még megmaradt.
Hiszen minden kapcsolat egy kis élet,     
és kifullad, amikor partot értek.

Életekből összetákolt

Szépiát húznék a világra.
Vagy legalább egy napszemüveget,
ami hasonló hatást nyújt.
Az üvege lágy, vörösesbarna árnyalattal fedi le
a valóságot.
A sikátorok mocskát,
a férfit, aki borvirágos arccal gitározik a kutyája mellett 
egy diszkont előtt.
Az árnyalatok elvonják a figyelmet a hangokról.
Nem szűrődnek be a szomszédnő kiáltásai
a szúnyoghálón keresztül,
ha bezárom az erkélyajtót is.
Akkor nem hallom,
hogy más is segítségért ordít.

Szépia

„Az élsport az egekbe tud repíteni.
És bele tud döngölni a földbe.

Az élsport tehát lényegében olyan,
mint a szerelem. Szárnyakat is tud adni,

de képes sírba vinni is.”
 (Kásás Tamás)

Kihasznál és bekebelez,  megrészegít, beleszeretsz.
Rusnya a képe és repedt a sarka;
   nem kelhet versenyre vele Aphrodité.
Oktondit játszik, de te vagy a balga;
   odaígéri, ez mégis mindenkié;
Kiherél, kibelez, kivájja méhedet –
   semmi más nem nyújthat ilyet;
hiába is vágysz rá, te el nem érheted;
   ez kincseket rejtő sziget.
Magáévá tesz, majd élve eléget –
   gyengéd egy szerető, ujjai lágyak,
gyorsabban hat, mint a bolond beléndek;  
   úgy játszik rajtad, hogy bele se fárad.

mert ha tétre játszol; bekebelez, és ha nincsen tétje; beleszeretsz.

A Janus-arcú

Pirkadat előtt indultam.
Azt mondták, mire előkeresem
a kulcsomat, hajnalodni fog,
kövessem az utat visszafelé,
akkor időben hazaérek.                   
 
Ismeretlen házak magasodnak fölém,
egymáshoz lapulva kísérnek.       
Maguk mögött hagyják darabjaikat;
apró vakolattörmelékek jelzik az utunk.     
A tetejükig nem látok föl. Mint csupasz hegyek;     
ormaik össze-összekoccannak,
ahogy vállukra telepszik a szél.     
 
Még minden sötét.       
Elhagytam útközben a táskám.
Zárat kell majd cserélnem,
ha egyáltalán hazatalálok.
Későre jár, de már korán lehet,
s a sötéten átsuhannak velem
öreg, ismeretlen épületek.

Hazafelé

Leplet szabunk gyöngyszínű mosolyból;
s a sarlóra akasztjuk,
ha dagad, körömmel vájjuk ki az ígéretet.
Soha, semmit, úgy, ahogy;
az éjszakára majd rázárjuk az ablakot
és akkor felragyog minden, amit kinthagyok.

Éjjel

Mednyánszky László: Különleges fények (olaj, vászon, 70 × 100 cm, magántulajdon) Forrás: Wikimedia Commons
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„MAGAM IS ÖRVÉNYLEK VALAHONNAN VALAMI FELÉ, ÉS CÉLOM, HOGY
A VÉGÉRE MEGFEJTSEK VALAMIT” – BESZÉLGETÉS NAGY LEÁVAL

– Hogyan indult el a költői 
karrierje? Voltak ehhez fűződő 
meghatározó élményei, eset-
leg személyek, akik hatottak a 
munkásságára? 
– Tizenhat éves koromban indult el 
ez a folyamat, amikor 2015 őszén je-
lentkeztem a Kodolányi János Egye-
tem szépíró kurzusára, azon belül is 
a líra modulra. Bevallom őszintén, 
ahogyan azt sem gondoltam volna, 
hogy írni fogok, úgy az sem fordult 
meg a fejemben, hogy bárkit is vala-
ha érdekelhet az, amiről írok. Petőcz 
Andrásnak köszönhetek mindent, 
ő volt az, aki elindított a pályámon. 
Azért volt nagyon jó mesterem, mert 
tanítási módszere révén nem bele-
nyúlni akart a szövegeimbe, hanem 
instrukciókkal, javítási lehetőségek-
kel látott el és rávezetett mindarra, 
amit érdemes tudni a költészetről. 
Megtanította, hogy mit szűrjek ki az 
alkotásaimból, ahogyan azt is, ho-
gyan érdemes verset írni, emellett 
számos publikációs lehetőségeket is 
kínált. Először a Spanyolnátha című 
folyóiratban, majd a Magyar Napló-
ban jelentethettem meg a műveimet. 
Ezek után sorjában fedeztem fel ma-
gamnak a publikációs lehetőségeket 
és elindult ez az örvénylő, sodródó 
áramlás, amelyben azóta is érzem 
magam.

