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A huszadik század nyolcvanas 
éveiben Krekity Olga (a szabadkai 7 
Nap fiatal újságírója, korábbi 
középiskolai magyartanár) állt elő 
azzal az ötlettel, hogy egy irodalmi 
„beszélgető könyvet” kellene 
összeállítani, valami olyasmit, mint 
Hornyik Miklós könyve (Beszélgetés 
írókkal, 1982), amelyet érdeklődő 
kutatók, olvasók, oktatók, diákok 
egyaránt forgathatnak. Krekity Olga 
egyik volt kolléganőjét, egy akkori 
szabadkai középiskolai magyartanárt 
(engem) kért fel kísérőnek és 
útitársnak. Vonzó ötletnek tűnt, 
nem sokáig tépelődtünk rajta, 
máris lázasan és céltudatosan 
terveztünk. Megkezdődött tehát az 
évekig tartó interjúláz, egy olyan 
periódus, amikor egy fiatal újságíró 
és egy magyartanár rendszeresen 
vonatozott Pestre.
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I. rész
„... ez volt az első pillanat az életemben, amikor megsejtettemy hogy a halottak 

nem halnak megy és hogy aki egyszer valamikor valamilyen formában itt élt a 
földön, az elpusztíthatatlan...”

(Szabó Magda: Katalin utca)





NEKEM NAGY ÉG KELL
Beszélgetés Szabó Magda írónővel

Hogyan keletkezett ez az interjú? Egy 
életmű és egy íróasszony csodálatából

Mint szeplős fruskának, első megrázó 
olvasmányélményeim egyike a Mondják 
meg Zsófikának volt. Aztán a televízióban 
látott Régimódi történet színpadi változata 
(Sulyok Máriával és Koncz Gáborral a buda
pesti Madách Színházban!)y majd az egy nap 
alatt, egy szuszra átolvasott Freskó, azután 
a lapszéljegyzetekkel teleírott Katalin utca és 
Az őZy a csodálatosan megírt (rám, mint már 
szülőre nevelően ható) Ókúty majd a végtelen 
szeretettől hűségtől és fájdalomtól oly szép 
Megmaradt Szobotkának című regény, és 
sorolhatnám végig a Szabó Magda-életmű 
azon remekműveit, amelyekben a legapróbb, 
legtitkosabb emberi tulajdonságok, csele

kedetek, érzések nemesednek, magasztosulnak naggyá és válnak mindenki által 
érthetővé, elfogadhatóvá egy következetesen gondolkodó, összefüggésekben látó és 
elemző, az Embert végtelenül megértő és szerető írónő mindenkori hitvallásában, 
hogy „az emberek tündérek”

Hogy ez az interjú (és a többi hátralévő) elkészülhetett, annak elsősorban meg
szállott (ma már megboldogult) újságíró kollégám, Dési Ábel támogatása is kellett, 
aki ismeretségünk első napjától kezdve -  hogy s hogysem? -  így becézgetett: „ Szabó 
Magda lánya, ragyog az az okos szemüveg? Ugye, tudja, hogy magának találkoznia 
kell vele. Aztán az élményeit majd megírja egy regényben. De siessen ám, mert még 
el akarnám olvasni...” A regény nem készült el. Mint a jó bornak, érnie kell még az 
anyagnak. Persze számtalanszor megkaptam ezért a fejmosást.

Dési köztudottan nagy sétáló volt. Hajnali öttől már rótta az utcákat elnyűtt 
kabátjában, kalapjában, hatalmas irattáskájával, amelyből -h a  a piacról igyekez
vén hazafelé összefutottam vele, -  olykor-olykor elővarázsolt egy könyvsikolyt, vagy 
épp egy dohos fedelű régiséget, és becsúsztatta a kosaramba: „Hogy ne csak káposz
tát vigyen haza/” A Megmaradt Szobotkának című kötet így került tulajdonom
ba, meg vele együtt számtalan újságcikk, könyvismertető, kritika Szabó Magdáról. 
„Meddig vár még? El kell készülnie annak az interjúnak! Az emberi életek vége
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sek...” Szabó Magda lánya! -  de sokszor hallottam még tőle, míg biztatása gyökeret 
nem vert szívemben-lelkembeny s elindultam utamray mint a mesebeli legkisebb 
királyfi, hogy az Üveghegyen túl megleljem a szerencsémet.

Köszönöm Dési Ábel! E kötet a Te érdemed!
S hogy elkészülhetett ez az interjú, hálával tartozom dr. Hózsa Éva egykori kö

zépiskolai, ma egyetemi tanárbarátnőmnek, aki nagy segítséget nyújtott a felkészü
lésben, és mindvégig hű társam, kísérőm volt irodalmi kalandjaimban. Felejthetet
len utazásaink és kutatásaink emlékét nemcsak ezek az írói portrék és dedikációk 
őrzik, hanem számtalan képeslap, katalógus, színházi és múzeumi belépők, ame
lyeket szorgalmasan begyűjtöttünk, felhalmoztunk különféle kirándulásaink alkal
mával, hogy ha majd a felejtés malomköve mindezt összezúzza, mégis legyen mit 
„kulcsaként az időgép zárjába tennünk, és mindent visszaperelnünk a múltból...

Anno, 1984 januárjában (a téli iskolaszünetben) felkerekedtünk hát, hogy meg
tegyük az „első nagy lépésyy-t. A Magyar írószövetség titkárnőjétől minden fontos 
információt megkaptunk ahhoz, hogy eljuthassunk Szabó Magdához. Utóbb ezt a 
szívességet George Orwell 1984 című kötetével (ami akkor Magyarországon feke
telistán volt) és egy Napóleon konyakkal köszöntük meg (ami megint csak keresett 
hiánycikknek számított a már foszladozni látszó Kádár-rendszerben).

Valamikor alkonyaiban futott be vonatunk a Keleti pályaudvarra. Sejtettük, 
a sötétben való séta Pest ismeretlen utcáin-terein nem épp előnyös a számunkra, 
hát taxiba ültünk. Meg is érkeztünk időben a megbeszélt randevúra. „Idetaláltak? 
Nagyszerű! Mivel jöttek?” -  fogadott dallamos hangjával vendéglátónk, Szabó 
Magda második kerületi, Júlia utcabeli házában. „Taxival?! És ugyan mennyivel 
vágta meg magukat a sofőr? Mert a Keletinél nagyon szemtelenek ám!” Gyanút
lanul őszinte voltam és kivágtam: „Hétszáz forintot fizettünk ketten.” Az írónő el
sápadt. „Tudják maguk, hogy az mennyi pénz?!” Igen, mi akkor itt, a régi Jugóban 
még könnyen vagdalóztunk, volt miből. Még a pedagógusi fizetések is relatív jók
nak számítottak akkor, olyannyira, hogy pesti kiruccanásaink alatt akár a Mátyás 
pincében is ebédelhettünk... Ugyanakkor, amikor Magyarországon az átlagos havi 
munkásbér 4-5000 forint volt! Hát ehhez képest tényleg iszonyú sokat fizettünk 
a taxiért! Azon nyomban el is szégyelltem magam, s miután megfizettük tájéko
zatlanságunk iskolapénzét, ezentúl csakis metróval, villamossal, trolival közleked
tünk. Meg térképpel.

A meseszép, 19. századvégi faragott bútorok sötét, ám barátságos langymelegébe 
süppedve kezdtünk a beszélgetéshez -  az esti cicaetetés után (az írónő ugyanis ren
geteg kóbor macskát istápolt a sajátjai mellett). „Csak bátran tegezzél! Egy ügyért 
dolgozunk, vagy nem? És nyugodtan rágyújthatsz. Tudom, mi a nikotinfüggőség, 
valamikor nagyon erős dohányos voltam, de hála Istennek, sikerült leszoknom róla. 
Viszont még ma is szeretem a füst szagát...”

Hát így kezdődött...



-  Először talán arra kérném Önt, hogy vázolja fel életének ama fordulópont
ja it (dátumait, mozzanatait, esetleg személyeit), amelyek jelentősen befolyásol
ták pályafutását.

-  Nem velem kezdődik a történet, hanem a családommal. Az ember az ősök
ben kezdődik.. A mi családunk -  nálatok is megjelent a Régimódi történet, 
amelyben erről szólok -  apai, anyai ágon egyaránt írói, irodalommal foglalkozó 
család volt, a képességek tehát két oldalról, két ágról jöttek. Első írásaimat nem 
vettem komolyan több okból: különös tekintettel arra, hogy nálunk mindenki 
képes volt erre a teljesítményre, prózára vagy versre, anyám éppúgy, mint apám, 
vagy nagynénéim, vagy a nagyapáim, hát ez olyan természetes volt nálunk, mint 
más családokban a hó. Részint pedig azért nem vettem komolyan, mert nem ve
hettem komolyan. Magyarországnak sem a társadalmi, sem a gazdasági képlete 
nem volt akkor olyan, amikor én gyerek meg fiatal lány voltam, hogy bárki józan 
ésszel arra gondolhatott volna, hogy író lesz, hogy az akkori Magyarország el tud 
tartani valakit, akinek a fő foglalkozása az írás. Nagyon szerettem a gyerekeket, 
s nagyon jó tanuló voltam, s nagyon-nagyon vonzott az irodalom, a történelem 
és a nyelvek. Hamar eldöntöttem hát, hogy tanár leszek. Azt kérdezted, hol volt 
olyan változás az életemben, ami előre vitt. Hát az első fordulópont az életem
ben az volt, amikor megnyertem egyszer egy megyeközi irodalmi pályázatot -  a 
megye minden iskolájában ugyanazt a témát hirdették meg, és még ugyanaznap, 
egy óra alatt meg kellett írni a dolgozatot, amelynek igen érdekes témája volt. Mit 
tehet a magyar nő a Trianon utáni magyar társadalomban? -  ez volt a tétel címe, 
amelyet én akkor, tizenkét évesen egy óra alatt megoldottam. Nem volt nehéz, 
hiszen akkor én már réges-régen regényeket írtam. Most, ha becsuknátok ide a 
lakásba, azt mondanátok, hogy három hónapig ki nem mehetek, míg meg nem 
oldom, nem oldanám meg, azt mondanám, végezzetek velem, feladom. A sike
res irodalmi pályázat után Szondy tanár úr behívatott magához, s azt mondta: 
„Vége a gyerekkornak, Magda, elkezdünk most már komolyan dolgozni.” Olyan 
volt a tanár úr, mint egy tréner, így sportoló gyerekeket szoktak észrevenni jó 
szemű edzők. A tanár úr minden szombatját rám szánta, a három fiával együtt 
leültetett az asztalhoz, a felesége javította a hegedűhúrt, stoppolta a fiúk örökké 
lyukas zokniját, a tanár úr pedig a hét elején kiadta nekem az olvasnivalót, és a 
hét végén kikérdezte. A legnagyobb megdöbbenésemre azt mondta, hogy az író 
(ami holtbiztos, hogy leszek) nem úgy kezdődik, hogy ír, hanem hogy olvas. Hála 
Istennek, ennek következtében nekem nem volt szabad gyermek- vagy ifjúsági 
irodalmat olvasnom, hanem rögtön a felnőtteknek szánt irodalomhoz nyúlhat
tam, úgy hogy mire leérettségiztem, megismertem a világirodalom akkori klasz- 
szikusait. Nagyon szigorú volt a tanár úr hozzám. Minden olvasmányomról be 
kellett számolnom, nem is akárhogyan: részletesen meg kellett indokolnom, hogy 
ha tetszett, miért tetszett, miért volt jó, mi volt a mondanivalója, milyen eszkö
zökkel érte el az író a hatást. Ha valami nem tetszett, azt is ilyen részletesen kellett 
megindokolnom. Holtában is hálás vagyok a tanár úrnak. Minden kéziratomat 
úgy kijavította, mint egy magyar dolgozatot. Roppantul fájt, érzékeny voltam és 
sértődékeny. Ilyen mondat volt például: „Lenyomta a kilincset és belépett.” Mire
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a tanár úr gyengédtelenül megjegyezte: „Édes gyermekem, megmondaná nekem, 
hogy másféleképpen, hogy tudott volna bejönni? Mondjuk röpül, betöri az ajtót, 
berúgja az ajtót, bemegy a kulcslyukon, leemeli a ház fedelét...” Akkor már sírtam 
a dühtől. A tanár úr meg azt mondta: „Tudja, nem kell azt megírni, ami természe
tes. Most mondja el nekem, hogy amikor elindul hazulról, milyen házakat lát. De 
pontosan sorolja fel!” Azt válaszoltam, hogy sosem nézem meg őket. Aztán a ta
nár úr pontosan, egymás után, ahogy következtek, aprólékosan elmesélte, hogyan 
néznek ki az épületek. És rájöttem, hogy a tanár úr megint megtanított valamire: 
ha jó prózát akarok majd írni az életben, akkor meg kell tanulnom figyelni. Hát 
Szondy tanár úr szerepe egy ilyen fordulópont volt az életemben. Mikor először 
kaptam díjat, akkor nem is haza mentem vele, hanem Szondy tanár úr lakására. 
Odatettem elébe a nyereményt, mire ő csak annyit mondott: „No.” Ez nála annyit 
jelentett: ugye, megmondtam én neked...

A második fordulópont az életemben a történelmi változás, a háború. Én a 
pályámat igazából mint tanár kezdtem el, és mindvégig ott is maradtam volna, hi
szen nagyon szerettem tanítani az akkor még nálam négy évvel fiatalabb fiatalo
kat (mikor leérettségiztek, ők 18, én pedig 22 éves voltam), kiválóan megértettük 
egymást, de mindebbe beleszólt a történelem. Debrecen lett Magyarország ideig
lenes fővárosa. Megyek az utcán 1944 decemberében -  akkor épp nem voltam a 
munkahelyemen, különben a hódmezővásárhelyi református lánygimnáziumban 
tanítottam már két éve -, kezemben a péktől hozott friss kenyérrel, amikor az 
utca túloldalán megláttam az egykori egyetemi kollégámat (egy évvel volt idő
sebb nálam). Mindketten megálltunk, megkérdeztük egymástól, ki hogy vészelte 
át az elmúlt történelmi időszakot. „Mondja, Magda, nem akar jönni Pestre dol
gozni?” Szegény, gondoltam magamban, hát ennek meg mi jut az eszébe. „Hát 
hogy mennék én Pestre dolgozni? Nem, nem, majd ha végképp felszabadulunk.” 
Aztán kisvártatva: „No jó, és akkor ott mit csinálnék?” (Olyan mikroszkóppal 
áttekinthető, pici állásra gondoltam, nem tanszékre vagy adminisztrációra.) „Mit 
akar?” -  mondta -  „Mint középiskolai tanárt berendeljük a minisztériumba, és 
ott aztán választ magának valamit.” „Hát nagyszerű! És ki fog behívni?” „Én.” 
„Miért, maga kicsoda?” „Én vagyok az államtitkár.” Azt hittem, ott esem össze 
kenyerestül. Na ez volt a következő fordulópont, hogy elmentem otthonról. Mi 
nagyon jó barátok voltunk a szüleimmel. Sosem érzem, hogy meghaltak. Akit 
az ember nagyon szeret, ott csonkíthatatlan az érzés, bennem élnek tovább, és 
nyilván akkor is élnek tovább, amikor én már nem leszek. Hát nem volt egyszerű. 
Már Hódmezővásárhely is más volt, jóllehet az valamiképpen családi fészeknek 
számított mindenféle rokonnal, ismerőssel, hiszen ott volt esperes a nagyapám. 
Budapest távoli volt. Különös, de Bécset jobban ismertem, mert ott töltöttem 
minden nyarat érettségi után, amíg az egyetemet el nem végeztem. Ahogy szabad 
lettem, kimentem, hónapokig kint dolgoztam, s ennek fejében volt lakásom, ellá
tásom. Ez még akkoriban szokatlan volt. Csodálták is apámat, hogy elengedett. 
Szóval Bécset jobban ismertem, mint Pestet. Pesten mindig csak átfutottam, nem 
szerettem, vidéki voltam, most is az vagyok. Azért van itt is nagy kert tele rózsá
val (az erkélyem oda nyílik) meg orgonával, jázminnal, jegenyefákkal, mert ha én
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nem érzem, hogy a fűre tudok ülni és a földre tudok lépni, hanem csak a betonra 
és az aszfaltra, akkor nem érzem magam jól. És nekem nagy ég kell...

Gyorsan el kellett döntenem, megyek-e vagy sem Pestre. A város nem vonzott 
egyáltalán, az állandó munkahely sem, de az akkori államtitkár tudta, hogy imá
dok színházba járni (hároméves koromtól jártam színházba Debrecenben, mert 
apám kultúrtanácsos volt) és Pesten rengeteg van, megígérte, mindent megnézhe
tek, sőt, hogy hivatalból mindent meg kell majd néznem. No jó, gondoltam, ezzel 
nem büntetnek. Most már csak otthon kellett megbeszélnem a szüleimmel, hogy 
mi legyen. Akkor azt mondta édesapám: „Tudod mit, majd eldől. Anyád minden
nap megágyaz, mindennap fölteszi a tányért, odaadjuk a kulcsot, s elmégy, mint 
a mesében a királyfi, és szerencsét próbálsz. Ha megbuksz a vállalkozással, akkor 
azt mondod, hogy megbuktam, és otthon vár egy tányér. Vagy pedig ha az a va
lami aggaszt, ami fölébredt benned, az, aminek most még neve sincs, amit most 
még meg sem fogalmaztál magadnak, ami miatt most biztosabb, ha megkérdezed 
tőlünk, hogy menj-e, arra azt mondom, menj, menj. Mert akárhogy fordul is az 
élet, ne mondjad sohasem, hogy bármiben is akadályoztunk. Tied a döntés, és 
tied a felelősség.” Egyébként 17 éves voltam, amikor először a kezembe adták a 
kapukulcsot. Akkor azt mondta apám: „Ha eddig nem tudtunk megnevelni arra, 
hogy eszeden légy, és tudd, hogy az ember nem prédálja el sem a saját testét, sem 
az életét, akkor ezentúl már nem fog sikerülni. Szabad vagy. Tied a döntés, tied a 
felelősség. Csak mindent tudnunk kell, mert máskülönben nem tudunk segíteni.” 
Én akkor már elég gyakran publikáltam a helyi lapokban, meg olyan almanach 
szerű nagyobb kiadványokban, sőt Pesten is közölték a verseimet, de még min
dig nem számítottam írónak. Mikor ideiglenesen Debrecenben megalakult az új 
kormány, a kormány első akciója az volt, hogy elindítsa a felszabadulás utáni első 
irodalmi folyóiratot, a Magyarokat. Debrecenben volt papír, volt nyomda, csak 
írók nem voltak. Hadifogságban voltak, vagy a fronton. Debrecen nem volt olyan 
nagy város, hogy ne tudták volna, mit csinál a Szabó lány, s felkerestek, elkérték 
a verseimet, közölték. Úgyhogy, amikor a kormány Pestre ment, felköltözött a 
Magyarok szerkesztősége is, amelynek már volt egy bázisa, s a kormány vona
tával én is Pestre jöttem. Pesten nagyon hamar a minisztériumban az irodalmi 
főosztályra kerültem filmügyi referensként. Az nagyon praktikus volt, mert sem
mi se volt, se film, se referencia. Ellenben volt egy óriási terem, a falai telis-te- 
le polcokkal, s azon mind-mind forgatókönyv. Annyi forgatókönyvet olvastam, 
hogy megtanultam magam is írni azt. Az nem zavart -  ha az ember nagyon fiatal, 
akkor egyáltalán nem feszélyezett -, hogy a terem a negyedik emeleten volt és az 
épület közepe hiányzott, elvitte az akna, csak körben maradt olyan 25 cm-es pe
rem, azon sétáltam, hogy mindig kivehessem az új forgatókönyveket. Én mindezt 
nem éreztem veszélyesnek, csak az altiszt verte magát a földhöz kinn a folyosón 
és üvöltötte, hogy végem van, meghalok. Látni sem bírt, kiment idegességében 
hányni. Én nem féltem semmitől, persze ma már tudom, hogy ilyesmit nem tesz 
az ember józan ésszel. Azután pedig éppen a minisztériumi munkám révén meg
ismertem a színpadot. Hátulról is bemehettem minden színházba, de nemcsak 
előadást, hanem próbákat is nézhettem. Ez időre nagyjából mindent megtanul
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tam, ami a versírási mesterséghez kellett. A Magyarok után minden magyarországi 
folyóirat kért tőlem verset publikálásra. Ez tartott egészen odáig, amíg meg nem kap
tam a nálunk akkor legrangosabb irodalmi díjat, a Baumgarten-díjat, amit aztán még 
aznap vissza is vettek tőlem. Akkor kezdődött nálunk a személyi kultusz néven ismert 
irodalmi-politikai hullámverés, aminek az én Baumgarten-díjam volt az első áldo
zata. Reggel kaptam, délben már visszavették. Akkor már férjnél voltam (előtte egy 
esztendővel mentem férjhez) és szerencsés voltam, hogy egy ilyen élményt valakivel 
megoszthattam. S nemcsak ezt az élményt, hanem az egész életet minden terhével és 
nehézségével, katasztrófájával, minden kikerülhetetlen élével és bogáncsával sikerült 
megosztanom azzal az egyetlenegy emberrel, aki pontosan olyan férj volt, mint ami
lyen anya az anyám, és apa az apám volt, az a tökéletes társ, aki a másik önmagam. 
Ma sem érzem, hogy elvesztettem, s nem érzem, hogy meghalt. Megint elmondom: 
akit az ember annyira szeret, mint ahogy én szerettem a férjemet, annak a halálára 
a tudat másképpen válaszol. Tudomásul veszi, hogy egy más közegben kell keresni, 
integrálódik a többi holt közé, úgy, mint a Kékszakállú hercegben. Ha kinyitom azt 
az én ajtómat, legelöl a férjem áll. Különben ő is író volt, csak sokkal szerencsétlenebb 
körülmények között dolgozott. Én is megkaptam ugyan a magamét a személyi kul
tusz idején, csak nekem más volt az alkatom, a természetem, és százszorta könnyebb 
gyerekkorom volt, mert én két tündér árnyékában nőttem fel, neki pedig csak árnyék 
jutott, neki nem voltak olyan szülei, olyan iskolája, nekem az iskola is boldogság volt. 
Én tulajdonképpen alkatomnál fogva optimista vagyok, és derűs, nagyon barátkozó, 
nem ismerem a formalitást. A férjem olyan volt, hogy anélkül, hogy ismerte volna azt 
a fogalmat, hogy gőg, mindenkit egy kicsit távol tartott magától. Én mindenkinek a 
nyakába esem, mert nekem éreznem kell az emberek melegségét, még a bőrét is. Szá
momra az, hogy elidegenedés, sosem volt, nem is értem azt, hogy hogyan kell csinálni.

- Költőként kezdte, 5 lett Önből népszerű prózaíró...
-  Elmondom az igazságot: azért hagytam fel a versírással, mert már úgy untam 

magam, hogy az elképesztő. Nem tudtam mást írni a lírában a személyi kultusz idején, 
csak azt, hogy rettenetesen rosszul érzem magam. Hát mindenki rosszul érezte ma
gát, mindenkinek megvolt a saját keresztje! Elkezdtem mohón figyelni. Mint ahogy 
Szondy tanár úr tanított annak idején, hogy figyeljem csak meg a házakat a Kossuth 
utcában, kiderült, ugye, hogy nem ismerem azokat. Nos tehát a saját bánatomról, meg 
a saját megalázottságomról, mivoltomról fordítottam el a saját tekintetemet, és arra 
gondoltam, hogy megnézzük azt a „Kossuth utcát”, illetve Magyarországot. Akkor 
nem verseket fogunk írni, hanem megírjuk, milyen Magyarország. És írtam. Attól 
fogva jöttek a regények egymás után. Ekkor született a Freskó. Közben rájöttem, hogy 
nagyon szeretek elemezni. Utána pedig, mikor már bőven regényíró voltam, egyszer 
csak a Jókai Színház (most Thália) igazgatója felhívott telefonon, és megkért, írjak 
egy színdarabot. „Nem tudok” -  mondtam. „De tudsz! Hiszen minden regényednek a 
befejezése olyan, mint egy drámai anyag lezárása” -  válaszolta, s így született az első 
drámám, a Kígyómarás, ami a Disznótor című regényem színpadi változata.

- Említette első regényét, a Freskót. Ebben a művében ábrázolja először férfi hő
sét különös férfi-madonnának. Mennyire tudatos ez a férfiábrázolás?
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-  Teljesen tudatos. Itt is a gyermekkori emlékekig kell visszanyúlni. 1917 ok
tóberében, mikor megszülettem, anyám gyermekágyi lázat kapott. Megfertőző
dött, olyan beteg lett, hogy csaknem két évig feküdt. Az első felém hajló arc, az 
engem ápoló, cuclisüvegből etető lény az apám volt. Anyám nem tudott szoptatni, 
mert újra és újra elgennyesedett a melle. Apám Debrecen városi tanácsnoka volt, 
a városházára, apám hivatalába gyakran felvittek, s az ottani hajdúk, paraszt
legények öblös nevetése kísérte végig gyermekkoromat. A hajdúk őrszobájában 
várhattam meg apámat, így hát gyakran velük is ettem bicskahegyről lekapkodva 
a szalonnát. Játszottak is velem, aki ráért, a levegőbe hajigáit, vagy bújócskázott 
az ölfák között, ha meg elálmosodtam, lefektettek a csimbókos bundák közé, s be 
is takartak. Mikor nagyobb lettem, barátaim lettek a környéken lakó iparosok is, 
a suszter, a szabó, a fűszeres, a cukrász. Műhelyeikben mindig csak akkor kap
tam valamit, amikor feleségeik nem láttak. Igen, az én Madonnáim mind férfiak, 
Anzsu és Pista bácsi arcából az édesapám, a debreceni hajdúk és gyermekkorom 
iparos barátai néznek rám.

-  Ennek ellentétében furcsa egy nőábrázolásról tanúskodnak regényei. Női 
hősei dacosak, elszántak, megzabolázhatatlanok, hajlíthatatlanok, erősek.

-  Nem tudom, miért furcsa ez. Hiszen amióta nő a nő, azóta van anyatigris 
is, és én csak az anyákról hallottam azt, hogy úgy küzdenek családjukért, gyer
mekeikért, mint a vadmacskák, vagy mint az oroszlánok. A mi családunkban so
sem dívott az a legenda, hogy a férfi erős, a nő gyönge. Születésemtől azt láttam 
magam körül, hogy a férfi ideges és törékeny, csak kapkod, mindent összevissza 
csinál, aztán ha baj van, megijed és elbújik a felelősség elől, szegény feleségének 
kell rendbe hoznia mindent, anyagilag is, erkölcsileg is. Amit a családunk tör
ténetéből, közeli és távoli rokonok, dédszülők, nagyszülők, nagynénik sorsáról 
ismertem, s körülnéztem a világban, a saját tapasztalatomból is csak ezt kellett 
következtetnem, hogy marcona, mindent elintéző, vasidegzetű férfiak csak az iro
dalomban léteznek, ám a fogukat összeszorító, minden testi-lelki szenvedést kiál
ló nőket lépten nyomon találni a közvetlen környezetben is. Erre tanít egyébként a 
természet is: egy percig se hittem, hogy a bölcs világrend az utód világrahozatalát, 
táplálását, védelmét éppen a gyengébb nemre bízta volna. Nálunk generációk óta 
mindig nők tartották a vállukon a létet, epikai mondanivalómban is így rögzül 
meg a figurájuk, ahogy a magunk családjában láttam őket, olyan bátorságot és 
erőt sugározva maguk köré, mint az Anyaföld.

-  Azt hiszem, hogy a határon túl, így nálunk is, a legnagyobb népszerűségnek 
a Régimódi történet örvend. Mit gondol, miért lett olyan népszerű ez a műve?

-  Hát azt én honnan tudjam?! Az tény, hogy egyike vagyok azoknak a magyar- 
országi íróknak, akik át tudtak törni a határon túlra is (amit írok, azt huszonhat 
nyelven „írom”), de hogy miért, arra már nem tudok válaszolni. Valószínű, hogy 
az a magyarázata, hogy én sohasem akartam úgy írni, mint mások. Abszolút nem 
akartam úgy írni, mint a franciák, úgy sem, mint az amerikaiak vagy az ango
lok. Soha nem is érdekelt, hogy kijutok-e vagy sem külföldre. Engem az érdekelt 
mindig, hogy a saját országom hogyan fogad, ki tudom-e saját népemet fejezni. 
Az én mértékegységem mindig az volt, hogy a magyar ajkú ember, legyen az haj
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dúsági faluban, vagy ott, a ti városotokban, vagy bárhol, megért-e. Aztán fur
csamód még nemzetközi díjat is kaptam az Abigélre. Hogy miért lett népszerű a 
Régimódi történet? Azt hiszem, azért, mert az emberek rájöttek, elkezdtek gon
dolkodni azon, hogy nemcsak Hannibál és nemcsak angliai Erzsébet, vagy egy je
lentős ember, Kossuth Lajos, vagy nálatok Tito élete megírandó és érdekes, hanem 
bárkié. Az emberek rájöttek, hogy Jézusom, velünk ez, meg ez, meg ez történt. 
Majdnem azt mondhatnám, hogy modernek számít a Régimódi történet, mert 
tipikus századvégi magyarországi értelmiségi család élete modelljének számít. A 
játszott zongoradarabtól, a zongoratanítástól, a művészi hajlamtól és az elveszett 
lehetőségtől kezdve a dzsentri könnyelműségig, a pazarláson, a tönkremenésen, 
az elúszott földbirtokon, a közös mániákumon túl egy olyan fajta társadalmi 
képletett mutattam be, mintha szándékosan nem is a családomat akartam volna 
megírni, hanem a századvégi Magyarországot. De miután jól ismertem Krležat és 
Andrićot is, szerintem a Monarchiában, akár Zágrábban, akár Belgrádban, akár 
Prágában vagy Budapesten, a Monarchia teljes területén 1914-ig és még utána is, 
ha eltérő módon is, de biztos, hogy volt rengeteg ilyen azonos jegy. Olyan például, 
hogy Hegedűs Géza kollégám azt mondta nekem: „Te, az én szüleim pont abba a 
szállodába mentek nászúira, ahová a tiéid." Mert abban a korszakban mindenki 
Velencébe ment nászútra. Ma egy józan ember nem megy Velencébe nászútra, 
szerintem tőletek sem, azt hiszem (tekintettel arra, hogy ma már senki sem megy 
nászútra). Velence ma már bármikor elérhető, kiment a divatból, de akkor divatos 
volt. Nagyon. Valaha arra volt jó, hogy az erkölcstelen életkezdés külső jelei minél 
távolabb legyenek a szűzies szülői háztól. Akkor gusztustalan, erkölcstelen gon
dolat volt, hogy az ifjú férj megölelje ifjú feleségét, de ha már meg kellett lennie, 
akkor történjék az több száz kilométer távolságban.

-  „Egyszerre itt a múlt, most szállsz még csak igazán, mint akkor, közös 
utunkon..** A Megmaradt Szobotkának keletkezéséről mit tudna mondani?

-  Két utam volt: vagy menten utána halok, vagy föltámasztom. Nem tudtam, 
mibe fogok, neked mondom csak el, mibe került, milyen érzés volt a temetés után 
egy hónappal mindennap kelni hajnali háromkor, napközben egy kicsit aludni, 
de a könyvnek el kellett készülnie, hogy élni tudjak tovább. Szeretni csak egyféle
képpen lehet: fő foglalkozásként, teljesen és lemondással, akkor nem érzitek, hogy 
nehéz, nincs mértékegységetek, nincs időszámítás, és főleg nincs ára. Megkötötte 
a Magvető Könyvkiadó az irodalmi szerződést, egy szál Szobotka-könyvet nem 
találtok Magyarországon. S most már nincs olyan felsorolás, amelyből a neve 
kimaradna, antológia sincs. A Szobotka-hagyatékot én gépelem és szerkesztem. 
Most már mindenki Jánoskája, egy kicsit szégyenkezve, egy kicsit azzal az érzés
sel, hogy ne haragudjunk, se én, se ő. A köztudat elvállalta, befogadta. Vállaltam 
azt a munkát, amellyel biztosítom, hogy minden műve megjelenjen, s ezzel talán 
állíthatom, hogy teljesítettem azt a kötelességemet, amit egy írótársam halála rám 
hárított, s teljesítettem azt a feladatomat is, amit kettőnk családi kapcsolata ma
gával hozott. Ha ezt nem teszem meg, úgy éreztem volna, hogy megcsalom, hogy 
valamit, ami a leglényegesebb, ami elpusztíthatatlan, azt cserben hagyom.
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-  A Régimódi történet önéletrajz, a Megmaradt Szobotkának életrajz. E két 
műfaj mennyire lehet objektív és reális?

-  Amint olvashattad, nem titkoltam el semmit, és nem szépítettem. Én azt hi
szem, itt megint a szeretetben kellene magyarázatot keresnem. Itt van például ez 
a nyomorult Arthur macska, akit -  mint minden állatot az életemben -  természe
tesen szeretek. Nézzétek meg, mit csinált a blúzommal, merő egy szőr vagyok (az 
orromhoz is azért nyúlok folyton, mert szőr megy bele). Hát előveszem majd azt 
a speciális, csodálatos macskaszőr kefét, ami leszedi a szőrt, és nem verem meg az 
Arthur macskát, és nem vonom felelősségre. Mivel nagyon szeretem, tudomásul 
veszem, hogy vedlik, hogy hullik a szőre. Tudomásul veszem, és ennek következ
tében kénytelen vagyok huzatot is húzni a bútorra, amit különben nagyon utá
lok (emlékeztek, megírtam a Mózesban, hogy Hugi mennyire sajnálja mindig a 
székeket, mert a huzattal nem tudnak lélegezni, s Hugi mindig azt akarja, hogy 
tudjanak a székek lélegezni). Valahol tehát, ha az ember nagyon szeret valakit, 
akkor a fogyatékosságait és hibáit is természetesen látja, de ez nem zavarja. Ha az 
ember Isten volna, akkor biztosan nem volna hibája, de mert ember, hibája is van. 
Saját magamat sem szoktam kímélni. Minden butaságomat, minden tévedésemet 
azonnal közhírré teszek. Én voltam az, aki egyébként nagyon könnyen tudtam 
bocsánatot kérni, s én voltam az, aki, ha valami bajt csinált (például felgyúlt a 
függöny, mert nem húztam félre, nem vittem ki az égő csiklit), akkor azonnal 
mondtam, jelentettem, hogy én voltam a bajcsináló. Nem azért, mert megijedtem, 
csak hogy minél előbb túljussak a dolgon. Se azt nem mondtam, hogy a szél, se 
azt, hogy a fivérem... A hibáival együtt szeretem azt, akit szeretek, és a hibáival, 
fogyatékosságaival együtt kell ábrázolni is. Anyu sohasem értette meg azt, hogy 
egy frigid test nem értheti meg a szerelmet, nem tudja, mi a test öröme, de ettől 
még tündér volt az anyám, és senki sem szerette őt kevésbé, sokkal inkább azt vet
tem észre a visszhangból, hogy sajnálták, hogy valamit kihagyott az életéből, azt 
a teljes beteljesülést, ami a mindennapi életben kell a szerelemhez. Éppúgy láttam 
apám könnyelműségét, mint Szobotka merevségét, oldódni nem tudását. Anyám 
úgy hívta a férjemet, hogy azt mondta: „Fiam, vannak egyszobás lakások, és van
nak egyszemélyes emberek." Szobotka egyszemélyes ember. „Te, ez rajtad kívül 
soha életében másra nem néz. Mint a gyerek az anya köldökzsinórjával, benned 
van ez az ember, az életedben van ennek az embernek az élete. Ezt vedd tudomá
sul/* Tudomásul vettem.

-  Volt férjéről és írótársáról azt írja a könyvében, hogy megmaradt 
Szobotkának. Vajon Szabó Magda megmaradt-e Szabó Magdánakf

-  Nem tudom, hogy Szabó Magda van-e? Azt hiszem, hogy van egy asszony, 
akit úgy hívnak, csak azt hiszem, ez a Szabó Magda nagyon sokféle. Mindig az 
és mindig olyan, amiről úgy érzi, lennie kell. Tehát ameddig még gyerek, addig 
a Szabó Elek és a Jablonczay Lenke lánya, s amíg a szülei élnek, addig azért nem 
Szabó Magda, mert a szülei a régi becenevén szólítják, mint ahogyan ő is őket. És 
azután megszakadhat itt az utazás... Az is foglalkozás, ha az ember nagyon szeret 
valakit, mert szeretni csak fő foglalkozásban lehet. Annak se nappala, se éjszakája 
külön nem lehet. Tehát volt egy másik Szabó Magda, akinek át kellett alakítania
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a maga lényét ahhoz a másik emberhez, le kellett fékeznie a maga örökké szaladó 
lényét. Az én természetem furcsán motorikus, a férjemé statikus volt. De ő volt 
az, aki nem volt egészséges, az én motoromat tehát úgy kellett szabályozni, vala
hányszor az utcán mentünk kettesben, hogy én mondjam ki azt: nem tudom, azt 
érzem, változik az idő, fáj a lábam, csak lassabban. Azt akarom mondani, hogy ha 
az ember házas, akkor fő foglalkozásként feleség, s csak ezek után író. Egy ben
nem soha nem változik: az a gyerek, aki valaha voltam, s akiből ezt a mostani ko
romat elértem, akiből eljutottam az öregségig. Nem érdekel, hogy mi a következ
ménye, nem vagyok hajlandó másképpen élni, mint a magam törvényei szerint, s 
nem vagyok hajlandó se mást mondani, se mást írni, mint amiről úgy gondolom, 
hogy igaz. Lehet, hogy tévedek, akkor az az én tévedésem lesz, utóbb majd kide
rül, s az csak az én nevemhez fog tapadni, csak én fogok miatta szégyenkezni. De 
tudatosan mást, mint amit hiszek, nem mondtam, nem írtam, se most, se máskor.

-  Említette, sokféle Szabó Magda van. Hogyan hatnak ezek egymásra? Mek
kora harcba került az, míg eljutott az író Szabó Magda ahhoz, hogy művészi 
hitvallását megfogalmazza: csak azt írja le, amiben hisz?

-  Ó, az könnyű volt, nem került az harcba. Hála Istennek, olyan szigorúan 
neveltek, olyan szigorú iskolába jártam, hogy megtanultam az önfegyelmet. Az 
Isten megadta, hogy a kedvenc ételem a kenyér. A kenyér meg a rántott leves. Mit 
lehet egy emberrel csinálni, milyen veszélyeztetettségnek teszi ki magát egy em
ber, akinek a kenyér a kedvenc étele, nem az osztriga?! A mi családunkban nem 
szokták latolgatni, mi mennyibe kerül, kifizetjük annak az árát.

-  „A gyermekkorom fényes volt, tökéletes, felejthetetlen“ -  hangsúlyozta 
többször. Miért tartja ezt annyira fontosnak az életében?

-  Az ember életének első tíz évében történnek a legfontosabb dolgok. Akkor 
készül föl az életre testében-lelkében egyaránt. A pályaválasztás mikéntje, a gye
rek érzelmi élete, szókincse stb. függ ettől. Más egy olyan gyereké, akit tíz évig 
vernek, s megint más egy olyan gyereké, akit tíz évig becéznek, akit tíz évig racio
nálisan szeretnek, és racionálisan felkészítenek az élet várható nehézségeire. Miu
tán nagyon nehéz volt Magyarország akkori gazdasági helyzete, folyton szembe
sültem azzal, hogy a kenyér biztosítása mellett csak a fegyelemmel és a szeretettel 
lehet kárpótolni mindent. Voltak nekem gazdagabb és jobban kereső osztálytár
saim életrevalóbb apákkal, mint az én apám volt, más táplálékkal étetett (mint a 
csikót parázzsal), de én ismertem minden virágot, minden bogarat. Apám kiveze
tett az erdőbe és fogott nekem szarvasbogarat, megnéztük jól, s aztán visszavittük 
az erdőbe, mert nálunk még az állatoknak is szabadon kellett élniük.

-  Tündér Laláról ju t eszembe... Az emberek valóban tündérek?
-  Bizony. Csak most igen ocsmány tündérek, és szerintem össze kellene hív

ni a tündérek államtanácsát, hogy az egész rakétakérdést lebonyolítsák: legyenek 
szívesek, szüntessék be az atomféléket, és állítsák vissza a tűzbagókat. Különben 
van egy kollégám, Gáspár Margit, aki megírta a Fekete császárt, tulajdonképpen 
science-fiction, ami arról szól, hogy születik egy tudós, aki képes arra, hogy ki
vonja az atomfelfedezések képletét az emberek tudatából. Kiderül azonban, hogy 
ez sajnos mégis képtelenség, mert ezzel együtt minden kivonódik. Tehát amikor
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ez a folyamat megkezdődik, hogy eltűnik az atom tudata, ugyanakkor az atom 
felfedezésének nagyjából azonos időpontjával keletkezett orvosi és technikai fel
fedezések is megsemmisülnek. Ennek következtében, amikor az a bizonyos Feke
te császár szepszist (gyulladást) kap a lábában, nincs antibiotikum (ami már az 
atom felfedezésekor létezett), s utolsó orvosi megoldásként marad a csontfűrész, 
az amputálás, le kell vágni a császár lábát.

-  A háború milyen nyomot hagyott az írónőben?
-  Az énemből tulajdonképpen hiányzik az a fiatal lány, aki átélte azt az egész 

időszakot. Nem jó az, ha az ember nem ismeri azt a szót, hogy félelem. Nem volt 
az normális állapot, hogy az ember átélje a szőnyegbombázást úgy, hogy egy hegy 
tetejéről egyszerre látja égni Szatmárt Bihar-megyében, meg Nagyváradot, köz
ben a feje felett meg potyognak a bombák. Ugyanakkor viszont, amikor a tank 
bejött a kapunkon, úgy egyszerűen át a deszkakerítésen, apám kirakta a langyos 
esőre a hatvanhárom fajta kaktuszgyűjteményét, amiből nem maradt meg sem
mi, hát ez egy olyan fajta trauma volt a számomra, mintha elütött volna egy jár
mű, és eltörött volna a kezem, lábam.

-  Köztudott, hogy nem szereti a temetéseket. Mégis vissza-visszatérő motí
vum műveiben. Miért?

-  Pelikán nagynéném temetése (akit én nagyon szerettem) volt nekem az első 
temetési élményem. Pelikán volt mindaz, amit az ember meg szeretne szerezni 
magának. Pelikán bőkezű volt. Pelikán megértő volt. Pelikánnál mindig volt 
alma, nála be lehetett menni a disznóólba. Néztem a temetést, az arcokat. A sírnál 
találkoztak a rokonok. Mi újság nálatok? Mi van Lacival? Egészséges? Aztán elte
mették Pelikánt. Mindenki élte az életét, még temetés közben is idegesek voltak. 
Meddig beszél a pap? Ez borzasztó, ez nem tágít... Ez a temetés-motívum magya
rázata. Ez annyira rögzült bennem, hogy ezért építettem föl a Freskót főleg egy 
temetésre. Szerintem a gyász a családtagok életében egy túl erős sokk. Még annak 
is, aki fegyelmezetten él és álarcot visel, a gyász percében azonban ez lesiklik az 
arcról. Vagy nem. Akkor az is elárul valamit. Tehát a könny plusz-mínusz valamit 
tudósít. A gyász és a temetés rendkívül jelentős, nagyon jellemző minden kor
szakra, népre és emberre.

-  Az idő és térkezelése is sajátságos...
-  Nekem minden egyszerre történik. Emellett neked is minden egyszerre van, 

csak még nem figyelted meg. Szerintem nincs olyan jelenség, ami egyértelmű.
-  Ezért fordul a történelem felé?
-  Azért fordulok, mert nagyon szeretem és legőszintébben érdekel. Először a 

pun háborúról és a földközi-tengeri hegemónia kérdéseiről és gazdaságpolitiká
járól írtam. Nagyon szeretem a férfias férfiakat, és főleg az államférfiakat. Egy
szer, amikor egy Petőfi pályázatra kellett dolgoznom, azt mondták, bármiről ír
hatok, csak az legyen Petőfi korabeli szellemben. A magyar történelem bármelyik 
szakaszáról, korszakáról, amely ilyen módon ábrázolható. Rájöttem arra, hogy 
történelmünkben az első óriás forradalom mindenképpen Szent István idejében 
zajlott le, de... Szent Istvántól szerintem sokkal nagyobb az apja, mert István csak 
azt végrehajtotta, amire tanították, de az annak a pogány Gézának a koncepciója
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volt. Érdekes volt, amíg minderre rájöttem. Én akkor megírtam a Fényes napot, 
amely most már standardizálódott, ami Szent István alakját illeti. Az embereket 
is iszonyatosan érdekli a történelem. Nemrégen voltam egy olyan író-olvasó talál
kozón, ahol nekem nyolc évre adtak anyagot történelmi drámához, hogy „írónő, 
kérem, tessék ezt is, meg ezt is megírni".

-  A mai dráma, a mai színpad mennyire tudja tükrözni a mai társadalmi 
problémákat?

-  Nem tudom. Amennyiben a mai modern színpadi ábrázolásra gondolsz, 
akkor a válaszom az: megnézem, tudomásul veszem, csak nem szeretem. Nem 
szoktam utánozni senki elgondolásait. Ezt sem. Nekem nem áll jó, ez nem az én 
világom, nem az én hőseimé. Én nem ismerek tétova embert. Azaz, hogy ismerek, 
csak azok nem az enyéimek. Nekem nem állna jó olyan témákhoz hozzányúlni, 
amiben nem hiszek. Én szeretem a harcos embert, én szeretem, ha az embernek 
van életcélja. Nekem semmi különösebb érzékem nincs a perverziókhoz, és soha 
nem jutott eszembe olyasmi, hogy szerelmes tudok lenni egy lóba. Én úgy gondo
lom, megtaláltam a magam kifejezési módját.

-  Ön szerint van katarzisf
-  Hát hogyne! Persze, hogy van. Mint ahogyan tragikus konfliktus is van a 

pici ember magánéletében.
-  Mi az tró dolga?
-  Az író azt nem tudja előre, hogy kinek, de mindig valakinek ír, és lehet, 

hogy soha nem fogja megismerni azt az ismeretlent. De mindegyik író mindegyik 
műve olyan, hogy egyszer gazdára talál, meglehet, ezer vagy kétezer évvel azután.

(1984)
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ÁLMOK NÉLKÜL AZ EMBER 
ELVÁLIK AZ ÉLETTŐL

Beszélgetés Mándy Ivánnal

Az Aulich utca sarkán lévő kis cukrász
dában volt a találkánk. Mint utóbb kiderülty 
voltaképpen ez volt az író törzshelye. Dél
előtt reggel kilenctől délig itt húzódott meg 
egy asztalnál és alkotott. A felszolgálónők és 
a cukrászok már mind ismerték. „Jó napot, 
művész úr!” -  köszöntötték barátságosan, 
mire ő gálánsán, méltóságteljesen megemel
te kalapját. Nem hiszem, hogy a szikár, kissé 
kopottas öltönyű úriember sokaknak szemet 
szúrt volna a hétköznapokban. A cukrászda 
maga sem volt egy fényes, elit szórakozó
helye a városrésznek (bútorzata nagyon is 
századvégi volt), rajtunk is nagyot néztek, 
amikor betévedtünk, de mivel hogy a „mű
vész úr” rendelt, gyors volt a kiszolgálás. Az  

ablak melletti, a kora délutáni langy napsütéstől felmelegedett, világos sarokrészt 
választottuk ki a letelepedéshez. Vigyáznom kellett nagyon, hogy a tenyérnyi kerek 
kis asztalkán fel ne borítsak valamit. Nem is tudom, hogy fért el ott, egy rakáson 
három kávéscsésze (kistányérostul!), három pohár víz, három szelet sütemény (kis
tányérostul!), a magnetofon, no meg a cigarettásdoboz. A „művész úr” csodálatos 
helyzetfelismerő képességével rögtön szerényen háttérbe húzódott (vagy csak attól 
tartott, egyszer csak megmakacsolja magát a színültig megpakolt asztalka és leveti 
hátáról a terhet?), arrébb tolva székét, tenyerét a térdei közé szorítva összekuporo- 
dott-zsugorodott -  mákszemnyivé alakult. Ez az alázattal, megbecsüléssel teli gesz
tusa olyannyira megható volt, hogy rögtön ott éreztem a gombócot a torkomban. 
Csak a kiskanalak csilingeltek-locsogtak a kávéscsészék széléhez ütközve, különben 
„harapni” lehetett a csendet. (Talán jobban le tudnám rajzolni, színekkel megfeste
ni hármunk akkori különös, meghitt, ám néma, tekintetekkel tapogatózó ismerke
dési kísérletét, mint most szavakkal.) De aztán lenyomtam a magnetofon gombját, 
s a kattanás bennünk is kinyitott egy szelepet...
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-  Egy idézettel kezdeném: „A döntő dolgok hamar kiderülnek. Az ember fel
fedezi a törvényeit, és akkor megpróbálhat valam it A hang, az a bizonyos egyé
ni stílus, mázli dolga. Vagy van, vagy nincs” Hát hogyan és mikor is történt az 
a bizonyoz felfedezés, az önmaga törvényeire való találás?

-  Nagyon korán és észrevétlenül, de már az indulásnál, ha ösztönösen is, rög
tön rátaláltam a saját hangomra, a saját törvényeimre, arra, hogy erős élmény
szerűség kell nekem ahhoz, hogy írni tudjak. Első novellámnak (na azért ez egy 
kicsit nagyképűség!) már a címe is jellemző volt: Egy ember elaludt. Ebben az 
írásomban sem történt semmi, mint ahogy a későbbiekben sem, de Tisza Kálmán 
téri ihletésű volt, ami nekem egy őstalajom. Egy fejelő bajnokságon vettem részt 
(ott fejeltem az Ádler Tibivel), és közben jött egy csavargó, aki azonnal lefeküdt 
egy padra, és elaludt. Fejelés közben eltűnődtem rajta. Hogy honnan jött, azt kö
rülbelül tudni lehetett, de hogy hova megy, és egyáltalán van hova mennie, tarto- 
zik-e hozzá valaki, van egy hely, ahol befogadják, ahol lefekhet, mármint azon a 
pádon kívül... (Az eredményen meg is látszott, töprengésemnek köszönve 6:0-ra 
elvesztettem a bajnokságot). Szóval bármilyen rossz is volt az írás, az indulás
hoz jó volt. Ezután elkezdtem figyelni a környezetemet. Akkor a Hotel Adriában 
laktunk -  ez a Tisza Kálmán tér egy kis mellékutcájában volt, a Franciakulcs 
című könyvben ezt a szállodát nagyjából meg is írtam amely igen érdekes volt 
a maga teljes lepasszoltságában, s egy eleven, élő, dús anyagot adott. Addig min
den rendben is volt, amíg csak a duplafedeles füzetbe, vagy a cetlikre írtam. A 
baj akkor kezdődött, s ugyanakkor munkásságom második korszaka is (hát igen, 
ez is nagyképűség!), amikor közölni kezdték az írásaimat, s amikor egyszerűen 
elromlottam. Elkezdtek nekem mindenfélét beszélni arról, hogy mi is az a no
vella, hogy annak van eleje, közepe, vége, s akkor kezdtem kitalálni, öregembe
rek szereleméről írni, meg teljesen élménytelen dolgokról. Ettől ez még persze 
lehetett volna jó is, amit csináltam, talán egy más író kezében, de nálam ez nem 
ment, idegen volt tőlem ez a világ. Nem mondom, ki lehet találni, szerencsére az 
irodalomnak nincsenek törvényei, de azon belül minden írónak megvan a saját 
világa. Szóval, ha valaki alkalmatlan volt arra, hogy kitaláljon, akkor én az vol
tam. S akkor valamelyik szerkesztő, azt hiszem, épp az Életnél Thurzó Gábor, 
akivel egyenletesen rossz viszonyban voltam, azt mondta, hogy ilyet „tipikusan 
kikopott újságírók szoktak írni”. Öregemberek szerelmei, meg reménytelenség! 
Ennél már csak a Mese az írógépről a rosszabb, ami a maga módján jó, de az nem 
biztos, hogy nekem is megfelelő, fgy találtam vissza a Tisza Kálmán térre. No, 
meg apám segítségével, aki a kezdet kezdetétől, amikor az ötödik gimnázium
ból kimaradtam, támogatott és megértett, hogy nekem nem megy az iskola, és 
hogy én írni fogok. Ő tanított meg arra, hogy nézzek körül, ami igazán nem volt 
nehéz, mert élményeket dúsan adó környezetben éltem. Ismét felfedeztem ma
gamnak tehát azt a világot, ahonnan valójában már egyszer elindultam, s ezután 
már folyamatosan és váltakozó eredménnyel alkottam meg azt az írói világképet, 
amelyet sajátomnak mondhattam. Tehát vissza találtam a Tisza Kálmán térre. 
A szinte naturális élményanyag mellett fontos szerepet játszottak az álmok. Az 
a csekély fantázia (na, ne álszerényeskedjünk!), szóval a fantázia, ami valahogy
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mégis csak bennem van, az az álmokból lépett elő, lények és kísértetek, de ezek is, 
enyhén szólva, köznapi kísértetek, megvan a maguk érdekessége. Míg mások éj
szaka látnak kísérteteket, ami rendben is volna, addig engem mindig délután láto
gattak meg (úgy, ahogyan maga itt ül mellettem). Ez először a Gyár utcában, ahol 
születtem, történt meg velem, aztán elkísértek Kőbányára, a Pongrác útra, majd 
a Tisza Kálmán térre, ahol megismertem a teljes nyomort is (azaz remélem, hogy 
ez volt a nyomor mélypontja). Mindez, mint ahogyan említettem már, nagyon 
érdekes élményanyagot nyújtott, de úgy éreztem, belepusztulok, amíg mindezt 
valamiképp papírra átmentem.

-  Az írók közül kik hatottak munkásságára?
-  Az írók nem nagyon befolyásoltak. Az északiak és az oroszok álltak közel 

hozzám. Meg később Krúdy és Gelléri. Ők is csak annyiban, hogy rájöttem, náluk 
sem a cselekmény a fontos, hanem a hangulatból való építkezés. Azt hiszem, az 
a szerencsétlen Krúdy is egész életében valami cselekményt akart magából kifa
csarni, csak a tehetsége, hála istennek, ellenállt. Hemingwaynek a hallatlan tisz
tasága, egyszerűsége és eszköztelensége ragadott meg. Persze, hogy ez nem volt 
valódi eszköztelenség, hiszen nagyon is szemmel láthatóak az eszközei. Valaha 
régen, a Centrál kávéházban (amely, mint mindegyik, később elsüllyedt, ki tudja, 
hova) a rádió egy irodalmi estet rendezett. Rajtam kívül ott volt még Zelk Zoltán, 
meg színészek és az előadók. Hemingway Tiszta, világos kávéház című novellá
járól kellett szólnom néhány szót, mielőtt a színész felolvasta, hogy mitől olyan, 
amilyen. Elkezdtem mondani, hogy nagyon eszköztelen, nagyon puritán, szép és 
tiszta... és akkor egyszer csak megálltam. A fészkes fenét! Mindettől rossz is le
hetne, mint a frász, hát nem tudom megmagyarázni. Ez egy személyiség csodája, 
ez egy varázs.

-  A Nyugat nemzedékéből kiket ismert, olvasott?
-  Tény, hogy a Nyugat köré csoportosuló nemzedékkel nőttem fel, de aránylag 

kevésbé rajongtam értük. Szeretni azért sokakat szeretek. Például Móricz Zsig- 
mondot (ez sokan nem értik meg, hogyan fér össze nálam Krúdy Móriczcal) na
gyon sokra tartottam. Kiváló novellista, nagyszerű író. Ő locsog, hát locsogjon, 
ha ez a természete, ez nem feltétlenül hiba. Dickens is agyonírt mindent. Móriczot 
igazán megpróbálták tönkretenni az ötvenes években. Másképpen, mint Koszto
lányit, vagy Tóth Árpádot, de alapos munkát végeztek azzal a „plakát Móriczcal”, 
amit az olvasók elé raktak. Hogy kit szeretek még? Ady Endrét. Ha Ady nem is 
jelentette az egész Nyugatot, de ő jelentette mindazt, ami miatt az egész addi
gi magyar költészet megváltozott. Kosztolányi állt hozzám mégis a legközelebb, 
mint költő, meg Babits, akit később fedeztem fel magamnak.

-  Elevenítsük fel az Újhold korszakot, az 1945-től errefelé haladó éveket. Az 
Újholdnak (amely nem kis szerénytelenséggel a Nyugat utódja óhajtott lenni) 
szerkesztője is volt.

-  Nálam rosszabb, lustább, önmagával törődő szerkesztője igazán nem volt! 
De egy valakit felfedeztem, s arra büszke is vagyok, Román Györgyöt, aki festő és 
érdekes prózaíró is volt. Furcsa, szürrealista, de ugyanakkor anyagszerű prózát 
írt. Nem volt linkeskedő, aki másoktól szedi össze, ami divatos. Amit letett az asz
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talra, az tényleg az övé volt. Nagy tehetség volt, de tulajdonképpen még ma sem 
tudják felmérni, mit jelentett nekünk a munkássága. Nagyon nehéz, nyomorú
ságos életet élt, nemrégen halt meg. ő  volt az egyetlen, akit felfedeztem. 1945-től 
1948 második feléig igazán szép, pezsgő irodalmi életünk volt. Gondolok itt Kas
sák két folyóiratára, Illyés Gyula Válaszára, a népi írókra, akik között ott voltak 
azért az „urbánusok” is (Szentkuthy Miklós például), a Vigiliára, meg nagyon sok 
más lapra. Előttem látom a Centrál kávéház kabáthegyeit, meg azt az egy feketés 
csészét, amit tizenhatezren ültünk körül. Hallom a viharzó veszekedéseket, csa
tákat (tisztességeseket, mert csakis az irodalomról volt szó), s persze feltűnnek az 
arcok is, Pilinszkyé, Zelké...

-  Kikkel állt barátságban?
-  Mindenkivel jó kapcsolatban veszekedtem, de legtöbbet Lengyel Balázzsal, 

Nemes Nagy Ágnessel, később Rába Györggyel. Szerkesztési témákról, hogy kiket 
közöljek.

-  Lukács Györggyel találkozott?
-  Beszélni nem beszéltem vele, de jól ismertem, nem hiszem, hogy nagyon 

kedveltem. Más alkat volt. A vitáim vele nem irodalmi síkon zajlottak. Amit ak
kor művelt az Újholddal, ne szépítsük a dolgot, az már közel állt a feljelentéshez. 
Életveszélyes volt.

-  A személyi kultusz idejét hogyan élte át, mint ember és mint író?
-  Borzasztóan. Nagyon hamar megfojtották bennem az írót. Az író különben 

is mindenkinek a céltáblája volt. Szerény karrierjét bárki felépíthette azzal, hogy 
az Újholdat kezdte szidni. Az volt a polgári dekadencia, a fertő, a mocsár. Mindig 
az élet sűrűjét emlegették. Tőlem is számon kérték, hogy arról írjak. Az ember 
sohasem lehet kívül az életen, most is, és mindig benne vagyok. Egyesek rend
kívül ócska, primitív irodalmi fogalmakkal dolgoztak, amihez aztán az életnek 
végképp semmi köze nem volt, főleg nem ahhoz, amiről ők állandóan daráltak. 
Olyan napi dolgozatírókat szerettek akkoriban. Hát erre az Újhold nem volt al
kalmas. (Most már sok mindent bánok, főleg akiket prózában közöltünk, mert 
voltak gyenge dolgok is, sajnos. Lehettünk volna sokkal kritikusabbak és szemte
lenebbek, ha erre lett volna idő.) Mindaz, ami 1948-ig létezett, egy csapásra meg
szűnt, a folyóiratok is, meg a kávéházak is. Volt, aki elkezdett lavírozni, gondol
kodni, hogy mit tud tenni, megpróbálni beilleszkedni, de szerencsétlenül jártak. 
Valójában nem tudom, ki volt a szerencsés (ez egy nagyon rossz jelző), szóval, ki 
járt aránylag jobban. Én nem. A természetem ellenállt, és még sokaké. Kezdetben 
biztattak, sőt késztettek bennünket írásra, aztán már nem, hallani sem akartak 
rólunk, akkor kezdtünk úgy igazán ellenséggé válni. Mások fordítottak, nekem ez 
nem ment, így hát hangjátékokat írtam a Gyermekrádiónak. Jobban mondva má
sokét átírtam. Nívótlan írókét. Hát rosszból csak rossz születhetett. Nyomasztó, 
kilátástalan volt az egész. Néha megkaptam Mark Twain vagy Dickens könyveit, 
amelyeket később mégis meggyűlöltem, mert kényszerből olvastam őket. Nagy
jából ebből éltem, nagyon rosszul fizettek, de valamit mégis össze kellett szedni. 
Aztán irodalmi előadásokat adtam vidéken, ami rettenetes volt. Fizikailag beteg 
lettem előző éjszaka, 38-39 fokos lázam lett, ha el kellett mennem vidékre előadást
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tartani. Előadók és társszerzők című novellámban írtam meg az ötvenes évek 
korszakát. Ez a novella 22 évig készült valójában. Átizzadt ing az egész éjszaka, 
ezt az egyetlen sort írtam le 52-ben, a novellát aztán 74-ben írtam hozzá. Kinn 
mászkáltam az erkélyen, lenéztem, láttam egy lányt kutyával sétálni, s hogy-hogy 
nem, akkor rájöttem, mit írjak.

-  Az újrakezdés milyen volt?
-  Lassan emelkedtek fel a zsilipek. Tulajdonképpen az értékrend még nagyon 

sokáig a régi volt. Lassan foszlott szét.
-  A film mikor vált „perdöntővé” a munkásságában?
-  Nagyon régen, még gyermekkoromban. A futball és a film. A futball csak 

élményanyagot adott, az írásban feltárt eszközökben nincs, és nem is lehet nyo
ma, de a filmnek már van, a vágás, amit tudatosan alkalmazok. Egyébként apám 
mondta el azt is, hogy nem kell valakit a feje búbjától a cipője sarkáig leírni, vagy 
elmondani az egész életét ahhoz, hogy jellemezni tudjam. Elég lehet egy öreg ka
bát, kalap is, hogy meglegyen a figura. A premier plánt, a tömörítést a filmtől 
tanultam.

-  Tájak, az én tájaim... Hogyan került az ócska lavór, a pocsolya, a lift, a 
trafik a tájba?

-  Néztem őket. Lényegében az történt, kicsit színpadi nyelven fejezzem ki 
magam, hogy a háttér, a kellékek előre léptek, átvették a főszerepet. Jelenlétüket 
mindig éreztem, csak sohasem tudtam, hogy ezt is meg lehet írni. Aztán jött egy 
pillanat, megláttam egy bezárt trafik vasajtaját, amelyről lelógott egy megfeke
tedett kötél, olyan hóhérkötél. Mindig elmentem mellette, s mintha mindig fe
lelősségre vont volna: most már tessék észrevenni! Először nem tudtam, milyen 
alakokat rakjak köréje, végül ez is megoldódott. Azokat tettem köréje, akik való
ban oda jártak. így aztán megírtam az elhanyagolt, a kivilágított, a nappali és az 
esti fényben álló trafikot, az elárusítókat... Az ember nem tűnt el az írásaimból, ez 
nem igaz, rágalom. Most, az utolsó írásomban, amin jelenleg dolgozom, s ami a 
Tájak, az én tájaim záróakkordjának számít majd, ott igen, ott már nincs benne az 
ember, de ki fog derülni, hogy miért. Magukra maradtak, ez a címe, s a tárgyak 
és tájak valóban magukra maradtak.

-  A műveiben a tárgyak is élnek...
-  Hogyne! A tárgyak is komiszak tudnak lenni. Az öreg székek nagyon is meg

érzik az ellenszenvet, azt, hogy meg akarnak szabadulni tőlük. Gáncsot vetnek, s 
elvágódom. A bútorok, a tárgyak ismerősök. Tudnak sértődékenyek lenni, utálni, 
lenézni, megvetni. Felfedeztem a rossz indulatukat is. Egy kályha iszonyatos tud 
lenni, főleg ha megérzi, hogy valaki fél tőle.

-  A hinta?
-  Inkább féltem tőle. Ráültem vagy rátuszkoltak. Mindig a magasba vitt, s ez 

ijesztett. Rettentően nehéz eset voltam gyerekkoromban. De azért szerettem néz
ni, főleg a lányokat, hogy hintáznak.

-  A felbukkanó arcok maiak, tegnapiak? Valósak vagy álombeliek?
-  Múlt és jelen, álom és valóság nálam abszolút egyben van. Valójában az álom 

is realitás. És egyáltalán mi az, hogy valóság? Az mindenkinek más lehet. Ameny-
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nyire reális, annyira irreális is tud lenni egy szerda délután, vagy az asztal, ami itt 
áll előttünk. Én nem tudom, hogy válhat meg egy ember az álmaitól, kísérteteitől, 
emlékeitől. Álmok nélkül az ember elválik az életétől.

-  Hőseire gyakran mondják, hogy kisemberek. Ön hogyan látja őket?
-  Miért kisember az a Csempepempe?! Hol dől el az, hogy valaki kis ember 

vagy nagy ember? Ha valakinek a lelke nagy, az akkor igenis nagy ember.
- S a  mind sűrűbben felbukkanó apa alakja?
-  Valóban élményszerű figura volt, s tulajdonképpen még ma is azon gondol

kodom, hogy ki volt: újságíró újság nélkül, verseket írt, cirkuszt akart alapítani, 
rengeteg mindent csinált mindenféle támpont nélkül a maga teljes reménytelen
ségében.

-  Nosztalgia, elidegenedés, egzisztencializmus... Sokan ezt is belelátják írá
saiba.

-  Ki nem állom ezeket a fogalmakat. Talán azért, mert mindegyikből divatot 
gyúrnak. Nem azt akarom mondani, hogy nem szeretem a múltat, ha valaki ben
ne van az emlékeiben, akkor én igen. Az Aulich utcát például, ahol most lakom, 
csak úgy tudtam megszokni, hogy még mindig minden délután ott vagyok a Gyár 
utcában. De attól a feltámadó, nagyon hamis és ostoba nosztalgiahullámtól há
nyok. Azok, akik ebből divatot faragtak, azt sem tudják, mi a múlt, mi a jelen, a 
jövőről ne is beszéljünk. Az egzisztencializmus meg valami egészen más. Filozó
fia. Persze nem kétlem, hogy ez is kell az irodalomnak.

-  Mándy Ivánnak, az írónak sokan felróják a zárkózottságát. Idegenkedik 
a vallomástól?

-  Én úgy érzem, hogy egész életemben csupán egyetlen nagy panaszkönyvet 
írok, igaz, nagy adag öniróniával. Lehet, hogy pesszimista vagyok és ezért, de 
utálom a nyavalygó elkenődést. Még akkor is, ha tudom valamiről biztosan, hogy 
teljesen reménytelen, még akkor is a végső küzdelem mellett állok ki. Szóval ez in
kább egy harcos pesszimizmus, aminek természetesen meg vannak az alapjai: az 
élettapasztalat, na meg az irodalmi élmény, amit az északiaktól kaptam. De már 
szerintem az is egy óriási optimizmus, hogy leülök egy darab cetlivel az asztalhoz, 
és megpróbálok írni.

-  Műhelytitkok?
-  Lassan írok. Ritkán vannak nagyobb kihagyásaim, szüneteim, de rengeteg 

anyagot eldobok, kijavítok. Kézzel írok mindig, s utána gépelek. Előre sose tu
dom, hogy mi fog létrejönni, regény-e vagy novella. A mostaniból is, amit regény
nek képzeltem el, csak azt látom, hogy rengeteget dobok majd el, meglehet csak 
egy hídfej lesz.

