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     Nincs sok időm hátra. Itt liheg a nyakamban az  

     elektronika százféle furcsa szerkezettel, és las- 

     san már csak a múzeumokban marad testvéreim- 

ből néhány példány. Pedig az embert a könyvek  

tették naggyá. 
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     Ajánlás  

 

 

  Ezt a könyvet Sarkadi Katikának írtam 

  születés-és névnapjára, mikulásra, kará- 

  csonyra és újévre, a hét minden napjára, 

  és magam mentségére, mert ritkábban  

  jutok el hozzá, mint ahogyan szeretnék.  

És köszönetként leghűségesebb olvasóm- 

nak, aki mindent megtett azért, hogy írá- 

saim némelyikéből kézbe szorítható könyv 

legyen… 
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Ahogy elkezdődött… 

 

 
 Amikor befejeztem a Sorsok áradása (Fényes Újhel’ regénye) című munkámat, és az 

újhelyi könyvtárban bemutattam, egyszerre csak a semmi közepén találtam magam. Az elmúlt két 

esztendőben minden reggeli felkeléskor tudtam, aznap mit fogok csinálni, s most hirtelen 

elvesztettem a lábam alól a talajt: nem volt az életemben semmilyen szellemi kihívás. Voltak 

ugyan tanítványaim, de csak heti néhány órányi elfoglaltságot jelentettek, mi az a többi végtelen 

időhöz képest?  

 És ekkor hirtelen és váratlanul rámtört az olvasási vágy! Eddig is olvastam, egyetlen nap 

sem múlott el anélkül, sőt: már az internetről is gyakoroltam ezt, de ez az utóbbi időben nagyon 

célirányos volt - Zemplénről, Zemplénből, Zemplénért -, mert két könyvem megírásához erre volt 

szükségem. Most pedig arra az önfeledt és spontán olvasásra vágytam, amiről az utóbbi 6-8 

évben teljesen leszoktam: hiányoztak az életemből azok a habkönnyű olvasmányok, amelyek 

nemcsak szórakoztatnak, de telve vannak lélekbe markoló és könnyen felejthető meglátásokkal is. 

Bár Jancsi titokzatos új betegsége ekkor már bekopogott hozzánk, még nem vettük 

komolyan: a könyvtárba eleinte ő járt olvasnivalóért. Csak annyit kértem tőle, hogy mai irodalmat, 

női szerzőket és könnyed olvasmányokat hozzon, hogy visszaállíthassam szervezetem megbomlott 

egyensúlyát. Áprilistól aztán megváltozott a rend, mivel Jancsi egyedül nem mehetett sehova, a 

napi séták után én jártam át a könyvtárba. Igazi vadászattá vált ez, hiszen néhány perc alatt 

kapkodtam össze az adagot: küllemre, címre és szerzőre figyeltem, még a fülszövegeket sem 

olvastam el, hogy ne maradjon a férjem soká egyedül, és ez így volt jó, mert a vadászat örömét 

megsokszorozta a véletlen…(A sok azonos kezdőbetűs szerző egy-egy hónapban ezt is 

megmutatja, hogy a polcok melyik soránál álltam meg). Csak több hónap után derült ki számomra, 

hol vannak az új vásárlások, a romantikus regények, így aztán ezek közül is egyre több bekerült 

olvasmányaim közé. Hogy a helyi szerzőket egy külön teremben tartják, és nem lehet 

kikölcsönözni,1azt decemberben tudtam meg, így hát olvasmányaimból ők ezért hiányoznak.  

Az eredmény ez lett: havi 10-20 könyvből volt jó néhány nagy könyvélmény, sok 

szórakoztató pillanat, és egy kevés selejt, hát nem is olyan rossz az arány. És a sok új ismeret, 

hiszen amikor a hiányaimat pótoltam, nemcsak olvastam, az internet adatbázisában utánuk is 

néztem, ha tudtam. Meglepő, hogy ki mindenkire nem találtam rá, mert még nem olvasta valaki 

olyan, aki technikailag is képes a bővítésre - ez az internet hátránya minden előnye mellett! 

Aztán ez az önfeledt olvasás egyszer csak célt is kapott, Hornby könyve nyomán megszületett 

Olvasóskönyvem ötlete. Először csak grafomániám sürgetett, hogy elszállnak az élmények, ha 

nem készítek valamilyen feljegyzést róluk, de aztán egyre jobban belelkesedtem: egyféle napló 

lehet ez nyugdíjas korom egy esztendejéről, ha lesz hozzá kitartásom. Igaz, a betegség miatt 

nem számít 2013 tipikus esztendőnek, mert egy-két kivételtől eltekintve nem jutottunk el 

semmilyen közösségi kulturális rendezvényekre, amelyek közül különösen a hangversenyek 

hiányoztak: az élő zene élményét nem lehet pótolni semmivel!  

Persze, menet közben sem tudtam kibújni önmagamból: néhány könyvről írtam a 

honlapomra is egy-egy kis figyelemfelhívó dolgozatot, amitől ha az ismeretlen böngészőim nem is, 

de Jancsi kedvet kapott azok elolvasására. Hogy ezt most kinek írom? Természetesen megint 

magamnak, ahogyan a Martinákné   Kiskönyvtára sorozatom többi darabját: nekem van szükségem 

                                                 
1  Véletlenül derült ki, amikor a regényemmel megajándékoztam őket… Az én könyveimet betettem a 

kölcsönözhető könyvek közé, amúgy mi értelme lenne nekik?   



 6 

szellemi kihívásokra és grafomániámnak meg a kezem motorikus mozgására.2 De azért 

reménykedem abban, hogy néhány hűséges olvasómhoz eljut ez az írásom is, akár a többiek. Most, 

hogy főként az élvezet a célja e tevékenységemnek, új szabályt hoztam: nem kötelező azokat a 

könyveket végigolvasni, amelyek nem az ízlésem szerint valók. 68 évesen már kialakult az 

értékrendem, s ha van is bennem még kíváncsiság az újra, valójában nem akarok kilépni magamból. 

Ezzel most elvettem önmagamtól az önfeledt olvasás örömét? Nem hiszem! De nemcsak 

grafomániás vagyok, hanem az utolsó porcikámig tanár, aki mindent azért tesz, hogy annak 

örömét másnak átadhassa. Most ugyan nincs tétje ennek, de a magam olvasását egy picivel 

tudatosabbá tettem, ami nekem sem ártott, hiszen gyorsolvasásom miatt – mellyel már 

gimnazistaként elképesztettem Levente bátyót – egyféle felületesség jellemzi ezt a 

tevékenységemet. De ebben is van jó: nemcsak az újra vagyok vevő, szívesen olvasom újra a már 

ismerteket is, mert közben magam is változom: a régi hangulatok felidézése mellett új 

felfedezésekkel is gazdagodhatok. Ezért lesz a sorban újraolvasott mű, és természetesen 

verseskötet is, hiszen a még diákkoromban meghozott szabályom ma is érvényes: egy nap se 

múljon el versek nélkül….3  

Praktikusan a hónapok neve alatt először felsoroltam a könyveket, abban a sorrendben, 

ahogy a szemem elé kerültek, de amikor írok róluk, már új szempontok szerint csoportosítom 

azokat. Nálam ugyan csak jó és rossz könyvek léteznek, de ezt most egy kicsit finomítottam: 

három kategóriába soroltam olvasmányaimat.  

A klasszikusok4 besorolással nem tértem vissza a kánonhoz,5 nem feltétlenül csak a halott 

szerzők műveit értékelem nagyra. Beérem azzal, ha az újdonság varázsát közvetítik, így hát a 

minőség és a tehetség lesz számomra is a legfontosabb mérce, mint anno... volt a Nyugat 

szerkesztőinek. 

 A bestselleren6eredetileg egy-egy idény legkapósabb könyvújdonságát értették, azaz a 

sikerkönyveket. Irodalom ez is, egyre bővülő esztétikai sajátosságokkal, sőt: az igazi sikerkönyv 

egyedi és kreatív egybegyúrása a tradicionális témáknak és műfajoknak. Tipikus példája ennek 

Margaret Mitschell nagy népszerűségnek örvendő könyve, Az elfújta a szél, ami egy karrierista 

nő történetét romantikus történelmi keretbe állítja, így kihúzta a méregfogát a kritikusoknak7, 

vagy Dan Brown könyve, a Da Vinci-kód, ami komoly vallási- és történelmi kérdést ágyazott bele 

                                                 
2  Mert konzervatív módon az alapokat kézzel írom meg, aztán kerül be a gépbe, ahol a szöveg már 

tovább bővíti magát… 
3  Ez utóbbiak közül azonban csak a napi tanításon kívüli újdonságokat tartom számon, mert akkor a 

versekről szólhatna az egész írás… 
4  Csak nem tudom itt megkerülni az iskolai kötelező olvasmányok sorát, amivel én is sok kertész és 

gépész legény (és leány, csak ők kevesebben voltak…) életét keserítettem meg, de azért a Nagy Könyv játék 

nekem azt üzente, hogy a gyermekkori olvasmányoknak igen is van szerepe az életünkben, hiszen az Egri 

csillagok lett a Nagy könyv. Annál is inkább, mert régről ismerem Kamarás István szavait: a gyermekkori 

olvasmányok hiánya szocializációs deficittel járhat. Hogy nem minden kötelező olvasmány alkalmas az olvasási 

kedv felkeltésére, magam is tudtam. Ezért találták ki, hogy újraírják Jókait és a többieket (Nógrádi Gergely meg 

is tette), pedig azzal nem oldottak meg semmit, csak az írót herélték ki, mert a kötelezők ugyanazok az 

elolvashatatlan könyvek maradtak. Inkább olyan kötelező olvasmányokat kellene kiválasztani, mint a Harry 

Potter, az Eragon, és a többiek, a fantasyk után jöhetnek Verne, Jack London, mert akit elkap az olvasás szele, az 

nem áll meg fél úton. Mondom én nagy optimistán,  Kisunokáim példája nyomán…) 
5  A kánon mértéket, szabályt, kötelező mintát jelentő könyvek csoportja, amit az irányt adó kritika 

álláspontja után jelölnek ki, etalonként emlegetnek, idézgetnek, hivatkoznak rájuk. De hiába törekszenek 

véglegességre , az újabb kánon ezt is felülírhatja 
6  A bestseller eredetileg a legjobban eladhatót jelentette, emiatt kicsit felszínesen sztoriznak, szlengbe 

zárt vihorászó vagy fájdalmas, okoskodó mondatokkal. A jó megválasztott témák és a karakterek azonban sokat 

segítenek a nagyobb példányszám elérésében. 
7  Az más lapra tartozik, hogy találtak helyette más csépelnivalót, hiszen ez a dolguk… 
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egy gyorsléptékű trillerbe.8 Az olvasáskultúrában lezajló forradalom az oka a bestseller 

megjelenésének, és hatással van a magas irodalomra is, csak erről ott nem illik beszélni. A 

bestseller fő vonzerejét az erotika jelenti, ami az olvasók érzelemdeficitjére játszik rá: a 

szereplők impulzívabbak, magasabb hőfokon élnek, ezért szoros érzelmi kapcsolatba kerülhetnek 

az olvasóval, megjelenhetnek belső filmjében. Persze sok múlik a szerencsén és az időzítésen is, 

de ez a klasszikusokra is érvényes.  

A magyar női szerzők azért kerültek külön kosárba, mert mindig is érdekelt, hogyan 

teljesít nemem,  és mert ezen a területen kicsit lemaradtam az utóbbi időben, van mit pótolnom.  

Amikor tudatosodott bennem az Olvasóskönyv ötlete, feljegyzéseket készítettem a 

könyvekről, s csak a hónapok végén láttam neki összegzésüknek, amibe már nemcsak a könyv 

élménye került be. A feljegyzések természetesen nem egyenletesek, vannak hosszabbak és 

rövidebbek, elnagyoltabbak és kidolgozottabbak. Ez utóbbiak közül néhányat a honlapomra 

készítettem, melyeket szinte változtatás nélkül átvettem önmagamtól.9 S mivel mindent 

meghatározott az, hogy milyen volt a hónap élményi háttere, felvezetésként ez is belekerült, 

amihez – nyugdíjas korom óta vezetett - Válogatott magánügyeim 4. kötete, a Matyika által 

Ikletkönyvnek nevezett kékmappám adott segítséget. Ide nemcsak azt jegyzem fel nagy 

szorgalmasan, hogy mit olvastam, hanem azt is, hogy milyen kulturális örömeink voltak, milyen 

filmet láttunk, hol jártunk, illetve kik látogattak meg bennünket remetei magányunkban. Emiatt 

aztán nem egyszerű olvasónapló lesz az itt következő feljegyzés-sor, hanem egyféle szellemi 

napló a 2013. évről. Terveim szerint úgy simulnak egymásba a könyv rétegei, mint a hagyma 

levelei, melyeket az olvasónak kell majd szétválasztania, de remélem, közben nem fogja csípni 

senkinek sem a szemét, sem a szívét. 

Könyvek között nőttem fel, a Gutenberg-galakszist tartom az otthonomnak, tanárként 

mindennapi munkaeszközöm volt. Gyermekkorom óta vallom Petrarca igazságát: 

 

   A könyvek barátaim. Társaságuk végtelenül 

   fontos nekem. Tüstént felelnek, ha kérdezem 

   őket…az egyik megtanít arra, hogyan éljek, a 

   másik: hogyan haljak 

 

és ma sem tudok szebbet és jobbat, mint egy fotelben ülve, kezemben egy könyvvel, háttérben 

szól Mozart, Vivaldi, Beethoven…10 Levente bátyám kamasz koromban megtanított arra, hogy egy 

bizonyos szint alá ne szálljak olvasmányaimmal, tanárként is tartottam magamat a 

klasszikusokhoz. Könyvtárunk kedves darabjai a dedikált könyvek, a Martinákné Kiskönyvtára első 

darabjaiban be is mutattam azokat, hiszen életünk keresztmetszetét adják történetükkel, és a 

könyvekhez való kötődésünket is jelzik. Volt, aki önként adta, volt, akitől kértük, s lenne olyan, 

aki szívesen adná, mégsem kérjük, mert a könyvek is érzelmi kötődések, bennünket jellemeznek: 

általuk (is) váltunk azokká, akik vagyunk. Most a könnyedebb műfaj felé teszek egy kis 

kirándulást, ameddig az ízlésem engedi, mert mindent nem fogadok el: vámpíros történeteket és 

képregényeket biztos, hogy ezután sem akarok olvasni… 

 

 

 

 

                                                 
8  Dan Brown kultúrtörténeti szemináriumokat tart, tehát mélyebb infója is van a témáról, de okosan 

visszafogja magát, nem akar mindent ránk önteni, sikerének titka ebben (is) rejlik. 
9  Lehet, hogy ezzel megbillentettem írásom szerkezetét, de magamnak írom, lehetek engedékenyebb… 
10  Ezt megfejelhetjük azzal, hogy tőlem karnyújtásnyira, a másik fotelben ott ül Jancsi, ölünkben van a kis 

rajztáblánk, olvasunk, írunk, sutyorgunk: működünk, mint Martinák-Műhely…. 
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       JANUÁR HAVA 

 
ELOLVASOTT KÖNYVEK LISTÁJA 

 
Süskind: A parfüm     Zilahy Lajos: Két fogoly 

Herczeg Ferenc: Pro Libertate   Maugham: Akkor és most  

Latin-amerikai kisregények     Sík Sándor: Hét szép história 

Milton: A kék hold völgye    Kós Károly: Varjú nemzetség 

Palotás Petra: Bécsi kávé, pesti lány   Kosáryné Réz Lola: Filoména 

Tormay Cecile: Emberek a kövek között  Krentz: Hajnal a Holdfény parton 

Adler: Nyár Capri szigetén    Austin: Értelem és érzelem 

Ford: Hotel az Édes és Keserű út sarkán  du Gard: Vén Európa 

Simon István: Írószobám    Fejős Éva: Bankok, szeretlek  

 

 

A hónap meglepetését Mártiék okozták, akik váratlanul hazajöttek a könyvbemutatómra, 

és bearanyozták az együttlét örömével is azt. Ebben a hónapban 17 filmet láthattam, melyek 

között ott volt a Farkasokkal táncoló, Koltay Lajos filmje, az Este, a Gattica, a Leharcolt 

oroszlánok, és egy sor olyan, ami semmi nyomot nem hagyott bennem, de akkor biztosan 

szórakoztatott. Az unalmat a 17 sorozattal is próbáltam elhessenteni: többek között a 

Providence, Szívek szállodája, Mrs. Klinika, A hidegsebész, Sue Thomas, dr. Addison, dr. Csont 

tartozott e körbe, de nemcsak nőket néztem: még ment a Hősök című sci-fim is, aminek 

reméltem, hogy már a végére érünk, már nagyon régen voltam a foglya. Mert a folytatások 

nemcsak ritmust adnak a mindennapoknak, rabbá is teszik az embert, s ezt be is kalkulálják a 

tévések: ezzel fűzik magukhoz nézőiket, ami alól nem tudtam kivonni én sem magamat. Ekkoriban 

még rendszeresen néztem Jancsi politikai műsorait, mert még nem fedeztük fel a fülhallgató 

jótékony hatását. És megkezdtük a könyvek olvasását is…. 

 

A klasszikusokat Martin du Gard (1881-1958) könyvével nyitom: a Vén Európát 

egyetemistaként olvastam már, most újraolvasás lett a falusi karcolat-albumból, ahogyan 

szerzője annak idején elnevezte. Az eredeti címe Vén Franciaország volt, amit a magyar fordító 

változtatott meg, s nem vált kárára, hiszen, ugyanez a tespedtség jellemezte Európát is a két 

világháború között, mint a franciákat. Egy Isten háta mögötti kis faluban jártunk, útikalauzunk a 

postás, és ahogy előre jutunk a történetben, kiderült, a nyugalom és a megszokás csak 

látszólagos: titkok, tragédiák és komédiák játszódnak le az áttörhetetlennek hitt falak mögött. 

Du Gard ujjgyakorlata volt ez a nagy regények árnyékában, de a halhatatlanság jelét hordja 

magán: láttató erővel festette meg a paraszti élet sivár, elmaradott és csüggesztő voltát. 

Ugyanezt érezték ekkoriban Magyarországon is a népi írók, emiatt születtek egymás után az 

irodalmi szociográfiák. 
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Austen11 könyvét, az Értelem és érzelem címűt kivételesen az internetről olvastam, ez 

volt az írónő első könyve, kíváncsi lettem rá. A XVIII-XIX. század fordulóján játszódik a pénz és 

önérdek uralta Angliában: a két Dashwood lánynak se vagyona, se rangja, meg kellett küzdeniük 

az előítéletekkel is, mert tisztességesek (Elinor) és tiszták (Marianne). Lényegében ugyanazon 

motívumok jöttek elő itt is, mint a Büszkeség és balítéletben: család, szerelem, álnokság, 

boldogság, és a viszonyok leírásakor ugyanazon (asszonyi) kajánság hatotta át az írónőt. A 

Büszkeség talán jobban tetszett, mint ez, de lehet, hogy a filmváltozat miatt, amit annyiszor 

látok, ahányszor ismétlik, mert a főszereplők briliáns alakítása és az angol helyszínek megemelik 

a szöveg erejét, de be kell vallanom, az írónő sajátos stílusát is nagyon élvezem.   

A XX. századi latin-amerikai kisregények a legismertebb szerzők egy-egy rövidebb 

írását gyűjtötte egybe: Marquez, Llosa, Borgas, és néhány, számomra ismeretlen, akik jól írnak, 

csak az én figyelmemet eddig elkerülték. Bennük volt a több örömöm, mert az ismertek nem 

adtak igazán semmi többletet, önmagukat ismételték. Ami persze most sem volt rossz, de az 

ember mindig vágyik valami újra is. 