– Festészettel kezdte, hogyan 
jött végül az írás gondolata? 
– A különböző művészeti ágak min-
dig is jelen voltak az életemben. El-
sőként balettal foglalkoztam, majd 
a festészet vette át a szerepet. A fes-
tészet tulajdonképpen egész életem-
ben jelen volt, ugyanis édesanyám 
rajztanárként dolgozik, kiskorom-
ban pedig vele mentem mindig a 
Nyíregyházi Egyetem művészeti ka-
rára, ahol bármit alkothattam, így 
festettem és szobrászkodtam is. A 
balett után a festészet volt számom-
ra az, amelyet kitűztem magam elé 
célul. A Budapestre költözés után, 
2015-ben végül megtaláltam a Kodo-
lányi Egyetem írói kurzusát, így vé-
gül az irodalom is központi szerepet 
kapott és kap azóta is az életemben. 

– Hogyan tovább a festészet-
tel? 
– Ez nagyon izgalmas kérdés, ma-
gam sem tudom, hogy a festészet-
hez hogyan állok jelen pillanatban. 
A K.A.S Galériában – a Bartók Béla 
úton – tavaly nyílt egy kiállítás a 
festményeimből A Nő címmel. Sokat 
hezitálok azon, hogy az irodalmat 
vagy a festészetet helyezzem-e elő-
térbe, hiszen nagyon nehéz két mű-
vészeti ágat egyszerre, ugyanolyan 
szinten végezni. Úgy érzem, erre a 
kérdésre a sors és az idő fog majd 
választ adni, de mélyen talán ma-
gam is tudom, hogy a költészet fog 
kiemelkedni az életem során. Jelen-
leg jól érzem magam ebben a kettős-
ségben, és egyik nélkül sem tudnám 
elképzelni a mindennapjaimat. 

– A Légörvényhez ön készí-
tette a grafikákat. A Kőhullás 

című kötetben is saját képek 
láthatók? 
– Igen. Számomra ez a fajta al-
kotási folyamat tudatos is volt, 
ugyanis mind a két kötet esetében 
három-három grafika készült a cik-
lusok címéhez, illetve tartalmához 
igazítva. Szeretném ezt az egységet 
a további köteteimben is megjele-
níteni. Érdekesség, hogy a két kötet 
reflektál egymásra, így a Légörvény 
folytatásának tartom a Kőhullást. 
Mind a két kötet elején „örvénylő” 
női alak látható. A kiállításom során 
is a különböző, szürrealista női ala-
kok „örvénylő” aktképeit próbáltam 
a vászonra vetíteni. Ezek a női figu-
rák hol napban, hol a holdban „ör-
vénylenek”, de akadnak olyanok is, 
akik a tengerben.

– Miért éppen sodródó nőalak 
áll a festészete centrumában? 
Az írói munkájára is kihat ez a 
szimbólum? 
– Mindenképpen hatással van a 
költészetemre is. Amikor kezemben 
tartottam az elkészült kéziratot, so-
kat gondolkodtam azon, hogy mit is 
fessek a borítóra. Egy olyan világot 
akartam létrehozni, amely teljesen 
átfogja a verseimet. Az elkészült 
alkotásaimat pedig úgy tudnám 
leginkább megfogalmazni, hogy ör-
vénylenek, valahonnan, valami felé. 
Ez teljesen önazonos velem, hiszen 
magam is „örvénylek” a különböző 
művészeti ágak között. A köteteken, 
illetve a festményeimen szereplő 
női alak egyáltalán nem hasonlít 
rám, mégis önarcképként tekintek 
rá. Számomra a légörvény a nagy 
forgatagot jelenti, a kőhullás pedig 
a légörvény után maradó zuhanó 
köveket. Ezt nem feltétlen negatív 
értelemben értelmezem, hanem in-
kább úgy, hogy a sodródó örvény 
után erőteljesen zuhanok valami új 
és izgalmas felé. 