-  Az ifjúsági regények, a Csutak-sorozat hogyan keletkezett?
-  Nekem a fiatalok is fontosak. Persze dühít, amikor azt mondják, fiataloknak 

nehezebb írni. Van benne valami, de ez így csacsiság. Beérem azzal, hogy épp 
olyan nehéz, mint a felnőtteknek. Egyáltalán -  írni nehéz. Az ember az ifjúsági 
regényekben is a legjobbat akarja nyújtani önmagából. Nálam ez az egész kény
szerből kezdődött az 50-es években, amikor már megengedték, hogy önálló hang
játékot is írjak. Csutakot is láttam, összeakadtam vele valahol az utcán.

24



-  Meddig maradhat fiatal egy író?
-  Hát azt igazán nem tudom. Talán addig, amíg el nem fárad, amíg figyelni, 

látni tudja az utcákat, tereket, trafikokat... Amíg szeme és lelke van mindehhez.
-  A Mit akarhat egy író című írásában írta, Ottlik Géza tanulmányának 

egyik mondatát sajátosan értelmezve: „Mit akar egy regényíró? Remélhetőleg 
regényt írni. Szerény módosítással: Mit akarhat egy író? Bármilyen meglepő, 
írni. A tehetsége törvényei szerint.” Most hogyan válaszolna egy ilyen kérdésre?

-  Ugyanazt, bármilyen meglepő is. írni, s ez épp elég.
(1985)
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AZ ÖREGKOR MÁR AZ ÉLET RÁADÁSA
Beszélgetés Móricz Virág írónővel, Móricz Zsigmond legidősebb lányával

Amikor első novelláim (Mesél a falu) 
megjelentek a 7 Napban, megboldogult gra
fikus kollégám, Szalma László előszeretet
tel illusztrálta őket. „Úgy ír; mint Móricz”
-  jegyezte meg a főszerkesztőnek. Persze én 
semmit sem tudtam arról mi a véleménye 
írásaimról mindaddig, m/g nem került sor 
a „nagy interjúkéra. Az első, ;o/ sikerült 
cikkek után, mar ő ís biztatott, /zogy csak 
folytassam tovább a megkezdett munkát. 
„Kár; /zogy mar nem é/ Móricz Zsigmond” -  
mondta egy alkalommal -  „szívesen olvas
nám visszaemlékezéseit.” „De a Zá/rya, Mó
ricz Vzrag még köztünk van ’ -  fűzte hozzá 
a főszerkesztő, s ezzel már el is döntetett, ki 
lesz a következő interjúalany.

Szégyen ide, vagy oda, nem /gén ismer
tem Móricz Virág munkásságát. Utána olvasva döbbentem rá, hogy hát van is tőle 
egy kötetem (Fasor) a könyvespolcomon, igencsak árválkodik, mert még ki sem nyi
tottam. Valakitől ajándékba kaphattam...

Hát így történt. Aztán már gyorsan peregtek az események. Az idő távlatából 
már csak arra emlékszem, hogy a megbeszélés és a megérkezésünk közötti időben 
az írónővel egy kis baleset történt, eltört a lába, s majdnem elmaradt az interjú. 
Aminek egyáltalán nem örültem volna, annál is inkább, mert már egy peches napot 
átéltem -  ígérete ellenére Mészáros Márta filmrendezőnő nem érkezett vissza a ber
lini filmszemléről - ,  s csaknem „üres kezekkel” tértem haza Budapestről

Állapotához képest Móricz Virág jó kedélyben fogadott bennünket, s a beszélge
tést egy 19. század eleji (vagy még ősibb!), nagy fekete asztal mellé ülve kezdtük el, 
természetesen édesapjáról, Móricz Zsigmondrólfaggatózva.

-  Szerencsém volt, hogy sikerült jó apát választanom. Anyám is egy remek 
nő volt. Igaz, mire én 14-15 éves lettem, közöttük már olyan dráma folyt, ami 
örök életre maradandó sebet hagyott bennem, és nagy megrázkódtatást okozott 
a számomra, de gyermekkorom nagyon kedves, barátságos volt. A hosszú nya
rakat Leányfalun töltöttük, mert apám itt szeretett és tudott dolgozni. Csend és

26



nyugalom vette körül, senki sem zavarhatta itt meg. Ezért nem jártam iskolába, 
hiszen kora tavasztól késő őszig Leányfalun tartózkodtunk. Magántanulóként 
végeztem el még az első gimnáziumot (azaz az ötödik osztályt) is. Leányfalu volt 
tulajdonképpen a szülőföld. A pesti, üllői úti lakásunk is érdekes volt, mert abban 
az időben az Üllői út még szép volt, mint az álom. A városnak a legfiatalabb lom
bos utcája, csupa egészséges szép házzal, ma utálatos, piszkos, túlzsúfolt. De a mi 
gyerekkorunkban még gyönyörű volt. Velünk szemben a klinika állt, mellettünk 
az óriási Ludovika kert. Az úton csak a sárga villamos meg a konflisok közleked
tek. Az autók ritka furcsaságok voltak még. Ó, még a háború után sem volt nagy 
gépkocsiforgalom. Nekünk 1956 után lett újra kocsink, ami a ház előtt parkolt.

-  Az első világháború megviselte a családot?
-  Ha a gyerekekről gondoskodnak a szülők, akkor őket nem nagyon érinti a 

világégés. Felőlük akár háború is lehet, nem értik, mi zajlik odakint. Apám nem 
volt katona, de anyám és apám testvérei azok voltak. Nagyon nagy családunk volt 
ugyanis, főképp apánk oldaláról. A felnőttek természetesen folyton a háborúról 
beszéltek, de én még pici gyermek voltam, semmit sem értettem. Nos, a háborúkat 
és a forradalmakat Leányfalun vészeltük át. A kertben megtermett a főzelékféle, a 
gyümölcsösben a gyümölcs, és tartottunk baromfit is. A kecskét nagyon utáltuk. 
A második világháborúban már nekem is megszületett a két gyermekem (Virág 
és Réka), a testvéremnek is. Szükségünk volt tejre, azt meg nem lehetett kapni. 
Vettem hát egy kecskét. Amikor azzal beállítottam Leányfalura, apám dühösen 
hátat fordított nekem: „ Amikor egy kecske beteszi egy kertbe a lábát, az összes 
fa levele remegni kezd.” -  mondta. És tényleg, undok jószág a kecske, mert hiába 
köti ki az ember a legfinomabb, legharsogobb fű elé, letépi a láncát, és garázdál
kodik. Lerágja az még a diófa ágát is, megeszi még a muskátlit, rózsát is, amit 
csak elér. S amikor az ember odaül fejni, és végre kifejte azt a kis tejet, csap egyet 
a farkával, és odavan az aznapi étel... Mellesleg, amikor megkínáltam a családot a 
kecsketejjel, senkinek sem kellett.

-  Eljutottunk hát a háború utáni évekig...
-  Háború után apám nagyon beteg lett, trombózisa volt, de egy évig félreke

zelték, köszvénynek meg csúznak hitték a baját, s gyógyírként meleg vasalóval 
kellett melegítenünk fájó testrészét. Ettől még rettenetesebben fájt neki minde
ne. Végül kiderült, trombózisa volt, s a kínjait hideg borogatással kellett volna 
csillapítani. Amíg élt, mindig megmaradt neki ez az időnként vissza-visszatérő 
baja, de különben nagyon egészséges volt. De ekkor, a háború után összejött neki 
minden. Megkeseredett a sikertelen forradalomtól, az azt követő megtorlásoktól, 
megszégyenítésektől. Noha mindig azt hajtogatta: „Bánom is az ellenségeimet, 
csináljanak, amit akarnak, van nekem épp elég bajom a barátaimmal”, azért sok 
borsot törtek az orra alá. Azt hitte, nem veszi szívére ezeket a tragikus esemé
nyeket, ám mégis lefogyott 16 kilót (igaz, volt neki miből, mert épp elég dundi 
ember volt előzőleg). Talán mindebben az is közrejátszott, hogy nagyon szerette 
a színházat, mindig oda vágyakozott, az volt élete mozgatórugója, drámát akart 
írni, de valahogy elkerülte a szerencse, hogy e téren boldoguljon. Én rettenetesen 
gyűlöltem mindent, ami a szíházzal összefügött. Húgom színész volt -  8 éve béna,
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ezért is félek most ettől a lábtöréstől, betartok minden szabályt, csak nehogy az 
ő sorsára jussak -, vagyis mindig a színház közelében, a színészek között éltünk, 
s láttam, amit láttam, számomra egyáltalán nem kívánatos világ. Én még boldog 
színésszel nem találkoztam. Ha sikeres, akkor nappal agyondolgozza, agyonbosz- 
szantja magát, az irigyeivel harcol, s hogy mindezt elfelejtse, este agyonissza ma
gát, s lassan-lassan a házasságát is tönkreteszi. Ha nincs sikere, akkor haláláig 
ezt nem tudja megbocsátani a világnak, és nem tud kiszállni a mókuskerékből. 
Minden pályáról letérhet az ember, csak a színháztól nem lehet szabadulni. Az 
egy ördögi kör, egy ragály. S nincs olyan rossz színész, akit ne lehetne meggyőzni 
arról, hogy ő a legjobb.

-  A színház a Móricz-családban is okozott tragédiákat...
-  Apám megismerte a Búzakalász című előadásban Simonyi Mária színész

nőt, beleszeretett és elvette feleségül. Teljesen megváltoztatta apám életét, s ezáltal 
az egész családét is. Nagyon derék asszony volt, de nem volt olyan zseni, mint az 
édesanyám, aki teljesen megmagyarázhatatlan okokból végtelenül szigorú erköl
csű és véleményű asszony volt, míg élt. Tanítónő volt különben. Mária egy diszk
rét hölgy volt, soha senkiről nem mondott rosszat, nem volt véleménye a világról. 
Tíz év múlva elvált tőle apám, azt mondta: „Nem tudok néma haranggal együtt 
élni.” Anyánk életében szerény háztartást vezettünk, anyánk minden garasról 
számot vetett, ezért is épülhetett fel a nagy családi ház Leányfalun épp a legínsé- 
gesebb időkben 1918-tól 1923-ig. Akkora, hogy még ma is belefér az egész család, 
pedig igencsak megszaporodtunk. Apám minden pénzt, amit kapott, amit a zse
bébe süllyesztett, rögtön el is szerette költeni. Anyám erős akarattal, szigorú kéz
zel kordában tudta tartani. Amikor meghalt, ez a kontroll megszűnt, s Mária ideje 
alatt egy nagystílűbb, nagyvonalúbb életet kezdtünk el élni. Ennek köszönhetően 
apám -  talán, hogy kárpótoljon mindazért a zűrzavarért, tragédiáért, amit élő 
szemtanúként, egyik szereplőjeként végigéltem -  az érettségi után rögtön elkül
dött egy évre Bécsbe, majd pedig Berlinben tanultam két évig. Párizst is szerettem 
volna látni, dehát „Sodomába” nem engedett el, pedig nekem sose volt hajlamom 
arra, hogy elveszítsem a fejem. Apám elgondolása szerint Szegeden kellett volna 
továbbtanulnom, mert nem német, hanem magyar lányt akart nevelni belőlem, 
de mivel ott nem volt művészettörténet, hát így doktoráltam le Budapesten.

-  Miért épp művészettörténetet tanult?
-  Akkor olyan időket éltünk, hogy senki se álmodozhatott ilyen-olyan állás

ról, hivatásról, munkahelyről, mert világválság volt, a mérnökök villamoskala
uzként dolgoztak, a tanárok meg sorban álltak az ingyen konyhán ebédért... Nos, 
úgy gondoltam, ha már úgy sem tudok pénzkeresővé válni, akkor legalább olyat 
tanuljak, ami valamiféle általános műveltséget ad. Külföldi egyetemi éveim alatt 
én nem csak művészettörténetet hallgattam, eljártam én mindenhová, ahol vala
mi újat hallhattam-láthattam. Tanultam én filozófiát, esztétikát, szociológiát is... 
Aztán elég hamar kiderült, írni is fogok, ehhez pedig alapos műveltség kell. Mű
veltség nélkül nem ér semmit egy író. Az őstehetség csak ideig-óráig tartó dolog, 
lassan kihűl, mint a parázs a hamu alatt. Az írás nemcsak elgondolás, hanem kife
jezés is, s ennek módját, technikáját ismerni kell. Ilyen elgondolásokból kezdtem
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tehát művészettörténetet tanulni. Nem is bántam meg, mert az őskortól a jelenig 
kaptam egy átfogó képet a magyar és a világtörténelemről. Ennek a tudásnak kö
szönhetően a mai napig másképp állok meg egy kép előtt a múzeumban, egészen 
más szemmel nézem, mint egy egyszerű halandó, s ha templomot látok, akkor is 
tudom, hogy azon az adott épületen mit kell igazán megcsodálnom. Az emberek 
általában közömbösen mennek el a szép épületek, szobrok, képek előtt, nem ez a 
tapasztalatuk?

-  Időközben megjelent első novellája (A sötétben) a Nyugatban. Hogyan fo 
gadták az olvasók, a kritikusok?

-  Ez még bécsi éveim alatt történt, amikor még annyira fiatal és gyerekes vol
tam! A gyerekeknek pedig olyan óriási az önértékelésük, hogy az csoda. Nagy 
mellénnyel besepertem a sors adta lehetőséget, hogy megjelenhetek. Akkor azt 
hittem, nagyon komoly dolgot csinálok. Megírtam egy élménynovellát. Nem volt 
akkora nagy élmény (noha pályázatot nyertem vele), mint amekkora tény volt. 
Azzal a fiatal fejemmel akkor úgy gondoltam, ez nekem jár, még akkor is, ha gyer
meteg, szerény, visszafogott vagyok, nekem ez jár. Ma már jókat mulatok a fiata
lokon, amikor ömlik belőlük a panaszáradat, hogy kiábrándultak, csalódottak. 
Miből? -  kérdem én. Nem is éltek még annyit, hogy tapasztaljanak annyit, amiből 
kiábránduljanak. Majd holnap... A fiatalok oly kevés pozitívummal találkoznak 
ma. Sajnos. Nincs is módjuk rá, mert nem abban keresik az értékeket, amijük 
van, ami elérhető a számukra. Nem becsülik meg a tökéletes egészéget, a fizi
kumot, a szépséget -  a fiatalság erejét, kincsét. Mindig szebbek akarnak lenni, 
soványabbak, kövérebbek, szőkébbek, feketébbek, hódítóbbak... Lányok, fiúk egy
aránt. Megbecsülik az eredményeket, de azt még nem volt módjuk megtanulni, 
hogyan is kell megszerezni. A tanulásból mindenestől kiábrándultak. Megboldo
gult férjem mindig azt hajtogatta -  abban az időben, amikor ez még afféle szájtáti 
rácsodálkozást keltett -, hogy a klozettpucolókat jobban meg kell fizetni, mint 
a minisztereket, tudniillik a minisztereknek sokkal kellemesebb szórakozása és 
munkája van, mint a WC-tisztítóknak. Hát tényleg bekövetkezett az, hogy a fi
zikai munkások sokkal nagyobb jövedelmet kapnak, mint a szellemi dolgozók, 
ám sokkal nagyobb baj is lett belőle, mert nem tudják helyes módon elkölteni. 
Mennyire nagyobb jövedelmet kapnak, mint a múltban, és mégsem élnek jobban. 
Az életminőségük alacsony maradt, megdolgozott pénzükkel értéktelen dolgokat 
halmoznak fel maguk körül. Csak tárgyakban gondolkodnak. Csak az az érték 
nekik. Akkor boldogok, ha 5-10 évenként bútort cserélnek, autót, és ha most elé- 
bük tenném ezt a 200 éves asztalt, nem értenék, miért ér ez többet, mint az az 
új, a legmodernebb, amit most vettek. A múlt szellemi értékeit nem látnák meg 
benne. Hát ezért kell forszírozni az iskolákat. A társadalmi felemelkedés és hala
dás egyetlen módja a tanulás, tanulás. Van egy gimnazista unokám. Remek fiú. 
Minden vasárnap lefut 20 km-t, minden ifjúsági sportversenyt futásból, kerékpá
rozásból megnyer. Megkérdeztem tőle: „Na és a bizonyítványod milyen?” Azt vá
laszolta: „Nem a nagymamának való ” Hiába mondom neki: „Nem az iskolának 
tanulsz, hanem az életnek.” Az ő korában visszájára fordultak az értékek. Most 
kizárólag az iskolának tanulnak. Az eredményért, amit fel kell mutatniuk ahhoz,
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hogy tovább léphessenek. Mindegy, hogy egyetemre vagy szakmunkásképzőbe, 
itt is, ott is a bizonyítványt nézik. Úgy tapasztalom, nagyon szigorúak az egye
temi vizsgák, én mégis úgy gondolom, nem biztos, hogy az, aki bennmarad, az 
majd az életben is megállja a helyét. Nem biztos, hogy nagyszerű ember lesz. Az 
én gyerekkoromban még mindenki eljuthatott egyetemre, s addig járt oda, amíg 
a szülei ki tudták fizetni a tandíjat. Nem is volt szükség több egyetemre. Nem volt 
annyi hallgató, mint amennyi hely fennállt a számukra. S akkor is voltak hősies 
családok, akik képesek voltak áldozatot hozni a jövő nemzedékéért...

-  Hogyan lett a Nyugat titkára?
-  Summa cum laude eredménnyel doktoráltam. Ha apám utánajár, lehet

tem volna „állástalan diplomás” -  ezek havi 80 pengőt kaptak az államtól -, 
de semmilyen más, valamirevaló pénzkereseti lehetőségre nem számíthattam. 
Esetleg elvállalhattam volna valamilyen alacsonyabb rendű munkát, mondjuk 
könytárosként. Apám erre úgy döntött, sokkal több haszna lesz belőlem, ha maga 
mellé vesz, és rendezgetem a levelezéseit. A mi háztartásunkban a havi 80 pen
gő nem volt valamirevaló tétel, több haszna volt hát belőlem, ha mindig kéznél 
vagyok, és ügyes-bajos dolgait rám bízza. Az akkori sláger így szólt: „200 pengő 
fiksszel az ember már nem viccel”, vagyis ez volt az a minimálbér, amivel egy 
fiatalember, ha nem volt túl nagy igényű, már megnősülhetett. Az én első kétszo
bás, hallos lakásom a Margit-körúton (ma Mártírok útja) 116 pengőbe került. Én 
voltam az első lakó egy vadonatúj házban.

-  A családját, többször hangsúlyozta, kész nyereménynek tartja. Többet is 
megtudhatnánk a családtagokról?

-  Jó férjem volt. Kolos Richárdnak hívták, gépészmérnök, egyetemi tanár, 
nevét a budapesti Finommechanikai és Híradástechnikai Szakközépiskola viseli 
ma. Kitűnő szakember volt, nagyszerű szervező, aki a második világháború után 
megalapozta, megteremtette a mai magyar műszeripart. Elragadó műveltségű 
ember volt, aki mindenhez értett és mindent tudott, és engem soha az életében 
szándékosan (de még szándék nélkül sem) meg nem bántott. Sajnos ezeknek a 
ragyogó elméjű műszaki embereknek, bármit is csináljanak, közel sincs olyan hí
rük, mint mondjuk egy rossz színésznek. 65 éves korában elhúnyt, tizennyolc éve 
én hordom neki a virágot, ahelyett hogy ez fordítva lenne. Remek családapa is 
volt. Született két lányunk, az egyik építészmérnök, a másik tanár. Négy unokám 
van. Hát ez csupa főnyeremény! És mindenki becsületes, sehol egy bűn vagy gaz
ság, vagy csalás, börtön, disszidálás. Semmi csúfság nincs a családban. Igaz, hogy 
kiugró zseni sincs köztünk, de csupa tisztességes hús-vér emberek, akik a maguk 
helyén öntudatosan elvégzik a dolgukat. Nem volt sosem szórakoztató életünk, 
sem nekem, sem a gyerekeimnek. Azt hiszem, akinek nagyon szórakoztató élete 
van, azok nem is viszik sokra aztán.

-  Ennek a remek családnak köszönhetően válhatott íróvá?
-  Tulajdonképpen én titokban lettem író. Loptam időt az írás számára, mert 

hiszen Móricz Zsigmond legidősebb lányaként -  kiváltképp a háború után -  min
den a nyakamba szakadt. Először akkor kezdtem íróvá alakulni, amikor még 
éretlen voltam, tudtam ugyan már írni, de még nem volt elég mondanivalóm.
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Túlságosan felületes voltam, mint minden fiatal és kezdő. A perc ábrázolásával 
foglalkoztam, ami a maga korában megfelelőnek tűnt. Aztán jött a háború, majd 
meghalt apám, át kellett venni az egész hagyatékot, annak gondozását, és fenn
tartani ebben a mi nagy családunkban a rendet. Olyan komplikált család volt a 
miénk. Hatan voltunk örökösök. Hát ez nem csekélység. Aztán itt voltak a gyere
keim, akiket fel kellett nevelni, férjhez adni... Mindenféle történt, ami miatt abba
maradt az írás. Majdnem egészen abbamaradt. Apám halálának tizedik évfordu
lója alkalmából aztán többen megemlítették, meg kellene írni az életrajzát. Akkor 
még a megrendeléstől a könyv megírásáig nagyon kevés időt hagytak, alig egy 
évet, és a könyv megjelent. Ilyen gyors volt a tempó. Mivel tíz éve babráltam már 
apám papírjaival, hátrahagyott irataival, nem lepett meg a felkérés, és nem volt 
nehéz megírnom a könyvet, hiszen bőven volt hozzá ismeretanyagom. És mivel 
érdekes volt a téma és a mese, nagy sikere is lett az Apám regénye című könyvem
nek. Más sem tudott apámmal versenyezni, hát én is csak beálltam azok sorába. 
Időközben megjelent jó pár regényem, de aztán rádöbbentem, nekem a fő felada
tom mégis csak más ezen a világon. Az, hogy valaki ír egy ilyen-olyan regényt, 
az még nem számít túlságosan sokat. De Móricz Zsigmond példátlanul érdekes 
és tanulságos élettörténetét megörökíteni senki más nem tudja, akármit csinál 
is, csakis én, mert azon túl, hogy szemtanúja voltam az életének, én tudom csak, 
melyik papír, melyik kézirat miről árulkodik, miről regél. Irókészségem volt, van, 
tehát jól össze tudtam válogatni az anyagot, hogy egy érdekes könyv álljon ösz- 
sze. Megjelent hát az életrajzi trilógia 2. kötete, a Móricz Zsigmond szerkesztő úr, 
ami apám „nyugatos” korszakát foglalja össze, a 3. kötet pedig az utolsó tíz évről 
beszél (Tíz év). És ezzel nagyjából elvégeztem a feladatom, visszaadtam apámnak 
azt, amit ő adott nekem azáltal, hogy méltóztatott az apámmá válni. Most meg
írom anyám regényét is (már hat éve megvan a szerződésem rá), az ő történetét, az 
ő múltját, az ő elődei életét egy levelesláda alapján. A kézirat most van a kiadónál, 
most olvassák.

-  Nem volt teher egy ilyen híres apa emléke?
-  Nagy szerencsém, hogy nem fiúnak, hanem lánynak születtem, s ennek kö

vetkeztében soha nem voltam az utánzója. Én mindig női szemmel és a nők szem
szögéből nézem a világot, mert akárhogy vesszük, a nőknek még mindig nincs 
múltjuk. 50-60 éve léteznek csupán ebben a mai társadalomban? Annak idején 
nagyon szerettem volna építészhallgató lenni, de az érettségim után még nem vet
tek fel lányokat a műegyetemre. Hát ilyen rövid időről van szó, amióta a nők va
lamire vihetik az életben. Amióta nemcsak családanya szerepeket tölthetnek be. 
Hát miért várjunk el tőlük csodát? A férfiak nem ismerik a nőket, ahogy mi sem 
ismerjük a férfiakat. Nagyszerű leírásokat tudnak adni a férfiak a nőkről -  világ
raszóló gyönyörű alkotások születtek a nőkről! -, de ha mindezt egy nő olvassa el, 
gyanússá válik neki rögtön, hogy a sorok mögött mégis csak egy férfi véleménye 
rejlik a nőről, igazából mindaz nem úgy van, ahogy az le van írva. Szóval írni 
fogok még, pedig elhatároztam már, hogy többet nem fogok. Az embernek el kell 
mennie bizonyos idő után nyugdíjba -  akkor is, ha nincs honnan. Mert ha már 
nincsenek élményei, akkor már csak a múlton rágódik, és az unalmas.
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-  Nem érzi magát magányosnak?
-  Iszonyatos sokat olvasok. Nincs olyan nap, hogy ne olvasnék több órán át. 

Amióta egyedül vagyok, azóta meg pláne. Mikor a férjem meghalt, már mind a 
két lányomnak megvolt a maga háztartása. Egyedül maradtam. De nem sokat 
vagyok magamban. Nem vagyok árva és magányos. Akkor lépek ki az élvezetes 
csöndemből, amikor csak akarok.

-  Említette, hogy mégis elszánta magát és tovább ír. Miről?
-  Időközben megbukott a realista regény, én pedig nem vagyok olyan hamis, 

hogy erőszakkal valami olyat próbáljak csinálni, amibe nem születtem bele, ami 
nem az én műfajom, én nem tudok olyan lenni. Ismertem egy öregembert, Déry 
Tibort, aki istenien tudott ilyet csinálni. Amint valahol felmerült egy újdonság, 
tudott rögtön egy ugyanolyat ő is írni. Ehhez egy külön képesség kell. Nekem 
ilyen nincs. Egyszóval, amit én tudok csinálni, az már nem divat. Tíz évig képvi
selő voltam. Ez idő alatt volt egy újságíró barátom, Mihályfi Ernő, aki bekapcsolt 
a Magyar Nemzetbe. Külső munkatárs lettem. Rengeteget dolgoztam, de ezek az 
írások mind riportok voltak, s egyre inkább eltávolodtam a novellától. Persze a 
világirodalomban is megbukott a novella. Nincs hely a számára (és most hadd 
ne térjek ki a mai novellákra!). Miért? A regény teljesen az írójáé. Abba nem szól 
bele senki egy szót se. A regény az egy aranyos, jó műfaj. Ott szépen el lehet ter
peszkedni, ki lehet bontani egy gondolatot. A fikció nem divat, de az én regénye
im nem is fikciók, élő modellekről készülnek. Nem kalandozok el olyan világba, 
amit nem ismerek jól. Annak nincs semmi értelme. Az esszét szeretem olvasni, de 
azt írni még nem kívánok. Számomra az esszékben mindig az a legizgalmasabb, 
amiket idéznek, különben erőltetett műfajnak tartom, nálunk Magyarországon 
nincs nagy múltja és közönsége. A franciáknál igen. Az útirajzokat meg a kiadók 
nem kedvelik, bár a Suomiban jártam című útirajzomnak szép sikere volt. Sok
felé jártam már, Egyiptomban, Brazíliában, Mexikóban, de mások is, és ha egy 
témáról már megjelent egy könyv, akkor a másodikat már nehezen lehet eladni. 
A mexikói útirajzomat például a kiadó kérésére meg kellett regényesítenem, mert 
másképpen nem kellett neki. Szeretek jól és szerényen utazni. Diákosan. Kerülök 
mindenféle luxust. Sok megalkuvással jár az utazás, de nagyon izgalmas. Soha
sem utazási irodán keresztül kerekedek fel, hanem mindig oda megyek, ahol vár 
rám valaki, egy ismerős, egy barát, s így általuk bekapcsolódhatok az ottani élet
be. Iparkodok minél jobban belefurakodni a mindennapjaikba, sok kapcsolatot 
szerezni (elsősorban az ott élő magyarokkal), megismerkedni a helybeliekkel. Ér
dekes a világ, érdekesek az emberek, a szokásaik -  minden baj és különbözőség 
ellenére. S noha sokat utaztam, nincs kedvenc ételem, italom, nótám, sztorim...

-  És kedvenc regénye van-e?
-  A Pillangót nagyon sokáig szerettem. Sőt még a megfilmesítése is egészen 

jól sikerült.
-  Regénye, a Fasor a női sorsot tárja fel. Ez egyfajta ars poetica?
-  Valami mindig megszúrja az embert és kifakad belőle egy történet. Megpró

bálja másképp elmondani, mint ahogyan az volt, de okosabb lenne úgy elmon
dani, ahogy az az életben megtörtént. Lehetetlen. Kell hozzá nagy adag képesség
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és bátorság. Például amíg a férjem élt, semmiféle szerelmi vagy szerelmeskedési 
jelenetet, pláne őróla, a világ összes kincsiéért meg nem írtam volna! Anyám abba 
pusztult bele, hogy az apám olyan rettenetesen kihasználta az anyámnak minden 
változatát, minden arcát megmintázta, lekopírozta. És akkor láttam azt is, hogy 
abban mégis mi az, ami nem úgy van. Ami engemet, mint írónőt érdekel az az, 
hogyan boldogulnak a nők ebben a komplikált világban. Egyáltalán nem vagyok 
elfogult a nőkkel szemben. Rettenetes dolgokat művelnek. Nem azokat a nőket 
írom meg, akikre haragszom, mert nem tanulnak, nem fejlődnek, nem vállalnak 
felelősséget stb. Inkább azokról írok, akik tudják, hogy mindez így van. Akik is
merik az élet komplikációit. Mindenesetre az írás nem egy olyan dolog, hogy az 
ember elhatározza, miről fog írni, és leül és dolgozik. Magától adódnak a dolgok, 
és maguktól elrendeződnek. Most az öregkorról szándékozok írni, az én mostani 
világom figuráiról. Az öregkor különben egy nagyon jó dolog -  az élet ráadása. 
Amikor piszkálnak a korom miatt, nekem eszem ágába se jut, hogy letagadjak egy 
percet se az éveimből. Boldog vagyok, hogy sikerült ennyi évessé válnom. Hányán 
a barátaim, a családtagjaim közül sokkal fiatalabban elpusztultak. Autót vezetek, 
mindenhová eljutok, mindenre képes vagyok. Hát ez nem egy jó ráadás?

-  A Nyugat szerkesztőségében sok íróval, költővel találkozott. Kikre emlék
szik?

-  Szabó Lőrinccel tartott a legtovább a kapcsolatunk. Páratlanul őszinte és 
lendületes költő volt. Nem is tudom, kikről beszéljek, hiszen a családi helyze
temből kifolyólag én szinte mindegyik, ma ünnepelt százévest ismertem. Kassák 
Lajost, Kosztolányit... Jaj, ő nagyon elragadó ember volt. Nagyon, nagyon ara
nyos, és mennyire kapaszkodott az életbe! Súlyos betegen is lángolt a szerelemtől. 
Gyakran járt nálunk Leányfalun, és elkeseredetten panaszkodott, hogy meg kell 
halnia. Aztán ott van Karinthy... Apám megírta a felvidéki fiatalokról a lelkese
dő cikkét, mire ebből nagy botrány kerekedett. Móricz Zsigmond hazaáruló és 
beállt Benes ügynökének, harsogták a megyei tanácsosok, mert hogy ezt a felhá
borító ügyet minden megyében akkor meg kellett tárgyalni, és persze meg kellett 
szavaztatni a véleményüket. Miskolcra utaztam Kosztolányival és Karinthy Fri
gyessel -  ott volt a Nyugatnak felolvasó estje, ugyanakkor apám ügyének borsod- 
megyei tárgyalása zajlott -, s hogy ez a két bolond mit vitt véghez azon a napon?! 
Drámaian feszült nap volt, de mi gurultunk a nevetéstől. Sajnos, szegények mind 
milyen fiatalon haltak meg, mégpedig abban a ronda rákban... Hogy találta ki 
ezt a természet, hogy ezzel pusztítsa el pont ezeket a fontos embereket?! Babitsot 
is. Babits különben nagyon nehéz természetű, ideges, hiú ember volt. De jó költő 
volt! És hogy szavalt! Operaária volt, csak úgy zengett a hangja... A prózaírót már 
kevésbé szeretem. Apám még vele együtt szerkesztette a Nyugatot, elég sok ba
juk is volt egymással, de ez a privát életüket nem befolyásolta. Nagyra becsülték 
egymást. Babits volt az egész nemzedéknek az istápolója, és az ő kezében volt a 
Baumgarten-díj. Annak adta, akinek ő akarta, emiatt hát mindenki ott ücsörgött 
a háta mögött, és térden állva imádta. Apám nem volt ilyen. Nálunk nem volt 
szokás térden állva imádni valakit.

(1985)
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AZ ÉN SZÍVEMBEN BOLDOGOK A TÁRGYAK
Beszélgetés Nemes Nagy Ágnessel

jyA gondolj-rám-virágy 
az volna szép, az volna szép, 
a gondolj-rám-virág, 
az barna-kéky az barna-kék”...

Ilyen gondolj-rám-virágot tennék most 
az emléktáblájára, amely a XII. kerületi Ki
rályhágó utca és a Böszörményi út sarkán 
álló épületen található, ahol csaknem hat 
évtizeden át élt és alkotott. A harmadik eme
leti lakás számtalan szerkesztőségi és baráti 
összejövetel színhelye volt. Oda igyekeztünk 
mi is -  én igencsak szívszorongva. Akkor 
ugyanis már nyílt titok volty hogy tüdőrák
ja van a költőnőnek. Ennek ellenére, legna
gyobb meglepetésemre, szinte ki nem aludt 
ujjai közt a méregerős Marlboro. Az egyik 

cigarettavégről gyújtotta a másikat. Igazy mindig csak fél szálat, hogy yybecsapja” 
magáty sokkal kevesebbet szív ely mint azelőtt. Mondta ezt nem kis öniróniával ami 
jellemző volt rá egész beszélgetésünk alatt. Talán ez volt az alaptermészete, talán 
már fáradt és fásult volt, talán... Megjegyzéseit olykor karcos nevetéssel yyhúzta alá”, 
mint dolgozat javításkor a pedagógus a hangsúlyosabb hibákat. Nagyon mívesen, 
nagyon igényesen beszélt, mint ahogyan dolgozott is. Mondatainak, szavainak volt 
valami patinájay rézveretey súlya -  ma is visszacsengő különös szépsége.

-  Azt kérdezed, ki vagyok? Erre kétféleképpen lehet válaszolni: szabályosan 
vagy szabálytalanul, de én őszintén bevallom, egyikfajta választ sem kedvelem 
túlságosan. Sokkal jobb volna majd a részletekből a végére összerakni, ki is va
gyok. Mindenesetre huszadik századi vagyok. Költő, esszéista, tanár, gyermekek
nek író és fiatalokkal sokat foglalkozó. Meg szokták tőlem még régebben kérdez
ni, hogy pesszimista vagy optimista vagyok-e. Ezek a kérdések a mai világban 
egy kicsit háttérbe szorultak. Erre ugyanis csak így tudnék válaszolni: olyasféle 
dolog ez, olyan szeretnék lenni, mint a narancs, amely tudvalevőleg a legkeserűbb 
gyümölcs, de úgy a legkeserűbb, hogy a legtöbb édesítőanyag van benne. Hát így 
vagyok én optimista vagy pesszimista.
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-  Milyen volt a pályakezdés?
-  Gyerekkorom óta írok verseket. Ez nem különösen meglepő dolog, sokan 

kezdték így. A tulajdonképpeni pályakezdésem 1945 után volt a Magyarok című 
folyóiratban. Persze már előtte is írtam verseket -  olyan verseket, amit a maga
ménak vallhatok -  1944-től kezdve. 1944 volt tulajdonképpen az én költői szüle
tésemnek az éve, a magyar történelemnek viszont egy borzalmas esztendeje volt. 
Fölösleges mondanom, a háború legszörnyűbb eseményei esnek erre az időszak
ra. Hogy milyen volt akkor a világnézetem? Olyan értelemben nem volt tudatos, 
hogy pontosan meg tudtam volna nevezni (utólagosan, politikai jelszavakról szó 
nincsen). Valahogy úgy voltam vele, hogy nem kedveltem eléggé a háborút, a ná
cizmust, ebből derült ki aztán az, amit gondoltam. Most talán kellene egy pár szót 
szólni a magyar ellenállásról. Nagyon kényes helyzetben vagyok ezt mondván, de 
mindannyian tudjuk, hogy az úgynevezett magyar ellenállás nem volt nagyon 
kiterjedt, ugyanakkor viszont volt egy időszak, amikor az egészet letagadtuk. Hát 
az se helyes, kérem! Hát azért ami volt, az volt, azt el kell mondani. Hát én e 
kettő között őrlődöm: hogy ne mondjon az ember túl sokat, se túl keveset. Én 
természetesen nem csináltam semmi különöset, csak azt, amit a magamfajta fia
talok és egyetemisták. Próbáltam segíteni üldözötteknek, efféle dolgokat, amelyek 
hol sikerültek, hol nem, főleg nem. Nagyon kicsiség volt ez, borzasztó csekélység. 
Eszem ágában sincs ügyeletes mártírrá vagy ügyeletes ellenállóvá lenni, ettől irtó
zom (ugyanúgy, mint az ellenkezőjétől), de ennek a szerény helyére tevő gondolat
nak a jegyében mondom, hogy ahhoz a magyar baloldali fiatalsághoz tartoztam, 
amely talán nem volt olyan nagyszámú, mint amilyen lehetett volna, de kétség
telen, hogy voltak a fiatal magyar értelmiségiek között ilyenek is. Nos ebből a 
környezetből, a háború borzasztó élményéből jöttek létre első verseim, amelyeket 
már magaménak vallhatok, és jelentek meg 1945-től 1948-ig.

„A keserűt majd egyszer 
kiokádjuk.

Ily keserűt nincs mód
kimondani,

hisz keskenyebb a torkunk,
mint az ágyú ”

-  Lehet-e a háború borzalmait kiheverni?
-  Nem voltam már olyan ifjú, amikor azt mondtam, nem lehet sohasem kihe

verni. Ügy látszik, egy életen át nem lehet. A közvetlen életveszély, amit remélem, 
ti nem ismertek, különösen hat az emberre egy bizonyos életkorban -  főleg az 
ifjúkorban -, amikor még túlságosan fogékony, de ugyanakkor még erős benne 
az a biológiai optimizmus is, hogy őt nem érheti semmi baj. Ha ilyenkor érik 
az embert bizonyos csapások, élmények, akkor az nagyon erősen hat. Valaki azt 
mondta, s helyesen mondta, hogy sokkal több volna a háborús rémtörténet, ha 
azok is mesélni tudnának, akik már nem élnek.
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-  Általában látomásos költői képek születtek a háborúról, úgy tűnik nekem 
báris, ha Illyést, Déryt, Szabót és az Ön verseit olvasom...

-  Hogy látomásosak? Én mindig hittem abban, hogy látomás és látvány szo
rosan összetartozik. Az egész mindenség, amit akkor láttunk, annyira fölülmúl
ta a tapasztalatot, a tapasztalhatóságot, hogy ha úgy tetszik, az maga a tényleges 
valóságában is látomás volt. És ehhez hozzáfűzném a másik gondolatot: amikor 
az ember valaha valami módon megpróbálja kimondani ezeket a dolgokat, akkor 
kénytelen látomássá tenni, mert különben nem fér bele a normális kategóriákba.

-  Kik voltak az első szellemi, költői ösztönzők?
-  Az egész magyar lírát szerettem, de hát ez persze nem válasz. Szerettem 

Vörösmartyt, Babitsot, József Attilát -  Vörösmartyt és Babitsot nem csak azért 
említem, mert csak a Mihály nevű költőket szeretem, de valóban nagyon szeretem 
őket. Ezen felül pedig mindenkit, Arany Jánost például. 1945-ben a Magyarok 
című irodalmi folyóiratban jelentem meg először, mint ahogyan azt már említet
tem is, s akörül, akkor még a Centrál kávéházban jelen volt az egész akkori ma
gyar irodalom. Még akkor köztük voltak a Nyugat első nemzedékének a nagyjai 
is, Füst Milán, Tersánszky Józsi Jenő, Schöplin Aladár, Tamási Áron. Mindenki, 
aki értett az íráshoz. Ott mindenkivel megismerkedhettünk. Azok a fiatal írók 
a Centrál kávéházban (ami megszűnt később) jöttek össze. Nos, a körülmények 
ellenére -  Budapest romokban, az ország romokban, mindenki szanaszét -  mi 
mégis irodalmat akartunk csinálni, s ennél kitartottunk. Mi, az akkori legfiata
labbak is akartunk magunknak egy külön folyóiratot, s így jött létre az Újhold, 
amely 1946-tól 1948-ig élt, utána megszűnt. Pilinszky, Mándy, Szabó, Rába, Len
gyel volt a körünkben. Az ötvenes években, amikor hallgatásra kényszerültünk, 
ezek közül sokan közeli barátainkká lettek: Jékely Zoltán, Kálnoky László, Weö
res Sándor -  akik vagy megjelentek, vagy nem, de a hallgatás nehéz idejét velünk 
töltötték el. Rónay György, Kassák Lajos... Ez nagyszerű volt. Egy olyan kozmikus 
tavasz. Akkor azt hittük, most majd minden megváltozik, minden jó lesz, mi fi
atalok vagyunk, ott nyüzsögtünk reggeltől estig, délután boldogan vártuk azt az 
egy árpakávét, amit adtak, s ez nagyon fontos volt, mert tej is volt benne. Min
denki nagyon éhes volt, s boldogan hörpintettük fel a kávét, de persze az irodalmi 
élményeket is.

-  Szokták mondani, hogy a mai költők avantgardizmussal kezdik, kiasz- 
szicizálódással fejezik pályájukat Az irodalomkritikusok Önnél a fordítottját 
állítják.

-  Az előző állítás nem teljesen igaz: hogy avantgardizmussal kezdik a költők 
és klasszicizálódással fejezik. Például épp az én nemzedékem, az Üjhold-nemze- 
dék, melyben a korhatár 20-25 év volt (Lengyel Balázs már nagyon öregnek szá
mított a 26 évével), mint mondtam, háborús nemzedék. A fiúk a harctérről jöttek, 
meg a haláltáborokból, meg a pincékből, a legküzdelmesebb helyekről jöttünk, 
de még nagyon fiatalok voltunk. Kifejezetten a hagyományos lírával kezdtük, a 
két háború közöttivel, a Nyugat harmadik generációjának a lírájával (Weöres, 
Csorba, Takáts), a kötött formákkal, rímekkel. Valamit tanultunk Illyéstől, Sza
bó Lőrinctől is, technikát például. Mondom, a hagyományos lírával kezdtük, de
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kétségtelen, hogy volt valami különbség is a mi látszatra klasszicizáló kezdetünk 
és a többiek között. Mert mi más állapotban éltük át a háború alapélményét, mint 
azok, akik akkor már írók voltak. Mi nem voltunk írók, mi fiatalok voltunk, egész 
egyszerűen fiúk-lányok, akik bizonyos dolgokon estek át, s nyilvánvaló volt, hogy 
miközben az adott formán igyekeztünk benn maradni, minduntalan ki is lóg
tunk. Jellegzetes képtechnika (amiről úgy utólag megint csak ki lehetne mutatni, 
mi volt az őse, hogy hova vezet vissza, mondjuk egész József Attiláig), a tartalom, 
a háborús élmények, a teljes emberi elkeseredettség, ugyanakkor a remény, a fel
tápászkodásnak, a kikapaszkodásnak az élménye mindannyiunkban állandóan 
jelen volt. Ott van a Pilinszky-líra... Pilinszky, aki a korai lírájában, de később is 
állandóan vissza-visszatér a koncentrációs táborra, holott ő sose volt koncent
rációs táborban. Félreértés ne essék, ő magyar katona volt, légoltalmi tüzér, akit 
kivittek Németországba, s közelről látott mindent, s életérzésének ez volt a for
mája. Mint ahogy József Attila mondta magáról, a proletariátus formája is volt 
annak, amit kifejezni óhajtott. Hát nekünk így a háború. Nos az avantgarde, a szó 
szoros értelmében vett formabontás sokkal későbbi nálunk. Miközben ültünk a 
teljes elnémultságban, az úgynevezett rákosizmusban és a személyi kultuszban 
az ötvenes években, és már rég nem jelentünk meg (nem azért, mert minket 
nem akartak, hanem azért, mert mi nem akartunk, azokat a követelményeket, 
amelyeket nagyon helyteleneknek tartottunk, nem kívántuk betartani), akkor 
jöttünk rá, hogy másképpen kell írni. Nem azért, mert előtte nem tudtuk, hogy 
van avantgarde, aránylag ezt hamar megtanultuk, bár akkor nem lehetett könyv
höz jutni, de valami módon majdnem mindannyiunknál föllépett egy személyes 
avantgarde, egyfajta más beszédnek a szükségessége. Ezért van az, hogy aránylag 
hagyományosan kezdtünk. Belekapaszkodtunk a kapott formákba, hogy ezeket 
a nem antropomorf élményeket valahogy kibeszéljük, majd azután kiderült, sok 
minden egyéb után, hogy másképp is kell írni. Nem programszerűen, hanem sze
mélyes szükségletből.

„Mesterségem, te gyönyörű,
Ki elhiheted: fontos élnem
Erkölcs és rémület között
Egyszerre fényben s

vaksötétban”

-  Mi a különbség a klasszikus és modern líra közöttf
-  Semmi, csak jó és rossz líra között van. Jóllehet időnként az embernek más

képp kell beszélnie (megváltoznak a belső feltételei, s nagy baj, ha a költő ezt a más 
beszédet elmulasztja és ragaszkodik egy régi fajta beszédéhez), de azért sohasem 
hittem abban, hogy egy írást vagy egy művészetet pusztán az újdonság jóvá teszi. 
Nem, az újdonság rendkívül fontos lélektanilag, irodalomtörténetileg, de nem 
minőségi kérdés. Jó és rossz líra van avantgarde-ban, klasszikusban egyaránt.

-  Ezek szerint nem is érthetetlen a modern költészet?
-  Á! Mindenfajta költészeti irányzatnak vannak veszélyei. Például a modern 

költészetnek az, hogy gyakran érthetetlen. Elmúlik, mint a bárányhimlő. Ady
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Endréről is elmúlt, hogy érthetetlen. Ma már a tizenöt éves gyerekek kiröhög
nek, amikor tanárként felhozom példának a Fekete zongorát. Mondom, minden 
irányzatnak megvan a maga buktatója. Az avantgarde-nak a blöff, az összevissza 
zagyva beszéd (amitől még azért nem lesz avantgarde egy közlemény), az akadé- 
mizmus hibája pedig a csingilingi üresség.

-  A Szárazvillám és a Napforduló 12 évnyi hallgatás után jelent meg...
-  Nem tudtam egy darabig írni. Nagyon borzasztó, ha az író nem írhat, de 

érzi, hogy arra hivatott, érzi a társadalmi megbízatást. 1957-58-ban kezdtem újra 
megjelenni. A hallgatási periódusnak az összefoglalói ezek a kötetek. Vannak ré
gebbi és újabb típusú versek is benne. A Napfordulóban már az újabb típusú do
minál, itt van átlépés az objektív lírába.

-  Ugyanakkor itt érezni olyan drámaiságot is, amelyet sokan az „önmagáért 
való küzdelemnek” neveznek.

-  Nem mondanám, hogy csupán ez van benne. Nagyon is erőteljesen a világ
gal és a világért való küzdelem van benne, az, hogy azok után a nagyon is nehéz 
élmények után (háború, személyi kultusz, dezillúzió) mi van a világgal, mi van a 
világban velem, az emberekkel, de mi van az érzelmekkel, mi van az értékrenddel, 
az erkölcsi világrenddel. Nem elsősorban a szubjektívért vívott küzdelem, mint 
inkább az erkölcsi világrend fönntarthatóságáért vívott harc. Ez természetesen 
nem közvetlenül nyilvánul meg, nem egy vallomásos líra formájában, hanem ob
jektíve, tárgyakban kivetítődően. Na de ez utólagos belemagyarázás. Azért írtam 
olyan verseket, mert akkor az úgy jött. Nem szándékosan bontottam formát, ha
nem mert így tudtam valami módon kifejezni magamat, és mindazt, ami bennem 
volt. Jelen van az objektív lírában is, nálam is a szerelmi, a politikai, a nemzeti 
témakör, a vallás, a metafizikum, a filozófia, csak nem egy az egyben, hanem át
tételesen.

-  A kettős világ, a köztes létérzés hogyan keletkezett?
-  Azt hiszem, a modern embernek ez egy nagyon jellegzetes élménye. A mo

dern ember ebben a modern világban egy közöttes világban él, hogy egyszerű 
szavakkal éljek, a jó és a rossz, a szép és a csúnya, a magas és az alacsony, az 
erkölcsös és az erkölcstelen, a fény és a fekete között. Azt mondja egy német gon
dolkodó, hogy minden hely, mármint léthely az ellentétek egybeesési pontja. A 
között-élmény, a különféle dolgok között levés az embert állandóan nyomasztják 
és választásra kényszerítik, ugyanakkor egy állandó távolságot is adnak az emberi 
létnek. Azt hiszem, ez a huszadik században egy döntő alapérzés.
\  -  Kedveli az ellentéteket, a feszültséget...

\  -  Rengeteget fordítok. Imádom a vers formáját, a szavakat, a magyar nyel
vet. De nem innen indul a vers, hanem sokkal mélyebbről. A színészeknek van 
egy mozdulatuk, amit nagyon nehéz leírni -  a gyomruk elé teszik a jobb kezüket 
és fölfelé húzzák, és azt mondják: „Innen hoztam a szerepet”. Hát a költő pláne 
innen hozza a verseit, s mindaz, amiben ez megnyilvánul, az a megnyilvánulási 
közeg.

-  „Émelygem magam kibontván...”
-  Teljesen evidens. A tárgyiasságra törekedő alkat egyik megnyilvánulása,
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hogy én sajna nem vagyok olyan spontán, mint más költők. Egyszerűen ilyen va
gyok. De egy pillanatra sem állítom azt, hogy az objektív költészet a helyes. Ez 
hülyeség. Mindenki úgy csinálja, ahogy akarja. Nekem ez jó. Néha irigylem is a 
spontánokat, csak úgy elmondják, hogy mi fáj nekik, meg minek örülnek. Nekem 
ez nem megy. Nekem úgy igazabb, ahogy azt én leírom. Ahogy például sikerül 
kivésnem egy fát, s az lépegetni kezd (mint ahogy egyik versemben sétálni kezd 
a tölgy), nekem ez az igaz, ez mond valamit, s részemre ez többet jelent, mintha 
kifejteném, hogy jaj, istenem, hogy fáj a lelkem -  nekem.

-  És az el nem érhetőnek az áhítata, a ki nem mondottaknak a kimondása 
ebből ered?

-  Nem. Ez úgymond az előbbivel párhuzamos. Szintén alkati vonás, de nem 
okvetlenül. A legszubjektívebb költők is nagyon gyakran ott állnak egy küszöbön, 
a ki nem mondhatóság küszöbén. Ez a küszöb a modern lírában végtelenül fon
tossá vált. Én úgy gondolom, minden lírában van egy metafizikus elem (tekinthe
titek ezt vallási kifejezésnek, tekinthetitek ezt filozófiaiaknak, de egyik sem meríti 
ki), olyasvalami, ami túl van rajtunk, ami más, ami több, amire az ember valóban 
alig-alig talál szavakat, s ha ez a metafizikus élménymegragadottság, a fentinek, a 
magasságnak a sugallata hiányzik egy lírából, akkor az nagy baj. Mint ahogy az is 
baj, ha egy líra tisztán és kizárólag csupa magasztos érzeményből áll. Ha az lenne 
a divat, a közelvárás, akkor viszont a költőnek egy bizonyos egyensúlyt kellene 
képviselni, a mindennapot, az egyszerűséget, a közvetlen kimondást, mert ezek a 
dolgok alapvető emberi ügyek, amelyeket állandóan egyensúlyozni kell. Mi ezt a 
naposság-élményt mostanság bizony a világnak ezen a táján eléggé elfelejtettük, 
ezért bátorkodom én erre.

-  Megtartható ez a magasság-élmény?
-  Hogy meg lehet-e tartani? Hiszen az ember erre van ráfüggeszkedve. Azt 

keresi valójában. Mondjuk, ez egy központi érzelmi súlya vagy jellemzője. Megint 
hangsúlyozom, nem igyekszem én arra, nem szándékosan igyekszem, ez egy al
kati dolog. Nos, hogy kifejezni sikerül-e és mindig sikerül-e, ez már más kérdés.

„Belepusztulok, míg
mondatomat
a végtelenből elrekesztem”

-  Hogyan keletkezik egy vers Nemes Nagy Ágnes „műhelyében"?
-  Victor Hugó, amikor száműzetésbe vonult a II. császárság elől Jersey szi

getére, megkérdezték tőle: „No és uram, mi a véleménye a száműzetésről?” Erre 
Hugó azt válaszolta: „Hosszú lesz.” Te azt kérdezed tőlem, hogy hogyan készül el 
egy verssorom? A válaszom: hosszan. Sokáig, lassan, nehezen érlelem, csinálom 
a verseimet. Ez is személyes dolog. Hogy a motívumok hogyan kerülnek be? Ezt 
nem tudom. Tudatos költőnek szoktak nevezni. Én nem is bánom, mert talán a 
magyar lírában túlságosan is sok a spontaneitás, vagy inkább a spontaneitás kul
tusza (mert a spontaneitás maga sose sok), tehát nem árt, ha egy kicsit tudatosan 
körülnézünk, amennyire tőlünk telik. De nincsenek illúzióim, a költő sohasem
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tudhatja, mit csinál igazából. Van egy része a versnek, amit átlát, s van, amelyet 
nem lát át. A tudás és a nem tudás közti keskeny ösvényen halad az ember, ami
kor verset ír. Motívumaimról meg tudom mondani, melyik hol, mikor és hogyan 
keletkezett -  azt se mindig -, de hogy hogyan és miért kerülnek be a versbe, azt 
végképp nem tudom.

-  Például a madár és a fa...
-  Nagyon szeretem a madarakat, ez egészen természetes kapcsolódás a termé

szethez. De azért, látod, mégsem olyan egyszerű, mert utólag én magam is látom, 
hogy annyiszor vannak benne a verseimben, hogy valamiféle jelképértelmük lesz, 
hoznak valamit magukkal -  mert én is hiszek abban, hogy önmagukon túl is 
hoznak magukkal valamit. De hát nem tudom ezt megmagyarázni. Egyszerűen 
látok egy fát a Zugligetben vagy a Szigligeten és akkor aztán... Vagy a madarak.... 
Idejárnak a párkányomra. Nem valami előkelő madarak, csak ilyen városi, sze
gény kis szarkák, galambok, meg gerlék, de ők is madarak.

-  Hát a kovácsműhely titka mi?
-  Na az igaz volt. Akkor még nem itt laktam, hanem a Kék Golyó utcában, s 

alattunk volt egy kovácsműhely, azt hiszem, az utolsó volt egész Budapesten. S 
odahozták Budáról patkoltatni az összes lovat, amennyi ló még volt, főleg teher
bírók, olyan nagy, nehéz, muraközi lovak. Lent állt a kovácsműhely egy udvar
ban, öt kis ház ölelte körül, előtte egy kerítés. 18. századbeli falusias hangulatot 
árasztott ez az egész (már lebontották, egy nagy ház áll a helyén). És ott állt a Kék 
Golyó kocsma is valamikor, amelynek még a címere is kinn volt, egy nagy arany- 
ra-kékre festett golyó. Aztán a kovácsműhelyben járt-kelt, dolgozott a kovács. Egy 
fehér húsú, óriási darab fickó. Ismertem, lejártam hozzá, nagyon jóban voltunk. 
Fogta magát és patkolta a lovakat, ilyet se lehet látni mindennap Pesten. Körülötte 
már ott voltak a nagy modern házak, én magam is olyanban laktam, és néztünk 
le, erre az itt maradt középkorra. Csodálatos volt, télen az a piros műhely, ahogy 
égett a tűz, hullt a hó, és nyáron a kis oleanderek, meg ahogy a sarki rendőr be
ment és megbeszélte a napi híreket a kováccsal... Gyönyörű volt, olyan volt, mint a 
nagyvárosban, a betonfán egy kis fészek. Hihetetlen volt az egész. Vagy a lovak... 
Gyerekkoromban sokat láttam vidéki rokonságnál, meg odaát Erdélyben is. Fel
kapaszkodtam a hátukra, vagy csak valaki úgy felvett maga elé. Nosztalgikus volt. 
De ma mindenkinek nosztalgikus állat a ló, mióta nincs. Csak nálam, úgy látszik 
ez hamarabb elkezdődött. Nagyvárosba keveredtem, hamarabb elvesztettem a 
lovat, mint a köztudat. Aztán kiderült, hogy a köztudat is elvesztette, s így ezzel 
még nosztalgikusabb lett.

-  Az utazás is egy ilyen nosztalgikus emlékkép?
-  A ló, az angyal, a madár... A messzeség és a távolságnak a galaktikája, ket

tőssége. Jelen lenni és jelen nem lenni. Ezek nagyon fontos dolgok, végtelenül 
fontosak az ember életében, hogy állandóan kötve legyen valahová, és ne legyen 
kötve sehová. Az ember állandóan elmegy, visszajön -  visszajön, elmegy. Hát lásd 
a vonat motívumot József Attilánál: egyszerre ott áll a fülke fénynél, és egyszerre 
látja azt is, hogy elmegy.
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- Ön szerint milyen kell, hogy legyen a költészetnek és a természettudománynak 
a kapcsolata? A versírónak követnie kell a tudományos felfedezéseket?

-  Nem tudja, de kell. Engem rendkívül vonz a természettudomány, amihez sem
mit sem értek. Csak úgy teszek, mintha értenék hozzá, mert végtelenül vonz a tudo
mány romantikája. Furcsa szó ez. Nyugodtan használhatjuk újra, mert a mai költészet 
és mi magunk, költők is úgy kiszikkasztottuk a saját érzelmi forrásainkat (egyrészt, 
mert az érzelmek, emóciók annyira devalválódtak a mi századunkban), hogy ez már 
borzasztó. Hát az Isten szerelmére, legyen bennünk már érzelem is, legyen romantika! 
Például a tudomány romantikája. Hát az valami csodálatos dolog, ha az ember csak fél 
szemmel rápillanthat ilyen dolgokra, hogy már megint valamit felfedeztek -  mert én 
elmaradtam még a Bohr-féle atommodellnél -, vagy közlik velem, hogy a Lawrence- 
féle kísérletben megváltozott a méterrúd hossza. Hát megáll az ember esze! Hát te ezt 
érted? Óriási dolgok ezek. Ez olyan megint, mint a fény, amely egyszerre kvantumos 
természetű és szakadatlan, meg hogy van határa a fénysebességnek... A képtelensé
geknek ez az állandó korrelációja adja aztán azt a bizonyos között-érzést.

- Ars poetica? Lírai hitvallás?
-  Az előbb védtem a romantikát, most meg ellene beszélek, mert ki nem állhatom 

azt a gennyes, poétikus, könnyes habverést a líra körül, hogy: „Ó, költészet, ó poézis!” 
Erről szokjunk le most már Középkelet-Európában is.

-  Az Echnaton fáraó is egy fontos hőse verseinek. Miért pont ő?
-  Kamasz koromban találtam nagyapáim könyvei között egyet, amely az ókori 

Egyiptomról szólt. írójáról, Mahler Edéről azt hittem, hogy német tudós, aztán kide
rült, hogy ő volt az első magyar egyiptológus. Tanszéke is volt a budapesti egyetemen 
az 1890-1900-as években, s az ő könyvét olvastam, azaz csak a képeket nézegettem 14 
éves koromban. Ott láttam leírva először ezt a nevet, hogy Khun Athén fáraó. Nahát 
ez volt Echnaton, aki a Krisztus előtti 14. században óriási vallási reformot vitt véghez, 
az első egyistenes vallás megalapítója. A mózesi reform az későbbi. Echnaton fáraó a 
Napisten imádását állította előtérbe, szemben az ámoniták (Ámon-hívők) vallásával. 
Szóval óriási reformot hajtott végre, fáraó forradalmár volt, egy hatalmas vallási-fi
lozófiai változást hozott, olyat, hogy nem is bírták ki, halála után mindent vissza
forgattak, 3000 évig nem is tudtunk róla semmit, mert még a kövekről is levakarták 
a nevét, kiirtották az egyiptomiak a saját történelmükből. Ezzel párhuzamosan egy 
óriási művészi változásra is sor került. Felesége az a Nefertiti, akinek az arcképét mi, 
nők ott hordjuk a nyakunkban olyan lógó érmén. A világ egyik legszebb nője volt. 
Nos miért volt olyan gyönyörű? Mert Echnaton olyan lángelme volt, hogy megengedte 
egy új művészeti irányzatnak, egy mozgalmasabbnak, reálisabbnak a felemelkedését 
abban a nagyon statikus, de hatalmas Egyiptomban. Nefertiti népein látszik az indi
vidualitás. Szóval ez egy nagyon fontos kor, amely számomra sokat jelent. Echnaton 
metafizikája és filozofikus gondolkodása módot ad nekem arra, hogy az ő álorcájában, 
perszónáján át a 20. századi ember metafizikáját is kivetítsem.

- Milyennek ítéli meg a magyar líra helyét és szerepét a világirodalomban?
-  Én azt hiszem, nagyon jó helyet vívott ki magának. Kiváló, elsőrendű, egészen 

a magas csúcsokig érő helyet. Mi a hatása? Semmi. A líra fordíthatatlan. Amit 
meg le lehetne fordítani, azt meg nem érdemes. De a nagy nemzetek amúgy is fü
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tyülnek a fordításokra, még az egymás köztiekre is. Amilyen kijelentéseket hallhat 
az ember a francia nagy költőktől, hogy mennyire törődnek az angol lírával, akkor 
miért törődnének a mi líránkkal?! Mondhatnánk azt is, hogy akkor törődjenek a ta
mil lírával, a tamilok sokkal nagyobb nép, mint mi, magyarok, ők negyven millióan 
vannak, és 1500 éves irodalmuk van. Rendkívül szűkek azok a csatornák, amelyeken 
a líra átszivároghat, egyrészt azért, mert a lírának amúgy is kicsi szerepe van a vi
lágirodalomban, másrészt még kisebb szerepe van egy kis létszámú nép lírájában. 
Ez az, amit én nagyon fájlalok, s pillanatnyi kétségem sincs afelől, hogy jó lírát kell 
csinálni. Nálunk, Magyarországon talán azért nagyobb egy kicsit a szerepe a lírá
nak, mert mindig politikai szerepe is volt. Ami kell is, hogy legyen, szükséges, de ez 
nem helyettesítheti a líra minőségét. Itt is van egy veszély: ha a lírának az adja meg 
a méltóságát, az érdekességét, a fogyaszthatóságát, hogy politikai mondanivalókat 
közöl, akkor nem közli eléggé a lírai mondanivalót, azt, amit nem lehet mással he
lyettesíteni. Az 50-es években -  akkor pláne! -  ragaszkodtak ahhoz, hogy a költő egy 
közvetlen, mindennapi politikai lírát műveljen, mert azt hitték, hogy a jó húsellátást 
lehet szonettekkel helyettesíteni, vagy lángoló ódákkal. Hát nem lehet. De én meg is 
fordítom ezt a mondást: a húsellátás sem helyettesítheti a lírát. Mindkettőnek meg
van a maga célja, habár még ma sem tudjuk, hogy valójában mi a művészet célja, nem 
ismerjük a homo sapiens-t művészet nélkül, ez úgy látszik, egy csoportszükséglet. Az 
aztán mindegy, hogy azt szertartásnak vagy vallásnak hívják, vagy erkölcsileg helyes 
vagy helytelen hangsornak. Ez a homo sapiens nevű, két lábon járó, tollatlan állat lét
rehozza ezt a művészetet, úgy látszik, kell neki, szüksége és igénye van rá, még akkor 
is, ha az egyeseknek nem kell. Közel száz- vagy kétszázezer éves történet bizonyítja, 
hogy szükség van a művészetre.

-  Milyen szerepet, milyen feladatokat vállalhat magára a mai költő?
-  A közöttes állapotot vállalhatja. Egyszerre azt, hogy jelen van, de túl is akar 

lépni a saját korán, egy másikba, egy jobban elképzelhetőbe. Egyszerre vállal
ja a realitást és az irrealitást, amennyiben a tervek és a vágyak a tények síkján 
idealitások, de pszichológiai realitások. Tehát megint egy kettőséget vállal magá
ra, az egész kort, az egész mindenséget, annak minden részletével, politikumával 
együtt és azon kívül azt, ami minden emberben egy nagyon fontos dimenzió — a 
vágyat valamiféle másra, természetesen lehetőleg jobbra.

-  A műfordításnak hátat fordított?
-  A műfordításba azért kezdtem bele, mert nem engedtek írni, nem jelenhet

tem meg. Talán nem túlzás, ennek köszönhetjük (mások nevében is mondom) a 
magyar műfordítás fellendülését az 50-es és 60-as években. A műfordítás rendkí
vül fontos dolog, a magyar irodalmároknak mindig az egyik legnemesebb mes
tersége volt, s a legjobb költőink fordítottak. Nem utáltam meg, csak egy kicsit 
belefáradtam, mert túl sokat fordítottam. Ma is nagyon sokat jelent nekem. Ügy 
értek meg egy költőt, ha lefordítom.

-  Szabadkán, illetve Palicson is já r t  Felelevenítené olvasóinknak ezt a ki
rándulását?

-  Fordítottam jó pár Brecht-drámát is, s a szabadkai színtársulat előadta az 
egyiket. Vendégül, a bemutatóra meghívtak engem a férjemmel. Elfogadtuk a
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meghívást. Tél volt, nagyon jeges az út, s visszafelé jövet autónkkal belecsúsztunk 
az árokba. Kiálltunk az út szélére, integettünk, hogy valaki segítsen. Meg is állt egy 
szép Zastava, ki is szállt belőle egy nagy darab ember, odajött, felmérte a helyzetet, 
azt mondta, álljunk félre, majd alányúlt a mi kis piros Fiat ötszázasunk alá, s föl
tette az országútra. Majdnem elnyúltunk a döbbenettől. Kérdeztük, hát hogyan, 
miképp bírta ezt az autót csak úgy megemelni, mi a foglalkozása. Azt válaszol
ta: „Költő vagyok.” Egymásra bámultunk a férjemmel. Költő?! Megállt az eszünk. 
Igaz, hogy Kosztolányi is erős volt, de ennyire! Bámulatos volt! S akkor elkezdtünk 
dadogni: „Hát akkor kollégák volnánk? Mi írók vagyunk Budapestről.” Meg hogy 
ez milyen különös szerencse, hogy így, az országúton összetalálkoztunk egy itte
ni költővel. S akkor ő egy kicsit elmosolyodott: „Maguk pesti írók? Nem vagyok 
költő, hanem ÖNTŐ, vasöntő.” Hát így ismerkedtem meg én egy jugoszláv, egy 
szabadkai költővel.

(1985)
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AZ ÍRÓ AZ OLVASÓNAK ÍR
Beszélgetés Galgóczy Erzsébettel

A budai Napos utca kőből kirakott lép
csőin fújtatok felfelé. Mellettem a hólé
től, esőtől megduzzadt lefolyó csordogál, 
akár egy kis ér -  vékonyan, de szilajon fu t  
dombnak lefelé, talán kuncog is, hogy neki 
könnyebb. Nem tudok szabadulni a képtől: 
ovális, férfasan határozott, mégis tanítónő
sen meleg arc, rövidre nyírt, hullámzó haj, 
merészen szembenéző tekintet, makacsság
ra, kitartásra valló vékony, összezárt ajkak, 
a vakítóan fehér, tiszta, kihajtott inggallér... 
Könyvből, képről már ismerem Galgóczy 
Erzsébetet, a Vidravas szerzőjét. Vakon a 
képzelet mennyit adott hozzá a valósághoz? 
Majdnem semmit. Aki várt, aki ajtót nyi
tott, nem okozott csalódást. Csak kellemes, 
igaz meglepetést. Apró, erős csontozatú, de

vékony termet: az ember úgy távolról ki se nézné belőle azt a rengeteg erőt, azt 
a hatalmas nagy bátorságú, indulatokra, heves szókimondásra hajlamos írót, aki 
riportjaiban, novelláiban, regényeiben csak úgy csapkod kíméletlenül az igazság
gal. Csendes előzékenységgel kínálja a kávét, majd szinte gyermeki egyszerűséggel, 
könnyedséggel kuporodik a kanapéra, a tegezésre biztat. Nem áll rá a szám. Mégis
csak ő a példakép, a tanító, akire így, testközelből is csak „fel” tudok nézni.