Nem igaz viszont ez a megállapítás Somerset Maugham (1874-1965) Akkor és most című 

regényére, ez igazi gyöngyszem volt, az év felfedezéséinek egyikeként a középkor végére 

repített. Főhőse Machiavelli, aki Firenze követeként Cezare Borgiánál képviselte városa érdekeit, 

miközben megkívánta egy ottani gazdag kereskedő fiatal feleségét. Machiavelli – mily meglepő! – 

egyikben sem ért el sikert, mert a feladat és a vágy egymást oltotta ki: amikor végre fogadná őt 

a fiatalasszony, akkor rendeli maga elé Borgia, és első a kötelesség! Igaz, nem Firenze, hanem 

Machiavelli nyerte el a zsarnok figyelmét, arra akarta rávenni, hogy álljon a szolgálatába. De 

Machiavelli nemet mondott az ajánlatra, mert a legrosszabb köztársaságot is jobbnak tartotta a 

zsarnokságnál. Ezután visszatért Firenzébe, ahol szerelmi kudarcából megszülető Mandragóra 

című műve művészi sikert hozott számára, és megélte, hogy Borgia rossz végre jutott. Aztán 

megírta A fejedelem című könyvét, ami ettől kezdve minden zsarnok számára kötelező 

olvasmánnyá vált. Remélem, ezt a  mai diktátorok is tudják… 

 Sík Sándor (1889-1963) Hét szép históriája is klasszikusnak számít, ez az egyetlen 

szépirodalmi műve a katolikus filozófusnak, esztétának. Róla eddig nem sokat tudtam azon kívül, 

hogy Radnótit megmentette sajtópere idején, és nemcsak tanárként, atyai barátként kísérte az 

útját. A történetek sem széphistóriák, és bár embersorsokat elevenített meg bennük, nem voltak 

rám nagy hatással: vallásos lelkiségükkel nem tudtam azonosulni.  

Kós Károly (1883-1977) Varjú-nemzetség című regénye viszont lenyűgözött, ezt is az év 

nagy felfedezései közé soroltam. Azt tudtam róla, hogy ő tervezte a budapesti állatkert 

épületeit, meg írt is, de eddig nem találkoztam a műveivel. Ebben Kalotaszeg regényes történetét 

mutatta meg a 300 évvel ezelőtti, mostoha körülmények között élő, kivételes tehetségű és szívós 

Varjú nemzetség segítségével. Mivel erejüket Bethlen Gábor szolgálatába állították, történelmi 

szerepük is lett: fenn a hegyekben, a Pojanán, ugyanott, ahol aranycsináló ősük titkát 

rejtegették, őrizték a Gyaluból kimenekített kincseket. A történet I. Rákóczi György koráig 

követhető, akinek az alakja nagyon negatív ebben a könyvben: nem a szorgalmas gazda, hanem a 

Bethlen kincseire vadászó utód.12 A könyv legfőbb értéke számomra gyönyörű nyelve volt, de a 

történet sem megvetendő. A kincsek végül nem kerültek az ellenség kezébe, mert a szerelmi és 

politikai riválisok (Varjú Gáspár és Maksai László) gyermekei egymásra találtak: Jankó és Kata 

újraépítette a Varjú-nemzetség otthonát a Pojanán. Örülök, hogy rátaláltam erre az olvasmányra: 

                                                 
11  Jane Austen (1775-1817) 42 életéve alatt csak 6 regényt írt, de azok túlélték őt. Az angol vidéki úri 

életet megörökítő papkisasszony egy-egy központi figura köré szervezte aprólékos, részletes, realista leírásait, 

aki kiemelkedett a jellemével, jó természetével a többiek közül, de a többiekkel is beláttatta hibás döntéseiket, 

rossz tulajdonságaikat. Elegáns, szókimondó stílusa, szellemessége, a világról megfogalmazott ironikus 

véleménye szórakoztató bölcs írónővé formálták.  
12  Ebben persze szerepet játszhatott az is, hogy az erdélyiek nem tudták megbocsátani Rákóczi 

Györgynek, hogy ottani és pataki építkezéseihez megsarcolta őket.. 
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archaikus nyelve, balladisztikus hangvétele, az erdők, vizek, hegyek, és emberek harmóniája 

feledhetetlen volt benne.  Ez volt az első regénye, világosított fel Legeza Ili13 barátnőm, amiben 

kipróbálta képességeit, krónikát írt, ahogyan az alcímben ígérte, és jól megéreztette az erdélyi 

élet sűrített, komor, drámai légkörét. Számomra mindez a hónap legszebb olvasmányává avatta 

a könyvet.  

Herczeg Ferenc (1863-1954) Pro Libetáte című regényét olvastam valamikor, tudtam a 

szerzőjéről is annyit, hogy nem magyar anyanyelvű volt, de jól megtanulta azt, és a Horthy-

korszak írófejedelmévé vált. Bár történelmi forrásokra épült a regénye, mesterkéltnek, 

unalmasnak tűnt most számomra, és nem is juthattam a végére, mert sok lap hiányzott a 

könyvből, de hiányérzetem nem volt. 

Zilahy Lajos (1891-1974) Két fogoly című könyve is újraolvasás: valamikor a 

rendszerváltás környékén, amikor újra megjelenhetett Zilahy, már volt a kezemben. Akkor is, 

most is nem annyira az író, mint inkább a téma kapott meg: a háború esztelen rombolása a civilek 

lelkében. Az ifjú férj a házasságkötés után az I. világháború keleti frontján találta magát, 

miközben a gyámoltalan ifjú feleség – aki szülei védőszárnyai alól került férje fennhatósága alá – 

itthon maradva próbált megküzdeni a távolsággal. Mindketten foglyok, bár csak Péter került a 

szibériai fogolytáborba. A fiatalasszony életét – a középosztály tagjaként – egy időre kitöltötték 

a háború alatt sem szünetelő társadalmi kötelezettségek, de aztán magára maradt: apja meghalt, 

barátnőjét nem tudta követni szabadosabb életformájában, és a férfiak is zaklatták. Ez 

utóbbitól egy atassé mentette meg, akivel egymásba szerettek, de a tiltott szerelem nem hozott 

számukra örömöt, és egy névtelen levél a férj tudomására hozta a történteket. Éppen akkor, 

amikor vége volt a háborúnak, és Péter ennek fényében meghozta döntését: a tífuszból egy orosz 

lány segítségével felgyógyult, mégis önmaga halálhírét keltette, hogy Szibériában maradhasson 

Zinával, aki gyermeket is szült neki. Felesége hozzámehetett új szerelméhez, és együtt utaztak 

el Tobolszkba, hogy az elesett férj sírját megkeressék – aki pedig immáron orosz muzsikként alig 

néhány méterre ott élt új családjával. Nemcsak magyar film készült ebből a regényből – kettő is, 

mert néma és hangos változata is volt Székely István filmjének, amiben Bajor Gizi és Jávor Pál 

domborított -, az olasz Victorio de Sica Napraforgók címmel Sophia Lorennel és Marcello 

Mastroiannival újra megfilmesítette. Arra nem emlékszem, hogy ezek a filmek követték–e az írói 

igazságszolgáltatást, hiszen Zilahy igazi leleménnyel oldotta fel ezt a patt helyzetet, de hogy a 

valóság-nagybácsi nem volt ilyen megértő, arról sokat olvastam. Az író felületes, de jól 

elképzelhető képet festett a középosztály tagjairól, egy kicsit beavatott abba a világba, ami 

most sem lett számomra kívánatossá.  

Ide, a klasszikusokhoz tartozik Simon István is, akinek Írószobám című könyvében 

először csak adatot kerestem a tanításomhoz, aztán újraolvastam. Riportkönyv ez 1973-ból,14 egy 

rádióműsor szerkesztett változata. A legnevesebb kortársakat szólította meg, és ma is élvezetes 

olvasmány, bár az kiderült, hogy az idő múlásával egyenes arányban múlik a dicsőség. Az akkori 

beszélgetőpartnerek közül sokat nem jegyez már az irodalmi kánon, pedig milyen emberi módon 

lehetett hozzájuk közelíteni. Ez utóbbi Simon István humánumát dicséri, aki nekem kedves 

emberem: középiskolás koromban róla írtam az OKTV dolgozatomat, néhány levelet váltottunk is 

egymással.  

 

                                                 
13  Megér egy lábjegyzetet, hogy nyugdíjas korunkban meglehetősen bezártan élünk, de az internet 

közvetített számunkra újabb barátságokat: akik közül Legeza Ilit, Ilia Mihályt, Bán Bélát és Szilágyi 

Szabolcsot emelem ki. Ili honlapján nagyon sok új ismeretre találtam rá, a professzor úr sok mindenben 

megerősített, Béla és Szabolcs pedig ugyanolyan grafomániás, mint én vagyok, és csaknem egyidejűleg 

kirándultunk a Parnasszusra,  és valamilyen szinten ott is ragadtunk… 
14  Márti 3, Peti 2 éves volt akkoriban, én pedig megkezdtem újhelyi tanításomat, hogy 3 évtizedig járjak 

át, és rabjává váljak nemcsak az iskolának, a városnak is. Jó, hogy így történt, még nyugdíjas éveimnek is azok 

az évek adtak tartalmat.  
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Hogy nem mindig jelentenek a bestsellerek felhőtlen szórakozást, azt Ford regénye, a Hotel az 

Édes és Keserű út sarkán azonnal bizonyította számomra. A II. világháború kitörésekor az 

USÁ-ban az ellenséges országból származó állampolgárokat ugyanúgy internáló táborba terelték, 

mint Európában.15 Ennek egyik színtere volt ez a hotel – a beszédes nevű utcák 

kereszteződésében -, amely akkoriban a kínai és a japán negyed határán állt. Történetünk 

kezdetén már évtizedek óta zárva volt, de utolsó lakók holmijából sok minden megmaradt. A kínai 

Henry Lee egy napernyő segítségével eredt szerelme nyomába, és írói jóvátételként a japán 

Okabe Keitoval valóra vált szerelme 40 év múlva. Lassan folydogáló írás volt, de megérintett a 

tragikuma, s ha olyan nagyon nem is hiszek abban, hogy évtizedek múlva találkozhatnak a 

szerelmesek és a világrendjük helyreáll, azért kellenek ilyen könyvek, mert ha a múlt hibáit a 

kibeszéléssel nem lehet jóvátenni, de a fájdalmat lehet enyhíteni. 

Háborús könyv James Hilton (1900-1954) regénye, a Kék hold völgye is, bár inkább a 

sciente fiction kategóriába sorolnám. A háború alatt egy titokzatos tibeti pilóta eltérítette az 

egyik repülőt, s ismeretlen helyre, a Pamír hegység egyik holdsütötte völgyébe repítette az 

utasokat. Az utasok civilizált körülmények közé kerültek egy békés kolostorban, s csak egy idő 

után derült ki, hogy elrablásuk megtervezett volt. A kolostor lakói időn kívül éltek, és arra 

készültek, hogy a pusztulás után, a háború végén a világ újraindulását segítsék. Az ideérkezők 

mindegyike másként fogadta a felkínált lehetőséget, miközben szerelem, kaland, romantika 

hattotta át a cselekményt. Szórakoztató és elgondolkodtató olvasmány volt. 

Patrick Süskind (1949-) A parfüm című regénye az elzárkózó német író munkája, igazi 

sikerkönyv: 40 nyelvre fordították le és film is készült belőle, amit a könyv ismeretében már nem 

néztem meg, borzongásból ennyi is elég volt. Egy XVIII. századi zseniális szörnyeteg történetét 

írta meg: Jean Baptiste Grenoille-nak nem volt testszaga, emiatt rendkívül fogékony volt minden 

illatra. Illatszerész lett belőle, és egész életében a tökéletes parfüm előállítására törekedett, 

melyet fiatal lányok lenyúzott bőrének illatesszenciájából álmodott meg: 25 ártatlan lány 

meggyilkolásával szerezte meg a hozzávalót. Hátborzongató olvasmány volt - ügyes írói tálalásban 

– arról, hogy a zsenialitás és szörnyetegség tulajdonképpen karonfogva járnak. (Remélem, csak 

ritkán.) Mindez a XVIII. századi Párizs sötétebb helyszíneivel megspékelve dermesztő horrorrá 

vált, és ezt a műfajt még adagolva sem szeretem. 

Egy valamire való sikerkönyv-szerző ma csakis egzotikus helyszínt választ története 

színhelyéül: Adler Capri szigetére, Krentz a Holdfénypartra repített: a szép helyszíneken 

játszódó szerelmi történeteik természetesen boldog véggel zárultak. Elisabeth Adler (1926-

1997) kedvenc helyszíne a Mediterránum, a Nyár Capri szigetén egy különös földközi – tengeri 

hajóút története. Egy iparmágnás titokzatos körülmények között halt meg, de a titkárnőjének 

még küldött egy levelet gyanúsítottjairól, akiket a halott pénzéből a titkárnő és egy nyomozó  egy 

a hajóútra hívott meg, hogy kiderülhessen az igazság. Bajártuk Monte Carlót, St.Tropezt, 

Sorrentot, Caprit, a rejtély egyre megfejthetetlenebbé vált, ráadásul a nyomozók is egymásba 

szerettek. A hajóút végén aztán nemcsak egymást, a jutalmukat is elnyerték: Sir Robert pénzét 

megörökölve boldogan éltek, míg csak lehetett. Mint az internetről megtudtam, a szerző 

családjával egy csendes-óceáni szigeten él, minden év egyik felét európai utazással tölti, és az új 

helyszínek újabb könyvet sugallnak számára. Hát igen, szeretnék én is így élni!  

Jayne Ann Krentz16amerikai írónő regénye, a Hajnal a Holdfényparton ugyan egy trilógia 

része, de önállóan is érthető volt. Lillian Hartre házasságközvetítőt üzemeltetett, s amikor 

éppen be akarta szüntetni ezt a tevékenységét, hogy a festészetnek élhessen, utolsó páciense 

Gabe Medison lett. Nehéz kuncsaftnak bizonyult a sikeres üzletember, akinek három találkát is 

                                                 
15  Legemlékezetesebb irodalmi feldolgozását Romain Rolland Elvarázsolt lélek című kedvenc 

könyvemben olvastam erről 
16  Nem tudtam kideríteni, hogy ez az eredeti neve, vagy az Amanda Quick, de ezeken kívül még 7, azaz 

hét álneve is van, mert egy ilyen kis rejtőzködő…. 
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megrendezett, még a Holdfénypartra is elkísérte, miközben betörtek lakásába. Közös 

nyomozásuk nemcsak a betörőre derített fényt, arra is ráébredtek, hogy ők ketten egymásnak 

teremtődtek. A téma kidolgozása a felső tízezer körében eltöltött néhány órás, nyom nélküli 

kirándulás volt, pergő cselekményével, szép helyszíneivel szórakoztatott. 

 

Kosáryné Réz Lola és Tormay Cecile tulajdonképpen a klasszikusok kategóriába is beleférne, de 

magyar női szerzőkként itt szólok róluk.  

Kosáryné Réz Lola17 (1892-1984) nemcsak Kosáry Domokos történész édesanyja, 18 

regényt, számos elbeszélést írt, fordított18, a két világháború között kedvelt szerző volt, emiatt 

a felszabadulás után nem jutott szóhoz. A Filomena19első írása volt, az Athanaeum 1920-as 

pályázatára írta meg a tót cselédlány történetét, ami miatt a nyugatosok az egekig magasztalták. 

Számomra is nagy felfedezés lett: Piatek Milka sorsa éppen olyan kegyetlen, mint Édes Annáé 

volt, csak ő nem jutott el a gyilkosságig. Látszólag végigjárta a cselédsors minden fázisát, de 

egyik szerepét – szerető, feleség, anya - sem élhette saját kedve szerint: mindvégig alárendelt 

helyzetben volt, és áldozatába belerokkant. Megszülte Schönherr mérnök és Litván tanár 

gyermekeit, és a megesett lányt csak Zünder pedellus vette feleségül, aki igazi zsarnoka lett a 

kiszolgáltatott asszonynak. Gyermekeit nagy munkával sikerült kimenekíteni ebből a körből, de a 

háború elvette az életüket, Filomena magára maradt, s ebbe a szeretetnélküliségbe belepusztult. 

Kosáryné 200 oldalba sűrítette ezt az emberi tragédiát, a férfiközpontú világ elleni vádiratát. 

Olvastam róla, hogy feministának vallotta magát, hát legyen minden feminista ilyen. Sajnálom, 

hogy olyan méltatlan sorsot kellett megélnie, de tetszett, hogy nem hagyta el magát: amikor nem 

jelenhetett meg, igazi grafomániásként unokáinak írta egypéldányos regényeit. Remélem, még 

kezembe kerül más írása is… 

Tormay Cecile (1875-1937) műveit eddig tudatosan tartottam magamtól távol, a két 

háború közötti politikai szerepvállalását nem tudtam tolerálni.20 Emiatt nem ismertem írói 

kvalitásait, és kellően meg is lepődtem, amikor az Emberek a kövek között című regényét 

elolvastam. Nem azon, hogy 1911-ben ezt a regényt még Nobel-díjra is felterjesztették, hiszen 

az politika volt, hanem azon a látásmódon, ami ezt az írását uralta. Rövid a történet: a Dalmát 

tengerparton egymásba szeretett a falujából elűzött és kiközösített parasztlány, és az ott 

szolgáló magyar vasutas. Jellát és Andrást a számkivetettség hozta közel egymáshoz, de ez 

kevés az élethez: amikor András hazatérhet az Alföldre, elhagyta a lányt, aki ebbe belepusztult. 

Grendel Lajos ezt tartja a magyar irodalom első lélektani regényének, én ezt továbbra is 

meghagyom Kosztolányinak, de tetszett a szerelem megszületésének leírása, s az a balladai 

hangvétel, amivel tálalta. Azt azonban már nem hiszem el, amit az írónő állít: hogy András a 

puszták nagy nyugalmát, és Jella a hegyvidék zabolátlan ösztönvilágát hordozta magában, s ezt a 

kettőt nem lehetett egyesíteni…. 

                                                 
17  Sosem tudok rötyögés nélkül rágondolni, mert amikor Jancsi rá akarta venni Mártikát az írásra, hogy ő 

lehessen a jövő nagy írónője, még nevet is kreált neki Szütyőné Vass Manci – formában, az analógia, azt 

hiszem, tökéletesen világos… Remélem, egykor még fogja ezt a nevet Márti lányunk használni! 
18  Például a Winnetou-t is, ami 1945 után sokáig nem jelenhetett meg, s később is csak meghúzva: mert a 

fehérek felsőbbrendűségét hangsúlyozta. A zanzásított magyar változatból a szentimentális, misztikus vonásokat, 

a Mária –kultuszra emlékeztető elemeket is kihagyták, mert Szűz Mária képviselte a klerikális reakciót. De 

Petire így nagy hatással volt, Winektu volt az első példaképe, indiános – és a bölényhúsos - korszakát ez a 

könyv hozta… 
19  Névben a sors? Ez itt akkor nem igaz, hiszen a görög eredetű szó szeretett-et jelent… 
20  A Napkelet szerkesztője lett, bevezetője - „csak szétszórt őrszemek vagyunk. Szegény, magányos 

őrszemek, akiket a vártán lassan befúj a hó. Pedig ha lassan összehordanánk a fegyverünket, sok magányos 

őrtüzünk zsarátnokát, nagy világosságot tudnánk teremteni – szellemi honfoglalók tudnánk lenni” – 

visszhangzott a csonka Magyarországon. De nem ezzel van bajom, hanem a Nyugat elleni elvtelenségeivel… 
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 Kosáryné és Tormay Cecile mellé ebben a hónapban mai magyarként Fejős Éva és Palotás 

Petra társult, hát nem az éppen „piacvezető” szerzők nyertek nálam: írásaik néhány órás 

olvasmánynak is gyengék. Egy valamire azért rá lehetett náluk ismerni: korunk felszínes 

értékrendszerére. Bizonyára ők is érzik, hogy a külföldi példák koppintása önmagában kevés, 

emiatt Fejős Éva írói honalapot üzemeltet, ahol a szereplők sorsának alakításába bele lehet 

szólni… csakhogy az már nem irodalom! 