– Sok időt tölt Horvátország-
ban, azon belül egy kis szige-
ten. Jól érzem, hogy a táj va-
rázslatossága is hatással van 
a költeményeire? 
– Igen, ezt rendkívül jól látja. Az 
életem minden szegmensében, így a 
művészetben, költészetben és a fes-
tészetben is egyaránt jelen vannak 
az apró, kis molekulái ennek a hely-

színnek. A Horvátországban lévő kis 
sziget – amelyen a nagymamám és 
nagypapám által felépített faházikó-
ban töltöm napjaimat – mondhatni a 
második otthonom, ide mindig haza 
járok. Éppen ezért egész évben hi-
ányzik, amikor nem vagyok ott. Mind 
a festészetemre, mind pedig a költé-
szetemre motiválóan hat nemcsak a 
délies temperamentum, amely az ott 
élő nőkben lakozik, hanem a termé-
szet életünket átölelő jelenléte is. Kö-
tetemben ezért lelhetők fel madaras, 
illetve tengeres versek egyaránt. 

– Gyakran szerepel a cigaretta 
a verseiben. Mi az oka ennek? 
– Sokszor megjegyezték már és 
számtalanszor hitték azt, hogy én 
magam is cigarettázom. Tudni kell, 
hogy az életem során összesen nem 
szívtam el két szál cigarettát, így 
a verseimben bár láncdohányos 
vagyok, a való életemben egyálta-
lán nem. Úgy gondolom, hogy ad 
egyfajta plusz csengést a versnek, 
mindemellett pedig ez is azok közé 
a motívumok közé tartozik, amelyek 
gyakran visszaköszönnek az alkotá-
somban, csak úgy, mint a kalapos 
figura. A vers ettől is válhat izgal-
massá az olvasó számára, hiszen 
eljátszadozhat azzal a gondolattal, 
hogy miért éppen ezeket a motívu-
mokat alkalmazza leggyakrabban a 
költő.

– Petőcz András úgy fogalma-
zott: „Nagy Lea kötete kétség-
telenül idézi a költőelőd József 
Attilát, elsősorban abban, 
hogy szóteremtő képességgel, 
sajátos nyelvi leleményekkel 
lepi meg az olvasót […]”. Ho-
gyan tudná jellemezni szó-
teremtő készségeit? Illették 
emiatt kritikával alkotását? 
– Számomra tudatos döntés volt 
a szavakkal való játszadozás, így 
az általam átlagosnak vélt szava-
kat kicseréltem egy izgalmasabban 
csengő szóra. Volt olyan szerkesztő 
persze, aki az általam használt, kü-
lönlegesebb szóval nem értette meg 
a mondatot, emiatt kicserélte volna 
azt. De szerintem minden költő-
nek van kisebb küzdelme a szer-
kesztőkkel. Igyekszem megfogadni 
a leghelytállóbb módon a nálam 
nagyobbak tanácsát. Mint mond-
ják, ízlések és pofonok, hogy kinek 
hogyan tetszik ez, bár kétségtelen, 
hogy a mai napig úgy gondolom, ott 
és akkor nekem volt igazam. Hoz-
záteszem, az ilyen fajta szavak már 
kevésbé jellemzik a verseimet, nem 
a szavakkal, hanem azok jelentésé-
vel játszadozom már.  

portré

Szalai Klaudia

Nagy Lea 17 éves korában, 2018-ban jelentette meg első verses-
kötetét Légörvény címmel (elnyerte vele a Magyar Írószövetség 
Debüt-díját), idén pedig megjelent a Kőhullás című új kötete is. 
A vele folytatott beszélgetés után egész éjszaka azon töpreng-
tem, hogyan tudnám megfogalmazni mindazt, amit inspiráló 
lénye tanított nekem ezalatt a röpke félórás, ám mélységeiben 
felejthetetlen társalgás során.