-  „Azért lettem tró, mert nem találtam a könyvekben a ménfőcsanaki pa
rasztokat/” - vallotta Karinthy Ferencnek. Hát valójában azért lett író?

-  Igen, azt vallottam -  de hozzátettem -  félig tréfásan: nem lehet tudni, miért, 
mitől lettem író. Motoszkált bennem valami. Ötéves koromban, amikor még is
kolába sem jártam, csak néha, hogy ne maradjak felügyelet nélkül, magukkal vit
tek a testvéreim, elhatároztam, hogy tanító leszek. Kilencéves koromban, Petőfi 
hatására már költő szerettem volna lenni. Tizenöt éves koromban, a felszabadulás 
friss élményének hatására, hirtelen a politikusi, az „államférfiúi” pályát találtam a 
legvonzóbbnak. Végül, húszéves koromban megtaláltam azt az egész életre szóló 
hivatást, pályát, amelyen a bennem élő pedagógus, költő, politikus -  és még mi 
minden más! -  egyaránt szóhoz juthat, és ez az író. Az indítást a legtragikusabb
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időben és a legérzékenyebb életkorban kaptam. Nem a környezetemből és nem 
Petőfitől. 1944 novemberében -  tizennégy éves voltam, testileg-lelkileg agyon
gyötört kamasz -  harminc zsidó munkaszolgálatost szállásoltak be a pajtánkba. 
Akkor már március óta tele voltunk német meg magyar katonával, akadtak köz
tük civil ruhás hírszerzők is. Ezek is civilek voltak, a legkülönfélébb öltözékekben, 
karjukon sárga színű szalag. „Munkaszolgálatosok” -  tudomásul vettem, hogy 
egy újabb fegyvernem. Vacsora után két munkaszolgálatos jött be a konyhába, 
az egyik egy aranyórát kínált eladásra, illetve cserére, a másik egy zöld vászonba 
kötött könyvet. Anyám nem akart „üzletet kötni”, akkor már nekünk is csak any- 
nyi ennivalónk volt, amennyit el bírtunk dugni a rekvirálók elől, de én kivettem 
a sovány kis fiatalember kezéből a könyvet: Hadd nézzem meg! A kemény, zöld 
táblán ismeretlen név: Ady Endre összes versei. Versek! Petőfi óta a versek bűvöle
tében éltem s magam is telefirkáltam már néhány füzetet. Rábeszéltem Anyukát, 
hogy vegyük meg. Rántottát kért érte a fiú, két tojásból. Azon nyomban olvasni 
kezdtem a könyvet, versről versre, lapról lapra, mint egy regényt. Adyt olvasva 
döbbentem rá, hogy ilyen nagy költő belőlem nem lesz, kisebb meg nem érdemes 
lenni. A háború utolsó, legszörnyűbb hónapjait -  s később hány kétségbeesett, 
megoldhatatlannak látszó társadalmi és emberi válságot -  segített átvészelni ez az 
Ady-kötet, hogy nem lélekben, érzelmekben megrokkanva, hanem gazdagodva, 
megerősödve kerültem ki belőlük. Azóta is tűnődöm, ki lehetett ez a fiatalember, 
aki lövészárkokban, aknamezőkön, rézbányában, a hosszú menetelésben Bortól 
Ménfőcsanakig megőrizte, elhozta nekem Ady Endrét, a legnagyobb magyar köl
tőt, mint egy olajágat, mint egy jövőnek szóló üzenetet. Sorsszerű találkozás volt, 
de...Tizennégy éves koromban, amikor minden érzékeny kamasz elkezdi -  én ab
bahagytam a versírást, s elhatároztam, hogy prózaíró leszek. Két felismerés kész
tetett erre. Az egyik: „eszközeimet” hirtelen elégtelennek éreztem a megélt hábo
rús borzalmak kifejezésére. A másik: rájöttem, hogy nekem történeteim vannak, 
emberi figuráim, akik konfliktusokba kerülnek egymással, s ez a konfliktus az 
időben folyik és záródik le. S a 20. század közepén, Ady Endre után történeteket 
nem lehet versben elmondani. Nem lehet eposzt írni, mint Vörösmarty, sem bal
ladát, mint Arany. Tehát a lehető legjobbkor találkoztam a népi írókkal.

-  Mikor találkozott velük?
-  Nyolc hónappal később, 1945. július 1-jén, a ménfői csata kilencszázadik év

fordulóján nagygyűlést tartottak a falumban. Nagymise után gyűlt össze, illetve 
maradt ott a nép a kastélykertben, s a Bezerédj-kastély kocsifeljárójáról Veres Péter 
beszélt az emberekhez. Csizma, fehér ing, ugyanolyan bajusz, mint édesapámé -  
bizalomgerjesztő külső. És amit mondott! Ámuldozva és lenyűgözve hallgattam, 
hogy egy író, egy politikus ennyire mélyen, alaposan ismeri a falu, a parasztok éle
tét! A három és fél órás gyűlés után hazamenve, egy be nem telt iskolai füzetembe 
följegyeztem mindent, amire az előadásból emlékeztem, s ami aztán egy életre 
belém vésődött. Azóta írok naplót. 1945 szeptemberében a Győri Állami Tanító
képzőben folytattam a tanulást. Az iskola egyik szárnyát -  közel volt a vagongyár
-  bombatalálat érte, s az első magyarórán térdig jártunk a könyvtárból maradt 
papírhulladékban. Ebben is volt valami jó -  vagy csak a leleményes emberi ter
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mészet kész mindent a saját hasznára fordítani? Tanárnőnk a városi könyvtárba 
küldött bennünket, hogy ott minden kötelező irodalmat megtalálunk. Kötelező 
irodalom...? A több tízezer kötetes könyvtárba beszabadulva úgy éreztem magam, 
mint aki megtalálta Dárius kincsét. Mindent olvastam, habzsoltam összevissza
-  például akkor rágtam át magam Joyce Ulyssesén -, de elsősorban a népi írók 
műveit, akiknek létezéséről Veres Pétertől hallottam először, s akiknek a műve
it a tanítóképző könyvtárában nyilván föl sem leltem volna. Húszéves koromig 
elolvastam a népi írók műveit és elődjeik alkotásait: Illyés Gyula: Puszták népe; 
Veres Péter: Gyepsor, Számadás, Mit ér az ember, ha magyar?; Szabó Pál: Lako
dalom, Keresztelő, Bölcső; Kodolányi: Földindulás, Baranyai utazás, Ormánsá
gi utazás; Erdei Ferenc: Futóhomok, Parasztok, A magyar paraszttársadalom; 
Féja Géza: Viharsarok; Szabó Zoltán: A tardi helyzet, Cifra nyomorúság; Kovács 
Imre: A néma forradalom, A parasztlétforma csődje; Darvas József: Szakadék, 
Egy parasztcsalád története; Ortutay Gyula: Magyar népismeret; Németh László: 
A Medve utcai polgári -, hogy csak a számomra legfontosabbakat említsem -  
kamaszkorom egyik legmélyebb és egy életre meghatározó élménye volt. S ekkor 
valóban úgy éreztem, hogy nem találtam meg bennük szülőföldem szereplőit, a 
ménfőcsanaki parasztokat. A század eleji faluról írtak valahányan, arról, amit ők 
ismertek, ez azonban teljesen más volt, mint amibe én születtem bele. Mégis ezek 
a művek voltak azok, amelyek tudatosították bennem a saját osztályhelyzetemet, 
ezen felül pedig arra a felelősségre is ráébresztettek, amit ennek az osztálynak az 
érdekében vállalnom kell, ha képes vagyok rá. Mérhetetlen tárgyismeretük, ala
posságuk, felfedező szenvedélyük, forradalmi indulatuk, mely Adyéval rokonítja 
őket, anyaguk nagyszerű művészi megformálása példaként ragyogott előttem, 
akárcsak az az elkötelezettség, a szolgálat egyedül erkölcsös magatartása -  ami 
nemcsak az írónak, de mindenkinek feladata kellene legyen, aki parasztgyerek
ből értelmiségi felnőtté válik. 1950-ben kerültem az írói pályára. 1956 tavaszán 
a Kegyetlen sugarak című riportom kapcsán megismertem Erdei Ferencet, aki 
annak idején miniszterelnök-helyettes volt. Kapcsolatunk -  korai haláláig -  rend
kívül termékeny volt, én minden könyvemet elküldtem neki, s ő minden fontos
nak tartott írásomról elmondta a véleményét. Nagyon sokat segített. Vidékre vitt 
magával, majd elemeztük a látottakat. Nagyformátumú embernek tartottam, aki 
íróként, politikusként, tudósként egyaránt rendkívülit alkotott.

-  1950-től 1970-ig újságíróként dolgozott. A riportírótól vajon mit tanult el 
a szépíró?

-  Elsősorban megtanultam, hogy minden riportra, minden íráshoz alaposan 
fel kell készülni. Rájöttem, hiába születtem falun, nem tudom, mit mikor, hogyan 
kell vetni, aratni. Odahaza csak „segédmunkás” voltam, csak kapáltam. Közgaz
dásszá és mezőgazdásszá képeztem ki magam. Mint riporter húsz éven át fejből 
tudtam az egész világ mezőgazdasági statisztikáját. Hogy mennyi búzát termel 
Törökország, hogy hol áll e téren Magyarország... Ugyanakkor ez az időszak volt 
a legizgalmasabb korszaka a magyar parasztságnak. Címszavakban: földosztás, 
téeszcsé-szervezések, a termelőcsoportok többszöri fölbomlása, a beszolgáltatás 
megszűnése, 1959-60-ban a termelőszövetkezetek végleges megszervezése, meg
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szilárdulása (közben több mint egymillió ember jött el a faluból értelmiséginek, 
munkásnak), a gépesítés, a civilizáció beáramlása a mezőgazdaságba, a faluba. 
Ezek valóban „történelmi” változások. És én igenis, szerettem jelen lenni az ese
ményeknél, nem másodkézből, hanem a valóságból szerezni az információimat. 
A riportírást nem feltétlenül kenyérkeresetből gyakoroltam -  bár voltak eszten
dők, amikor elsősorban abból éltem -, hanem szenvedélyből.

-  Annak ellenére, hogy ennek a szenvedélynek megvolt az ára? Gondolok itt 
azokra a riportjaira, amelyek miatt megtámadták, beperelték. Ez nem szegte 
kedvét?

-  A Gyomirtás 1953-as hercehurcája kedvemet szeghette volna -  mint ahogy 
ki tudja, hány induló író vérzett el azokban az években. Vagy cinikussá válhat
tam volna, mint a fölöttem járó korosztály számos tagja. Nem csak most tudom, 
akkor is tudtam, hogy én lehetnék Rákosi kedvence, csak meg kellene írnom a 
magam ingadozó középparasztját, aki végül is belép a téeszcsébe. Azt hiszem, én 
voltam az egyetlen paraszt származású író, aki nem írta ezt meg, mert tudtam, 
a középparaszt nem lép be a téeszcsébe, csak ha beverik, az megingathatatlan. 
Naprakészen ismertem az életüket, s a valóság és a jelentésekben élő kép, továbbá 
a létező és a lehetséges közötti ellentmondás olyan tragikus feszültséggel töltött 
el, hogy csak az igazat bírtam írni. Vagy semmit. Az egész magyar sajtó óvatosan 
hallgatott. Én nem. Az Élet és Irodalom helyt adott első téeszriportomnak: Miért 
léptek be? S ezt kéthetenként, havonként követte a többi. Soha olyan sűrűn nem 
jártam vidékre, mint azokban az években. Szeretek jelen lenni az eseményeknél s 
tudtam, hogy ennél nagyobb változást a magyar falu talán még a jobbágyfelszaba
dításkor sem élt át. Bármily zord idők voltak, nem függesztettem fel a riportírást. 
1956 után egy meg nem jelent, de már kiszedett riportom miatt lettem és marad
tam évekig állástalan újságíró. Legalábbis más okot nem adtam rá. Az utcáról 
„partizán módra” folytattam. Szinte nevetséges volt már, hogy bármihez nyúl
tam, a toliam alatt azonnal közölhetetlenné vált. Például az Óbudai Textilgyár 
bölcsődéjéről írtam riportot, megszólaltatva benne néhány, három műszakban 
dolgozó munkásasszonyt, megkockáztatva ezt a gondolatot: „Az egyenjogúság 
legyen szabad, de ne legyen kötelező”. Széles e hazában nem akadt sajtóorgánum, 
amely közölte volna az írásomat. „Ha ez a dögkeselyű még egyszer beteszi a lábát 
a megyébe, kitoloncoltatom!” -  mondták rám, ahol megjelentem. Ha bevittem a 
szerkesztőségbe egy kéziratot, még nem tudtam, nem törik-e ki érte a nyakamat. 
Ha beléptem a Markó utcai bíróság épületébe, még nem tudtam, nem csuknak-e 
le hat hónapra becsületsértésért, rágalmazásért. Egy ízben egy népi származású 
szerkesztő, hazafias költő, országgyűlési képviselő ezzel dobott vissza egy ripor
tomat: Mi közöd neked ehhez? -  Az írónak mindenhez köze van -  feleltem sze
rényen, -  amiért felelősséget vállal. Az a baj, hogy gyanúsak a felelősségvállalók.

-  Végül is miért hagyott fel a riportírással?
-  Azért, mert fölismertem, hogy valóságfelfedező misszióm befejeződött. A 

60-as években a parasztkérdés megoldódott, a mezőgazdaság, mint a népgazda
ság része kezdett funkcionálni. A parasztkérdés már nem volt többé társadalmi 
probléma.
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-  Novelláiban, regényeiben azért még mindig gyakoriak a parasztfigurák. 
Nem tud elszakadni a falutól?

-  Nem is akarok, hiszen fejlődik ez a világ velünk együtt. Sokszor nekem sze
gezik a kérdést: miért nem a városról írok? Már legelső novellám, az Egy kosár 
hazai is a várost idézi, s még vagy fele szépirodalmi írásaimnak ott játszódik, 
írói pályámat azzal kezdtem, hogy „nem akarok parasztot látni”, hogy nem le
het parasztnak lenni. Soha sem tartottam parasztírónak magam. Az egész átfogó 
magyar társadalomról akartam írni. Csakhogy az ország lakosságának nyolcvan 
százaléka vidéken él, valójában nálunk a nagyváros is egy falu még, meg aztán 
a dolgok nem a Teleki téren dőlnek el... Tehát nem véletlenül tiltakoztam már 
tizenöt évvel ezelőtt a „parasztíró” megnevezés ellen: az író mindig az ember 
képviselője. Ez a legtöbb, amit tehet, és ami ennél kevesebb, azzal nem érheti be. 
írásaimban soha nem a parasztot kívánom ábrázolni, hanem az embert, aki tör
ténetesen falun él. És méghozzá ez a „falu” sem korlátozható többé a falura, hiszen 
már régen nem zárt világ, elszigetelt település, ezer szál fűzi az ország, sőt a világ 
gazdasági és szellemi vérkeringéséhez. Az én „falum” végeredményben az egész 
Magyarország.

-  Ebből kiindulva jegyezte meg, hogy édesanyja az utolsó magyar paraszt
asszony?

-  Erdei szerint a földhöz való viszony határozza meg a paraszt létét: a jobbágy 
még nem az, a termelőszövetkezetben dolgozó pedig már nem az. „A paraszt
ság nem osztály, hanem korszak” -  ez Erdei felismerése, amivel én is egyetértek. 
Ugyancsak ő írta meg a Parasztok című könyvében: „Nem szabad parasztnak ma
radni. Kevés és méltatlan ez a sors... Akkor sem szabad parasztnak lenni, ha azt 
mondják, hogy ez a legigazabb állapot a világon.” Vagyis a parasztság történelmi 
kategória, amely valamikor szükségszerűen keletkezett, tehát szükségszerűen el 
kell múlnia. A parasztkérdés -  véglegesen -  megoldhatatlan. Nagyüzem és gé
pesítettség, ez a mezőgazdaság útja ma. Paraszti munkára csak a háztájiban és a 
veteményeskertben maradt lehetőség. A parasztkérdés véglegesen akkor oldódik 
majd meg, ha a parasztság -  mint életforma- egyszer s mindenkorra eltűnik. Ha 
megérem, megírom regényben az egész folyamatot ezzel a címmel: Az utolsó pa
raszt.

-  A falu felfedezése, a parasztábrázolás Magyarországon összefügg a szo
ciográfia kialakulásával, elterjedésével. A magyar egyetemi tanárok negyedik 
amerikai konferenciáján 1979 áprilisában Washingtonban ezzel kapcsolatban 
előadást is tartott A mai magyar szociográfiai irodalom címmel. Ebben a tanul
mányában azt állítja, hogy a magyar szociográfiát a népi írók hozták létre. így 
látja most is?

-  A magyar szociográfia a népi írók munkásságában érte el a csúcspontját és 
hozott létre remekműveket, vallom ma is. Ám a magyar irodalomtörténet még 
adós a magyar szociográfia feldolgozásával. Darvas József készült megírni a „szo
ciográfia szociográfiáját”, de ebben sajnálatosan korai halála megakadályozta. A 
Magyar Irodalmi Lexikon szerint a „népi írók (népiesek, parasztírók, falukutató 
írók) a XX. századi magyar irodalmi és ideológiai élet egyik legnagyobb jelen
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tőségű írói csoportosu lása-  „A parasztságban vélték fellelni azt a társadalmi 
réteget, amely egy radikális földreform végrehajtása során a nemzeti megújhodás 
tömegerejét biztosíthatja s egy új, szellemileg vezető középosztály megteremtésé
re alkalmas.” A mozgalom előfutárai a falukutató, szociografizáló fiatalok voltak. 
1924-ben Teleki Pál kezdeményezésére felállították a Magyar Szociográfiai Inté
zetet. Értelmiségi fiatalok, diákcsoportok járták a falvakat, Szabó Zoltán kifejezé
sével : „az értelmiség lehajolt”. Az első falukutató könyveket jobboldali írók írták 
(Milotay István, Oláh György, Habsburg Etelka stb.). Az 1929-33-as gazdasági vál
ság Magyarország egész dolgozó népét létfeltételeinek a gyökerében támadta meg. 
Ez a válság erőteljesen radikalizálta a falukutató fiatalokat, az írók is bekapcso
lódtak, illetve az élére álltak a falukutató mozgalomnak. Ez az érzelmektől fűtött 
próza valóban indulatokat kavart és tettekre ösztönzött. A mozgalom fő erőssége a 
gyakorlat volt: a paraszti valóság feltárása. Emiatt tartja Darvas József „jellegzetes 
magyar műfajnak -  mert a falukutató könyvek irodalomtörténeti, sőt társadalmi
politikai jelentőségű áramlattá (mozgalommá) csak nálunk álltak össze.” Amikor 
húszéves koromban, 1950-ben az írói pályára kerültem, adva volt számomra egy 
szenvedélyes, elkötelezett magatartás: a két háború közti népi íróké -  és egy műfaj: 
az irodalmi szociográfia. Hatalmas örökség, hatalmas felelősség. De sohasem nyo
masztó. Szóval a műfaj és a magatartás adva volt -  de hova lettek a példaképeim, 
a népi írók? Szétszórta őket a történelem. Egy részük bekerült a hatalom sáncai 
mögé, ami nemcsak a kritikus szemléletet tette számukra lehetetlenné, hanem a 
kritikus látást is. A népi írók másik csoportját emigrációba vagy a hallgatás senki 
szigetére szorították. A harmadik csoport lehorgonyzott a szépirodalom veszély
telen öbleiben. A parasztság újra szószólók nélkül maradt. A NÉKOSZ is hiába 
hirdetett 1947-ben honismereti mozgalmat, nem járt sikerrel. 1948-tól kezdve pe
dig egyenesen szembeállítják a „realizmust” és a szociográfiát, s ez a műfaj halálát 
jelentette. Megszűnt a szociográfia. 1954-ben Déry Tibor „az ország pontos szocio
grafikus feltérképezésére” buzdította az írókat. Szomorú, hogy nem is a hatalom, 
hanem egyes írók részéről ütközött ellenállásba. Az 1953-tól 58-ig tartó zavaros 
politikai helyzetben nem is született jelentős szociográfiai mű. Nekem azért em
lékezetes ez a korszak, mert megajándékozott Erdei Ferenc pártfogó barátságával.

-  Történelmi tények magyarázzák, miért volt ilyen a viszonyulás az iroda
lomhoz, s még inkább a szociográfiához. A 60-as évek vége felé azonban beindult 
a rehabilitáció és az újraértékelés...

-  A 60-as évek végére egész közgondolkodásunk megváltozott, és a szociográ
fia „kiátkozott”, „narodnyik” műfajból kívánatos, sőt, nélkülözhetetlen műfajjá 
emelkedett. De amíg idáig fölverekedte magát, rendkívül göröngyös utat kellett 
bejárnia művelőinek, s nem vagyok benne bizonyos, hogy a „közegellenállás” le
győzésére fordított energia nem veszett-e, nem pazarlódott-e el örökre nemesebb 
munkák, mondjuk az írás számára. Csak egy példa: Nádtetős szocializmus címmel 
1964-ben írtam egy riportot, amely több szerkesztőséget is bejárt, mire a Kortárs 
akkori főszerkesztője, Simon István vállalta a megjelentetését, azzal a feltétellel, 
hogy a címet megváltoztatom. Az unalmat árasztó Közös gondjaink című ripor
tomat így is megtámadta a Népszabadság, az Élet és Irodalom, a Kisalföld. Csak
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hat évvel később tűzhettem ki könyvem címlapjára a Nádtetős szocializmus címet, 
ami addigra már bevett fogalommá vált. A 60-as évek elején, közepén megjelenő 
szociográfiai művek tehát a támadások pergőtüzében álltak. Egyre több író szólalt 
meg, s az emberekben az elmúlt évtizedekben falhalmozódott információéhség ta
lálkozott az írókban felhalmozott információbőséggel. A puszta tény kimondása is 
a szenzáció erejével hatott. Az írókban nem az „elmondani”, hanem a „kimonda
ni” szenvedélye munkált. S közben kialakult a műfajvita. írók vitatkoztak írókkal. 
A parasztszármazású írók, akik nagy társadalmi összefüggésekbe ágyazva elemez
ték a parasztkérdést -  ezek a művek a szó elemi értelmében is „felfedezések” voltak
-  az olyanokkal, akik sohasem jártak a helyszínen, a falun, s akik kétségbe vonták, 
hogy mindaz, amit emezek írnak, igaz-e. Voltak, akik azért utasították el a szocio
gráfiát, mert szerintük az se nem irodalom, se nem tudomány. Tudománynak nem 
elég egzakt, irodalomnak viszont túl konkrét. A műfajvita ma is folyik, legfeljebb 
átalakult „néma vitává”. Elvileg mindenki belátja, hogy a mi társadalmunk érdeke, 
hogy önmagáról minél többet tudjon, önismerete minél teljesebb legyen, mégis, 
minél meghökkentőbb felfedezéseket tesz az író, annál hevesebb a támadás ellene. 
Ma a szociográfia valóságos reneszánszát éli, divatos műfajjá vált, amit a dilettán
sok térhódítása bizonyít. A műfaj tartalmi változatossága (az, hogy a lírai hévtől 
a monográfusi unalomig minden belefér), meg az esztétikai ismérvek bizonyta
lansága, együtt, ideális helyzetet teremt a dilettantizmusnak. A szociográfia sok 
kritikai mozzanatot tartalmaz, de nem ez a lényegi jellemzője, hanem az, hogy a 
társadalom rejtett, rejtőző, titokzatos, elfelejtett, elhanyagolt, végül is ismeretlen 
területeit tárja föl -  és mindig csak egy részt, sosem az egészet. Feladata, hogy 
közelképet adjon az átalakuló társadalomról, egy igazabb és egészségesebb társa
dalmi önismeret érdekében: „Mert az ember és a társadalom nem várhat”.

-  Mi a véleménye: egy irodalmi műnél az esztétikai érték-e a döntő, vagy pe
dig a műfaji megfelelés?

-  Nálam a műfaji megfelelés a fontosabb. Egy jó szociográfiát előbbre helyezek, 
mint egy közepes regényt. Egy művet nem aszerint kell besorolni, mennyi újat 
mutat, hanem mit tudott felszínre hozni. A szépíró legalább 9-10 évet kullog az 
események után, de 4-5 évet mindenképp. Öt évvel ezelőtt országgyűlési képvise
lőként hátborzongató témához jutottam. Meg akartam akkor rögtön írni, de nem 
állt össze. A szépírónak a jelenséget, amellyel találkozik, előbb meg kell emészte
nie, beágyaznia egy folyamatba, csak azután tudja kiírni magából.

-  A riportban tények, nevek, helyszínek, dátumok bizonyítják az újságíró 
igazát. Vajon mi támasztja alá a szépíró igazát?

-  Nehéz erre válaszolni, mivel mint mondtam, a szépíró mindig el van maradva 
a jelentől. Számolni kell azzal, hogy az írói igazság mindig egy kicsit efemer igaz
ság. Tiszavirág életű, átmeneti. Mégis arra kell törekednünk, hogy a leghiteleseb
ben ábrázoljuk saját korunkat, saját társadalmunkat -  a jövőt szolgálja az igazság.

-  Ha már az írói igazságnál és hitelességnél tartunk... A Vidravas című re
génye a tavalyi év könyvsikere volt. (A Törvényen belül és a Vidravas című re
gényeit Radoslav Mirosavljev szerb nyelvre is lefordította.) Mit gondol, miért: 
dokumentumértéke vagy őszintesége miatt?
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-  Amikor megjelent a könyv, kétszáz levelet és ötszáz telefonhívást kaptam
-  eddig számoltam, utána belefáradtam, mert még egy könyvet erről a korról 
úgysem írhatok, kiírtam, ami ezzel kapcsolatban bennem volt -, mindegyik azzal 
kezdődött, hogy: „Pontosan ezt éltük mi is át” Átfogó képet akartam írni erről 
a korról, de anélkül, hogy szájbarágó legyek. Ehhez hozzá kell még azt is tenni, 
hogy az 50-es évek történelmünkben még mindig neuralgikus pont. Egyáltalán 
nincs kielemezve. Egyetlen történelmi mű sincs, amely pontosan megmondaná, 
mit történt akkor. A regényben például lehozom Simon Pál (azaz Papp Simon) 
börtöni elbocsátó levelének szövegét, mert fontosnak tartottam -  dokumentumér
téke van. Egy életfogytiglanra ítéltet szabadon bocsátanak: „Zsebeiben semmi, egy 
zsebkendő, csak egyetlen negyed ív, szürkésfehér, rücskös papírdarab” .. Egyetlen
egy forint és fillér nélkül szélnek eresztenek egy embert, akit még a börtönben is 
dolgoztattak. Vajon az akkori érintetteken kívül hányán láttak még ilyen elbocsátó 
levelet? Én is akkor találkoztam vele először, amikor munkához láttam.

-  Hogyan született meg a regény?
-  Amerikában hallottam a sztorit. Nem hittem el ugyan, de tetszett, s elhatá

roztam, megírom. Közben újságokat olvastam, levéltárakba jártam, hogy behatób
ban megismerjem ezt az időszakot. Én voltam az első író, akit -  előzetes riportírói 
hírnevem alapján -  beengedtek a belügyminisztérium levéltárába. Rengeteg volt 
az anyag, de rendezetlen, hiányos. Aztán egy kis cetliről kiderült, hogy Papp Si
mon főgeológus, egyetemi tanár, a MAO RT nyugalmazott vezérigazgatójának ese
te nem kitalált mese, hanem színtiszta igazság. így hát további kutatásom ebben az 
irányban folytatódott. Volt ismerőseivel, rokonaival, cellatársaival beszélgettem el. 
Felkerestem azokat, akik ültek, s azokat is, akik ültettek. Egy akkori ÁVH-s tiszt 
maga jelentkezett, hogy szeretne nekem nyilatkozni. Nyolc hónapig jártam mag
netofonnal hozzá. Papp Simon cellatársának özvegye pedig ideadta férje nyolcvan 
oldalas emlékiratát. Előtte Papp Simont csak bírósági megnyilatkozásából ismer
tem -  erre építettem regénybeli hősöm alakját. A kapott emlékirat bizonyította 
be, mennyire jó ráéreztem Papp Simon valódi jellemére. Ennek nagyon örültem. 
Összesen öt évig gyűjtöttem az anyagot, s két évig írtam azt a tizenhat flekkes váz
latot, amelyből végül megszületett a regény 1984-ben. Egyetlen fikció a regényben 
a parasztcsalád, amelyből Orsolya származik. Egyszerűen kellett valakit találnom, 
akire ráruházhattam annak a grafológusnak a szerepét, aki azokat a hamisított 
leveleket készítette, melyeket Papp Simonnak adtak a börtönben. S kellett egy 
középosztályú parasztcsalád azért is, hogy leírjam a kuláklistára kerültek sorsát. 
Mert az ötvenes években ez is fontos problémakör volt.

-  Önmagáról mintázta Orsolyát?
-  A Vidravas az egyetlen regényem, amelynek nincs önéletrajzi vonatkozása. 

Modellje voltam Orsolyának, de Orsolya nem én vagyok. Az anyját anyámról, az 
apját apámról mintáztam, de Orsolya szüleinek sorsa nem az én szüleim élete.

-  Hőseinek tehát mindig van konkrét modellje?
-  Majdnem mindig. Olyan vagyok, mint a portréfestő. Valóságos történetből 

indulok ki, amelynek van eleje, közepe, vége. Ezt az írói tapasztalat tágítja ki. Ha 
kell egy hőshöz figura, sorra veszem az ismerősöket, rokonokat. Ha nem találok
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megfelelőt, akkor előveszem magamat: vajon, ha annak a hősnek a bőrében lennék, 
hogyan gondolkodnék, hogyan viselkednék?

-  S mit ad mindehhez az írói fantázia?
-  Csupán apró részleteket. A cselekmény sosem kitalált. Isten ments! Bizonyos 

történeteknek megvannak a törvényszerűségei, a valóság kielemezhető bennük, s 
itt nincs mit keresnie az írói fantáziának. A pluszt az élettapasztalat, a műveltség, 
az emberismeret, a pszichológia hozza.

-  Egy pillanatra térjünk még vissza a Vidravashoz. Honnan ez a cím? Ez 
valaminek a szimbóluma is óhajt lenni?

-  Egy ihletett pillanat termése, amiről nem tudok beszélni. Először Hordóban 
a Niagarán címet adtam neki. Ugyancsak Amerikában hallottam erről a hagyo
mányos „bátorság-próbáról”, amit egyes eszelős „bennszülöttek” hajtanak végre: 
hordóba zárva bedobatják magukat a vízesésbe, és lezuhannak a Niagarán. Az
után eszembe jutott egy gyerekkori emlék, amikor a vidravas becsípte a keze
met. Vidravas... Az egész ország abban szenvedett az ötvenes években. Tehát mint 
szimbólum is kitűnő.

-  „Szuroktalpú napok” -  írja erről a korról a Vidravasban. Honnan ez a 
kép?

-  Nem tudom, honnan vettem. Ügy van ez, mint az álomban: menni akarsz, 
de nem bírsz, ólomsúlyú a lábad, nem mozog, nem hallgat rád. Akkor szuroktal- 
púak voltak a napok. Ugyanúgy beléjük ragadt a láb, nem mozdulhatott. Arról 
a korról csak így, ilyen képeket lehetett festeni. Én csak indulatból tudok írni, és 
sokszor fegyelmezni kell magam, hogy visszafogjam mindazt, ami bennem höm
pölyög.

-  Orsolya parasztgyermekből lesz értelmiségi. Erről az új értelmiségi réteg
ről, az úgynevezett első nemzedékről -  amelyhez Ön is tartozik -  más regénye
iben is szól: Zsófia a Szent Kristóf kápolnájában, Szalánczky Éva a Törvényen 
belülben. Megbicsakló, gyakran vesztes hősök. Miért?

-  Tény, hogy a „fényes szelek” korszaka nélkül mi paraszt- vagy munkásgye
rekek nem kaphattunk volna lehetőséget, hogy értelmiséggé váljunk. Csakhogy 
ez olyan verseny volt, olyan erőpróba, amely nagy vérveszteséggel járt. Hogy mi
ért? Vidéki középiskolából kerültem a Színművészeti Főiskolára. Nálunk Győrött 
nem oktattak világirodaimat. A világirodalomból csak Dante és Goethe nevét 
ismertem. Itt pedig az első évben elkezdtük a görögökkel és négy éven keresz
tül heti tizenhat-tizennyolc órában tanultunk világirodaimat, drámatörténetet, 
élő irodalmat. Voltak osztálytársaim, akik úgy jöttek oda, hogy tulajdonképpen 
mindent elolvastak már, ami a következő négy év tananyaga volt. Ők ellazsálták a 
főiskolát, én pedig a negyedik év végére elértem őket. A feltételek tehát korántsem 
voltak egyenlők, a faluról jöttek hátránya szinte behozhatatlan volt. A mi osztá
lyunkban harmincan indultunk, s öt év múlva heten kaptunk diplomát. S az igazi 
verseny a diploma után kezdődött, az „életben”. Hát csoda, ha annyian elvéreztek, 
öngyilkosok lettek, elzüllöttek, fiatalon megbetegedtek közülünk? Tény viszont az 
is, hogy ennek a nemzedéknek nagy szerepe volt az 56 utáni magyar társadalom 
kialakításában. Velem együtt akkor a falumból, a rokonságból még harmincan
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végeztek el egyetemet. A következő nemzedékből, testvéreim gyerekeiből viszont 
egy sem. Pedig nem fogták már őket kötéllel odahaza. Egyszerűen megváltozott 
az értelmiség helyzete, szerepe, ázsiója nagyon lecsökkent. Ma az megy orvosnak, 
jogásznak, tanárnak, akinek a papája is az. Vagy legfeljebb az, akinek a szülei 
megállták helyüket a „fényes szelekében, akik már áttörtek.

-  ír t riportot, novellát, kisregényt, forgatókönyvet, dolgozott a televíziónak, 
a filmgyárnak, a rádiónak... Melyik a kedvenc műfaja?

-  Egyszerűbb, ha azt mondom, mely műfajokat nem kedvelem és nem műve
lem: a kritikát és a verset. A többit mind szeretem, és alkalmasint használom is.

-  A filmes szakma miért vonzza?
-  A filmek segítségével megtanultam például képekben látni, írni, jeleneteket 

tömöríteni, sűríteni, a cselekményszálat elvágni, előbbre vinni apró kitételek nél
kül. S nem utolsósorban a filmnek, a televíziónak köszönhetem a népszerűsége
met. 1970-ben az Inkább fájjon című novelláskötetem hétezer példányszámban 
jelent meg. A filmváltozat után harminc-, ötven-, majd százhúszezer példányban 
kelt el.

-  Miről szól majd legközelebbi alkotása?
-  Tíz éve gyűjtöm már szülőfalum történetéről az adatokat. Ménfőcsanak azért 

is érdekes, mert itt megtalálható volt a régi paraszti világ minden rétege: a job
bágy, a zsellér, a cseléd. S itt él még az utolsó parasztnemzedék is -  az édesanyám, 
aki leendő regényem főszereplője lesz. Megírom tehát majd a család történetét is. 
Legalább száz évet kell átfognom, mert olyasmit szeretnék benne megragadni -  
a parasztság, véleményem szerint történelmileg determinált osztály, amely nem 
volt öröktől fogva és nem lesz örökké -, hogy hogyan született és hogyan szűnik 
meg. Anyám halálával meg fog halni az utolsó paraszt. Mert az ő gyerekei, még 
azok is, akik történetesen földdel dolgoztak, aztán termelőszövetkezetbe léptek, 
azok már nem parasztok.

-  Ön szerint kiknek ír az íróf
-  Az író mindig az olvasónak ír -  vagyis a népnek. Válogatott novelláskö- 

tetemnek ezt a címet adtam: A vesztes nem te vagy. Nem te vagy a vesztes, aki 
elolvasod, nem te, aki csak megpillantod a kirakatban és nem te, aki nem is tudsz 
rólam. Ebben bizonyos vagyok és tiszta lelkiismerettel írtam le. Viszont nagy za
varban lennék, ha valaki nekem szegezné a kérdést: De ki a győztes?

(1986)
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HISZEK A MOZIBAN
Beszélgetés Bacsó Péter magyar filmrendezővel

„A villamosra nem emlékszem, de az 
utca nevére igen. Gyerekkoromban volt egy 
szép néger babám. Nevet akartam adni neki, 
és apukám azt mondta, hogy a néger baba 
nem lehet p l Aranka, esetleg Lumumba. Ki
csi voltam, fogalmam sem volt az iróniáról 
így a rózsaszínű szoknyácskát viselő néger 
baba Lumumba lett. Amikor elsős koromban 
Lumumba meghalt, akkor tudtam meg, hogy 
ki volt ő. Fel is róttam apukámnak, hogy férfi 
nevet adott a babámnak. Nos, ezért jegyez
tem meg a filmgyár utcáját. Lumumba azóta 
letűnt...” -  meséli el az érdekes kis történetet 
hosszú évek múltán Évay amikor megkérde
zem tőley emlékszik-e, hányas villamossal 
döcögtünk annak idején a MAFILM felé.

(Megjegyzés: Budapesten a XIV. kerüle
ti Róna utcát hívták valamikor Lumumba utcának Patrice Émery Lumumba, az 
1960-ban felszabadult Kongói Demokratikus Köztársaság első szabadon választott 
miniszterelnöke tiszteletére, akit nem sokkal ezután botrányos körülmények között 
a belga hadsereg elfogott és kivégeztetett.)

Térképpel a kezünkben reggel hétkor indultunk el budai szállásunkról mert 
tudtuk, hogy legalább egyórás kóborlás vár bennünket. Lassan, sokkal lassabban 
döcögött velünk a hosszú Lumumba utcán a villamos, mint ahogyan mi azt ter
veztük, így az utolsó pillanatban érkeztünk a MAFILM kapujába, ahol hirtelen 
elkapott az idegesség. Lehet, hogy mire átesünk a szokásos igazoltatásokon és be
mutatkozásokon (meg a filmgyár kiismerhetetlen labirintusain), Bacsó Péter már 
lelép, hiszen hangsúlyozta, minden perce be van osztva, ne késlekedjünk.

Mi tagadás, nagyon szívélyesen fogadtak bennünket, és közvetlen hangnemben 
kezdődött a csevegés. Kávét kaptunk, s hogy oldjam a feszültségem, gondoltam, rá
gyújtok. Közben észrevettem, remeg a kezem, hát előbb kipakoltam a magnót a tás
kámból, hátha az a foglalatosság elvonja figyelmemet a lámpalázamról. A csészét 
mégsem ejthetem ki a kezemből?! Vagy löttyinthetem ki a kávét a ruhámra?! Szó
val „kigöngyöltem” bársony tarsolyából az én kis amerikai Panasonicomat, startra 
állítottam, s miután láttam, minden rendben, elindult a kazetta (néha ekörül is
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akadtak gondjaim, hát ezért), eldöntöttem hát, hogy mégis rágyújtok. A Lord már 
a számban fityegett, amikor Bacsó Péter előzékenységből felvette az aztalról az ön
gyújtót, hogy tüzet gyújtson. Alám... Mert dehogy is számítottam én egy ilyen mély
ségesen emberi és udvarias gesztusra a NAGY rendezőtől! Talán Udvaros Dorottyá
nak ez kijár, de nekem... Szóval a pillanat fantasztikusan romantikus és „fényűző” 
volt: ugyanis a cigaretta filteres vége kapott lángot, s az nagyot lobbanva belenyalt a 
homlokomról előrehulló ezüstszőke hajtincsembe... Csak egy felvevőgép hiányzott... 
Égő haj, lángvörös arc, megszeppent, majdnem sírásra görbülő száj... Bacsó Péter 
élő, eleven humora mentett mega teljes összeomlástól Hál’ istennek nem lett sem
mi baj, a kávéval felszolgált pohár vizet egyszerre felhörpintettem, észhez tértem, 
mindenki felszabadultan nevetett, és folytattuk a beszélgetést.

-  Nem vagyok budapesti, én is egy határon túli magyar kisebbségi területen 
születtem Csehszlovákiában, Kassán. Anyám is, a családom is ott élt, s ez nagyon 
meghatározó volt az életemben. Csodálatos kis város volt Kassa, sok magyar mű
vész született ott. Amikor Budapestre készültem a főiskolára, én színházi rendező 
akartam lenni, de Radványi Géza, a Valahol Európában című film rendezője -  aki 
szintén Kassán született, s jól ismerte édesanyámat, összejárt a család -  átcsábított 
a filmesekhez. 1939-ben került fel a családom Budapestre. Itt jártam gimnázium
ba, majd főiskolára. Mivel közéleti alkat vagyok, nagyon gyorsan bekapcsolódtam 
mindenféle ifjúsági mozgalmakba. Ekkor voltam először Jugoszláviában is. 1947- 
ben a Šamac-Sarajevo vasútat építettem munkaakciós fiatalokkal. Ezeknek az 
emlékeknek az alapján készült el később az egyik legönéletrajzibb filmem, a Teg
napelőtt (1982). Ez a film arról a nemzedékről szól, amikor én még népi kollégista 
voltam, s nagy hittel és nagy nekibuzdulással éltük meg az újjáépítés korszakát. 
Az volt a jelszavunk: „Holnap ha megforgatjuk az egész világot.. ” Nos, ezekből 
az életelemekből összeállított film a Tegnapelőtt, amelyben a jugoszláv vasútépítés 
is benne van. Ott is nekibuzdulva énekelnek a fiatalok -  a nótákat én fordítottam 
magyarra -, mint ahogyan itthon is. „Udarnik” is lettem, még ma is megvan az 
igazolványom, amit akkor kaptam.

-  Hogyan jutott el a munkaakcióra?
-  Akkor még koalíció volt Magyarországon, és minden pártnak volt ifjúsági 

szervezete. A MADISZ és a NÉKOSZ egy közös brigádot alakított, a Petőfi bri
gádot, s azt küldte el Jugoszláviába. Az önök szülővárosán, Szabadkán keresztül 
utaztunk le Boszniába. Először egy Maglaj nevű városkában szálltunk meg, majd 
Zenicara mentünk, ott vertünk tábort.

-  Édesanyja, Palotai Boris író vo lt A családot körülvevő értelmiségi kör ho
gyan hatott a gyermekkorára?

-  Nyilvánvaló, hogy az emberre hatással van a környezete, mint ahogyan rám 
is az az intellektuális légkör, amelyben felnőttem. De sajnos én nagyon korán el
mentem hazulról, önálló akartam lenni, és beköltöztem a kollégiumba. Szerettem 
a kollégiumi életformát (egy időben a kollégium titkára is voltam), belevetettem 
magam nyüzsgő világába. Sokat politizáltunk, ugyanis mindenféle koalíciós har
cok, eszmecserék folytak a különböző nézeteket valló ifjúsági szervezetek között,
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állandóan vitatkoztunk, szavaztunk. Erről szól voltaképpen a Valahol Európában 
című, annak a kornak talán a legszebb magyar filmje (1947) is, amelynek az elké
szítésében egész fiatalon, asszisztensként jómagam is részt vettem, hiszen annak a 
nemzedéknek voltam a tagja, amelyről épp a film szólt. Óriási nekibuzdulással és 
lendülettel fogtunk neki a világ átalakításához, és aztán volt, aki hirtelen, volt, aki 
csak fokozatosan döbbent rá arra, hogy egy borzasztóan nagy becsapásnak lett 
az áldozata. Hogy manipulálták. És nemcsak, hogy manipulálták, hanem hogy 
ő maga is kollaboránsa volt ennek az egész históriának, népbecsapásnak. Ez a 
felismerés, ez a nagy csalódás aztán tovább munkált az emberben: hogyan lehet 
mindezt helyrehozni?

-  Az egyik interjújában azt vallotta, hogy az 1953-as év egy nagy válság és 
fordulat volt az életében. Most is így látja ezt?

-  Én nem tartoztam azon okos emberek közé, akik már 1949-ben, a Rajk-per 
idején tudták, hogy az egy koncepciós per. Én nem így láttam, én elhittem azt. És 
nagyon sok mindent elhittem még, mert egy messianisztikus légkör vett körül, 
hogy mi mindent meg tudunk csinálni, amit csak akarunk, s tényleg voltak nagy, 
látványos sikerek. Volt egy romokban heverő ország, amely tényleg felépült, és volt 
egy népi kollégista mozgalom (NÉKOSZ), amelynek tízezer diák volt a tagja. Nem 
légvárakat építettünk, nagyon effektív sikereket értünk el, ami megmámorosí- 
tott bennünket. Nagyon fiatalok és tapasztalatlanok voltunk, nem tudtuk, hogy a 
Szovjetunióban mik történtek a 30-as években. Mi fönntartások nélkül hittünk. 
Az 1953-as év sok tekintetben nagy fordulat volt az életemben. A magyar törté
nelemben ez az a korszak, amikor Rákosi helyére Nagy Imre lépett, és kiderült, 
hogy számtalan törvénytelen pernek estek áldozatul az emberek. Ugyanakkor én 
ebben az esztendőben kerültem le vidékre, és a fővárosi elszigeteltségem után itt 
szembesültem először a rideg valósággal: az emberek éheznek, és olyan mérték
telen nyomorban élnek, amiről nekem addig semmilyen tapasztalatom nem volt.

-  Nagy megrendülés lehetett ez az ön számára...
-  A megrendülésen túl az a nyomasztó tudat feszített belülről, hogy én is fe

lelős vagyok azért, amiért a dolgok idáig fajultak, és kutyakötelességem valahogy 
rendbehozni mindezt. Belesodrodródtam tehát egy újabb politikai harcba, ami 
aztán 56-hoz vezetett.

-  Első önálló filmjét 1963-ban alkotta. Előtte sokat dolgozott asszisztens
ként, dramaturgként, forgatókönyvíróként... Hogyan készült el a Nyáron egy
szerű című filmje?

-  Mi voltunk az a generáció a főiskolán, amely később az új rendszer első fil
mes nemzedéke lett. Együtt jártam Kovács Andrással, Makk Károllyal, Jancsó 
Miklóssal... Amikor kikerültem a főiskoláról, a filmgyárban a dramaturgia osz
tályára kerültem -  nem minden konfliktus nélkül. Ugyanis amikor 1949/50-ben 
beindult a nagy NÉKOSZ-kritika, mindannyiunkat meghurcoltak, tehát nem volt 
a mi életünk sem felhőtlen. Na de végül mégis csak kikötöttünk a filmgyárban. 
Kovács András lett a dramaturgia vezetője, én pedig a helyettese 23 évesen. Már 
fiatalon nagy hatalmat adtak a kezünkbe, de mivel igen csak ideológiacentrikus 
volt minden akkori öreg rendező, tudtuk, hogy voltaképpen a forgatókönyvön

56



áll, vagy bukik minden. Még kezdetben volt valami torz elképzelésünk arról, mi
lyennek is kellenne lennie egy szocialista filmnek, de aztán ahogyan tisztult az 
agyunk, kiforrt az igazi elképzelésünk is. Én indítottam útjára Makk Károly első 
filmjét, egyengettem a nagyon tehetséges Fábri Zoltán útját, aztán becsempész
tem egy üldözött katolikus írót, Thurzó Gábort is a csapatunkba, de velünk dol
gozott Szász Péter, továbbá Halász Péter, a Szabad Európa kommentátora... Szóval 
egy nagyon erős, tehetséges gárda vett körül a dramaturgián -  bárcsak most lenne 
ilyen! Nekem egy kicsit -  hogy is mondjam -  bizonyos értelemben sorscsapás volt 
az, hogy tudtam írni. Rengeteg forgatókönyv megírásában vettem részt. Azt hi
szem, az 50-es években nem is készült el egyetlenegy film sem nélkülem. Minden
nek ellenére egyre elégedetlenebb voltam, hiszen más írni és más rendezni, még 
akkor is, ha számtalanszor megtörtént, a gyengécske forgatókönyből nagyon re
mek filmet készített a rendező...

-  Mégiscsak a rendezés az, aminek a segítségével az ember megvalósíthatja 
elképzeléseit, igaz? A forgatókönyv „elmélet”, a rendezés pedig a „gyakorlat”.

-  így igaz. Minden ember elképzelése más. Van erről egy anekdotám. Az 50-es 
évek végén járt nálunk Cezare Zavattini, az olasz filmgyártás még élő klassziku
sa, valami kooprodukció volt készülőben, s engem adtak mellé, hogy tárgyaljak 
vele. Egy alkalommal neki is jól kipanaszoltam magam, hogy rendező szeretnék 
lenni, de gúzsba kötötték a kezem, mire ő egy példázattal állt elő, amivel csak 
jól fellázított. Elmesélt egy profán történetet. A forgatókönyvíró sorsa egy kicsit 
hasonlít annak a fiatalembernek az életéhez -  mondta -, aki évekig szerelmes 
egy gyönyörű nőbe. Rendületlenül udvarol, szebbnél szebb ruhákat vásárol neki, 
virággal, ékszerekkel lepi meg, minden este vacsorára viszi, aztán felhívja a la
kására. A nő levetkőzik, meztelenül befekszik az ágyba, mire belép a szobába a 
rendező és magáévá teszi. Nos, ilyen a filmíró sorsa is, mindig más viszi el az orra 
elől a babért. Például volt egy jó szövegem, amelyből Fábri Zoltán egy kiváló fil
met készített (Két félidő a pokolban, 1961), de én biztos voltam benne, hogy ha én 
rendezem, egészen más film született volna belőle. Fábri tragikusabb, drámaibb 
alkat, mint én. Az én filmemben a komikumnak is lett volna helye. De hogy a 
kérdésére válaszoljak... Addig hergeltem magam, míg végül is fellázadtam a sor
som ellen. Közvetlen kollégáim, a legjobb barátaim nem nagyon örültek ennek, 
mert úgy gondolták, elvesztettek egy segítő társat. Persze ez azért nem így történt. 
1963-ban tehát elkészült az első önálló filmem, a Nyáron egyszerű, s azóta szinte 
minden évben készítek egy-egy újabb filmet.

-  Tudjuk, túlfeszített tempóban dolgozik, ám nemcsak rendez...
-  Én már csak ilyen túlfeszített ember vagyok. 1966 óta vezetem a Dialóg 

Stúdiót, amely 1961-ben alakult. Üjhelyi Szilárd állt először az élén, én voltam a 
helyettese, aztán engem választottak meg. Ebben a stúdióban születtek a legjobb 
magyar filmek: Kovács Andrástól a Hideg napok, Makk Károlytól a Szerelem, Hu- 
szárik Zoltántól a Szinbád... Induláskor még jobb anyagi helyzetben voltunk, egy 
évben 8 filmet is gyártottunk, de most elég nehéz napok előtt állunk, egy nagy 
struktúraváltásra készülődünk. A filmgyártás jelenlegi monopolhelyezetét akar
juk megtörni, illetve a filmgyárból 4 másik vállalatot alakítani. Hogy ez miként
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fog sikerülni és hogyan funkcionál majd? -  ez a jövő titka. Most a stúdiónak nincs 
más dolga, minthogy jól-rosszul elköltse az államtól kapott dotációt, a jövőben 
élesebb versenyhelyzet lesz. Lehet majd nagyot nyerni, de nagyot bukni is. Évek 
kellenek ahhoz, hogy kialakuljon az új mechanizmus és az kellőképpen funkci
onáljon.

-  A kritikusok szerint ön a magyar film egyik megújítója. Ön is egyetért ezzel 
a megállapítással?

-  Nem az én feladatom, hogy megítéljem, hol a helyem a magyar filmgyár
tásban, ez a kritikusok dolga. Egy dologban azonban mindenképp különbözők 
az összes kortárs filmalkotótól, tudniillik a komikumhoz és a tragikumhoz való 
viszonyulásomban, a tragikomikumhoz való érzékenységem, hajlamom messze
menően kifejezettebb, mint a kollégáknál. Talán ez az úgynevezett kettős látás az, 
ami újszerű a filmjeimben. Egy keserű eseményről is tudok fonák módon, vidá
man, mulatságosan beszélni. Igen, ebben meglehetősen egyedülálló vágok. A leg
utóbbi filmem (Hány az óray Vekker úr?) is ilyen jellegű, ami nagyon nagy sikerrel 
megy a mozikban, két hónap alatt több mint háromszázezer nézője volt. Az már 
biztos, hogy ennek az évnek a legnagyobb közönségsikere lesz. A mai társadalom 
keserves és komoly dolgairól szól. Az első hónapban feketepiacon árulták a jegye
ket, ami nagy ritkaság Magyarországon, még fel is emelték a helyárakat.

-  Vannak visszajelzései a nézőktől, a moziközönségtől?
-  Rengeteg bemutatón, találkozón jártam, városban, faluban egyaránt. A ve

títések után természetesen beszélgetésekre is sor került. Elmondhatom, sokkal 
népszerűbb vagyok a mozilátogatók körében, mintsem a kritikusoknál. A kriti
kusok engem nagyon polarizálnak. Valaki eleve elvet, bármit is csináljak. A fejem 
tetejére is állhatok, előre tudom, mit fog írni rólam, és hogy nem bocsájt meg 
nekem. Mások viszont hallatlan lelkesedéssel fogalmaznak, pedig mondom, ez 
kemény film a népszabadságról.

-  Befolyásolják a vélemények, kritikák?
-  Elolvasom őket, de nincsenek különösebb hatással rám. Még csak azt sem 

mondhatom, hogy bosszantanak, amikor fő vádként azt hozzák fel ellenem, hogy 
eklektikus vagyok, hogy tragikus és komikus elemeket keverek össze. Ezt főképp 
esztétikai előítéletekből kifogásolják, tudom. Viszont a valóságban, a moziban a 
nézők ezt a legnagyobb természetességgel fogadják, mert tudják, az élet ilyen. A 
Filmvilág szerkesztőjével egyszer azon vesztem össze, mert kérte, vetítsem le neki 
külön a filmemet. Mondtam, nézze meg a moziban. Értelmetlennek tartottam 
ugyanis, hogy egy ilyen filmet, amelynek a hangulata percről percre más-más ke
délyállapotot vált ki a nézőkben -  hol sírást, hol meg nevetést -, valaki egyes egye
dül megnézze egy üres teremben. A film egy közösségi élmény. Az ember azért 
jár moziba, hogy megragadja valami, hogy elsodorja a hangulat árja. A filmet 
a Magyar Filmszemlén öt különböző helyen és időben kellett levetítetünk, mert 
akkora volt az érdeklődés iránta, az emberek ölték egymást érte, ki kellett jönnie 
a rendőrségnek. Pedig nem tudták, miről szól a film, mert sehol se mutattam be 
előtte, nem akartam lelőni a saját művemet. Én hiszek a moziban. Hiszek abban, 
hogy a mozi az más, mint a televízió vagy a videó. Rendezőként ez az egyetlenegy
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ambíció fűt. Az, hogy egy sötét teremben bent ül egyszerre 80 vagy 100 ember, és 
kap egy közös élményt, mondjuk egyszerre csordul ki a könnyük, vagy egyszerre 
kezdenek el krákogni, vagy egyszerre buggyan ki belőlük a nevetés... Igen, ez más, 
egészen másfajta élmény, mint amikor valaki egyedül ül egy kék fényben a saját 
lakásában.

-  A komikum önnél tudatos, vagy pusztán alkati plusz?
-  Egyértelműen alkati, ami később tudatossá vált bennem. Szeretem látni a 

dolgok másik oldalát is. Kiskorom óta volt bennem egy olyan inger, hogy a tekin
télyesben is megtaláljam, meglessem a nevetségeset. Mindig volt bennem valami 
renitens és lázadó hajlam. A Te rongyos élet című filmemnek is fantasztikus sikere 
volt, pedig az is nagyon keserves időkről, a kitelepítésekről szól, és még ma is, 
bármikor műsorra tűzik, mindig tele van a mozi. Van, aki mát ötször látta. A 
tanú című filmet -  ami sokáig be volt tiltva Magyarországon -  van, aki nyolcszor 
megnézte. Nemrég Romániában jártam, ahol elmondták, tiltott kazettákon csem
pészték be az országba.

-  Igen, mi vajdaságiak is A tanú alapján ismertük meg az igazi Bacsó Pétert 
Milyen mérföldkő ez a film az ön pályáján?

-  1968-ban készítettem A tanú-ty olyan történelmi időben, amikor erről, így 
frissiben még sehol a világban nem beszéltek. Tabu téma volt mindenütt. Andrzej 
Wajda 1973/74-ben alkotta meg a Márványember-1. Tehát elsőként nyúltam a té
mához. Ha akkor ki tudok törni a világba, akkor ma nem itt vagyok, és talán egész 
másképpen alakult volna a sorsom. A tanú világszenzáció lett volna. Ellenben 
1969-ben betiltották és tíz évig fekete dobozban lapult. Ám még így is óriási sike
re volt, amikor 1979-ben bemutattuk a Cannes-i filmfesztiválon, aztán 1980-tól 
már mindenütt vetítették. A szocialista országokat kivéve minden nyugati ország 
érdeklődött utána. Jugoszlávia is megvette.

-  Értették nyugaton?
-  Nem annyira, mint Kelet-Európában, de részt vettem egy nyugati körúton, 

voltam Párizsban is, ahol a bemutatót hangulatos viták követték. Ez a film első
sorban azokat a nézőket érdekli és azok értik, akiknek bizonyos fajta történelmi 
tájékozottságuk van, vagy pedig politikai érdeklődésűek. A diktatúra nem kelet
európai találmány, mindenütt létezik a világban, s a dél-amerikai nem sokban 
különbözik az ittenitől. A diktatúrák borzasztóan hasonlítanak egymáshoz.

-  Az 50-es évekről négy filmje beszél. Lesz a tetralógiának esetleg folytatása
is?

-  A látszat ellenére én a magam dolgaiban nem vagyok egy tudatos ember. 
Rossz alvóként sokszor korán kelek, s ilyenkor jutnak eszembe a különféle ötle
tek. Aztán amelyiket megszeretem, azt évtizedekig dédelgetem magamban. Most 
például egy olyan filmet szeretnék megcsinálni, aminek témája tulajdonképpen 
1953-ban, Sztálin halálakor született meg bennem, de most ért meg a helyzet ah
hoz, hogy az ötlet valóra váljék.

-  Nem beszélünk mostanában túl sokat az 50-es évekről?
-  Nem lehet eleget beszélni róla! Annak a veszélye ugyanis, hogy visszatérjen 

az 50-es évek politikai eszmeisége, még mindig fennáll. A diktatúra veszélye egy
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állandó, élő, eleven veszély! Ha nem nálunk, akkor másutt születik újjá. Azzal, 
hogy folyamatosan szem előtt tartjuk ennek lehetőségét, és nevetségessé tesszük 
létezését, talán meggyőzzük az embereket arról, hogy amit egyszer már kinevet
tünk, soha-soha többé ne vegyük komolyan. Ne emlegessük többé nagyképűen, 
melldöngetve. Olyan filmet akarok csinálni, amely egy fiktív országban játszódik, 
és a diktatúra természetrajzáról szól. Tanulmányútként elmentem egy szomszé
dos országba és megdöbbentő tapasztalatokat szereztem. Minden képzeletemet 
felülmúlta, amit ott láttam.

-  A filmbéli figurái hús-vér, azaz életbeli modellek vagy kitaláltak?
-  Abszolút életbeli figurák. A Te rongyos élet a magyar film egyik legszexisebb 

színésznőjének, Déry Sárinak a tragikus sorsáról, kitelepítéséről szól, ami annál 
az ostoba oknál fogva történt meg, hogy egykoron valamiféle grófnak volt a fele
sége. Aztán egy eldugott kis faluban vakbélgyulladásban meghal... Szóval az én 
életem és a filmjeim teljes mértékben összefüggnek. Még a kudarcaimat, a meg
rázkódtatásaimat is egyszer feldolgozom valamilyen módon. Nemrégen például 
eltört a lábam és kórházba kényszerültem. A traumatológiai osztályon szerzett 
tapasztalataimat máris beépítettem egyik filmembe.

-  Köztudott, hogy szeret amatőrökkel dolgozni. Miért?
-  Nem alapelvem, de néha így jön ki a lépés. Az első filmemről, amely fiata

lokról szól, úgy éreztem, csak úgy lesz hiteles, ha velük dolgozom. Ugyanígy a 
Jelenidő, amely a munkásosztály életét mutatja be, érthető módon nem készül
hetett olajos ruhákba beöltöztett ismert színészekkel, mert ugyancsak nem lett 
volna autentikus. Fonáknak éreztem volna a helyzetet már a kamerák mögül.

-  De vannak állandó munkatársai, kedvenc színészei is: Udvaros Dorottya, 
Kállai Ferenc, Őze Lajos... Ők a kiválasztottak?

-  Szeretek velük dolgozni. Arról nem is beszélve, milyen mélyen megrendítő 
volt Őze Lajos utolsó óráinak szemtanúja lenni. Vele forgattuk Budapesttől mint
egy 300 kilométerre, Kőszegen a Hány az óray Vekker úr? című filmet tíz napon 
át. Már amikor elkezdtük a munkát, mindenki ismerte az orvosi diagnózist, azt, 
hogy egy reménytelen esettel állunk szemben. Iszonyatos feszültségben dolgoz
tunk: megmenteni a filmet és látni, hogyan haldoklik közben egy színész. Lábujj- 
hegyen jártunk, suttogva beszéltünk, s elszörnyedtünk a tehetetlenségtől, hogy 
előttünk foszlik szét egy emberi élet, s mi semmit sem tehetünk. Minden felvétel 
előtt Őze kapott egy injekciót, s úgy dolgoztunk tovább. Zseniális színész és nagy
szerű harcos volt! Ezeket a küzdelmes napokat az asszisztensem és társrendezőm, 
Tolmár Tamás meg is örökítette, a dokumetumfilmet egy év múlva bemutatták a 
televízióban. Döbbenetes sikere volt.

-  Említette, hogy tanárként is dolgozik a színművészeti főiskolán. Mit ad 
elő?

-  A dramaturgok és forgatókönyvírók osztályát tanítom, de nem filmrende
zésre, mert szerintem azt nem lehet megtanítani, hanem filmtörténetet adok elő. 
Ezt lőcsölték rám. Nem vagyok ugyan filmtörténész, de annyi mindent átéltem, 
hogy nem nehéz tanítani.

-  Lát-e különbséget művészfilm és közönségfilm között?
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-  Hát hogyne, hiszen a valóságban is van köztük különbség. Vannak művész- 
filmek, amelyek kevesekhez szólnak és vannak ún. kommercfilmek, amelyek ren
dezői tudatosan vállalják a szórakoztatást. Lehet, hogy most ez szerénytelenségnek 
tűnik, de én arra törekszem, amire Shakespeare annak idején a drámáival: minden 
művemben minden réteghez szólni. Shakespeare drámáit lehet bűnügyi regényként 
is olvasni, s arra keresni a választ, ki ölte meg Hamlet apját, de lehet mélylélektani 
szempontok szerint is, meg filozofikus műként is, meg bohóctréfának is felfogni -  
az epizódszerepeket betöltő sírásók például a legdurvább bohóctréfákat mesélik el, 
hogy a karzaton ülő nézők a többi, nehezen emészthető dolgot is el tudják viselni. 
Én ennek a többrétegű, többszólamú megközelítésnek vagyok a híve a moziban. 
Én azt szeretem, ha sokan nézik a filmemet, és nem csak azok, akik szórakozni 
akarnak, hanem ha az ún. értelmiségiek is érdeklődnek irántuk. A stúdióban tavaly 
tudatosan készítettünk egy nem művészfilmet. Előzőleg statisztikailag pontosan 
feltérképeztük, kik azok, akik moziba járnak. Kiderült, a közönség 80 százaléka 
14—22 éves fiatalok, akiknek még nincs családjuk, nincs munkahelyük, nem kell 
rohangálniuk a megélhetés után, tehát bizonyos szociális biztonságban élnek. És 
van idejük moziba járni. Hát tudatosan -  idegen modelleket lekopírozva -  elkészí
tettük számukra a Szerelem első vérig című filmet. Óriási sikere volt. Több, mint 
egymillió néző látta. Elhatároztuk, gyorsan -  míg fel nem nőnek ezek a gyerekek
-  megcsináljuk a film folytatását is. Ma kezdtük el a Szerelem második vérig forga
tását. Ebben nincs semmi művészi, semmi formabontó technika vagy nyelvezet, 
vagy gondolkodás. Egy kedves történetet adunk elő jó zene kíséretében, azzal a nem 
titkolt szándékkal, hogy majd a bevételéből egy másfajta filmet készítünk, s annak 
is legyen látogatottsága. Makk Károly készített például egy gyönyörű, de csak ke
vesekhez szóló filmet -  a Cannes-i filmfesztiválon is bemutattuk -, nos, hogy azt 
itthon is megnézzék, előbb be kell csalogatni a magyar közönséget a moziba.

-  Mi a vetálytársa a magyar filmnek? A színház?
-  Nem hiszem. Nem tartom magamat ugyan autentikus személynek ahhoz, 

hogy a magyar színházról beszéljek, mert nem vagyok színházi ember, de vélemé
nyem szerint a magyar színházak -  egy-kettő kivételével -  nem jók. Amelyik jó, pl. 
a kaposvári színház, azzal mi tartjuk is a kapcsolatot, nagyon sok színészével együtt 
is dolgozunk, az egyik stúdió vezetője pedig épp a kaposvári színház igazgatója. A 
budapesti színházak közül talán a Katona József Színház az, amelyik toronyma
gasan kiemelkedik a többi közül. Nem a színészeivel -  nagyon sok jó színész van 
Magyarországon hanem rendezői koncepciójával, műsorpolitikájával, játékstílu
sával... Tévedés ne essék, én nem az avantgardizmust hiányolom -  a dolgok fejtetőre 
állításában nincs hiány errefelé -, hanem az újító, jobbító szándékot, az előrehala
dást, a nyitást, a másfajta gondolkodást a színházvezetésben. Hogy őszinte legyek, 
nem is járok gyakran színházba, nincs kedvem elmenni a bemutatókra.

-  Érdekes, hogy világszerte felfigyeltek a magyar filmekre, épp csak idehaza 
nincs nézettségük. Miért? Mert nem a magyar valósággal foglalkoznak?

-  Ha a magyar társadalmi problémákkal foglalkoznának is a hazai filmek, az 
még nem biztos, hogy közönségük is lesz. Sőt a néző azt mondja: „A problémát én 
ismerem jobban, én élek a valóságban, miért menjek ezért moziba? Én nyögök a
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mindennapi gondok súlya alatt, én járok a közértbe stb ” Ha ezek a témák nincsenek 
jól átgyúrva és becsomagolva, akkor nem is lesz a műből sikerfilm. Tehát a prob
léma lényege nem abban van, hogy magyar-e a rendező, meg hogy mitől magyar a 
magyar film, hanem, hogy mit csinált az a rendező és hogyan. A néző egyszerűen 
csak differenciál. Mi az elmúlt évben 3 filmet gyártottunk -  Szerelem első vérig, 
Egészséges erotika, Nagy generáció -, s mindegyik közönségsiker lett. Tehát általá
nosítani, hogy a magyar filmeket nem nézi a közönség, az demagógia. A közönség 
válogat: bizonyos filmeket unalmasnak tart, és nem nézi meg. Ezekre mondom én, 
hogy se hús, se hal filmek, se nem művésziek, se nem szórakoztatóak, se nem új- 
szerűek, se nem klasszikusak, és senkit meg nem szólítanak, meg nem érintenek.