Fejős Éva (1967-) Bankok, szeretlek útinapló egy egzotikus világról, a nőkről, 

szerelemről, barátságról. Az újságíróként dolgozó szerző – aki egyébként a Minőségi újságírás 

díjazottja! - 5 hónapos thaiföldi tartózkodásának rajza ez. Különleges, szép borítójával elcsábítja 

az embert, de nem adta meg olvasmányélményben azt, amit vártam. Ennyi elég is volt 

művészetéből, nem szándékozom beállni a fan-klubjába… 

Palotás Petra (1975-) Bécsi kávé, pesti lány című ópuszának főhőse Répássy Rebeka 

XXI. századi szingli, aki meg akarja valósítani önmagát. Ez önmagában nem is lenne baj, hiszen 

minden ember erre törekszik, akár kimondja, akár nem. De a módszer nem mindegy: Rebeka és 

barátnői kisorsolták egymást közt Európa nagyvárosait, ki hol próbáljon szerencsét. Rebekának 

Bécs jutott, ahol beszáll a nyertesnek 100 ezer eurót ígérő Kísértetkastély nevű valóságshawba, 

és a szerelmen, áruláson, barátokon és ellenségeken keresztül a végén győzött az igazság. 

„Csajos könyv tündérmesékre vágyó fiatal nőknek címezve” – olvastam róla az interneten. Hát 

igen…. 

 

 

 

   FEBRUÁR HAVA 

 
ELOLVASOTT KÖNYVEK 

  

 Cooper: Csapó     Aldiss: Amíg világ a világ 

 Vass Virág: Krasznaja Moszkva  Márai: Sirály – Sziget 

 Hrabal: Táncórák időseknek és haladóknak Vámos Miklós: Szitakötők 

 Popper Péter: Sárkányok barlangja  XX. századi olasz dekameron 

 Cooper: Appasionáta    Vass Virág: Ringass, Amadeus 

    Szilágyi Szabolcs: Fruzsina, hol vagy? 

 

Márti21 lányom 43 éves lett, Matyi unokám pedig Patakon ünnepelte névnapját, érzelmileg 

övék ez a hónap. Szellemileg még mindig a képélmények domináltak, mert nem volt időm olvasni, 

tanítás mellett még mindig a regényemet simogattam: a szereplőimről készítettem egy névsort, 

hogy könnyebbé tegyem a tájékozódást. Mindezek mellett 17 film és 18 sorozat kábított, éppen 

elegendő ahhoz, hogy kitöltse a napjaimat. Köztük olyan volt, mint a Csoda Krakkóban, ami sötét 

tónusa ellenére is nagyon tetszett, s új sorozatom, a Dawton Abbey is jónak ígérkezik. Mindezek 

miatt a könyvek ebben a hónapban háttérbe szorultak, de nem hagytak cserben. 

 

                                                 
21  Évek óta Gyermekeim könyve című írásom (MKK. 6.) újraolvasásával ünnepelek, amiben benne van 

Márti és Peti gyermekkorában készült napló szövege, a tőlük kapott képeslapok, írásos üzenetek másolata és 

persze fényképek, amelyek felidézik számomra kedves kis lényüket. No és persze a tőlük kapott Kisunokák, 

hiszen már azzal is tudtam bővíteni a könyvemet…(Milyen jó is, hogy ezt megírtam!) 
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A klasszikusok élére Hrabal-t (1914-1997) helyezem, a Táncórák időseknek és 

haladóknak című könyvével sikeresem megbirkóztam, de nem szerettem. Mindenfélét csinált 

életében ez a cseh író, műveiben élményeit fogalmazta meg. Az nem lenne baj, hogy kisemberek a 

hősei, de annyira antihősök: gyámoltalan és groteszk figurák, akik a realitás és szürrealitás 

határán botladoznak. Nem szeretem azt sem, ha az irodalomban polgárjogot nyer az útszéli, ettől 

még persze lehet ő a cseh irodalom nagy alakja.  

Márai Sándor (1900-1989) életművéből bizony keveset ismerek, most első és utolsó 

kisregényével sikerült összetalálkoznom. A Sirály műfaját nehéz meghatározni, egyformán 

lehetne lélektani dráma, kémhistória vagy szerelmes könyv – de jó volt olvasni. A 45 éves 

miniszteri tanácsos élete nagy fordulatára készült egy bejelentéssel, amikor egy ismeretlen 

hölgy jelent meg nála, aki ugyan finnek mondta magát, de megszólalásig hasonlított elvesztett 

kedvesére. Kettejük beszélgetése lényegében a háborúról szól, gondolatisága Márai írói 

indulásának eszményeit rögzítette. A háttérben ott van a Mezei Máriával való szerelmi epizód, 

amit már színdarabban is feldolgoztak, de abban sem jött le belőle több, mert ez az író is 

zseniálisan tudott rejtőzködni. A Sziget pályája végén született, igazán márais: a magányos 

főhős, akárcsak írója, egyedül áll szembe a világgal. De élveztem mindkét könyv meditációit, s ha 

a világát nem is tudom teljesen elfogadni, szavai olykor eltaláltak, mint ahogyan a Füveskönyv 

esetében. 

Popper Péter (1933-2010) sokat forgatott szerzőm, de utolsó könyve, a Sárkányok 

barlangja szokatlan volt számomra. Nem is tudom, hogy regény ez, vagy inkább végrendelet, 

amiben alter egoja, az Izashannak nevezett nyugtalan lélek hívja szellemi kalandra az olvasót. 

Popper itt is az élet örök kérdéseit tette fel, amelyekre eddig is konokul kereste a válaszokat. 

Benne volt sajátos humora, játékossága, de mindazok mögött olyan erős a kétségbeesés hangja, 

amivel egy kicsit mindent megkérdőjelezett. Pedig jó dolgokat mondott most is: az élményeket 

meg kell élni, ne felejtsünk el felnőttként sem játszani, a jókedv nem mond ellent annak, hogy 

komolyan vesszük az életet, csak megkönnyíti a terhek elviselését…. De abba a misztikumba, 

amibe belemenekült, már nem tudtam követni jó szívvel és könnyű lélekkel, mint korábbi 

írásaiban. 

A XX. századi Olasz dekameron az európai irodalmat bemutató sorozat része. 

Mindenféle előismeret nélkül csaptam bele: költői, nyugtalan, színes világot kaptam, amit szívesen 

látnék élőben, bár a novellák tanúsága szerint a gondok, bajok ott is ugyanazok, mint itthon.  

Brian W. Aldiss (1925-)22 könyve, az Amíg világ a világ ma már klasszikusnak számít, 

1958-ban írta, nekem ez volt az első sci-fi olvasmányom, amit nagyon szerettem. Megvolt a könyv 

is, de egy idő után eltűnt a könyvtárunkból. Peti fiam most megtalálta az interneten, és 

elküldte,23 így aztán újraolvashattam.  Aldis kalandregénye eredetileg a Non-stop címet viselte, 

hiszen a hatalmas űrhajón, amelyen a felgyorsult élettempóban élő zümzümök24 már 23 nemzedék 

óta  utaznak. Fontos kérdést vetett fel: a szédítő technikai fejlődés után mi következik a földi 

emberekre? A Green – törzs egyik tagja, Roy Complen elindult felderíteni a világot, rátalált 

önmagára, a szerelemre és az igazságra. Mindez izgalmas, rejtélyes történet keretében történt, 

telve gondolatébresztő mondandóval, szellemes stílusban. A távoli jövőben ilyen lehet a primitív 

törzs élete: ősvadonban vadásznak, kábító pisztollyal harcolnak az óriások ellen, nemcsak hasonló 

ellenfeleik vannak, hanem mutáns lepkék és patkányok, akik képesek behatolni az agyukba, 

információt szerezni és összehangolt támadást vezetni ellenük.  A hatalmas űrhajóról csak a 

végén derült ki, hogy miért kering a Föld körül, ahelyett, hogy leszállnának. Mottója szerint: Még 

                                                 
22  A szerző Oxfordban él, saját sci-fi újságja van, kiváló antológiák fűződnek a nevéhez, munkásságáért 

elnyerte a Brit Birodalom érdemrendjét. Ma talán már nem is él, de nem találtam róla pontos adatokat… 
23  S hogy a számítógép előtti székünk milyen kényelmetlen, azt is csak most vettem észre… 
24  Felgyorsult az életritmusuk, egy nap náluk négy nappá vált… 
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mindig jobb reménytelenül utazni, mint megérkezni. Az igazsággal mindenkinek nehéz volt 

szembesülni, nemcsak a szerencsétlen zümzümöknek…. 

Vámos Miklós (1954-) már klasszikusnak számít, életművét mostanában kezdte 

megjelentetni egyik rangos könyvkiadónk, de mert kortársam és nemzedéktársam, aki helyettem 

és rólam ír, figyelemmel kísértem eddig is a pályáját.  Új könyvével, a Szitakötők című 

regényével azonban sikerült meglepnie: nagyléptékű történelmi összefoglalásában megélt dolgok 

olvadnak össze a fikcióval. Alcímében - Nemzedékünk regénye - rögzítette mondanivalóját és a 

legfontosabb írói motivációt, amivel természetesen én is csapdába estem.25 Vámos új regényének 

megjelentetését követő csinnadratta kicsit elgondolkodtatott, a bestsellereket szokták így 

reklámozni. De úgy látszik, ő is halad a világgal és nem bízott semmit a véletlenre: az olvasókat 

külön levéllel (és kisfilmmel) készítette fel a különlegesen szép külsejű könyv mondandójának 

befogadására:  

 

  Kérdés: mire jutott a múlt század közepén (+ - valamennyi) született 

  generáció. 8 főhősöm (+ néhány kültag ) a keményvonalas szocializmus- 

  ban volt gyerek, a puhább diktatúrában kamasz és ifjú felnőtt. Életük kö- 

  zepét telibe találta a rendszerváltás. Már a magyar kapitalizmusban is él- 

  tek 22 évet.  Mire elég hat évtized? Mit értünk el és miről maradtunk le? 

  Mit tanultunk és miből nem? Mit felejtettünk el, s mi vésődött belénk ö – 

  rökre? (Ha ugyan létezik olyan, hogy örökre…) 

 

Hát igen, ő szerencsétlen nemzedéknek tartja nagy generációnak titulált társaságot,26 mert 

szerinte ez a társaság mindenből kimaradt: a háború nem vált alapélményükké, ’56-ban még 

gyerekek, a ’68-as lázadásokat nem értették, és hiába puhult fel a szocializmus, abból sem 

tudtak sokat kihozni, csak az ügyesek jutottak el a falig, ami állást, kocsit, nyaralót jelentett 

akkoriban. A rendszerváltáskor azt is elvesztették, amijük volt, a kapitalizmusból nem hoztak ki 

semmit, és négyévenként, minden választásnál mind lejjebb süllyednek. Regényében, melynek 

idejét a történelmi korszakhatárok szabdalják, ezt a tételét bizonyította. Címválasztása megint 

telitalálat: a regényben sok a szitakötő – zizegés. Talányos címe sokrétegű üzenet hordozója, 

mert a szitakötő egyszerre jelentheti a szabadságot, a változást, a szépséget és a 

kegyetlenséget.  Hogy ennek az állatnak a szárnyáról mintázták a tündérekét, az már csak hab a 

tortán, mint ahogyan a végösszegzés is: attól, hogy valaki nem szállt el, még lehetnek szárnyai.  

Nyolc ember: három lány és öt fiú életén keresztül követhetjük Magyarország 1957 és 

2012 közötti életét. A kulcsszereplők a korra jellemző tipikus emberi sorsot testesítették meg: 

a rendszer híveit, kiszolgálóit, a rendszerben kételkedőket, az okos, független nőket, a 

simulékony szépasszonyokat, a pénzorientált luxusnőket, a rendszerváltást meglovagló 

újgazdagokat – s minthogy ezek váltakozó szerepek, mindenki többet jelent egy prototípusnál. 

Mellettük jó néhány kültag is feltűnik az évek során, a sokféle nézőponttal teljesebb képet 

tudott adni világunkról. A 8ak 1957-ben egy Békés megyei hizlalótáborban találkoztak össze, a 

                                                 
25  Érdekes dolog ez a nemzedéki összetartozás! Születési jogon közössé válik egy-egy időszak, elkülönül 

az előzőtől és az utánunk jövőtől. Apáink nemzedéke a XIX-XX. sz fordulóján születetteket fogja csokorba, akik 

a ’30-as évekre váltak cselekvőképesekké, és a ’40-’50-es évek története az ő alkotásuk. A következő nemzedék 

a tanítóinké, akik a ’30-as években születtek, a ’60-’70es években borultak virágba, és cselekvési idejük 

nagyjából a rendszerváltásig terjedt. A mi nemzedékünk a ’40-es, ’50-es évek fordulóján született, a ’70-es 

években váltunk cselekvőkké, akkor születtek gyermekeink, és nagyjából a századfordulóig vettünk részt aktívan 

a dolgokban. A nemzedéki összetartozás többet jelent, mint a kortársi: közös élményeink miatt akaratlanul is 

félszavakból értjük egymást. De szerencsére nem vagyunk magunkban, több nemzedék él egymás mellett, akik 

nemcsak nehezítik, hanem meg is szépítik egymás életét.  
26  Ezt a kifejezést eredetileg ironikusan használták, de valakik komolyan vették és nemzedékünk így 

került be a köztudatba  
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regény úgy is kezdődik, mint az akkoriban népszerű Delfin-sorozat egyik darabja: nyár, tábor, 

barátok, kalandok.27 Aztán ez az ismeretség valahogyan életben maradt: évente ugyan csak 

egyszer-kétszer jöttek össze személyesen, de a táborban megkezdett napló írása folytonosságot 

adott barátságuknak. Ez az érzelmi kapcsolat már önmagában is vonzó és irigylésre méltó, és meg 

is emelődött, mert közös élményük: a közelmúlt magyar történelme adta hozzá a kötőanyagot. De 

Gyuri, Tibor bácsi, Kobra, Sneci, Malaci, Vica, Lencsibaba, Joli szimbolikus figura, csak 

csoportként van igazán értékük. Az egymást követő, változó színezetű politikai rendszerekben 

mindenkinek megváltozott a funkciója, hiszen az addigi értékrendjük is felborult. Minden 

megtörtént velük, ami a való életben megtörténhetett, amelyről a naplóba hol az egyik, hol a 

másik írt, változó lelkesedéssel és módszerrel – az idő múlását az is jelezte, hogyan jutottak el a 

kézírástól az elektronikus üzenetekig. Emiatt minden fejezet teljesen más stílusú, miközben 

felnőttek: gimnazisták, lázadó egyetemisták, pártemberekké vagy kiszolgáltatott kisemberekké 

lettek, házasodtak és elváltak, Pestre költöztek és emigráltak, tönkrementek és újraházasodtak, 

ügyeskedtek, vagy megbetegedtek.  

Személyes és bensőséges könyv a Szitakötők, de az alcímmel ellentétben nem egyetlen 

nemzedéké, bár utalásait, szimbolikáját igazán az 50-es években (+ - néhány év) születettek 

érthetik egyértelműen, kulcs lehet ez a regény a korszak megértéséhez a későbbi nemzedéknek 

is. Érdekes, hogy az örök életében Pesten élő író vidéki szereplőket választott üzenete 

közvetítésére, sajátos nyelvhasználatukat is jelezte. Nem dolgozta ki teljesen a figurákat, mert 

nem egyéni életútjuk volt fontos, hanem a csoporté. A 14 fejezet mindegyikében más az 

elbeszélő, de nem vált senki főhőssé, mert bárki írta a naplót, az egyes szám után többes számra 

váltva mindőjükről szólt. Lebilincselő Vámos stílusa, írói eszköztára: szellemes megoldásokkal 

követte az időt, amit még finom humorával – egy-egy kikacsintással - is megfejelt. A 

feljegyzésekben megelevenedett a múlt: Csernobillel, Queen-koncerttel, elkúrt dolgainkkal, 

lenyúlt magánnyugdíj-pénztárakkal, de Vámos jó ízléssel megállt a határon, az aktuálpolitikát 

ügyesen elkerülte.   

A befejezés, a 15. fejezet azonban kilóg a műből. Az írói szándék világos, amikor 2017-ig 

megnyújtotta az időt, hogy a jövőre is vethessünk egy pillantást. Annak összegzését 

önmetaforájára, a regénybeli kivénhedt szki-fi író gondjaira bízta, de az a történet már nem a 

közösséggé, csak Vámosé, ráadásul a regényívet is megsértette vele. De az előtte lévő 14 fejezet 

így is teljes képet festett nemzedékünk dolgairól. Jeges - Varga Ferenc szerint ezt olvasva akár 

el is elbúcsúzhatunk illúzióinktól: a szitakötő tarka szárnyaival némán tükrözi a fényt, ösztökéli 

az embert, hogy nézzen keresztül saját illúzióin, mert az élet sohasem az, ami látszik. Hogy 

nosztalgiázunk, vagy a valóságot keressük olvasás közben, rajtunk múlik: Vámos mindkettőhöz 

megteremtette az alapot. Olvasás közben ugyanis óhatatlanul beugranak saját emlékeink az építő 

és egyéb táborokról, a társakról, életünk nagy forgatagáról, melyet jól esik visszaidézni. Ez a 

sajátos időutazás közelebb vitt a múlthoz, bár én illúzióm egy részt továbbra is megtartottam 

magamnak, mert részei az életemnek, és meglehet, hogy éppen azoknak köszönhetem szitakötő 

szárnyaimat…. 

Ha az embernek egy kedves ismerőse kirukkol valami újjal, először csak hüledezik, aztán 

drukkol neki. Amikor Szilágyi Szabolcs28 (1942- ) interneten elküldte a regényét, ami a Fruzsina 

                                                 
27  Ha a fantát is hozzátették volna, mai lehetne a történet, de akkoriban még a Bambinál tartottunk… De 

azért remélem, a mai gyerekek is egy életre szóló élményeket szereznek azokban a táborokban, amire a szüleik 

képesek befizetni őket… 
28  Interneten lévő írásaira Bán Béla hívta fel a figyelmünket, a Visszapillantó tükör első részének 

elolvasása után  írtam neki, hiszen gyermekkoromból ismertem a nevét, felnőttként pedig rendszeresen 

hallgattam tudósításait a rádióban és a televízióban. Nyírbátori emlékei sokban rímeltek az enyémmel, bár ő a 

nővéremmel és Oláh Katival kortárs, utóbbinak osztálytársa is volt. Mindketten eléggé grafomániások vagyunk, 

intenzív levelezésbe bonyolódtunk: eleinte gyakran szálltak az e-mailek Varsó és Sárospatak között. Azt már az 
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hol vagy? címet viselte, a szövegnek nem volt szüksége a segítségünkre, remekül helytállt 

magáért. Szabolcs egy évig koptatta a nyírbátori gimi padjait, ahol éppen csak megúszta a 

kicsapatást, a szívét mégis ott felejtette, ma már a város kitüntetettje, és többet tud fatornyos 

kis falunk dolgairól, mint akik ott élnek. Pedig ismert újságíróként, diplomataként, a Mosolyrend 

alkancellárjaként, aktív szabadkőművesként bejárta a nagyvilágot, és lengyel felesége révén már 

20 éve él Varsóban, ahol a művészeti élet szervezője, résztvevője. Első kirándulása a 

szépirodalomba a nyírbátori történetből nőtt ki: gyermekkori szerelmének akart igazságot 

szolgáltatni, s lett belőle egy különleges regény, amit - mikor e sorokat írom -, éppen Litvániában 

olvasnak a lektorok, és megfilmesítésén gondolkodnak. Miért éppen Litvániában? Mert Szabolcs 

nem a valóságot, hanem annak égi mását írta meg, és ezzel az új dimenzióval még izgalmasabbá 

vált a történet.  