Forrás: Facebook/Nagy Lea Fotó: Hofgárt Károly

– A közeljövőben tervben van-
nak az újabb kötetek? 
– Természetesen készülök újabb 
verseskötettel, de mesekönyvet és 
novelláskötetet is szeretnék kiadni 
a közeljövőben. Azt azonban nem 
tudom, hogy melyik fog elsőként az 
olvasók elé kerülni, hiszen a hangu-
latomtól függ, hogy éppen melyiket 
írom. Emiatt én magam is kíváncsi 
vagyok, melyiket fejezem be előbb. 
De az biztos, hogy ezek már nem a 
Légörvény és a Kőhullás folytatásai 
lesznek. 

– Mit üzenne a fiatal, feltörek-
vő költőknek? Hogy látja, van 
jövője a költészetnek? 

– Mindenképpen van! Azt látom, 
teli vagyunk irodalommal és ver-
sekkel, és nagyon is él az irodalom. 
Azt tanácsolom, hogy akik egy kis 
tüzet is éreznek magukban, ne az 
asztalfióknak írjanak, hanem mu-
tassák meg olyan költőknek és írók-
nak a műveiket, akik tanácsokkal 
segítik az indulásukat. Szerintem 
a művészetnél nincs szebb dolog. 
Örülök, hogy több művészeti ággal 
is foglalkozom, és bár már nem ba-
lettozom, még mindig merítek belő-
le írás közben. A költészetem pedig 
óriási hatással van a festészetemre 
és fordítva. Érdemes mindent meg-
ismerni, ezt tanácsolom a generá-
ciómnak. 

KMI – SZERZŐBÁR
A Petőfi Irodalmi Ügynökség Kárpát-medencei Igazgatóságának (KMI) 
küldetése a kortárs magyar szépirodalom és az olvasás minél széle-
sebb körű népszerűsítése határon innen és túl; ennek érdekében al-
kotók bemutatását, irodalmi produkciók közvetítését vállalja, ösztöndíj-
programot indít, és minden évben kiválaszt nyolc senior és négy junior 
szépirodalmi alkotót, hogy segítse írói arculatuk építését, műveik nép-
szerűsítését. Elindult a KMI Szerzőbár nevű Facebook-oldal is, ahol nap 
mint nap friss tartalom érhető el, a kiválasztott 12 kiváló kortárs magyar 
szerző sorait olvashatjuk. Nagy Lea is a KMI 12 program egyik kiemelt 
alkotója.
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– Felteszek még öt marcipános sza-
loncukrot és két mandarint.

– Tartom, és emelek három mé-
zeskalácsszívvel.

Az apró kis házikóban remegett 
a fény. Csak a kandalló és néhány 
gyertyaszál világított, mégis min-
den jól látható volt, mert a hatal-
mas ablakon bevilágított a hóról 
visszaverődő holdfény. A tűz hal-
kan ropogott, mire a ház fageren-
dái együttérző szisszenéssel vála-
szoltak. A kandalló előtt egy zöld 
fotel állt, rajta egy perzsamacska 
dolgozott serényen: mancsában 
villámgyorsan forgott a két kötőtű, 
épp egy sálat készített. Az anyag 
tekergett jobbra és balra, egészen 
befedte a padlót, mint egy szőnyeg, 
körbeölelte a bútorok lábát, fel-
kúszott a szekrény tetejére, lelógott 
a csillárról, és eltűnt a bejárati ajtó 
alatt. Ez lesz talán a világ leghosz-
szabb sálja, már most akkora volt, 
hogy be lehetne vele bugyolálni a 
Földet.

A konyhából átfütyült a teafőző, 
mire az asztalnál ülő öreganyó ke-
délyesen felkiáltott:

– Kész a tea! Terítsünk.
Mindkét játékos felfedte a lapjait, 

az anyó pedig nevetni kezdett.
– Akkor ezt megint én nyertem. 

– Ölelte magához az asztal közepén 
tornyosuló édességhalmot, majd 
felállt, és a konyhába indult. Moz-
gása meghazudtolta ráncait és ősz 
kontyát, léptei fürgék és könnyűek 
voltak, mintha csak a szél fújná há-
tulról. – Hogy kéred a teát?