-  Nemzetközi vonalon mely rendezőket kedveli? Voltak, példaképei?
-  Ifjú koromban sokáig elszigetelt világban éltem, olyanok voltak a társadal

mi körülmények. Aztán ezt a falat valahogy mégis csak áttörte egyszer az olasz 
neorealizmus, s mindannyian a hatása alá kerültünk. Három héttel ezelőtt vol
tam Rómában, ahol egyhetes magyar filmbemutatót tartottak A magyar film az 
50-es években és a magyar film az 50-es évekről címmel. A vetítéseket kerek- 
asztal-beszélgetések követték, amelyeken megjelentek az olasz neorelaizmus még 
élő nagyjai. Kovács Andrással indultunk útnak. Ki a fene fog eljönni? -  töpreng
tünk mindketten. Szombat délután tele volt az egyetem nagy aulája, az asztalfőn 
Lizzani, Alicata és más forgatókönyvírók, rendezők, esztéták, teoretikusok ültek, 
azok az alkotók, akikre mi még kisfiúként felnéztünk... A 60-as években két nagy 
impulzus és hatás ért: a francia újhullám (a Fejlövész című filmemet mintha csak 
Godard mintájára készítettem volna), valamint az amerikai rendezők, közülük 
is elsősorban Woody Allén, akinek a humora borzasztóan közel áll az enyémhez 
(úgy látszik, hogy a manhattani humor hasonlít a pestihez!). Amikor A tanú című 
filmemmel amerikai körúton jártunk, úgy hirdettek, hogy stílusom Woddy Allén 
és Orwell között van. Hallatlanul nagyra becsülöm Woddy Allén humorát, mély, 
fontos dolgokat mond el vele az életről. Jó barátom Andrzej Wajda, akit nagyon 
tisztelek és nagyszerű rendezőnek tartok. A 60-as években úgy terveztük, együtt 
dolgozunk egy filmen, amelyet Mészáros Márta rendezett volna a Dialóg Stúdió
ban (Wajda ekkor nemigen volt kívánatos személy Lengyelországban), de sajnos 
ebből a közös munkából nem lett semmi.

-  A jugoszláv filmeket mennyire ismeri?
-  Sajnos nagyon keveset tudok a jugoszláv filmalkotókról, s nagyon esetlege

sek az ismereteim a műveikről is. Ismerem Makavejevet, összefutottunk Svédor
szágban, Amerikában, nagyra értékelem Petrovićot, de az élő jugoszláv filmről 
keveset tudok. Egyszer-kétszer eljutottam a Belgrádi Filmfesztiválra, s ott láttam 
néhány produkciót.

-  Mi a véleménye a fesztiválokról, a díjakról?
-  Az a mondás járja nálunk, hogy díjat az kap, akinek adnak. A fesztiválok 

arra jók, hogy az ember informálódjon arról, hol mit csinálnak. Sokszor voltam 
már én is zsűritag külföldi fesztiválokon, s nagyon jól tudom, milyen manipu
lációs és diplomáciai közjátékok, ütközetek folynak egy-egy díj odaítélésekor. A 
hoci-nesze elv mindenütt dominál: ha te szavazol az én színészeimre, akkor én
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voksolok a filmedre stb. A díjak mind így születnek, hacsak tényleg nem egy ki
magaslóan jó, kirobbanó alkotásról van szó, ami vitán fölüli, de ilyenek ritkán 
vannak, hiszen a nagy alkotók (pl. Fellini) nem is járnak fesztiválokra. Sajnos ma 
már több a fesztivál, mint a jó film.

-  Nagyon sok külföldi kritikus, esztéta azt állítja, hogy a magyar film iskolát 
terem tett Egyetért ezzel a megállapítással?

-  Egyszer egy olasz kritikus azt mondta, a magyar film nem egy iskola, nem 
egy stílus, hanem magatartás. Egy olyan önismereti magatartás, amely kritiku
san áll szemben saját magyar valóságával. Véleményem szerint ez a hozzáállás 
az, ami izgatja a külföldiek fantáziáját. Lám, van egy kelet-európai ország, amely 
mer őszintén beszélni saját múltjáról és közelmúltjáról, történelméről és jelen tár
sadalmáról. Különben nagy válságban van most a magyar filmgyártás. Nemcsak 
anyagilag. Mellesleg minél kevesebb pénz jut a filmalkotásra, annál kisebb az esé
lye annak, hogy jó film születik. A mennyiség és a minőség szoros kapcsolatban 
van egymással. Ha valaki öt évig nem jutott szóhoz, s végre lehetőséget kap, már 
induláskor reszket a keze az izgalomtól, nehogy elszúrja ezt a várva várt alkalmat. 
A tehetséges fiatalok bemutatkozására, szakmai feljövetelére, előrehaladására is 
jobban oda kellene figyelnünk...

-  Egy film születését vagy bukását Magyarországon ki határozza meg? A 
filmforgalmazó, a producer, a rendező?

-  Mindenképp a rendezőnek van döntő szerepe, de mérhetetlenül sok a vé
letlenszerű tényező is, ami befolyásolja egy film megszületését. Még egy olyan 
apróság is befolyásolja a stáb, a színész hangulatát, felboríthatja a rendező aznapi 
munkáját, ha például reggel nincs meg egy kellék. Olyankor pillanatok alatt min
denki dühös és ingerült lesz, és így elszúrunk egy napot. Az, hogy egy színész 
jól vagy rosszul teljesít a kamerák előtt, bizony mindig egy hajszálon múlik. Én 
nagyon szerencsés embernek mondhatom magam, mert a stábom szinte húsz éve 
változatlan összetételű. Gyakran épp azért kezdek új munkába, mert ők nyaggat- 
nak, mikor dolgozunk már megint. Nálunk nagyon jó hangulatúak a forgatások, 
különösen, ha vidéken dolgozunk, ha hosszabb időre kiszabadulunk a nagyvá
ros forgatagából. Köztudott ugyanis, hogy egy standard budapesti színész élete 
olyan, mint a futóbolondé. Hajnaltól késő estig rohanva ingázik a színház, a rá
dió, a szinkron és a televízió között. Mire a felvevőgép elé áll, már olyan, mint a 
mosogatórongy. Amikor a Te rongyos élet-et forgattuk, egy hónapra elvonultunk 
Börzsönybe. Az volt ám a paradicsomi élet! Teljesen más alkotói légkör vesz ben
nünket ilyenkor körül, ha ébredéstől lefekvésig mindannyian (a kellékestől a vilá
gosítón át az operatőrig) együtt vagyunk. Együtt ülünk le vacsorázni és borozga
tás közben megvitatjuk a teendőket. Reggel frissen ébred a színész és nem morcos, 
gyűrött... Ezzel szemben kész bolondokháza van, amikor csak egy óra hosszára 
kapom el a színészt, akit taxi hoz és taxi vár a bejárat előtt begyújtott motorral...

-  Mennyire veszi figyelembe munka közben a színészek véleményét?
-  Mindig komolyan veszem őket. A legutolsó filmemnél volt egy elképzelésem 

a főhősöm külsejéről: 30 év körüli, jóképű, de intelligens fiatalember, valamikor 
élsportoló volt, most orvos... Mérhetetlenül sok próbafelvételt készítettünk, fel
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hajtottunk mindenkit ebből a nemzedékből, Budapesten és vidéken egyaránt. 
Volt egy-két jelöltem ugyan, de egyik sem tetszett igazán. Udvaros Dorottyával 
megnéztük a felvételeket, s megkérdeztem tőle, vajon ő kit választana. „Te döntsd 
el, ki tetszik!” -  mondtam neki. „Tulajdonképpen egyik se” -  válaszolta. „Van 
ötleted?” Egy kicsit elgondolkodott, majd így szólt: „Volt nekem egy szerelmem 
valamikor, egy fiú, aki nem színész és nincs is most Magyarországon, jelenleg 
fordító Spanyolországban, épp megnősült és nászúton van. Ő olyan, amilyet el
képzeltél.” Még aznap este felhívtam az illetőt telefonon (futólag ismertem), és 
felvázoltam neki a tervemet. „Öregem, nászúton vagyok, megöl a feleségem, ha 
most itthagyom” én meg: „Öregem, az ember életében csak egyszer adódik ilyen 
alkalom, gondold meg jól!” Végül beleegyezett. Ő Dés Mihály, aki a Banánhéjke
ringő főszereplője. Aztán mások is megkeresték, mert nagyon sikeresen játszott.

-  Jelenleg min dolgozik?
-  Említettem, egy harminc éves álmomat próbálom megvalósítani. A forgató- 

könyvet már megírtam (Titánia, Titánia, azaz a dublőrök éjszakája), most olyan 
nagy volumenű színészt keresek a főszerephez, aki képes egyszerre 4 különböző 
típust megjátszani. A világban valahol van egy ország, Titánia, ahol már 25 éve 
uralkodik egy diktátor, ám most haldoklik, s hogy népe ezt még ne tudja meg, 
felbérelt emberek helyettesítik mindennapi tevékenységében. A faluban kiszemelt 
kisember a néppel való kapcsolatát ápolja, ő az, aki ünnepi felvonuláskor feleme
li a kisgyereket és homlokon csókolja. Ha szónokolni kell, akkor egy színész a 
dublőré. Egy volt bankrabló a hétköznapi, az ebédeken, vacsorákon résztvevő 
politikust játssza. A nyitó kép: Titánia főtitánja haldoklik. Ágya mellett ott van 
felesége, Angelika, valamint ifjú tábornoka és titkára, akik még mindig teljesítik 
őrült parancsait. A tévében az ereje teljében lévő Főtitán látható, amint népe ün
nepli bölcs lépéseiért. Hirtelen roham végez az ágyban a főtitánnal. Angelika hí
vatja a három dublőrt, megköszöni eddigi szereplésüket. A dublőrök tudják, hogy 
meg kell halniuk. Elszöknek éjjel, hárman háromfelé. Végül azonban mindhár
man visszakerülnek a fővárosba. Aki potenciális trónkövetelőnek számít, mint a 
színész és a rabló, azt lelövik. A kisember kocsis túléli a hatalommal való találko
zást, a gyászszertartáson kakaskukorékolás jelzi: hajnalodik... Minden bizonnyal 
a film kooprodukcióban készül, lehet, hogy az önök tengerpartján is forgatunk 
majd, mert szükségem lesz egy kikötőre...

(1988)
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A CSODÁK A PILLANATOK UTAZÁSAI
Beszélgetés Weöres Sándor költővel

Bele kell nyugodnom, elkéstem. Vagy tíz 
évet. Amikor a filmgyárban figyelmeztettek, 
hagyjak fel a kísérletezéssel, már tudtam, 
nem írom meg a nagy interjút. Weöres kép
telen bárkit is visszautasítani -  mondták -, 
nem kell állhatatosnak lennem ahhoz, hogy 
találkozhassam vele, ám legyek kíméletes, a 
Költő nagybeteg. (A második szélütés után 
lábadozott.) Károlyi Amy, a költő-feleség 
az utolsó pillanatig bizonytalannak vélte a 
randevút. Annál nagyobb volt az örömöm, 
amikor maga Weöres Sándor jött elénk ka
put nyitni. Kertes otthonuk dimbes-dombos 
gyalogösvényén imbolygott, papucsban. Fél
tettem, nehogy egyensúlyát veszítse bármi
lyen apró kavicsra lépve, meg kedvenc cicája 

is ott sündörgött a közelében. (Később, dedikáláskor előbb a hátát domborító cicát 
rajzolta meg könyvembe, s csak utána tette alá kézjegyét.)

Hatalmas kulcscsomó zörgött kezében. Kicsit baj volt a zárral, nem fogadott szót 
az automata, már-már kíméletlen szomorúság fogott el, hogy lám, mégse... szorít
hatom meg a kezét. „Tudja mit, hozok egy széket, én leülök belül, maguk a kerítésen 
kívül, s szépen elbeszélgetünk.” „Jaj, dehogy! Inkább adja ide a kulcsokat, majd én 
próbálok most velük szerencsét.” Álltunk, mint Sezám kapuja előtt, szaporán mon
dogatva a varázsszót: „Tárulj ki!” S legott... a megfelelő kulcs halk kattanása jelezte, 
a gyönyörű szép kovácsoltvas kapuszárnyak megnyílnak előttünk. Később, mikor 
végül is beljebb jutottunk, mosolyogtunk a dolgon, és hálásan gondoltunk vissza a 
Szerencse kegyes ajándékára.

Károlyi Amy szigorú feltételeket szabott: csak egyszerűt és könnyűt kérdezhet
tem, aminek megválaszolása nem okozott megerőltetést és fáradságot a férjének. 
Félórányi idő állt rendelkezésemre csupán -  mint mindenkinek beteglátogatáskor 
-, de én boldogan vallottam e néhány percet magaménak. így készült hát el ez az 
interjú -  egy évvel a költő 75. születésnapi évfordulója előtt.
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- Juhász Ferenc írta egyszer: „Mi legtöbben költők mérhetetlen kincsekkel jö 
vünk eléd, világ, amikor jelentkezünk énekesnek” Hisz Ön a költői küldetésben?

-  Ügy, ahogy Juhász Ferenc, vagy ahogy Ady tette, nem. Ilyen értelemben nem 
hiszek a költészetben.

- Egyszer azt vallotta, költészetének elméleti alapja az egész felbontása...
-  Valóban csak a teljességnek vagy akár más, filozófiai értelemben vett egésznek a 

felbomlása az, ami énhozzám szól.
- A költő feladata tehát a teljesség helyreállítása?
-  Egyszerűbben fogalmaznék. Nagyon egyhangú és unalmas a költészet számára 

az, ami rendes vagy rendezett egész.. A költészet a kissé rendezetlent kedveli. Világné
zettől, írásmódtól függ, hogy mi teszi valójában a rendet. A rendetlenség is lehet rend, 
s a rend egy más szemszögből nézve lehet rendetlen. Végső fokon minden egy nagy 
rendbe, illetve egy nagy rendezett káoszba torkollik. Rendetlenség nincs.

- A valós és valótlan párhuzama is ilyen egyszerűnek látszik?
-  A művészet mindig arra törekedjen, hogy az emberiségnek szép dolgokat adjon. 

Szép képeket, szép melódiákat... A művészet nem élhet csupán a valós élményekből. 
Én ezt ugyan talán sohasem mondtam így ki, de mégis így van. A költészetben is. 
Végeredményben nem tudjuk megítélni, mi valós és mi nem.

- Verseiben a játék vagy játékosság, a gyermeki vagy a gyermekiesség érvénye
sül?

-  Inkább a gyermekiesség. Azt hiszem, minden íróemberben ott lappang a gyer
mekiesség. Nagy ritkaság, hogy a költő sötét, komor és minduntalan absztrakt. A ma
gyar irodalomban talán csak Füst Milánt tudnám említeni, aki anélkül, hogy tudato
san keltene dallamot a verseiben, novelláiban, el tudta érni azt.

-  Én úgy látom -  kér szót Károlyi Amy -, hogy inkább gyermekinek nevezhető 
az, amit Weöres csinál. A gyermekiességben van valami édeskés („Jaj, de szép, ahogy 
szaval a gyermek!”) A gyermeki az valami más, van benne csodálkozás, ezt én először 
láttam életemben, és nagy hatással van rám.

-  Az „elutazás szomorúsága” hatja át újabb verseit. Magányosnak érzi magát?
-  Nem, nem érzem magam annak, illetve nagyon ritkán élek vele. Ez egy örök

zöld, kihívó motívum, amelyről itt-ott, úgy-ahogy ösztönösen is ír az ember. De a 
magányosságot ne tévesszük össze a magánnyal. Az ember nagyon jól érezheti magát 
a magányban, sőt szeretheti is, anélkül, hogy magányosnak látszik.

-  Nem akarok Weöres Sándor helyet beszélni -  szakít félbe bennünket csendesen 
a költőnő. Ügy vélem, a magány inkább egy életérzés. Mindketten megértünk egy 
szép kort, az élet véges, akarva-akaratlan egyszer tőle el kell búcsúzni. Mindent, amit 
szeretett, elveszít. Ennek semmiképp sem örülhet az ember.

- „Találkoztam az igazzal, aki én lenni nem tudok...” -  írta Lengyel József em
lékére. Mi az Igaz?

-  Az a költő, aki tisztán az esztétikum vagy majdnem tisztán az esztétikum köl
tője, az nehezen lesz a tisztaság, az emberi igazság versírója, megszólaltatója. Lengyel 
József nagyságát épp abban látom, hogy megszabadult minden művészi formaságtól.
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-  Ha visszagondol eddigi pályafutására, a több évtizedes munkásságából 
kiemelne valamit?

-  Nemigen tudnék mit, a lényeg akkor is megmaradna, akkor is ugyanez len
ne. Az ember élete során átmeneteken esik át észrevétlenül, s amit egyszer vallott, 
arról beszél később is, csak másképpen megfogalmazva. Ha a világnézete ugyan
az maradt, egyszerűen nem mondhat mást.

-  Költői hitvallásáról mit mondana?
-  Van. Egy egyszerű hitvallásom, amellyel mindig az életet és az irodalmat 

igyekszem szolgálni.
-  Illés Árpád festményeitől ihletetten írta: „de a művészetben nincsenek cso

dák” így gondolja most is?
-  Ügy gondolom, igaz ugyan, hogy a művészettel nem lehet csodát teremteni, 

de önmagában igenis létezik a csoda. Hogy mi ez? Az élet legkülönfélébb friss és 
kellemetlen tartozékai, a pillanat hozadékai. A pillanat mindenfajta csodát meg 
tud szülni és meg is teszi. Azt hiszem, a csodák a pillanatok utazásai, az a bizo
nyos „három nap” bevárása és belátása. Ez teszi aztán az órák, napok gyönyörű
ségét. S ezért is érdemes élni...

(1988)
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MÉG A VERSEK IS HÁLÁSAK LESZNEK
Beszélgetés Nagy Gáspárral

Vajda Gábor irodalomtörténész, kritikus 
és író szervezésében tartották meg a Szabad
kai Városi Könyvtárban a Szabad Líceum 
rendezvénysorozatot, amelynek a hosszú 
évek során több jeles hazai és anyaországi 
vendége volt a művelődés területéről Olyan 
írók, költőky műfordítók, szociológusok, po
litikusok, közéleti személyiségek munkássá
gáról és életéről esett itt szó, akik azokban 
a vészterhes század- és ezredforduló előtti 
években -  a Szabad Líceum 1991-ben alakult 
a polgárháború és Jugoszlávia szétesésének 
előestéjén -  lélekmegtartó apostoli feladatot 
vállaltak magukra. Műsorvezetőként gyak
ran közreműködtek az Életjel Irodalmi Élő
újság tagjai a Csáth Géza Művészetbaráti 
Kör versmondói pedig »meglepetés1 '-műsor

ral kedveskedtek a vendégeknek (részleteket olvastak fel az alkotók munkáiból). Egy 
ilyen találkozó alkalmával kértek fel arra, legyek beszélgetőtársa Nagy Gáspárnak, 
aki igen „könnyű” -  nyitott szívű interjúalanynak bizonyulty miután a yyCsáthosok” 
Horváth Emma tanárnő összeállításában egy káprázatos verscsokorral elbűvölték, 
megihlették a költőt.

-  Milyen élmény visszahallani más előadásában a verseit?
-  A kérdésre nem  tudok  objektíven válaszolni, nem  azért, m ert az én versei

m et m ondták , hanem  azért, m ert valóban, őszintén m eghatottak . Ilyen fegyelmet 
és készültséget -  bár elég sokfelé járok  M agyarországon -  m ostanában  nem  ta 
pasztaltam . Köszönöm  az élm ényt! Főleg, hogy a szívem nek kedves verseket válo
gatták  ki, azokat, amelyeket én is nagyon szeretek, és olyan régieket is, amelyeket 
m ég nem  volt m ódom ban hallan i. Komoly m unkát végeztek.

-  Szokta-e a verseit felmondani?
-  N em  szoktam , m ert én nem  tudok  ilyen gyönyörűen verset m ondani. M ás

részt szeretem  úgym ond k ívülrő l végighallgatni, hányféleképpen lehet egy verset 
m egközelíteni, hányféleképpen lehet hozzányúlni. M ásképpen teszik ezt a k riti
kusok, m egint m ásképpen az irodalm árok , a teoretikusok, egyszóval külön élve

68



zet a vers „túloldalán” lenni, onnan megélni. Minden versmondás külön-külön 
egy-egy felfedezés, néha meg is veregetem a vállamat: „Hát, öregem, még ez is 
benne van ebben a versben?!” Köszönöm ennek a rácsodálkozásnak a lehetőségét. 
Persze tudom, hogy vannak költő kollégáim, akik nagyon szeretik elmondani, 
felolvasni a saját verseiket. Ennek is megvan a maga varázsa. Ha mások mondják 
a verseit, a költő kritikusan tud viszonyulni a hallottakhoz, minden vesszőre, s-re 
odafigyel, vajon mondják-e és jól? Ott, ahol kell? Azt is észreveszi, ha esetleg nem 
sikerül valamit megoldani. Ha valaki küszködik egy szóval vagy sorvéggel, elgon
dolkodhat azon, lehet, hogy valamit nem pontosan csiszolt olyanra, amilyenre 
kellett volna.

-  Örülök, hogy ezúttal sikerült kellemes meglepetést okoznunk, annál is in
kább, mivel azt hallottam, kellemetlen emlékek fűzik Szabadkához...

-  1980. októberében Moór Mariann színművésznővel Belgrádban, a rádió 
szerkesztőségében egy irodalmi esten vettünk részt, és hazafelé jövet csúnyán ka
ramboloztunk. Szabadkától mintegy 2 kilométerre fejtetőre állt az autója, bekerül
tünk a szabadkai kórházba, ott varrtak össze bennünket.

-  Mitől lesz vers a vers? Hogy „millió wattos égő égjen” benne?
-  Nem tudom. Mikor verset írok, aközben ezt is kutatom.
-  Személyes élmény, hangulat kell ahhoz, hogy tollhoz nyúljon?
-  Olyanféle költő vagyok -  de a költők többsége ilyen, csak ezt mindenki tit

kolja, vagy másképp írja le (Weöres Sándor, halhatatlan nagy klasszikusunk a vers 
születéséről doktori disszertációt írt a pécsi egyetemen, de ezt olvasgatván sem 
jutott el még senki az igazságig, hogy mitől vers a vers, és hogyan születik) -, aki 
általában sok gondot ápol magában. A világ és a köztem lévő szakadékot néha át 
kellene valahogy hidalni, ha nem többel, hát egy „hajszálhíddal” Határ Győző 
költő társam használja ezt a kifejezést, tőle szoktam ellopni. Egy hajszálhidat kötni 
a világ és köztem, a gondjaim és magam között, aztán megpróbálok azon a hídon 
átevickélni, hogy kibéküljek velük. Nem jó kedvemből írok. Általában akkor írok, 
amikor nincs jó kedvem. Megint idézek egy másik költőt, kedves kollégámat és 
főnökömet, főszerkesztőmet, Csoóri Sándort: „Ha élni tudnék, nem írnék verset.” 
Nem tudok igazán úgy élni, ahogy szeretnék, életem másik felét hát kiteljesíti a szó
-  talán -  és az életemnek az a másik fele, amikor kiteljesedik, az lehet a vers. Gond
jaim vannak, és ezért folyamodom a vershez. Ha jó kedvem van, akkor beszélge
tek, kocsmában ülök, focimeccsre megyek -  akkor élek. De ha rossz kedvem van, 
s erre elég sokszor kerül sor, vagy gondjaim vannak -  ez az igazi ihlető forrás. A 
gondok alatt nem a saját egyéni gondjaimra gondolok, hanem egy szűkebb-tágabb 
közösség gondjaira, olyanokra, amelyek lehet, hogy csak öt embert érintenek, de 
én azt papírra vetem. Ez a folyamat néha nagyon hosszúra sikerül, egy-egy gondot 
akár évekig is „ápolhat” az ember, aztán kap egy kemény impulzust az életből, 
egy pofont, egy kalapácsütést a körmére, s akkor ez a gond „kiszalad” a száján. De 
mindez miképp zajlik le, nem tudom, a bozontosában én magam sem igazodom 
el. Erről is szólnak versek, de általában nem szeretem azt a fajta versíró embert, aki 
az életművét arra teszi fel, hogy megírja, hogyan születnek a versek. Az nekem egy 
kicsit légballon-hámozás. Nem a vers lényegéhez tartozik.
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-  Volt pillanat, amikor úgy érezte, költőnek született, vagy „van az ember és 
teszi a dolgát”?

-  Pimaszul későn kezdtem a versíráshoz (egy Rembaud nevű fickó addigra 
már abbahagyta, vagy elment fegyverkereskedőnek, vagy tevehajcsárnak), de 
kellett a bizonyosság, hogy szólítottak. Pannonhalmán a jó bencés atyáknál ta
nultam, s ott az irodalmi szakkörben Efraim atya, aki elég szigorú tanár volt, 
Berzsenyivel és Arany Jánossal példálózott. Ahhoz mérte a tizenöt éves kölykök 
tudását. Megrémültem. Inkább nagyon jó magyaros voltam, megtanultam a me
moritereket magyarul, latinul, de a versekhez valahogy nem mertem közel kerül
ni, mert Arany János és Berzsenyi Dániel volt A KÖLTŐ. Teljes joggal. Tizennyolc 
éves korom után viszont ott volt nekünk 1968, az osztálytársaim bevonultak kato
nának Csehszlovákiába, pár hetes diákmozgalmunk meg a történelem egyszerre 
omlott az én ifjú vállamra. Szörnyen éreztem magam, a tehetetlenségtől ordítani 
szerettem volna. Dühből kezdtem el verset írni. Tiltakozásképp. Természetesen a 
protestálásomban benne volt az egész beat-mozgalom is. Minden együtt volt tehát 
ahhoz, hogy írjak: a beat zene, a történelmi szégyen, ami akkor megesett velünk. 
Elkezdtem verset írni, amelyek a 60-as évek végén meg is jelentek a folyóiratok
ban.

-D e  a történelem később is beleszólt a karrierjébe. „Gyanús vagyok, gyanús 
nagyon! hogy még nem ütöttek agyon.” -  írta egyik versében, amely m iatt betil
tották a Tiszatáj folyóiratot. Voltaképpen az irodalmi köztudatba is, sajnos, e 
botrányok alapján került be Nagy Gáspárnak, a költőnek a neve. Mi is történt 
1984-86-banf

-  Az ember, így utólag, egy kicsit szomorúan állapítja meg, hogy Magyaror
szágon abban a régi szép időkben olyan kitüntetésben részesülhetett, hogy poli
tikai biztosok elemezték strukturalista módon a verseit -  ez dicsőség is volt, meg 
szégyen is. Bevallom azonban, hogy történelmi érzékenységem és a közelmúlttal 
való foglalkozásom azért sokkal régebbi keletű. Paraszti közegből származom 
Nyugat-Dunántúlról, az Alpok aljáról, Vas-megyéből. Családomban a magyar
sághoz való ragaszkodás nagyon keményen élt. Kisgyermekkoromban a szüleim, 
a nagybátyám, a közösség révén elég töményen kaptam 1956-nak az emlékéből. 
Soha nem felejtem el, hogy 1958-ban, amikor Nagy Imre miniszterelnököt kivé
gezték, a család sírt. Apám sírt, kezébe vette a megyei lapot és azt mondta: „Gaz
emberek.” Ez volt az a miniszterelnök, aki megszüntette a beszolgáltatást (a tée- 
szesítés után voltak ezek a kemény évek). Pannonhalma sem a szent hegyet jelen
tette nekem, hanem a magyar történelmet. A Géza fejedelemtől napjainkig szóló 
történelemmel való eljegyezettséget. Például Asztrik apát innen indult el, hogy 
koronát kérjen István királynak II. Szilveszter pápától, s ez a szellemiség az egész 
épületet átjárta. Engem meg büszkeséggel töltött el, hogy mindezek a történelmi 
nagyságok ott, azokon a lépcsőkön lépegettek, és hogy én a 60-as években pont ott 
járok iskolába, és hogy pont ott jelenik meg csizmában Veres Péter (a magyar iro
dalomban mostanában nem emlegetik) Kekkonen finn államfővel, és aztán a fő
könyvtár emlékkönyvébe beírja azt, hogy: „Jólesik szegény magyarnak 1000 évre 
visszanézni.” Ezek adják azt a bizonyos történelmi levegőt Pannonhalmának, ami
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később rárakodott az én otthonról hozott 56-os tudásomra és megerősítette azt. 
Ugyanis 56-ban Pannonhalmán nagyon csúnya megtorlások voltak a diákság 
körében, mert részt vettek a tüntetésekben. Az igazgatót is meghurcolták a pu- 
fajkások. Később az ávósok szinte halálra verték, mert egyetlen diákot sem adott 
ki, és azt mondta az elvtárs uraknak: „Kérem, ide nem jöttek be a nyilasok, nem 
jöttek be az oroszok, nem jöttek be a németek, maguk se jönnek be”. Erre fogták a 
42 éves igazgatót és elhurcolták. Pannonhalmától Győrig majdnem agyonverték 
a teherautó platóján. Az összes fogát kiverték. A tanárokat meg elbocsátották. A 
60-as években a kisdiákok, meg a nagyobbak is csak suttogva beszéltek ezekről 
az eseményekről, mivel hogy ezeknek az embereknek a rehabilitációja máig nem 
történt meg. Aztán jött 1968 és elkezdtem a közelmúlt történelmével foglalkozni. 
Igazából ezek voltak a botrányos évek. A 70-es évek végén már elég sok versem 
volt, amely 1956 meg 1968 dolgát firtatták, s amelyek miatt hosszabb-rövidebb 
szilenciumokra kényszerültem. A folyóiratokat nem tiltották be, csak a szerkesz
tőknek kellett igazoló jelentéseket írniuk rólam.

-  Aztán megjelent az Öröknyár: elmúltam 9 éves című verse, amely Nagy 
Imre tisztességes eltemetéséért és a gyilkosok néven nevezéséért szól...

-  1984-ben Tatabányán az Űj Forrásban jelent meg a 83-ban elhíresült versem, 
amelynek mottója -  annak bizonyos része még ma is aktuális, és sose tudjuk meg, 
meddig lesz még aktuális -  így hangzik: „Egyszer majd el kell temetni,/ s nekünk 
nem szabad feledni/ a gyilkosokat néven nevezni...” Hát ebből lett a nagy botrány. 
Akkor épp az írószövetség titkára voltam (1981-ben választottak meg demokra
tikusan), s el kellett hagynom a helyemet, mert, úgymond, a magyar kormány
zatnak a legitimitását vontam kétségbe. Ez, kérem, egy görög tragédiához ha
sonlított: temetetlen halottaink voltak, és volt egy magyar miniszterelnökünk is, 
akinek nem tudtuk, hol van a sírja. A Két nyárfa a Hódoltságban című versem -  
1981-ben jelent meg a Tiszatájban -  „egy föllelt janicsárnapló 1556/57-ből”. Vagy
is egy török katona szemszögéből láttatom a történelmet. Óriási perpatvar lett 
belőle. Aztán következett 1984 és az Üj Forrás. Szilencium követte meg egyebek. 
1986-ban, a forradalom 30. évfordulójára a szegedi Tiszatájban jelent meg négy 
versem (A Fiú naplójából) és az azokról szóló tanulmány Domokos Mátyás tollá
ból. A lapot felfüggesztették, a szerkesztőket kirúgták. Pár év múlva rehabilitálták 
őket és visszakerültek a helyükre. Múlt az idő, meg változott is, aztán megint 
ott vagyunk, ahol voltunk. Minden, ami volt, újra aktuális, pedig nem mintha 
a költészet aktualitásokban gondolkodna. Sosem akartam botrányhős lenni, de 
azt a fajta kompromisszumot, amit bátyáink, az előttünk járók megkötöttek, az 
én nemzedékem nem volt hajlandó megtenni, még a metaforák mögötti bujká
lást sem viselte el. Időnként ki kell írni a gyönyörű metaforák közé -  talán még 
poétikailag is van hozadéka -, hogy még a csapból is büdös víz folyik. Ihatatlan. 
Ezt meg kell mondani. És azt is, hogy a fejünket fel kell emelni, mert ha sokáig 
lógnak a fejeink, görnyedtté válunk, a gerincünknek is árt, meg a meszesedést is 
súlyosbítja. Valahogy a politika ezt nem akarta megérteni. A fiú írt egy naplót a 
bátyjának (meg a politikának is), hogy ez így nem mehet tovább. Meg kell, hogy 
mondjam, nemcsak a politikusok haragudtak meg, hanem az édes bátyáink is
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közül is sokan. Ügy gondolták, ők mindezt átélték, és hogy jön ahhoz most egy 
taknyos, hogy erről ír, mikor még kis srác volt a történések idején. Mire azt mond
tam nekik: minderről ti magatok is beszélhettetek volna. Ja igen, az más, válaszol
ták. De ez már akkor volt, amikor az a bizonyos jóslatom, hogy „egyszer majd el 
kell temetni” bevált. Engem soha nem rehabilitáltak azért, hogy az állásomból 
felfüggesztettek, hogy a könyveim öt évig zárlat alatt álltak. Nekem az volt a re
habilitáció, hogy Cseres Tiborral, az írószövetség elnökével (közfelkiáltással rám 
esett a választás) letehettem a kegyelet és emlékezés koszorúját Nagy Imre kopor
sója mellé, amikor 1989-ben a Hősök terén felravatalozták. Tehát, amit 1984-ben 
megjósoltam -  és senki sem hitt nekem -, öt év múlva megvalósult. De a jóslat 
következő két sora, hogy a „gyilkosokat néven nevezni”, továbbra sem veszítette 
el aktualitását. Kiváltképp most -  bizonyos jelekből már látszik -, hogy ismét 
hirdetni kezdik azt a Nietzsche-i gondolatot, miszerint „a felejtésre való hajlam 
a cselekvés egyetlen lehetséges módja”. Ezt régebben kommunista, ma szocialista 
körülmények közepette hirdetik. Én ezt nem vagyok hajlandó elfogadni -  akkor 
sem voltam, és most sem. A versemnek a fent említett két sora tehát a nemzeti 
történelem szempontjából továbbra is fontos: igen is néven nevezni a gyilkosokat, 
mert ez becsület kérdése. Lehet esztétizálni, mindenfajta dolgokról beszélni, de 
nekünk vannak ennél fontosabb feladataink is.

-  Nyílt titok, hogy az MDF párttal szimpatizál. Ha egy költő így elkötelezi 
magát, akkor „lehet töretlen gerincek tapogatója”?

-  Sohasem tagadtam, hogy a Magyar Demokrata Fórum elkötelezettje vagyok. 
Azt sem, hogy 1987-ben ott voltam Lakitelken, fogtam a sátrat, hogy a vihar el ne 
vigye -  mert nagy vihar kerekedett akkor. Mi akkor azt hittük, ez a vihar megren
delhető -  meg is rendelték -, nagy vihar volt, de a sátor megmaradt. És én azóta 
is a MDF-ben mocorgok, voltam választmányi tag is, de képviselő nem akartam 
lenni, én másféleképpen próbáltam segítséget nyújtani. Szükség is volt erre, mert 
az emberi kapcsolatok ezen az oldalon is mállottak, foszlottak. Sajnos, észlelhető
ek ennek szomorú jelei, de én mindig azoknak az oldalán voltam és vagyok, akik, 
ha jól megy a kerék, fönt van, akkor is, és ha lent van, akkor is kitartanak. Előtte 
nem voltam párttag, még KISZ-tag sem, csak annak a csoportosulásnak a tagja, 
amely az elmúlt 15 évben mind az irodalomban, mind pedig a történelemben a 
nemzeti értékeket pártolta. A másik oldalon is vannak barátaim, csak ők más
képp gondolkodnak az ország sorsáról, mint én, s ezért eltávolodtunk egy kicsit 
egymástól, de bízom és reménykedem abban, hogy a párbeszédünk nem szakad 
meg, és hogy kapcsolatépítő szerepemre is még szükség van. Azt tapasztaltam, 
hogy sajnos a pártoskodás -  és nemcsak Magyarországon van ez így -  megosz
tottsághoz vezet, még ha árnyalatbeli különbségekről is van szó. Ezt nem lehet 
megspórolni, és talán jó is, hogy ez így van. Amikor a Békebeli kannibálok című 
versemet írtam, akkor mindez nagyon egyszerűnek tűnt: mi, akik félárnyékban 
voltunk, tudtuk, ott is kell maradnunk, meg kell húzódnunk. Ám amikor a moz
galomba kerültem (sose voltam pártkatona, azt hülyeségnek tartom), rájöttem, 
hogy a különbségeknek ki kell jönniük. Ha mindig csak igenlünk, akkor soha
sem tudjuk meg, a másik mit gondol, a másik mennyire különb, vagy hitványabb
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nálam. Mennyire van korszerűbb gondolata, mint nekem. Ott van a nagy baj, 
hogy amikor az emberek a hatalom közelébe kerülnek és valamiről dönthetnek, 
nem tudják elviselni a kritikát, azt, hogy a barátjuk a szemükbe meri mondani: 
„Hej, barátom, ne jobbra, hanem balra fésüld a hajadat, mert az neked jobban 
áll.” Ez egy hülye külsődleges példa. De mondhatnám azt is: „Nézd, a beszédeid 
nagyon jók, ám nekem az a véleményem, hogy a befejezésnél tömörítened kell, 
legyél frappánsabb”... Vagy: „Amit mondtál, számon kérem tőled a gyakorlatban 
is”. Ha ezen megsértődnek azok, akik egy csapatban vannak, akkor megette a fene 
az egészet. Ha nincsenek ezek a boldog szép esztendők, akkor mindez nem derült 
volna ki a számomra. Sajnos, az emberek kicsinyesek. Az utóbbi években én nem 
parlamenti felszólalásokban, hanem versekben próbálom elmondani mindezt -  
még nem tudom, milyen sikerrel. Amennyiben közéletiek maradnak a verseim 
(mint az utóbbi két kötetemben), akkor azt igyekszem feltárni -  afölötti szomorú
ságomban, hogy kiderült, aminek ki kellett derülnie -, hogy az erkölcs örve alatt 
a számomra eddig szenteknek hitt emberek hogyan hintettek salétromot közénk. 
Ami nem jó. Ha megérjük, és a demokrácia még működni fog, a pártok jönnek- 
mennek majd, mi pedig hozzászokunk a szókimondáshoz, senki nem veszi majd 
tragédiának, hogy az egyik párt lejjebb van, a másik meg feljebb. Az írónak pedig 
nem az lesz a dolga, hogy meglátásait elmondja, hanem, hogy kiássa, mi bújik 
meg a lélek legmélyén. Tény, hogy most az egész irodalom -  és nemcsak Magyar- 
országon, hanem itt is -  elbizonytalanodott, ezért nem születnek regények, ösz- 
szegező nagy művek. Az újságírói műfajok, a hír, az érdekesség önti el az egész 
világot, és nem az értékek. Az újságíróké lett a világ, s az a tét, ki tud nagyobbat 
mondani. Már nem figyelünk oda a költészetre, a jó novellára. Ki olvas ma Cse- 
hovot?! A lapok botrányoktól szennyezettek. Ezekről sokkal izgalmasabb olvasni.

-  Mégis az írók, a költők soraiból verbuválódnak az újabb politikusok...
-  Ez egy tévhit. Mindenesetre én nagyon becsülöm azokat az írókat, költőket, 

akik bele mernek menni a legkeményebb csatákba. Hiszen ki más tenné ezt meg? 
Az egyik nagyon kedves barátom -  állítom, az egyik legtehetségesebb politikus 
volt, de íróként, esszéíróként sem volt akárki -, Csengey Dénes élete erre ment rá. 
Én tudom, hogy a József Attila Körben, meg az írószövetségben az utóbbi tíz év
ben mit harcoltak végig az emberek. Nincs mese, oda kellett állniuk azok elé, akik 
az elmúlt negyven évben, az egypártrendszerben nagyon rafinált politikusokká 
váltak, ismertek minden taktikát, csalafintaságot, és ezeket kellett nagyon okosan 
elhallgattatniuk. Nem tudom, mennyire lenne most jobb nekünk, ha helyettük 
agrármérnökök, orvosok stb. ülnének a helyükben? Aki ma politikai szerepet vál
lal, az vállalja fel annak felelősségét is, hogy amit mond, azt a gyakorlatban is be 
tudja bizonyítani, s a kudarcokat nem keni a körülményekre, az adott minisztéri
um lassúságára, a hivatalnokok csalafintaságára. Eltelik egy idő -  én is azt várom 
-, és a Kárpát-medencében lesznek profi magyar politikusok, akikben meglesz 
az ékesszólás tudománya, meglesz az etika, az erkölcs, az okosság, a szociológiai 
elemző készség, és gyönyörű lesz az életünk. Ez odébb van még, de akik most 
a csatasorba beálltak, nem ludasok azért, hogy a dolgok úgy alakultak, ahogy. 
(Különben, ha jól tudom, a parlamenti képviselők mindössze egy százaléka író.)
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-  Van-e szólásszabadság, vagy csak „ szaltószabadság” Magyarországon?
-  Bevallom, e téren túl sok javulást nem várok. De bárcsak ne lenne igazam!
-  „Uraim, most már emelt fővel szégyenkezhetünk!” -  írta Antall József mi

niszterelnök halálhírére. Most is ez a véleménye?
-  Olyan független sajtó, amilyet egyesek hirdetnek vagy elképzelnek, csak a 

mesében létezik. Egyrészt mindenkinek van belső függősége, értékrendje, ami 
szerint dolgozik. Másrészt függünk attól is, aki a pénzt, a fizetésünket adja -  még 
akkor is, ha az az illető vagy társaság a szerkesztők függetlenségére esküszik. 
Hogy a lap és a munkatársak életben maradjanak, a szerkesztőknek is tartozni
uk kell valahová, parolázniuk kell valakinek. Az más kérdés, ha az országnak jól 
mennek a dolgai.... Lehetek én kormánypárti is, ha az a parlamenti elnök vagy mi
niszterelnökjó felé viszi az országot. Ám akkor sem kell neki mindenáron tapsol
ni. A hibákat akkor is el kell mondani. De megveszekedetten csak azért kritizálni 
valakit, mert a másik oldalon állok, és annak idején lemaradtam a gombfociról, és 
most ezek építik fel az én filozófiámat..., hát így nem lesz független sajtó sohasem.

-  „Szabadság kopogtat az ajtón és szaval nekem...” -  „Amíg van, lapátolni 
kell a szabadságból és gyönyörűen eltévedni a súlya alatt...” -  „De tudtam, kö
zös szégyenünket sokáig fogom cipelni, hogy a szabad világban sem lehetek sza
bad...” -  „Európa fekete ostya...” -  „Szorgalmas időket élünk a pusztításhoz...”
-  „Fejfák, keresztek, faragott kapuk lesznek e tájon az utolsó aduk...” Verseiben 
vissza-visszatérő motívum a szabadság, a pusztítás, Európa, a Duna... Mintha 
a pokol bugyraitól sohasem tudna megszabadulni...

-  Nem is, ott tántorgunk el előtte egy arasszal. Nincsenek illúzióim. Ha ezeket 
a gondokat se fogalmaztam volna meg, akkor főbe lőttem volna magam. Illyés 
Gyula mondta: „Pesszimista vers nincs, mert minden vers életigenlő.” Az a költő, 
aki pesszimista, az nem ír verset, hanem példálózik.

-  Vagy „ha már nincs több titka, becsukódik, mint a bicska”?
-  A szabadságot, a rendet mindig József Attila mércéivel mérem, tehát ahol 

a szabadság a rend és nem a rend a szabadság. Azért történnek meg bizonyos 
dolgok velünk, mert mindenki úgy fogja fel, ez az én szabadságom. Holott ugyan
akkor a szabadság egy fajta önkorlátozás. Ha én totálisan úgy vagyok, ahogyan 
azt elgondolom, akkor maga itt, mellettem nem szabad. Akkor maga elnyomott. 
Mert énnekem a könyököm sokkal szélesebb, és ennek a széknek a karfáját mind 
akarom. Mind magamnak akarom. Ez a liberalizmus, mondjuk. Nem, ez egy na
gyon kemény diktatúrára való törekvés. A diktatórikus liberalizmus az nem libe
ralizmus. De az alakul ki belőle, mert a szabadságnak van egy non plus ultra-ja, 
amit nem tudunk mederben tartani. Mármint, hogy mindenkinek meglegyen a 
szabadsága. Erre törekedni kell, de úgy, hogy ne sértsük meg a másikét, ne kö
nyököljünk az arcába, oldalába. Addig nyújtózkodjunk, ameddig csak lehet, de 
ne a másik kárára. Egész Európa most ezt éli, minden ország, különösen ezen a 
tájon. A zsilipek felszakadtak, a vasfüggönyöket átvágták, és tudjuk már, hogy kik 
vagyunk, és hol vagyunk. Minden nemzet megmutathatja magát. És néha úgy 
látom, hogy amikor mindezt elképzelték, a nagy nemzetek rájuk csapták az ajtót, 
és úgy gondolták, ez nem történhet meg, ez csak egy rossz álom. Pedig csakis ez
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az egyetlen járható út, és végig kell menni rajta, küszködni. Hogy mindezt hogy 
lehet minden nemzetnek elmagyarázni, minden népnek és polgárnak megmon
dani, hogy a szomszédja szabadságára vigyáznia kell, mert a kölcsönösség elve 
alapján aztán ő is elvárhatja ugyanezt... hát nem tudom. Abban nem hiszek, hogy 
eleve vannak jó vagy rossz népek. Vannak különböző szintű kultúrák, amelyeket 
össze kell csiszolni ebben a térségben -  vagy más térségekben is. Az egész világon. 
A nagyhatalmak és Európa eléggé tétlenül nézi a dolgokat. Tehetetlen. De mit 
is tudna tenni? A szabadságot -  ahogy az idézetekből is kiderült -  ilyen sokféle 
változatban, árnyalatban képzelem el. Árnyalat. Igen, ez jó szó. De az a bizonyos 
non plus ultra akkor sem fog működni, ha magamnak hat árnyalatot képzelek 
el, s nem tudok lemondani a feléről, hogy a maradék három is jól látszódjék. A 
harácsolásnak is van egy határa, azon túl nem hiszem, hogy örömet tud okozni a 
gazdagság. Csak boldogabb vagyok, ha annak is tudok adni valamit, aki éhezik... 
Jól esik, ha mindennap belakhatok, de nem spájzolok be. Hogy ezt megértsük, 
ehhez bizonyos szintű kultúra kell, értesültség. Ne a hírek irányítsák az életünket, 
ne a rádió és a napilapok szenzációi, hanem valami más. Az utolsó szalmaszál
nak abból a bizonyos jászolból meg kell lennie. Akkor talán van megoldás. Talán. 
Nemrégen kórházban voltam. A mellettem lévő ágyon feküdt egy ember, s az volt 
a legnagyobb gondja, hogy a rádióban, a televízióban mostanában többször hall 
harangszót. Próbálta nekem bemagyarázni, hogy a klerikális reakció felütötte a 
fejét Magyarországon. „Most már délben is harangoznak” -  fakadt ki dühösen. 
Mondtam: „Gondoljon csak vissza, régebben is harangoztak.” Mire ő: „Nem em
lékszem”. Amit az újságok beszuggeráltak neki, ő azt elhitte, és az agya nem tu
dott átállni. A rádióban délben harangoznak, a tévében látott egy félórás egyházi 
műsort, meg közvetítettek egy szent misét, ne magyarázzak én neki, a magyar 
televíziót igenis megszállta a klerikális réteg! Kitartó voltam, és vitába szálltam 
vele: „Higgye el, jól emlékszem, már a Kádár-korszakban is harangoztak délben. 
És még csak nem is azért, amiért maga gondolja, hanem...” Rám nézett, láttam, 
valamit kapiskálni kezd. A szabadság megértéséhez, a belátáshoz talán az is hoz
zásegít, ha hiszünk valamiben.

-  Ön miben hisz? A „hétparancsolat”-a így hangzik: írni, inni, hinni, sze
retni, repülni, halni, élni. Máshol ezt írja: „Élni, illetve átzubogni az összes 
szennycsatorna torkán”. Ez a hitvallása?

-  Sokféle, látszólag teoretikus megközelítésem van a vershez, de talán kivilág
lik valahol az is, hogy megrögzött konzervativista vagyok: azt gondolom, hogy 
az igazságnak, a szépségnek, az erkölcsnek egymás felé kell mozognia a versben 
és a versen túl is. Ez nem mindig sikerül, de törekedni kell rá. És ha a három 
pillér közül valamelyik megbillen a műben, hiányérzetem van. A szépség lehet 
érdes is (ahogy fogalmazott rólam egy kritikus), és lehet nagyon lekerekített is, 
szonett vagy szabad vers formájú, mindegy, a tényeknek akkor is egymásra kell 
vetülniük. A versben is, és az életemben is. A kettő között ne legyen különbség. 
A kimondottak és megcselekedettek között legyen közelség. Törekedjünk rá. A 
költőnek, aki ezt elköveti (talán öntudatlan állapotban) még a versek is hálásak 
lesznek. Segítik élni a költőt, akkor is, amikor nem tud írni verset. Mert a vers arra
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jó. Én nem kijelentő, hanem kérdező költő vagyok inkább, néha pedig megítélő, 
semmiképp sem problémamegoldó. Azzal, hogy írunk, lehet, hogy rosszat cselek
szünk -  életünkben is, a versben is -  olyat, ami esztétikailag nem tökéletes -, de 
van korrigálási lehetőségünk. Ez a korrigálási, jobbítási szándék már adomány. 
Amikor nekem szólni kell, az olyan, mintha valaki azt mondaná: be kell menned 
az erdőbe, és az embernek, persze, nincs nagyon kedve elindulni. Küszködik, de 
mégis elindul, eljut az erdő közepéig, s akkor már talál benne valami szépséget, 
örömet, akkor már tudja azt is, miért indult el. Meg tudja magyarázni. Az egész 
életünk dilemmája: miért vagyunk? Kell-e nekem verset írnom? Esetleg mást 
csinálnom? Bevallom, többször voltam az elnémulás közelében, 4-5 évenként ju
tottam el egy kötetig. Most nagyon gyanús vagyok magamnak, hogy az utolsó 
két évben annyi mondandóm született versben. Azzal vígasztalom magam, hogy 
mégis csak jobb, hogy versben szóltam, mintha dörgő publicisztikával, mások le- 
pofozásával foglalkoztam volna. Bár naplószerűek ezek a költemények, s a világ 
dolgairól szólnak, s inkább a hozzám közel álló felebarátaimmal pofozkodom egy 
kicsit, mint másokkal. Hogy arról a bizonyos szalmaszálról beszélhessünk, a ge
rendákat is meg kell olykor-olykor emelnünk.

-  „Helyben zsákbanfutás”-os a közegünk?
-  Ebben a térségben, minden szörnyűség ellenére nagy dolgok történtek. 

Amennyi szellemet itt a palackból kieresztettek, azt már vissza nem lehet gyö
möszölni. Lehet, hogy megpróbálják, vannak rá kísérletek, lehet, hogy ezektől a 
40-es, 50-es, 70-es emlékektől nem lehet simán elválni, erre is mutatnak példák, 
lehet, hogy ez drasztikusabban fog megtörténni, lehet, hogy csak könnyekkel és 
vérrel lehet valamit újrakezdeni, mindenesetre a múltunktól nem fogunk köny- 
nyen elszakadni. Azon az úton, ami Európához és ahhoz a demokratizmushoz 
vezet, amilyet gyermekeinknek elképzeltünk, mi csak botladozunk, de majd ők 
járhatóvá teszik. Ez lenne a békésebb módja a változásoknak. De lehet, hogy el
fogy a türelem, és nem afelé fog haladni a világ, amerre szeretnénk...

-  Miről szóljanak akkor a versek?
-  Nem vagyok optimista költő. Miért lennék az? De mégis érzem, hogy a sok 

aggodalomból, bánatból, keserűségből, a barátságok széttöredezettségéből meg
maradt valami ép darabka is. Az elmúlt négy esztendőben láttam olyan mozdu
latot, olyan szolidaritási pillanatot, közösségi épülést, ami az elmúlt 70 évben 
elképzelhetetlennek tűnt. Hátha mégis tudnak az emberek egymással beszél
getni, megérteni a másságot, a különbözőséget? Én versben óhajtom továbbra is 
megszólítani az embert: te Észak-fok, titok, idegenség vagy ugyan, de közösségi 
ember is, te magyar vagy, közép-európai vagy, európai vagy. Legyél büszke rá, de 
alázatos is. Fogd meg a szomszédod kezét, de tekints Istenre is. Van küldetésünk 
a Földön. Mindenkinek. A költőnek is, a parasztnak is, az orvosnak is, a könyv
tárosnak is -  ezt kell lassan, fokozatosan belecsepegtetni a versbe. "Mondhatom: 
Míg a szem él, látni kell, fele-Barátaim!”

(1992)
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DRÁGA MAGYAR SZÓ
„Jó anya. Nyelvünk. Művelem én is. S engemet ő művel: nélküle néma a mű.” 

Beszélgetés Ács Károly költővel

-  Két évvel ezelőtt, amikor a szabadkai 
gimnázium jubileuma kapcsán felköszön- 
tötték az 1928-as nemzedék jeles képvise
lőit, hiába vártuk...

-  Öt évvel ezelőtt, 1995 márciusában 
álltam itt, a városi könyvtár olvasótermé
ben, szinte ugyanezen a helyen, s Szabad
kai sétám címmel olvastam fel írásom, 
amelyben Kosztolányi, valamint a mai 
írók értékelésére és értésére vállalkoztam. 
Fájdalmas búcsúm volt ez városomtól, hi
szen júniusban már elhagytam az országot. 
Kényszerűségből, a sorstól vezérelve. Nem 
bujdosóként, hanem inkább számkivetet
ten. Mint nyugdíjas addig én is tűrtem, amit 
tűrnöm kellett: a háborút, a nincstelensé- 
get, akkor viszont azt mondtam, elég, nem

bírom tovább. S mivel feleségem német származású, hosszas vándorlás, különféle 
megpróbáltatások után végül letelepedtünk Kölnben. Eddig még minden évben 
hazalátogattunk, de azt hiszem, ezentúl már ritkábban tesszük meg ezt a fárasztó 
és költséges utat.

-  Hazalátogatásának mostani célja az újonnan megjelent kötet, Az anyag 
panaszai. Holott egyszer már elbúcsúzott a költészettől, lám, ismét bűvkörébe 
került...

-  1988-ban, amikor megjelent az Összes versek című kötet, azzal a tudattal 
tettem pontot költői munkásságom végére, hogy valóban nincs több mondani
valóm, „lezárhatom” az életművet, amely, lám, önmagától is befejeződött. Akkor 
ugyanis úgy éreztem, ha nem tudom kezemben tartani a dolgokat, ha nem vagyok 
ura annak, amiről (vagy amit) írok, akkor inkább ne folytassam tovább. Belátom, 
tévedtem. Gyávaság volt ez az önkényes lépés. Magamat próbáltam menteni, távol 
tartani attól az óhatatlanul bekövetkező pillanattól, amikor a kezem alól kikerülő 
szöveg már nem lesz az ellenőrzésem alatt, amikor már képtelen leszek eldönteni, 
mi jó és mi rossz abban, amit csinálok, meddig az enyém, meddig vagyok én ben
ne, és mikor válik formátlan anyaggá. Hát ez nem ment, és most már örülök, hogy
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nem ment! A tizenkét évvel ezelőtt meghozott dacos elhatározást azonnal meg
szegtem, amikor a háború, az erőszak, a létbizonytalanság éveiben a toliam alól 
újra versek akartak megszületni, könnyből és vérből. És versek akartak megszü
letni az önként vállalt, kényszerű számkivetettségben, semmittevésben is, ott, a 
messzi, Rajna-parti városban, Kölnben is, ahol a költészetben, a magyar nyelvben, 
az anyanyelvemben leltem meg a hazámat. Örülök, hogy nem volt igazam 88-ban; 
örülök, hogy amit el akartam dobni, mint a bumeráng, visszatért.

-  Ritkán adatik meg a költő számára a teljes költői opus áttekintésének 
lehetősége, felülbírálása, az önkritika öröme. Az anyag panaszaiban ezt Ön 
megteszi, mégpedig igen gondos kötetkompozícióban. Az első fejezetben, a 
„régiújban” például olyan verseket olvashatunk újra, amelyek megjelentek 
már az Összes versekben, ám most javított rajtuk, átköltötte, aktualizálta 
őket...

-  Van köztük azért olyan is, ami eddig nem jelent meg, vagy olyan változ
tatást eszközöltem rajta, hogy gyakorlatilag új versnek számít. A rögök szonett
je például a legrégibb verseim egyike, első szonettkoszorúm elődarabja, de csak 
legutóbb került elő egy hányódó diákköri füzetből. A Száz-százötven a márciusi 
forradalom századik évfordulójára íródott 1948-ban, s ötven évvel később, szin
te csak az évszámok megváltoztatásával, már a 150. évfordulót jelölhettem vele. 
Az ugyancsak 1948-ban keletkezett Karácsonyi ballada talán egy Csang Kai-sek 
katonát örökített meg akkoriban, de annyira hiteltelenül, hogy soha, sehol sem 
közöltem. 91-ben, a horvátországi háborúban elesett kiskatona sorsában azonban 
meglelte igazi tárgyát és rendeltetését. Az Üzenet odaátról a Rákosi-korszak ma
gyarját szólaltatta meg, de 91-re már a határ innenső feléről küldte üzenetét: itt 
volt az „odaát”. És így tovább. Aki búvárkodni akar, a megfelelő verset lapozza fel 
előbb az Összes versek című kötetben, majd Az anyag panaszaiban, s látni fogja 
a változásokat.

-  Az „anyag panaszai” a harmadik részben, az „újrégi” versekben törnek 
elő. Ahogyan dr. Hózsa Éva, a kötet egyik recenzense írja a könyv utószavában: 
„a biztonságot, az otthont, a jelent hiányolja, a fölfordult világot megtapaszta
ló költői én veszteségélménye tárul elénk”.

-  A harmadik rész az ún. „bizonytalanság-zóna”, ahol nemcsak magammal 
nem tudok egészen elszámolni, de a megosztott lét termékeivel sem. Hol idegen
kedve, hol pedig csodálkozva veszem észre, hogy, lám, még mindig van kiűzetés, 
földönfutás, félemigráció... Koldusének Maradékért című versemet Kölnben 
kezdtem el, Újvidéken folytattam, és Kanizsán fejeztem be, Bogdán Józsefnek, 
a peremmagyarság nagy költőjének ajánlva. Igaz, a vers a református Maradékot 
siratja és magasztalja, ő pedig az észak-bánáti katolikus magyar maradékért küzd 
és vérez.

-  Párbeszéd a magyar költészettel című verse már újabb kori termés. Fel
idézi benne olvasmányélményeit, barátait. Hiányoznak?

-  Hát természetesen. Az itthoni könyvállományomat költözéskor odaajándé
koztam a telepi könyvtárnak. Csak úgy kétszáz kötetnyit tartottam meg és vit
tem magammal. Klasszikusokat, kézikönyveket, a délszláv irodalom nagyjainak
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munkáit... Amint már mondtam, ezek most az én hazám. Kapcsok az emlékeim
mel, az anyanyelvemmel. Bár ismerem a német nyelvet, nem áltatom magam, tu
dom, hogy sohasem bírom majd annyira, hogy német íróvá, költővé is váljak. Meg 
egyáltalán, Kölnben nehéz költészettel találkozni. A nagy könyvkereskedésekben 
még felbukkan egy-egy Heine- vagy Goethe-kötet, de semmi más. Irodalommal 
csak az egyetemi központok szűk kis körei foglalkoznak, az átlagpolgár már nem 
vesz tudomást róla. Nekem sikerült a kölni Magyar Házzal felvennem a kapcso
latot, már sor került egy író-olvasó találkozóra is, s megnyugtató volt számomra, 
hogy megtaláltam közönségemmel a kapcsolatot.

-  Mit gondol a vajdasági magyar irodalom helyzetéről: jelenéről, esélyeiről, 
távlatáról?

-  Amikor itt éltem, akkor is tartózkodtam attól, hogy véleményt mondjak 
minderről. Nem vagyok én sem irodalomkritikus, sem irodalomtörténész, és 
sohasem volt időm arra, hogy végiggondoljam, kiértékeljem, vajon mit jelent 
számomra és az itteni közösség számára a vajdasági magyar irodalom. Van ma
gyar kultúra. És jó, hogy van. Szándékosan mondtam kultúrát, mert a vajdasági 
magyarságnak magyar kultúrára van szüksége, ami létjogosultságot ad aztán az 
irodalomnak is. Amikor 95-ben elmentem innen, akkor végeredményben annak 
az irodalmi miliőnek is hátat fordítottam, ami akkor nagyon lesújtó és nyomasz
tó volt a számomra. Nem lehetek most annyira cinikus, hogy épp ezt bíráljam, 
kívülállóként. Viszont kívülállóként igen is látom, hogy van esélye a fennmara
dáshoz és megmaradáshoz, vagy ha épp úgy tetszik, ennek a kornak a túléléséhez.

(2000)
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„ÚGY, AHOGY VÓT”
Beszélgetés dr. Burány Béla orvosprofesszorral, néprajzkutatóval, közíróval

A Mocsáry Lajos Alapítvány kuratóriu
ma a délvidéki magyarok közül őt tüntette 
ki az 1999. évi Mocsáry-díjjal amelyre a 
laudáció szerint yya Német László-i teljessé
gű hungarológiai munkásságával különö
sen népe biológiai pusztulása gondjának a 
tudatosításával szolgált rá”... E területen a 
legújabb, az 1998-ban Újvidéken megjelent 
Szakad a part című, nagy visszhangot ki
váltott könyve, amely a yyTünetek magyar
ságunk kórélettanábór alcímet viseli... 
Három orvosi szakkönyve mellett a szellemi 
néprajz területén végzett gyűjtőmunkájá
nak eredményeit 18 kötetben tette közzé. 
Juhásznóták, rabénekeky balladák, gyer
mek- és játékdaloky katona- és más népda
lok mellett paraszti önéletírásokat, népmű

vészeti hímzésmintákat adott ki. Nemzetközi összehasonlításban is úttörő mun
kát végzett a délvidéki magyar erotikus népmesék több kötetben valóy szöveghű 
megjelentetésével. De nem hagyható szó nélkül az semy hogy a tavaly Budapesten 
kiadott Így éltünk a Délvidéken című könyve elnyerte Magyarországon az Év 
Könyve büszke címet is...

-  Az orvosi szakkönyvekkel egyetemben ez a 18. könyve. Legtöbbjük néprajzi 
gyűjtőmunkájának eredménye. Ekkora energiával, befektetett idővel és munká
val más már talán a huszadik regényét írná. Arra sohasem gondolt, hogy önál
ló, szépirodalmi írással gazdagítsa közírói ópuszát?

-  így  biztonságosabb és sokkal izgalm asabb is ennyi tudom ányágnak  (szocio
gráfiának, néprajznak, lingvisz tikának, történelem nek  stb.) egyszerre szolgálni. 
M ásrészt m indig  is úgy szerettem  dolgozni, azt „úgy, ahogy vó t” m egírni. K ülö
nöset, egyedit alkotni, valam ilyen hézagot betölteni, olyat tenn i az asztalra, am i 
még nincs. A legutóbbi kötetem ről például az egyik ism erősöm  azt m ondta, azért 
tetszik neki a könyv, m ert akárho l kinyitja, m indenü tt jó. A m agyarországi k riti
kusok szerin t pedig borzasztó nehéz könyvet ad tam  az olvasóim  kezébe. H át igen, 
nekik  b izonyára nehéz olvasm ány...
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-  Műfajilag nemigen lehet besorolni egy kategóriába sem. Nem néprajz, nem 
is esszé vagy tanulmány... Egy nemzetrész sajátságos történelmi olvasókönyve, 
a délvidéki magyarság kipusztításának egyedi krónikája. Hogyan keletkezett? 
Mi késztette ennek összeállítására?

-  Nem volt céltudatos a dolog, távolról sem szándékoztam történelmi olva
sókönyvet írni. Amikor az Emberek, sorsok, balladák című részhez gyűjtöttem 
az anyagot, kiderült, az egyik balladában megénekelt hős, a gyilkos még él. Fel
kerestem, megszólaltattam, s kiderült, az ötven év távlatából regélt események 
szörnyen izgalmasak. Magnóra vettem. Nem sokkal később kezembe került 
Vargyas Lajos könyve, melyben azt állította, a balladák előre gyártott elemekből 
tevődnek össze, nincs semmilyen élő állaguk. Nos, ezt akartam én megcáfolni a 
cséplőgépbe esett lány történetével. A balladát 1891-ben Csókán jegyezte le Kál- 
mány Lajos. Utánanéztem Zentán az anyakönyvi kivonatokban, vajon abban az 
időben (vagy megközelítőleg) történt-e hasonló tragédia a faluban és környékén. 
Hosszas kutatás után meg is találtam az adatot Farkas Julcsáról, aki ugyan nem 
zentai születésű volt, hanem adai, de a zentai határban halt meg ismeretlen kö
rülmények közepette. Aztán arra is rájöttem, ahogy távolodtam Zentától, úgy 
rövidült, kopott a ballada. Mi az, hogy nincs életszaga?! Ettől fogva, ha balladá
ról volt szó, be voltam sózva. Hiszen ezek adják a legizgalmasabb történeteket! 
Aztán egy alkalommal fölhívott Papp Jóska barátom, s bemutatott egy vrdniki 
magyar bányásznak. „Tudja, amikó ott vótam a Tisza Pista gyilkolásánál...” Tes
sék? No, akkor kezdjük elölről: kicsoda maga? S így kaptam egy nagyon eredeti 
vallomást arról, vajon mi is történt Tisza Istvánnal, akinek halála körül a mai 
napig nagyon sok még a tisztázatlan kérdés... Szóval gyűlt, gyülemlett az érde
kesnél érdekesebb nyersanyag, s egyre csak azt kérdezgettem magamban: vajon 
mi hiányzik még? Mit tudok? S akkor eszembe jutott a Nagyszaladás időszaka, a 
„véres gyertyaszentelő”, azaz 1849. február 1-2-3. Levéltári adatok őrzik a hiteles 
tanúvallomásokat, dokumentumok is vannak tehát róla, de az én riportalanyaim 
is meséltek nekem olykor-olykor arról, miket is tudtak meg szüleiktől, nagyszüle- 
iktől „negyvennyócrú”. .. Hát így állt össze a kép. Csak időrendi sorrendbe kellett 
raknom az elbeszéléseket, s máris kialakult egy történelmi kor- és kórkép.

-  Vagyis hogy már Szent István óta valami szörnyű átok sújtja ezt a vidé
ket...

-  Átok? Tudatos pusztítás. Hiszen már Szent István úgy közénk csapott, irtott 
és irtatott bennünket, hogy az egykori pogány őseink helyére később kunokat, 
besenyőket kellett telepíteni, ne maradjon födetlen az ország hasfala, déli gyepűje. 
Aztán az idegenházi királyainkról nem is beszélve. Károly Róberttól kezdve úgy
szólván napjainkig a magyar központi hatalom, az „udvar” hosszú évszázadok 
alatt célirányosan végezte, irányította, vagy csak hagyta a hihetetlenül szívós élet
erejű délvidéki magyarság kipusztítását. Zsigmond ideje alatt a hírhedt inkvizítor, 
Marchiai Jakab (akit később a Római Egyház szentté avatott) a Duna mindkét ol
dalán elüldözte ősi lakhelyükről a magyarokat, a huszitizmus vádjával ölte, égette 
őket, az elhantolt papok tetemeit is máglyára vettette, előle menekült Moldvába 
az első magyarra fordított biblia két pap szerzője is, Újlaki Bálint és Pécsi Tamás.
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A maradék pórnépet a Dózsa-lázadás után irtották ki olyannyira, hogy tömeges 
kiirtattatásukat törvénnyel kellett lelassítani, mert nem lett volna, aki megmű
velje a világ egyik legjobb, leggazdagabb termővidékét. Nándorfehérvár eleste 
után elveszik a Szerémi-sziget meg a Száva-Dráva köze. A magyar mágnások el
menekültek, a török könnyűszerrel vette be a várakat, Zimonyt, Szalánkemént, 
Péterváradot... Összesen tizenhat erődítményt. 1849. februárjában a zentai elöl
járók kértek segítséget Szegedtől, Szabadkától, mert tudták, hogy a szerb csapatok 
készülnek bevonulni a városba... Nem kaptak segítséget. A szerbek bevonultak 
Zentára, felgyújtották a települést, kardélre hánytak, felkoncoltak, megkínoztak 
csaknem háromezer magyart (a bosszúállók közt legtöbb a helybeli szerb, ugyanis 
a dokumentumok szerint Zentán akkor mintegy 2170 szerb család élt), megerő
szakolták a lányokat, asszonyokat, megbotozták a tehetetlen öregeket, betegeket, 
kifosztották a családokat. Amikor márciusban Perczel Mór tábornok visszasze
rezte Zentát, mindössze 73 szerb lázadót végeztetett k i...