Fruzsina és Ádám története ott folytatódott, ahol a Visszapillantó tükörben abbamaradt: 

a gimnázium utáni időkkel, hogy az író végigkísérhesse életük alakulását. A történetet felváltva 

mesélő fejezetek hol Magyarországon, hol Litvániában játszódtak. Fruzsinának állami 

gondozottként nehezebb sors jutott, mint a népszerű és közismert szülőkkel rendelkező 

Ádámnak, sorsuk időnként közelített, pontosabban csak Fruzsina szerzett tudomást Ádámról, 

akiben kicsit lassabban ébredt fel a hiányérzet. A regényt indító képek, az állami gondozott 

fiatal lányok kiszolgáltatottságnak rajza hiteles és megrázó, jól motiválta Fruzsina menekülését 

az alkoholhoz, és a „ködbe”: az érzelem nélküli házasságba. Ádám – azaz Szaxi - története 

színesebb lett, hiszen egy ismeretlen világba került, aminek felderítése nemcsak a főhősnek, 

hanem az olvasónak is sok újdonsággal szolgált.  

A negyven év történéseiből 20 évet mesélt el a regény 19 fejezete, hogy aztán a második 

20 évet a záró fejezet fogja össze. Szilágyi Szabolcs ihletetten idézte fel az 1960-as-1980-as 

éveket, olyan apró elemekkel, amelyek bennünket29is megérintettek olvasás közben. De az igazi 

nagy élményt a litvániai részek jelentették, nem tudtunk semmit a szamogitokról, Szabolcs pedig 

beavatott bennünket történetük minden fontos30részébe. Ádám ugyanis a főiskola elvégzése után 

litván felesége, Lina jóvoltából nemcsak beilleszkedett a litván zeneiskola életébe, titkos vágyát, 

az ottani népzene kutatását is sikeresen megvalósította. Fruzsina nem volt ilyen szerencsés, bár 

barátokra (Adél néni, Angéla), segítőkre (a Rolls Royce zenekarban) talált, de a nehézségek miatt 

gyökértelennek érezte életét. Útja az alkoholba fordult, amitől megrettenve belemenekült a 

Csónakos Zsigmonddal kötött érdekházasságba. Olyan világba került ezzel, ami teljesen idegen 

volt tőle. Amikor egy kaland nyomán a baráti kör egyik tagjától, Varró Elődtől, s nem férjétől 

várt gyereket, felbontotta házasságát, hogy egyedül nevelje fel gyermekét. Csónakos 

visszafogadta volna, Fruzsina személyisége azonban nem engedte, hogy a könnyebb utat válassza: 

önállósult kirakatrendezőként, majd lakodalmi fotósként próbált megélni. Munkatársból 

élettárssá váló Kiss Róbert jóvoltából Csillának is lett apja, de gyökértelenségét ezekkel sem 

tudta semmissé tenni.  

Ádám élete ennél kiegyensúlyozottabban alakult, segítette családi háttere, amelyik csak 

Fruzsinától akarta eltávolítani, és kénytelen volt belenyugodni abba, hogy jóval messzebb, 

Litvániába került. Feleségéről elég hamar kiderült birodalmi-mániája, de közös életük látszólag 

simán gördült, amikor váratlanul visszatért Leningrádba régi szerelméhez. Ádám maradta litván 

                                                                                                                                                         
internetről tudtam meg, hogy 1964 óta 15 könyve jelent meg, azokat, amit ide-oda feltett, ismerjük, így hát a 

Parnasszusra tett kirándulása nagy kíváncsisággal töltött el bennünket.  
29  Az interneten elküldött példányt kénytelenek voltunk kinyomtatni, hogy egyidejűleg olvashassuk. Ezt 

most beköttettem, különleges szép darabja lett Sárga sorozatomnak, az újraolvasás mostani élményét ez az 

apropó biztosította…. 
30  Hogy pl. Linának, és apjának, Linasnak neve nem a len litván szavából, hanem az ország nevéből 

származik – én  az ilyen apró infókat élveztem a legjobban…  
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kisvárosban,31egy érdekes KGB ügynök (Berezov) segítségével kikerült a titkosrendőrség 

látóköréből, részesévé vált a litván ellenállásnak. Felesége tehetséges tanítványa, Janina révén 

magánélete is rendeződni látszott – Janina olyan, mint Fruzsina, de Janina mégsem Fruzsina. 

Fruzsina hol vagy? – de nem hiszem, hogy Janina visszavonulását tudományos ambíciói okozták, 

sokkal erősebb volt ennél sejtése, hogy ami kettejük között kialakult, az nem szerelem. 

Zenekarával vendégszerepelt Magyarországon, eljutott Tárkosra, ahol Fruzsinával járt iskolába, 

és az ott bemutatott Tárkosi szvitt című műve nagy sikert aratott. Amikor Lina és Janina magára 

hagyta, nem omlott össze, munkájának sikere, a litván közösségbe való beilleszkedése, a KGB-vel 

való játék kielégítette.  

A XX. fejezet egyszerre foglalta össze a következő 20 évet, amiben már csak Ádám 

története részleteződött. Ekkoriban ébredt rá végérvényesen Fruzsina hiányára és talált rá a 

születésnapra ajándékba kapott számítógép segítségével az interneten – Fruzsina keresése 

közben – Angélára. Ötvenedik születésnapja kiemelt helyhez jutott a regény történetében, 

hiszen mindenki, akinek eddig szerepe volt, megjelent azon: Lina és Jura, Janina és litván barátai, 

akikről kiderült, hogy mindegyik ellenálló volt, de ezt a konspiráció szabályai jóvoltából még ők 

sem tudták egymásról. Ezt a részt túlzásnak éreztem, mert az író maga sem alapozta meg ezeket 

az állításokat. A másik nagy találkozás Budapesten zajlott, ahol Angela és régi barátai fogadták. 

Csak Fruzsina nem volt ott, mert 20 éve meghalt.… A történetet Doris Day ’60-as évekbeli, 

Magyarországon sokáig betiltott slágere nyitotta: Ahogy lesz, úgy lesz…32 és egy lapp mese 

zárta: a szegény kis vízhordó lányt – jutalmul földi élete szenvedéséiért - a Hold emelte magához 

az örök életre. Ezzel a misztériummal – sajátos írói igazságszolgáltatásként - Fruzsina is 

elnyerte életéért a jutalmat.  

Eddig is tudtam Szabolcsról, hogy jól ír, de most élvezettel olvastam a regényét, amivel a 

szemem láttára kapaszkodott fel a Parnasszusra. Cselekményével mindvégig izgalomban tartott, 

jól megrajzolt szereplői hitelesen mozogtak az adott közegben, talán csak Lina alakja volt 

megfoghatatlan számomra, ez az egyetlen szál, amit nem sikerült jól elvarrnia. Legnagyobb 

meglepetést Fruzsina belső világának empatikus megrajzolása okozta, ezt az animája, 

egyéniségének női oldala működtette, de kellő szerepet kapott benne a szerelem és a 

mesterségbeli tudás is.  Tetszett sajátos humora, mellyel minden helyzetből ki tudott hozni 

valamilyen érdekességet. Ilyen volt a KGB-elhárítás rutinszűrése, vagy amikor apja temetésére 

menve Moszkvában a KGB leszállította a repülőről: Ha már lekésették velem az apám sírját, akkor 

legalább Vlagyimir Iljics sírjával kárpótoljanak….apám nem is venné rossz néven ezt a cserét… 

Szereplői egyszerre voltak egyéniségek, egyedi sorsok hordozói és a kor jellegzetes típusai, 

aminek pontos rajza is kibontakozott a cselekmény során.  Tetszett a párbeszéd formai jelzése, 

ha előbb látom, ellopom a saját regényemhez, jobb, mint az én merev formám.  

Szerettem a regény stílusát, egy-egy nyelvi fordulatával egyenesen szíven talált: A 

látvány akkorára tágította szemét, mint a túristvándi vízimalom lapátos fakereke,- bár volt egy-

két olyan hasonlata is, ami nekem erőltetettnek tűnt abban a szövegkörnyezetben. Eredetisége 

talán a kort felidéző apró motívumaiban, és a főhős belső monológjában jelent meg legjobban. Az 

egyes fejezetek számozásával kijelölt belső ritmus második olvasásra is értelmetlen maradt 

számomra, de szerencsére a regény üzeneteinek kibontásában ez nem zavart. Az a lelkemnek 

külön is jó esett, hogy Jancsi költői tevékenységét nemcsak korfestésre használta fel (ld. a 

rendszerváltásról írott versét), hanem fordítóként is működtette, mint költőbarátot, amikor a 

lengyel-litván sors párhuzamosságát egy XVI. századi verssel próbálta érzékeltetni: 

 

                                                 
31  Meg sem kísérem leírni a nevét, és nincs a kezem ügyében a könyvem, de a litván nevek hiba nélküli 

írásáért külön dicséretet is megszavazok a szerzőnek, hiszen úgy használta, mint aki benne él…. 
32  Természetesen angolul idézte a szerző, de én egy idegen nyelvek nélküli nő vagyok, mindent magyarul 

idézek, mert bezáródtam az anyanyelvembe…de amit lehetett, azért kihoztam abból! 
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    Lengyelország kivirul latinul 

    Litvánia virágzik oroszul 

    A nélkül lengyel honban elmaradsz, 

    E nélkül litván honban moroghatsz 

 

Emiatt lehetett stílustörés nélkül litván színekbe öltöztetni az eredendően lengyel történetet, 

de az írói teljesítmény így vált még nagyobbá, hisz az ehhez szükséges ismeretek eredendően 

nem voltak Szabolcs birtokában. Sokat adott ez a regény: nemcsak egy történetet mesélt el, 

kiművelt zeneileg, gasztronómiailag, politikailag, néprajzilag úgy, hogy észre sem vettem. Az 

önéletrajzi ihletésű mű igazi olvasmányélmény volt, még ha a lengyel történéseket litván burokba 

csomagolta, hogy közben a szamogitok önállósulásának útját is végigjárhassa olvasóival. Helyére 

került a kétszer húsz év elválasztása, melyek mögött ott volt az író, Szilágyi Szabolcs 

narrátorként, és ott voltak azok az évek, amelyet nemzedékemmel együtt átéltünk, de a 

regényben jóval nagyobb ívvel jelentek meg, mint ahogyan mi ezt itthonról szemlélve láthattunk. 

Talán nem véletlen, hogy számomra ez lett a hónap könyve, bár csak az utolsó pillanatban 

vette át ezt a szerepet Vámos Miklóstól. 

 

A bestsellereket az egyik népszerű amerikai szerzővel nyithatom ebben a hónapban, most 

ismerkedtem meg Jilly Cooper-rel. (1937-) Mindkét elolvasott könyve, az Apassionáta és a Csapó 

az egyik sorozatának darabja: ugyanazon helyszínen – Valhallán, melyet rajzban is feltüntetett -, 

ugyanazon szereplőket mozgatja, s hogy el ne tévedjünk, hőseit a könyv elején néhány mondattal 

bemutatta.33 Mindkét regényfolyama kellemes kikapcsolódást jelentett, mindenféle nagy 

tanulságok nélkül. A vaskos kötetekben csak úgy pörgött a cselekmény, úgy száguldottunk, hogy 

nem volt idő elmélázni semmin. Igaz, olyan nagyon magvas gondolatok nem is hangoztak el, így hát 

csak egy kellemes kikapcsolódás volt, mindenféle következmény nélkül… 

 

A magyar női szerzőket ebben a hónapban a szépnevű író, újságíró: Vass Virág (1969-) két 

regénye képviselte. A Ringass Amadeus-ról először azt hittem, Mozart regénye lesz, helyette 

kaptam egy blőd szerelmi történetet Boriról és Jonasról: a magyar lányról és német fiúról, 

mögöttük még ott volt a török feleség is, így aztán mindhárom nemzet történelméből is kaptam 

egy kis ízelítőt, még nagyjából azt is megtudhattam, milyen hatással voltak a magyar 

történelemre.  Csak úgy cikáztunk Isztambul, Budapest, a Balaton és Németország között, de ez 

nem utazás volt, csak helyszínváltogatás. A könyv lapjainak oldalszéle - ma divatos módon - 

sötétlilára volt festve, szép is volt külső látványként, de belül minden széthullott benne, mert 

sokat akart… A Krasznaja Moszkvában aztán ezt is megfejelte – ja, ezt írta hamarabb, mindegy, 

én ilyen sorrendben olvastam. A világhíres orosz parfüm nevét viselő cím itt is megtévesztő, mert 

hősei a magyar Lili, az orosz Kátya és az indiai Nolita jóvoltából ebben is sok helyszínt jártunk 

be, és tudomást szereztünk az újságírók és a balett-táncosok minden gondjáról. Minthogy 

mindhárom nő lelki válsággal küzdött, annak - nagyon felületen mozgó-  megoldásáról szólt a 

könyv… 

 

 

  MÁRCIUS HAVA 

 
 ELOLVASOTT KÖNYVEK LISTÁJA 

                                                 
33  Ez adta nekem is az ötletet, hogy a Sorsok áradásához névmutatót készítsek… 
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 Adler: Toszkánai nyár    Vámos Miklós: Kedves kollégák 

 Grecsó Krisztián: Isten hozott  Center: Szépségtapasz 

 Vámos Miklós: A csillagok világa  Jókai: Az új földesúr 

 Kate Cary: Csak a szívedet   Verissima: A többi néma csend 

 Nyáry Krisztián: Így szerettek ők  Ugron Zsolna: Úrilányok Erdélyben 

 Kepes András: Matt a férfiaknak  Austen: A klastrom titka 

 Marquez: A bölönbika éjszakája   Pilcher: A kék hálószoba 

 Pamuk: Az ártatlanság múzeuma   Fejős Éva: Helló, London 

 Merle: Mesterségem a halál    Vámos Miklós: Félnóta 

         XX. századi brit novellák  

 

 Minthogy a szülinapom34 erre a hónapra esik, vendégjárásos hónap volt, de tervezéskor 

elosztottuk őket: március 15-re Mártiékat, húsvétra Petiéket vártuk. Ám a váratlan tavaszi 

hófúvás miatt a pestiek is csak húsvétkor jöhettek, az együttlét öröme így teljes lehetett.35 

Kedves sorozataim és a(z internetről is letöltött)filmek jóvoltából képileg rendesen el voltam 

látva. Közben nagyon jókat olvastam.  

 

Bizonyára, a Mire megvénülünk  című Jókai regény adaptációját látva kaptam kedvet az igazi 

klasszikus, Jókai Mór Az új földesúr című könyvének újraolvasásához. Igaz, vitatott regénye ez 

az írónak, de az én romantikus lelkemnek nagyon kedves: az az ábrándos derűlátás, ami ebből a 

könyvből árad, elvitt egy kicsit a valóságtól, életképeivel, humoros jeleneteivel ismét 

elszórakoztatott.  

Keményebb olvasmány volt Merle könyve, a Mesterségem a halál. Ezt is olvastam már, de 

ha Jancsi hazahozta, nekihasaltam. Rudolf Lang, az auschwitzi táborparancsnok fiktív 

életrajzában a szerető apa és a tömeggyilkos kettős életét objektíven és szenvtelenül mutatta 

be az író, amitől még borzalmasabbá vált az egész. Most már nemcsak a sztorira tudtam figyelni, 

hanem arra is, hogy milyen nagy mester Merle: lépésről lépésre alakítja ki Rudolf Lang 

személyiségét, hogy aztán német precizitással kövesse el mindazt, aminek emlékeit anno… én is 

láttam.  

Gabriel Marquez (1927-) a kolumbiai író a mágikus realizmus nagy mestere, szeretem a 

könyveit:  első találkozásunk idején a Száz év magány hatott rám, manapság inkább a Szerelem a 

kolera idejént többre becsülöm, nem életmintaként, hanem könyvélményként, amit filmen is 

láttam. A bölönbika éjszakáját eddig nem ismertem, de ez is abba a karib-tengeri világba 

kalauzolt, mint az előzőek, s ha újat nem is adott, élvezetes olvasmány volt.  

Austin A klastrom titka című regénye is - későbbi könyveihez hasonlóan - a férjfogás 

mesterkedéséről szólt. A szellem és a humor áradása volt ez az Austin regény is, nagyon 

élveztem. Benne volt mindaz, ami Austen írói életművét jellemzi: a gótikus regény paródiája, a 

lánynevelés és a társadalmi érintkezés szatirikus kritikája, az ostobaság ábrázolása, de mindez 

még leegyszerűsítve, hiszen ez volt az első regénye. Innen indult el a többdimenziós realista 

ábrázolás felé, aminek legszebb darabja a kedvencem, a Büszkeség és balítélet. A klastrom 

titkában alig volt cselekmény, mégis kellően humoros és szatirikus: az írónő legendás iróniájával 

itt nemcsak az angol vidéki életet, hanem az ún. gótikus szerelmi regényeket is kifigurázta. Az 

                                                 
34  Családtörténetemben, az Anyakönyv, avagy a titokzatos család címűben (MKK. 5.) már kiírtam 

önmagam fájdalmait, mert hiszek a kibeszélés erejében. Izgalmas volt a múlt felfedezése, jó néhány csontvázat 

kiborítottam a szekrényből, de letettem a terheimet úgy, ahogy a mottóként felhasznált Arany János idézet 

sugallta: Változik a világ / gyengül, ami erős / és erős lesz, / ami gyenge volt / azelőtt…. 
35  Valójában szeretném, ha tyúkanyóként összegyűjthetném őket a szárnyaim alá, de 49m2-es lakásunk 

nagyon szűk 8 embernek, és én élvezni szeretném azt a kis időt, ami jut belőlük… 
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olvasni szerető, élénk fantáziájú, álmodozó, kedvesen naiv és jóindulatú, de szegény Catherina 

virágzó szépséggé ért, amikor a szomszéd magával vitte a fürdővárosba, ahol több udvarló is 

feltűnt körülötte, és persze bálok, színházak, társasági élet veszi körül. Új barátnője, Izabella, 

aki az egyik udvarló húga, sok mindent megtanít neki az életről, de döntésre igazán a klastrom 

meglátogatása után érett meg. Ezen a sötét és titokzatos helyszínen gótikus regényhősnek 

képzelte magát, ami először összekuszálta az érzelmeit, aztán ráébredt, hogy nem Isabelle 

bátyja, a kedves álmodozó Mr. Henry Tilney az ő igazi párja, csakis a félszeg John Thorpe….  

A XX. századi brit novellák áttekintést adtak teljesen ismeretlen szerzőkről, de jó 

olvasmány volt, mert kiderült: a hűvösnek mondott angolok egyáltalán nem is azok! 

A Nobel-díjas török író, Orhan Pamuk (1952-) regénye igazi csemege volt: Az 

ártatlanság múzeumával egy számomra ismeretlen világba kalauzolt. Főhőse a ’70-es években élő 

török üzletember, aki beleszeretett egyik távoli unokatestvérébe. Fösun és Kemál lángoló 

érzelmeket éltek át, de Kemálnak családi parancsra egy rangban hozzá illő lányt, Sibelt kellett 

eljegyeznie. A megbántott Fösun is férjhez ment egy kezdő filmeshez, de Kemál nem tudott 

tőlük elszakadni: a szerelem bolondjaként részese maradt életüknek, és annak tárgyait 

összegyűjtve a szerelem múzeumává formálta egykori boldogságuk színterét. Hosszú, 600 oldalas 

könyv volt, megismerhettem belőle Isztambult, a hagyományos török értékrendet, és a 

modernizálódó, de még nem nyugatos új török világot. Azt, amit Pamuk sugallt, már régen tudom: 

amikor valamit átélünk, nem is sejtjük, milyen fontos dolog részesei vagyunk, csak ha eltűnik 

életünkből, akkor döbbenünk rá értékére… 

Nyári Krisztián Így szerettek ők könyve a magyar irodalom klasszikusainak szerelmi 

életéről szól. Részben internetről, részben Márti jóvoltából már ismertem a könyvet, no, meg 

magyartanárként hivatalból is pletykáltam azokról, akiket tanítottam, de azért sok újdonságra 

találtam benne. Nagy meglepetésemre felfedeztem benne Zemplén egyik érdekes szülöttjét, aki 

Vay Saroltaként született, de Vay Sándorként élte le életét36. Darmay Viktor barátja volt ő, már 

akkor megtanultam becsülni, de most kiderült róla: igazi Krúdy hős. Apja fiúként nevelte, majd 

egy svájci intézetbe küldte, ahonnan megszöktette egyik társnőjét. A család ezt a botrányt még 

el tudta simítani, de közben tönkre mentek, és Sándornak meg kellett keresnie a kenyerét. 