– Édesen – mondta az asztalnál 
maradt öregember, aki még mindig 
a lapokat nézegette. Alakja kényel-
metlenül görnyedt a parányi szo-
bában, szinte betöltötte az egész te-
ret. A háta széles volt, mint akinek 
óriási súlyt kellene megtartania, a 
kártyalapok pedig eltűntek hatal-
mas tenyerében. De a csizmája, az 
volt a legnagyobb. Hétmérföldes 
lábbeli volt az, amivel könnyedén 
átlép egyik házról a másik tetejére.

– Jól belehúztál – mondta Télapó, 
miközben a fotel felé fordult. Tarka 
Macska a Télapóra nézett, egyik 
szeme kék volt, a másik pedig zöld. 
Mancsában egy pillanatra sem áll-
tak meg a kötőtűk, a sál egyre csak 
nőtt.

– Már így is késésben vagyok, Tél 
túl korán ébredt, és fáznak a gyere-
kek. Évek óta nem volt ekkora hó és 
fagy december elején, remélem, te 
is felkészültél.

– Hát persze! – nevette Télapó, 
és elcsent egy szaloncukrot a halom 
tetejéről. – Így lesz csak az igazi!

– Kész is van. – Jelent meg az 
öregasszony a konyhaajtóban. 
Egyik kezében egy tálcát tartott, 
rajta három csészével, a másikban 
pedig egy süteményestálat. Letett 
egy-egy csészét Tarka Macska és 
Télapó elé, majd az ablakhoz lépett. 
Letörölte a párát, hogy jobban ki-
lásson. – Dolog van – mondta, és 
kitárta a hatalmas ablakot. Besüví-
tett a szél, a tűz lángjai fodrozódni 
kezdtek, de a hőmérséklet nem vál-
tozott, ugyanolyan meleg volt, mint 
előtte, épp csak fenyőillat kúszott a 
szobába.

Az anyó a sarokban álló ágyhoz 
lépett, és felemelte a párnát. Ez a 
mozdulat már sokkal lassabb volt, 
látszott, hogy nehéz terhet cipel.

– Segítek – állt fel Télapó, mire a 
ház falai megnyúltak, a tető pedig 
magasabbra ugrott, hogy elférjen.

– Nem – szólt az anyó. – Mind-
annyiunknak megvannak a maga 
feladatai. – Nézett a Télapó zsák-
jára, ami a sarokban feküdt. – Ha 
segíteni akarsz, mosogass el. De 
lassan indulnod kellene.

Az anyó az ablakhoz cipelte pár-
náját, felküzdötte a párkányra, és 
jól megrázta. Abban a pillanatban 
hatalmas pelyhekben kezdett hulla-
ni odakint a hó, az öreganyó pedig 
csak rázta és rázta, míg meg nem 
hallotta a beszűrődő gyerekkaca-
gást. Mikor úgy döntött, hogy elég 
esett, összegombolta a huzatot, és 

visszacipelte az ágyhoz. A párna ha-
talmasat puffant, ahogy az anyó az 
ágyra dobta, ami nem is csoda, hi-
szen a tél összes maradék hópelyhe 
benne volt. Visszaült az asztalhoz, 
és megkeverte a lapokat. Épp osz-
tott volna, mikor kivágódott a bejá-
rati ajtó.

– Nagy baj van, Télapó! – rontott 
a házba egy feldúlt krampusz. Patái 
idegesen toporogtak Tarka Macska 
sálján, apró szarvacskái között hó 
ült meg a fején.

– Elromlott a szaloncukor-cso-
magoló? – kérdezte Télapó, miköz-
ben a teáját kortyolta.

– Nem!
– Nem elég aranyosak az arany-

diók?
– Nem ez a gond!
– Megint összemostátok a kabá-

tomat az ingemmel?
– Nem! Sokkal-sokkal rosszabb 

történt! A csizmafelmérésünk sze-
rint a gyerekek közel fele nem rakta 

ki a csizmácskáját az ablakba. Azt 
hiszik, hogy a kijárási korlátozás 
miatt te sem mész!

A krampusz kifakadása után ha-
talmas csend lett a szobában, csak 
Tarka Macska kötőtűi csattogtak 
megállás nélkül.

– Hallod ezt, Holle? – pislogott a 
Télapó, majd mindketten nevetés-
ben törtek ki.

Az ajtóban megjelent egy hajlott 
hátú, fekete krampusz, kezében egy 
csokor apró rőzsével, mire a másik 
félreállt.