-  Tehát Trianon csak egy utolsó csepp víz volt a pohárban?
-  Rengeteget kellett olvasnom, kutatnom a történelmi adatok között, hogy 

megfejtsem Trianon egyik rejtélyét: hogy lehet, hogy Ausztria, aki a háborút ve
zette, részt kaphatott a magyar területből? Aztán kiderítettem, nem Bécstől félt 
akkor az egész világ, a franciák és angolok, hanem az akkor roppant fejlődőké
pes és perspektivikus Pesttől. Hiszen abban az időben magyar gőzmozdony ro
bogott Afrikában, magyar gőzhajó szelte át az óceánt...! S az utolsó Árpád-házi 
„aranyágacskát” sem magyarok fojtották orvul a folyóba Lengyelországban...

-  De mindig a Nyugathoz akartunk tartozni. Ma is oda dörgölődzünk...
-  Ez egy cívis gyökértelenség, kispolgári talajtalanság. Annak a rétegnek so

hasem volt tartása, ami a nemzeti öntudatot illeti, csak a haszonkulcs szerint gon
dolkodott és cselekedett.

-  Bátor meglátásai vannak... AzAracs-díj átadásakor többek között ezt is 
hangsúlyozták, nem véletlenül. Akkor most őszintén mondja el azt is, mit jelent 
magának ez a kitüntetés?

-  Amikor értesültem róla, először az jutott eszembe, te jó ég, már ilyen öreg 
vagyok, hogy a halálomat várják (merthogy mifelénk általában halála után kap 
díjat az ember), de aztán jólesett az elismerés, annál is inkább, mert idehaza ez az 
első. Mindenesetre nem szeretném még letenni a kanalat, azaz a tollat, legalább 
két nagy művel tartozom még olvasóimnak. Rendszerezni szeretném az össze
gyűjtött erotikus meséket és kiadni a juhászok életéről szóló kötetemet. Egy-két 
hét múlva jelenik meg a Jeles és jeltelen napjaink című könyvem, amelyben csak
nem két évtized munkája van benne. Ez is egy adósságom volt.

(2000)
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VALI NÉNI
Beszélgetés Burkus Valéria újságíróval, íróval

Nekem ne legyél érzelgős, mert azt nagyon 
nem szeretem, bocsátottál utamra, s nem 
is sejted, milyen szárnyszegetté tettél Most 
minden betű leütése ólomnehéz, olyannyira 
óvatossá, elővigyázatossá tettél Pedig csak 
egy kötelező főhajtást, tisztelgést szerettem 
volna megtenni: a korod, a neved, az eddig 
elvégzett munkád előtt. Ha már azt mások 
nem tették meg eddig, s tudtommal nem 
tették meg, a „szakma' -  mind az újságíró, 
mind pedig az író kollégákra gondolok -  
agyonhallgat, mellőz, a környezeted pedig, 
tisztelet a kivételnek, ugyancsak nem tud 
mit kezdeni veled, hiszen, hadd legyek már 
egy kicsit cinikus, egyetlenegy „plecsnire' 
sem méltatott eddig. Pedig csaknem három 
évtizedet legürcöltél a Hét Napnál, letettél 

az asztalra tizenvalahány könyvet, generációk nőttek fel a Mesélek a zöld disznó
ról meséin (apropó tudod, hogy a megboldogult Podolszki annak idején megírta a 
Másik Zöld Malac történetet?!), meg az Irány a tenger című ifjúsági regényeden... 
Igaz, ahogy te mondod, nem kimondottan szépirodalmi, hanem szórakozató, no 
meg elsősorban HASZNOS könyvek lappangó kéziratát húztad-húzod még ma is 
ki a fiókjaidból de hát ez kit érdekel, ugye... A zt sem tudja senki, hogy az Én, 
a dolgozó háziasszony című köteted néhány receptje Kudlik Júlia televíziós Fő
zőcskéjében szerepelt (és másodkiadást is megért már, ami vajdasági viszonylatban 
bizony kuriózumnak számít), valamint hogy a Tóni titka című sci-fi kisregényedet 
előszeretettel olvassák, előadják, játsszák színpadon a gyerekek...

Szóval, nyögjem már ki, miért épp Te jutottál az eszembe? Emlékszel, megígér
tem Neked (hónapokkal, évekkel ezelőtt?). Megérdemled ezt a csöppnyi figyelmes
séget tőlem annál is inkább, mert a Te unokád és az én gyermekeim annak idején, 
amikor egy emelettel felettem laktál, együtt sátoroztak -  a lakásban. Mert őszinte 
lelkesedéssel megdicsérted a legeslegelső vezércikkemet, amit kínok kínjával szültem 
meg valamelyik régi nőnapra (holott velem együtt úúútálod az ilyen formaságokat). 
Mert szerkesztőként némi közöm volt az egyik kötetedhez. Mert közvetetten tőled 
örököltem a gyermekrovatot. Mert... Mondhatnám azt is, példaképpé csontosod
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tál. De -  hadd lírázzak egy kicsit! -  míg az ablakom alatt dübörögnek a „sejsejes” 
nagyszerb indulók (tudodf választási kampány), és a „nemtudoménhányadik”szü
letésnapomat vagyok kénytelen megünnepelni így, ilyen hangzavarban, ám vigasz
talásképpen mégiscsak Veled (a családom és a szeretteim szanaszét a nagyvilágban, 
akárcsak a tiéid)y eszembe ju t az is, hányszor vitatkoztunk, hányszor tettél helyre
-  s mindig jókor jött az anyai pofon...

-  No de hogy a lényegre térjek, nemsokára elhagyja a nyomdát megint egy
két köteted, s voltaképpen erről akartam beszélni Veled.

-  A Hét Naptól jött az ötlet: mi lenne, ha a lapban megjelent riportjaimat ki
adnánk egy kötetben. Hát én nem vagyok megrontója a jónak, mondtam, s hogy 
ebben az esztendőben se maradjak könyv nélkül, elvégeztem a válogatást Vaj
daság talaján munkacímmel. A kötetbe a legsikeresebb, legérdekesebb portrékat 
emeltem be. Ebben a sorozatban különben is azokról az emberekről írtam, akik 
munkásságuk, gondolkodásuk, életvitelük vagy valami más miatt felkeltették a 
figyelmemet, a lelkesedésemet (igaz, megtörtént, hogy utólag félrevezettem ma
gamat is, meg az olvasókat is, de hát, Istenem, ki nem téved).

-  Mit terveztél még erre az évre?
-  Haha.. .Honnan veszed, hogy még valamit terveztem?
-  Csak úgy. Ismerlek.
-  Igazad van, egy komoly betegségtől szenvedek: a munkamániától. De 

mondd, az, aki huszonvalahány évig újságíróskodott, mindig mindent, amit lá
tott-hallott, papírra vetett, megkommentált, hát azt talán egy nyugdíjkorhatár 
nem gátol meg abban, hogy továbbra is nyitott szemmel járjon-keljen a nagyvi
lágban, s kipöntyögje, kiírja magából, ha valami lelkesíti, idegesíti, dühíti, gon
dolatokra ébreszti... Én nem tudok ölbe tett kezekkel ülni. Tévét is úgy nézek, ha 
közben kötök, horgolok. Ha utazom, számolom a fákat, a madár fészkeket... Látod 
itt az ablakom alatt ezeket a padokat? Ezek amolyan éjjeli találkozóhelyek. Eleinte 
szörnyen zavart, hogy akkor traccsolnak itt hangosan, amikor én épp aludnék 
már. Aztán rájöttem, ha felidegeskedem, elrontottam a másnapomat. Nyugodtan 
fekszem hát, az is pihenés, közben meg dolgoztatom az agyam. Egy alkalommal 
így számoltam meg a lakásaim számát. A szülőházunktól a bajai útiig tizenhetet.

-  Nem vagy Te egy kicsit morbidf Még a kriptát is lajstromba vetted?
-  Csak a sírhelyet. Nem tudom ugyan, hol jelölik ki, de lesz egy végső lakásom, 

nagyon remélem, ahol se tévé, se telefon nem lesz, és e nélkül dög unalmas lesz.
-  Félsz a haláltól?
-  Nem, attól nem, csak az elmúlástól. Attól, hogy a nyolcvanöt év küszködése, 

igyekezete, eredménye a testemmel együtt semmivé válik. Ez a gondolat nagyon 
aggaszt.

-  Mondják, a lélek, a szellem örök.
-  Persze, meg hogy van túlvilág, ahol majd találkozhatom a szeretteimmel is: 

a harminchárom évesen elhunyt édesapámmal, a harmincnyolc éves férjemmel 
stb. így, nyolcvanöt évesen..., ugye, izgalmas lesz... Beszéljünk inkább másról.
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-  Meglepsz ezzel a pesszimizmusoddal, hiszen nemrégen még huszonvala- 
hány kilós könyvcsomagot vonszolva magaddal utazni láttalak. Zsinórban 
megjártad Pestet, Zentát, Belgrádot, hajói emlékszem...

-  Tudod, amíg az ember este tervekkel fekszik le, reggel pedig szinte kidobja 
az ágy, mert annyi a tennivalója, és örömmel kezdi a napot, az nem öregszik. 
Mostanában azt vettem észre, reggelente húz vissza az ágy, meg hogy úgy kell 
rábeszélni magamat, hogy elinduljak valahová. Aztán a szemem, a fülem, a lá
bam, a szívem és az agyam lelassult, szóval kezdek öregedni.

-  De azért a fiókodból még előkerül néhány kézirat, ugye?
-  Nem tudom. Egyszer már kiürítettem, de időközben megtelt megint. Ar

ról van szó, hogy már ez is egyre inkább nehezemre esik. Valamikor az író, a 
szerző dolga befejeződött az utolsó ponttal. Most megsokszorozódott a feladata: 
nemcsak alkot, hanem menedzseli is magát. Szponzorok és pénz után fut, aztán 
meg árulja a könyvét, mert másképp az nemigen jut el az olvasóig. A könyv 
degradálódott, áruvá lett. Valamikor volt egy kiadói apparátus, amely azért jött 
létre, mert voltak író emberek, volt irodalom, s azt el kellett juttatni az olva
sóhoz. Most megfordult a viszony: mintha azért lennének az írók, az olvasók, 
hogy megéljenek a kiadók... De, miként sejtetted is, tényleg megjelenik -  talán 
még szeptemberben -  egy másik kötetem is, aminek az a címe: Gondolkoz
tam, tehát voltam. Három fejezetből áll majd. Az első címe: Apropó, és azokat 
az írásokat foglalja egybe, amelyek valamilyen esemény vagy történet kapcsán 
születtek. A második rész a Sziget címet viseli, s rábi élményeimről szólnak. A 
harmadik részben pedig a lakásaimról szólva voltaképpen a családom történetét 
vázolom fel.

-  Apropó, család! A z Én, a dolgozó háziasszonyban igencsak idillikus csa
ládi képet festettél. így élted meg, vagy ez csak egy vágyálom volt benned?

-  így éltem meg. Igaz, összevissza mindössze 9 évig voltam férjezett asszony 
(mindkét férjemet korán elvesztettem), és 35 évesen özvegyen maradtam két 
kisgyerekkel, de mindkét férjem olyan áldott jó ember volt, hogy én roppant 
szerencsésnek érezhettem magamat mellettük. Szerettek, megbecsültek. Úgy 
gondolom, ahol kölcsönös megértés és tolerancia van, ott működőképes a csa
lád.

-  Amikor azt mondom, szülőfalu, gyermekkor, mi ju t eszedbe?
-  Szülőfalumról, Antalfalváról nemigen tudok mit mondani, hiszen ko

rán elkerültem onnan. Érzelmileg sokkal inkább ifjúságom színhelyéhez, 
Becskerekhez kötődöm, hacsak tehetem, vissza-vissza is járok oda, noha amióta 
a Begát szabályozták, csúffá tették a várost, s már nem az, ami volt. Meg eszem
be jutnak a kovačicai sokszoknyás, ringó csípőjű, hajfonatos tót kislányok, aki
ket mindig megirigyeltem népviseletük miatt. Az elemiben ugyanis én voltam 
az egyetlen rövid hajú, polgári öltözetű tanuló...

-  Szeretnélek még sokáig faggatni, de úgysem fér be minden az újságba, 
úgyhogy még egy utolsó kérdés...

-  Most miért nem kérdezed azt, hogy mi az ars poeticám? Erre várok már 
évek óta. Most felkészültem, tudok rá válaszolni. Nem emlékszel? Valamikor ré
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gén egy író-olvasó találkozón ezzel a kérdéseddel állítottad el a lélegzetem. Azt 
hittem, szörnyethalok, ott helyben, mert egy mukkot sem tudtam rá válaszolni. 
Nem mintha nem értettem volna a kérdést, csak nem volt mit mondanom rá.

-  Mondjad hát! Épp megfelelő befejezése lesz az írásnak.
-  Szóval évekig törtem a fejem, miért is írok. Mert mint mindennek -  min

den szónak, tettnek egyaránt -  mindig az értelmét keresem. A könyveim alapján 
szélsőségesnek tűnök (érzelmileg az is vagyok, egy rossz szó vagy tekintet földre 
sújt, egy dicsérettől, mosolytól pedig lebegni tudok), ide-oda kapkodok, úgy tű
nik, mindenben ki akarom próbálni magam. Pedig nem. Csak szeretek hasznos 
lenni. Az olvasónak, a mának írni. Valami értelmeset csinálni, ami az olvasó ke
zében hasznossá válhat. Hogy amit tudok, megosszam másokkal.

-  Hajói számoltuk, a 17. könyvednél tartasz. Adja az Isten, hogy kikereked
jék húszra, s akkor folytatjuk a beszélgetést, jó?

-  Hát ha a Nagy Óriás (az unokám az Istenre meg a szellemekre mondta egy
kor, hogy óriások játszanak, incselkednek velünk) nem tréfál meg addig, állok 
elébe.

(2002)
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II. rész
„Ha az írástudó komolyan veszi önmagát és a közösséget, amely kibocsátotta, 

akkor odaszegődik a bölcsesség kövének keresői mellé.”
(Dudás Károly)





KIVALLANI MINDENT
Beszélgetés Juhász Ferenccel

Igazából nem terveztük felkeresni (nem 
volt „elérhetetlen”, számtalanszor szerepelt 
író-olvasó találkozón Szabadkán, Újvidé
ken)y de Budapesten csatangolva egy könyv- 
kereskedés kirakatában megláttuk az akkor 
kiadott, legfrissebb könyvét, a Halott feke
terigót, s ez bennem elindított egy képsort
-  a tűzliliomok csodás látomását -  meg jó 
néhány kérdést. „Ha akarod, felkereshetjük 
az Új írás szerkesztőségében és megbeszél
hetünk vele egy időpontot” -  javasolta Éva. 
Húzódoztam, ódzkodtam, mert tapaszta
latból tudtam, hova kívánják az embert, 
ha váratlan időpontban, bejelentetlenül lép 
be egy nyüzsgő-bongó méhkasba -  egy szer
kesztőségi irodába. „Ugyan már, ez folyóirat. 
Itt nincs lapzárta meg szerkesztőségi ülés”

-  bátorított tovább kolléganőm. „De fel se készültem rá, nem akarok összevissza 
hebegni-habogni!” -  folytattam a védekezési hadműveletet, az elhárítást. Igen, elég 
zöldfülű voltam még ahhoz, hogy csak úgy, „csuklódból kihúzzak néhány kérdést 
láthatatlan tarsolyomból. „Hát ahogy gondolod” -  hagyta rám a döntést Éva -  „de 
akár erről az új kötetéről is faggathatnánk, annál is inkább, mert nem tudjuk meg
venni”. Na ja, ez nyomós érv volt. Tényleg kissé sokalltuk a kötet árát, amely, mi 
tagadás, igen tetszetős, művészi kiadásban jelent meg. Mi méghozzá voltunk szok
va a filléres „olcsó könyvtári” sorozatokhoz. Azokból akár egy utazótáskányit is 
hazahoztunk -  anno....

Szóval egyszer csak az Új írás szerkesztősége előtt találtuk magunkat, nagy ré- 
vedezésben. Aztán kinyílt az ajtó, valaki épp kilépett, s látva tétova téblábolásun- 
kat, rákérdezett: „Segíthetek valamiben?” Jött a már jól bevált szöveg: „A Vajdaság
ból érkeztünk, s szeretnénk megkérdezni, lenne-e a szerkesztő úrnak néhány perce 
ránk.. ” Mesés varázsszó volt ám akkoriban „a Vajdaság”. Erre ajtók-emberek nyíl
tak meg előttünk, és pót-pót jegyet kaptunk „kedves vendégeként a színházakba...

Jó pár évvel később még egyszer volt szerencsém találkozni Juhász Ferenccel, az 
Életjel Irodalmi Élőújság hívta meg Szabadkára, s műsorvezetőként én konferáltam 
fel a zenede pódiumára. József Attila: Thomas Mann üdvözlése című versének sorai
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val köszöntöttem: „Mint gyermek, aki már pihenni vágyik/és el is jutott a nyugalmas 
ágyig/még megkérlel, hogy: ‘Ne menj el, mesélj’ (...)/- Ülj le közénk és mesélj./ 
Mondd el, mit szoktál”. ..

Megilletődve állt fel...

-  Ha már József Attila gyönyörű versével szólt hozzám, akkor én is elmesélek 
valamit. Nem akartam elmondani, de ha már szólíttattam, akkor szólni kell. Nem 
jó hallgatni az embernek a saját verseit, én legalább is nem szeretem hallani őket. 
Az ember önmagával szemben kerül egy kisebbségi állapotba. Mindig azt hiszi, 
nem jól csinálta. Hogy elmúlt az élete, hogy fölöslegesen dolgozott, másképp 
kellett volna csinálnia. Most, amikor a Tűzliliom az éjszakában című versemet 
hallgattam, akkor jutottak eszembe ezek a gondolatok. Ezt még nem mondtam el 
sehol senkinek, nem is írtam még le sehol. A Tűzliliom volt az első versem, amit 
1956 után, azaz 1960-ban írtam. 1956 után én nagyon nehéz állapotba kerültem. 
Ennek családi, személyes, betegségbeli, társadalmi, gyötrelembeli, hitvesztésbeli, 
küldetéstudat-vesztésbeli -  és hadd ne soroljam tovább -  okai voltak. Élt egy nagy
szerű asszony Budapesten, Sárközi Mártának hívták. Ő annak a Sárközi György 
költőnek volt a felesége, akit a II. világháborúban kivégeztek, mert zsidó volt. Sár
közi Márta Molnár Ferencnek és Vészi Margitnak volt a lánya. Annak a Vészi 
Margitnak, akiről Ady Endre a Margitka élni akar című eposzát írta, sajnos nem 
fejezte be. Márta olyan volt, mint egy gyönyörű alabástrom edény -  tudom, ez egy 
kicsit frivol hasonlat egy asszonnyal szemben -, egy gyűjtő kelyhe a szenvedélyes 
bánatnak, az elmagányosodott íróknak, festőknek, szobrászoknak, zenészeknek, 
politikusoknak és így tovább. Az ő kertjében -  akkor már a Nyúl utcai házát el
adta (a Válasz című folyóiratra használta föl a pénzt) -  volt egy pici vályogház, 
egykori présház, ami otthonunkká lett. A közelében volt egy hatalmas fa, s ennek 
a fának a zöldje alatt ültünk 1960 júniusában, majdnem hajnalig. Ott ittunk, ter
mészetesen bort, pálinkát, ettünk valamit, hiszen sok minden nem volt, és egy
szer csak, úgy oldalt pillantva megláttam a tűzliliomot. Nos, ez a piros lángolás, 
ez a piros kés, ez a piros növényi állapot szakította föl bennem a depressziót, és 
még azon az éjszakán megírtam a verset. Nem úgy, ahogy most itt elhangzott. 
Más volt. Aztán hetekig, hónapokig dolgoztam rajta. Lényegében ez mentett meg 
a magánytól és iszapba süllyedéstől, amibe én 56 kapcsán kerültem. A Krisztus 
levétele a keresztről című eposz is 56-ról szól. Én ezt az eposzt nem akartam 
megírni. Vannak dolgok, amit az ember nem akar megírni, amikor a költő nem 
akar beszélni. Bejött az Üj írás szerkesztőségébe, a szerkesztői szobámba egy idős 
író barátom, Gyárfás Miklós, aki odaállt szorosan mellém és szinte súgva, nagyon 
öregen, szikáran, hártyásan és nagyon szenvedélyesen azt mondta: „Miért nem 
írod meg az 56-ot, ezt csak te tudod megcsinálni. Az éjszaka újra elolvastam a Té
kozló országot, csináld meg.” Én tréfásan, meg a kéréstől meggyávulva leintettem: 
„Jó, jó, persze, nagyon szép, hogy elolvastad az eposzomat. Te vagy az egyetlen...” 
Ilyen és ehhez hasonló dolgokat mondogattam neki. „írd meg, kérlek, legalább 
azt a tíz napot.” „Jó, jó, majd ha valami eszembe jut, hogyan lehet ezt megcsinál
ni, akkor meg fogom csinálni.” És később, jóval később eszembe jutott... Maga
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az eposz, a vers 11 200 sor, vagyis olyan hosszú sorokban íródott, hogy amikor 
a Széchenyi Irodalmi Akadémián ezt a tömböt, ami most is itt van a kezemben, 
székfoglalóként felolvastam, és utána lementünk a rendes akadémia elnökéhez, 
Kosári Domokoshoz Dörgicsére, az akadémia egy másik alapító tagja, Hajmond 
György, a nyomdász és könyvtervező mester barátom azt kérdezte: „Feri, milyen 
hosszú sorokból áll? Hány betű van egy sorban?” Válaszoltam: „Kérlek szépen, 
Gyuri, nem tudom.” „Mégis?” „Körülbelül 200 betű.” Elővett egy papírt, ceruzát, 
elkezdett számolni, aztán rám nézett ragyogva: „65 cm hosszú lesz a könyv”. Nem 
lett 65 cm, és nem is lesz, mert az a könyvkiadó, amelyik vállalkozott volna ennek 
kiadására a múlt héten, abban a formájában, ahogy eddig dolgozott, megszűnt. 
Egyelőre, ha a feleségemet, meg a gyerekemet nem számítom, maradunk ketten
-  az eposz és én.

-  Minden versének van valóságeleme?
-  Mindegyiknek.
-  És hogyan keletkeznek a hosszú szófűzérek?
-  Erre nem tudok válaszolni. Nem azért, mert nem akarok, és nem azért, mert 

nem lehetne egyszerűen vagy bonyolultan válaszolni, de minek. Ezt ne vegye ta
pintatlanságnak. Valóban: minek? Nekem ilyen a fejem. így jár az eszem. S hogy 
ennek mi az oka, azt senki sem tudja megmondani. Mikor Illyés meghalt, akkor 
elmentem a halálos ágyához, ott volt Flóra. Utána hazavittem Flórát és megkér
deztem tőle, most mit csinálnak majd vele. Felboncolják, mondta. Jó, jó, de a fejét 
ne bántsák. Ezek a dolgok ott vannak az ember fejében, kibonthatják ugyan az 
élő vagy a halott koponyáját, de sohasem tudni, hogy egyfajta teremtési módszer 
és természeti állapot kiben és hogyan jött létre, és hogyan indult meg egy olyan 
önszorzási folyamat, mint amilyen az én lírám természete. Mindennek van való
sága. Mindennek oka van, sokszor reális oka, mint amilyen a tűzliliom.

-  Eposz, hosszúvers, verskönyv? Tudatos formaválasztás ez?
-  Hogy hogyan lett eposz az eposz? Hát lett. Nem tréfálok. Hogy sikerült-e 

vagy sem, az már nem az én dolgom felbecsülni. Bennem mindig megvolt, meg
lesz az a hajlam, hogy összefogjam a lírát és mindazt, amit a líra nyújtani tud. 
Most hogy ez mennyire vezethető vissza holmi belső, természetes, az emberből 
kivilágló okra, az más kérdés. Ihlet nélkül nincs költészet. Igaz? Nos, szerintem 
többfajta ihlet, többfajta lírai magatartás létezik. Kettőt említek: a pontozott és a 
folyamatos, állandó ihletet. Értékkülönbség nincs köztük. Ez csupán két állapot, 
amely alkalmas versírásra. Pontozott ihlet: van az ember, a környezete és a világ. 
Annak jelenségei és dolgai némaságba vannak burkolva. Állandóan néznek a köl
tőre: „Szólj rólunk!” Egyszer csak hirtelen közülük valamelyik találkozik a költő 
szemével vagy belső látásával, felszikrázódik, és verssé kéri magát. Ezzel szemben 
a folyamatos ihlet olyan, mint az égzajlás. Állandóan bukdácsolnak a dolgok a tu
dat alatt, a belső látásban és egy összefüggő elmondást követelnek. A folyamatos 
ihlet emellett nem zárja ki a pontozottat. Amikor legutóbbi könyvversemet, hosz- 
szúversemet, a Halott feketerigó t kezdtem el írni, a folyamatos ihlet nem hagyta 
magát. Kézzel írtam három oldalt, majd másnap megint. A tizedik nap megszüle
tett az egész vers csontvázrendszere, érrendszere, lombozata. Körülbelül egy évig
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dolgoztam rajta. A szerkezete olyan, mint amikor az ember valakinek elmondja 
régi szerelmét, azt, ami volt. Kivallani mindent: életrajzi motívumokat, természe
ti, létérzési, civilizációs kérdésköröket, történelmi képleteket, gyerekkori szerel
meket, bűnöket és vétkeket. Olyan ez, mint a gyónás. Nemcsak személyes állapo
tomról, hanem a létezéshez, a történelemhez, a természethez való viszonyomról 
is. Arról például, hogy mit gondolok mint etikai struktúráról, a szegénységről.

-  „Csöndbagoly, csillag ” Előállítható, megteremthető az ihlet?
-  Meg vagyok győződve, hogy igen. Meg lehet csinálni, sőt folytatni is lehet. 

Fönntartani. Egyszer azt a hasonlatot írtam épp erre az állapotra, hogy ez olyan 
dolog, mint egy karácsonyfa. A fenyőág végén meggyújtjuk a csillagszórót, amely 
a végtelenbe szórja a szikráit -  akár a költő a szavait -, ilyen az ihletet állapot. 
Aztán az ember elfújja a csillagszórót, de marad még annyi foszforanyag, ami 
másnap, ha megint lángra kap, ugyanolyan tömegben és sűrűségben ontja a fény
szikráit és fénycsillámait, mint azelőtt.

-  A gyermekkor és Biatorbágy mennyire hatott költészetére és motívum
rendszerére?

-  Az a falu, ahol én születtem húsz kilométerre van Budapesttől -  Bia a neve. 
Jelentését máig sem fejtettem meg. Valamilyen mitikus mellékistennek a neve, 
tehát igen régi település lehet. Késő középkori fogalomrög található benne. Gyer
mekkorom faluját Budapestnek, a városnak és fővárosnak a közelsége teszi még 
varázslatosabbá. Azonban ez a tény létének természetét csak részben határozta 
meg. Tudni kell azt is, hogy Bia a nagy Metternich-földbirtok része volt, s egész 
gyerekkoromat, egész 1945-ig ez a birtokviszony pecsételte meg. Igaz ugyan, 
hogy a 3000-4000 számú lakosnak mindegyike nem ennek a földbirtoknak volt a 
munkása, de beszívták ennek a klasszikus létformának a légkörét, levegőjét, s ez 
befolyásolta életüket, viselkedésüket, gondolkodásukat. Amit ma csak a tanköny
vekből lehet megtanulni, az Bián megvolt: a falu központjában a kastély (a tulaj
donost sosem láttuk), a jószágigazgatóság, a templom. Megvolt a bivalyos szekér, 
a szénahordás... A pusztaitól pusztább volt itt az élet, a barbártól barbárabbak 
az emberek. Mi gyerekkorunkban nagyon korán (9-10 évesen már) és nagyon 
sokat jártunk napszámba. A Móricz Zsigmond-i világ itt jelen volt: a szombati 
kilovaglások, a cilinderes úrfi gyerekek látványa. Ez volt tehát az egyik létforma, 
az egyik állapot. A másik Budapest közelsége. A lakosság egy része mindennap 
bejárt dolgozni a városba, a tejüzembe, a csokoládé- és kábelgyárba. S a harma
dik meghatározó mozzanat: akiket tanítani akartak a szülők, azt Bicskére vagy 
Budapestre küldték polgári iskolába, vagy a gazdagabbjukat a gimnáziumba. Én 
is előbb Bicskére kerültem középiskolába, majd onnan Budapestre. Tehát furcsa 
hármasság befolyásolta a falu életét: a feudalizmus, a városközelség, de ugyanak
kor beléptünk már a 20. század első harmadába is. Ezek után nem csoda, hogy 
a korombelieket valamiféle indulati, akarati elvágyódás jellemezte, egyfajta ki
szakadni vágyás. Jómagam csak községházi tisztviselői pályára számíthattam, 
ami ugyan kiemelkedés lett volna abból a rétegből, amelyből származom, de nem 
abból az élethártyából is, amely ott, falun körülvett. S mit lehetett tenni? Meg
szakítani barbár módon, rettentő nagy kockázattal a létfolytonosságot. Magukra
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hagyni a szülőket. Bián nem olvastak az emberek. Kicsi kis olvasói szigetecskék 
léteztek csupán: a munkások közül a szervezeti munkások olvastak, meg a szo
cialista demokraták, valamint a falu papja, akinek volt egy kis könyvtára is. Itt 
nem lehetett érezni a magasabb kultúra utáni vágyat, csak a betokozódást, a be- 
bábozódást. A politikai szerkezet hierarchiájától kezdve az emberek egymáshoz 
való viszonyáig minden megmerevedett, megmárványosodott. S mit mondjak, 
milyen volt a gyerekkorom ott, ahol a szegénység, s az alkohol volt az úr? Ott 
vajon milyen lehetett? Az utcánk másik oldalán volt egy nagy tó, azon túl pedig 
az erdő. A személyes sérelmek, bántódások és keservek után ide vonultam vissza. 
Beszippantottam, beszívtam mindent, ami a természethez tartozott. De annak, 
hogy megláttam és megfigyeltem a bogarat, annak hasát, szárnyát, mászását, re
pülését, úgy gondolom, nálam genetikai vonatkozásai is vannak. Már úgy, olyan 
hajlammal születtem, lettem.

-  A vágyott városi életforma és környezet pozitív változásokat hozott az éle
tébe?

-  1948-ban lettem városlakó. Előtte négy évig, 42-től 46-ig ingáztam. S bizony 
annak idején a falu-város lakói közti viszony igen rideg volt. Például a négy év 
alatt, amíg kereskedelmi középiskolába jártam, csak egyetlenegyszer mehettem 
el fél órára az egyik évfolyamtársamhoz. Az iskolában nem volt közétkeztetés, 
ebédidőben hát jártam a várost, a könyvtárakat, az antikváriumokat. Remek 
könyvekre leltem: József Attila első, eredeti verseskötetére, Freud művére... Ne
kem a város a felszabadulást jelentette. Azután egy évig bejáró munkás voltam, 
a pamutfonodában dolgoztam három műszakban. Majd a népi kollégium tagja 
lettem, s így jutottam lakáshoz a városban. Persze, azt mondanom sem kell, hogy 
nem szerettem a zárt közösséget, semmilyen alkalmazkodást. Mégis szerettem a 
civilizációs létformát összes technikai és egyéb ártalmaival. Barátaim, a termé
szettudósok ezt nem értik. Szerintem minden urbanizáció, minden humanizáció 
győzelem a természeten, s ez a megmaradás legszebb formája. Minden beépített 
darabka föld a teremtő ember létezését igazolja. (Csak arra kell vigyázni, hogy a 
természetet az ember ne rontsa el.) Ha most kitelepítenék Budapestet, hét-tíz év 
alatt mindent szétrobbantana a burjánzó természet -  a gyom, a gaz. E burjánzó 
természet feletti győzelmet értem én az urbanizáció, a civilizáció győzelmének. 
Hasznos út valami felé. Városban élni -  ez a legtermészetesebb állapotom. El sem 
tudok mást képzelni.

-  Az apa korai halála állandósította költészetében a halál-motívumot?
-  Igen is, meg nem is. Közvetlenül meghatározható formában nem. Kell, hogy 

legyen olyan ember, akit érdekel a halál. Hát én olyan vagyok. Nem pusztán él
mény alapján (de az is rengeteg van!), hanem érdeklődésből. Talán nem is ez a 
legjobb megfogalmazás rá. Mert nálam nem az érdeklődés szülte az élményt, de 
azt meghatározta. A haláltól, mint az élet folyamatától el vagyunk idegenedve. 
Sajnos. Hiszen senki sem gondol a saját halálára. Senki sem veszi természetes
nek ennek irracionális vagy racionális voltát, mint ahogyan az életnél. A falun a 
halálhoz, mint létrejött létezési formához hozzászoktatják a gyerekeket. Minden 
temetésre el kellett menni. (Persze, nem tagadom, hogy bennem külön is élhetett
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egy ilyenfajta vonzódás.) Ma is sokat járok temetésekre, nyitott koporsók előtt 
állok. Feleségem orvos, tőle is sokat hallok a halálról. S mindaz mellett, hogy már 
gyerekkoromban hozzászoktam, nekem még a mai napig is titok. Hogy történt? 
Mi változtatta meg az emberi létet, formát? Akár természet, akár Isten hozta létre 
az életet, az ma is perpetuum mobile. Egy kör, amely állandóan létezne, ha benne 
az anyag nem fáradna el. Ott állok a koporsók előtt, s megfejthetetlen számom
ra, miért szakadt meg a kör. Olyan ez, mint az állandó szerelmi izgalmi állapot. 
Apámban találtam meg először ennek szellemi, fogalmi alakját. Nevezhető ez 
társadalmi, létezési, történelmi eszmélésnek is. Vagy történelmi, egzisztenciális 
számonkérésnek, amire bennem minduntalan felébred a dac, a „csakazértis”. Ha 
már erre a földgolyóra vagyunk ragasztva, akkor miért ne higgyek a felettem levő 
csillagos égben, meg a szívemben élő erkölcsi létben? Azért is! Biztos, hogy nagy 
igazság van a halálban, de miért kell azt nekem elfogadnom? Ez a dac késztet arra, 
hogy állandóan, újra és újra megfogalmazzam. Hogy egyszer, talán-talán higgyek 
majd benne.

-  Fél a haláltól?
-  Nem félek tőle, sem attól, ami általa eljön. Ez is velem született, velem terem

tődött. Nekem ez az élet egyetlen bizonyítéka, és a költészet egyetlen bizonyítéka 
és egyetlen értelme. A halálra úgy kell tekinteni, mintha a tükörből nézné az em
ber az életet. A visszatükröződésben történik meg minden. A tükörnek az első 
oldala fényes, a foncsor lappal bekent háta pedig fekete, és ott már nincsen semmi. 
Picike voltam, mindössze négyéves, amikor anyám elküldött a szomszédba, ahol 
meghalt egy asszony, akit ő mosdatott, öltöztetett fel, terített ki. Anyám főzött 
otthon és odaszólt nekem: „Menj át, fiam, nézd meg, rendben van-e?” Át kellett 
menni, kinyitni az ajtót. Ott feküdt egy test, akkor még nem tudtam pontosan, 
hogy miről van szó, csak ott láttam feküdni egy merev, márványos testet feketébe 
öltöztetve.

-  Hisz a halhatatlanságban?
-  Nem.
-  A költő halhatatlanságában sem?
-  Abban sem.
-  »Jaj> tni maradt a pusztulás után?/Az Atom, a Hidrogén, a Neutron után?/ 

Átok és iszonyat? Átok és iszonyat/” Az atomháború veszélyéről sokat írt. Egy
általán a háború ellen mit tehet egy író, egy költő?

-  Akkoriban, amikor ennek reális veszélyére rámutattam, nem vettek komo
lyan. Azóta sem változott semmi, csak fokozódott. Fizikus, magfizikus, biológus 
ismerőseimtől, barátaimtól olyan információkat kapok néha, amelyek csak né
hány ember füléig juthatnak el. Riasztó, dermesztő adatok, tények. S mit tehet 
ilyenkor a költő? Ennek minden részletét nem hozhatja napvilágra, nem írhatja 
meg. Egyrészt, mert nem szabad, másrészt, nehogy pánikot keltsen. De a művész, 
a költő nem némulhat el efölött, szólnia kell róla. Be kell érnie azzal, hogy csak a 
fenyegetettségről szólhat, az egész földgolyó rettentő nagy veszedelméről. S olyan 
érett ez az állapot, hogy félő, nincs-e öngyújtási mechanizmusa. Mint tudjuk, a 
szén is begyulladhat. Szólni kell tehát a veszélyről, még azzal a remény-remény
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telenséggel is, ha mondjuk rá, bekövetkezik, s utána évek múltán új flóra és fauna 
is jön létre, és benépesíti újra az ember nélküli világot. Persze azt sem lehet, hogy 
állandóan erről írjunk, beszéljünk.

-  Milyen költőnek hiszi és vallja magát: magyarnak, európainak, világinak?
-  A Halott feketerigó kapcsán volt Pesten a Kossuth klubban egy rádióvita, ahol 

is a vitatársaim egyike, picit hetykén (nagyon jó barátom egyébként és nagyon sze
retem) azt mondta nekem: „Ez így van, meg úgy van, meg amúgy van, de hol van 
belőle a nemzeti szféra?” És nekem tényleg fennakadt a szemem a kérdéstől, nem 
értettem hirtelen, hogy mit akar. Hiszen a vers, az a 25 000 soros hömpölygés tele 
van olyan vonatkozásokkal, amiket nyugodtan lehet nemzetinek is mondani. Rá- 
mondtam: „Kérlek szépen, ennek a versnek a nemzeti szférája a nyelve. Ha még 
nem vetted volna észre. Ha van még olyan bolond, aki 25 000 sort ír magyar nyel
ven és rajta kívül senki a világon el nem fogja olvasni, meg ezt aztán le sem fogják 
fordítani, akkor csak vállalja magára az a költő, hogy milyen országnak a szülötte.” 
„Tényleg, milyen igazad van” -  válaszolta -  „Ezt még nem is hallottam.” Magyar 
költő vagyok, mert magyarul írom a verseimet és én remélem, hogy a sors vagy az 
Isten adott annyi képességet nekem, hogy amit teremtés módszereimmel, teremtés 
formáimmal eddig el tudtam mondani, azokban nem ragadok le, hanem továbbra 
is beszélni tudok általuk.

-  „Tejól tudod, a költő sose ló d í t .” Megírni vagy eltitkolni a valóságot?
-  Az a kérdés, mit ért valóságon? Ma sem könnyebb költőnek lenni, mint tegnap 

volt, vagy tegnapelőtt. Állapotok, helyzetek, körülmények, folyamatok befolyásol
ják nemcsak a költészetet, hanem a költőt magát is -  még saját magával szemben 
is. Legtöbbször és általában jó lenne nem lódítani, abban az értelemben, ahogy azt 
József Attila leírta és megírta, mert nagyon nehéz az igazi és a valódi között meg
találni a különbséget, és nagyon nehéz az igazi és a valódi közötti vékony hártyát 
kitapintani az embernek az ujjbegyeivel, vagy a szívével, és pontosan megmondani, 
mikor lesz a valóságból igazság, és mikor válik egy képzelt igazság valótlansággá.

-  Hogyan keletkezett az 1956 emlékét felidéző, a Krisztus levétele a keresztről 
című eposza?

-  Mint már említettem, nagyon nehezen. A kérés fénymagvai belém hullottak, 
az agyamba, a szívembe, és ott elkezdtek csírázni. Tárgyban, térben, időben nincs 
mitizálva semmi, nincs áttéve múlt időbe, nincs példázattá növelve vagy belegyűr
ve más mítoszba. A belém ültetett fénymagvak megértek, szárba szökkentek, és ak
kor eszembe jutott ez a keresztről való lehozatal. Természetesen nem erről szól szó 
szoros értelemben a vers, ez tulajdonképpen nincs is megírva, erre csak a vers első 
szakaszaiban és a végén két-három versszakban utalok.

-  A forradalmat emeltük le végre a keresztről?
-  A forradalmat és a forradalmi vereséget emeltük le. Ez nemcsak egy ragyogás 

és ünnep, nemcsak egy leszámolás, hanem mérhetetlen sok szenvedés is.
-  Milyennek látja ezt a mi balkáni térségünket?
-  Nekünk nem az a dolgunk, hogy egymást gyűlöljük, hanem az a dolgunk, 

hogy valahogy a kerítésen, amelyek épülnek -  amelyeket építenek -, átnyújtsuk a 
kezünket egymásnak, vagy átdobáljuk a szívünket, hogy ne maradjunk magunkra.
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-  Mit tehet a máért, a jelenért a költő?
-  Ne hagyja abba azt, amit csinál. A reménykedést, hogy ebben a versidegen 

állapotban, amelybe belekerült az egész világ, de Európa ezen része mindenkép
pen, egyszer majd minden feloldódik, és egyszer majd megint lesz hitele, jövője 
a szónak.

(1986, 1992)
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A MŰVÉSZNÉL ÉS MESTERNÉL
Találkozásom Szabó István filmrendezővel

Egyéves pergetés után is van közönsége 
a Redl ezredesnek -  állapítom meg nem kis 
meglepődéssel, miközben a budapesti Bem 
moziban ülve nekem is szerencsém adódik 
látni Szabó István filmrendező legfrissebb 
remekművét. Azt mondják, álom és való
ság csodásán egyensúlyozott aránya a film. 
Nagyepika mély lélektani rezdülésekkel. 
Visszapergetett múltként, élő történelem
ként ható, korhű színek. Magával ragadó 
sajátos hangulat. Drámaiságtól feszülő cse
lekmény. Gyökerek -  az emberi nagyravá- 
gyásról, kishitűségről, esendőségről.

A tervünkbe, hogy az akadémián meg
látogatjuk Oscar-díjas rendezőnket, Szabó 
Istvánt, beleszólt a véletlen. Vagy a sorssze
rűség?! Odaérkezésünkkor azzal az üzenet

tel várt bennünket a portás, hogy a „Szabó tanár úr épp vizsgáztat, csak egy órakor 
tud fogadni bennünket” Pár percig leforrázva álltunk egyhelyben, latolgattuk esé
lyeinket: a vizsga eltarthat, mi meg elszalaszthatjuk a vonatunkat... Na de mikor 
lesz még alkalmunk ilyen „testközelben” lenni Szabó Istvánnal?! Várunk, döntöttük 
el, a fővárosban gyorsan múlik az idő. Persze arra nem számítottunk, hogy esetleg 
a vizsga hangulata rányomja majd bélyegét a találkozóra.

Udvariasan, ám kimért visszafogottsággal, afféle tanári „feljebbvalóság”-gal 
végül is fogadott bennünket Szabó István az aznapi vizsgaszünetben. Nem tudom, 
hány percet kaptunk összesen a faggatózásra (nem sokat, arra bizton emlékszem), 
de örömteli „vállalkozásának tűnt már maga az a tény, hogy túljutottunk a har
madik kérdésen...

-  A Mephisto után ismét egy világraszóló sikeres alkotás a Redl ezredes. 
Van-e a két főhős, a két mű között kapcsolat?

-  Nagyon közeli a kapcsolat. M indkét film  arró l szól, m ilyen veszélyek lesel
kednek az em berre, ha csupán a saját biztonsága érdekli. M ephisto főhősét a siker 
érdekli, s an n ak  érdekében m egtesz m indent, nem  ism er akadályt. Ő egy offenzív 
típus. A m indig  tám ogatottak , a m indenk i által elfogadottak, a m indig  csak si-
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kérésén, sikerekben élni tudók, csak a napos oldalán járni hajlandók csoportjá
ba tartozik. Ezzel szemben Redl ezredes defenzív, önvédekező. Elfelejteni a régi 
világot, megváltozni, más lenni -  ez minden cselekedetének mozgatója. Alfréd 
Redl az uralkodó osztálytól mérhetetlen távolságban született kisfiú. Tehetsége 
segítségével bekerül az Osztrák-magyar Monarchia katonaiskolájába, majd fiatal 
tisztként a hála, a hűség, a szorgalom és becsvágy egyre magasabbra repíti. De az 
ez által kötelezőnek érzett mindennapos árulások -  családja, osztálya, barátai, 
jótevői és önmaga, tehát ösztönei és vágyai sorozatos elárulása -  az azonosság
zavar mélységébe rántják. A biztonságérzetért való harc egy változatáról van szó. 
Alfréd Redl úgy érzi megszerezhetőnek a biztonság általa vágyott formáját, ha 
mássá válik, mint ami, eltünteti önmagát, s mindent, ami arra emlékezteti. Nem 
csaló ő, nem hazudni akar, hanem valóban más lenni. Önmagát, fajtáját kevésnek, 
sőt lenézendőnek tartja, szégyelli. A körülötte uralkodó világ mást szeret, mást 
értékel, mást részesít előnyben. Az út, amely a mindennapi árulásokon át vezet 
felfelé, kialakít egy önmaga által bezárt embert. Élete állandó készenlét a védeke
zésre, leplezésre, páncélja az egyenruha, maszkja a katonai magatartás -  formák 
védelme mögé rejti mindazt, amit maga is el akar felejteni. Redl ezredes önmaga 
ellen harcol, s végül önmagát teríti le. Mephisto főhősénél, Redl ezredesnél is a 
betegség ugyanaz, a végzet is ugyanaz, csak a megnyilvánulási forma más, a vég
zethez vezető út más.

-  Ember és szerep, ember és társdalom párhuzama, a választás kényszere és 
lehetősége szerepel ebben a filmjében is. Miért ragaszkodik ehhez a témakörhöz?

-  Mert fontos, lényegbevágó párhuzamnak tartom. Szerepekre kényszerít 
bennünket a világ már az óvodában. Már ott létezik huncut és jó gyerek, komoly 
és vicces... S a gyerek észreveszi, hogy embertársai, a környezete csak akkor fogad
ja el, ha azonosul ezzel a „kiosztott” szereppel: ha megmarad komolynak, jónak, 
huncutnak. A szerep mindig a társadalom kihívása, illetve az elvárások hozzák 
létre. Ha a kihívás olyan karakterrel találkozik, amely nem bírja el, kész a tragé
dia. Van, amikor a szerep egészséges, van, amikor egészségtelen. Tovább menve: 
bizonyos korok nagyon megfelelőek egyes karakterek kialakulásához. Máskor az 
egyénnek kompromisszumot kell kötnie, mert az a jó biztonságérzetére nézve. A 
náci Németországban a kompromisszum volt a legveszélyesebb, akik pedig kibúj
tak alóla, azok hősök lettek, mert lelőtték őket.

-  Volt-e konkrét modellje a Mephistóhoz, a Redl ezredeshez?
-  A Mephistóban a színész modellje Gustaf Gründgens, de más is lehetett vol

na, hiszen csaknem mindenütt akadt egy hasonló sorsú művész, Magyarorszá
gon például Kiss Ferenc. A Redl ezredes viszont, noha vannak róla kinyomozott 
dokumentumok, inkább elmélet, a történelem által inspirált fantázia terméke. 
Nem Redl ezredes bizonyítható története a film, csupán egy lehetséges, ma már 
valószínűnek tartható változata a történetnek, pontosabban egy változata a Redl 
ezredesnek -  a Redlhez hasonló sorsú férfiak sokféleképpen nyilvánosságra ho
zott történetének. Ihletül szolgált még John Osborne drámája, a Patriot fór Me 
(Hazafi nekem) című mű.

-  A filmkritikusok azt állítják, hogy a Mephistóval, a Redl ezredessel a köz
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vetlen önvallomások költőjéből korunk legkiválóbb filmepikusainak sorába 
emelkedett. A közvetlen nemzedékének problémái tárgyalásától hogyan jutott 
el az ember és a társadalom viszonyait boncolgató általánosabb kérdésekig?

-  Nem mondanám, hogy általánosabb kérdések ezek, inkább mélyebb viszo
nyokat feltárók. Amikor elkezdtem filmet rendezni, természetszerűleg először is 
saját nemzedékemről szóltam. Saját környezetemről, személyes tapasztalataim
ról. így első filmjeimben lényegesen több a személyes kapcsolatról szóló élmény, 
az önvallomás. Aztán ahogy mélyebben kezdtem foglalkozni bizonyos dolgokkal, 
úgy tágult a szerepkör. Rájöttem, ahhoz, hogy jobban megértsem a jelent, a múltat 
is meg kell ismernem -  szüléink múltját. Ahhoz, hogy megértsem, mikor milyen 
döntést miért hoztak, meg kellett vizsgálnom azt is, mi kényszerítette őket dön
tésre. S így jutottam mindig hátrébb és hátrébb a történelemben, míg eljutottam 
Közép-, illetve Középkelet-Európához, vagyis a Monarchiáig.

-  Neve mellet következetesen emlegetik még ma is a szerzői film fogalmát. 
Mi erről a véleménye?

-  Nem nagyon hiszek ebben a megfogalmazásban. Szerintem egy film nem
csak azért szerzői, mert a rendező írja a forgatókönyvet, hanem mert a filmben 
meg tud határozni olyan világot, amely egyedi és általános is, függetlenül attól, 
hogy ki írja a forgatókönyvet. Érzésem szerint az az igazán értékes filmrendező, 
aki saját világlátását és gondolatait filmesíti meg. Ehhez természetesen nem feltét
lenül szükséges, hogy konkrét élményei legyenek ezek a dolgok. Fellini, Kurosawa 
köztudott, hogy nem ír forgatókönyvet, mégis „szerzőiek” a filmjeik. Hogy miért 
írok forgatókönyvet? Nincsenek elveim, hogy miért. Úgy érzem, minden jó forga
tókönyvvel azonosulni tudnék.

-  Bravúrosnak tartják technikáját, vágásait, sűrítéseit, képi szimbólumait...
-  Erről nincs mit mondanom. A filmkritikusok dolga, hogy ezt kielemezzék. 

A rendet szeretem. Ami érthető, ami világos, ami tiszta.
-  Kik hatottak munkásságára, illetve kiket tart nagy mestereknek a rende

zők közül?
-  Egyetemista koromban az olasz neorealizmus, Sica és a francia újhullám, 

Truffaut. Ma Bergmant, Kurosawát, Fellinit tartom példamutatónak.
-  Ma már vitathatatlan, hogy a filmnek is van társadalomalakító szerepe. 

Ön szerint mit nyújthat e téren egy játékfilm, s mit egy dokumentumfilm?
-  A dokumentumfilmeket én egy kicsit mindig fenntartással fogadom. A tár

sadalomban látható tény, amit a dokumentumfilm közvetíteni akar, sokban függ 
attól is, hogy ki mit akar láttatni, ki mit akar mondani vele. A játékfilm ennél 
becsületesebb. Már rögtön az elején kimondja, hogy ez, amit láttok, nem igaz, 
hanem csak mese, játék. Ezen felül azonban megtesz mindent, hogy eljusson az 
igazság erejéig.

-  Mit tart művészi szépnek?
-  „Szép az, ami nekem érdek nélkül tetszik”
-  A film helye és szerepe a társművészetek között?
-  Ahhoz, hogy meghatározhassuk a film helyét és szerepét, meg kell néznünk, 

van-e olyan jellegzetessége az emberi lélek rezdüléseinek, az érzelmek ábrázolá
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sában, ami csakis a film sajátossága. Az irodalom ábrázolhatja a lelki világ válto
zásait, a képzőművészet a formát, a színpad az emberi összeütközéseket... Vajon 
mit tud a film? Közvetíteni, láttatni tudja az emberi érzelmek és gondolatok moz
gását. Az élő emberi arc kiteljesedését, az azon végbemenő összes változásokat. A 
képzőművészet ezt térben, formában teszi, a zeneművészet időben ragadja meg, a 
film térben is, időben is -  magában a környezetben. A film értéke tehát a mozgó 
kép. S annál értékesebb egy film, minél jobban kiaknázza a mozgó kép erejében 
rejlő minden lehetőséget.

-  Újabban gyakran szóba kerül, főleg a filmforgalmazók körében, hogy a 
filmnek meg vannak számlálva a napjai.

-  Igen, látom ezt a válságot. Ez természetes velejárója a technikai forradalom
nak, amely elbizonytalanította a filmházakat. Ma már nem filmművészetről kell 
beszélnünk, hanem a mozgó kép művészetéről. Egyszer azonban már az emberi
ség átélt egy technikai forradalmat, amikor feltalálták a nyomdagépet. A Biblia 
azután is Biblia maradt, amikor nyomtatták. Csak több helyre, több kézbe jutott 
el. Azt hiszem, most sem kell félnünk ettől az újabb forradalomtól. A lényeg az, 
hogy színvonalasan hajtsuk végre a változást.

-  A mai magyar filmművészetnek igen nagy a világvisszhangja, sokan egy 
fajta iskolának is tartják.

-  Semmiképp nem iskola, hál’ istennek. Egy szemlélet a mai magyar film. Fe
lelős szemlélet. Vállalta azt, hogy elgondolkodjon azon, mi izgatja a mai magyar 
közvéleményt, min gondolkodnak az emberek. Ugyanakkor kiváltságos helyzet
ben is volt, mert lehetőséget kaptunk, hogy olyan filmeket készíthessünk, amelyek 
nem kommersz jellegűek.

-  A jugoszláv filmről mi a véleménye?
-  Egy időben sokat tudtam róla. Többször jártam Pólán, Belgrádban. Most azt 

mondják, megint oda kell figyelni rá.
-  Pozitívnak tartja a FEST-hez hasonló fesztiválokat?
-  Mindenképp. Borzasztó nagy az értékválság, s az ilyen és hasonló fesztiválok 

lehetőséget nyújtanak ahhoz, hogy a legjobb alkotások kerüljenek közönség elé.
(1986)
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A VERS KÉT SZÁMMAL NAGYOBB CIPŐ...
...amelybe a szerzője sose nő bele -  Beszélgetés Böndör Pál költővel

A szürrealista kifejezésmódtól a japán 
költészet közkedvelt versformáin át jutott 
el a ,,klasszikus műfajokig] a szonettekig 
és elégiákig -  időközben kitérőt tett egy el
beszélő költeményben -, s kiteljesülésként 
„az eleai metafizikusok vajdasági magyar 
tanítványává” vált... Tömören, röviden, le
egyszerűsítve így lehetne jellemezni Böndör 
Pál eddigi munkásságát.

-  Míg Magyarországon a Nyugat folyó
irathoz való tartozás jelent némi támpon
tot az írók-költők besorolásánál, nálunk 
ezt a szerepet az Új Symposion próbálja 
úgy, ahogy betölteni. Melyik nemzedékével 
érzed magadat rokon?

-  Már gyermekkoromban tudtam, hogy 
költő leszek. így hát korán elkezdtem írni. Első verseim a hatvanas években lát
tak nyomdafestéket. Jóllehet az Űj Symposionban is közölték őket, sajnos ennek 
ellenére, egyetlenegy „szimpónemzedékkel” sem lehet engem beazonosítani. Az 
úgynevezett aranygeneráció (Bányai János, Domonkos István és a többiek) már 
rég más utakon jártak, mire én felcseperedtem, amikor pedig Sziveriék léptek po
rondra, én már rég öregfiúnak számítottam. Másrészt az én nemzedékem -  jólle
het költők is vannak közöttük, mint például Danyi Magdolna -, inkább esztétiká
val foglalkoztak, vagy még inkább, mindennel foglalkoztunk, műfajilag kevésbé 
lehetett, akkoriban, behatárolni bennünket. Szóval valahogy mindig „köztes” 
állapotban tengtem-lengtem, se ide, se oda nem tartoztam.

-  Nem érezted ennek hiányát?
-  Hiányát? Talán úgy fogalmazhatnék: se jótékony előnyét, se terhes hátrá

nyát. A költészet különben is egy szubjektív művészeti kategória. Privátul nagyon 
jó, ha az embernek vannak elvbarátai, akikkel alkalomadtán átdiskurálhatja a 
napot, az éjszakát, vagy ha van egy szűkebb közössége, ahol megvitathatja vala
kivel/valakikkel a korszellemet- és divatot, de az alkotás pillanataiban mégiscsak 
magára marad.
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-  Csun/Kezdeti nehézség, Lin/Közelítés, Ming Ji/Sötétedés stb., ilyen és eh
hez hasonló címekkel láttad el verseidet legújabb kötetedben. Ismételten kele
ti versformákkal kacérkodtál?

-  Nem vagyok járatlan bennük, de én mégiscsak az európai hagyományos 
formákon és az európai filozófián nőttem fel. Azt hiszem, ezt az előző köte
temmel, az Eleai tanítvánnyal bizonyítom is. Szonettciklust akartam valójában 
írni. Már három-négy darabja megvolt, amikor mégis úgy döntöttem, nem szá
mozom őket, hanem címeket adok nekik. így született meg a Kezdeti nehéz
ség. Tizenöt soros mindössze. Aztán rájöttem, a másik kettő szintúgy. Akkor 
vágjunk neki! Nem lesznek szonettek, mert különben is mindenki már azt ír, 
hanem valami más. A kínai Jé Csing/Változás könyve valójában egy jóskönyv, 
amelynek 64 jele, azaz kuája van. Ezek tíz szárnyra, azaz bölcseleti részre van
nak felosztva. S ez a tíz szárny lefedi-befedi az egész világot... Akárcsak az én 
tizenöt soros alkotásaim. Megfelelnek egy kiadós lélegzetvételnek. Éppen csak 
annyit mondok el velük, bennük, amit egy szusszantásra el lehet. Különben 
sem vagyok híve a szófacsarásnak. Minél kevesebb szóval, minél többet elmon
dani, ez az én elvem.

-  „Egyre gyakrabban -  mint kutya a csonton -  elrágódik azon, ami volt: 
órákig ténfereg le-föl ilyenkor és sehol sem találja a helyét... mindent alapo
san szemügyre vesz -  egyszer előre, másszor hátra lép -  míg el nem felejti, 
hogy mit keres.” -  írod az Örök ara című versedben, s egész kötetedre jellemző  
ez az alaphangulat. Mintha keresnéd régi önmagadat, és nem is a változást, 
hanem a pusztulást kapná el tekinteted.

-  Ha a korszakot, amelyben élek, szemlélem időben, térben, akkor alapvető
en tényleg nem változott semmi. Ugyanaz a szemétlepel borít el minket is, mint 
például az ókorban a görögöket. Csak vastagabb rétegben, s félő, hogy gyorsab
ban beomol, végleg befed bennünket. Viszont, ha önmagamat vizsgálom, ha 
nem mást, hát csupán csak fizikailag, tagadhatatlan, hogy óráról órára, napról 
napra változom, és nem mindig a saját javamra. Elég szigorú kritikus vagyok 
önmagammal és a világgal szemben is. Ugyanakkor őszinte is. Tehát meg kell 
és olykor be kell látnom dolgokat. Olyan nagy földindulások korában éltem/ 
élek, melyek tönkretették/tönkreteszik az embert, a költőt pedig érettebbé. Ügy 
gondolom, a hetvenes évektől a kilencvenes évekig szolid költő voltam. A ki
lencvenes évektől errefelé pedig egészen jó költő. Most már csak az a kérdés: 
vajon ez a kor (ez az örökké romlandó) segített azzá lennem? Rossz végiggon
dolni is.

-  „Ez mégis a költészet ideje” -  mondod, ám megjegyzed: „a vers két szám
mal nagyobb cipő, amelybe a szerzője sose nő bele”.

-  A versírás időigényes munka. Olykor percek alatt megszületik egy alko
tás, másszor igen lassan, csak hosszú töprengés, bíbelődés-pepecselődés után. 
Az utóbbi időben különösen nehezen fogok munkához, szinte alig írok, szét 
vagyok esve... Másrészt vagyok annyira tudatos, intelligens, begyakorolt vagy 
járatos költő, hogy ha megszáll az ihlet, megtaláljam hozzá a kellő formát is. 
Ennek ellenére vallom, hogy ezt a szakmát soha sem lehet teljesen megtanulni,
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elsajátítani. És ha percnyi pontossággal vagy vajúdva-kínlódva is megszületik 
egy-egy mű(remek), az mindig jobb, mint én magam. Óhatatlanul jobb színben 
tűntet fel, mint amilyen valójában vagyok.

-  Elég gyakran emlegeted Babitsot...
-  Mi tagadás, az egyik példaképem. Nemcsak költői mívessége miatt, hanem 

az örökké töprengő, kételkedő, kutató magatartása miatt is. És egyike azoknak 
a költőknek, akit kortársai azzal vádoltak meg, elefántcsonttornyából szemlélte 
az életet, a világ eseményeit. Rám is rásütötték már az apolitikus költő bélyegét, 
holott úgy érzem, a magam módján, a magam stílusában mindarról írok, ami 
körülöttem és velem történik. Más kérdés, sikerült-e a mindennapokat költészetté 
nemesíteni... Az igaz, nem vállaltam közéleti szereplést, mert mindig úgy gon
doltam, akkor elveszik bennem az alkotó. Szerintem a politikus és a művész az 
élet két végső pontján áll: bármennyire is ugyanazért a célért küzdenek, sohasem 
tudnak egyazon mércékkel, eszközökkel dolgozni, s előbb-utóbb összecsapnának 
bennem.

-  Végül a szokványos kérdés: mit jelent neked a Híd-díj?
-  Vallom: minden művész csak önmagával mérhető. Tehát amikor nekem ítél

ték oda a díjat, joggal mások is úgy érezhették, őket is megillet ez a kitüntetés. 
Ez a díj is egy visszajelzés -  amiből manapság egyre kevesebb van -, hogy amit 
csinálok, arra valaki felfigyelt, tehát megérte a fáradozást. Hogy ezzel ismételten 
elkezdődött valami, ami nélkül egy alkotó nem tud élni. Természetesen nem kell 
túl komolyan venni (szabad egy kicsit bosszankodni, ha elmarad, és egy kicsit 
örülni, ha megkapja az ember), mert az író életében mindennek csak másodlagos 
szerepe van. Mindig az alkotásnak, teremtésnek kell az elsődleges helyen állnia.

(2000)
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A SZÜLŐFALU MEGMARAD
Beszélgetés Németh István íróval, újságíróval

Még Ottlik Gézával, Weöres Sándorral 
is fesztelenebbül ültem le beszélgetni, mint 
ezúttal. Talán kezdő koromban érezhettem 
ilyen görcsöt a gyomromban. Mennyivel 
könnyebb lenne most, ha volna egy olyan 
rendkívüli noteszem, melybe beírtam, fel
jegyeztem volna eddigi futó vagy tartalma
sabb találkozásaink emlékeit... Mondjuk, a 
Jó Pajtás egykori kisriporteri összejövetelei
től kezdve, amikor is a rögtönzött író-olvasó 
találkozókon úgy néztünk fel mindig toll
forgató nagyjainkra, mint élő szentekre... S 
talán épp ez volt benne a pláne, talán épp 
ekkor és így bűvöltek el bennünket a szavak 
varázserejével, s gondoltuk, hittük akkor 
naivan: eltanulhatjuk, megtanulhatjuk azt, 
amit ők tudnak... Szóval összefutottunk már 

az életben itt-ott, most mégis úgy ülök mellé, mintha nem is olyan emberről lenne 
szó, akit ismerek. Aki itt él velünk. Aki közülünk való. Aki egy bizonyos értelemben 
kolléga is. Vagy épp ez a baj: tudom, kisujjában a szakma, s most nemcsak beszél
getőtársam, hanem kritikusom is egyben...

-  Egy megtett út után az ember tükörbe szokott nézni...
-  A tükörbe nézés nagyon fontos dolog, noha leszoktunk  róla -  leszoktattak  

róla bennünket. Úgy tartom , aki olyan m unkával foglalkozik, m in t én, köteles 
olykor elbeszélgetni önm agával, és ne csak reggeli borotválkozás közben. Időn
ként igenis bele kell néznünk  abba a bizonyos tükörbe, időnként igenis önvizs
gálatot kell ta rta n u n k  önm agunk , m indenekelő tt cselekedeteink felett, főleg ak
kor, ha olyan igát ve ttü n k  m agunkra , m in t am ilyen az írás. S főleg akkor, am ikor 
olyan korban éltünk, am ely olyan dolgokat hagyott hátra , amelyekkel el kellene 
egyszer szám olnunk. M erthogy az író is esendő em ber ám! Ügy gondolom , b izo 
nyos dolgokkal én m ár elszám oltam  a könyveim ben. Visszatérve az előbbi kér
désre. .. Azt k ívánom , am it m indenki: hogy m ár lenne jobb világ, s é lhetnénk  úgy, 
m in t norm ális emberek.
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-  Talán eljön az a nap is. Hisz a független újságírásban?
-  Azért van ez a szakma, hogy pontosan tájékoztassa a közvéleményt. A füg

getlen újságírást ki kell vívni, meg kell teremteni hozzá a feltételeket. Vajon ná
lunk, 80 év kisebbségi lét után mennyire lehetséges ez, nem tudom. Meg 50 olyan 
esztendő után, amikor a párton csüngtünk, az határozta meg létünket. Amikor 
olyanok voltak az elvárások, ami semmiféleképpen se hasonlított a független új
ságíráshoz. „Nem gondolod talán, hogy okosabb vagy mint a párt”, mondta an
nak idején a főszerkesztőm, s nem azzal törődött, kint a szántóföldeken hogy nő 
a búza, hanem hogyan néz a munkájára a párt. Az egész társadalomnak meg kell 
változnia, megtisztulnia ahhoz, hogy megteremtődjenek a feltételek a független 
újságíráshoz. Hogy aki tollat fog a kezébe, ne csak azt írja, amit mondanak neki, 
hanem azt is, amit lát, tapasztal. Nekünk, kisebbségben élő magyaroknak pedig 
mindenekelőtt meg kellene szabadulnunk a kettős gondolkodástól...

-  Nem értem...
-  Hát csak egy apróság. Hány magyar pártunk is van? Hat? Mindegyik nevé

ben a vajdasági szerepel. Hát mi ez, ha nem kettős gondolkodás? Délvidéki magya
rok vagyunk, a délvidéki magyarság érdekeit képviseljük, de vajdasági a nevünk. 
Tíz évvel ezelőtt le sem szabadott írni ezt a gyönyörű magyar szót, hogy Délvidék, 
most már lehet, ugyanakkor tudjuk, hogy Vajdaság a szerb szó fordítása, amit az 
elmúlt évtizedekben közigazgatási, adminisztratív megjelölésre használtak. Hát 
ilyen apróságok nagyon el tudják rontani az ember kedvét, s megingatni a hitét...

-  S vajon a mindenkori írónak nem kellene pártatlannak maradnia? Elfogu
latlanul szolgálnia hivatását, közösségét, nemzetét?

-  Akkor minek legyen az elkötelezettje? Annak idején, amikor beléptem a 
pártba, nem azért léptem be, mert ezáltal valamiféle előnyökhöz akartam jutni, 
hanem mert akkor az volt a meggyőződésem. Mert sokmindent nem tudtam még, 
vagy pedig a párt félrevezetett. Meg mert akkor nem volt más választásom. Most 
lehet választani: eldönthetem, leszek-e valamelyik párt tagja. De ha olyan dolgo
kat lát az ember, ami meggyőződése ellen szól, vagy a lefektetett elvekkel ellent
mond, kimondhatja, nem függ tőle az élete, legfeljebb a párttagsága. Ami megint 
csak nem egy szörnyű dolog. Ha hiszünk valamiben, akkor úgy is éljünk, hitünk 
szerint, és cselekvésünk ne térjen ettől el. A közéleti ember legyen tiszta. Ha pedig 
az író, a művész csak azért közeledik a párthoz, mert előnyjogokat, kényelmet, 
biztonságot akar, vagy mert gyáva, akkor az egy ... ember. Szavunk ne veszítse el 
sose hitelét! Rövid idő az, amit nekünk a Teremtő adott, s legtöbbször éretlenek 
vagyunk még, amikor valamilyen válaszút elé állít bennünket. Csak egy példa: 
fiatal apaként fel sem fogtam, milyen csodálatos dolog a gyermek születése. Most 
mentegetőzhetnék, hogy sok volt a dolgom, el kellett tartani a családot stb., holott 
csak arról volt szó, hogy jellemben, tartásban, azaz szellemileg nem értem meg 
még arra a szerepre. Most, hogy kifelé haladok az életből, most már tudom, nincs 
szebb az életben, mint a születés... És el nem mulasztok egyetlenegy pillanatot 
sem, hogy meg ne csodálnám a gyerekeket, ne hajolnék le hozzájuk... És most 
már meglátom a madarakat, a fákat, a füvet is...
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-  így születnek azok a jegyzetek, cikkek, karcolatok, amelyek hetente megje
lennek a Magyar Szóban?