Újságíró (és író, költő) lett belőle, aki a tiszaeszlári vérvádról tudósítva Nyíregyházán 

beleszeretett Eszéki Emma színésznőbe, elszöktette őt is, egy álpap előtt összeházasodtak, és 6 

évig éltek együtt. Aztán amikor találkozott Engelhard Máriával, vele kötötte össze az életét, 

akinek gazdag szülei szívesen fogadták a grófot. Amikor a kölcsönbe kért összeggel nem számolt 

el, apósa feljelentette: nemzetközi botrány lett a kisasszony-férj történetéből. Családja újból 

egy svájci szanatóriumba menekítette és ott halt meg 1918-ban. Kegyetlen sors jutott neki, amit 

a maga módján feldolgozott, bizonyítására Nyári Krisztián idézte sorait: Minden léptemet a 

szerelem vezette, minden tettemet ez indokolta – hisz Isten oltotta belém. Ha ő ilyennek 

teremtett, és nem másnak, arról tehetek én, avagy a végzet kifürkészhetetlen útjai ezek?” A 

XIX. század elején ilyen sors juthatott neki, ha befejeződik az átalakítás és majd bejuthatok a 

nagykönyvtárba, megkeresem írásait, Nyári szerint andalítóan szép a prózája…. 

Kepes Andrást riporterként régen ismerem, a Matt férfiaknak című könyvét is örömmel 

vettem kezembe, és jóval többet kaptam tőle, mint amire számítottam. Polgár Juditot, 

nemzetközi hírű sakkmesterünket mutatta be, miközben arra a kérdésre kereste a választ, hogy 

jól tette-e a papájuk, hogy zsenit nevelt a gyerekeiből?! Ezzel ki is tágította a vizsgálódás körét, 

hiszen a Polgár lányok élete kezdettől fogva eltért a megszokottól: nem jártak iskolába, apjuk a 

beleegyezésük nélkül döntött a sorsukról, aminek a kifutása közismert. De Kepes ennél is tovább 

ment kérdéseivel: lehet-e egy nő olyan sikeres, mint egy férfi, elérhet-e egy anya világraszóló 

eredményt, mit szólnak ehhez a férfiak, érdemes-e nőként férfiaggyal gondolkodni, mi a 

fontosabb: a család vagy a karrier? Hogy ezekre választ kapjon, beszélt a család minden tagjával 
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és elkísérte Juditot nemzetközi versenyekre is, ahol gyermeke bébiszitterségét is magára 

vállalta – sokgyermekes apaként ez nem is esett nagyon a nehezére -, miközben nagyon izgalmas, 

sok-sok tanulsággal szolgáló könyvet írt egy valóban sikeres nőről, aki mégsem celeb…. 

Vámos Miklós múlt havi sikere nyomán ebben a hónapban 3 Vámos könyvet is hazahozott 

Jancsi. A Félnótát nagyon élveztem, fiatalságomba vitt vele vissza. Korábban meglepő volt 

számomra az a nyilatkozata, amivel elhatárolódott zenész múltjától, mára megértettem. A 

polbeat mozgalom a 60-as, 70-es évek jelensége volt, a Gerilla együttes az élmezőnyben volt 

akkoriban, ám Vámos Miklós első igazi kiábrándulását éppen ennek köszönhette. Amikor rájött, 

hogy Bob Dylen és a többiek utánzása kevés, és a magyar viszonyokról kezdett írni, azokat már 

nem támogatták, legjobb dalaikat betiltották. Így hát feloszlatták magukat, Vámos még 

közismert nevét is megváltoztatta: Tiborból Miklóssá vált, és az irodalomba menekült. Mégsem 

múlt el nyomtalanul ez az idő, mert egy író mindent kibeszél magából: már az 1980-as években 

megpróbálta, de első kísérletét félbehagyta, hogy aztán néhány év múlva egy új, 

gondolatritmusra épülő regénnyel zárja le ezt a korszakát. Ez lett a Félnóta, ami 1986-ban jelent 

meg, melynek metaforikus címe egyszerre jelenítette meg helyüket a művészetben – se nem 

politika, se nem zene –, és a népi félnótásra rájátszva társadalmi besorolásukat.  

De ez az írása több lett, mint Vámos Miklós leszámolása a polbeat-tel, nemzedékének 

sorsát ez is tükrözte, hiszen 30 évesen kezdett hozzá a könyvéhez.37 Regénye egyszerre vált 

kegyetlen számadássá, amelyben egy generáció szembesülhetett balfogásaival, tévedéseivel, 

egykori önmagával és szép vallomássá, mert az ifjúságot, az első barátságokat idézte fel olvasói 

(és önmaga) számára. Visszaemlékezése szerint már írás közben felkészült arra, hogy botrányok 

fogják kísérni könyvét, hiszen az akkori ellenzék neves alakjai (Haraszti Miklós, Dalos György) 

voltak a modelljei, de csak kisebb balhé lett belőle, mert a hallgatással akarták megsemmisíteni.  

De még az érintettek is fanyalogtak: Dalos Györgynek nem tetszett, hogy csak deklasszált 

mellékalakként jelent meg benne, nem beszélve Gergely Ágiról, akit a regény realista ábrázolása 

zavart. Bizonyára ezek is hozzájárultak ahhoz, hogy maga az író se szerette sokáig ezt a művét.  

Élveztem az olvasmányt, mert ez a humoros, ironikus regény Magyarország 1960-as 

éveiről szólt: az ifjúságról, az álmokról. Cselekménye röviden: az egykori barátok emlékkoncertet 

akarnak szervezni egykori rock együttesüknek, a Barikádnak, és ennek apropóján megindul a 

nosztalgiázás: a régi szép idők, koncertek, utazások, csajozás, fiatalos lázadások és egyéb 

korszakbéli események felelevenítésével. Az elbeszélés idősíkját gyakran váltogatta az író, 

emiatt nem volt könnyű követni az eseményeket, de Vámos Miklós megszólítja az embert, és a 

látszólag banális történetből is képes irodalmat csinálni.  Nem lett belőle mégsem 

történelemkönyv: a magyar történelem és politikai viszonyai csak háttérként jelentek meg, mert 

igazában a barátságról, szerelemről, hűségről és árulásról, szolidaritásról és gerinctelenségről 

szólt, miközben önmaga felnőtté válásának folyamatát is bemutatta. Ha a baráti körnek volt is 

oka a haragra, az összkép mégis pozitív: egyféle tükröt tartott nemzedéke elé. Számomra is ez 

lett a hónap könyve, amibe az is belejátszott, hogy az előző hónapban lecsúszott a dobogóról a 

Szitakötóvel, pedig az nagy könyvélményem volt. De hát ilyen az, amikor egymásba érnek a jó 

könyvek: szubjektív alapon válogatunk. 

A másik Vámos Miklós könyvet, a Kedves kollégákat – majd 1000 oldalt – egymás kezéből 

kapkodtuk ki, hiszen a mai irodalom jeleseivel történő televíziós beszélgetések szerkesztett 

változatából megismerhettük kortársainkat. Nem lexikon volt, mert Vámos a beszélgetőtársak 

emberi arcára fókuszált, és egyféle reklámként felhívta rájuk a figyelmet: ilyenek, így élnek, 

érdemes őket olvasni. El bírom képzelni, hogy akik kimaradtak belőle, éppúgy megsértődtek, mint 

annak idején Karinthyra azok, akik nem szerepeltek az Így írtok ti-ben. Nagyon élveztük, de 

annyi információ zúdult ránk egyszerre, hogy képtelenek voltunk feldolgozni, kézikönyvként jó 
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lenne birtokolni. A harmadik Vámos Miklós könyvre ekkor már nem volt erőm! A Csillagok világát 

gyermekeinek írta a világirodalom legszebb történeteiből, ezt majd egy másik alkalommal újra 

elhozom, adagolva jobb Vámos, mint ömlesztve. 

Gyermekeim nemzedékének tagja Grecsó Krisztián (1976-), aki sokoldalú tehetség: 

versek, novellák, regények, színdarabok, filmforgatókönyvek kísérik eddigi pályáját. Aktív 

közéleti ember, nemzedékének szószólója, aki nemcsak az irodalomról hallatja véleményét, a 

politikai vitákban is ügyesen riposztozik. Újabban Dés Lászlóékkal járja az országot 

pódiumműsorával, melyben a zene és az irodalmi szöveg különös egységbe simul. Sok díj kíséri 

pályáját, melyek között ott van a József Attila nevéhez kapcsolódó elismerés is. Plyetykaanyu 

című első novelláskötetét nem ismerem, de egyaránt jól fogadta a szakma és az olvasótábor, csak 

faluja haragudott meg rá: beperelte és kiközösítette, mert novelláit úgy olvasták, mintha az ő 

életük leírása lenne, nem annak az égi mása….  

 Méltó válasz erre csakis egy új könyv lehetett, amit 2005-ben Isten hozott címmel írt 

meg, és sokakat varázsolt el vele, mert nemcsak magyarul, németül, csehül és szlovén nyelven is 

kiadták. Élére két mesterétől választott mottót: Krúdy Gyulától és Móricz Zsigmondtól, bár azok 

egymással is vitáztak: Móricz a személyes emlékezet hiányáról írt, Krúdy meg arról az 

önfeledtségről, ami a múlttal való azonosság felismerését nem teszi lehetővé. Grecsó regényének 

témáját mindenképpen érintették, hiszen a tiszaeszlári vérvádról Krúdy, a faluról Móricz írt 

meggyőző erővel, azonban nemcsak az áthallások miatt esett rájuk a választása, hanem mert ő is 

hitt a részletek mágiájában, mint Krúdy, és ezt egyesítette Móricz totális világlátásával. Olvasás 

közben mégsem rájuk, hanem Bodor Ádámra gondoltam a legtöbbet: Grecsó mitikus világa 

leginkább a Sinistra körzetre hasonlított, de természetesen el is tért attól. Különleges 

falutörténet ez, amelynek végén Gallér Gergely38 úgy érezhette, hogy hazaérkezett… 

 A regény valójában egy visszaemlékezés: a főhős már könyvtárosként dolgozott, amikor 

barátja telefonon értesítette: felbomlott a téesz, elolvashatóvá vált a Klein-napló. Gallér Gergely 

visszautazott Sáraságra, s felidézte a múltat, melyet egyes szám első személyben ő mesélt el. 

Lényege az, hogy Gallér Eszterrel, akit árvaságuk tett testvérévé, és félárva barátaikkal: Beregi 

Andrással (Becével) és Matz Dezsővel hogyan élték meg a kamaszkor kínjait: mitikus világot 

építettek maguk köré a Biblia, a Kabbala gondolatvilágából, népi hiedelmekből, helyi babonákból és 

a közelmúlt konkrét eseményeiből: Csak fütyülték a világot, mintha ők lennének azok a rigók, amik 

énekükkel a valóságot teremtik. A falu személytelen tömegként jelent meg a történetben, csak 

néhány figurát emelt ki közülük az író. A főhős eleinte maga is arcnélküli elbeszélő, csak a végén 

oszlik el körülötte a homály. Bár a történet Sáráságról (Szegvár) szólt, de a totális szemlélet 

miatt az egész régió megjelent: Feketeváros (Csongrád), Tótváros (Békéscsaba) és a 

reformátusok szenteskedő városa (Szentes), hiszen a vallási és kulturális különbségek nagy 

szerepet kaptak a történetben. Grecsó világrajzolata mégis mozaikos: mikrotörténetek sora – 

megannyi novella – kapcsolódik egymásba, melyek között ott az átjárás, mint Mikszáthnál, ezzel 

váltak a külső történések metaforikussá. De ez a világ nem olyan békés, krimiszerű örvénylés 

jellemzi a regényt, melyből kiderült: a közelmúlt titkai megülik a lelket, és átírják az emlékeket.  

 Gallér Gergely árvaként nem ismerte múltját, emiatt megszállottan kutatta környezete 

csodáit, a falu örökségét. Megalapította a Klein Ede Egyletet, akinek titokzatos naplója tartotta 

izgalomban a falut. Névadójuk falunk szegény bolygó zsidója volt, aki a holokausztot túlélte, de 

1948-ban Sáraságon (azaz Szegváron) egy falubeli lány meggyilkolásával vádolták meg, csak 

Károlyi Anna mentette meg a pogromtól.  1966-ban egyetlen éjszakára visszatért hozzá, s bár 

Pannika néni állította, hogy ekkor fogant gyermekét nem szülte meg, a falu tudta, hogy beadta az 

árvaházba, mert gyilkostól származott. A Klein-naplót senki sem látta, de mindenki tudott róla: a 

múltban elkövetett, a jelenben és jövőben megtörtént bűnökért való büntetés olvasható a lapjain. 

Valójában csak Pannika néni, Károlyi Anna ismerte, hiszen önkívületi állapotban főnöke szavai 
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helyett ő kezdte azt gépelni. Sorsa érdekes része a falutörténetnek: a téeszelnök Töre Gáborral 

a 80-as években éjszaka vitte el egy fekete Volga, mindenki azt hitte: az MSZMP-nek írott 

hangulatjelentések miatt börtönbe kerültek, de kitüntetéssel tértek vissza.  

Ebben a különös világban Sáraságra az Örökkévaló megpróbáltatások sorát mérte. 

Mindenütt kétely és bizonytalanság uralkodott, az itteniek örökké szomjasok, mindenki kantát 

hordott magával, hogy kiszáradás ellen sört vagy vizet ihasson, melynek használatát pontosan 

rendezte a falusi szokásjog. A tekintélyvesztés volt a legnagyobb baj, ami érhette az itt élőket: 

 

  mert a falu szava mindennél fontosabb, az életnél is.  

  Életből sok van, mi több: nyüves és végtelen napok ki- 

  etlen tömkelege van csak, de a falu emlékezete egy. Ha 

  egyszer bemocskolódtál, véglegesen történt… 

 

Ám hirtelen irracionális események sora szabadult a falura: a régi fotók árnyai megjelentek a 

házakon, felkötötték magukat a kutyák, és holtukban megkölykeztek, fiatal lányok őszültek meg 

csoportosan, nemzőképtelen férfi felesége egymás után szülte a gyermekeket. Töre tatát 

szétroncsolta a traktor, de a combjába operált heréje tovább működött, fia is született.  A 

démoni Ráchel Irén 3 éves gyermekét még szoptatta, a hozzá közelítő férfiakat anyatejjel lőtte 

szemen. A falu lányait és a nevelőotthon lakóit ő próbálta közelebb hozni egymáshoz, mígnem 

morbid kísérlete – ki tud szélesebb szájú edényt beerőltetni a hüvelyébe – tragédiába fordult, 

mert néhányan a poharat szájjal fölfelé helyezték el, és a keletkezett vákuum miatt nem tudták 

azt kivenni onnan. Gergely Ignác apja a téeszszervezés miatt lett öngyilkos, árnyéka a fiára 

tapadt, aki mindenfelé cipelte magával. Számfira Hildi szájában petárda robbant, ami elvitte a 

fél arcát. Ebben a megpróbáltatásban ők ketten, Hildi és Ignác egymásra találtak, furcsa 

szerelmük is része lett a falutörténetnek  

Mindezekhez a csodákhoz és mítoszokhoz társult a babona, mert ahogyan a vérvádhoz, a 

sötétséghez is ragaszkodtak a falubeliek.  A mindennapi élet eseményeiben pletykák, hitek, és 

mély paraszti bölcsességek kapcsolódtak össze, és Grecsó a végletekig fokozva ábrázolta az 

arctalan, egyetlen ijesztő szájjá torzuló, pogromért kiáltó falut, melynek ítélete mozgatta az 

ittenieket. Ám a konok és kritikus leleplezés után képes volt olyan látószögre is rábukkanni, 

amelyen át a falu másik, naposabb oldala is megismerhető. Falumítoszában helye lett a történelmi 

tényeknek, a helyi mondáknak, a kulturális sajátosságoknak és az irodalmi intertextusoknak, 

mellyel hidat vert a népi - realista és a mágikus - kritikus elbeszélés közé. A sokszínű 

cselekménysor minden mozzanatáról nehéz beszámolni, de a regény érdekes epizódja, ahogyan 

megjelenítette a rendszerváltás egyik emlékezetes – a kivonuló orosz katonákat búcsúztató - 

választási plakátját, amivel a történelmi időt mutatta meg, és a jelennel kapcsolta össze: 

 

  A Körös-parton loholó urak tenyérnyi kokárdával a  

  mellükön igyekeznek a megyeházára. Utánuk nézek,  

  olyan a tarkójuk, mint a nemrég nyomott „tovarisi 

  konyec”-es plakát, ami az orosz katonákat búcsúz- 

  tatja nem túl előzékenyen, ám annál felhőtlenebbül… 

  

Mert a sárasági múlt másféle, mint a történelmi múlt: az idő múlásának ellenállva minden 

nemzedékben ciklikusan megismétlődött. A régi fényképeken élők árnyai kísértették az élőket, 

kollektív álmokban jártak vissza. Ezt ők csodaként élték meg, mert a falu úgy tudta: Sáraság 

kiválasztottja az Örökkévalónak. Büszkék voltak arra, hogy a vidékiek – a környékbeli városok 

lakói – nem látják a múlt konzerváló csodáit, csak ők. A lemaradtak, az esélytelenek gőgje, a 

sértettek öntudata ez, de mert Gergely árvaként nem ismerte múltját, ebbe kapaszkodott. Az 

Eszterrel való nagy összeveszés után Gergely elkerült gimnáziumba, ahol eleinte nosztalgiával 
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gondolt a falura, kiábrándulása csak később következett be. Nemcsak az övé. Metz Dezső utazás 

közben találkozott Szellemmel, a Justh Zsigmond parasztszínház egykori színészével, aki 

felvilágosította: ezen a vidéken csupán a megírt létezik, a valóságban nincs semmi, itt 

mondatokban telik az idő. Gellért előtt a lipótvárosi rabbik lebbentették fel a titkot, de időbe 

telt, amíg azt megértette. Előbb csak arra döbbent rá, mennyire szánalmas, veszélyes, és hazug a 

falu hagyományképe, a jelent kizáró önmitizáló múlt – felfogás, mégsem volt képes megutálni 

Sáraságot. Amikor barátja hívására visszatért, meglátogatta Pannika nénit. Ez az epizód nagyon 

hasonlított Klein Ede visszatérésére, ami arra enged következtetni, hogy Kleinék a szülei, de 

Pannika néni megint tagadta azt. Sorsa mégis összekapcsolta Klein Edével, hiszen mindketten 

számkivetettek, kitaszítottak, idegenek voltak. Gallér tudatában a kitaszítottság és a zsidóság 

fogalma fokozatosan egybemosódott, és amikor kiderült, hogy a Klein-napló üres, önmaga életét 

megértve és Klein Edeként mutatkozott be, mint aki hazatalált. Így vált a regény egy önmagát és 

közösségét elveszítő, és azt újra megtaláló fiú történetévé. 

 Igaza van Valuska Lászlónak: Grecsó lírájával és prózájával kitartóan építi különleges, 

mágikus szövegvilágát, amely egy, az utóbbi időben el nem beszélt világot tár elénk, amiben a 

csoda, a folklór, a színes karakterek, és az anyanyelv kapcsolódik össze. A falu csodákkal teli 

környezet, mesebeli világ, amelyet nem szabdalt fel a tér és az idő, ugyanis az ott élők örök 

körforgásban léteznek: évszakról évszakra más az időszámítás, más az élet, más a nyelv. 