– Mit mondott? Virgácsot nekik? 
– kérdezte társától. – Akkor gyűjtök 
még.

– Hagyd abba, minden évben 
annyit csinálsz, tele van a raktár 
velük, Télapó pedig a negyedét sem 
osztja ki – hangoskodott a fiatal 
krampusz.

– Ha nincs az ablakban a csiz-
ma, majd megkeressük. Lerakjuk 
az ajándékot az előszobában vagy 

a cipősszekrénybe vagy az ajtó elé, 
és akkor majd látják, hogy ugyan 
most sok dolog változik, de a Télapó 
mindig eljön – mondta Télapó, 
miközben egy sütit rágcsált. – Azt 
hiszem, tényleg ideje indulnom.

Az öregember szakálla a földet 
verte, ahogy lehajolt a zsákjáért. 
Papírzizegés hangzott a puttony-
ból, és megcsendült valami. A min-
den jó hangja volt ez, amit a gyere-
keknek tartogatott.

– Viszlát, Holle, Tarka Macska! 
Holnap újra eljövök – búcsúzott a 
ház népétől Télapó, fejébe húzta sap-
káját, és zsörtölődő krampuszaival a 
sarkában megindult a nagyvilágba.

Alakjukat Holle anyó kavargó 
pelyhei rejtették, a leskelődő gyere-
kek szeme elé pedig Tél karcolt jég-
virágot az ablakokra. Érkezésüket 
csak Télapó hétmérföldes csizmájá-
nak dörgése és a krampuszok apró 
toporgása árulta el, ahogy az elfelej-
tett csizmák után kutattak.

hamuban sült pogácsa

A modern tudományos-fantaszti-
kus irodalom egyik legizgalmasabb 
írójának, Philip K. Dicknek a neve 
sok olvasó számára csenghet isme-
rősen. Az Agave kiadó gondozá-
sában itthon megjelent sorozat az 
író szinte teljes életművét felöleli, 
ám novellái és regényei már évti-
zedekkel korábban is megtalálha-
tók voltak a Kozmosz fantasztikus 
könyvek vagy a Galaktika magazin 
hasábjain. Philip K. Dick történetei 
a műfaj ismert toposzait mindig 
valami sajátos értelmezésben, va-
lami különös, egyedi csavarral tá-
lalják. Világaiban összefonódik az 
időugrás és az autizmus, az istenek 
halállal büntetik a hitetlenséget, a 
II. világháborút a németek és ja-
pánok nyerték, a kisember hősök 
pedig vagy köréjük épített talmi 
városokban élnek, vagy láthatatlan 
szervezetek figyelő szemei elől buj-
kálnak. A szerző népszerűségéhez 
nagyban hozzájárult, hogy hosz-
szabb-rövidebb írásait Hollywood 
már a nyolcvanas évek óta adap-
tálja nagyszabású mozifilmekké 
és sorozatokká. Spielberg Külön-
véleménye mellett a több feldol-
gozást is megért Total Recall – Az 

emlékmás, az élőszereplős film és 
az animáció ötvözetével készített 
Kamera által homályosan, illetve 
a kalapos angyalok üzelmeit elme-
sélő Sorsügynökség a sikerültebb 
filmek közé tartoznak. Azonban az 
1968-as Álmodnak-e az androidok 
elektronikus bárányokkal? című 
regény filmváltozata máig a legis-
mertebb. A Ridley Scott rendezé-
sében készült 1982-es Szárnyas 
fejvadász ugyan bemutatója idején 
nem aratott különösebb sikert, az 
évtized végére az egyik legnagy-
szerűbb tudományos-fantasztikus 
filmmé nemesedett. A kilencvenes 
években beköszöntött reneszánsza 
egy újabb nemzedékkel ismertette 
meg nemcsak a regényt, de magát 
a filmet is. Ridley Scott új vágást 
készített, amely közelebb állt az 
eredeti elképzeléséhez, mely a film 
egyik alaptézisét helyezte másik 
megvilágításba. A Szárnyas fejva-
dász 1992-ben visszatért a mozik-
ba, három évvel később pedig K. W. 
Jeter folytatást írt hozzá, mely ná-
lunk a Szárnyas fejvadász 2. – Az 
emberi tényező címmel jelent meg. 
A mű újrafelfedezésének ez a tekin-
télyes hulláma persze a videójáték-

piacot sem kerülhette el: a West-
wood Studios 1997-ben megjelent 
Blade Runner című játéka máig az 
egyik legsikerültebb filmes játék-
adaptációk közé tartozik.