-  Ezek időszerű jegyzetek, melyeket sosem a bírálat szándékával írok meg, 
hanem inkább azért mondom el, amit mondok, mert mások azt vagy nem ve
szik észre, vagy nem merik elmondani, amit látnak. Sétálok mondjuk az újvidéki 
sugárúton, és sok-sok pálcaemberkét látok. Amolyan pinocchios mesefigurákat. 
Vékonyka lánykák magas, vastag talpú cipőkben róják az utcákat... Megdöbbe
nek, mert tudom, hogy a világ leggazdagabb országától kezdve a legszegényebb 
Bangladeshig mind ilyen cipőkben járnak most a fiatalok. Mind egyforma öltö
zetben. Mind hamburgert, hot dogot eszik. Egyformán viselkednek, szórakoznak. 
A szörnyű globalizáció uniformizálja az életünket, a gondolkodásunkat, a nyel
vünket, és sírva fakadok, amikor azt látom, elvesznek az apró, érzékletes, finom 
részletek. Borzasztó és iszonyú veszély fenyeget bennünket. Nemcsak a vizeket és 
a termőföldeket szennyezzük be, pusztítjuk el, hanem önmagunkat is. A Teremtő 
egyik hibája, hogy úgy alkotott meg bennünket, ne akkor nyíljon ki a szemünk, 
amikor még frissek, üdék vagyunk, hanem, amikor már megöregszünk. Ifjú ko
romban -  hogy hogy sem, nem tudatos cél vezérelt ebben -  mindig öregekről 
írtam. Valami vonzott hozzájuk. Többet tudtak, mint én, volt élettapasztalatuk, 
bölcsességük, mondataiknak volt tartalma, és mindig elhittem, amit mondtak. 
Könnyű volt róluk írni.

-  Ima Tündérlakért című kötete szülőfalujáról, Kishegyesről szól...
-  És nemcsak Kishegyesről, hanem egyáltalán a hazáról. Az ember idővel el

veszti a szüleit, nagybácsijait, testvéreit, rokonait, de a szülőfaluja megmarad. S 
ha jó viszonyban van vele, bármikor megtalálhatja. A kötet mottóját Papp Dáni
el: Tündérlak Magyarországon című művéből kölcsönöztem, de aztán nemrégen 
hallgattam egy rádióműsort, amelyből megtudtam, hogy Szabó Lőrinc -  akit én 
nagyon szeretek -  szintén hasonlóan szólította szülővárosát. A tündér jelzővel be
cézte. Tényleg nagyon szeretem a szülőfalumat. S akinek olyan gyermekkora volt, 
mint az enyém -  visszamenőleg is boldog, és a nagy nélkülözések ellenére is az -, 
akkor annak a szívéhez kell nőnie a bölcsőhelynek, s az csakis Tündérlak lehet. 
Nemrégen egy hegynyi földrakást (de száraz, göröngyös földkupacot) kellett át
lapátolnom más helyre. Iszonyú nehéz munka volt. S belegondoltam: szülőfalum
ban a lakosság fele kubikus volt, akik nem száraz, morzsás földet lapátoltak nap 
mint nap, hanem iszapos, mocsaras földhalmokat kellett elmozdítaniuk. Hogy 
bírták?! Ugyanakkor a mai gyerekeknek, fiataloknak a föld olyan távoli valami. 
Nem ismerik az illatát, az anyagát, a természetét... Nem a saját hibájukból. A szü
lők ma már nem küldik ki őket kapálni. Nem tudom hogyan, de valahogy vissza 
kellene irányítani őket a természethez.

-  Akik az időket szolgálták című riportkötetének alcíme: Véges végig a 
Krivaja völgyében, tehát feltérképezi egész Közép-Bácskát. Emléket akart állí
tani a Bács-érnek?

-  Akik az időket szolgálták című kötet tulajdonképpen testvérkötete az előb
binek, a Kékkő lovaknak című műnek, amelyben szülőfalumról, Kishegyesről 
írtam. A most megjelent kötet formátumában, színében, beosztásában párja az
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előbbinek. S bár kikerüli Kishegyest, mégis, hogy ez is kötődjék valamiképp a 
szülőfaluhoz, a borítóján egy olyan rajz jelent meg, amelyet Konjović festő ké
szített Bacsó Urbán kishegyesi kútásóról. Egy alkalommal, amikor a topolyai 
művésztelepen festegetett Konjović, ott ásott kutat Urbán bácsi, akit épp akkor 
húztak ki a kútból. Konjović elővette a plajbászát és megörökítette ezt a pillanatot. 
Azok az írások, amelyek egy napilapban, pl. a Magyar Szóban megjelennek, csak 
egy napig élnek. Az emberek elolvassák, eldobják az újságot és elfelejtik, amit ol
vastak. Ezt a magam módján megpróbáltam megcáfolni -  s örülök annak, hogy 
megcáfolhattam ezzel a kötetemmel -, hiszen a kötetben olyan írások is megtalál
hatók, amelyeket 20 évvel ezelőtt írtam, s amelyek most is megállják a helyüket.

-  Az tró-olvasó találkozókon mindig szívesen mesél gyermekkori élményei
ről is... Karácsony közelsége milyen emlékeket idéz fel Önben?

-  Karácsony múltával, amikor megráztuk a karácsonyfát, engem mindig el
mondhatatlan szomorúság fogott el. A kicsi szoba, amelyet belaktunk, egyszer
re kiürült. Hogy bepótoljuk ezt az űrt, Cékus Sanyi cimborámmal, aki átszaladt 
hozzánk, karácsonyfást játszottunk. Fogtuk a kisseprűt, felállítottuk a nyelével a 
kuckóban, a fogas alá. Megtaláltuk a szaloncukrokat, a gyertyát is, és feldíszítet
tük. „Gyújtsuk meg a gyertyát!” -  határoztuk el. Cékus Sanyi cimborámnak ez 
többszöri próbálkozás után sem sikerült, de nekem igen. Meggyulladt a gyertya, 
aztán a kis cirokseprű, utána a fogas alatt a motringokban álló gyapjúfonál... Ki 
tudja, talán a szekrénybe is belekaptak volna a lángok, ha cimborám nem szaladt 
volna ki az udvarra és nem mondja a havat seprő édesapámnak, hogy: „János 
bátyám, a Pista felgyújtotta a fogast!” Na rohant is be édesapám egy vödör víz
zel. Akkor én már bent az ágy alatt szorultam. Nem volt apám egy szent ember, 
de akkor szentként viselkedett. Kikönyörgött az ágy alól, lefektetett, betakart, és 
még csak meg se intett.

-  Min dolgozik most?
-  Megkértek, írjak karácsonyra egy jegyzetet. Gondolkodtam is, vajon miről 

írhatnék. Talán arról, hogy az én gyerekkoromban még illett köszönni a felnőt
teknek. Ha az utcán elmentünk valaki mellett köszönés nélkül, bizony megál
lítottak, hogy: „Ki fia vagy? Mondd meg apádnak, tanítson meg köszönni vagy 
én tanítalak meg!“ Akkoriban még úgy köszöntünk, hogy Dicsértessék a Jézus 
Krisztus. Aztán ahogy nőttünk, már csak úgy, hogy Dicsértessék. Meg úgy, hogy 
Jó reggelt!, Jó napot!, Jó estét! A szerb szomszédaink meg úgy köszönnek: Lakú 
noć! -  Könnyű éjszakát!, amiről eszembe jutott Sütő András, meg az, hogy neki 
az édesanyja könnyű álmot ígért... Idővel a Jó napot! is megrövidült, s lett csak 
‘pót! Volt egy szigorú kereskedő, aki a Fogadj Isten vagy az Adj Isten helyett csak 
ennyit mondott: ‘sten. Nehéz a karácsonyról írni. Már mindent megírtak. Talán 
nem is írni kellene róla, hanem megteremteni újra az ünnepi asztal varázsát, a 
gyerekeknek a várakozás örömét.

(2000, 2008)
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MI MOST A SZAKMÁT TANULJUK..
Beszélgetés Tari István költővel

Mint költővel, legutóbb két évvel ezelőtt 
találkoztam vele Kishegyesen, a Kátai-ta- 
nyán, amikor az óbecsei A Prima Vista 
együttessel bemutatta Boglya című gyer
mekverskötetét. Igaz, közönsége jobbára fel
nőttekből állt, mégis nagyszerűen fogadták 
a legtöbbször kötött formákban (rímes-idő- 
mértékes) írt humoros, gyakran szójátékokra 
épített verseit. Tudom, azóta már szonettjé
vel pályázatot is nyert Szatmárnémetiben, és 
hogy a mai napig kitartóan rajzol fényké
pez, sőt politizál is, mégis, inkább legújabb 
alkotásával kapcsolatban, a nemrégen CD-n 
megjelent képverseiről faggatom, és egyálta
lán az új idők formabontási csodáiról ame
lyet a számítógép lehetőségei nyújtanak.

-  Ennek a század- és ezredvégnek a komputer a kihívás. Bűn nem kipróbálni 
a lehetőségeit. Olyan ez, mint a festőnek egy új ecset vagy egy új színkeverék. 
Én mindig is szerettem a vizuális művészeteket, a színházat, a filmet, egyálta
lán azokat a multimediális műfajokat, amelyek három dimenzióban láttatják a 
világot. Nem szabad mereven elválasztani egymástól a látási-hallási élményeket, 
a tér-idő-hangszín stb. effektusokat -  jóllehet mi, művészek, többször épp erre 
törekedtünk a múltban, és bizony nem mindig alkottunk „közönségbarát” alko
tásokat. Egyszer az egyik dologra, másszor a másikra esküdtünk csalhatatlanul, 
s ez, véleményem szerint, nem tett jót az egyetemes értékű emberi kultúrának.

-  Említetted, a CD-n animált képverseid is vannak. Magad készítetted őket?
-  Nekem ugyan nincs számítógépem, de van egy barátom, aki viszont mes

terien bánik vele. Ő a végrehajtója mindannak, amit én kiötlők. Ismerek ugyanis 
szinte minden képszerkesztő programot, csak nincs jártasságom a gép kezelésé
ben. Vagyis én vizuálisan megálmodom a dolgokat, ő pedig, mivel magabiztosan 
mozog az új képi világ eszköztárában, megvalósítja a terveimet. Persze, van úgy, 
hogy néha előbb születik meg a képi élmény, s csak utána a szöveg, de a kettő 
mindig inspirálja egymást. Az animált képverseknél pedig az „olvasó” még ennél 
is többet kap: a térbeli hatás mellett zenei aláfestést is. Tehát mindegyik érzék
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szervét aktivizálnia kell, hogy befogadhassa ezeket a műveket. Egyáltalán nem 
kételkedem abban, hogy ezt előbb-utóbb meg is teszi. Most még idegenkedünk 
ezektől a formáktól, de ezek az új idők szelei.

-  A klasszikus költészetnek teljesen hátat fordítottál?
-  Dehogy! Szó sincs róla. Most készül egy újabb gyermekverskötetem, a Da

razsakkal barátkozom. Megvallom, ezek a versek teljesen klasszikus módon 
készültek. Még csak írógépet sem használtam. Ha hagyományos formákkal bí
belődöm, akkor azt csakis hagyományosan teszem. Papír, golyóstoll... Emellett 
készítek egy dokumentumfilmet Székelykevéről, vagyis a Kárpát-medence egyik 
legdélibb szigetmagyarságáról. Számomra azért érdekes még mindig, annyi év 
után ez a falu, mert a lakói kialakították azokat az önvédelmi mechanizmuso
kat, amellyel meg- és kivédhetik magyarságukat. Életükben, mindennapjaikban 
felállítottak egy értékrendet, s ezért keményen kiállnak és harcolnak. Ott még 
lakást kap a magyarul beszélő tanár, mert tudják, hogy az iskola a megmaradá
suk záloga.

-  S gondolod, hogy ezzel a fiatalokat vissza lehet tartani az elvándorlástól?
-  A fiatalokat nem szabad és nem is lehet visszatartani. Az ő dolguk, hogy be

járják a nagyvilágot, tapasztalatot gyűjtsenek, tanuljanak. Őket el kell engedni. 
Hogy meglásd és megbecsüld az igazi értékeket, néha két lépést hátrálnod kell, 
vagy el kell veszítened őket... S itt van a kutya elásva. Vajon mit is nyújtottunk, 
nyújtunk mi a fiataljainknak? Mi is a mi értékrendünk? Mit is visznek gyereke
ink magukkal a tarisznyában? S vajon szükségét érzik-e majd valaha is annak, 
hogy visszatérjenek, hogy azt a tudást, amit a világban járva elsajátítottak, meg
osszák-e velünk, itt maradókkal?

-A  te lányod hazakívánkozik?
-  Igen. Nem úgy ment el, hogy minden hidat felégetett maga mögött. Most 

végzős színinövendék Budapesten. Jelenleg négy darabban játszik. Most jött el az 
ő pillanata. De ha szólnak neki, ha szükség lesz rá, ha kap szerepet, ha lesz hol 
és kinek játszania, gondolkodás nélkül hazajön. És ő várja ezt a hívást... Viszont 
te is épp úgy tudod, mint ahogyan én is, hogy háborús hátországban élünk, s 
oly mértékben nyomasztanak bennünket a létfenntartási gondok, hogy a kul
túrának csak reprezentatív jellege van, amolyan meggyszem a pudingon. Kész 
csoda, hogy ennek ellenére (vagy éppen ezért!) mégis születnek alkotások. Mert 
aminek meg kell születnie, az úgyis kibújik, mint a csíra a föld alól. Hiába folyik 
itt már Trianon óta rablógazdálkodás (a rablóknak immár a harmadik nemze
déke nő fel, melynek tagjai ahelyett, hogy végre megtanulták volna megbecsülni 
a munkát, elkezdtek egymásra lövöldözni), egyszer letisztul majd minden, a he
lyére kerül, s akkor a tudásnak lesz becsülete. Ha nem így történik, nemcsak mi, 
magyarok fogyunk el, hanem kiürül ez az egész ország. Csak azok maradnak 
majd, akik fenntarthatják magukat elődeik javaiból, vagy akik új létezési tech
nikát találnak ki maguknak. Önbűvölés azt mondani, hogy a legértékesebbek, a 
legéletrevalóbbak maradnak... Szembe kell nézni önmagunkkal, leszámolni az 
illúziókkal, s felállítani az igazi értékrendet. Nekünk, vajdasági magyaroknak 
különben mindig az volt a legfőbb bajunk, hogy önmagunkat lebecsméreltük, az
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idegenből jöttékét pedig felértékeltük. Ma is ez a szegénységi bizonyítványunk. 
A tudásnak, a munkának kell visszaadni a becsületét.

-  Ez most egy politikai szólam pufogtatása, vagy meggyőződés is?
-  Meggyőződés, mert mint politikus nagyon is tudom, hogy a politika soha

sem egységesít, hanem differenciál, megoszt. Ilyen a természetrajza. Sokkal na
gyobb szolidaritásra és áldozatvállalásra lenne szükség ahhoz, hogy egységesít
sen. Az áldozatvállalás pedig nem a tömegek privilégiuma, hanem csak egyéneké. 
A politikai párt -  látszólag -  csak akkor egységesít, ha hatalom van mögötte. Ha
talma pedig csak annak van, akinek van katonasága, rendőrsége és pénzverdéje.

-  S mi van velünk, magyarokkal? Se katonánk, se pénzverdénk, se egysé
günk...

-  A 91-es mozgósítások minket, magyarokat nagyon kijózanítottak. Föléb
redtünk Csipkerózsika álmunkból, s már tisztán látjuk, kinek a kezében és mi
lyen játékszer vagyunk. S ez megszülte az egységélmény vágyát. Szerintem sok
kal nagyobb közöttünk most az összetartás, mint tíz-húsz évvel ezelőtt, amikor 
a dél-bánáti, nyugat-bácskai vagy a Tisza menti magyarokat teljesen más lét- és 
sorskérdések nyomasztották. A mi pártjaink most a szakmát tanulják. Mert erre 
eddig nem volt alkalmuk. A fontos, hogy mire eljön az idő, hogy létfontosságú 
dolgokban is dönteni tudjanak majd, már ne (csak) az ékesszólást gyakorolják. 
Prófétának lenni önnön hazádban mindig krisztusi kínokkal járt. De ez a lét igazi 
kihívása.

-  A Magyar írok Jugoszláviai Társaságának elnökeként is így gondolod?
-  Igen, hosszú vajúdás után végül is tavaly novemberben sikerült Zentán meg

tartanunk az alakuló közgyűlést és felvázolni az alapszabályt. Mindenek előtt jó 
kapcsolatot szeretnénk kiépíteni az anyaországi írószövetséggel, itthon pedig a 
szolidaritás elveit megvalósítani. Az írók ugyanis inkább tanúi ennek a kornak, 
mintsem alakítói, tehát az ellentétek mesterségesek közöttünk. A Társaság persze 
nem tudja vállalni, hogy a kreatív energiákat összpontosítsa (hiszen az alkotások 
írói magányban születnek), de azt el tudja érni, hogy odafigyeléssel kialakítson 
egy olyan természetes értékrendet, amelyben a szakma, és csakis a szakma krité
riumai lesznek meghatározók, nem pedig az állambiztonsági szempontok.

(2000)

110



SZÁMVETÉS EMBERI (MAGA)TARTÁSUNKRÓL
Beszélgetés Lovas Ildikó íróval

Nem kérkedem azzal, hogy már „ősidők” 
óta ismerem, noha mi tagadás gyakran ösz- 
szefutunk itt-otty olykor együtt kávézunk a 
többiekkel a szerkesztőségben, s megvitatjuk 
kis és nagy emberi dolgainkat (amibe épp úgy 
beletartozik a jó filmy mint a napi kellemet
len hír, vagy egy-egy közös ismerősünk viselt 
dolga). De úgyy négyszemközt még sohasem 
ültünk ley és csevegtünk el irodalomról, vagy 
tettünk volna mélyrepülést lelki világunk
ba... Pedig lett volna miről: a gimnáziumi 
évekről közös tanárainkról az egyetemről, 
kérészéletű pedagógusi pályafutásunkról, új
ságírói tapasztalatunkról, szülővárosunkról, 
Szabadkáról... Egyszóval közös dolgainkról, 
az értelmiségi (szerep)vállalásról... Kellett 
hozzá egy díj, egy nőnap, egy külső kénysze

rítő körülmény, hogy egy-két órára egymásra (és némiképp magunkra is) találjunk. 
Talán ez is egy regénytéma, ám maradjunk beszélgetésünk kiindulópontjánál:

-  Több helyen és több ízben elhangzott már, hogy irodalmunk válságban 
van . Tudom, nem ildomos épp egy díjnyertes és ünnepelt írótól megkérdezni, 
hasonló-e a véleménye, ám mégis erről faggatlak most: így érzed Te is, hogy 
hullámvölgyben a vajdasági magyar szépírás?

-  Épp olvastam  a G erold tan á r ú rra l készített in terjúdat, s a felvetett tém a
körrel kapcsolatos észrevételeit. Nos, nekem  korán t sincs olyan szaktudásom , 
tapasztalatom  és átfogó rálátásom  az egyetem es m agyar irodalom ra, m in t neki, 
csak bizonyos élm ényeim ről szám olhatok be, melyekből egyáltalán nem  vonható 
le olyan m esszem enő következtetés, m in t am ilyet te m ost neta lán  elvársz tőlem. 
A szépírásnak -  a társadalm i körülm ényektől, korízléstől függően -  m indig  vol
tak  hullám hegyei és -völgyei, ez alól nem  lehet kivétel a 20. századi vagy épp a 
század- és ezredfordulói irodalom  sem. Az is igaz viszont -  próbálom  m ost visz- 
szaidézni középiskolás és egyetem i em lékeim et - ,  hogy a 90-es években sokkal 
pezsgőbb ku ltu rá lis élet folyt Szabadkán is, és Ú jvidéken is, m in t m ost. Egyet
len hét sem m últ el színház, író-olvasó találkozó, hangverseny, könyvbem utató
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vagy tárlat nélkül. Igényeltük ezeket a rendezvényeket, a jelenlétet a közéletben, a 
szereplést is természetesen, mert időközben szárnyainkat is próbálgattuk, ki-ki a 
maga műfajában. S volt is hol... Teljesen feltöltődve és felkészülve kerültem Újvi
dékre, s egyáltalán nem éreztem azt, hogy egy vidéki kisvárosból csöppentem bele 
a nagyváros forgatagába. De hadd meséljek el egy konkrét élményt is. Meghívtak 
Pestre, a Sziveri-kötet bemutatójára. A könyvet lapozgatva felfigyeltem egy képre. 
Valamikor 87-ben vagy 88-ban készült a Katolikus Portán, Újvidéken, az egyik 
Ifjúsági Tribün vendége volt épp akkor Sziveri János. De hiszen akkor én is jelen 
voltam, villant át rajtam a gondolat, s kezdtem keresni magam. A könyv gerincén, 
ahol megtört a fotó, valóban ott voltam... Ez döbbenetes élmény és felismerés volt 
a számomra: ha szabadkai gimnazistaként nem kerülök be a kulturális élet forga
tagába, ha tanáraim kellő időben nem terelnek erre az útra, akkor azon a képen 
sem szerepelnék most... Nos, ha változásról és hullámvölgyről faggatsz, akkor azt 
válaszolhatom, ebben látom a visszafejlődést. Mások lettek a gimnáziumi tanárok 
és tanulók, nincs közönsége a színháznak, a könyvbemutatóknak, nincs klubélet, 
nincs hol megmutatkozniuk a fiataloknak... De az is lehet, hogy egy másfajta érték 
van születőben. Hogy át kell rendezni az irodalomról és az irodalmi életről szőtt 
gondolatainkat és magatartásunkat, hogy jobban egymás felé kell fordulnunk.

-  Az elforduláshoz, a bezárkózottsághoz, az értékek felborulásához minden
képp hozzájárultak az elmúlt néhány év történelmi és társadalmi eseményei. 
Ezt bizonyára az irodalomnak is meg kell még „emésztenie”, hogy az úgymond 
provinciális létélmények ismét egyetemes emberi létélményekké minősüljenek 
át.

-  A provinciális jellegű irodalom nem attól provinciális, mert helyhez kötött, 
hanem mert szellemisége provinciális. A világirodalomból számtalan olyan írót, 
költőt említhetnénk, akik munkásságuk során mindvégig egy helyhez kötődtek, 
ám műveikben mégis az egész univerzumot átfogó dolgokról írtak. Úgy gon
dolom, hogy a harmadik évezred elején íróként már nem elég csak a tehetségre 
támaszkodni, hanem szükség van úgynevezett szakmai jártasságra is -  iroda
lomtörténeti és egyéb ismeretekre, olvasottságra, a történelmi és társadalmi ese
mények áttekintésére stb. Immár nem elég hogy milyen „jó tollú” és „ékesszájú” 
egy szépíró, hanem az is fontos, hogy szekunder irodalomból vett tudását mi
képp tudja alkotó módon alkalmazni, beépíteni a műbe, hogy ezáltal kikerülje a 
provincializmus csapdáját. S itt megint csak a középiskolai élményeimet hozha
tom fel példának: a gimnáziumban a tanáraim adták meg nekem azt az alapot, 
amire építhettem, amit tovább fejleszthettem az egyetemen, viszont az itt szerzett 
bőséges irodalmi és szakmai tudást kamatoztathatom most mint író. Többször 
felteszem magamban a kérdést: lehetséges, hogy manapság kevesebb tehetséges 
gyerek születik, mint ötven évvel ezelőtt? Bizonyára nem, csakhogy nyilván a tár
sadalmi háttérmozgások mások, s ennek következtében kevesebb a sikeres író, s 
kevesebb az értékes alkotás. Jóllehet nekem még mindig vannak nagyszerű olvas
mányélményeim, s én egy jó versnek vagy novellának, sőt néhány sor gyönyörű 
gondolatnak is nagyon tudok örülni. Azokban keresek megerősítést, kapaszko
dót, hogy még nincs minden veszve.
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-  A műkritikusok hiányolják a szépíróknál a keményebb állásfoglalást, a 
közelmúlt és a jelen eseményeinek felülvizsgálását, bírálatát, egyáltalán az idő
szerűséget...

-  Ha azt akarod ezzel mondani, hogy nem eleget írtunk/írunk erről a balkáni 
puskaporos légkörről, akkor ezt kapásból megcáfolhatom már a saját példámmal 
is. A bombázásokról például egy egész cikksorozatom készült, de a regényem hő
sei is ennek a néhány háborús évnek a nyomait és következményeit viselik magu
kon. Vitatkozhatunk arról, mennyire fikció vagy valóság a Meztelenül a történet
ben című regényem szövete, de az tény és való, hogy kiindulópontként a háború 
szolgált alapul. Hogy elvitték a férfiakat a harctérre, hogy magukra maradtak a 
nők, az asszonyok, hogy ettől az új tehertől egyre idegesebbek és betegebbek let
tek, hogy különféle lelki traumákon estek át a szétzilált családok, s hogy szinte 
mindannyiunkban felmerült a menni vagy maradni dilemmája. Az író nem ke
rülheti el, hogy ne foglalkozzék a környezetével, egyáltalán az élő világgal, csak az 
a kérdés hogy hogyan. Az egyéni alkotói szabadságra, arra a bizonyos védőburok
ra vagy finom szűrőlemezre szükség van, amivel az író bizonyos távolságtartásra 
kötelezi magát a napi eseményektől -  azt az újságírók kötelessége megírni -, mert 
jelenséget akar megörökíteni, kordokumentumot alkotni. Az én regényhőseim 
nem Anna Kareninák vagy Bovarynék, nemcsak pozitív vagy csak negatív tulaj
donságokkal rendelkeznek; kisemberek ők, akik az alapvető emberi érzésekkel 
viaskodnak, az örökös kételkedés őröli fel őket, de azért nagy dolgokat élnek át, 
mert mi is az elmúlt néhány évben nagy dolgokat éltünk át: félelmet, kiszolgálta
tottságot, megalázottságot, kiúttalanságot, kilátástalanságot, reményvesztettsé- 
get... Szerintem az írók dolga már nem az, hogy rámutassanak a rosszra, hanem 
hogy felvázolják az emberi érzések minden formáját. Az állandó mérlegelés és 
kérdésfeltevés a feladatunk jelenleg, de hiszem, hogy csakhamar eljön az az idő is, 
amikor már nem az érzések, hanem a tartás lesz a fontos: a tisztaság, az erkölcs, 
egyáltalán az emberség válik majd számunkra ismét legfontosabbá.

(2001)
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MINDANNYIUNK HADARÓ JUTKÁJA
Beszélgetés Jódal Rózsa írónővel

Pionír tollforgató koromban ő volt a pél
dakép, pedig jószerével akkor még azt sem 
tudtam, kit tisztelhetek benne. De első rügy- 
fakadásainkat mindig ő méltatta pár szóval, 
s a Jó Pajtás kistudósítóinak találkozóján 
csaknem kivétel nélkül mindannyiunkat a 
nevünkön szólított, s a mosolya mellett min
dig volt egy-két biztató szava is hozzánk. 
Úgy is mondhatnám, pályámat -  akkor még 
tudattalanul -  Németh István és Mirnics 
Zsuzsa, akkori kedvenc íróim mellett ő is 
nagyban befolyásolta. Emlékszem, jóval ké
sőbby már a 7 Nap ifjúsági rovatának szer
kesztőjeként épp őt próbáltam utánozni, 
amikor Hadaró Jutka mintájára egy közép- 
iskolás fiú bőrébe bújva igyekeztem perle
kedni a világgal...

-  Börcsök Erzsébet lányaként, s olyan irodalmi háttérrel és neveltetéssel 
megáldva, mint amilyen Önnek kijutott „örökségként” talán nem is volt nehéz 
elkezdeni írói pályafutását, ám hosszú éveken keresztül mégis újságíróként ke
reste meg kenyerét. Hogyan került a Jó Pajtáshoz?

-  Már az Újvidéki Tanárképző Főiskola hallgatójaként elkezdtem írogatni, s 
így lettem a Magyar Szó ösztöndíjasa. Ám amikor 59-ben bővült a Jó Pajtás, szük
ségük volt új munkatársra (aki felnőttekhez és gyerekekhez egyaránt könnyedén 
tud szólni), s a szerkesztőségből engem ajánlottak. Mivel tetszett az újságírói hi
vatás, amelybe akkor már némileg belekóstoltam, elvállaltam a megbízatást. Az 
irodalmi rovat szerkesztése volt a feladatom, de emellett természetesen különféle 
rendezvényekről is tudósítottam, valamint állandó kapcsolatot tartottunk fenn az 
iskolákkal, a gyerekekkel, s ezekről a terepi találkozásokról is sokat riportoztam. 
Akkor nagyon mozgalmas és színes életet élt a Jó Pajtás. Rengeteget utaztunk 
külföldre, megismerkedhettünk a lengyel, a román, a bolgár gyermeklapokkal, 
de a belföldi kollégákkal, a szlovén, szerb kiadványok készítőivel is kiváló kap
csolataink voltak. Aztán mi magunk is tartottunk néhány izgalmas vetélkedőt, 
szerkesztettünk antológiákat... Egyszóval a húsz év nagyon gyorsan elröppent a
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Jó Pajtás és a gyerekolvasók körében, amit soha nem bántam meg, de bizonyára 
másképp alakult volna a sorsom, ha csak a felnőtt olvasóknak írogatok. Engem 
elsősorban gyermekíróként tartanak számon...

- S e z  bántja Önt?
-  Nem, dehogy! Csak amióta nyugdíjas vagyok, s valamivel több időm jut a 

szépirodalomra, rádöbbentem, hogy valójában én még csak most kezdem a pá
lyám. Én, aki a Jó Pajtás irodalmi szerkesztőjeként nagyon sok író pályakezdését 
elősegítettem, jómagammal alig törődtem, kezdő maradtam. Mindamellett, hogy 
öröm számomra, hogy virágba szökkentek azok, akik akkor még csak bimbó for
májában sejtették magukról, mivé fognak válni, azért az én vágyálmaimmal is 
talán jobban kellett volna törődnöm -  s most egyáltalán nem arra gondolok, hogy 
operaénekesnőnek készültem, s aztán lettem, ami lettem -, hanem úgy, egyálta
lán. Ha felnőtt olvasóknak írok húsz évig, talán sokkal több interjút készíthettem 
volna híres, nagy emberekkel, képzőművészekkel, zeneművészekkel, költőkkel... 
hiszen imádtam hangversenyekre, tárlatokra, író-olvasó találkozókra járni.

-  A zt hiszem, azt a népszerűséget, amit Hadaró Jutkával elért, bárki meg
irigyelhetné, noha sohasem írta alá a szöveget, s 1989-ig valójában titok fedte a 
sorozat hősnőjének szerzőjét. Hogyan született meg Hadaró Jutka?

-  Girizd László főszerkesztő egy alkalommal megkért, írjak egy ismertetőt 
egy operaelőadásról a gyerekeknek. Operáról gyerekeknek?! Ha jól emlékszem, 
Benjámin Britten: A kis kéményseprő című bemutatójáról kellett cikkeznem, s 
hogy sikeresen megoldjam a feladatot, vagyis kedvet csináljak a gyerekeknek az 
előadáshoz, úgy gondoltam, egy kislány szemével láttatom az egészet. Hát sike
rült! Olyannyira, hogy folytatása is lett. Később már minden héten kellett jelent
keznem, mert követelték kis olvasóim. Végeredményben ők alakították a sorsát 
(még a frizuráját, a ruháját is!), mert például ők kérték, hogy legyenek osztálytár
sai is, aztán később családot, testvéreket is kapott, s hogy a fiúk se maradjanak ki a 
történetekből, megszületett Öcsi, aztán Gabi, majd Zsuzsi. Aztán nyolcadikos lett 
Jutka, megtörtént a pályaválasztás is, ám mégsem lehetett elbúcsúztatni.

-  Végül kortalan felsős maradt, míg 89 januárjában abbamaradt a sorozat. 
Felfedte magát, és elköszönt Hadaró Jutka rajongóitól. Miért?

-  Ekkor már az Újvidéki Rádió dramaturgjaként dolgoztam, s úgy éreztem, 
erre az új „szerepkörre” kell teljes erőmből koncentrálnom. A rádióban töltött 
tizennégy év új kihívás volt a számomra, hiszen egészen más feladatokkal és mű
fajokkal találkozhattam, ami feltöltött. A dramaturgiai munkák mellett fordítot
tam, hangjátékokat, rádióregényeket, mesejátékokat írtam, egyszóval beleástam 
magam egy ismeretlen munkakörbe. A párbeszédes műfajok annak előtte is na
gyon érdekeltek, hát most kipróbálhattam ebben is magamat.

-  Emlékszem, a Gömblakók című regényének dramatizált változatát a Kö
zépiskolások Művészeti Vetélkedőjén annak idején sikerrel vitte színre Kálló 
Béla és Körmöd Petronella. Mi, olvasók, akkor nagyon faltuk az ilyen és ehhez 
hasonló történeteket, ám nem lett folytatása...

-  A Gömblakók valójában egy kísérleti regény, amit a kritika elég fanyalogva 
fogadott, mert egy kicsit a tudományos-fantasztikus tartalmával úttörőnek szá
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mított a nyolcvanas években. Valójában egy valós történetet dolgoztam fel, egy 
angol kisfiú sztoriját, aki súlyos betegsége folytán életét egy műanyag gömbben 
volt képtelen leélni, sohasem érintkezve a külvilággal. Nos, az én történetem úgy 
végződik, hogy a fiú mégis kiszabadul „rabságából”, s amikor találkozik a valós 
világgal, akkor ámul el csak igazán, milyenek is valójában az emberek, a tárgyak 
körülötte. Csalódottságát egyáltalán nem rejti véka alá...

-  Volt színikritikus, megpróbálkozott drámaírással is. Mi lesz a következő 
állomás?

-  Nem tudom, hány évet ad még a sors. Azt kemény munkával a végletekig 
ki szeretném használni. Továbbra is szeretnék mind felnőtteknek, mind gyere
keknek írni. A gyermekolvasók számomra mindig is meghatározóak voltak, azok 
is maradnak. Rengeteg témát, ötletet adtak, közöttük járva mindig feltöltődtem. 
Elsősorban befejezném Hadaró Jutka és a játékdoboz lakói című meseregénye
met, és szándékomban van gyermekeknek szánt -  iskolai színjátszó csoportokban 
előadható -  jeleneteket is írni, mert úgy érzem, ebben az iskolák hiányt szen
vednek. Ami a felnőtt olvasókat illeti: folytatnám megkezdett novellaciklusomat, 
elsősorban és kiemelten az itt és mosttal foglalkozva, mert erőszakkal és ellent
mondásokkal teli korunk szinte ordítva kívánkozik papírra, másodsorban pedig 
a nők szemszögéből láttatva, amit a férfiak -  helyettünk -  nem tehetnek meg. 
Egy regényben emléket szeretnék állítani édesanyám, Börcsök Erzsébet küzdel
mes életének, az akkori (író)társadalomnak és Versecnek, amilyennek édesanyám 
mellett én is megéltem a magam első húsz esztendejében.

(2004)
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PALICS A VILÁG KÖZEPE
Beszélgetés Sava Babić íróval, műfordítóval

Palicson született 1934-ben. Itt és Haj
dújáráson végezte el általános iskolai ta
nulmányait magyar tannyelvű iskolában. A 
szabadkai gimnázium után a belgrádi Böl
csészettudományi Kar jugoszláv irodalom 
és szerbhorvát nyelvi szakán diplomázott 
1957-ben. Először tanárként dolgozott Sza
badkán, majd szerb lektorként Budapesten, 
később a szabadkai Minerva Kiadó szer
kesztője volt. 1974-től 1983-ig az újvidéki 
Bölcsészettudományi Kar tanára (időköz
ben, 1982-ben megvédte doktori értekezé
sét, amelynek címe: Petőfi Sándor verseinek 
szerbhorvát nyelvű fordításai). Ezután Bel- 
grádba költözött, ahol műfordítóként, író
ként és tanárként jelentős feladatot vállalt 
a magyar kultúra és irodalom megismerte

tésében. 1994-ben a belgrádi Bölcsészettudományi Karon megalakította a magyar 
tanszéket. Ennek igazgatójaként vonult nyugdíjba 1999-ben.

Első magyarból szerb nyelvre fordított könyve Cseres Tibor: Hideg napok című 
regénye volt. Foglalkozott Illyés Gyula, Majtényi Mihály, Papp József, Lukács 
György, Déry Tibor, Eörsi István, Szeli István, Sánta Ferenc, Tolnai Ottó, Göncz 
Árpád, Kosztolányi Dezső, Weöres Sándor, Eszterházy Péter munkáival, de egyik 
legnagyobb vállalkozása Hamvas Béla teljes életművének (mind a 45 kötetnek!) 
szerb nyelvre való átültetése. Fordítói munkássága mintegy 80 kötet, egy részük még 
kiadásra vár. Önálló írásait 12 könyvben jelentette meg szerb nyelven, s további tíz 
műve vár még kiadásra.

-  Meglepte, hogy Szabadka díszpolgárrá avatta?
-  Az ilyesmi mindig meglep, mert nem is gondolok ilyen dolgokra. Nem is 

tudtam, hogy Szabadkának van egy ilyen hagyománya. Jóllehet vannak a vá
rosban barátaim, de azért nem gondoltam, hogy ilyesmire adják a fejüket. Nem 
tudom, ki kezdeményezte, ki javasolt erre a megtisztelő titulusra, mindenesetre 
köszönöm. Jóleső és felemelő érzés volt átvenni a díjat.
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-  Balatonfüreden is díszpolgárrá avatták tavaly augusztus 20-án, Szent Ist
ván napján. Erre hogy került sor?

-  Ó, hát ennek hosszú története van! Balatonfüreden egy szép villában meg
épült a Magyar Fordítók Háza valamikor 1996-1997-ben. Ez egy gyönyörű hat
szobás épület teljes komforttal: konyhával, gazdag könyvtárral, számítógépekkel, 
és olyan kiváló alkotói légkörrel, hogy valóban egy ideális műhely. Amikor meg
nyitotta kapuit, első vendégként engem is meghívtak. Azóta minden évben eltöltők 
itt egy hónapot -  természetesen munkával. Ugyanakkor más vendégek is érkeznek 
a világ minden tájáról, más-más anyanyelvűek és kultúrájúak, egy dolog mégis ösz- 
szeköt bennünket, ez pedig a magyar nyelv és irodalom. Ott tartózkodásom ideje 
alatt számtalan ismeretségre szert tettem, új barátokat szereztem, s megalakítottuk 
a Hamvas asztaltársaságot. Ugye, tudja, ki volt a kezdeményező? Aztán az ezred
fordulón még egy ötletem támadt, ahogy a Balaton melletti sétányon ballagtam 
és néztem a fákat. Az elsőt Rabindranáth Tagore indiai költő és író ültette 1926- 
ban, balatonfüredi gyógykezelése alkalmával. Szóval eszembe jutott: miért nem 
ültetünk egy Hamvas-fát? Hát ültettünk egy hársfát az író születésnapján 2000. 
március 23-án. Az idén először virágzott... Aztán számtalanszor tartottam könyv- 
bemutatót, az enyémet vagy másét, vagy nyitottam meg festőknek kiállítást... Hát 
minden bizonnyal ezt a tevékenységemet méltányolták az ottani barátaim és a vá
rosvezetők, amikor díszpolgárrá avattak.

-  Többen hallották, amikor tréfásan-komolyan azt mondta: az Ön számára 
Palics a világ közepe. Mennyire hű szülővárosához? Gyakran látogat haza?

-  Hát nem Palics a világ közepe?! Kimegy az E-75-ös nemzetközi útra, s máris 
elindulhat Magyarországon keresztül Európába, vagy Szabadkán keresztül le Dél
nek... Évente többször hazajárok, de nem elégszer. Bármikor keresztül utazom itt, 
mindig meglátogatom a szülői házban élő testvéremet, de ez nem elégít ki. Sokkal 
boldogabb lennék, ha többször jöhetnék -  sőt, ha hívnának. Ha ott lennék a köztu
datban, s itthon is tarthatnék gyakrabban könyvbemutatókat, író-olvasó találkozó
kat. Itteni barátaimmal ritkán találkozom, ha lennének ilyen rendezvények, jobban 
tarthatnám velük a kapcsolatot. Másrészt már régóta dédelgetek egy álmot, amit 
sajnos még nem sikerült megvalósítani. Nagyon jó lenne egy régi házat, mondjuk 
a Bagolyvárat felújítani, s egy fordítói alkotóműhellyé felavatni, ahol a magyarról 
szerbre, s a szerbről magyarra fordítók összejöhetnének, dolgozhatnának, tapaszta
latot cserélnének. Vajdaságnak, Palicsnak erre nagyon nagy szüksége lenne.

-  Ön szerint mi a fordító kötelessége: a szó szerinti műfordítás vagy pedig az 
iín. átültetés?

-  Egy műfordító akkor végzi jól a dolgát, ha nem tud aludni. Ha arról álmodik, 
milyen baklövéseket követett el munka közben. Mert hogy hiba mindig akad, töké
letes műfordítás nincs. De arra kell törekedni. Először is találni kell egy jó művet, s 
aztán azt hitelesen lefordítani, olyannyira szavahihetően, hogy a fordítás élménye 
megközelítse az eredeti mű olvasásának élményét. Tudja, hogy dolgozik Esterhá
zy? Sorokat, idézeteket vesz át egy-egy alkotásból. Én nem közlök részleteket. Ha 
megtetszik egy alkotás, akkor azt teljes egészében átveszem, átültetem a saját anya
nyelvemre. S ha jó a mű, és jó a fordítás, akkor gazdagítom a saját irodalmamat és
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kultúrámat egy újabb művel -  anélkül, hogy szegényítenék vagy megcsonkítanák 
egy másik irodalmat vagy kultúrát.

-  Munkásságának egyik legjelentősebb alkotása a Hamvas életmű teljes le
fordítása szerb nyelvre. Egyáltalán a Hamvas-kultusz terjesztése a szerb nyelv- 
területen. Hogyan találkozott Hamvassal?

-  Elégedetlen voltam a felbolydult világgal, s akkor már hosszabb ideje tapo
gatóztam, kerestem valamit, ami megmutatja, hol, merre van a kiút ebből a sötét
ségből. Mert hogy az emberiség letért a neki kiszabott helyes útról, azt minden 
huszadik századi filozófus tudja, csak épp nem sikerült még megmagyaráznia, 
hogyan találhatunk vissza a „kitaposott” ösvényre. S akkor kezembe került egy 
Hamvas-kötet. Abban a pillanatban tudtam, ez az az író, akit kerestem. Hamvas 
világosan megfogalmazza, mit kell tennie az egyénnek, a nemzetnek, az embe
riségnek ahhoz, hogy irányt változtassunk, hogy a jó felé haladjunk, mert hogy 
valamennyiünk szekere nagyon, de nagyon benne van a kátyúban... Nem minden 
szerb olvasóhoz jutott el a Hamvas-mű, csak egy bizonyos réteg érti és érzi élet
bölcsességének lényegét. De amikor nekem többen is jelezték, hogy a Milošević-i 
időszakban Hamvas mentette meg őket a teljes őrülettől, akkor nagyon elégedett 
voltam. Ettől nagyobb elismerést nem is kaphat egy fordító. S ha majd a magya
rok is telve lesznek a Nyugattal, megtapasztalják, mi van ott elásva, akkor majd 
szépen visszatérnek Hamvashoz...

-  Azonkívül, hogy szakmája, hivatása az írás, mit jelent Önnek az iroda
lom?

-  Kell, mint a levegő, mint az étek. Ügy gondolom, hogy az irodalom, mint 
egyáltalán a többi művészet is, az emberi alkotások közül a legmaradandóbb. Az 
író rövid élete folyamán olyan művet ad az emberiségnek, ami örök, tehát még 
sokan-sokan tudják élvezni évtizedek, évszázadok során.

-  Ha leg-listát állítana össze, mely magyar írókat, költőket említené meg?
-  Nagyon szigorú tízes listát állítanák össze. Kell, hogy az ember kritikus le

gyen, hogy meg tudja húzni a határt a tetszik, a jó, a kiváló között. Az én listám 
a következő lenne: Krúdy Gyula, Kosztolányi Dezső, Illyés Gyula (Puszták népe, 
amit sokáig szociográfiának tartottak, majd regénnyé nőtte ki magát), Roheim 
Géza (Csurunga népe), Ottlik Géza, Esterházy Péter, Bodor Ádám (Halászó em
ber), Hamvas Béla, Márai Sándor, Oravecz Imre. Ha megköveznek, akkor is vál
lalom ezt a válogatást...

(2004)
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MEGRENDÍTŐ ÉRZÉS HAZAJÖNNI
Beszélgetés Hornyik Miklós íróval, szerkesztővel, kritikussal

„Csak naiv kívülállók hihetik, hogy az 
irodalmi interjúkészítéshez elegendő az in
telligens rátermettség, a kíváncsiság, a tu
ristakedv, s a többi már korszerű technikai 
vívmányok dolga. Ennél sokkal több kíván
tatik! Aki vállalja a föladatot, behatóan el 
kell mélyednie a választott író opusában, rá 
kell éreznie a megcsomósodott, kifejletei nem 
nyert kérdésekre, a talán egészen mélyen pa
rázsló sebekre, az író szellemi magatartá
sának alapvető tartóoszlopaira, különben 
kényszeredett, sava-borsa nincs beszélgetés
be sül az igyekezet, melyben az író csak azért 
nem válaszol unottan igennel vagy nemmel 
egy-egy kérdésre, mert tiltja a jólneveltsége, 
vagy mert szánja a szegény »slapajt«” (Utasi 
Csaba)

Hát igen, be kell vallanom, nem voltam felkészülve, hogy irodalmunk egyik élő 
legendájával nagyinterjút készítsek, inkább amolyan lesipuskásként csaptam le 
rá, mert épp ott és akkor volt, ahol én, s nem lehetett elmulasztani az alkalmat, 
annál is inkább, mert nem mindennap találkozhat az ember Hornyik Miklóssal. 
Mit mondjak? Tapasztalt rutinsággal kiszimatolta, megérezte a helyzet fonákságát, 
mert első felkérésemre, hogy „beszélgessünk el”, rögtön rávágta: „Muszáj nekünk 
ma irodalomról beszélnünk?” Nem! Cseveghetünk akár kocsmákról is... „Például az 
egykori Dominóról!” -  vágta rá száraz torokkal, s én titkon nagyon lelkendeztem, 
mert hiszen régi vágyam, hogy nagyszerű írókkal az élet apró-cseprő, „kisszerű” 
dolgairól is egyszer már elbeszélgethessek, de tudtam, nem ez az a történelmi pilla
nat. És sajnáltam, hogy esteledik, hogy rohan az idő, és hogy most sem tudom meg, 
milyen volt a magyar klasszikusainkkal -  Füst Milánnal, Déry Tiborral, Lukács 
Györggyel, Pilinszky Jánossal, Illyés Gyulával, Németh Lászlóval, Weöres Sándor
ral, Örkény Istvánnal, Mészöly Miklóssal, Ottlik Gézával -  nagyinterjút készíteni, 
amelyekre azóta is, a kötet megjelenése óta (Beszélgetés írókkal, 1982) gyakran 
szoktak hivatkozni az irodalomtörténészek. Jó lett volna arról is hallani, milyen 
volt a Képes Ifjúság főszerkesztője lenni abban az időben (1969—1975), amikor „úgy 
éreztük, emberszabású világban élünk”, és a kisebbségi magyar létérzéshez nem
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társult tudathasadás, alkalmazkodás, meghunyászkodás -  amikor úgy tűnt, idilli 
nagy falu egész Vajdaság.

-  Nem volt idill akkor sem. A kisebbségi és kisebbségszerű politika üzletszerű 
kéjelgése zajlott. Minket, főszerkesztőket naponta elszámoltattak államhűségből. 
Illúziók kora volt az a néhány év, mert a titoi pártállam fehérkesztyűs diktatúrá
jának beépített zsarnokai, besúgói mindent megtettek annak érdekében, hogy ne 
érezzük jól magunkat. Sajnos a vajdasági magyar értelmiség egy része még ma is 
titoista, jugoszláv szellemiségű. Bár megpróbáltak erre-arra nyújtózkodni -  még 
a Magyar Nemzeti Tanácsban is ott vannak -, magyarkodni, de ezt is olyan ügy- 
buzgóan csinálják, mint valamikori feladatukat, úgyhogy épp olyan árulók most 
is, mint voltak régebben.

-  Annyi év távoliét után, hogyan ítéli meg mostani helyzetünket?
-  Ügy látom, ha nem történik komoly, mélyreható, demokratikus változás 

elsősorban Szerbiában -  és nem másodsorban Magyarországon, ott ugyanis a 
nemzetstratégia hiányáról van szó -, akkor Székelyföld és a Felvidék kivételével 
a többi nemzetrész 30—40 év múlva megszűnik közösségként létezni. Nemcsak 
a demográfiai mutatók jelzik ezt. Jövőkép és életcél nélkül nincs nemzedéképítés. 
Hiába sopánkodunk, hogy becsuknak a magyar iskoláink, mindaddig, amíg nem 
tudatosodik bennünk, hogy nem Belgrádban a szerb nők szülnek nekünk magyar 
gyermekeket, hanem itt, a Délvidéken kell a magyar nőknek; s hiába jajveszéke- 
lünk, hogy elvándorolnak a fiataljaink, ha nem gondoskodunk nemzetmegtartó 
programokról, stratégiáról. Kultúrfelelőseinkről pedig már szóltam...

-  Ha ennyire jól érzékeli a szellemi leépülést és pusztulást, akkor milyen sze
repet tölthetnek be az ilyen találkozók, mint amilyen ez a mostani is, a Csépe 
Imre Emléknapok? És sorolhatnám a többit is, hiszen bizonyára mindegyikre jól 
emlékezik a múltból...

-  Illyés Gyula szavaival élve: „az ünnep a közösség kezdete”. Én nagyon szere
tem az embereket és tudok gyönyörködni bennük. És különben is mi maradt még 
hátra nekünk? Elvették az intézményeinket, az iskoláinkat, művelődési egyesüle
teinket, énekkarainkat, színházainkat, kaszinóinkat... Megmaradtak még ezek a 
rendezvényeink, ahol több ember összejön, ahol régi ismerősök és barátok talál
koznak, örülnek és ünnepelnek, s úgy érzik, hogy egy közösséget alkotnak.

-  És milyen érzés olykor-olykor hazajönni? Ha még egyáltalán úgy érzi, hogy 
hazajön, hiszen több, mint egy évtizede él már Budapesten.

-  Természetesen úgy érzem, hogy hazajövök, és ez mindig megindító és meg
rendítő érzés. Sokszor elmondtam már, nekem nem az utcák, nem a terek hi
ányoznak -  ugyanis érett fejjel, 47 éves koromban hagytam el a szülőföldemet 
-, hanem az emberek. Itt nem kell alkalmazkodni és alakoskodni. Nyíltabbak 
és őszintébbek, és demokratikusabbak vagyunk, mint az anyaországi magyarok, 
akik irigyek, agresszívek, zsugoriak, és... hadd ne soroljam tovább.

-  A 75 éves Németh Istvánról szóló köszöntőjéből egyértelműen kicsengett, 
hogy nagyra becsüli írói munkásságát. Kit tart még jelentős egyéniségnek a vaj
dasági magyar irodalomban?
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-  Szenteleky Kornél emlékét és irodalomszervezői tevékenységét nagyra érté
kelem, de igazi életművet Herceg János alkotott. Regényírásunk álló csillaga Gion 
Nándor, aztán a már említett Németh István, akinek azért publicisztikai opusáról 
sem szabad megfeledkeznünk. Kivételes személyiség volt Kopeczky László, aki
-  többször hangsúlyoztam -  nem tudott ugyan egyetlenegy jó kötetet sem ösz- 
szeállítani, és regényíróként sem állta meg helyét, de az ún. félperces novelláival 
egyedülállóan maradandót alkotott. S akkor említsük meg a költőket is, Fehér 
Ferencet, Ács Károlyt, Domonkos Istvánt... Ügy gondolom, Podolszki József jó 
verseiből is lehetne egy kiváló kötetet kiadni... Aztán természetesen itt vannak 
a fiatalok, akik értékes és érdekes új fejezetet kezdtek irodalmunkban, s akikkel 
mélyrehatóbban kellene foglalkozni...

-  Mennyire ismerik Magyarországon a vajdasági magyar irodalmat? Né
hány évvel ezelőtt igen elszomorító és lesújtó volt hallanom egy országos vers- 
mondó vetélkedőn egy irodalomtörténész szájából, hogy sajnálja, de beismeri, 
nem hallott még Sziveri Jánosról és Domonkos Istvánról. Arról a Domonkos 
Istvánról, aki Kormányeltörésével egyetemes magyar irodalmi műremeket al
kotott, s vele megihletett számtalan kortárs költőt Arról a Domonkos Istvánról, 
aki immár Svédországban él és több évtizede már nem is írt egy sort sem, ám 
mégis most díjazta munkásságát az anyaország...

-  Sajnos a helyzet változatlan. íróinkat, költőinket nem ismeri sem az anya
országi irodalmi elit, sem a könyvkiadás, sem az olvasók. Kivéve azt a néhány 
alkotót, aki egy-egy politikai páholyhoz tartozva kiváltságokban részesült. Már 
jó néhány jeles könyvkiadó házzal és szerkesztővel beszéltem, s győzködtem, Her
ceg János munkáiból például egy korszerű, értékes kötetet tehetnének az olva
sók asztalára, ha vállalkoznának a kiadására, de süket fülekre lelt a javaslatom. A 
magyar írók és a magyar irodalom elvesztette társadalmi presztízsét. Felbomlott 
minden, de semmi más nem alakult ki helyette. Pedig bizonyos állami feladatok 
nem szüntethetők meg a nemzeti kultúra ápolása, az ún. hungaricumok megte
remtése és megőrzése terén. Gondolok itt például a magyar klasszikusok ismer
tetésére, egyes szerzők, mondjuk Zrínyi Miklós, a magyar barokk irodalom jeles 
képviselője kritikai kiadásának vállalására, az elsőkötetesek támogatására, és a 
teljes határon túli magyar irodalomnak az egyetemes magyar irodalom vérkerin
gésébe való helyezéséről. De hát jelenleg mindent a pénz ural!

(2005)
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A TANÁRNŐ
Beszélgetés Hózsa Éva irodalomtörténésszel

Nagyon sok szép közös kirándulás és em
lék köt bennünket össze, megannyi eszmecse
re, késő estébe nyúló beszélgetés, pályakez
dőként az azonos munkahely... A megszent- 
ségteleníthetetlen barátság, amelyre nagyon 
büszke vagyok. Tudásával szakmai tapasz
talatával emberszeretetével segítőkészségé
vel türelmével következetességével... -  és 
tudnám még, ám nem merem fokozni mert 
lelki szemeimmel látom, most int le: olyan 
ember ő, aki dicshimnuszokra vágyik?! -  
messze kimagaslik mindenik közül. Példa
kép. Egyéniség. Nem találkoztam még olyan 
közös ismerőssel (lett légyen az diák is), aki 
nevére ne kapná fel a fejét, s ne mosolyogna 
jóindulattal: igen, ő az a Tanárnő, aki megér
demli a „határozott” névelőt és a nagybetűt.

-  Hosszú éveken keresztül középiskolai tanárként dolgoztál egy olyan mun
kahelyen, ahol megbecsültek mind a kollégák, mind pedig a tanulók. Soha nem 
panaszkodtál arra, hogy rosszul éreznéd magad köztük, aztán mint derült égből 
a villámcsapás terjedt el a hír Szabadkán, otthagyod a gimnáziumot, és az újvi
déki Bölcsészkarra mész. Miért?

-  Huszonhárom évig voltam középiskolai tanár. Diplomázás után rögtön 
munkát kaptam az Egység TMASZ-ban, ahol kilenc-tizedikeseket tanítottam, 
majd három év után, az iskolareformmal átkerültem a megújhodott Svetozar 
Markovid Gimnáziumba. A magyar nyelv és irodalom mellett (amelyet környe
zetnyelvként is tanítottam) előadtam lingvisztikát a kulturológia szakon, vala
mint német nyelvet is három évig. Ez idő alatt rengeteg szépet éltem át a kol
legiális kapcsolatok révén is, és a tanulók részéről is. Valójában egy védett kör
nyezetben dolgoztam, s olyan szerencsecsillaggal a fejem felett, hogy hagytak is 
dolgozni. Ötödikes korom óta a tanári pályára készültem, s hogy jól választottam, 
arra itt döbbentem rá. Nem is tudnék mást csinálni. A legnagyobb sikerélményem 
mindig az volt, amikor a rossz tanulók is igyekeztek nálam teljesíteni, amikor 
szégyelltek alábbhagyni. Nem volt igényem a továbbtanulásra, a karrierépítésre.
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Úgy beszéltek rá. Először egy vizsgatanítás alkalmával dr. Horváth Mátyás hívta 
fel a figyelmemet a Magyar Szóban megjelent pályázatra, amit ugyan én is elolvas
tam, de nem érdekelt a magiszteri titulus. Ő mondta, kár lenne, ha nem próbálnám 
meg. Újvidéken végeztem el a kurzust, nagyon elégedett is voltam az előadókkal és 
a tanfolyam minőségével, jó volt felfrissíteni a tudásomat. A folytatáshoz viszont 
megint csak bátorításra volt szükségem, amit viszont dr. Bányai Jánostól kaptam 
meg. 2000 februárjában aztán átkerültem az egyetemre... Nem érzem a hűtlenséget, 
hiszen azóta is figyelemmel kísérem azokat a nemzedékeket, amelyeket tanítottam. 
De szükségem volt a váltásra. Felüdülést hozott az új környezet, az új munka. Végre 
alkalmam van a kutatásra is, ugyanakkor pedig a diákoktól sem váltam meg. Meg
tiszteltetés a számomra, hogy olyan értékes embereket fedezhetek fel, hogy olyan 
tanulókkal dolgozhatok, akik a szakmát tovább viszik, akik a jövő nemzedékét ne
velik majd, s akik remélhetőleg túlszárnyalják a tanárukat.

-  Nem volt nehéz a váltás?
-  De igen. Sokáig visszatekintettem, de most már jól érzem magam a tanszéken 

is. Ismét megtaláltam a belső harmóniát, amire nagyon nagy szükségem van ah
hoz, hogy jól végezzem a munkám. Mert szeretem azt, amit csinálok. Középiskolai 
tanár koromban is sokat kutattam, hogy mindig újat vigyek be egy-egy téma fel
dolgozásába (ezek a feljegyzéseim megvannak még ma is), akkor is nagyon örültem 
annak, ha rájöttem egy-egy új összefüggésre, ha rábukkantam egy-egy új adatra. 
Nagyon szeretek utazni. Nos, a kutatás is egy fajta helyváltoztatás -  szellemi utazás.

-  Első könyved, A novella új neve című voltaképpen a doktori disszertációd, 
amely Mándy Ivánnal és prózájával foglalkozik. Miért épp Mándy? Ő az egyik 
kedvenc íród?

-  Nincs kedvenc íróm, de ha lenne, akkor sem árulnám el. Eddigi munkám 
során mindig az egész irodalomtörténettel foglalkoztam, s mindig arra törekedtem, 
hogy minden íróban-költőben megtaláljam azt a motiváló erőt, ami miatt a diák 
előveszi a művét és elolvassa. Mindig azt tanítottam, hogy az irodalomnak lételmé
leti vonatkozása van, afféle jobbító energiája, fontos helye és szerepe az önmegértés
ben, a gondolkodásban. Minden szöveg rólunk szól. Rengeteg levelet kapok egykori 
diákjaimtól, amelyekben arról számolnak be, hogy bizonyos helyzetekben megér
tették azt, amit egykor egy-egy mű kapcsán mondtam nekik. Vagy e-mailen elkül
denek egy-egy idézetet, fejtsem ki a véleményemet róla. Vagy találkozók velük az 
utcán, s bevallják, hiányzik az életükből a magyar dolgozat... Mert azokban mindig 
igyekeztem személyes kapcsolatot teremteni velük. Csak nekik szólva elmondani a 
véleményemet. Levelezni velük. Ami kamaszkorban nagyon fontos... Szóval most 
élem át érzelmileg ezeket a középiskolai sikereimet. No de azt kérdezted, miért épp 
Mándy foglalkoztatott? Engem elsősorban a novella műfaja érdekelt (valamikor 
titokban én is írtam novellákat), s mivel akkor jelent meg a Mándy-monográfia, 
valamint a Légyvadász című kötet, amely nagy hatással volt rám, hát jó kutatási 
témának ígérkezett, hogy prózái (amelyek különös ,„mozis” technikával készültek, 
s igen érdekes vizuális élményt nyújtanak a számítógéphez szokott olvasóknak), 
túlhaladják-e a novella hagyományos kereteit vagy sem.
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-  Második köteted, az Idevonzott irodalom tavaly év végén jelent meg. Mit 
tartalmaz ez a munkád, s mi sugallta a címét?

-  A tanulmányaim, esszéim, kritikáim közül válogattam össze a tartalmát -  
tehát sok mindent, amivel eddig foglalkoztam, amit én idevonzottam. De a cím 
mást is fedhet: az irodalomtudomány újszerű értelmezését, a régiónk nyitottságá
ra vagy zártságára is utalhat. Mindenki tetszése szerint értelmezheti.

-  Az egyetemen vajdasági magyar irodalmat is tanítasz, jóllehet ez szerepel 
legkevésbé az iskolai tantervekben. Mi a véleményük erről a hallgatóknak?

-  Mi tagadás, a tanterveink régiek, az oktatáspolitikánkon is változtatni kel
lene, de mi a jövő magyar nyelv- és irodalomtanárait képezzük, akiknek érte
lemszerűen az egyetemes magyar irodalommal kell megismerkedniük. Amikor a 
harmadik évfolyamon elkezdem ezt a tantárgyat előadni, mindig megállapítjuk: 
milyen kevés olvasója is van a vajdasági magyar irodalomnak, milyen szegényes 
a kritikai életünk, mennyire nem értékeljük azt, ami a miénk. Mindenesetre van 
egy olvasmányjegyzék, amit örököltem elődeimtől, s amit igyekszem mindig fel
újítani, s amivel meg kell birkózniuk a hallgatóknak. Aztán a vizsgán örömmel 
hallom: milyen izgalmas volt számukra a felkészülés! Felfedeztek maguknak egy- 
egy könyvet, megszerettek egy-egy írót, verset, s mennyire feltöltődtek.

-  A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon is tanítasz, ugyanak
kor rengeteg pedagógussal is tartod a kapcsolatot, tehát „ testközelből” látha
tod, hol szorít a cipő, miért panaszkodnak az oktatók, miért utálnak iskolába 
járni a diákok...

-  Kétségtelen, hogy az utóbbi évek rányomták bélyegüket az iskoláztatásra. 
A bezártság tönkreteszi a munkakedvet. Magam is végigéltem azokat az időket, 
amikor még a szakköröket is megtiltották. Az elszegényesedés elkedvetlenít ta
nárt, diákot, szülőt egyaránt. Ám tudom, ma is vannak tanáregyéniségek, akik 
személyiségükkel át tudják hidalni a problémákat, és meg tudják szerettetni tan
tárgyukat. Mindig vallom: „Előbb a tudás, utána a mutatvány!”’. Tudásszomj, 
szakmai felvértezettség, szorgalom, állandó motiváltság és kulturális igény nélkül 
a legújabb módszertan és csodatechnika is csődöt mond.

(2005)
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AZ ÉRTŐL AZ ÓCEÁNIG
Beszélgetés Dudás Károly íróval, újságíróval

Egy képzeletbeli utazásra hívtam ezút
tal a főszerkesztőmet. Ez kettőnk esetében 
azért rendhagyó, mert képzeletben, együtt, 
még soha nem jártuk be azokat a vidékeket, 
amelyeket külön-külön igen jól ismerünk 
(persze más szemmel és szemszögből látva és 
láttatva őket), s ahol olykor, egy-egy élőújság 
kapcsán találkozni is szoktunk -  egy szín
padon... (Egykoron divatos volt szerkesztő
ségünkben egy szólásféleség. „Hová mentek? 
Szöktök mi, ti kutyák...” -  vetette utánunk 
valahol a főszerkesztői asztal és a liftajtó 
között, ha terepre indultunk fotós kollégám
mal. Olyan természetességgel, mint amikor 
a távozó után löttyintik ki a lavór vizet, sze
rencsét kívánva. „Ahová a madár se jár...”
-  surrantunk le sietősen a lépcsőn, nehogy 

valami útközben eszébe jusson -  „Csak a Dudás Karcsi...”)

-  Induljunk el az Értől. Az annyiszor megénekelt Csík-értől, amely akár 
szimbóluma is lehetne életednek, írói munkásságodnak. Milyen élményanyag
gal gazdagított? S hogyan látod ma ezt a gyermekkori világodat? Elvitt az Óce
ánig?

-A  Csík-ér, ahogy azt az ifjúsági regényemben, A gyalogtörökben megírtam, 
a kalandozások színhelye volt, s noha egy regény nem a valóság hű mása, ez mégis 
a valóságban is így volt. Fateknőt alakítottunk át csónakká, s ezzel csónakáztuk 
be a Csík-ér árterületét, apámmal és a cimboráimmal pedig szalmahordó kosár
ral csíkhalakat fogtunk. Több zsák kiváló, egészséges csíkhalat. A víz tiszta volt, 
zsombékokkal tarkított, a nádasok teliteli vízimadarakkal. Csodálatos világ volt 
ez. Igaz, időnként ez az árterület kiszáradt, de aztán valahogy ismét megtelt víz
zel, s ez mindannyiunknak reményt adott arra, hogy az életünket jelképező erecs- 
ke akár a Tiszán meg a Dunán keresztül, eljut az óceánig. Aztán ez a csodálato
san tiszta vizű Csík-ér, akár az életünk is ebben a kisebbségi létben, egyszer csak 
elmocsarasodott, kiszikkadt, elszennyeződött. De ma is arról regél, hogy nem 
szabad feladni a reményt. Tudniillik a Csantavéren maradottak minden évben
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megszervezik a világba szakadt és az otthon maradt csantavériek találkozóját épp 
ennek a Csík-érnek a partján, hogy egy picit visszavarázsolják a régi világot. Az 
alkalomból kitisztították, kiszélesítették a medrét. Megint csörgedezik benne a 
víz, megint be lehet a partját járni... Ez valami hasonló ahhoz az élményhez, amit 
riporterként Szerémségben, Maradékon, Satrincán, Dobradón éltem át, először 
szembesülve a mi pusztulásnak indult magyar világunkkal. Pont akkor érkeztem 
Szerémségbe, amikor lakat került az utolsó magyar művelődési egyesületre, ami
kor becsukták az utolsó magyar iskolát. A Szakadó című könyvem megjelenése 
épp azért késett öt évet, mert ezeket a tényfeltáró riportokat soroltam be a köte
tembe, azokat az írásaimat, amelyről a Fórum szerkesztője, egy köztiszteletben 
álló tanár azt mondta: „Kolléga, mikor járt maga Szerémségben? Ma már sokkal 
kedvezőbbek ott a dolgok, mint ahogyan ön azt érzékeltetni akarja..” Hát persze, a 
szocialista önigazgatású Jugoszláviában arról szó sem eshetett, hogy a testvériség- 
egységben a magyarságnak ne legyen jó, és nem igaz, hogy becsuknak iskolákat, 
és nem igaz, hogy lelakatolnak magyar művelődési egyesületeket, azt én rosszul 
láttam. Dehogy! Amit leírtam, az hosszú és alapos utánajárás után tiszta és egy
értelmű lenyomatai voltak a valóságnak. S itt kanyarodok vissza egy kis kerülővel 
a Csík-ér példázatához, hogy nem szabad feladni a reményt. Mi történt ugyanis? 
Évtizedek múltán ismét vannak magyar művelődési egyesületek Szerémségben, 
ismét van anyanyelvápolás a kisegítő magyar tagozatokon és az óvodákban. A 
hamu alá nyomott magyarság felparázslott, felizzott.