Grecsónak ez a világ alakította nyelvét, személyiségét, de már kívülről figyelte ezt az életet, 

ugyanúgy, mint főhőse. Nemcsak a történet felfejtése izgalmas, a regény önmagában is 

stílusbravúr nagyszerű mondataival, erős atmoszférájával, nagyon jó volt olvasni. A regény kulcsa, 

a Klein-napló Grecsó prózájának (azaz az irodalomnak) is metaforája. Ahogy az interneten láttam, 

Grecsó verseiben is erős a látomásosság, a képteremtő hajlam, plasztikusan idézett meg 

helyzeteket és érzeteket, ugyanúgy, mint a regényében. Verseiben nem mélyültem el, de 

regénybeli víziói, impressziói, hallucinációi, metaforái a végére egységes rendszerré álltak össze, 

s ha nem is derült fény minden titokra, a teljesség képzetét keltették az olvasóban, mert ízesen, 

humorral és nagy szívvel mesélt, bele lehet kábulni történeteibe.  

Igaz, a sok idő egymásmellettisége miatt nehéz olvasmány volt. A falu mitikus időt élt ami 

független a külső időtől: a Kádár-korszaktól, a rendszerváltástól, ami történelmi háttérként van 

jelen. Az életidő követése azért is nehéz, mert eleinte körkörös mozgású, csak amikor a főhős 

kiszabadult belőle, akkor vált lineárissá. A regény telve volt rájátszásokkal: Grecsó irodalmi 

hagyományokból, történelmi eseményekből is töltekezett: utalásaiból bontakozott ki a kor, 

melyet mégsem tudott elfedni a sok misztikum.  Sajátos időutazás volt ez a könyv, melyhez az 

olvasói aktivitás is nélkülözhetetlen, de a metaforákat követve egyre jobban kivilágosodott a kép, 

és a megfejtésben való személyes részvétel megemelte a befogadás örömét. De persze minden 

relatív: Jancsi előbb olvasta a könyvismertetésemet, mint a regényt, és a személyes találkozás 

nem járt számára annyi örömmel, mint amennyit az írásomtól remélt, pedig ő éppen arról a 

vidékről származott. Talán ez volt a baj: én vevő voltam a fantasztikumra, ő a valóságot kereste… 

Azt azért megállapítottam, hogy gyermekeim nemzedékének is jó szószólói vannak, érdemes 

rájuk odafigyelni. 

 

A bestsellerek sorát ebben a hónapban sokoldalú39 brazil szerző, Lois Fernando Verissimo  

(1936-) nyitotta: A többi néma csend című könyvében a brazil dél színes világát jelenítette meg. 

Egy felhőkarcoló tetejéről az utcára zuhant egy holttest, gyilkosság vagy öngyilkosság?! A 

szemtanúk: a divatos író, a rikkancsfiú, egy szenátor, a nyugdíjas bíró, egy becsődölt világfi, a 

fásult öreg nyomdász, egy boldogtalan asszony szavai nyomán eloszlott a homály, de a cím jelzi a 

hamleti talányt is - az ítélet pedig az olvasóé. Érdekes volt ennek a világnak a fölfedezése, hiszen 

                                                 
39  Nemcsak íróként közismert, karikatúrái, reklámszövegei is népszerűek, és szaxafon játékával is 

elbűvöli a brazilokat 
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keveset tudtam róla, túlságosan távoli a földrész, és megálltam gyermekkorom Hanzelka és 

Zigmund élményénél.40 

 Rosamunde Pilcher (1924-) A kék hálószoba című regénye egy tinédzser válságáról szól: 

anyja halála után apja megnősült, és fiatal felesége gyermeket várt. A kislánynak hiányzik az 

anyja, de nem tudott feloldódni, csak amikor megindult a szülés, a rá háruló feladatok révén 

békélt meg mostohaanyjával, és kisöccse öröme közel hozta őket egymáshoz. Nem tudok erről az 

angol írónőről semmit, de élveztem szép tájait, érzelmes karaktereit, máskor is szívesen veszem 

kézbe az írásait.  

 Egy újabb Elisabeth Adler könyv is belekerült havi olvasmányomba: egy elvált, 

agyonhajszolt New York-i orvosnő története A toszkánai nyár, aki váratlan örökségével 

nemcsak a maga, a család nőtagjainak is megoldotta a gondját. Toszkána ezer színe mindenkit 

szerelemre csábított: a főhőst, az anyját, a nehezen kezelhető tinédzser lányát, már ahogyan az 

a mesékben történni szokott, amivel mindhárman megkapták az újrakezdés lehetőségét is…. 

 Katherina Center Szépségtapasz című regényének főhőse egy amerikai családanya, aki 3 

fiú és híres zeneszerző férj mellett rádöbbent arra, hogy nem ilyen életre vágyott. Életmódot 

váltott, sportolni kezdett, visszatalált régi kedvteléseihez, felszabadult, ami aztán házasságát 

sodorta veszélybe. Persze azt is megmentette, különben ki olvasná el a könyvet?! 

 Hasonló stílusú és ritmusú az angol Kate Cary Csak a szívemet című regénye is, de ő 

még kedvenc macskáit és kutyáit is szerepelteti történetében. Feledhető, egy órás olvasmányok, 

de kiragadhattak a mindennapokból, ha az amerikai életforma rejtelmeibe nem is vezettek be, 

annak másféle értékrendjét felvillantották. 

 

A magyar női szerzők közé megint beférkőzött Fejős Éva, hogy Jancsi felejtette el, hogy 

elegem volt belőle, vagy a könyvtárosok sózták rá, mindegy. A Hello London nem útikönyv, annál 

cifrább a történet: Lengyel Luca egy motorbaleset miatt 6 évig feküdt éber kómában, s amikor 

felébredt, nem emlékezett a múltra. Egykori barátok, és vélt jótevők között lépdelt a világosság 

felé, amikor egy új szerelem jóvoltából mindent a helyére került.  

 Ugron Zsolna könyvét, az Úrilányok Erdélybent nagy kíváncsisággal vettem kézbe, s nagy 

lett a csalódásom is: nem azt adta, amit vártam. Eleinte izgalmas volt a szövevényes rokonság 

felfedezése, a bálokon, palotákon át történő utazás, de egy idő után rájöttem: egy vonzó könyvet 

nem lehet csak családi anekdotákból és nagymama receptjeiből felépíteni. Igaz, neki erre volt 

szüksége, hiszen Zabolán a kárpótlásként visszakapott rom-kastélyban falusi túrizmusra 

rendezkedett be, amihez a mai politikai elit támogatását is ügyesen megszerezte: könyvéből már 

film is készült. A reneszánszát élő arisztokratikus létforma dicsérete azonban zavart, még ha 

Ugron Zsolna meg is dolgozott új életéért. Számomra egy kis hozadéka volt csak ennek: Molnár 

Borbála Mikes grófnőjének egyik kastélyáról volt szó, ami otthonosságot adott nekem, és persze 

a szép erdélyi tájat is élveztem…   

 

 

    ÁPRILIS HAVA 

 
ELOLVASOTT KÖNYVEK LISTÁJA 

                                                 
40  Gyermekkoromban ők volta a médiasztárok, a Tátra autógyár megbízásából és járművein körbejárták a 

világot: Afrikát, Közép-és Dél-Amerikát, Közel-Kelet, Ázsiát, amiről könyvek, cikkek, dia- és riportfilmek 

jelentek meg, velük utazva tágítottuk ki először a mi kis világunkat. 1968-ban betiltották őket, csak a 

rendszerváltások után jelenhettek meg újra az írásaik, pedig a 10173-as kisbolygót róluk nevezték el! 
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  Sulitzer: A gyanú árnyéka   Smith: Afrika szarva 

  Suksin: Vörös kányafa    Schreiber: Attila, a hun király 

  Sugár András: nyílt titkaim   Styron: Házam lángra gyullad 

  Zsoldos Péter: Távoli tűz    Galgóczy Erzsébet: Ez a hét… 

  Cooper: Pandora    Vargas Llosa: A kelta álma 

  Kinsella: A boltkóros és a tesója  Cabot: Ki nevet a végén 

  Bushnell: Szex és New York   Forster: Út Indiába  

  Závada Pál: Milota     Fritzgerald: Szépek és átkozottak 

  Gál Halász Anna: A falu mindent tud  Finy Petra: Madárasszony 

  Mezey Katalin: Élőfilm    József Attila versei 

 

 Jancsi alattomos betegsége miatt kórházba került, ettől kezdve nem csatangolhatott 

kedve szerint a városban, összenőttünk minden sétára, de nem hagytuk el: az és a napi 3 liter 

folyadék lett új terápiája: akár esett, akár fújt, mentünk. A könyvtár, a bevásárlás, az 

ebédhordás egyéni szórakozásommá vált, de igyekeztem nagyon kevés időt eltölteni ezekkel, 

hogy Jancsi ne maradjon sokat egyedül. Amikor pedig fellázadt, a bevásárlásokba őt is bevontam, 

igaz, ezzel kicsit bonyolultabbá vált minden, de mi már össze vagyunk nőve, mint a sziámi ikrek…. 

Amikor Ujj Péter elkezdte a könyvem nyomdai előkészítését, és régi tanítványom, Zimonyi Géza 

is jelentkezett ugyanerre a feladatra, kitaláltam kétkezes könyvünket: a Martinák-Műhelyt: 

kedvenc írásaink válogatását, amivel jól elszórakoztunk mindketten, hisz’ időmilliomosként tellett 

rá. Decemberi kiadását a Sorsok áradásának eladott példányaiból tudom majd finanszírozni. Már 

csak 13 filmet, és 12 sorozatot láttam ebben a hónapban, és a filmek között egyik sem volt 

lélekrengető. Olvasói kedvem viszont egy cseppet sem csökkent. 

 

A klasszikusok sorát F. Scott Fitzgerald (1896-1940) Szépek és átkozottak című könyve 

nyitotta, ami az 1920-as évek, az ún. dzsesszkorszak41 első dokumentuma volt. Legeza Ili42 

barátunk azt írta róla, hogy bestsellernek igényes, klasszikusnak kevés, de én egyértelműen ide 

soroltam ezt a nagyon furcsa szerelmi történetet, amit szerzője 25 évesen írt önéletrajzi 

motívumokból. De több lett ez a könyv, mert tükröt tartott benne a New York-i aranyifjak elé: 

hogyan züllenek a regtime hangjaira a Harvardot, Princetont megjárt, foglakozás nélküli, 

bizonytalan jövőjű szellemi felső tízezer tagjai. Kiábrándító olvasmány volt, mert írója annak 

szánta. Anthony és Glória szerelmének, házasságának, jövőt felélő tevékenységének története az 

I. világháború utáni USA-t elöntő szabadosságot mutatta be, a főhősöket nem lehetett 

megszeretni, de még megszánni sem, mert mindent megtettek sorsuk rontása érdekében.  

 Ennél mélyebb élményt nyújtott Forster Út Indiába című könyve, bár igazán 

szórakoztatónak ezt sem mondanám. A XX. század eleji Indiába repített el, de nem útikönyv volt: 

az ott élő angolok és indiaiak, a hinduk és a muzulmánok viszonyát taglalta. Zenei szerkezetű 

regény: a Mecset címet viselő részben az egyik angol hivatalnok menyasszonya, Adele megérkezik 

Bombaybe, hogy megismerje India az igazi arcát. Útikalauza egy bennszülött orvos, Aziz lett, aki 

                                                 
41  Ezt a kifejezést is ő találta ki korára 
42  Legeza Ilinek először internetes írásait olvastam, minden valamire való könyvet ismertetett. Amikor 

Finta Éva könyve megjelent, elküldtem neki, hogy írjon róla, és ebből aztán csodaszép barátság keveredett 

hármónk között, ami a családjainkra is kiterjedt. Erejével és tisztaságával sokszor kisegített: vakként ő tanított 

meg bennünket látni. Érintés című, máig legkedvesebb könyvemmel még köszönthettem őt a 60. születésnapján, 

aztán a kozmosz égi könyvtárába távozott. Nem érte meg, hogy regényt írtam, amibe a neki írt könyv motívumai 

is belekerültek, de egy részletét most az ő emlékére másolok ide: Uram! mitsoda az embernek élete, s minémüek 

az ő eszetndei? El fojnak mint a’ patakok, s mint a’forrásoknak vizei úgy el-tsergedeznek, és meg sem 

emlékeznek többet azokról? Szerencsére az ő emlékezetét megőrzi honlapja, amin vagy 3 ezer művet 

ismertetett…No, meg a lelkünk, hiszen abba is belevésődött! (Éva új kötetében egy ciklusnyi vers szól róla…) 
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megszervezte az angol kolónia hölgytagjainak a Marabári barlangokba való kirándulást. Itt az 

egyik angol lány - hallucinációs élmények következtében - azt hitte, hogy Aziz doktor 

megerőszakolta őt. A hatalmat birtokló angolok még a tárgyalás előtt elítélték és kiközösítették 

a bennszülött orvost. A Templom című zárófejezetben Adele felbontotta eljegyzését 

vőlegényével, mert nem bírta elviselni öntelt gyarmatosítói gőgjét, hazautazott Londonba. Aziz 

doktor és egyetlen angol barátja pedig megállapították, hogy sosem lesz egyetértés és béke a 

helybeliek és az angol gyarmatosítók között. Érdekes könyv volt ez egy ismeretlen világról, amiről 

kevés ismerettel rendelkezem, bár a gyarmatosítók lelkivilágáról talán én is tudok már egyet s 

mást. 

Hasonló volt a témája és nagyjából az ideje is Mario Vargas Llosa (1936-) A kelta álma 

című könyvének, amiben az ír történelem legendás alakjáról, Roger Cezamentről írt: ő volt az első 

fehér ember, aki feltárta az afrikai gyarmatosítás igazi arcát. A század elején angol 

diplomataként és naiv fiatalemberként érkezett Kongóba, ott szembesült azzal, hogy mi történik 

az őslakossággal: rabszolgaként tartják őket, megalázzák, megcsonkítják, és halálra dolgoztatják 

őket. Hallatlan bátorsággal szállt szembe először a helyi kiskirályokkal, aztán az uralkodókkal is, 

közben hol óvatosan, hol vakmerően kereste személyes boldogságát. A bennszülött és félvér 

fiúkkal való kalandjait – vagy azok fantáziáit – leírta naplójába, amivel ellenfelei kezébe fegyvert 

adott: perverziójával tömték tele a sajtót. Rémségekkel teli könyv volt, ami nemcsak a 

történelemmel szembesített, hanem az emberi lélek bugyraival is. 

Vaszilij Suksin (1929-1974) színész és filmrendező Vörös kányafa című filmje anno… nagy 

hatással volt rám, most ennek irodalmi alapját, a novellákat kaptam a kezembe, aminek ugyanúgy 

Kalina krasznaja volt a címe, mint a filmnek. A címről egy érdekes polémiát is olvashattam az 

interneten, de én a filmélményem alapján elfogadtam a Vörös kányafa fordítást. A kötet magja a 

börtönből kiszabaduló köztörvényes bűnöző beilleszkedésének története volt, ami a ’70-es 

években jobban megrázott, mint ma, amikor már többet tudunk a volt Szovjetunióról. Mindenféle 

döbbenet nélkül olvashattam a novellákat azért is, mert az újra megtalált tisztaság amúgy sem 

csak szovjet / orosz ügy.  

Sugár András (1933-) Nyílt titkaim című könyve ifjúkorom egyik neves újságírójának 

vallomása. Hihetetlen, milyen helyeken járt, kikkel találkozott a császárok, királyok, politika-

csinálók közül, miközben mi, halandók be voltunk zárva önmagunkba. Csevegős modorban, 

érdekesen írt élményeiről, s közben beindult az emlékezetem arról, hogy akkoriban éppen én mit 

is csinálhattam. Dupla lett az öröm.  

Zsoldos Péter43(1930-1997) számomra klasszikus, hiszen sci-fi trilógiáját (A Viking 

visszatér, Távoli tűz, Az utolsó kísértés) azóta sem írta felül senki. A távoli jövőben az űrutazók 

ember lakta bolygóra akadtak, egyikük azonban betegsége miatt nem térhetett vissza a Földre. 

Az ő története a Távoli tűz, a trilógia közepe. Gregor Mannal átélhetjük az ókori - keleti 

városállamok történetét, de nem száraz történelemkönyvként, mert az író szerethető és jól 

megformált szereplőkkel élette meg azokat az eseményeket, amelyek nemcsak esztétikai, hanem 

logikai élményt: a ráismerés „aha”-ját is megadják az olvasónak. Ezt a részt azért szeretem, 

mert történelem: ha nem tudnám, hogy került ide Gregor Man, és nem volna az utolsó fejezet, 

melyben a Gáma távoli jövőjében régészek kutatják az Égből jött isteni úr nyomát, azt hinném, 

földi történelemről olvasok. 

Závada Pál (1954-) Jadviga párnája című könyvét olvastam, filmen is láttam, most nagy 

örömmel vettem kézbe az író új könyvét, a Milotát. Ebben is a dél-alföldi szlovákokkal 

foglalkozik, mint első regényében, sőt: annak egyik mellékszereplője lett főhőse, és a háttérben 

                                                 
43  Zenetanári és kóruskarnagyi diplomájával zenei szerkesztő lett a rádióban, és pszichológiát tanult a 

pesti egyetemen. Muszorgszkijról írott életrajza mellett igazán sci-fi regényei vannak, amelyekben a zenész és 

író ellenpontját hasznosítja: a zenei forma és szerkesztés minden más művészetnél szigorúbb törvényei és 

ugyanakkor a fantázia szabadsága, ami épp e törvények szigorúságából fakad, nagyszerű iskola volt…. 
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feltűnnek mások is az ismert körből, de mert a ’90-es években járunk, a hagyományok itt már 

csak félreértelmezve élnek. Nagyon nagyot csalódtam a regényben, mert Závada annyira 

túlbonyolította a történetet, hogy azt már nem lehetett igazán élvezni. Két ember, a 

címszereplő, a 67 éves Milota György, és a 34 éves Roszkos Erika adott számot életéről, az egyik 

magnóra mondta, a másik leírta, de ismerték egymás írását, esetenként még korrigálták is a 

hibákat. A két főszál mellé sok mindent belezsúfolt regényébe Závada: akár falutörténet is 

lehetne a könyv, mint Grecsó regénye: a sajátos életutakba itt is belefolytak azok a legendák, 

amelyek uralták a falut. Történelemkönyv is lehetne: a rendszerváltáskor és az azt megelőző 

Kádár-korszakban játszódtak az események, szakkönyv is lehetne a méhészetről és a 

máktermesztésről; szerelmeskönyv is lehetne, mert Roszkos Erika Milota mindkét fiával: Milota 

Jánossal és Kohút Miskával is összejött; de a vérfertőzés könyve is lehetne, mert lebegtetve az 

is ott van, hogy Erika maga is Milota balkézről született gyermeke. Erika szerelmi csalódásának 

az az oka, hogy János nem őt, hanem egy másik lányt választott feleségnek, Milota méhészkedése 

pedig a nyugodt élet szimbóluma, Milota arra vágyott. A két történetnek egyszerre, ’97 

pünkösdjén – jelképes időpont! - szakadt vége, a két főhős ekkor vetett véget életének. Sokszálú 

volt a cselekmény, míg olvastam, érdekes volt, de nem vált egységessé a mézevők és morfinisták, 

a tótok és magyarok, a kivándorlók és betelepülők, szeretők és házastársak, a barátok és 

ellenségek, az apák és fiúk titkos története, megmaradtak mozaikoknak. Persze, ez az én 

szubjektív ítéletem, benne van a tévedés joga is, hiszen a Milota megjelenését hatalmas 

csinnadratta kísérte, mintha itt fordulna meg a magyar irodalom folyamata. 