Ebben a futurisztikus Los An-
geles egy replikánsvadász rendő-
rének, Ray McCoynak a bőrébe 
bújunk. Rayt megbízza a főnöke, 
hogy kerítsen elő egy csapat, a Föl-
dön illegálisan tartózkodó androi-
dot, akik gyaníthatóan állatokat 
gyilkoltak meg. Ez főbenjáró bűn-
cselekménynek számít, ugyanis 
számos kihalt állatfaj már csak 
klón változatokban létezik, melyek 
számottevő anyagi értéket kép-
viselnek. Mivel az androidok egy 
véres lázadást követően csak ha-
lálbüntetés terhe mellett léphetnek 
a bolygóra, McCoy teendője is elég 
világos: felkutatni és kivonni őket 
a forgalomból. A látszólag nem túl 
komplikált ügy azonban nagyon ha-
mar szerteágazik és egy egész repli-
káns összeesküvés körvonalai kez-
denek kirajzolódni a háttérben. A 
nyomozás lassan kicsúszik hősünk 
kezéből és nemsokára maga is ül-
dözöttként kényszerül menekülni. 
Ez az esemény pedig egyfajta szem-

léletváltásra kényszeríti. Megvál-
tozhat a véleménye arról, hogyan 
tekint a modernkori rabszolgaként 
kezelt replikánsokra, akik mester-
séges emlékeikbe kapaszkodva pró-
bálnak meg emberként viselkedni. 
A feltételes módot azért érdemes 
hangsúlyozni, mert a döntéseink 
folytán a játék négyféleképpen ér-
het véget – ha ehhez hozzávesszük 
a mellékszereplők sorsainak variá-
cióit is, akkor a lehetséges befejezé-
sek száma valójában tizenhárom is 
lehet. 1997-ben pedig nemigen volt 
még kalandjáték a piacon, amely 
ennyiféle alternatív fináléval dicse-
kedhetett.

A Blade Runner játék a 2000-es 
évek közepére azonban eltűnt a piac-
ról, csak annyi maradt fent belőle, 
amennyi CD formájában a hasz-
náltpiacon fellelhető volt. A digi-
tális boltokban nem volt elérhető, 
ráadásul a program kódolása miatt 
szinte lehetetlen volt elindítani a 
korszerű számítógépeken. A West-
wood stúdió 1998-as költözése so-
rán az eredeti forráskódok elvesz-
tek, így aztán egy maroknyi rajongó 
közel tízéves munkáját követően 
sikerült csak működésre bírni a 

programot. Nekik köszönhetően 
került fel tavaly a GOG digitális 
boltjába, ahonnan a PC-változat a 
mai napig megvásárolható. 

Idén márciusban a Nightdive 
stúdió bejelentette, hogy elkészí-
tik a Blade Runner felújított vál-
tozatát, grafikai és egyéb technikai 
ráncfelvarrásokat hajtva végre a 
majd negyedszázados szoftveren. 
Szándékaik között szerepel, hogy a 
számítógép mellett a PlayStation, 
az XBox és a Nintendo Switch kon-
zolokra is átírják, hogy egy újabb 
közönséggel ismertessék meg a 
disztópikus kalandot. A tervek 
szerint ezzel idén decemberben 
elő is rukkoltak volna, ám nemrég 
kiderült, hogy a feladat sokkal na-
gyobbnak ígérkezik, mint azt gon-
dolták. A forráskódok hiányában 
a munka nemcsak lassú, hanem 
igencsak költséges is. A felújított 
változat megjelenésére tehát még 
várnunk kell egy ideig, ám akik 
nem ódzkodnak egy múltidézés-
től, addig szerencsét próbálhatnak 
az eredeti változattal a GOG bolt-
jából.

(Blade Runner. Platform: PC)
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Mednyánszky László: Téli verőfény (olaj, vászon, 55,5 × 68 cm, 1900 és 1910 között, magántulajdon)
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