-  Eljutottunk tehát az Óceánig? Természetesen a jelképes Óceánig. A közös
ségig> amely nélkül, sokszor hangsúlyoztad, nem lehet író az író, nem lehet új
ságíró az újságíró, vagy politikus a politikus.

-  Noha én nagyon helyhez kötött ember voltam mindig, hetedikes koromban 
jutottam el először a tengerig, akkor is jutalomutazásként (a Jó Pajtás Nyomolva
só versenyén való sikeres szereplésemért), mégis azt mondhatom, hogy a Csík-ér 
partjáról és Csantavérről, a kis közösségből igenis eljutottam a nagy közösségig. 
Gyászőrséget álltam politikusként, a VMDK egyik vezetőjeként Antall József mi
niszterelnökünk -  az első miniszterelnökünk koporsója mellett, aki először fo
galmazta meg, hogy lélekben 15 millió magyar miniszterelnöke, s ezen túl a sors 
olyan kegyben részesített, hogy pályám során számtalan nagyszerű emberrel, a 
nemzet nagyjaival, kiválóságaival találkozhattam: Illyés Gyulával, Nagy Lász
lóval, Weöres Sándorral, Sütő Andrással, Csoóri Sándorral... De Bessenyei Fe
renccel, Sinkovits Imrével is barátságban voltam. Latinovits Zoltánnal többször 
iszogattunk együtt, és többször készítettem vele interjút. De a sportélet nagyjairól 
is szólhatok: Papp Lászlóval heteket töltöttünk együtt a patai edzőtáborban, mert 
két évig a Képes Ifjúság sportújságírója is voltam, szoros kapcsolat fűzött Puskás 
Öcsihez, Grosics Gyulához... S bizony a Csík-ér partjáról eljutottam Teller Ede 
világhírű atomfizikushoz is, meg Béres doktorhoz is.

-  Az otthon, az anyaföld, a szülőföld, a haza... mind-mind olyan fogalmak, 
amelyekről gyakran írsz és gyakran vitatkozol. Neked hol a hazád?

-  Ha a szülőföldet említed, akkor természetesen Csantavér jut eszembe. De 
Csúza is, meg Vörösmart, meg Sepse, Laskó, Székelykeve, Lendva, akárcsak
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Göntérháza a Muravidéken. Persze eszembe jut még Eger is, meg Hatvan is, meg 
Szeged is... Az már nyilvánvaló, hogy nekem a sors nem adta meg, hogy hazám 
legyen, s ezt elég sokszor leírtam. Viszont van egy kishazám, amit Illyés Gyula ezt 
sokkal szebben fogalmazott meg -  Haza a magasban -, de én inkább a kisházát 
használom. Erről sokat beszélgettünk Sütő Andrással, Csoóri Sándorral. A kisha- 
za tulajdonképpen jobb híján a haza, de hát nagyon jó, hogy van, ez a szülőföld, 
és tágabb értelemben a szülőföld, ami alatt nemcsak Csantavért értem, hanem 
bizony a Drávaszöget is, Szerémséget, Dél-Bánátot is. Más-más tájegységek ezek 
ugyan, de legalább annyira ismerem az ott élő magyar emberek gondjait, mint 
amennyire engem ismernek ott. Ez egyfajta biztonsággal vértezi fel az embert.

-  Ha nincs hazája, csak kishazája az embernek, akkor honnan és miképp 
szívhatja magába a hazaszeretetei, azt a mély érzést, amelyet nagy költőink 
megénekeltek, amelyről olykor-olykor te magad is szólsz vezércikkeidben, s 
amit, sajnos, a mai fiatalok már nemigen értenek és éreznek.

-  A hazaszeretet nyilvánvalóan, hogy a saját gyökereinkbe való kapaszkodást 
jelenti. Nem nagyon divatos ma erről beszélni. S hogy miért, ennek is mélyek a 
gyökerei. Ebben a régióban megpróbálták, elsősorban a magyarokat megfosztani 
nemzetiségüktől, magyarságuktól, történelmüktől, anyanyelvűktől. A történe
lem hozta így. Mindig úgy gondoltuk, hogy a Romániához csatolt Erdélyben élő 
nemzettársaink, vagy az egykor még Csehszlovákiához tartozó felvidéki nemzet
társaink vannak súlyosabb helyzetben, mint mi, délvidékiek. Kiderült, hogy mi 
vagyunk a legsúlyosabb helyzetben. Egyrészt megtizedelték ezt a közösséget, az 
értelmiségét lefejezték, világgá üldözték az évek során. Legutóbb, nem is olyan 
régen a legnagyobb megpróbáltatásokat éltük át, és nem a fizikai megpróbáltatá
sokat tartom súlyosabbaknak, hanem azt a lelki megpróbáltatást, ami az emberi 
agyakban, szívekben ment végbe. Megfosztották ezt a közösséget a magyarságtu
datától, itt vallották magukat a legtöbben jugoszlávoknak. Fából vaskarika! Egy 
magyar ember hogy lehet délszláv? Akinek olyan csodálatos múltja, történelme, 
irodalma, költészete van, mint a magyar embernek, az hogy lehet jugoszláv?! 
Mindig irigykedve hallgatom a nagy nemzetbelieket, az angolokat például, hogy 
milyen büszkék, hogy angolok, a franciákat, hogy franciák, a németeket, hogy 
németek... Még a szerbek is büszkék arra, hogy szerbek és hogy van hazájuk (bár 
most a velünk együtt élő szerbeket ugyanazok a gondok nyomasztják, mint ben
nünket Trianon idején, hogy kihúzzák a lábuk alól a hazájukat, és alig marad más, 
mint egy talpalatnyi terület). Jugoszlávia az én számomra soha nem jelentette a 
hazát. Az ún. titói jóléti ország sem volt nekem igazán a hazám, hiszen pontosan 
tudtam, hogy Tito partizánjai -  Tito beleegyezésével -  végezték ki több tízezer 
nemzettársamat. Az is nyilvánvaló, hogy ahogyan Jugoszlávia, úgy Szerbia sem 
lehet a hazám. Volt viszont egy pillanat, amikor felcsillant annak reménye, hogy 
az anyaország igazi anyaország lesz, és igazi haza is lehet, de hát a 2004. december 
5-ei népszavazáson kiderült, hogy egy mostoha ország és nem anyaország. Nem 
kíván bennünket magához ölelni, visszafogadni. Magyarország sem lehet haza. 
Jobb híján, marad a kishaza, a szülőföld, ahonnan olyan batyut kaptam, ami nem 
nehezék volt utam során, hanem inkább erősítés.
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-  S mi volt abban a batyuban?
-  Olyan családban nőttem fel, amelyből nemes egyszerűséggel -  nem hival

kodóan -  sugárzott, hogy mi magyarok vagyunk, és jó, hogy magyarok vagyunk. 
Nem büszkélkedni kell ezzel, hanem tudomásul venni. Mély lelki nyugalommal, 
bölcsességgel és méltósággal gondolni arra, micsoda nagy dolog az, hogy mi itt 
vagyunk, megmaradtunk magyarnak. Micsoda történelmünk van, hogy Mátyás 
király birtokán élünk Csantavéren (Mátyás király édesanyjának, Szilágyi Erzsé
betnek adományozta Csantavér-pusztát és én ezt pontosan tudtam gyermekko
romban. Tele volt legendával a határ, egyszer ezeket is meg kellene írni, bár cse
repeiben mindez már ott van a prózáimban. Már Csantavér neve, a csont és vér 
is arról regél, hogy valamikor ezen a vidéken a zentai csatával nagyjából azonos 
időben itt is dúlt egy kisebb csata, amelyben a magyarok leverték a törököket. 
Máris eljutottunk a Töröktemetőig, meg a Huszár-tanyáig, amely fölött legendák 
lebegtek. A Huszár-tanya tulajdonosa nem tudott egyetlenegy nyugodt éjszakát 
eltölteni, mert éjféltájt mintha egy nyolclovas hintó vágtatott volna át a tanya
udvaron, zörögtek a kerekek, dübörögtek a paták, s ilyenkor kidobta az ágy. Ott 
ébredt fel, szó szerint az ágy mellett...), aztán micsoda irodalmunk, micsoda vi
lágraszóló költészetünk van! Ezt tanultam Takács Gáspár plébános úrtól, akinek 
a háta mögött hosszú ideig ministráltam. Aztán később a szabadkai gimnázium
ban Csetvei Mária magyartanárnő nagyszerű előadásait hallgatva, minden zugot 
belengett Kosztolányi szelleme... Nos, a mai fiatalok mindezt nem élték, nem élik 
át. Deák Ferenc Légszomj című drámájának a végszava -  a dráma az 1971-ben 
szerkesztett Tükör című kötetben, vagyis a Vajdasági Magyar Irodalom Évköny
vében jelent meg, ahová nekem is több írásomat beválogatták, s ez lett volna íróvá 
válásom első lépcsőfoka, ez lett volna az első kötetem, de a hatalom az éj leple alatt 
bezúzta, egy grafikai szerkesztő egyetlenegy példányt kicsempészett a nyomdá
ból, így maradt meg ez a darab, amit most a kezemben tartok -  így szól: „Ne legyél 
nagy magyar, nem ezt kérem tőled, de legyél annyira, hogy élj”.

-  S ehhez tartod magad? Ez az útmutató számodra? Mondjuk, amikor a ve
zércikkeidet írod...

-  Igaz, hogy Deák Ferenc idősebb tőlem, de ez a gondolat, körülbelül ugyan
ebben az időben már bennem is megfogant (pontosan negyven évvel ezelőtt, 
1967-ben jelent meg az első novellám a Hídban). Ez csak egy izgalmas véletlen 
egybeesés. A vezércikkeim körül óriási viták dúlnak az irodalmi berkekben. Az 
ifjú titánok bírálata szerint magyarkodok, ugyanakkor az olvasóktól meg renge
teg biztató levelet kapok. Vezércikket az ember a lelkiismeret ébren tartása vé
gett, figyelemfelkeltés céljából ír. Picit talán az én ízlésem szerint is túl harsányak 
ezek az írások, de a vezércikknek ilyennek kell lennie. Az utóbbi időben itt írom 
meg azt, amit látok, gondolok. Itt, meg a nekrológokban. Ostobaság nekrológokat 
dicsérni, de azt hiszem, a legjobb nekrológírók egyike vagyok jelenleg. Nagyon 
fájdalmas dolgokról szólnak ezek az írások, s talán egyszer ezért kellene kötetbe 
rendezni őket, mert nemcsak az árnyékvilágba költözött kiválóságainktól, leg
nagyszerűbb embereinktől, nemzeti nagyságainktól búcsúzom el, akiknek még 
volt tartása, tehetsége, lelkiismerete, felelősségérzete a közösség iránt, de ilyenkor

129



mindig szólnom kell fogyatkozásunkról is, elerőtlenedésünkről, elszegényedésünk
ről, a peremre szorulásunkról, az elárvulásunkról is. Tanítómesterem, Illyés Gyula 
szavai szerint egy valamirevaló író (vagy legalább írástudó) embernek a kisebbségi 
létben arról kell írnia, ami a lába alatt ég. Mert az olvasó is arról akar olvasni. Arról, 
ami az ő lába alatt ég, az ő sorsáról, az ő életéről. Ma nincsenek ilyen riportok, ilyen 
novellák, ilyen szociográfiák, ilyen tanulmányok. Ma csak szövegek jelennek meg. S 
miért nem születtek drámák, nagy drámák az elmúlt években?! Néha leintenek a kol
légák, körültekintőbb, elnézőbb legyek a fiatal toliforgatók iránt, hiszen pályám kez
detén én sem írtam mindjárt jól. Dehogynem! Másodéves egyetemi hallgatóként arra 
ébredtem, hogy Vicsek Károly filmrendezővel a kopácsi vizeken csónakázunk, mert 
jelen akartunk lenni a kopácsi halászok s az ő jogaikat, megélhetésüket veszélyeztető 
Szerbiai Erdőgazdálkodás pörlekedésénél. Ebből született egy kőkemény riport Sza
kadozó hálók, keserű emberek címmel, amire ma is büszke vagyok. Én végig pörle- 
kedtem az életemet -  és nem lettem bölcsebb. Talán sokkal nyugodtabb életet élnék, 
ha nem pörlekednék, ha belenyugodnék abba, ami úgyis vár rám. Dr. Bányai János 
fejtegette a tóthfalusi értelmiségi kerekasztalon, hogy az írónak játékosnak és nem 
harcosnak kell lennie. Én szeretek játszani, minden szempontból, de ennek a meg
állapításnak ellent kellett mondanom. A körülmények arra késztetnek bennünket a 
kisebbségi létben, hogy bizony harcosok legyünk. Sütő András szerint, aki a közösség 
felvigyázójának szegődik, annak példamutatása rendkívül fontos, és ha cserben hagy
ja a közösségét, tudnia kell azt is, hogy minden ilyen cserbenhagyáskor a közösség 
túlélési esélye csökken.

-  Azt mondtad, egy kínai mondás szerint a férfiembernek három fontos feladata 
van: egy gyereket kell nemzenie, egy fát kell ültetnie és egy könyvet megírnia...

-  Mindet teljesítettem. Sőt az utóbbi kettőben túlteljesítettem. Igaz, hogy azoknak 
a fáknak a gyümölcsét, amiket én ültettem, már más élvezi, mint ahogyan azoknak a 
termőföldeknek a hasznát is, amelyet őseink megőriztek nekünk, de ez a kisebbségi 
sorsnak a velejárója, amivel sohasem lehet megbékélni, s az ember ott tesz ellene, ahol 
tud: írásban, cselekedetekkel. Ha az írástudó komolyan veszi önmagát és a közösséget, 
amely kibocsátotta, akkor odaszegődik a bölcsesség kövének keresői mellé. A maga 
kis tehetségével hozzájárul ahhoz, hogy a közösség megmaradjon. Az író embernek a 
novella-, regény- és versteremtés mellett ott kell lennie az agyának valamelyik rejtett 
zugában az is, hogy ezt a közösséget (amelynek megértése, bizalma, melege nélkül 
senki és semmi) szolgálnia kell. Márai Sándor, a másik tanítómesterem szerint, ha 
az értelmes emberek nem vállalják a politikai vezetést és a közösségi terheket, ak
kor jönnek az alkalmi politikusok, a bunkók és a zupás őrmesterek és ők irányítják a 
sorsunkat. Mindenütt a Kárpát-medencében az önszerveződés mellé odaálltak a kö
zösség legkiválóbb emberei: Erdélyben Sütő András, Markó Béla (a magyar irodalom 
jeles szonett írója!), Tőkés László, a Felvidéken Dobos László... Félretették az írást és 
próbálják ezt a közösséget jó irányba terelni. Ez nem a novellaírás ideje. Most bizony 
a közösség felemelésének, a gödörből való kiemelésének az ideje van. A lelkiismere
tem tiszta: amit meg kellett tenni, megtettem. Majd eljön egyszer még a novella- és a 
regényírás ideje is, bízom benne.

(2007)
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AZ ÍRÓK FELELŐSSÉGE HÁROMSZOROS
Beszélgetés Serfőző Simon költővel

„A hatvanas években fellépő fiatal köl
tők kétféle élményvilággal érkeztek, kétfaj
ta vonzás körében helyezkedtek el. Egyik 
csoportjuk a népi élet tapasztalatát hozta, 
a népi hagyománytól kapta első művészi él
ményéty mestereit Illyés Gyulában, Juhász 
Ferencben, Nagy Lászlóban és Kormos Ist
vánban találta meg. Az új magyar lírának 
ahhoz a vonulatához csatlakozott, amely a 
társadalom morális konfliktusait vizsgálja, 
és a nemzeti történelem drámai eseménye
ivel foglalkozik. Ennek a -  néhány kritikus 
által HETEKNEK nevezett -  csoportnak a 
képviselői Ágh István, Bella István, Buda Fe
renc, Ratkó József Kalász László, Serfőző Si
mon és Raffai Sarolta.” (Pomogáts Béla: Az 
újabb magyar irodalom 1945-1981)

Serfőző Simon (1942) Zagyvarékas környéki tanyavilágban töltötte viszontagsá
gos gyermekéveit. Dolgozott üzemi munkásként, majd népművelő lett, aztán pedig 
a miskolci Napjaink szerkesztőségébe került. Költészetét a magyarságért, hazájáért 
aggódó hang, felelősségteljes, bátor kiállás jellemzi.

-  Ratkó József barátjaként és költőtársaként jelent meg a róla elneve
zett országos versmondó vetélkedőn, Nagykállón. Hogyan ismerkedett meg 
Ratkóval, és egyáltalán hogyan sodródott a Hetek költői csoportosuláshoz?

-  1961-ben Budapesten indult egy új irodalm i lap, az Új írás, am elynek egyik 
szerkesztője Váci M ihály volt, aki költőként és em berként is kö tődött Z em plén- 
Szabolcs-Szatm ár megyéhez. Személyesen is ism erte Ratkót. Az Új írás azzal a 
céllal indult, hogy újra m egszólaltassa azokat az írókat, költőket, ak ik  addig hall
gattak  vagy elhallgatta ttak  az irodalom ban  vagy a közéletben betö ltö tt szerepeik 
m iatt: Tam ási Á ront, Veress Pétert, W eöres Sándort, Nagy Lászlót, Juhász Feren
cet és m ég sorolhatnám ... A m ásik  célja pedig az volt, hogy fiatalokat gyűjtsön 
m aga köré. Az 56 u tán i hivatalos irodalom politika  ugyanis csak azokat, az általuk 
tehetségeseknek m egítélt toliforgatókat tám ogatta  és fu tta tta , ak ik  az ő m ércéik 
és elvárásaik szerint ír ta k  és bontogatták  szárnyaikat. A Tűztánc cím ű antológia
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megjelenése után azonban nagyon gyorsan kiderült, hogy ez a stratégia nem jön 
be; hogy ezeknek a költőcskéknek nagy része verset sem tud írni, nemhogy mél
tón képviseljék a fiatal és egyáltalán az egyetemes magyar irodalmat. Ekkor jelent 
meg egy új nemzedék a palettán Ratkó Józseffel az élen, akikből később Hetek 
költői csoportosulást gereblyéztek össze a szándékunk ellenére.

-  Tehát nem saját maguk keresték egymás társaságát?
-  Helyesbítek: nem volt nekünk semmi bajunk egymással, csak eszünkbe se 

jutott, hogy beskatulyázzuk magunkat. Irodalomtörténeti segédlettel jött létre 
ez a „beosztás”, Kabdebó Lóránt volt a „keresztapánk”. Ezt csak azért említem, 
mert a Kilencek (Utassy József, Kiss Benedek és a többiek) már tudatosan válo
gatták össze magukat, holott jószerével egy évjáratúak vagyunk. A Hetek azért 
volt újszerű és érdekes, mert majdnem mindannyian vidéken éltünk (vállaltuk is 
mindvégig ezt az életformát), s innen akartunk érvényesülni. Ratkó József Nagy- 
kállón, Kalász László Szalonnán, Raffai Sarolta Kalocsán, jómagam Miskolcon, 
Buda Ferenc pedig Kecskeméten telepedett le, csak Bella István és Ágh István volt 
budapesti. Aztán az is jellemző volt ránk, hogy szinte minden műfajban (novel
lában, drámában, esszében, publicisztikában, riportban, szociográfiában...) meg
mártóztunk. Barátságunk igazán akkor teljesedett ki és mélyült el, amikor együtt 
kezdtünk el járni az író-olvasó találkozókra. Bella Istvánnal a katonaságom ideje 
alatt egy kávézóban ismerkedtem össze, Kalász Lászlóval már a leszerelésem után 
egy miskolci irodalmi összejövetelen. „Te vagy az Serfőző Simon?” -  közelített 
felém tárt karokkal, mire én: „Szia, Kalász, mert hallom a hangodról, hogy más 
nem is lehetsz!”

-  Ratkó József különcségéről, szigoráról, hajthatatlanságáról (vagy még 
inkább: hajlíthatatlanságáról) legendák szólnak. Lévén, hogy fiatalabb nála, 
apáskodott Ön felett?

-  Miskolcon éltem, s épp a Napjainkkal ismerkedtem, mert szerettem volna 
bekerülni a szerkesztőségbe. Olvasás közben rádöbbentem, de hiszen ez a lap is a 
Tűztánc eszmeiségét jeleníti meg, s ez nekem nagyon nem tetszett. írtam hát Jós
kának, küldjön már egy-két verset. Mit ad Isten, ő azonnal postázott is két verset, 
amit én boldogan vittem fel a Napjaink szerkesztőségébe megmutatni: „íme, ol
vassátok, ez vers! Látjátok? Essen ki a szemetek...” Az egyik vers hamarosan meg 
is jelent a lapban, s nem sokkal rá Ratkó is a lakásom ajtajában. Reggel hétkor, 
amikor még a feleségemmel nagyban aludtunk. Hej a... cifrázta, mi dolog ilyen 
időben lustálkodni, pirított ránk, és kizavart bennünket az ágyból. „Én Nagykál- 
lón vonatra ültem, ideérkeztem Miskolcra, aztán felszálltam a villamosra, majd 
idegyalogoltam a lakásodig, s te még mindig ágyban?!” Mit volt mit tenni, felkel
tünk a nejemmel. Aztán egész nap csak szédelegtünk, de amíg Jóska ott tartózko
dott, betelt vele a lakás, ő volt az úr, mi meg a szolgák. Nagyon otthonosan érezte 
magát mindenütt, s pillanatok alatt rendet teremtett.

-  Önök heten meg is bírálták egymás munkáit?
-  Természetesen. De ebben nem volt semmi rosszmájúság vagy irigység. Egy

szerűen csak odafigyeltünk egymásra. Mivel én valamennyiüktől fiatalabb vol
tam, pályafutásom kezdete egyértelműen 1961-re tehető, tehát volt mit tanulnom
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tőlük. Nagyon kellemes, nagyon emberi légkör és műhelymunka alakult ki kö
zöttünk az évek során, ami magától értetődően néha kemény (szakmai) vitákat 
is eredményezett.

-  A mai költőkre talán már nem is jellemző ez a szoros kapcsolat és együtt
működés...

-  Az egy korosztályúak szeretnek együtt lenni ma is.
-  A nagykállói Ratkó József Emlékversenyen minden évben megjelenik. Mi

lyen érzés zsűritagként, úgymond élőben végighallgatni a saját és költőtársai 
munkáitf

-  Az az igazság, hogy a saját verseimet nem nagyon szeretem más szájából visz- 
szahallani, inkább magam olvasom fel őket a magam esetlenségével, de legalább 
úgy szólnak a szavak, amiként azok annak idején a fejemben megszülettek. Az 
előző napokban épp Szolnokon, meg Egerben jártam a Költészet Napja alkalmá
ból megrendezett felolvasóesteken. Az érthetőség kedvéért, hadd áruljam el azt is, 
hogy mindez az érzés egy előbbi esemény kellemetlen lecsapódásai. A Rémhírvi
vők című drámámat készültek bemutatni Miskolcon meg Egerben, amikor egy
szer benéztem a próbákra. Belebetegedtem abba, amit láttam és hallottam. Nem 
úgy képzeltem el azokat a szavakat, azokat a mondatokat, amelyekkel a színészek 
akkor kétségbe ejtettek. Szokni kellett ezt a más világot, szokni kellett a színmű
vészet, a színielőadás ízeit. El kellett fogadnom azt, hogy egy színművész (vagy 
ugyanúgy egy versmondó) másképp is értelmezheti mindazt, amit olvas, mint én, 
a költő. Hozzáadhatja a saját személyiségét, gondolat- és érzésvilágát. Persze, ha 
jó a színész, ha jó az előadó... Ezért vagyok minden alkalommal zavarban, amikor 
meghallom verseim címét. Izgulok, szurkolok a versmondóért, hogy ne tévedjen, 
ne tolmácsolja rosszul, ne magyarázza félre a soraimat.

-  Milyen alkalomból született a Sintér idő című költemény, amely mára sem 
veszítette el időszerűségét, hiszen a „nyárfa-egyenességé-röl, a nyíltságról, az 
igazmondás szükségszerűségéről szól az „ország-taposó bűnök”, a „szálláshe
lyeinket elhoppoló idegen kezek” ellenében?

-  A verset felkérésre írtam, Berzsenyi születésének 200. évfordulójára 1976- 
ban. A szombathelyi Életünkben meg is jelent. Noha betűvetéskor az egész Ber
zsenyi-életmű ott kavargott a fejemben, én kimondottan mégis az akkori mára 
célzottan róttam soraimat. Aztán bekövetkezett a nagy rendszerváltásnak mon
dott, vagy nem tudom én, minek nevezett esemény, s azt hittem, a vers örök időkre 
elveszítette aktualitását. Sőt mi több, talán az egész addigi munkásságomat át kell 
gondolnom, felül kell bírálnom. Sajnos nagyon gyorsan kiderült, hogy nemcsak 
hogy hasonlóan, de ugyanígy és ugyanott kell folytatnom, ahol abbahagytam, 
hiszen semmi sem változott. Még súlyosabbak lettek a gondjaink, mint annak 
előtte.

-  Mit gondol, ez a Versírás ideje?
-  Hiszem és vallom, bár sokszor elhangzik, hogy ma nem olvasnak az embe

rek. Nemcsak verset, egyáltalán szépirodalmat. Nem tudom, jó-e vagy sem ennek 
az okát firtatni, felfejteni? Mert az igaz, hogy drágák a könyvek, meg hogy nem 
jutnak el az olvasókhoz, főleg vidéken nem, de... Van egy olyan vétek, bűn is, amit
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maguk a magyar írók követnek el az olvasók ellen. Talán nincsenek is tudatá
ban. Tudniillik a mai magyar vers olyannyira „magamutogató” és személyes lett, 
hogy csak egy szűk, beavatott olvasói réteghez szól. S ezt még a hatályos iro
dalompolitika is elfogadja, így tartja helyesnek, jónak. Hadd szóljon a kánon... 
Felnőtt tehát egy új írónemzedék, amely csak önmagára figyel, s amelynek a 
„szójátékirodalma” egyszerűen nem kell a nagyközönségnek. Tévedés ne essék, 
egyáltalán nem az én feladatom, hogy megítéljem, jó-e vagy sem ez az irodalom, 
vagy hogy ilyen kell-e, hogy legyen a mai magyar irodalom... Én csak úgy gon
dolom, hogy a másfajta ízlés szerint született irodalomnak is esélyt kell adni, 
hogy eljusson az olvasóihoz. Azt tapasztalom ugyanis, hogy az olvasók egyre 
inkább a körülöttük zajló események és az őket érintő kérdések megfogalmazá
sára kíváncsiak, azt szeretnék kimondva és leírva látni tiszta, egyenes beszéd
ben. Illyés szavaival élve, az irodalomnak szolgálnia kell a népet, a nemzetet. Az 
irodalomnak a szolidaritásról, a tisztességről, a becsületességről, az emberségről 
és olyan gondokról kell szólnia, amelyek sorskérdéseink.

-  De hiszen manapság nem divat nemzetben gondolkodni...
-  Ne is legyen divat! Ez nem divat kérdése, hanem mindennapi feladataink 

egyike, hogy erről beszéljünk, hogy a köztudatba építsük, hogy gondolkodni 
tudó embereket neveljünk, akik nem vezethetők, s akik feje nem hajtható igába, 
járomba. Akik felelősnek érzik magukat a mai történésekért, azok nem nyu
godhatnak ebbe bele. Az írók felelőssége pedig háromszoros... Tehát igenis itt 
az ideje a versnek, akárcsak az éneknek vagy a táncnak. Persze van úgy, hogy 
félre kell tenni a tollat és személyes kiállással, bátorsággal, szókimondással kell 
szolgálni a közügyeket, de aztán visszatér az az idő is, amikor megint csak kéz
be kell vennie annak a tollat, akinek az a mestersége. Nem kell mindig Petőfi 
módjára a szabadságért csatát vívni, hanem harcolni kell azért is, hogy a levert 
szabadságban túléljük a szenvedést, a nyomort, a csalódottságot, s ébren tartsuk 
a reményt.

-  „Ős patkány terjeszt kórt”... írta József Attila, de megosztottságunkat, 
vagy ahogyan Ön írta, romlásunkat, megrontottságunkat már Zrínyi, Berzse
nyi is nehezményezte. Most is ugyanez a véleménye nemzetünkről?

-  Magyarországon a kenyérért -  a mindennapi kenyérért nagyon sokan ag
gódnak. Féltik, joggal. Ezt megértem. Valószínűleg kiesett az emberekből az a 
tudat, hogy a mindennapi megélhetőségtől magasabb szempontok is léteznek az 
ember életében. Ide vezetett, ide züllesztett le bennünket az a kor, ami 56 után 
következett. Tudom, lehetett akkor Trabantot, meg hobbi telket venni, meg va
lamiféle biztonságot is nyújtott az a rendszer, ezt el kell ismerni. De egy dolgot 
viszont tudomásul kell venni: azt az erkölcsi erőt, azt a tartást tönkretették, ami 
egy nemzetet nemzetté magasztosít. Lakosokká lettünk degradálva, és elhomá
lyosodott bennünk az együvé tartozás morálja. Talán ezzel lehet megmagyaráz
ni a 2004. december 5-ei népszavazást is, ami Magyarország nagy szégyene lett. 
Úgy vélem, minden tisztességes magyar emberben nagy traumát okozott, akár
csak bennem is. Dehát elhitették az emberekkel, hogy a határon túliak eleszik 
előlük a kenyeret... S itt van az írástudók meg gondolkodók nagy felelőssége,
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hogy az ilyen, s ehhez hasonló eseményekre odafigyeljenek, s rámutassanak az 
aktuális politika pillanatnyi érdekei által megfogalmazódott buktatókra.

-  Amikor prózát ír, rímekben gondolkodik, a költeményei pedig drámákról 
tanúskodnak. Van kedvenc műfaja?

-  A költő, ha prózát ír, nyilván akkor sem iktathatja ki költői eszét. Akkor 
is igyekszik szépen megfogalmazni mondandóját. Vannak ennek nagy mesterei, 
Kosztolányi, Németh László, Csoóri... Amikor riportot írtam, azt is szépirodalmi 
igényességgel tettem. Amikor a Gyerekidő című ifjúsági regénytrilógián dolgoz
tam, akkor abba feledkeztem bele, az okozott nagy-nagy örömöt. Valószínűleg 
drámát már nem fogok írni, mert ahhoz kevés időm van. Ahhoz igazi színházis
merőnek kell lenni, olyan belső titkokat is ismerni, amit egy kívülálló nehezen lát 
meg. Azt hiszem, igazából sosem voltam drámaíró, a drámáimban csak azokról 
az időkről szerettem volna szólni, amiket átéltem. A Rémhírvivőkben az erősza
kos téeszszervezésekről, a megzsarolt emberek félelmeiről, az Otthontalanokban 
a tanyákról, faluról elmenekültekről, elkergetettekről, a városokba kényszerített 
emberekről, akik egy idő után hazavágytak, de nem tudták, hol az otthonuk. Már 
sem ide, sem oda nem tartoztak. A Jövőlátó darabomat egy műkedvelő színját
szó csoportnak írtam a millenniumi évben, s arra a kérdésre kerestem benne 
a választ, hogy vajon miért kellünk mi nyugatnak. István király szájába adva a 
mondatokat töprengek el azon, vajon mivel fizettek ki bennünket. Az arany botok 
meg az egyéb fényességek megérték az áldozatot? S kimondom: „Királyom, most 
fordítottak el tőlünk tégedet is. Nem tudod, mit cselekszel. Ellenünk vétkezel...” 
Vagyis nyugat kifizetett bennünket arany szóval, meg Trianonnal...

-  Ha Délvidéket mondok, mi ju t eszébe?
-  Cseres Tibor Hideg napok című regénye. Meg eszembe jut, hogy apámat is 

behívták katonának abban az időben, és ő is járt a Délvidéken. Két hónap után, 
akkor szerelték le, amikor azokat a területeket is Magyarországhoz csatolták. A 
70-es években, amikor lebontották a zagyvarékasi tanyánkat -  Szolnok megyében 
szüleim voltak az utolsók, akik a végsőkig kitartottak minden fenyegetés ellenére, 
még akkor is, amikor körbeszántották a szállást, s életüket kockáztatták, ha kilép
tek mert az öregség anyámat, apámat is elűzte, a romos tanya padlásán rábuk
kantam édesapám leveleire, amelyeket a háborúból küldött édesanyámnak. Nem 
volt azokban egy szó sem ellenségről, háborúról, gyűlöletről, csak arról, hogy 
anyám vigyázzon magára, húzzon meleg ruhát, ne aludjon a romokon, vegyen 
ki kvártélyt, aztán vásároljon malacot, meg kukoricát... Aztán eszembe jut, hogy 
jártam már Szabadkán Vajda Gábor vendégeként, és kétszer a magyarkanizsai 
írótáborban Tari Pista nagyszerű költő barátom meghívására. Láttam tehát a 
Tisza másik oldalát is. Gépkocsival berobogtuk a tájat, elmentünk Óbecsére is, 
ősz volt, gyönyörű idő, s örült a lelkem, hogy ezt a szép tájat is megismerhettem. 
Remélem, sokáig fog még működni az írótábor, s nem jut a tokaji rendezvény sor
sára, amely 35 év után válságos időket él át az anyagiak híja miatt. Pedig szükség 
van az ilyen együttlétekre, fórumokra, ahol a magyar irodalom a magyar közélet
tel foglalkozhat, bele is szólhat, elmondhatja véleményét olyan kérdésekről, mint 
amilyen például a népességfogyatkozás, az elhaló falvak sorsa, a cigánykérdés stb.
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-  Min dolgozik most?
-  A fiam unszolására kikértem a III/3-as irataimat a történeti hivataltól. Meg 

is kaptam az anyagot, át is olvastam, s nem tudok napirendre térni felette. Olyan 
emberek jelentéseivel szembesülhettem döbbenten, akiket barátként tiszteltem. 
Igen, ez egy dráma témája lehetne, de csak versben fogalmaztam meg csalódása
imat. A besúgók nagyon rafináltan megszervezett hálózatáról kényszerültem hát 
tudomást venni, ami kérdések áradatát veti fel bennem nap mint nap. Az tudvale
vő, hogy azokat az embereket, akiket mocsokban, trutymóban akart tartani a gé
pezet, azokat hogyan, milyen módszerekkel tudott megfélemlíteni, megzsarolni. 
De kiket és miért hagyott futni?! S engem miért nem kísértetett meg? Mint aho
gyan válaszút elé állították szegény Szilágyi Domokost is, s ő nem tudta megtalál
ni a helyes döntést. Mert ilyesmire nincs is helyes döntés. Mi történt volna velem? 
Mennyire vagyunk manipulálhatók? Sajnos arra a végkövetkeztetésre jutottam, 
hogy néhányunkat levadászásra jelöltek ki, hogy példát statuáljanak velünk adan
dó alkalommal...

-  S ilyen megrázó élmény, csalódás után mégis írni tud az emberi tartásról, 
méltóságról, hitről, becsületről -  a rendíthetetlenségről?

-  Amint mondtam már, a költő feladata a szolgálat.
(2007)
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KÜLÖNSZOBÁBAN
Beszélgetés Hurkai Vass Éva költőnővel

A  címalkotást a szerző M i volt a szép 
C.-ben? című verseskötetének egyik da
rabja ihlette. A  többi pedig ezt a beszél
getést...

-  A C Croatiát, vagyis H orvátor
szágot jelen ti, vagy ped ig  ez, ahogyan  
m egírtad, csak a „titkos helyek gyű jtő  - 
neve”?

-  A „titkos helyek gyűjtőnevét” is 
jelenti, természetesen. Azért választot
tam  a C betűt, m ert az nem  köt máshoz, 
nem  asszociál más, m ár m egírt művek
re vagy leírt helyekre, ugyanakkor köze 
van az életemhez, az életünkhöz. Az 
ezredfordulót követő első években m ár 
m egnyugtató biztonsággal átjárhatóvá

váltak az országhatárok, s a 90-es évek balkáni válsága u tán  a családunk 
újra eljutott a horvát tengerpartra 2003 nyarán. Egy Crikvenica mellet
ti kis faluban, Jadranovon kö tö ttünk  ki, amely nem  is m inden térképen 
található meg, mégis az adriai tengerpart egyik legszebb része, teljesen 
érintetlen. Errefelé hideg források törnek fel és festik zöldre a kék tenger
vizet. Hosszú idő után  visszatérhettem  tehát gyermek- és ifjúkori em léke
im színhelyére, de ezek az emlékek szétszálazódtak, aztán újra összeálltak, 
s m ár egy m ásik képet m utattak. M int ahogyan m ár m i is m ások voltunk. 
Tehát C. konkrét hely is, de több is annál. Inkább idő, m int tér: m indaz, 
am i volt. A líra m ögött m indig konkrét élményanyag rejtezik, de CSAK 
erről dög unalm as lenne írn i (és olvasni is). Sokszor vitatkozunk a barát
nőmmel, m ert őszerinte az irodalom  olyasvalami, am inek sem m i köze az 
élethez, am i távol visz tőle. Az én álláspontom  pedig éppen az, hogy, am i 
az irodalom ba bekerül, az is a világ: a világnak a szerző életében, szem
léletében tükröződő képe, mása. Le is írtam  azt a m ondatot, hogy m in 
dent az irodalom ból tanultam , élni is. Hogy Jadranovora eljutottunk, az is 
egy irodalm i olvasm ánynak köszönhető. Felfedeztem, hogy Lovas Ildikó 
egyik szövegében az azonos kezdőbetűjű L. I. m ögött Ladányi István rej
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tezik, akit ism ertem , hiszen 92 előtt a kollégám volt, s ő m ondta, hogyan, 
hol talált szállást C. közelében -  de a versben és az egész kötetben ennek 
m ár egyáltalán nincs túl nagy jelentősége.

-  A z A tlantiszban mégis a z t írod: „ a z  igazi irodalom  akkor az ha van 
társadalm i m ondanivalója

-  Ezt egyik tanárom  m ondta a gim názium ban. S ha tovább olvasod a 
sorokat, érzékelheted a m agam  iróniáját, válaszul erre. Az iskolában utál
tam  a verselemzéseket, m ert m indig a vers eszmei m ondanivalóját kérték 
tőlünk számon, sohasem a versről m int nyelvi konstrukcióról beszélget
tünk. Vagy legalábbis az utóbbiról keveset. Szépirodalmi szöveg kapcsán 
reáliákról beszélgettünk -  m ennyire volt szegény a Hét krajcárban a család 
- , s ezt épp akkor elemezgettük, am ikor naponta akár két kiló narancsot 
is m egvehettünk. Szenvedtem ezektől az ideológiai kötöttségektől. Meg 
attól is, am ikor a hadsereg vagy a város felszabadulásának napjára fogal
m azásokat kellett írnom . Egyszer az egyik korai versemben benne volt az 
a szókapcsolat, hogy húsvéti körm enet. A helyi lap szerkesztője azt java
solta, húzzam  ki ezt a szövegből, m ert nem  jelentethetik meg, valakinek 
még majd szemet szúr. Nem voltam  és vagyok vallásos, lehet, hogy akkor 
még azt sem tudtam , mi is igazából a húsvéti körm enet, inkább ez a fajta 
hozzáállás sértett: hogy egy ilyen „neuralgikus szó” m iatt írjam  át a ver
set. A kkor inkább ne jelenjék meg. A zután az idők során úgy alakult, hogy 
kritikus (is) lettem, s ettől kezdődően m ost m ár saját elhatározás szerint 
elemzek verseket. Egyetemi tanárként a hallgatóim at is arra  igyekszem 
rávezetni, hogy egy-egy verset m int szépirodalm i, nyelvi konstrukciót, a 
szövegmegcsinálás m ódját vegyék górcső alá: m itől vers a vers?, m itől szép 
a vers? A költemény nem  ideológiai, hanem  nyelvi, esztétikai tákolmány, s 
a versbeszédnek működési szabályai vannak.

-  M egint idézlek: „ hegyek és költők alig vannak nálunk...” így gon
dolod?

-  Ezt Gál László írta, őt idéztem. A m agyar rendszerváltás után a vers
beszéd m egszabadult az ideológia ballasztjától, s a mívességre, a szöveg 
m egalkotottságára helyezte a hangsúlyt. A 80-as évekig m egkülönböztet
hettünk  több irodalm i paradigm át: a klasszikus m odernt, az avantgárdot, 
m ásodm odernt stb., a Nyugat, majd az Üjhold lírahagyom ányának tovább
élését (Kovács A ndrás Ferenc, Tóth Krisztina). A 80-as évek után viszont 
jö tt a posztm odern irodalom , ami, úgy tűnik , még m indig egy homályos 
gomolyag -  a mából nemigen lehet megfogalmazni a mát, el kell m úlnia jó 
néhány évtizednek, hogy vissza tud junk  pillantani. A mai, kortárs m agyar 
irodalom  nagyon sokszínű és sokrétű, sok m indent magába foglal -  a ha
gyom ányra való rájátszástól az intellektuális irónián át a m inim alizm usig 
és a rap versbeszédig m inden m egtalálható benne -  ettől olyan nehezen 
behatárolható. A vajdasági m agyar költészetbe, noha itt is nyomon követ
hetők a különféle formaelvek és versbeszédek, m in tha nemigen tö rt volna 
be a posztm odern. Am iről m in t itteni specifikum ról beszélhetünk: a Sym-
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posion által ránk  hagyom ányozódott szabadvers, am iről jóform án m int 
a vajdasági m agyar líra anyanyelvéről beszélhetünk. így írt -  ír Tolnai, 
Dom onkos, Jung, Böndör, Fenyvesi, de az újabb nem zedék tagjai közül is 
jó néhányan. Ügy tűnik , m in tha ez a fajta versbeszéd kissé nehezen integ
rálódna az egyetemes m agyar irodalom ban, hiszen a 60-as évek m ásodik 
felétől itt nálunk  dom inált és terem tett hagyom ányt..

-  Vannak, akik újraírják József A ttilá t, A dyt...
-  Ne gondold, hogy ez könnyű. Én is felhasználom verseimben József 

Attila és más költők sorait, de nem  egyszerűen az utánzás végett, hanem  
azért, m ert ezzel utalni szeretnék hasonló alaphelyzetekre, szituációkra, 
problem atikára, am it „vétek lenne” m ásképp megfogalmazni. Az inter- 
textualitás ugyanakkor sokkal több, m in t egyszerű utánzás. A poszt
m odern irodalom ban épp az a legfontosabb kérdés, hogyan találkozik a 
hagyom ány a m ai megszólalással, érdekessége pedig abban rejlik, hogy 
az utóbbi, a „m ai dallam ” általában m ást m ond, m int az idézett, eredeti 
szöveg (lásd: Parti Nagy Lajos, O rbán János Dénes, Karafiáth Orsolya... 
verseit). És hogy előbbi kérdésedre válaszoljak: igen, kevés míves és a köl
tészetben is jártas költő ír Vajdaságban. S ezt kritikusként, sajnos, ki kell 
m ondanom . Ügy gondolom, m a m ár irodalm i tájékozottság nélkül sem 
olvasni, sem írni nem  lehet. Az is zavaró, hogy nálunk  az am atörizm us és 
dilettantizm us is olykor egybem osódik az irodalom m al. És ugyanakkor 
itt a kis közösségek kultúráját gyakran veszélyeztető jelenség: a vidékies
ség. Ezek nagyon kényes tém ák, de nem igen lehet szó nélkül hagyni, nem 
észrevenni, m egkerülni, ha tisztán ak aru n k  látni. Azt, am i van.

-  M i a z  oka annak, hogy kevés p ró zá t írsz?
-  Nagyon egyszerű a válasz: nem  tudok prózát írn i -  az epika szíve 

a történet, én meg az egyetlen prózakötetem ben, az így  éltünkben sem 
történetet írtam , legfeljebb a m agam  élettörténetét, kihagyásos, lírizált 
prózát, refrénekkel bár nagyon szeretnék, m ert a m ai idők a regénynek 
kedveznek. Nem véletlen, hogy olyan nagy sikerük van az Eszterházy-, 
a Závada- és a Kukorelly-regényeknek. Leom lott a berlini fal, láthatóvá 
váltak a titkos akták, vagyis m egm utatkozik annak  a világnak a fonákja, 
am inek eddig csak a színét lá ttatták  velünk, átértelm eződnek az elmúlt 
évtizedek, fontossá vált a m últat és közelm últat felülíró emlékezet, s ezek 
a történések kedveznek a regény m űfajának.

-  Én viszon t a z t tapasztalom , hogy sem a regények, sem a verseskö
tetek nem találnak el a z  olvasókhoz, ugyanakkor a különféle könnyű kis 
olvasm ányok napról napra népszerűbbek...

-  Kukorelly m ondta: „író az, aki ír, publikál és recepciója van”. A m in 
denkori szerkesztők és kiadók kötelessége, hogy felmérjék, kit vagy m it 
javasolnak kiadásra és népszerűsítenek. Ilyen téren még a könyvesboltok
nak  is tudatform áló szerepük van. Topolya központjában egykor ott voltak 
a Fórum  könyvesbolt kirakatában a legújabb vajdasági m agyar könyvek, 
sorban kirakva, de központi figyelmet kapott, emlékszem, Pap József Híd-
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díjas verseskötete, o tt volt m ellette a fényképe is, így aki naponta arra  járt, 
nem  tudo tt nem felfigyelni a legújabb vajdasági m agyar irodalm i tö rténé
sekre. Én ebből a kirakatból középiskolás korom ban követni tudtam , mi 
történ ik  a vajdasági m agyar irodalom ban, s nagyon szeretném, ha ebben a 
városban, ahol élek (és m ásutt is, pl. m in t amilyen a szabadkai Danilo Kis 
könyvesbolt) , egyszer újra lenne egy ilyen tudatform áló, az irodalm i tö r
ténésekről is inform áló -  és ízlésalakító -  könyvesbolt, értékes irodalm at 
népszerűsítő hely, sziget...

(2009)
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AKI A MÉZZEL CSORGATOTT 
MÁKOS TÉSZTÁT SZERETI

Beszélgetés Závada Pál íróval

Először 1997. október 19-én járt Szabad
kán a Kosztolányi Napok rendezvénysorozat 
vendégeként. Szajbély Mihály irodalomtör
ténész, egyetemi tanár; a MTA doktora, a 
Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudo
mányi Kara Médiatudományi Tanszékének 
vezetője hívta fel rá dr. Hózsa Éva figyelmét, 
mondván: „Elviszek hozzátok egy vidéki fia 
tal írót. Még senki sem ismeri, de nemsokára 
nagyon sikeres lesz.” A jóslat bevált, mert az 
1997-ben megjelenő Jadviga párnája csak
hamar nagy népszerűséget hozott szerzőjé
nek.

„Tizenhárom évvel ezelőtt, ugyancsak 
így, októberben tehát még csak részleteket 
hallhattunk a készülő műből. A közönség jól 
is fogadta eszeket. Aztán az író-olvasó talál

kozó után vendégeinkkel elmentünk a Népkörbe. Valamilyen technikai malőr miatt 
várakoznunk kellett egy kicsit, s eközben beszélgetni kezdtünk az élet kis- és nagy, 
jó és rossz dolgairól. Miközben előbukkant belőlünk egy-egy magvas gondolat, 
Závada benyúlt a táskájába, s kivette a Réz Pál által kötetbe gyűjtött Kosztolányi 
levelezéseket, valahol felütötte azt, és idézett belőle. Aztán csevegtünk tovább, s ő 
alkalmasint megint benyúlt a táskájába, megint elővette a Kosztolányi-leveleket és 
megint felolvasott valamit. És ez így többször is megtörtént. Csak ámulva néztem 
és hallgattam. Még akadémikusaink sem tudnának ilyet, gondoltam, és szégyelltem 
magam, hogy lám, én, aki Kosztolányi városában születtem sem ismerem ilyen jól 
a munkásságát, mint ez a messziről jött fiatalember” -  idézte fel emlékeit dr. Hózsa 
Éva egyetemi tanár.

-  Önkéntelenül is felvetődik a kérdés: ilyen jó  Kosztolányi-szakértő?

-  Amikor ennyien és ilyen nagy érdeklődéssel várnak egy írót itt, Kosztolányi 
szülővárosában, mint ahogyan most engem, akkor az nagyon jó érzéssel tölti el 
az embert, de ugyanakkor zavarba ejtő is lehet, mert én nem vagyok Kosztolányi
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szakértő, csak szeretem Kosztolányi műveit. Az említett kötet, amely 13 évvel ez
előtt jelent meg a Hol-mi főszerkesztőjének, Réz Pálnak köszönhetően még na
gyon friss volt és izgalmas, s mivel ő tudta, hova jövök, a kezembe nyomott egyet, 
hogy általa (is) ismerkedjem a várossal, a környezettel, ahová épp indulni készül
tem. Természetesen mire ideértem, már átolvastam, s egy-egy megnyerő résznél 
ott voltak a bejegyzéseim is. Tehát nem volt ebben semmi ördöngösség. A kötet 
különben nagyon megragadott, hisz Kosztolányi többek között arról is ír, hogy a 
Trianon által leszakított Szabadkán maradt szüleivel hogyan tudja fenntartani a 
kapcsolatát, hogyan tud velük találkozni, hogyan tudnak azok Magyarországra 
átmenni, illetve ő hazautazni. Igen, szeretem Kosztolányi verseit, prózáját, barát- 
kozásait, nagyszerű feleségét...

-  Vannak írók, akikről tudnak, és vannak írók, akiket olvasnak. Kétségte
len, hogy Ön ez utóbbiak közé tartozik, hiszen a Jadviga párnája nagy népsze
rűséget és hírnevet hozott, amit a belőle készített film csak még inkább növelt 
Egy ekkora irodalmi szenzáció után születtek valamilyen elvárásai önmagával 
szemben?

-  Én nem gondoltam arra, hogy szépirodalmat fogok csinálni. Én akkor szo
ciológiai tanulmányokat folytattam, rengeteget utaztam a falvakban (a vállamon 
azzal a hatalmas, régi orsós magnóval), s csak a felmerülő kérdésekre igyekez
tem megtalálni a válaszokat. A diktatúra utolsó évtizedei érdekeltek, azok után 
nyomoztam, s persze volt ebben valamiféle ellenzéki feeling is. Rájöttem, hogy a 
nagymama nem szívesen beszél a múlt század 50-es éveiről, s nem tudtam, miért. 
Hát azért, mert le volt csukva. De miért? Mert nem tudta időre beszolgáltatni a 
fejadagként meghatározott zsírmennyiséget, meg baromfit. Aztán kiderült, hogy 
nagyapa is le volt csukva. A cukorrépát későn vitte ki a vasútállomásra, ott már 
nem vették át, hát hazavitte. De mire hazaért, a kapuban már ott voltak a kar
hatalmiak, akik azzal vádolták, a disznókkal akarta feletetni. Apám akkor ka
tona volt. Leveleket küldött a szüleinek, azzal tartotta a lelket bennük. S ezeket 
a leveleket megőrizték és én megtaláltam és elolvastam őket. Meg lefordítottam 
szlovákról magyarra. így lett kész a Kulákprés című regényem. Én igazából csak 
könyvet akartam írni, nem gondoltam arra, hogy mit szól majd hozzá a kritika, 
meg hogy majd hol lesz a helye a kánonban... Ez volt az első próbálkozásom. 
Beleadtam apait-anyait. Ha nem sikerül, majd félreteszem... Vannak, akik úgy 
indulnak neki az életnek, hogy „én színész leszek”, s ha ez nem sikerül nekik, 
nem tudnak sínt váltani. Az írói munka hál’ istennek nem ilyen. Nem kell felvé
telizni. Én voltaképpen előtte is írtam, csak akkor váltottam műfajt, elkezdtem 
szépirodalommal foglalkozni, s a Kulákprés volt az irodalmi előszoba, mivel ifjú
sági novelláim nem voltak. De nagyon sok írónak voltak/vannak és mégsem volt 
szerencséjük, hogy bejussanak az irodalmi kánonba. Nekem nem voltak ilyen cél
jaim, s ha most véletlenül valaki azt mondaná, vonuljak be a szobámba, mint egy 
szerzetesi cellába, s írjak valamit a mai fiataloknak -  mivel, ugye a Jadviga párnája 
beli generáció már felnőtt -, vagy vegyem figyelembe alkotás közben azt a tényt, 
hogy ma háromszor több nő olvas, mint férfi... hát nem tudom, mit kezdenék 
magammal. Ilyen elvárásokkal, megkötésekkel nem tudnék leülni írni.
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-  A Jadviga párnáján ott a „szerelemszag”, ami eleve megkapó a női olvasók 
számára. De sokaktól hallottam már azt is, hogy a Milota megjelenése óta im
már az a kedvenc regényük... Vitathatatlan, hogy mindkét műve a női léleknek 
hihetetlen gazdag leírását adja. Egy férfi alkotó szempontjából mennyire jelent 
ez kihívást?

-  A régi alkotók is írtak nőkről. Gondoljunk csak Tolsztoj Natasájára. Mindent 
tudunk róla: mit gondol, mit érez, hogyan éli lelkében át a háborút. Én csak új el
beszélői technikát alkalmaztam női szereplőim bemutatására. A Jadviga párnája 
és a Milota is én-elbeszélő regény, vagyis egyes szám első személyében íródtak. 
A Jadvigában először a férj mondja el a magáét, majd amikor az asszony rátalál a 
naplóra, ő is leírja a maga élményeit. Ezek voltaképpen egy férfi és egy nő félresik- 
lott, soha meg nem valósult párbeszédei. Aztán színre lép a fiú, aki nevelőapja és 
anyja szövegeit szétnyirbálja, kommentálja, és saját belső indíttatásai szerint újra 
összeállítja. A Milotában van egy fiatal nő, aki komputerbe írja szerelmi naplóját, 
s keresi élete értelmét, s ezért becsületesen meg is küzd. Igen ám, csakhogy néha 
hamis és csalfa is. Na már most ezt hogy fedjem fel, mint író? Nem leplezhetem 
le úgy, hogy csak beszólok, kedves olvasók, ez most itt hazugság. Belebújok hát a 
testébe, a bőre alá mászom, én mozgatom a csuklóját, s a saját kezével íratom le 
azt is, amiről különben egy nő hallgatna. Szóval blöffölök. Ha bejön, elhiszik. Ha 
nem, legfeljebb azt mondják: „Ilyet egy nő nem mond, nem csinál.” Szóval amek
kora élvezet ez a „bújócskázás”, akkora kockázat is.

-  A Milotaban más is hangsúlyt kap: a méhészet. Mestermű, hogy miként 
jutunk el a méhészet történetétől a méh befogásán át a méhkaptárig és a méz
édes életig, illetve a mézzel lecsorgatott mákos tésztáig... Honnan ez a már-már 
mitikus rajongás a méhekért?

-  Van egy csodabogár férfi szereplőm, Milota György, aki nagyon szeret min
denről beszélni. Számára ez olyan létfontosságú, mint másnak a bor vagy a pá
linka. Mindenről tud locsogni válogatott, szép beszédstílusban, az unalomig. S 
ezt magnóra veszi, mert nincs mindig hallgató közönsége, ám ő mégis igényli, 
hogy naponta kibeszélje magát. Falutörténet, kultúrtörténet, politika... minden 
érdekli, és mindenről tud órákat mesélni. Ő a méhész, és ő szereti a mézzel lecsor
gatott mákos tésztát. De ez az apró kultúrhistória visszavezet a gyerekkoromba. 
Mi is a családban így ettük a mákos tésztát, és még ma is így szeretem. A há
zunk körül volt nagy veteményeskertünk, ahol a zöldségfélék mellett mákot is 
termesztettünk. Jómagam is szedtem a mákgubókat, meg tördöstem, s láttam, 
miként rostálják át, mossák meg, terítik fehér lepedőkre és szárítják a kipörgetett 
mákszemeket az asszonyok... Méheink nem voltak, de volt a szomszédnak, s én 
mindig nagy kíváncsisággal érdeklődtem utánuk.

-  Min dolgozik jelenleg?
Egy provokatív regényen, egy történelmi tárgyú trilógián (Idegen testünk). 

Középkelet-Európában az elmúlt, 20. században sok borzasztó dolog történt. Azt 
szeretném kikutatni, vajon ehhez mi köze volt/van a trianoni traumának és an
nak a néhány esztendőnek, amikor megpróbálták visszacsatolni az anyaország
hoz ezeket a leválasztott országrészeket, 1938-ban a Felvidéken, 1940-ben Erdély
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ben... Igyekszem meglesni az eufórikus hangulatot. A cselekmény több szálon fut 
majd, tehát egy teljesen új elbeszélő stílust használok. Itt már csak utalás lesz a 
falusi hátérre, a szereplőim sokkal közelebb állnak a mai korhoz. Szenvedélyes, 
eleven figurák, tragikus sorsok egybekapcsolódása zajlik majd le, hiszen itt van 
már a küszöbön a zsidó törvény is, amit sokan nem akarnak elhinni. Nem tud
tam, hogy regény lesz belőle, de aztán sok izgalmas kérdésre keresve a választ 
összegyűlt az anyag.

(2010)
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A KÖLTÉSZET ÁLLAPOT
Beszélgetés Terék Anna fiatal költővel

Azt hiszem, csak kevés (vers)írónak 
adatik meg az az öröm, hogy még pályája 
kezdetén olvasott és ünnepelt legyen. Már 
az első kötetének, a Mosolyszakadásnak a 
megjelenése után Annát sokan megkedvel
ték, talán ennek köszönhető -  és persze, az 
évek óta tartó barátságnak is! -, hogy három 
hasonló korú fiatal nagyot gondolt, merészet 
álmodott, és színpadra varázsolták a költő 
kiadásra váró kötetének, a Duna utcának 
néhány versfűzérét. A Beépített holmik 
című színpadi lírának április 9-én volt az ős
bemutatója a bácsfeketehegyi színházterem
ben (mondanom sem kell: telt ház előtt), s a 
közönség lelkesen fogadta Pál Ágnes, Raffai 
Ágnes és Hajvert Ákos produkcióját. No és 
persze megünnepeltük a körünkben megjele

nő költőnőt, Terék Annát is, aki -  hadd áruljam el most már -  topolyai származá
sú, és jelenleg pszichológiát tanul Budapesten.

-  A színpadon sok mindent láttunk és hallottunk. Megrázó, drámai életké
peket, lírai vallomásokat Miről is szól hát a nyomdai előkészületben lévő má
sodik köteted, a Duna utca? S kinek az ötlete volt, hogy színpadra kerüljön a 
Beépített holmik? Mit gondolsz erről a próbálkozásról?

-  A Duna utca több szálból épül föl. Összefüggő versekről van szó, amelyek 
külön-külön is megállják ugyan a helyüket, de ha egymás után olvassa az ember 
őket, egy kerek történet rajzolódik ki. A saját életem mozzanatait tárom fel ben
nük, illetve az engem ért behatásokat. Ez nem azt jelenti, hogy önéletrajzi vers
regényt írtam, nem állt szándékomban. Leginkább magamból tudok táplálkozni, 
ezért vettem alapul a saját érzelmeimet, félelmeimet, történeteimet, rossz emléke
imet, szép emlékeimet. A darabnak nagyon örülök. A két Ágnes fejéből pattant 
ki az ötlet, ők kérdezték, hogy használhatnák-e a verseimet. Én meg örömmel 
adtam. Szeretem azt, ahogyan szavalnak, sokkal jobban szeretem, ha szavaló sza
valja a verset, mint mikor a szerző hadarja el. Nagyon vártam a bemutatót, a lá
nyok titokban tartottak mindvégig mindent, de teljes mértékben bíztam bennük
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és Hajvert Ákos szakavatottságában. Tudom, hogy örömmel csinálták ezt a dara
bot és beleadták szívüket-lelküket. Másképp nem is érdemes. És másképp nem is 
sikerült volna olyanra a bemutató, amilyenre. Mindvégig nagyon izgultam, első
sorban miattuk, és.... fantasztikus élmény volt. Köszönöm!

-  A bemutató a Költészet napja alkalmából készült. Neked mit jelent ez a 
nap? A József Attila-kultusz egyik mementójaként éled meg, vagy ettől sokkal 
több a számodra?

-  A költészet napja újabban azt jelenti nekem, amit tavaly április 11-én tanul
tam Raífai Ágnestől, aki költészetnapi versmaratont szervezett az újvidéki Mű
vészklubban. (Ahogy hallottam, az idén is.) Összegyűltünk kb. húszán és verseket 
olvastunk délután öttől éjfélig. Nagyon élveztem. Sok olyan verset ismertem meg, 
amiről addig nem is hallottam. A költészet napját így kéne ünnepelni, hangosan, 
szavalva, még ha az ember nem is tud szavalni. A hang, a hangzás, a vers, a ritmus, 
az együttlét, a barátkozás kedvéért.

-  Tartod a kapcsolatot a kortárs írókkal?
-  Nagyon kevés kortárs íróval, költővel tartom a kapcsolatot, velük is inkább 

azért, mert mint ember érdekelnek, vagy mert jó barátságban vagyunk, szóval 
nem csak az irodalom apropóján. A barátaim általában nem írók, nem irodal
márok, de nem is pszichológusok. Nekem elég unalmas mindig az irodalomról, 
művészetről vagy a pszichológiáról beszélgetni.

-  Mit szeretsz jobban: a könyvet vagy a világhálót? (Mint költő és mint ma
gánember?) Milyen jövőt látsz a kettő „barátságának”?

-  A papírra nyomtatott betűt jobban szeretem, mert kézzelfogható, hurcolász- 
ható, összegyűrhető. Az internetes folyóiratokat is szeretem, mert ingyen vannak, 
folyton frissülnek, gyorsan hozzájuk lehet férni. De nem lehet lapozgatni, nem 
olyan a gépen olvasás hangulata, mint a papírról olvasás. Sokszor kinyomtatom 
azt, amit el akarok olvasni. Valószínűleg ez is a baj, hogy az internetes újságok, 
folyóiratok ingyen vannak, könnyen hozzáférhetőek és bárki számára elérhető
ek. Ezért is olvassák többen. Kapitalista világban élünk, több a szegény, mint a 
gazdag, sokszor luxuscikknek számít rendszeresen járatni egy újságot, egy fo
lyóiratot. Ha az emberek megengedhetnék maguknak, megvennék a könyveket. 
Igényük van rá, csak pénzük nincs elég.

-  Szabadság, szerelem: e kettő kell nekem, írta Petőfi. Neked viszont a pszi
chológia és a költészet jelenti ugyanazt... Hogy jö tt ez a kettő össze nálad?

-  Ez a kérdés számomra úgy hangzik, mintha azt kérdeznéd tőlem: kit sze
retsz jobban, anyát vagy apát? Nem tudom élesen elválasztani a két pályát, de úgy 
hiszem, hogy nem is kell. Persze, ha egzisztenciálisan tekintünk a dolgokra, nyil
vánvaló, hogy költészetből soha sem lehetett megélni, ma sem. És az étkezés, ami 
ugye pénzbe kerül, ugyanolyan fontos, mint az esztétika, ahhoz, hogy az ember 
igazán jól érezze magát a bőrében. A pszichológiát mégsem a pénzszerzés céljából 
választottam, hiszen ez nem egy menedzser szakma, amivel jó sokat lehet keresni. 
A kettő valahogy úgy jött össze nálam, mint Örkénynél a gyógyszerészet és az iro
dalom. Szeretem mind a kettőt. Egyensúlyban. Ha csak az egyikkel foglalkoznék, 
azt hiszem előbb-utóbb beleunnék, kiégnék, nem lenne motivációm. Nyomás
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alatt tudok írni a legjobban, tehát ha épp nincs rá időm. Viszont figyelni egy má
sik emberre akkor tudok tisztán és teljes odaadással, ha nincs bennem felesleges 
feszültség, nyomás, tehát ehhez kell az irodalom, az alkotás. A gimnáziumban 
még úgy gondoltam, hogy filmrendező leszek. De túl lusta voltam ahhoz, hogy 
annyit szaladgáljak, kilincseljek stb., mint amennyit egy rendezőnek kell. Persze 
ott volt az is, hogy nem egy túl nőies szakma, et cetera, meg igazán soha nem jött 
volna a rendezés annyira velőből, mint ahogy az írás. így a magától értetődőbb 
utat választottam. Az írást nem lehet tanulni. Maximum a formát, de ahhoz meg 
nincs jó iskola, csak a gyakorlás és egy jó terelő, aki a megfelelő irány felé terel. 
A magyar nyelvből az irodalom érdekel és a pszicholingvisztika. Eszembe sem 
jutott magyar szakra menni. Sokkal inkább vonzott a pszichológia és a gyakor
lati munka. Az emberi viselkedés, az érzelmek, az agy működése, az érzékelés... 
Persze nem úgy, ahogy azt a gimiben tanították. Gimnáziumban kettesem volt 
pszichológiából, igazság szerint csoda, hogy nem buktam meg belőle. A tanár
nőnk nem csak hogy nem volt pszichológus, de nem volt jó pedagógus sem. In
kább megutáltatta a pszichológiát, mint érdekessé tette volna. Szőllősy Vágó Laci 
bácsitól tanultam meg azt, hogy a pszichológia az egyik leggyönyörűbb (műkö
dő) tudomány. Bár inkább az emberek érdekeltek, mint maga a tudományosság. 
A szüleim támogatták a döntésemet, örültek neki, szép szakma. így aztán gimi 
után nulladikra mentem, felzárkóztatásra, majd az első felvételim nem sikerült. 
Megint nulladikos lettem. Másodjára már felvettek, maximum pontszámmal, de 
a vajdasági ösztöndíj tanács úgy határozott, nincs elegendő pontszámom (!!!!), így 
megint nulladikos lettem, s mikor ismét felvettek az egyetemre, végre ösztöndíjat 
is kaptam és elkezdhettem tanulni. Addigra már bevezették a bolognai rendszert 
a magyarországi felsőoktatásban, így az egyetem első három éve alatt pszicholó
gia BA-ra jártam, ami elvégzése után „viselkedéselemző” címet kaptunk. Ilyen 
szakma nincs. A bolognai rendszer miatt találták ki. Talán másodikosok lehet
tünk, amikor megkérdeztük professzorainkat, hogy mit lehet ezzel a diplomával 
majd kezdeni. Ők elhárították a válaszadást. Végül egy matematikus, aki gazda
ság pszichológiát tanít nálunk, megmondta: elmehetünk túlképzett titkárnőnek. 
Tehát nem volt kérdés, hogy az egyetemi fokozat megszerzésére kellett összpon
tosítanom, no meg a túléléshez.