József Attila születésnapját én tizenéves koromtól kötete lapozásával ünneplem, a régi 

kedvenceket újraolvasom, és újakat keresek. Szellemi apámként gondolok rá, ennyi kijár neki. 

Ebben a hónapban egyedül képviselte a költészetet, bár tanítványaimmal ennél több verset 

olvastam és elemeztem, de ebben a naplóban csak a szórakozásomról adok számot. Egy verset 

kimásolok most a kötetből, Márti és barátnői jutottak eszembe erről a kis gyöngyszemről: 

 

   Hosszú sorban jönnek, mennek, 

   apró ördögök, de szentek, 

   homlokuk friss, meleg kenyér, 

   szén a szemük, szénparázs. 

 

   Hosszú sorba jönnek, mennek,  

   mint a virág, úgy szeretnek, 

   úgy szeretik a fiúkat, 

   akárcsak a gyöngyvirág. 

 

   Hosszú sorban jönnek, mennek,  

   ha sírnak is: csak nevetnek. 

   Messze vannak, messze vannak, 

   mint a vidám csillagok! 

      Nyolcesztendős lányok 

De szívesen visszaforgatnám az idő kerekét, hogy egy kis időt eltölthetnék a kiskorú 

gyermekeimmel! De csak a képzelet enged ilyen kis csodákat. 

 

A bestsellerek csoportjában 2 könyv is volt, amit olvasatlanul vittem vissza: Bushill Szex és 

Nem Yorkját azért hoztam el, mert összetévesztettem az ekkoriban látott Rúzs és New Yorkkal, 

a Kinsella Boltkórosát pedig csak leemeltem szép külleme miatt, de elolvasni nem volt kedvem, 

mert lélektani alapjait nem fogadom el. Így is maradt elegendő könnyed olvasmányom erre a 

hónapra.  
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Meg Cabot (1967-) Ki nevet a végén című könyve New York egyik szerkesztőségébe vitt, 

ahol e- mailekből, sms-ekből, rögzítőre mondott üzenetekből állt össze Kate és Mitchell 

szerelmének a története. Háttérben egy szerkesztőség szerelmekkel, barátságokkal, 

csalódásokkal tarkított, nyüzsgő élete volt, melyet a szerző éppen felvillantott, csak Kate 

szerelmének történetét vitte végig. Ez az írónő sok álnevet használ, sok regényt publikál, 

állítólag nagyon népszerű, de ez a könyve nem tetszett, mert túlbonyolította jó kis ötletét.  

Jilly Cooper angol írónőt már ismertem, a múltkori jó élményt akartam megismételni, de 

nem sikerült. Pandora című regénye nem a Rutshiri krónikák része. Egy Raffaello festmény adta a 

regénycímét, ennek megszerzése körül bonyolódott a cselekmény új szereplőkkel, miközben 

körbejárjuk a világot: Bécset, Genfet, New Yorkot, Londont, ahogyan az illik, és a végén a 

szenvedélyes szerelem diadalmaskodott, és a festmény is visszaszállt jogos tulajdonosára.  

Paul–Loup (Karl) Sulitzer44 története, A gyanú árnyéka sem tetszett, pedig a 

Világsikerek sorozatban jelent meg. Egyszerűen nem tudtam ráhangolódni a fiatal grúz férfi, 

Táncos történetére,45 pedig szép helyeken jártunk: Jakutföldön, Tibilisziben, Moszkvában – csak 

hát mindenütt meg akarták ölni, és ez eltávolított az egésztől. Politikai felhangját meg nem 

értettem, mert nem bontotta ki azt rendesen… 

Wilbur Smith (1933-) dél–afrikai író valójában könyvelő és könyvszakértő, aki 1964 óta 

36 regényt publikált. Ebben a sorozaton kívüli művében, az Afrika szarvában, egy aktuális 

politikai eseményre, napjaink kalózkodására reagált. A történet arról szólt, hogy az egyik 

olajtársaság gazdag tulajdonosának a lányát hogyan hálózták be a muszlim kalózok, hogy a 

váltságdíjat kicsikarhassák érte. De a mama, Hazel Bennec nem fizetett, hanem megfogadta 

Hector Crosst, akivel ketten felvették a harcot Cayla életéért. Ez a túszdráma aztán 

vérfagyasztó trillerré vált, amiért én nem rajongok különösebben, de minden ott volt benne, amit 

Afrikáról el lehet mondani a közhely szintjén, meg egy halom képtelenség is. Természetesen itt 

is győzött a jobbik, a lány kiszabadult, és anyja beleszeretett segítőjébe, akivel együtt is 

maradt, és további regények hőseként boldogan éltek, míg meg nem haltak.  

Schreiber könyve a hun Attiláról egy újabb feldolgozás, azt a szálat srájbolta le, amely 

feltételezte Attila és Aetius testvérbarátságát. A források szerint a római hadvezér ifjúként 

valóban élt a hunok között, de fordítva nem igaz, így hát a catalaunumi csata nem a két kultúra 

összecsapása volt, mint ahogyan ez a könyv állította. De jól megírt, olvasmányos, érdekes könyv 

volt arról, amiről kevés feljegyzés maradt, így hát a fantázia is kifuthatta magát….  

William Clark Styron (1925-2006) regény és esszéíró a Házam lángra gyullad 

történetében Itáliába vitt el, de nemcsak olasz, amerikai szereplői is voltak. Egy tehetséges, de 

züllött olasz festő és az USA déli részéről származó romlott, de érdekes egyéniségű milliomos a 

történet főhőse. Az alkohol és a szex lengte őket körbe, és gondjaikra a napfényes Itália sem 

adott megoldást. Igazi művészregény volt ez az elszalasztott, vagy ki sem használt tehetségről, 

az elzüllött értékről, a lelkiismeret titkos terheiről. A mozaikos írói technika miatt nehézkes volt 

a könyv, amit a narráció sem enyhített: lidérces, groteszk olvasmány lett belőle. 46 

 

A magyar női szerzők kategória ebben a hónapban is tartalmazott klasszikusokat, hiszen 

Galgóczi Erzsébet és Mezey Katalin annak számít, de ha már van ilyen ketrecem, őket is ide kell 

beszuszakolnom. Galgóczi Erzsébet (1930-1989) írásait egyetemista korom óta figyelemmel 

kísérem, bár ő nem az a szerző, aki hangulatokkal ringat, hanem az, aki minden írásával felkavar. 

                                                 
44  Az internet szerint igazából pénzügyi szakember, politikus, de egy halom regényt is írt mindenféle 

sorozatokban… 
45  De Feledy Mari barátnőmre gondoltam közben, ő biztosan másféle belső tükörrel olvasta volna 

mindezeket…. 
46  Az interneten azt olvastam, hogy depressziós lett, amiből nem tudott kigyógyulni: na, ez a regénye már 

rendesen tükrözte azt. 
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A Kádár–rendszer elhalmozta kitüntetésekkel, de sokan meg is könnyebbültek, amikor 

szívinfarktust kapott: ő volt a szocializmus élő lelkiismerete. Ez a hét még nehéz lesz című 

kötet kisregényeinek – és fontos témáinak - gyűjteménye: a címadóban – és még néhányban - az 

átalakuló faluról írt, a Szent Kristóf kápolna államról, egyházról, hitről, kiszolgáltatottságról, a 

Törvényen belül a kollektív meggyőződés és a szabad szellem összeütközéséről szólt. Ez 

utóbbiból készült Makk Károly film elsők között szólt Magyarországon a homoszexualitásról, de 

lengyel színésznőkkel tudta csak eljátszatni a történetet. Jó volt újraolvasni a kisregényeket, 

mert ott volt mögöttük az a Galgóczi-kép, amit Szabó Magdától vettem kölcsön: 

 

 Mindig úgy emlékezném Rád, amint állsz egy nem akármilyen, hanem  

 magyar-ganajtúrók-lakta puszta közepén, a szemed villámlik, a szád- 

 ból láva jön, és irtózatosan ordítva átkozol mindenkit, aki miatt nem 

 lehet szebb a világ. És körötted és mögötted semmi, mert a magány  

 is úgy kísér, a próféták magánya, mint másokat a kutya. Mindenki, aki 

 dicsér, lapos dolgokat mond rólad, de én így látlak a puszta közepén,  

 még az orrodból és a füledből is tűz csap ki… 

 

Minden korszaknak szüksége van ilyen szószólókra, még ha azok bele is halnak abba, amit ki kell 

mondaniuk.   

 Mezey Katalin (1943-) nem ilyen, de most már azt is tudom róla, hogy költőként, 

irodalomszervezőként viszont kiváló. 1984-ben volt egy prózai kísérlete is Élőfilm címmel, egy 

gyár belső világáról, de ma már olyan nyögvenyelős, alig tudtam végigolvasni. Költő, maradj a 

Parnasszuson, ne menj le a gyárakba, mert az a vaskos realizmus ingoványa, és elveszejt téged… 

 Gál Halász Anna (1938-) ezen a vidéken a sztárolt írók sorába tartozik. Azt az 

internetről tudtam meg, hogy pataki diák volt, hogy számszaki pályán élte le az életét, és 

nyugdíjasként rokona, az újhelyi levéltár vezetője biztatta írásra. Mindig restelltem, hogy nem 

ismerem azokat, hát most elolvastam A falu minden tud című ópuszát. Kis történetek ezek a két 

világháború közötti falusi életről, amelyeket hiteltelennek éreztem: miért kell olyan világot 

népszerűsíteni, aminek örülnünk kellene, hogy a hátunk mögött tudhatunk?! Hőgyepista! Kit 

szabadítottál te a világra?! Azért ha találkozom újabb művével, teszek még egy kísérletet…. 

 E hónap felfedezettje is egy ismeretlen magyar írónő lett: Finy Petra (1978-), akinek a 

nevét ez ideig nem hallottam, de nem véletlen: gyermekkönyveit már kinőttük. Most viszont 

megírta első felnőtteknek szóló regényét, a Madárasszonyt. Édesanyját akarta megörökíteni, de 

írása különlegesség lett, amikor az anyakeresést és a felnőtté válást bemutató alkalmazott 

tudományokat (pszichológia, botanika, néprajz, ornitológia) összekapcsolta a varázslattal. 

Madarász férje és barátai jóvoltából olyan tudásra tett szert, ami révén mi is visszakerülhetünk 

a természetes léthez. De Finy Petra nemcsak az élővilágot ismeri, nagyszerűen formálta az 

állatok és emberek köré azt az analógiát, amitől lírai szövege érzékletessé vált. Regényének 

pszichológiai alapja a felnőtté válással együtt járó identitáskeresés, amikor mindannyian 

elindulunk saját múltunk felé: kinyitjuk a csukott szekrényeket, hogy megismerjük apánk és 

anyánk életét. 

 Főhőse, Linger Lea különleges utazásba kezdett, hogy felerősítse 20 éve halott anyja 

emlékét, és az út végén nemcsak anyját, önmagát is megtalálta. Családját már három nemzedék 

óta sújtotta a csíkkirály átka: a lányoknak anya nélkül kellett felnőniük. Nagyanyja, Veronika, 

lánya születésekor halt meg, férje három napig gyászolta, mit sem törődve a csecsemővel, akit 

addig egy holló táplált, melyet Böbebú, a boszorkány küldött segítségként. Lili felnőve 

megszállott madarász lett, súlyos depressziója elől a természetbe menekült, majd öngyilkos lett: 

magára hagyta Lepét, a kislányát, aki 20 évig tudata mélyére süllyesztette ezt az emléket. Az 

anyai örökség azért ott volt napi munkájában: könyvillusztrátorként művészi szinten jelenítette 
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meg a természetet. De egy adott ponton, amikor maga is anyaságra készült, feltörtek belőle az 

elfojtott emlékek:  

 

 Ahogy elkészült az ég, és a szememmel felskicceltem a zuhanó 

 repülésre készülő rovart, valami az elmémben mocorogni kezdett 

 tegnap. Először halkan mozgolódtak a képek, majd mint egy rosz- 

 szul összeillesztett öntözőrendszer résein a víz, tűhegyes sugár- 

 ban spriccelni kezdtek tudatomba az események. Végül a múlt min- 

 den gátat átszakított.   

 

Ezután járta végig rokonait, hogy emlékeiken keresztül erősítse meg édesanyja egyre jobban 

halványuló képét. Ebben nem volna semmi nóvum, de Finy Petra írói vállalkozása attól vált 

egyedivé, hogy a természet nyelvén beszélte el a történetet. Olvasás közben egy tudományos 

pontossággal ábrázolt mesevilágba kerülünk, de a valóságból táplálkozott ez az ízig-vérig 

szürrealista történet, és más célja is lett, ahogyan azt nagyapja megérezte: 

 

  Elmesélek néhány olyan emléket, ami közelebb hozhatja anyádat 

  hozzád. Vagy önmagadat önmgadhoz, mert ha jól sejtem, erről 

  van szó. 

 

Az utazás állomásait egy-egy rövid fejezet jelezte, melyben a narrátor mindvégig Lea, de a 

tanúskodók - az első és második férj, a szerető, a barátnő, a nagynéni és nagybácsi, a nagyapa és 

nagymama - emlékeikből és saját lényükből formálták meg a madárasszonyt. Ahány találkozás, 

annyi titokra derült fény, bár a szereplőkről a szenvedélyükön és foglalkozásukon kívül sokat nem 

tudtunk meg. Egyetlen közös vonásuk, hogy Lili óriási hatással volt rájuk és emlékeikből - 

kapcsolatuknak megfelelően - dühödt irigység, reménytelen szerelem, szánakozás, szeretet, 

keserű bűnbánat, vagy áhítat áradt. Az anyai kínok átélése mégis konstruktívvá vált az önmagát 

kereső lány számára, előhozta a tudatalattijába száműzött elfojtásait: 

 

  Na, jól van. Megfájdult a fejem. Pedig nem is jött elő annyi emlék,  

  amennyit valójában hordozok. Kérdés persze, kell-e őket cipelnem. 

  Vagy csak elhajítom ezeket is a sarokba, mint a táskámat, ha haza- 

  jövök.   

 

 A beszélgetések a növény- vagy állatvilág egy-egy elemére épültek, mert az írói szándék így 

keresett párhuzamot az ember és a természet között. A lány számára kiderült: nemcsak anyja 

volt megszállott madarász, a környezettel szimbiózisban élő rokonság mindegyike rögeszmés volt 

egy kicsit. A gombamániás első férj, az emigráló második férj, a pszichológus anyós, az orvos 

sógor, a bábozó barátnő, a boszorkány nagynéni mind másmilyennek írta le az elvesztett anyát. 

Az emlékekben érzelmek, hiedelmek és mítoszok keveredtek, melyekből kiderült, hogy Linger Lili 

maga volt a fékezhetetlen függetlenség, akiért a férfiak-nők egyaránt rajongtak, de egy idő után 

távol tartották tőle magukat, mert körülötte minden rejtélyes volt. Lánya emlékei sem voltak 

nagyon pozitívak: valahogy úgy tudott ringatni, hogy attól mindig megsérültem. Ezért volt 

szüksége az emlékek kiszélesítésére, mert 

  Mit kezdjen egy olyan anyával, aki tátongó tornádó, nyitott szájú 

  vihar, ami bármikor elnyelhet, és végképp elemészt őrjöngő párái- 

  val?!  

Lea maga élete is mélypontján volt: meddőnek hitte magát, pedig vágyott az anyaságra, és a 

szerelmével való kapcsolata is megfeneklett. Ilyenkor gyógyszer lehet, ha képesek vagyunk 

átlépni a valóság határait. Anyja ezt is példázza számára: Lili gerinctörése után is talpra állt, 
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mert életcélt talált: madárgyűrűző lehetett. Lánya azt is megértette, hogy anyja lelkének fele a 

hollóban élt, ő is szárnyalni akart, de törékeny teste nem bírta elviselni a lélek önpusztító 

vívódását. A szomorúság élete első percétől rátelepedett, mert anya nélkül nőtt fel, nem ismerte 

az önfeledséget. Hiába lett kedves gyermeke apjának, majd barát, szerető, feleség és anya, 

meny, az életszerepeket nem tudta végigjátszani, egy idő után unalmassá váltak, mert minden 

csak addig fontos számára, ameddig felkeltette érdeklődését. Depressziója olyan nagyon 

eltávolította a valóságtól, hogy csak saját világában érezte magát otthon. Képes volt életét 

kockáztatni egy gólyafészekért, de gödörbe esett gyermeke segélykiáltását nem hallotta meg 

csak akkor, amikor az a fakopáncs vészjelzését utánozta. Lánya gyermeki emlékeiben ezért tűnt 

olyannak, mint aki nem is él: észre sem vette, hogy a tó melletti madarászás pillanatában beleült 

egy vöröshangya bolyba, a feladat extázisában nem érezte a hangyacsípéseket. Ilyen volt, …hozzá 

is tartozott a másikhoz, meg nem is. Mint az orchideák. Akik egyszerre függetlenek, egyszerre 

rabszolgák. 

 Az utazás történetei egymásra épültek, a találkozások sorrendje is megkomponált: anyai 

nagyapjától az emigráló apáig vitt Lea útja, mely új összefüggéseket hozott számára: 20 év után 

kiderült, hogy vér szerint apja az orvos nagybátyja, hogy Böbebú nemcsak egy szomszéd, hanem ő 

anyja testvére, aki a születésénél segédkezett, de anyja halála miatt apja megtagadta a vele való 

ismeretséget. Ez a szembenézés Lea egész addigi életét megkérdőjelezte, és változásra 

kényszerítette a jelenben: szakított Doriennel, a barátjával, akinek elköltözése visszaadta 

szabadságát, és apáival kialakuló kapcsolata is megnyugtatta. Ezután anyja első férjével 

egymásra találtak, és meddősége is eltűnt: közös gyermeküket várták. Így találkozott össze a 

regény végén Lili múltja és Lea jelene, s lehet, hogy csak engem zavart ez a 40 évnyi 

korkülönbség, meg az, hogy most sem a saját, hanem anyja lehetséges életét próbálta folytatni. 

Vagy csak arról van szó, hogy hiába futunk el messzire a szülői mintáktól, a belénk kódolt 

genetika megteszi úgyis a magáét?! Mindezek ellenére elgondolkodtató volt ez a könyv, mert 

magam is megkínlódtam az anyaképemmel és a kinyitott szekrényből kieső csontvázakkal, és 

világéletemben utáltam, ha birtokba akartak venni és kisajátítani. Időnként azért már sok volt a 

madarakból, az elsőre jó ötletnek tűnő asszociációt a végén nagyon erőltetettnek éreztem, ami 

megnehezítette a könyv élvezetét. De ezt választottam a hónap legérdekesebb olvasmányának, 

mert tudományosan, pontosan, és elringatóan tanított, nevelt, és szórakoztatott. 
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Jancsi 72. születésnapjára ötven példányban megjelent Csillagjáték címmel második 

verskötete. Nagyon örülök neki, mert dr. Kováts Dániel jóvoltából – a Kazinczy Társaság égisze 

alatt – nagyon szép küllemű, esztétikus kiadvány lett, egy hozzá illő Mezey István rajzzal. 

Olvasókörében őszre halasztották bemutatását, reménykedem, hogy marad  belőle néhány 

példány, mert boldogan osztogatjuk… Elkészítettem Darmay Viktorról a dolgozatomat az idei 

Széphalom évkönyvbe, már csak Jancsi tanulmánya van hátra. Ebben a hónapban - hosszú idő után 

először - néhány órára elhagytuk Patakot: fél évszázados érettségi találkozón jártunk fatornyos 

kis falumban, Nyírbátorban: nem is hiszem, hogy így rohan az idő.. Mártiék vittek bennünket, így 

hát ráadásként vendégeskedhettünk egy kicsit Márta nővéremnél. Petiék itthon pünkösdöltek, és 

láthattam Matyikát Újhelyben a minősítő táncversenyen a csoportjával, ami feledhetetlenül nagy 

élmény volt. Érdekes volt a 35. májusfám47 is, amit azóta kapok Jancsitól, amióta az Ady téren 

lakunk. A könyvemhez lassan összegyűlt annyi, hogy 100 példányban megjelenhet, a kefelevonat 

első javítását már vissza is küldtem, izgatottan várom a javítását és nyomdába kerülését. 