-  S milyenek voltak az első tapasztalataid? Azt kaptad, amit vártál?
-  Az első három év nagyon száraz volt. Csupán elméletet vettünk a pszicholó

gia minden szakterületéből. Sokáig nem is láttam a logikát abban a felépített tan
tervi hálóban, amiben vergődtünk az évfolyamtársaimmal. Talán a szakdolgozat 
írása közben állt össze a fejemben a kép, hogy mit miért tanultunk. így végül 
kaptunk egy olyan nézőpont rendszert, amire már lehetett építeni. Gyakorlatilag 
a három év alatt nem láttunk az egyetemi órákon egyetlenegy krízisben lévő sze
mélyt se, vagy viselkedési zavarban szenvedőt, vagy pszichotikust. Magunknak 
kellett elintéznünk a gyakorlati részét a tanulmányainknak, mert annak ellenére, 
hogy nem nyújtott lehetőséget az egyetem, elvárta a plusz tevékenységet. Én a 
Szent László Kórház Gyermek Hematológiai és transzplantációs osztályán voltam 
„játszó néni”. Leukémiás és csontvelőrákos gyerekekkel játszottam. Volt, ame
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lyik gyerek meghalt, volt amelyik meggyógyult. Nem egy könnyen emészthető 
szakma. Most mesterképzéses hallgató vagyok. Végre már vannak gyakorlataink, 
kezd érdekessé válni az egyetem. Még mindig foglalkozok daganatos beteg gye
rekekkel, bár már nem vagyok biztos abban, hogy ez valóban a nekem megfelelő 
szakterület. De igazából abban sem, hogy ez nem az.

-  Az első versed... Az első megjelenés... Az első díj,.. Az első kötet... Az első 
találkozás az olvasókkal... Az első tapasztalatod a költészet világáról... Mit 
kaptál a költészettől és mit adtál neki magadból?

-  Az első versem nem jelent meg (hál* Istennek), mert nem küldtem el seho
vá, hogy megjelenjen. Tizenkét éves lehettem, amikor megírtam, és akkor még 
azért írtam, mert jólesett maga a versírás. Mint mikor a gyerek játszik: annyi a 
motivációja, hogy végezzen egy cselekvést, a cselekvés élvezetes végzése miatt. 
Akkor még úgy éreztem, hogy költő vagyok. Mióta mondják is rám, azóta egyre 
kevésbé. Aztán eljött az az időszak, amikor elkezdtem érezni annak a felelősségét, 
hogy írok és hogy azt el is olvassák az emberek, hogy a verseim által kiváltok ér
zelmeket, gondolatokat. És hát a minőség. Kicsit úgy éreztem, nyomás van rajtam, 
teljesíteni kell. Néha azt éreztem, hogy tönkremegyek az írástól, hogy olyan, mint 
egy daganat, felemészt lassan, ezért nem tudok úgy funkcionálni, mint a „normá
lis emberek”, ez miatt kell többet szenvednem, ez miatt nem lesz soha normális 
az életem. Aztán elengedtem ezt az érzést. A költészet nem hobbi, nem hivatás, 
nem szakma. A költészet állapot, cselekvés, interakció. De a költészet legfőképpen 
játék, csak úgy érdemes csinálni, ha az ember élvezi a játék folyamatát. Azt is, 
amikor megsemmisül, azt is, amikor látja, hogy nincs hová tovább, azt is, amikor 
megtapsolják, azt is, amikor nem tud írni, pedig kéne. Aztán publikálgattam er- 
re-arra, Képes Ifi, Kilátó, Irodalmi Jelen, tehát Vajdaságban is és Magyarországon 
is. Végül összegyűlt annyi vers, hogy összeálljon belőle egy kötet, ezt küldtem be 
a Sziveri János verspályázatra, amit megnyertem, így adták ki az első könyvemet. 
Aminek számomra is meglepően nagy sikere volt. A fiatalok nagyon szerették, 
szavalták a verseimet szavalóversenyeken, a KMV-n. Többen jelezték is, hogy 
nagyon szeretik olvasni, írjak még ilyet, sokat. Ez nagyon jó érzés, azt hiszem 
életem egyik legboldogabb időszaka volt. Sokkal jobb érzés volt az, hogy az em
berek használják azt, amit írok, tehát olvassák, szavalják a verseimet, mint maga 
a könyv kiadása. Aztán egyre jobban kerestek, már kértek tőlem szövegeket, egy
re több helyen fogadták örömmel az írásaimat és egyre több helyen irigységgel. 
Megtorpanásaim inkább abból a szempontból voltak, hogy mekkora verseny és 
féltékenykedés megy végbe az irodalomban. Hogy mennyi hozzá nem értő ember 
tevékenykedik az irodalomban, hány emberből hiányzik a tisztelet az irodalom 
irányába, és hány emberből hiányzik az az önbizalom, hogy a fiatal generációt 
szeretettel segítse, és ne féltékenységgel.

-  Nemrégen megjelentél a IV. Irodalmi Fesztiválon is, Szabadkán, ahol a 
Híd legújabb nemzedékéhez tartozó alkotóként mutattak be. Hol jelennek meg 
még a verseidf Hol vagy elérhető, olvasható?

-  Őszintén szólva még sohasem vettem részt ezen az irodalmi fesztiválon, 
de mivel fesztiválról volt szó így elsősorban az ismerkedésről és az ismertetésről
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szólt. A Hídhoz nem volt nehéz bekerülni, elküldtem a Duna utca című verset Fa
ragó Kornéliának, aki örömmel fogadta később a többi szövegemet is. Sokat segí
tett abban, hogyan tisztuljanak a szövegeim, megmutatta, hogy hol ejtek hibákat, 
hol kéne hogy változtassak... ő  olyan szerkesztő, aki fejleszteni, segíteni akarja a 
fiatalokat. Tanít, teret ad, lehet hibázni. Ami nagyon fontos ahhoz, hogy az em
ber ne utálja meg a játékot az irodalomban. Mivel, mint mondtam, elég keveset 
írok, így az utóbbi időben főként a Hídban publikáltam. De jelentek meg prózáim, 
verseim a Symposionban, a szabadkai kARTon című folyóiratban, valamint a ma
gyarországi Irodalmi Jelen oldalán és a Litera.hu-n.

-  Szabó Magda szerint ha az ember író akar lenni, akkor először olvasni 
kell megtanulnia. Sokat olvasol? Mit vagy mit nem? Kik hatottak, hatnak rád 
és mivel?

-  Igazság szerint magamhoz képest nem olvasok túl sokat, de nagyon szeretek 
olvasni. Általános és középiskolában rengeteget olvastam, folyton csak olvastam. 
Ahhoz képest ma már sokkal kevesebbet olvasok. De olvasok. Szinte mindennap. 
Az elmúlt öt évben főleg szakszövegeket, persze abból is lehet meríteni. Bármit 
elolvasok, ami megtetszik, legyen az szakirodalom, tudományos cikk, vers vagy 
próza, ponyva vagy szépirodalom, újság vagy szórólap, sírfelirat. És bármikor 
abbahagyom, ha untat, vagy nem tetszik. Szerbül is szoktam olvasni, angolul is. 
Persze magyarul a legkönnyebb olvasnom. Csak hát sok olyan dolog van, ami 
nincs lefordítva, vagy rosszul van lefordítva magyarra. Ma már nem igazán adnak 
a fordításra a kiadók, ezért sok szemét fordítást adnak ki: az ember olvas, érzi, 
hogy ez jó könyv lenne, ha másként lenne megfogalmazva. Leginkább Hrabalt, 
Danilo Kist szeretem. És Kassák Lajos: A ló meghal, a madarak kirepülnek című 
művét, őket bármikor szeretem olvasni. Ami nem jelenti azt, hogy bármikor tu
dom is olvasni. De olvasok sok kortásat is. Ahhoz képest sokat, hogy mennyire 
kevés olyan kortárs van, akinek az írása tetszik, akinek az írását nem unom. Va
lószínűleg minden hat rám, amit tapasztalok (egyetemi tanulmányaim tudatá
ban mondom ezt), minden hat rám, amit elolvasok. Ezért is olvasok keveset. Azt 
akarom írni, ami belőlem jön, ami én vagyok, hogy felelősséget tudjak vállalni 
a szavaimért. Ha azt írnám, amit más is, ahogy más is, akkor annak nem lenne 
értelme, hiszen ahogy Brodszkij mondta: a történelemmel ellentétben a művészet 
nem ismétli önmagát, sőt!, pont ezt próbálja meg elkerülni. Tudnék úgy írni, mint 
Hrabal, de minek? Tudnék úgy írni, ahogy az ma divatos, ami ma a kortárs, de 
minek? Ezért is akart egy-két szerkesztő átformálni, megmagyarázni, megértetni, 
átkényszeríteni. Volt, aki átírta a verseimet, volt, aki két versemből csinált egy 
újat. Nem tanítani akart, nem segíteni akart, hanem a maga képére formálni. Ak
kor jöttem rá, hogy nem kell akárhol publikálni. Ott kell publikálni, ahol értik, 
érzik az irodalmat, ahol megbecsülik a jó szöveget, az új szöveget, az új hangot, s 
nem akarják átformálni egy már meglévőre. így le is szűkült a kör.

-  Szeretem a könnyed öniróniádat, humorodat a verseidben. Nálad ez stí
lus, egyéni hangnem vagy pedig inkább alkati kérdés?

-  Ahhoz, hogy az ember hiteles legyen, őszinteség és önbizalom kell. Mert ha 
az nincs, akkor nincs önismeret, önkritika és önirónia. Nem kell ehhez önura
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lom, ehhez őszinteség kell, s hogy ne féljen az ember megmutatni, bevallani, hogy 
ő is csak ember, tehát hoz rossz döntéseket is, tesz rossz lépéseket is, de ettől még 
nem omlik össze a világ, ezek miatt nem kell szégyellnünk magunkat.

-  Az intertextualis líra ma sokat könnyít a költő dolgán. Bűntelenül lop(kod) 
hat... Te hogyan alkotsz? Míves vagy, vagy inkább spontán? A poétika is fontos 
neked vagy csak a poézis?

-  Nekem az intertextualitás nem kihívás. Kollázst képekből szeretek ragaszta
ni, mert nem tudok úgy rajzolni, ahogy szeretnék. írni viszont úgy tudok, ahogy 
szeretnék, ahogy csak én tudok. Szimpatikus dolog a szövegátemelés, de engem 
nem érdekel, mint ahogyan az olasz nyelv is szép, de nem akarok olaszul beszél
ni, nem akarom megtanulni. Elég terméketlen költő vagyok. Csak akkor írok, 
amikor már nagyon kell, amikor már összeállt minden. Általában fejben írok, 
és ha már a fejemben nagyjából összeállt az érzés, a hangulat, akkor kezdem el 
megfogalmazni. Nem megy mindig könnyen, de ezért is írok ritkán és másokhoz 
képest keveset. Mert nekem ennyi jön, nekem ennyit kell. Van, hogy egyből leírok 
valamit és úgy is marad, van hogy átírom, átjavítom többször is. Van, amikor át
szerkesztem a már meglévő versszakokat. A fejben dolgozás azért volt számomra 
fontos az utóbbi három évben, mert amíg írtam az új kötetet, amiben összefüggő 
versek vannak, több olyan részt is fejben akartam tartani, amelyeket más versek
ben, más kontextusokban ismét elő akartam hozni. Van, hogy míves vagyok, van, 
hogy nyers, van, hogy ponyva, van, hogy szépirodalmi. Kell a hullámzás a hosz- 
szabb verseken belül, az egyhangú jó, vagy az egyhangú rossz sosem vezet jóra.

-  A háború igen keményen beleszólt a Te életedbe is. A menni és maradni 
kérdése biztos téged is sokáig gyötört. A hontalanság, a gyökértelenség, a hon
vágy belédmart néha? Hogyan győzted le ezeket a kínos érzéseket?

-  Amíg nem kerültem fel Pestre, egyáltalán nem foglalkoztatott az, hogy mi 
vagyok, hova tartozok. Hogy mi is a haza és mi is az az anyaország. Sem az, hogy 
menni vagy maradni. Az a tény, az az állapot, hogy Magyarországon tanulok to
vább, szerintem nem azt jelenti, hogy emigráltam, hogy elhagytam az országot, 
ahol felnőttem, ahol élek most is. Magyarországon is élek és Vajdaságban, Szerbi
ában is. Miután Magyarországon megkezdtem a tanulmányaimat, megváltozott 
minden. Miután folyamatosan a fejemhez vágták a magyarországi hivatalokban, 
hogy szerb vagyok, hogy minek jöttem ide, lehet Szerbiában is tanulni, ott is van 
egyetem, ugye vissza fogok menni -  megváltozott minden. Miután a magyar ál
lami ösztöndíjhoz alá kellett írnom egy szerződést, miszerint nem fogok munkát 
vállalni Magyarországon, még ha ne adj isten itt találok férjet magamnak, ak
kor sem, hanem vissza fogok menni Vajdaságba -  megváltozott minden. Miután 
kongóiakkal és kínaiakkal kellett végigvárnom a sort, hogy ugyanazt a vízumot, 
tartózkodási engedélyt megkapjam, bár nekem anyanyelvem a magyar, azon írok, 
azon beszélek, azon álmodok és elvileg Magyarország az anyaországom -  meg
változott minden. Miután a vajdasági barátaim azt mondták, már milyen pesties 
az akcentusom, már milyen máshogy viselkedek, nem is lehet velem beszélgetni, 
már hogy megváltoztam, biztos jó sok pénzem van, hogy ha már Magyarorszá
gon tanulok -  megváltozott minden. Miután itthon is szemrehányásokat kaptam,
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hogy biztos nem fogok hazajönni, hanem ott maradok én is, mint akinek sikerült 
megmenekülnie, mintha Magyarország maga lenne az egzisztenciális és mentális 
paradicsom -  megváltozott minden. Miután kérdőre vontak állandóan, szemre
hányóan, hogy most mégis menni akarok, vagy maradni -  megváltozott minden. 
Miután éreztem, hogy egyre jobban elvárják, hogy hazajöjjek, még ha Magyar- 
országon is tudnék családot alapítani, boldog lenni, vagy keresni annyit, hogy 
ne kelljen spórolni fél évig egy cipőre -  megváltozott minden. Miután megint 
nem kaptam ösztöndíjat a tanulmányaimra, mivel nem volt elég pontom, mert 
bár tanulás mellett most jelenik meg a második könyvem, a drámámat Buka
restben fogják játszani, daganatos gyerekekkel foglalkozok, s mindezekért nem 
kapok pénzt, az mind nem számít, hiszen nincsenek jó jegyeim az indexemben, s 
az ösztöndíjnál csak ez számít -  megváltozott minden.

Bennem változott meg minden. Ezért valóban elgondolkodtam azon, hogy 
magyar vagyok-e egyáltalán, és melyik az én hazám, honnan jövök és hová tartok, 
és az én döntésem-e az, hogy megyek vagy maradok? Kérdés lehet-e ez egyáltalán? 
Esetleg én egy kisebbségi csoport személytelen, arc nélküli tagja vagyok, akinek 
nincs saját döntési joga? Aki nem a saját sorsa felől dönt, hanem egy népcsoport 
sorsa felől, sőt, azt ítéli halálra, vagy ellaposodásra? Igen, volt honvágyam, de vé
gül már nem igazán tudtam, hogy melyik hazám után. Ahonnan küldenek, vagy 
ahová visszaerőszakolnak. Mintha a lecsupaszított döntés -  menni vagy marad
ni? -  egy primitív matematikai levezetés lenne csupán. Mintha ezt így el lehetne 
dönteni. Fogalmam sincs, milyen nem elmenni másik országba élni. Fogalmam 
sincs, milyen otthon maradni és nézni, ahogy elmegy mindenki. Én csak azt tu 
dom, hogy milyen elmenni egy olyan országba, ahol nem fogadnak be igazán, 
ahová én magam sem akarok igazán beilleszkedni, ahol ugyan több pénzt kapnék 
a munkámért, de sokkal több pofont is el kellene viselnem, ahol mindig csak egy 
külhoni magyar maradok, mert igen, tesznek különbséget, ahogy mi is teszünk 
Vajdaságban. Én csak azt tudom, milyen az, mikor az ember nem tudja eldönteni, 
hol lesz jobb neki, hol fogják jobban megbecsülni és hol fog tudni akkora fizetést 
kapni, hogy ne dögöljön éhen. Szerintem oda kell menni élni, ahol az ember élni 
tud, ahol megbecsülik, ahol ki tud teljesedni. Nem tudom, hogy ezt otthon vagy 
Magyarországon megkaphatnám-e, hogy otthon vagy Magyarországon elérhe
tem-e azt, amit akarok. Lehet, egy harmadik országot kéne keresnem, amelyik 
nem hív, nem követel és nem küld el.

-  Az írás mellett, látom, érdekel a képzőművészet is. Érintőlegesen, mint 
társművészet vagy ténylegesen is? Jut időd még valamilyen hobbira?

-  Igen, a képzőművészet érdekel, mert nem szeretek és nem tudok jól rajzolni. 
De szeretem nézni, ahogy mások alkotnak, vagy amit mások alkottak. De nem 
csak a képzőművészet, a színház legalább annyira érdekel, vagy a film, a tánc. 
Ahhoz képest, hogy mások milyen mélységekbe nyúlóan, milyen szakértelemmel 
írnak képzőművészetről, én elég mezeinek számítok. Én maximum recenziókat 
tudok írni, ajánlást, méltatást. Hogy mi tetszik és miért tetszik. A többi, azt hi
szem, nem is az én dolgom, nem vagyok kritikus, nem tudok esszét írni a képző- 
művészeti alkotásokról, nem is akarok. Hobbim van, kollázsokat ragasztok. Erre
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művészetterápia órán kaptam rá. Aztán addig fajult a dolog, hogy nem maradt 
papírom, s kitaláltam, hogy kollázst készítek olyan könyvekből, amikre nincs 
szükségem, mert nem tetszik, vagy mert nem érdekel a témája. Így hát képekkel 
ragasztom tele, meg színes csíkokkal, kiemelve a nekem tetsző sorokat, részlete
ket. És még nagyon szeretek fényképezni. De ezek nem művészi alkotások. Csak 
saját magam szórakoztatására készítem őket. Nem is szeretem mutogatni mások
nak. Lenne még egy hobbim, az utazás, de nincs pénzem utazni. A Pest-Topolya 
közti távot meg nem tudom már utazásnak nevezni.

-  A „civil” Terék Annáról is tudjunk meg valamit, jó? Mit csinálsz? Mik a 
terveid?

-  Jelenleg Pesten élek, a világ legrondább utcájában, ahogy azt az egyik ver
semben is megírtam. Amúgy tényleg ronda az utca. Egy gyárnegyedben van. De 
legalább látszik a Hármashatárhegy az ablakomból. (A felét kitakarja a szemben 
lévő lakótömb.) Pszichológia mesterképzésen vagyok, tanácsadás szakirányon. 
Sokat járok moziba egy csíkos inges férfival. Mindig idegen nyelvű, felirato
zott filmeket nézünk. Nagyon szeretek moziba járni. De erről nem akarok töb
bet mondani, maradjon ez a magánügyem. Elég kétlaki az életem, mert nagyon 
kedves barátaim laknak velem egy városban, nagyon kedves barátaim otthon, a 
Vajdaságban, de még távolabb, külföldön is, akik az életem szerves részei, ahogy 
a családom is, ezért kicsit mintha szét lennék szakítva, vannak félbehagyott, foly
tatásra váró beszélgetéseim, s ingázok városok, fővárosok, kisvárosok, határok 
között. Az egyetem befejezéséig még másfél évem van hátra. Még nem tudom, 
hogy utána mi lesz. Szakosodnom kell, mert ezzel a diplomával Európában már 
nem lehet elhelyezkedni, kell a posztgraduális képzés, a szakképesítés is. De hogy 
azt hol fogom elvégezni, még nem tudom. Hogy hol szeretnék dolgozni, még nem 
tudom. Ahogyan azt sem, hogy másfél év múlva miről fogok írni. Idővel majd 
minden a helyére kerül, addig meg lefoglal az egyetem, a mozi és az irodalom.

(2011)
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1984: ORWELL, A VIDRAVAS ÉS AZ IRODALMI 
BESZÉLGETÉSEK KEZDETÉNEK ÉVE

(Gondolatok Krekity Olga budapesti és 
itthoni, régebbi és újabb interjúihoz)

Budapesti beszélgetések és a ráadás öröme
A huszadik század nyolcvanas éveiben Krekity Olga (a szabadkai 7 Nap fia

tal újságírója, korábbi középiskolai magyartanár) állt elő azzal az ötlettel, hogy 
egy irodalmi „beszélgető könyvet” kellene összeállítani, valami olyasmit, mint 
Hornyik Miklós könyve (Beszélgetés írókkal 1982), amelyet érdeklődő kuta
tók, olvasók, oktatók, diákok egyaránt forgathatnak. Krekity Olga egyik volt 
kolléganőjét, egy akkori szabadkai középiskolai magyartanárt (engem) kért fel 
kísérőnek és útitársnak. Vonzó ötletnek tűnt, nem sokáig tépelődtünk rajta, 
máris lázasan és céltudatosan terveztünk. Megkezdődött tehát az évekig tartó 
interjúláz, egy olyan periódus, amikor egy fiatal újságíró és egy magyartanár 
rendszeresen vonatozott Pestre. Élményszerűvé váltak ezek a kirándulások, 
például a szerző lakhelyének és a megbeszélt randevú színhelyének kalandos 
keresgélése vagy az IBUSZ-lakások körülményeinek megtapasztalása (egy al
kalommal egy IBUSZ-lakásban a szállásadók hangos civakodását humorérzé
künk működtetésével és késő esti hazasompolygásokkal próbáltuk túlélni). A 
szerzőkkel folytatott beszélgetéseket esti színházlátogatások, valamint m ind
máig vizualizálható téli vagy tavaszi bolyongások követték.

A mű-orientált indíttatás a budapesti beszélgetőtársak névsorából is kivilág
lik, az élményt azonban a szerzővel való személyes találkozás jelentette. Akkor 
egyértelműen a kiemelkedő életművek és sikerkönyvek nyomvonalát követtük, 
az emlékek viszont szerző-orientálttá váltak. Nem lehet elérzékenyülés nélkül 
visszagondolni a művészóriásokkal való találkozásokra, holott pontosan tud
juk, hogy a beszélgetések ilyen szempontú emlegetése manapság nem tekint
hető túlzottan divatosnak. Ebből a távlatból szinte hihetetlen, hogy a magyar 
irodalom és filmművészet legismertebb alkotói mennyire kedvesen fogadták a 
névtelen, pályájuk elején álló, meglehetősen naiv vajdasági látogatókat, akik a 
lehető legtermészetesebb módon, sőt váratlanul jelentkeztek be (például Juhász 
Ferencnél), hogy interjút készítsenek. Csak így, kertelés nélkül, jóllehet belül 
megélt szorongással valósítottuk meg tervünket. A reagálás szintén egyszerű és 
természetes volt. A beszélgetések során a fölény szikráját sem tapasztaltuk, sőt 
az erőteljes egyéni véleménynyilvánítás, az őszinte kitárulkozás, a szerzői ké
telyek leplezetlen kimondása döbbentett meg bennünket. Mándy Iván például 
az 1985. január 30-án folytatott beszélgetésben az Újhold beszüntetésének hát
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terét világította meg hihetetlenül merészen, valamint indulatosan határolódott 
el mindazoktól a fogalmaktól, amelyekből divatot gyúrtak, vagyis vendégfoga
dónk olyasmiről beszélt, ami a nyolcvanas évek végéig tabunak számított.

A huszadik század nyolcvanas éveinek változásai más művészetekben szin
tén megnyilvánultak. Beke László képzőművészeti átalakulások kapcsán írott 
tanulmányának mottója így hangzik: „1984 a magyar művészetben is Orwell 
éve volt.” Ez az év a szerző kutatásai szerint a magyar képzőművészeti poszt
modern kanonizációjának dátuma is, amely összefüggésben áll az Ernst Múze
umban 1984. augusztus 24-én megnyílt Frissen festve. A magyar festészet új hul
láma című tárlattal. Az alkotások szellemi kontextusának új értékelése számos 
változást eredményez: „Az 1980-as évek eseménytörténetileg is, infrastruk
turálisan is számos változást hoztak a művészeti életben. Lazulás volt tapasz
talható a kiállítások és kiadványok cenzúrázásában, nagyon lassan ugyan, de 
mozgásba lendült a műkereskedelem, aktivizálódott a magángalériák hálózata 
(az elsőt a bécsi Hans Knoll nyitotta meg 1989-ben). Félillegális szinten meg
kezdte működését az első alternatív kiállítóhely, az Iroda (1980), Simon Zsu
zsa és egy művészkollektíva irányításával, és ennek utódai: a Rabinec, majd a 
Rabinext (1982-83). Az egykori balatonboglári Kápolna-műterem fokozatosan 
átalakult alternatív archívummá, kiállító- és kutatóhellyé (a Galántai György és 
Klaniczay Júlia által irányított Artpool, »hivatalosan« 1992-től, miközben az 
ALy azaz Aktuális Levél kiadványok már 1983-tól megjelennek); hasonló szelle
miségű kiállítóhellyé válik a Liget Galéria (Várnagy Tibor vezetésével).”1

A megvalósult budapesti „irodalmi” és „filmes” beszélgetések többnyi
re hosszúra nyúltak, az időnként recsegő-ropogó diktafon kikapcsolása után 
pedig (a dedikálás ürügyén) kötetlenül folytatódtak. Minden látogatáshoz a 
ráadás referenciális öröme kapcsolódik. A megtoldás stációi azonban nem fér
hetnek bele egyetlen interjú szövegébe. Hogy mi „fut ki a keretből”? A szemé
lyes emlékezet mozgásba hozza a megélt mozzanatokat. Felidézhető például a 
Móricz család „képtára”, amelyet Móricz Virág révén tekinthettünk meg. Emlé
kezetesek Mándy Iván otthonos gesztusai a presszó asztalánál, a már súlyos be
teg Weöres Sándor és Károlyi Amy udvarának kellékei és a vajdasági kötődések 
(főként Tolnai Ottó nevének) említése, Nemes Nagy Ágnes könyvtára és meg
felezett cigarettái, a Galgóczi Erzsébet otthonáig vezető kőlépcsős budai Napos 
utca. Maradandó emlékké vált például Juhász Ferenc szerkesztői közege és a 
hosszúversek hosszas, a modern fizika nézőpontjait is előhívó megközelítése. 
Feledhetetlen Ottlik Géza fordított életmódja és szobájának hangulata, a Régi
módi történet színhelye és Szabó Magda megtisztelő versmondása (a szabadkai 
látogatóktól ugyanis Kosztolányi-verssel búcsúzott), a filmrendezők (Bacsó 
Péter, Szabó István) munkahelyi légköre stb. Nemes Nagy Ágnes egyébként az 
1985. évi látogatás alkalmával gyermekversköteteit emelte le a polcról, belela
pozott, majd ezekből ajándékozott nekünk.

Az interjúk helyszíne leginkább a szerzők lakása volt, ám ezt a beszélge
tőpartnerek kérése határozta meg, vagyis a lakást a munka-, esetleg valamely

1 Beke László: Neoavantgárd és posztmodern a képzőművészetben. In: Szegedy-Maszák Mihály és Veres András 

szerk.: A magyar irodalom történetei. 1920-tól napjainkig. Gondolat Kiadó, Budapest, 2007, 766.
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törzshely is felválthatta. Krekity Olga interjúszövegei a 7 Nap és az Üzenet ré
vén jutottak el az olvasókhoz, az interjúk lejegyzésekor a sűrítés kényszere 
jelentett igazi kihívást az újságíró számára. Nagyon fontos azonban, hogy ezek 
az interjúk végre kötetbe kerüljenek, hogy a huszonegyedik század nézőpont
jából újraolvashatóvá váljanak. A budapesti interjúadók többsége már nincs 
közöttünk (erre a kötet szerkesztéskoncepciója is utal), az értékrendek változ
tak, az interjúk keretébe foglalt egyéni látásmódok töredékei viszont ma sem 
szoríthatók háttérbe.

A budapesti találkozók során a legnehezebben megközelíthető író Ottlik 
Géza volt, akit 1987 áprilisában kerestünk fel. Fordított életvitele miatt nem 
könnyen juthatott be hozzá látogató. Nappal ugyanis pihent, interjút pedig 
nem akart adni. Krekity Olga végül mégis engedélyt kapott arra, hogy becsúsz
tathassa Ottlik előszobájába a felírt kérdéseket, amelyekre a szóbeli faggatás
tól elzárkózó író írásbeli válaszokat ígért. A legépelt válaszokért vissza kellett 
mennünk a tetthelyre, és akkor (csodák csodájára!) megnyílt az ajtó. A szo
bában folytatott hosszabb, kötetlen beszélgetés, a fürdőköpenyes vendéglátó 
mérhetetlen kedvessége minden addigi viszontagságot, illetve határmegvonást 
feledtetett. Noha a legépelt válaszokból szabályos interjú nem állhatott össze, 
a személyes emlékezet megőrizte a Próza című kötetről, a fordításokról és a 
Budáról folytatott beszélgetést. A hiány szempontjából emlékezetes Mészáros 
Márta felkeresése, a filmrendező ugyanis készségesen állt rendelkezésünkre, 
meg is vettük a virágot, hosszabb lépcsőházi bolyongás és felfedező körút után 
becsöngettünk, majd egyik családtagtól értesültünk arról, hogy Mészáros Már
ta nem ért haza a külföldi filmfesztiválról.

Ami mindenkinek más lehet
Az interjúk készítőjét rendszerint egy-egy kiemelt szerzői opus és a kano

nizált könyvek vezették el a meghatározott szerzőhöz. A szerzők kiválasztását 
ezek szerint a hetvenes-nyolcvanas évek kánonja befolyásolta. Az akkori m ű
vek közül némelyik napjainkban háttérbe szorult, azaz csaknem ismeretlennek 
minősül. A Vidravas (1984) sikere, merészebb hangvétele például elkerülhetet
lenné tette Galgóczi Erzsébet akkori felkeresését, a ménfőcsanaki világból, az 
értelmiségi lét átalakulásából vagy éppen a dramaturgiai szemléletmódból való 
felkészülést. Manapság Galgóczi nevét az irodalomtörténetek is alig említik. 
2010-ben -  a nyolcvanadik születésnap ürügyén -  beszéltek újra róla és a Vid
ravas perbe torkolló anyagáról.

Krekity Olga Galgóczi-interjúja a riporttól közelít a novellák és regények 
felé. A Vidravas az 1985. év páratlan könyvsikere, kultikus könyve lett, mivel 
az olvasók valami olyannal találkoztak, amit ők is megéltek. Galgóczi vallomá
sából kiderül, hogy kb. kétszáz levelet, legalább ötszáz telefonhívást kapott a 
könyv megjelenésekor. A siker titkát így értelmezi: „Átfogó képet akartam írni 
erről a korról, de anélkül, hogy szájbarágó legyek. Ehhez hozzá kell még azt is 
tenni, hogy az ötvenes évek történelmünkben még mindig neuralgikus pont. 
Egyáltalán nincs kielemezve. (...) Amerikában hallottam a sztorit. Nem hittem 
ugyan el, de tetszett, s elhatároztam, megírom. Közben újságokat olvastam, le
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véltárakba jártam, hogy behatóbban megismerjem ezt az időszakot. (...) Aztán 
egy kis cetliről kiderült, hogy Papp Simon esete nem kitalált mese.. ”2

Krekity Olga Weöres Sándor-interjúja ugyancsak rákérdez valós és valótlan 
relációjára, a művészi nézőpont megközelítése az interjú középpontjába került. 
Weöres Sándor mondja: „A művészet nem élhet csupán a valós élményekből. 
Én ezt ugyan talán sohasem mondtam így ki, de mégis így van. A költészet
ben is. Végeredményben nem tudjuk megítélni, mi a valós és mi nem.”3 A 
Mándy-interjú a szövegközi álomösszefüggésekre összpontosít. Mándy Iván 
álom-értelmezése a következő: „Múlt és jelen, álom és valóság nálam abszolút 
egyben van. Valójában az álom is realitás. És egyáltalán mi az, hogy valóság? 
Az mindenkinek más lehet. Amennyire reális, annyira irreális is tud lenni egy 
szerda délután, vagy az asztal, ami itt áll előttünk. Én nem tudom, hogy válhat 
meg egy ember az álmaitól, kísérteiéitől, emlékeitől. Álmok nélkül az ember 
elválik az életétől.”4

Krekity Olga interjúi -  „a pillanat hozadékai”5
A pillanat hozadékaira Weöres Sándor utalt, Illés Árpád festészetének ha

tására terelődött erre a beszélgetés. „Ügy gondolom -  olvasható Krekity Olga 
később megjelent Weöres-interjújában -, igaz ugyan, hogy a művészettel nem 
lehet csodát teremteni, de önmagában igenis létezik csoda. Hogy mi ez? Az élet 
legkülönfélébb friss és kellemetlen tartozékai, a pillanat hozadékai. A pillanat 
mindenfajta csodát meg tud szülni, és meg is teszi. Azt hiszem, a csodák a pil
lanatok utazásai, az a bizonyos »három nap« bevárása és belátása. Ez teszi aztán 
az órák, napok gyönyörűségét. S ezért is érdemes élni.. ”6

Krekity Olga mintegy három évtizedes vajdasági újságírói pályája nagyon 
sokrétű, publicisztikai műfajai többnyire a novellisztikus beszédmódhoz köze
lítenek. Ez a hozzáállás az interjúk többségében megfigyelhető, például a novel
lára emlékeztető bevezetőkben, de még a tömör kérdésekben is ott bujkál, hogy 
azután az interjúalany ugyancsak ráálljon valamiféle hasonló beszédmódra. Az 
interjúk „szövegesítője” maga is foglalkozik kisprózával, újabban például „ál
latmeséket” ír.

Furcsa, dinamikus műfaj az interjú, még „interjúregény” is összeállhat a be
szélgetésekből. Olyan játéklehetőségeket kínál fel például, mint Marianna D. 
Birnbaum interjúkötetei, egy ismert művészhez kapcsolódó interjúkötet sok 
esetben világsikert arathat (például Fernando Sorrentino: Hét beszélgetés Jor- 
ge Luis Borgesszel), az interjú időnként szépirodalmi szintre emelkedhet stb. 
A kérdező részéről elmélyült előmunkálatokat, problémaérzékenységet, még
is lankadatlan alázatot igényel egy-egy beszélgetés. Az interjú készítője ugyan 
látszólag háttérben marad, de mindig képes a gyors váltásra, ő dolgozza ki a 
stratégiát, láthatatlanul irányít. Egyre inkább elvárják tőle, hogy értő befoga

2 Krekity Olga: Az író az olvasónak ír. 7 Nap, Szabadka, 1986. március 7., 20.

3 Krekity Olga: „Találkoztam az Igazzal...” 75 éves Weöres Sándor. 7 Nap, Szabadka, 1988. június 24., 32.
4 Krekity Olga: Álmok nélkül az ember elválik az élettől. Beszélgetés Mándy Ivánnal. 7 Nap, Szabadka, 1985. 

február 15., 33.

5 Krekity Olga, 1988. június 24., 32.
6 Uo. 32.
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dó, a klisék útvesztőit kerülő kérdező, sőt felkészült beszélgető- és vitapartner 
legyen.

Krekity Olga a novella mellett erősen kötődik a szociográfia műfajához, ez 
az érdeklődés „irodalmi” interjúiban egyértelműen felfedezhető. Az interjúk 
egybeolvasása a kérdezés stratégiáinak módosulásait, tudatos korszerűsítő tö
rekvéseit is megfigyelhetővé teszi. Arra viszont rácsodálkozik az olvasó, hogy a 
nyolcvanas években keletkezett, „híven” lejegyzett szövegek még mindig meny
nyire időszerű és újraértelmezésre késztető problémákat járnak körül. Krekity 
Olga régebbi és újabb interjúiban kifejezésre jut a lírai fogékonyság, valamint a 
tömörítés stratégiája.

A befogadás szempontjából figyelmet érdemel az interjúk szerkezete, sőt 
maga a kötetkompozíció. Különösen izgalmasak azok az interjúszövegek, ame
lyek csapongást sugallnak, holott a felépítés tervszerű munka eredménye. Az 
interjúkészítés Krekity Olga esetében nem tekinthető lezárt folyamatnak, ez a 
tevékenység további kihívásokat jelent a folytatódó újságírói pályán. A szerző 
napjainkban a szülőföld szellemi életére, kortárs művészeire, illetve a szülő
földünkre látogató magyarországi szerzőkre figyel. „De már szerintem az is 
egy óriási optimizmus -  fejtette ki a nyolcvanas évek közepén Mándy Iván - , 
hogy leülök egy darab cetlivel az asztalhoz, és megpróbálok írni.”7 A cetlit azóta 
többnyire felcserélte a számítógép, de a Mándy-féle nézőpont alapján megálla
pítható, hogy az interjú a kérdező szemszögéből hasonlóan optimista hozzáál
lást igénylő, átmentő, önértelmezésre ösztönző műfaj. Az interjúk sok esetben 
valamilyen alkalom kapcsán keletkeztek, az adott alkalom vagy megbízás azon
ban csak ürügy az interjúkészítésre, maga a beszélgetés egy-egy heti újságírói 
interjúban is elmélyültté válik. Krekity Olga „villáminterjúnak” nevezi ezt a 
terjedelmi szempontból behatárolt, ám egy-egy problémát vagy arcélet tudatos 
precízséggel felvillantó interjútípust.

Végezetül még egy szempontra utalhatunk, mégpedig arra, hogy a kérde
zett miként tekint az effajta beszélgetésekre. Jorge Luis Borges állapítja meg a 
Hét beszélgetés... előszavában: „Ha egy író és egy újságíró beszélget egymással, 
az paradox módon nem annyira faggatózásra, hanem inkább egyfajta önvizs
gálatra emlékeztet. A kérdező szempontjából akár fárasztó és unalmas is lehet a 
feladat; a kérdezett számára azonban kaland, amely titkokat és meglepetéseket 
tartogat.”8 A most közzétett kötetben a kérdező kalandfürkészése, önvizsgálat
ra törekvő módszere is megnyilvánul, a kérdezettek önvizsgálata, titokfeltárása 
pedig -  a borgesi „szellemben” -  szintén kifejezésre jut.

Hózsa Éva

7 Krekity Olga, 1985. február 15., 33.

8 Jorge Luis Borges: Előszó (1972. július 13.). In: Fernando Sorrentino: Hét beszélgetés Jorge Luis Borgesszel. 

Fordította: Latorre Ágnes. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2000, 5.
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A KÖTETBEN SZEREPLŐ ÍRÓK, KÖLTŐK

Ács Károly
(eredeti neve: Kovács Károly)
Szabadka, 1928 -  Köln, 2007 
Költő, műfordító, szerkesztő.
Művei: Kéz a kilincsen (1953), Csönd helyett vers (1952-1959), Napjaink éne
ke (1965-1967), Menetrend dicsérete (1968), El nem taposható csillagok, For
radalmi költészetünk 1937-1977 (1977), Ár ellen. Mártír hidasok 1941-1945 
(1981), A közbülső világban (1983), Ács Károly összes versei (1988), Ráklépés
ben. Ötven év születésnapi versei (1995), Az anyag panaszai (1999).

Bacsó Péter
Kassa, 1928 -  Budapest, 2009 
Filmrendező, forgatókönyvíró.
Művei: Nyáron egyszerű (1964), Szerelmes biciklisták (1965), Nyár a hegyen
(1967), Fejlövés (1968), A tanú (1969), Kitörés (1970), Jelenidő (1971), Forró 
vizet a kopaszra! (1972), Harmadik nekifutás (1973), Szikrázó lányok (1974), 
Ereszd el a szakállamat! (1975), Zongora a levegőben (1976), Riasztólövés
(1977), Áramütés (1979), Ki beszél itt szerelemről?! (1979), A svéd, akinek nyo
ma veszett (1980), Tegnapelőtt (1982), Sértés (1983), Te rongyos élet (1983), 
Hány az óra, Vekker úr? (1985), Banánhéjkeringő (1986), Titánia, Titánia, 
avagy a dublőrök éjszakája (1988), Sztálin menyasszonya (1991), Live Show 
(1992), Megint tanú (1994), Kis Romulusz (1994), Balekok és banditák (1996), 
Helló, Doki (1997), A tigriscsíkos kutya (tévéfilm, 2001), Hamvadó cigaretta
vég (2001), De kik azok a Lumnitzer nővérek? (2005), Majdnem szűz (2008).

Böndör Pál
Újvidék, 1947 
Költő, műfordító.
Művei: Tipopoézis (1969, 1970), Eső lesz (1970), Karszt (1974), Vérkép (1978). 
Versek -  Pesme (kétnyelvű kiadás, 1978), Vígeposz (1982), Jégverés (1985), A 
krupié osztja önmagát (1986), Ebihalak (ifjúsági regény, 1987), A gázló (1989), 
Örökhatbé (gyermekversek, 1992), Tegnap egyszerűbb volt (1993), Eleai ta
nítvány (1997), A változásom könyve (1999). Műfodítás többekkel: Slavko 
Mihalić: Atlantisz (1987).

Dr. Burány Béla
Zenta, 1931 -  Zenta, 2008
Járványtani szakorvos, néprajzkutató, szociológus és közíró.
Művei: Zenta-vidéki népballadák (1964), Száraz kútgém, üres válú (társszer
ző, 1966), Két szivárvány koszorúzza az eget (társszerző, 1969), Rukkolnak a 
szép zentai legények (társszerző, 1972), Hej, széna, széna! (gyermekjátékdalok,
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1973), Tiszából a Dunába folyik a víz (társzerző, 1978), Hallották-e hírét? -  
Pásztordalok, rabénekek, balladák (1977), Szomjas a vakló (Üjvidék, 1984, II. 
kiad., Bp. 1988), Szakad a part! Tünetek magyarságunk kórélettanából (1988), 
Piros a tromf (1988), Nádsípot fújtam -  Vajdasági magyar népi mondókák és 
játékok apró gyermekeknek (1988), A legkisebb királylány kívánsága (1990), 
Dél-Tisza vidéki vadvirágok (1991), Emberek, sorsok, balladák -  így éltünk 
Dél-Pannóniában I. (1991), Emberek, sorsok, katonák - így éltünk Dél-Pan- 
nóniában II. (1993), A menyecske meg a feketerigó (1997), így éltünk a Dél
vidéken (1999), Ünnepek, szokások, babonák I. (2000), Ünnepek, szokások, 
babonák II. (2001), Állati mesék (2002), A juhászok így élnek, úgy élnek I—II. 
(2004), Mé piros a gólya csőre? Erotikus és obszcén népmesék a Délvidéken 
(2007).

Burkus Valéria
Antalfalva (Kovačica), 1917 -  Szabadka, 2006 
író, újságíró.
Művei: Elkésett nyár (1963), Mesélek a zöld disznóról (1967), Ibolya (életrajz 
Ferenczi Ibolyáról, 1970), Irány a tenger (ifjúsági r., 1973), Dr. Milán Bikar 
(életrajz, 1972), Magamon átszűrve (1981), Sećam te se Banjico (szerb-horvát 
fordítás, 1986), Én, a dolgozó háziasszony (receptek, tanácsok, 1996, 1998). 
Fekete kanári (ifj. regény, 1997), Muksi mesék (1997), Mesék szárnyán (1997, 
1999), Nudista lelkek (életrajzi regény, 2001), Tóni titka, Furkósbot ki az üveg
ből (ifjúsági sci-fi, 2001), Megunt játékok szigete (meseregény, 2001), Befordul
tam a konyhába (régi receptek, 2002), Gondolkoztam, tehát voltam (életrajzi 
regény, 2002). Magunkról. Beszélgetések (válogatás, 2003), Poleti sa nama, 
Ostrvo zaboravljenih igračka (mesék, fordítás, 2003). Az én telefonkönyvem 
(2004).

Dudás Károly
Csantavér, 1947
író, publicista, szerkesztő.
Művei: Szakadó (szociográfiai riportok, 1977), Jártatás (novellák, 1980), Ket
recbál (regény, 1983, II. kiad. 2011), A gyalogtörök (ifjúsági regény, 1987), Elté
vedt mezsgyekövek. Adalékok a délvidéki magyarság történetéhez 1918-1993 
(Botlik Józseffel és Csorba Bélával közösen, 1994), Királytemetés (novellák, 
kisprózák, 1996), Szórványban (riportok (Burány Nándorral, Németh István
nal és Tari Istvánnal, 2004).

Galgóczi Erzsébet
Ménfőcsanak, 1930- Győr, 1989 
író, forgatókönyvíró.
Művei: Egy kosár hazai (elbeszélések, 1953), Félúton (kisregény, 1958), Ott is 
csak hó van (novellák, 1961), Öt lépcső felfele (elbeszélések, 1965), Kegyetlen 
sugarak (riportok, 1966), Fiú a kastélyból (elbeszélések, tévéjáték, 1968), Nád
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tetős szocializmus (riportok, 1970), Kinek a törvénye? (novellák, 1971), Pók
háló (regény, 1972), A főügyész felesége (színművek, 1974), Bizonyíték nincs 
(elbeszélések, 1975), A közös bűn (regény, 1976), A vesztes nem te vagy (no
vellák, 1976, 1978), Közel a kés (elbeszélések, 1978), Úszó jégtábla (hangjáté
kok, 1978), Törvényen kívül és belül (kisregények, 1980), Cogito (elbeszélések,
1979), Ez a hét még nehéz lesz (kisregények, 1981), Vidravas (regény, 1984), 
Idegen a faluban (kisregények, novellák, 1984), A Törvény szövedéke (ripor
tok, 1988), Kettősünnep (novellák, 1989), Fogódzó nélkül (novellák, 1994).

Harkai Vass Éva
Topolya, 1956
író, költő, kritikus, irodalomtörténész, egyetemi tanár.
Művei: Nyárkisülések (versek, 1979), így éltünk (revoltpróza, 1997), Ezredvégi 
megálló (irodalmi tanulmányok és kritikák, 1998), Kedves Kávai M.! (versek,
1999), A művészregény a 20. századi magyar irodalomban (tanulmánykötet,
2001), A város bejáratánál (versek, 2003), Rések és korosztályok (irodalmi ta
nulmányok és kritikák, 2005), Tolsztoj és Kierkegaard Berlinben (bírálatok, 
szövegértelmezések, 2007), Mi volt szép C.-ben? (versek, 2008), Sárszegtől dél
re (portrék, 2010), Verstörténések (versek, lírai tanulmányok, kritikák, 2010).

Hornyik Miklós
Újvidék, 1944
író, újságíró, kritikus, szerkesztő.
Művei: A merülő fullantyú (összeállította, bevezető, utószó, 1977), Szabály
talan napló (kritikák, esszék, interjúk, 1981), Beszélgetés írókkal (interjúk,
1982), Jugoszláviai magyar művelődéstörténet (válogatta, utószó, 1984), A 
Délbácska története 1920-1929 (tanulmány, 1987), A Mi Irodalmunk törté
nete és repertóriuma 1930-33 (tanulmány, 1987), Titokfejtők (tanulmányok, 
1988), Angol pázsit. Balkáni néprajzi kalauz (publicisztikai írások, 1991), Ha
társértés (2002), Fénykörben (2008), Meghasonlásunk története (2009).

Hózsa Éva
Szabadka, 1953
Irodalomtörténész, Egyetemi tanár, tanulmányíró.
Művei: A novella új neve (Mándy Iván novelláinak tipológiája és szövegkö
zi értelmezése, 2003), Idevonzott irodalom (tanulmányok, esszék, kritikák,
2004), A novella Vajdaságban (tanulmányok, 2009), Csáth-allé (és kitérők) 
(2009.)

Jódal Rózsa
Szécsány, 1939
író, hangjátékíró, dramaturg.
Művei: Gömblakók (regény, 1988), Jégvirágerdőben (mesék, 1993), Mindenfáj 
Jánoska panaszai (meseregény, 1999), A csokinyuszi három kívánsága (mesék,
2002).
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Stigma (regény, 2005), Figyellek, világ! (Hadaró Jutka kalandjai, 2007), 
Kosssssava (novellák, 2010).

Juhász Ferenc
Biatorbágy, 1928 
Költő, szerkesztő.
Művei: Szárnyas csikó (1949), A Sántha család (1950), Apám (1950), Üj versek 
(1951), A jégvirág kakasa (1951), Óda a repüléshez (1953), A Nap és a Hold el
rablása (1954), A tékozló ország (1954), A virágok hatalma (1955), A tenyészet 
országa (1956), Virágzó világfa (1965), Harc a fehér báránnyal (1965), Gedichte 
(1966), Mit tehet a költő? (1967), A Szent Tűzözön regéi (1969), Anyám (1969), 
Vázlat a mindenségről (1970), A halottak királya (1971), A megváltó arany
kard (1973), A mindenség szerelme I—II. (1973), írás egy jövendő őskopo
nyán (1974), Három éposz (1975), Szerelmes hazatántorgás (1977), Csikóellés
(1978), Époszok és versek (1978), Versek és époszok (1978), Remény a halálig 
(1983), A boldogság (1984), Halott feketerigó (1985), A csörgőkígyó hőszeme
(1987), Fekete Saskirály (1988), A hazatérő halott (1988), A tízmilliárd éves 
szív (1989), Föld alatti liliom (1991), A csönd virága (1991), Krisztus levétele a 
keresztről (1993), Pupillák (1995), Pipacsok a pokol fölött (1996), A szenvedé
sek Édene (1998), A lezuhant Griffmadár (2000), Az őrangyal és a szél (2003), 
Halálszivárvány (2006), Halandóság-mámor (2007), Pacsirta a szívben (2008), 
A gyermekkor csontváza (2010).

Lovas Ildikó
Szabadka, 1967
író, műfordító, szerkesztő.
Művei: Kalamáris (novellák, 1994), A másik történet (novellák, 1995), Mez
telenül a történetben (novellák, 2000), Via dél Corso (novellák, 2001), Kijárat 
az Adriára (regény, 2005), Spanyol menyasszony (regény, 2007), A kis kavics 
(regény, 2010).
Fordítások: Boško Krstić: Városháza, a szabadkai csoda (1999), Éva Grlić: Em
lékezések, Múlt és Jövő (2000), Boško Krstić: A szecesszió Szabadkán (2002).

Mándy Iván
Budapest, 1918. -  Budapest, 1995 
író, hangjátékíró.
Művei: A csőszház (kisregény, 1943), Az enyedi diák (ifjúsági regény, 1944), 
Francia kulcs (kisregény, 1948), A huszonegyedik utca (önéletrajzi regény, 
1948), Vendégek a palackban (elbeszélések, 1949), Egy festő ifjúsága. Barabás 
Miklós diákévei (ifjúsági regény, 1955), Csutak és a többiek (vígjáték, 1956), 
Csutak színre lép (ifjúsági regény, 1957), Idegen szobák (novellák, 1957), 
Fabulya feleségei (kisregény, 1959), Csutak és a szürke ló (ifjúsági regény, 1959), 
Csutak a mikrofon előtt (ifjúsági regény, 1961), A pálya szélén (regény, 1963), 
Robin Hood (regény, 1965), A locsolókocsi (regény, 1965), Az ördög konyhája
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(novellák, 1965), Séta a ház körül (elbeszélések, dokumentumjátékok, 1966), 
Régi idők mozija (novellák, 1967), Csutak és Gyáva Dezső (ifjúsági regény, 
1968), Egyérintő (válogatott novellák, 1969), Előadók, társszerzők 1950-1952 
(novellák, 1970), Mi van Verával? (regény, 1970), Egy ember álma (kisregény,
1971), Mi az, öreg? (novellák, 1972), Fél hat felé (novellák, 1974), Tribünök ár
nyéka (novellák, 1974), Zsámboky mozija. A családtag (regény, 1975), Álom a 
színházról (regény, 1977), Arnold, a bálnavadász (ifjúsági regény, 1977), Lány 
az uszodából (novellák, 1977), A trafik (regény, 1979), A bútorok (kisregény,
1980), A villamos (kisregény, 1981), Tájak, az én tájaim (elbeszélések, kisregé
nyek, 1981), Átkelés (elbeszélések, 1983), Mit akarhat egy író? (válogatott novel
lák, 1983), Lélegzetvétel nélkül (gyűjteményes kötet, 1984), Strandok, uszodák 
(kisregény, 1984), Magukra maradtak (kisregény, 1986), Önéletrajz (novellák, 
rádiójátékok, 1989), Huzatban (novellák, 1992), Tépett füzetlapok (válogatott 
novellák, 1992), Budapesti legendák (elbeszélések, 1994), posztumusz: A légy
vadász (novellák, 1996), A pálya elején. Az első novellák 1942-1944 (1998).

Móricz Virág
Budapest, 1909 -  Budapest, 1995 
író. Móricz Zsigmond legidősebb lánya.
Művei: Szárnyas oltárok a bártfai Szent Egyed templomban (doktori érteke
zés, 1932), Első szemeszter (kisregény, 1933), Bukaresti éjszaka (novella, 1936), 
Zichy Mihály (1944), Apám regénye (1953), Szerencse (1954), Rosta (1955), Kü
szöb (1956), Pókháló (1958), Balga szüzek (1961), Kaland (1963), Suomiban 
jártam (útleírás, 1965), Móricz Zsigmond szerkesztő úr (1967), Gúnyos mo
soly (1968), Napnyugaton jártam (útleírás, 1970), Fasor (1973), Hiába (1975), 
Tíz év (1981), Illúzió (1983), Nehéz az élet (1984), Aranynap (1985), Mexikói 
szerelem (1987), Anyám regénye (1988).

Nagy Gáspár
Bérbaltavár, 1949-Budapest, 2007 
Költő, szerkesztő.
Művei: Koronatűz (1975), Halántékdob (1978), Földi Pörök (1982), Áron 
mondja (gyermekversek, 1986), Kibiztosított beszéd (1987), Múlik a jövőnk 
(válogatott és új versek, 1989), Mosolyelágazás (1993), Fölös ébrenlétem (1994), 
Zónaidő (vers, műfordítás, esszé, 1995), Tudom, nagy nyári délután lesz (1998), 
Szabadrabok (egybegyűjtött versek 1968-1998, 1999)Hullámzó vizeken ke
reszt (versciklus, 2000), Húsz év a kétezerből (2000), Amíg fölragyog a jászol 
(2001), ...nem szabad feledNI...! (2002), Ezredváltó, sűrű évek (2003), 1956 
fénylő arcai (2006), Szabadítót mondani (CD a költő hangján, 2006), Sárfelirat 
(posztumusz versek, 2007), Összegyűjtött versek (2007), Szaltószabadság (vá
logatott versek (2008), Augusztusban, Ludvík Jahn nyomában (legény-részlet, 
1995), Kanizsa-vár (vissza) (1999), Szavak a rengetegből (esszék, kritikák, em
lékezések, 2004), Közelebb az életemhez (emlékezések, vallomások, interjúk,
2005).
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Nemes Nagy Ágnes
Budapest, 1922 -  Budapest, 1991 
Költő, műfordító, esszéíró.
Művei: Kettős világban (versek, 1946), Szárazvillám (versek és műfordítások,
1957), Barátaink a ház körül (verses képeskönyv, 1961), Jó reggelt, gyerekek 
(verses képeskönyv, 1961), Aranyecset (keleti mesék, 1962), Ki ette meg a mál
nát? (verse képeskönyv, 1963), Lila fecske (gyermekversek, 1965), Napforduló 
(versek, 1967), A lovak és az angyalok (válogatott versek, 1969), Mit látunk az 
utcán? (verses képeskönyv, 1974), 64 hattyú (esszék, 1975), Mennyi minden 
(gyermekversek, 1975), Bors néni könyve (gyermekversek, mesék, 1978), Szö
kőkút (gyermekversek, 1979), Éjszakai tölgyfa (versek, 1979), Egy pályaudvar 
átalakítása (versek, 1980), Között (összegyűjtött és új versek, 1981), Metszetek 
(esszék, 1982), A Föld emlékei (összegyűjtött és új versek, 1986), Látkép gesz
tenyefával (esszék, 1987), Szőke bikkfák (válogatott verselemzések, 1988), Szó 
és szótlanság (összegyűjtött esszék I., 1989), A magasság vágya (összegyűj
tött esszék II., 1992), Összegyűjtött versek (összegyűjtött és kiadatlan versek, 
1995), A hegyi költő (tanulmánykötet Babits Mihályról, 1998), Az élők mérta- 
na I—II. (prózai írások, 2004).

Németh István
Kishegyes, 1930 
író, újságíró.
Művei: Parasztkirályság (novellák, 1954), Egy ember ül az udvaron (elbeszélés,
1959), Lepkelánc (gyermeknovellák, 1961, 1865, 1976), Hűtlen este (elbeszélé
sek, 1964), Vadalma (ifjúsági regény, 1970, 1984), Sebestyén (ifjúsági regény,
1972), Zsebtükör (riportok, 1973), Ki látta azt a kisfiút? (gyermeknovellák,
1973). Szomszédok vagyunk (riport, 1976), Hajnali utazás (gyermeknovellák, 
1978,1979), Egy múzeum tárgyai (riportok, 1979), Kertmozi (jegyzetek, 1980), 
Szeptemberi emlék (válogatott novellák, 1981), Vörösbegy (gyermeknovellák,
1983), Arcok zsebtükörben (riportok, 1984), Hegyomlás (elbeszélések, 1985), 
Díszudvar (tárcák, karcolatok, 1989), Mogyorófavirág (válogatott novellák, 
1990), Kánaáni történetek (önéletrajzok, vallomások, 1994), Jegykendő (va
sárnapi írások 1984-1994, 1995), Házioltár (családi krónika, 1996), Bühüm 
meg a Lötyögi (1996), Ünnep Raguzában (publicisztika, 1998), Ima Tündér
lakért (novellák, publicisztika., 2000), Lélekvesztőn (följegyzések az ezredvég
ről, 2002), Hegyalja utca (rendhagyó napló, 2004), Kékkő lovaknak (riportok, 
2007), Akik az időket szolgálták (riportok, 2008).

Sava Babić
Palics, 1934
Szerb író, költő, műfordító, egyetemi tanár
Na dlanu (A tenyérben, 1971), Neuspeo pokušaj de se tarabe obore (Sikertelen 
kísérlet a kerítés ledöntésére, 1978), U senci knjige (A könyv árnyékában, 1981),
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Kako smo prevodili Petefija (Hogyan fordítottuk Petőfit 1985), Razabrati u 
pletivu (Szétválasztani a fonatot, 1986), Preveseji (Fátylak, 1989), Ljubavni 
jadi mladog filozofa Djerda Lukača (A fiatal filozófus, Lukács György, szerel
mi bánatai, 1990), Pét više pet (Öt meg öt, 1990), Madarska Civilizacija (Ma
gyar civilizáció, 1996), Bokorje Danila Kiša (Danilo Kis munkássága, 1998), 
Granice isčezavaju, zár ne? (A határok eltűnnek, ugye?, 1999), Hamvas hárs 
(1999), Milorad Pavić mora pričati priče (Milorad Pavićnak történeteket kell 
mesélnie, 2000).

Serfőző Simon
Zagyvarékas, 1942 
Költő, író, szerkesztő
Művei: Hozzátok jöttem (versek, 1966), Nincsen nyugalom (versek, 1970), Ma 
és mindennap (versek, 1975), Amíg élünk (riporterkötet, 1978), Bűntelenül 
(versek, 1982), Holddal világítottunk (Összegyűjtött versek 1962-1983, 1984), 
Gyerekidő I—II. (gyermekregény, 1986-1999), Otthontalanok (dráma, 1987), 
Rémhírvívők (drámák, 1988), Veszteségeink gyűlnek (válogatott versek, ri
portok, 1990), Elsötétült arcom (versek, 1990), Hazajáró (elbeszélés, 1992), 
Jövőt írni (publicisztika, 1994), Félország, félvilág (válogatott és új versek 
1960-1995,1995), Át az időn (eseményjáték, 1997), Jövőlátó (dráma, 2000).

Szabó István
(teljes neve Szabó István Tamás)
Budapest, 1938 
Oscar-díjas filmrendező.
Művei: A Hetedik napon (1959), Plakátragasztó (1960), Variációk egy témára 
(1961), Te (1963), Koncert (1963), Álmodozások kora (1964), Kresz-mese gye
rekeknek (1965), Apa (1966), Kegyelet (1967), Szerelmesfilm (1970), Budapest, 
amiért szeretem (1971), Álom a házról (1972), Tűzoltó utca 25. (1973), Ősbe
mutató (tévéfilm, 1974), Budapesti mesék (1976), Várostérkép (1977), Bizalom 
(1980), Dér Grüne Vogel (1980), Mephisto (1981), Levél apámhoz (tévéfilm, 
1982), Katzenspiel (tévéfilm, 1983), Báli (1984), Redl ezredes (1985), Hanussen
(1988), Találkozás Vénusszal (1991), Édes Emma, drága Böbe (1992), Offen- 
bach titkai (tévéfilm, 1996), A napfény íze (1999), Szembesítés (2001), Tíz perc
-  cselló (2002), Csodálatos Júlia (2004), Rokonok (2006).

Szabó Magda
Debrecen, 1917 -  Budapest, 2007 
író, költő, drámaíró, műfordító.
Művei: Bárány (versek, 1947), Vissza az emberig (versek, 1949), Ki hol lakik 
(verses képeskönyv, 1957), Mondják meg Zsófikának (ifjúsági regény, 1958), 
Freskó (regény, 1958), Bárány Boldizsár (verses mese, 1958), Neszek (versek,
1958), Marikáékháza (verses képeskönyv, 1959), Sziget-kék (meseregény, 1959), 
Az őz (regény, 1959), Vörös tinta (filmforgatókönyv, 1959), Disznótor (regény,
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1960), Álarcosbál (ifjúsági regény, 1961), Születésnap (regény, 1962), Pilátus 
(regény, 1963), A Danaida (regény, 1964), Hullámok kergetése (útijegyzetek,
1965), Tündér Lala (meseregény, 1965), Eleven képét a világnak (drámák,
1966), Fanni hagyományai (dráma, 1966), Alvók futása (elbeszélések, 1967), 
Mózes egy, huszonkettő (regény, 1967), Zeusz küszöbén (útijegyzetek, 1968), 
Katalin utca (regény, 1969), Abigél (ifjúsági regény, 1970), Ókút (regény, 1970), 
Kiálts, város! (színmű, 1971), A szemlélők (regény, 1973), Az órák és a farkasok 
(drámák, 1975), Szilfán halat (összegyűjtött versek, 1975), Az a szép, fényes 
nap (színmű, 1976), Régimódi történet (regény, 1977), Kívül a körön (esszék, 
kritikák, 1980), Erőnk szerint (drámák, 1980), Megmaradt Szobotkának (em
lékezések, 1983), Béla király (dráma-trilógia, 1984), Az ajtó (regény, 1987), Az 
öregség villogó csúcsain (műfordítások, 1987), Záróvizsga (esszék, tanulmá
nyok, 1987), A pillanat (Creusais) (regény, 1990), A félistenek szomorúsága 
(esszék, tanulmányok, 1992), Szüret (drámák, 1996), A lepke logikája (publi
cisztikai tanulmányok, 1996), A csekei monológ (monodráma, 1999), Mézes
csók Cerberusnak (elbeszélések, 1999), Merszi, Möszjő (publicisztikai írások,
2000), Für Elise (regény, 2002), A macskák szerdája (dráma, 2005), Békekötés 
(hangjátékok, 2006), Örömhozó, bánatrontó -  Levelek a szomszédba (2009), 
Drága Kumacs! -  Levelek Haldimann Évának (levelezés, 2010).

Tari István

Zenta, 1953

Költő, író, újságíró, képzőművész.

Művei: Térzene a majomszigeten (1979), Ellenfényben (1982), Homokba ka
paszkodva (1985), Tépőzár (1987), Elmulatott jövő (1990), Boglya (1993), 
Fegyvertánc (1994), Napszél (1998), Darazsakkal barátkozom! (2000), Akarsz 
egy Jugoszláviát? (2002). Önálló tárlatai Adán (1969), Zentán (1973, 1976), és 
Újvidéken (1976) voltak. Négyrészes művészi dokumentumfilmjét a Kárpát
medence legdélibb magyar szigetéről Az ezeréves határnál címmel 2003-ban 
mutatták be.

Terék Anna

Topolya, 1984 

Költő.

Az ELTE pedagógiai és pszichológiai karán végzett, viselkedéselemző szakon. 
Most van mesterképzésen, pszichológián. Első önálló kötete 2007-ben jelent 
meg Mosolyszakadás címmel. Nyomdai előkészületben van a Duna utca című 
második kötetének kiadása. Folyamatosan publikál (verset, kritikát, novellát) 
a vajdasági folyóiratokban: Symposion, Híd, kARTon, Kilátó.
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Weöres Sándor
Szombathely, 1913 -  Budapest, 1989
Költő, író, műfordító, irodalomtudós. Károlyi Amy költő férje.
Művei: Hideg van (versek, 1934), A kő és az ember (versek, 1935), A terem
tés dicsérete (versek, 1938), A holdbéli csónakos. Kalandos játék húsz képben 
(1941), Theomachia (drámai költemény, 1941), Bolond Istók (1943), Medúza ( 
1944), A teljesség felé (1945), A szerelem ábécéje (1946), Elysium (1946), Gyü
mölcskosár (1946), A fogak tornáca (1947), Testtelen nyáj (1947), Bóbita (gyer
mekversek, 1955), A hallgatás tornya Harminc év verseiből (1956), Tarka for
gó. 120 vers az év 12 hónapjára (Károlyi Amyvel, 1958), Tűzkút (1964), Hold 
és sárkány. Két dráma (A holdbéli csónakos; Octopus, 1967), Merülő Saturnus
(1968), Zimzizim (1969), Psyché. Egy hajdani költőnő írásai (1972), Télország 
(1972), Ha a világ rigó lenne (1973), Tizenegy szimfónia (1973), Abc (1974), 
111 vers (1974), Hetedhét ország (Károlyi Amyvel, 1975), Áthallások (1976), 
Harmincöt vers (1978), Baranyai képek (1979), Egysoros versek (1979), Szent 
György és a sárkány (1979), Ének a határtalanról (1980), Weöres Sándor kéz
írásos könyve (1981), Mahruh veszése (1982), Színjátékok (1983), Posta mesz- 
sziről (1984), Magyar etűdök. Száz kis énekszöveg (1985), Kútbanéző (1987), 
Fairy spring. Freskók és stukkók egy vidám színházba (1988), A kétfejű fene
vad avagy Pécs 1686-ban. Történelmi panoptikum 2 részben (1989), A sebzett 
föld éneke (1989).

Závada Pál
Tótkomlós, 1954
író, szerkesztő, szociológus.
Művei: Kulákprés. Dokumentumok és kommentárok egy parasztgazdaság 
történetéhez (1986), Statárium (szociográfia Sipos Andrással,1989), Kulák
prés (család- és falutörténeti szociográfia 1945-1956, 1999), Mielőtt elsötétül 
(regény, elbeszélések, 1996), Jadviga párnája (regény, 1997), Milota (regény,
2002), A fényképész utókora (regény, 2004), Idegen testünk (regény, 2008).
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A befogadás szempontjából figyelmet 
érdemel az interjúk szerkezete, sőt 
maga a kötetkompozíció. Különösen 
izgalmasak azok az interjúszövegek, 
amelyek csapongást sugallnak, holott a 
felépítés tervszerű munka eredménye.
Az interjúkészítés Krekity Olga 
esetében nem tekinthető lezárt 
folyamatnak, ez a tevékenység további 
kihívásokat jelent a folytatódó újságírói 
pályán. A szerző napjainkban a 
szülőföld szellemi életére, kortárs 
művészeire, illetve a szülőföldünkre 
látogató magyarországi szerzőkre 
figyel. „De már szerintem az is egy 
óriási optimizmus -  fejtette ki a 
nyolcvanas évek közepén Mándy Iván 
- , hogy leülök egy darab cetlivel az 
asztalhoz, és megpróbálok írni.” A 
cetlit azóta többnyire felcserélte a 
számítógép, de a Mándy-féle nézőpont 
alapján megállapítható, hogy az interjú 
a kérdező szemszögéből hasonlóan 
optimista hozzáállást igénylő, átmentő, 
önértelmezésre ösztönző műfaj. Az 
interjúk sok esetben valamilyen 
alkalom kapcsán keletkeztek, az adott 
alkalom vagy megbízás azonban csak 
ürügy az interjúkészítésre, maga a 
beszélgetés egy-egy heti újságírói _  , 
interjúban is elmélyülné válik. Krekity 
Olga „villáminterjúnak” nevezi ezt a 
terjedelmi szempontból behatárolt, ám 
egy-egy problémát vagy arcélet tudatos 
precízséggel felvillantó interjútípust.

Hózsa Éva