Mindezek elegendő érzelmi töltést adtak, már nem voltam annyira ráutalva a képi élményekre 

(csak 10 film, 6 sorozat a havi termés), de a könyvvadászat ekkorra már igazi kincsvadászattá 

vált. 

 

A klasszikusok sorát Hubay Miklós naplója nyitotta, ami Végtelen napjaim címmel jelent meg. 

(És itt most megszólalt bennem a kisördög, vagy a filológus-tanár(?!), hogy a könyvek mellett 

sosem jelzem a kiadás évét, de egy ilyen jellegű összeállításban nem érzem a szükségét…beee!) 

Ez a Kossuth-díjas drámaíró valamilyen ok miatt nem a szívem csücske, bár van néhány számomra 

is kedves írása, de mindenféle naplót szeretek. Most sem csalódtam, szubjektív írása színes: 

érdekesen szólt találkozásairól, kollegáiról, az irodalom magánéletéről, műveiről. A Digitális 

Akadémián fenn vannak a művei, ha majd lesz rá időm, elolvasok néhányat közülük a mai 

eszemmel, hátha vevő leszek a gondolataira is. 

Balázs Attila (1955-) újvidéki író teljesen ismeretlen volt számomra, és a Kinek észak, 

kinek dél című könyve után az év nagy felfedezései közé besoroltam. Szerzője a jugoszláviai 

háború idején költözött át a Vajdaságból, de nem lett hűtlen az otthoniakhoz: ebben a könyvében 

Pétervárad és Újvidék (Délvidék, Vajdaság) történetét járta körül leírással, ábrázolással, 

mesével, reflexióval, tréfával, anekdotákkal, mindenféle formájú információval, amelyek együtt 

adják a lényeget: vallomását. Elolvasva a cím is megmagyarázható: a Vajdaság Budapestről nézve 

Dél, az azúrkék Adria felől pedig hideglelős Észak. Mindegy, hogy Észak vagy Dél, Balázs Attilát 

az izgatta, ami ott van. A könyv különlegessége az író által szövegduzzasztásnak nevezett forma: 

a mondatok álbarokkos habverésével, a tekervényes mondatfüzérek lebegtetésével, a virtuóz 

jelzőhalmozással megemelte a tényeket. Történelmi forrásai voltak, de ha kell, nem zavartatta 

magát, nyugodtan felülírta azokat: 

 

  Aztán meg milyen viszonyban áll amúgy a szépíró a törté- 

  nésszel? Egyikük sem lehet teljesen normális, amikor ilyen 

  elképesztő mennyiségű fantommal kell megküzdenie. (Egy 

  emberen belül ez két bolondot ad ki. Kettőből négyet, stb.) 

 

                                                 
47  Na, nem szokott egy egész fát kiásni, csak egy szimbólumot akaszt ki a folyosónkon. Most a betegsége 

miatt én voltam az, aki a gallyat levágtam, felerősítettem a megszokott helyére, neki csak az általam vásárolt – 

általa kevesellt – pántlikákat kellett felkötözgetnie. Igazi évfordulósra sikeredett, és a betegség sem állhatott az 

utunkba: összeszokott csapat vagyunk már 44 éve… 
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Történelmes regénye ugrált az időben, nem törekedett a teljességre, inkább a részleteket 

bontotta ki: magyarázott, viccelt, kiemelt, színezett. Ez a konpiláló elbeszélési mód48 közel áll 

hozzám, mint ahogyan Balázs írói habitusa is: a tudomány erről a pontról mást mond, de kit izgat? 

Ha egyszer így dideregtetően szép…. Gion Nándor regénytrilógiája (Latroknak is játszott) után 

újabb kedves olvasmányra találtam a Vajdaságról, a szerző ráadásul társszerzővé is fogadta a 

rátalálókat, amikor megajándékozta őket a rejtvényfejtés örömével: a korokat és a történéseket 

összekeverte, azokat az olvasónak kell szétválasztania. Boldogan voltam játszótársa, mert 

cserébe sok újat kaptam, hiszen a helytörténet minden érdekessége belekerült a könyvbe.  

 Bisztray Ádám (1935-1998) Nikodémuszát a régen látott Rakéta regénytár sorozat 

miatti nosztalgiám hozatta el velem. Sivár kis cselekménye volt: a szerző találkozott hősével, 

összebarátkoztak és elhidegültek. Mindezt azonban életképek, poétikus tájleírások felvillanó és 

ködbe vesző alakok kísérték, amiért érdemes volt elolvasni, akkor is, ha nem túlságos vidám a 

végkicsengése: Nikodémusz nem tudta valóra váltani az álmait, ezért hetyke önámításba, zavaros 

lázadozásba menekült, amihez végül csak a talponállókban akadt társaságra, ha ő fizette hozzá az 

innivalót.  

 Ehhez hasonlóan szomorú volt Katkó István (1923-2000) novelláskötete is, azon 

gondolkodtam, hogy ha ilyen művekkel traktáltak bennünket a 80-as években, miért csodálkozunk, 

hogy az emberek leszoktak az olvasásról? 

 De ez úgy látszik, nemcsak ennek a kornak a jellemzője, hanem a magyar irodalom egyik 

betegsége, mert nem volt üdítőbb Háy János (1960-) sem, aki a mai írók egyike, bár lehet, hogy 

csak a témáját nőttem ki. A Házasságon innen és túl című novelláskötetében férfiak és nők, 

házasságok és szétesett kapcsolatok, megalázott feleségek, szeretetlenségben élő férfiak sorát 

vonultatta fel szűkszavúan. Ha a téma nem is tetszett, írói koncepciója annál inkább: a Pestet és 

Budát összekötő térbeli híd metaforát tematikusan (férfiak és nők) és metafigurálisan is 

használta, amikor az élet kicsinyes dolgaitól eljutott a halálig. De ennyire rossz pestinek lenni? 

Majd megkérdezem Mártiékat! 

 Harry Martinson (1904-1978) svéd író klasszikusnak számít, gyors vadászatomban két 

könyve is kezembe került, de az elsőn, a Virágzik a csalánon csak nehezen tudtam végigvergődni. 

A mezőgazdasági cselédek Svédországban ugyanolyan kiszolgáltatottak voltak, mint nálunk, nem 

volt felemelő a történet, a folytatást aztán már ki sem nyitottam.  

 Eric Knight49 (1898-1943) Légy hű magadhoz című regénye negyedikes gimnazistaként a 

kedvenceim közt volt, ma már nem is tudom, miért: talán más volt a háttérhangulatom, vagy mert 

ez volt az első regény, amit a II. világháborúról olvastam?! Ki tudja! De azért jó volt újraolvasni… 

 Nathaniel Hawtorn (1804-1864) és Edgar Allan Poe (1809-1849) könyvei véletlenül 

kerültek egymás közelébe, de a rémtörténetek miatt összetartoznak. Nem szeretem azokat, nem 

is tudom, miért ragadtak a kezemhez ezek a könyvek!  A lelkipásztor fekete fátyla címűnél csak 

a szerzőre figyeltem, akinek A skarlát betű című regényét szerettem. A novelláival nem tudtam 

megbarátkozni, pedig szép helyen: egy mohos falusi paplakban írta azokat, de az egészet átlengte 

valamiféle kozmikus félelem. Nem véletlen, hogy csak a hátborzongató írásairól híres Poe ismerte 

el a nagyságát. De a fátyol után már az ő történeteire sem voltam kíváncsi, olvasatlanul 

visszavittem.  

                                                 
48  Konpilálás: az események fölött álló összegzés, sárga sorozatom (Sáfáry, Martinák János, Finta Éva) és 

MKK. darabjai (Molnár Borbála, Szépkúti Miklós, id. Bajusz, Németh Pál) ezt mutatják….Felemelő feladat egy 

ilyen gyűjtögetés, érzelmileg olyan hozzákapcsolódik az ember munkája tárgyához, hogy nem is tud 

megszabadulni a hatásuk alól… 
49  Na, az ő élete is nagyon regényes: dél-afrikai gazdag gyémántkereskedő gyermekeként született, 2 éves 

volt, amikor édesapját megölték a búr háborúban. Özvegy édesanyja úgy nevelte fel 4 gyermekét, hogy 

nevelőnői állást vállalt Szentpéterváron, majd az USÁ-ban. Ott telepedett le ő is: kétszer házasodott, három 

lánya volt, de  II. világháborúban a kanadai hadseregben szolgált, majd egy légi bevetést követően tűnt el… 
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 E sok mellétrafálás után azt mondhatnám, nagyon sikertelenül válogattam ebben a 

hónapban, de szerencsére Karen Blixen (1885-1962) jóvoltából ez nincs így. A dán irodalom 

nagyasszonya messziről indult, és messzire érkezett: regényes élettörténetének egy részét a 

Volt egy farmom Afrikában című írásából ismertem meg, ami a független és szabad élet 

varázsát is megmutatta számomra.50 1914-ben felségül ment svéd unokatestvéréhez és a szülők 

az ifjú párnak hatalmas birtokot vásároltak Nairobi mellett, ahol kávétermesztéssel akartak 

foglalkozni. Azt nem tudhatták, hogy annak a területnek sem a földje, sem a klímája nem volt 

alkalmas arra, de nagyobb baj az volt, hogy az ifjú férjnek nem is volt kedve a gazdálkodáshoz: 

szívesebben vadászott afrikai nagyvadakra és szépasszonyokra, utóbbiaknak bizonyára nemi 

betegségét éppen úgy átadta, mint ifjú feleségének. Karen válása után még 19 évig ott maradt a 

farmon, mert beleszeretett Afrikába:  

 

Fönn, ezen a magaslati levegőn könnyen lélegzett az ember, elemi 

  nyugalmat, a szív birodalmát szívta magába. A fennsíkon reggel  

  felébredt és első gondolata az volt: itt vagyok, mert itt van az én 

  helyem. 

 

Beleszeretett a tájba, az afrikai emberekbe, a kultúrába. Nagy elszántság és határozott 

identitás kellett ahhoz, hogy nőként egy idegen kultúrában, teljességgel patriarchális felépítésű 

természeti népek között irányítani merjen egy hatalmas birtokot és kivívja a tiszteletet. Mert 

az emberekre is figyelt: ápolta a beteg gyermekeket, iskolát nyitott nekik. Megpróbált talpon 

maradni, mert féltette a melléje szegődött afrikaiakat: távozása az elemi létfeltételtől is 

megfosztotta volna őket. Közben a szerelem is rátalált egy itt élő vadász és pilóta személyében. 

De a gazdasági válság miatt tönkrement, kénytelen volt felszámolni afrikai életét. Mielőtt 

elutazott, szerelme meghalt repülőgép szerencsétlenségben, emiatt egyedül tért vissza Dániába, 

ahol megírta memoárját, amelyet elbeszélések és regények követtek. Nagyon tetszett az írása, 

kivételes érzékenységgel adta át a Kilimandzsáró tövében lévő táj szépségét, az afrikai emberek 

különlegességét, a gyarmatosítók felsőbbrendűsége iránt érzett gyűlöletét. Éles szemmel 

figyelte Kenya természeti népeit, állatvilágát, igyekezett megmutatni a fehér emberek 

kizsákmányoló pusztítását. Az elkerülhetetlen búcsú ellenére is élettapasztalat, szépség és 

bölcsesség áradt az írásból, az ember legszívesebben felkapná magát, és indulna mindezeket 

személyesen megnézni. Azt már csak az internetről tudtam meg, hogy ez volt az alapja a Távol 

Afrikától című filmnek, amelyben Meryl Streep és Robert Redford személyesítette meg Karen 

Blixent és szerelmesét.  

 A költészetet ebben a hónapban Bihari Sándor, egyetemista korom ismerőse képviselte: 

a Summa címből arra következtettem, hogy összegyűjtött verseire találtam rá, de ezek a régiek 

voltak, amiben most nem találtam nekem címzett sorokat. Elkészítettem a Darmay Győzőről 

(1850-1878) szóló cikket a Széphalomba, ő lett az utolsó újhelyi költő a régiek közül, akit 

tudományos dolgozat formában is megörökítettem, hátha lesz egyszer valaki, aki ráharap… 

megérdemelnék… Újhely csodagyerekeinek (Darmay Viktor, Szépkúti Miklós és Németh Pál) sem 

jutott sok öröm, ráadásul el is felejtkeztek róluk. Most egy verse legalább őrizze itt még egy 

újhelyi emlékezetét: 

 

     Plotényi Nándor barátomnak 
       mikor a Vadászkürtben játszott 

 

     Hegedűszó, jaj be édes,- 

                                                 
50  Állítása szerint nem akart írónő lenni, utazni, táncolni, festeni, élni akart, „Minden embernek joga van 

meghatározni a saját sorsát, függetlenül a mások által ráerőltetett szabályoktól.” – vallotta, s ehhez a 

jelmondathoz, életfilozófiájához hányattatásai, kudarcai között is tartotta magát.  
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     Jaj, hogy érzem magamat! 

     Fiú! Áldjon meg az isten, 

     Hol veszed e hangokat? 

     Hisz ami a kezedben van 

     Csak egy száraz fa – 

     Hogy terem hát ennyi virág, 

     Ennyi öröm és bú rajta? 

 

     Pedig úgy van – ha megrázod, 

     Hull a virág a szívemre, 

     Mint a zápor, s a kéjmámor 

     Menybe ragad egyszerre. 

     Azt hiszem: te vagy szent Dávid – 

     Én meg szent Apoll vagyok. . . 

     S e pincérek itt mind holmi 

     Engedelmes angyalok. 

       (Sátoralja-Újhely, 1873) 

 

Ezeknél fontosabb volt Martinák János verseskötete, a Csillagjáték,51ami 8 év termését 

összegezte. Igazán bebizonyosodott az, hogy nem a mennyiség, csakis a minőség számít. Kováts 

Dániel a címlapon Mezey István kedves rajzát helyezte el, ami akár lehetne Jancsi is, és a 

hátlapon ismét baráti szavakkal bocsátotta útjára a verseket:  

 

  A költő, aki most második verses füzetével jelentkezik, nem 

  tartozik a termékeny lírikusok közé. A tanári munka, esztéti- 

  kai elemző esszék írása, fordítói tevékenység mellett az ihlet 

  váratlanul és mégis törvényszerűen bekövetkező óráiban szüle- 

  tett ez a 38 költemény nyolc év terméseként. A szellem embe- 

  rének létélményekkel és filozófiai kihívásokkal viaskodó érzel – 

mei és gondolatai sűrűsödnek verssé, s a belőlük szervesülő cik- 

lusokban újabb vonásokkal egészül ki az 1999-ben Pillanat cím- 

mel megjelent első gyűjtemény költői mikrokozmosza. Ezúttal is 

többnyire pillanatképekbe tömörítve áramlik ránk az emberért 

                                                 
51  Két éve már én is összerendeztem a Széphalomban megjelent, vagy a honlapján bátortalanul csellengő 

verseket, gondolatiságuk alapján Évszakok – Panasz – Neked – Világmindenség című ciklusokban osztottam 

el, és az erről írott elemzésemet feltettem honlapjainkra (http: itarsalgo.atw.hu, illetve martinakjanos.atw.hu).  

Ezekben az új versekben a panasz hangja már ellensúlyozódott az évszakok szépségével, az érzelmek erejével, és 

a világmindenség égi és földi csodáival. Igaz, a becsapottság érzése még mindig erős (Hangulatok), az 

elvágyódása is megmaradt (Állomás), s a sárospataki látvány képsorában is ott a félelem: A vízben riadt nyárfák 

indulnak, / a híd fehéredő íve megremeg, / s a távolon, / mint egymás hátának feszülő elefántok, / menekülnek a 

zempléni hegyek. (Nyár éji vihar után), de a kozmikus méretű képpel eltávolítja azt az embertől. Ezek a sorok 

egyszer majd történelmi jelentőségűek lesznek, hiszen a híres nyárfákat kivágták – állítólag betegek voltak. Most 

pucér a Bodrog – part, és kihalt, hiszen a fürdőzőket is kitiltották onnan. De a természet szépsége, a család, a 

nagypapaság öröme: Szabolcs csodája, Matyi életszeretete már a költőt is magával ragadta, és újjászületett. De 

Jancsinak nem tetszett az összeállításom, mert átrendezte januárban, s ez jelent meg most. Új ciklusokat kreált: 

Úton - Panasz – Őszidő – Suhanó lelkek – Az öreg vadász éjszakája címmel, mert ő sem tudta az első kötet 

gondolatiságába beszuszakolni az új verseket. Én külön vettem a nekem írottakat, mert büszke vagyok rájuk, 

még ha tudom: a Múzsa szerep milyen kétes, nincs mindig benne a bizonyosság. De én ezekben a versekben 

kapcsolatunk – közös 45 évünk - történetét is látom, a közeledéseket és távolodásokat, amíg eljutottunk a mai 

kegyelmi állapotig: A nagyvilágnak / általadlak, / hogy megőrizhesselek / magamnak  Ennek köszönhetően 

tudunk olyan jól együttműködni, amint azt az utolsó 10-12 évünk termései bizonyítják…. Na, kis kötet: indulj az 

utadra, s hozd meg a szerzőnek mindazt, amire szüksége van! 
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való aggodalom, a kozmikus magányérzet, a környezeti fenyege- 

tettség, vagyis a korábbi versekben megpendített kérdések rez- 

dülnek tovább. De mintha többet villantanának fel a képek a táj 

s az emberi lét szépségeiből, mintha a költő derűsebb tekintet- 

tel, bölcs belátással fogadná a valóság ellentmondásait, és mint- 

ha a megélt próbatételek értelmet nyernének a gyermekek és u- 

nokák ártatlan báját szemlélve. Az olvasót megérinti, továbbgon- 

dolásra serkenti mind az aggódó panasz, mind a csillagok fénylő 

játékából sugárzó reménység. 

 

Ilyen útba indítással gyógyító erejűnek kell ennek is lennie, mint a Pillanatnak… 

 

A bestsellerek e havi sorát Jan Mc Ewan (1948-) Őrült szerelem című regénye nyitotta. A brit 

író azt kutatta írásában: mi irányítjuk az életünket, vagy belecsöppenünk a helyzetekbe? A főhős 

Joe Rosé tudósból lett íróvá, felesége hírneves Kaetz-kutató, aki egyetemen tanít. Elértek 

mindent, amit akartak, mégis egy pillanat alatt megbillent az egyensúly, amikor piknikezés közben 

a mellettük bajba jutó hőlégballon segítségére sietett Joe. A tragédiát nem tudta 

megakadályozni, de ráakaszkodott egy másik segítő: Jed telefonon zaklatta, életét fenyegette, 

házassága is bajba került. A végén kiderült, hogy Jed valójában valamilyen mániás betegségben 

szenved, a házaspár is igyekezett visszatérni a régi mederbe, de az események ekkor már 

megrendítették egymás iránti bizalmukat.  

 Colleen Mc Collough (1937-) ausztrál írónő, a közismert Tövismadarak szerzője, A 

gránitember című regénye is Ausztráliában játszódott. A XIX. századi Angliában élte 

eseménytelen életét Elisabeth, amikor a távoli és kétes hírű unokatestvér feleségül kérte. Apja 

jó pénzért eladta a lányát, aki elutazott a távoli világba.  De hiába szült férjének két kislányt, 

nem tudta megszeretni a tőle sokkal idősebb férfit, aki visszatér kétes hírű szeretőjéhez, akivel 

ő is megismerkedett. Ebben a különös háromszögben élték életüket, aztán Elisabeth is magára 

talált: beleszeretett Ruby félig kínai fiába és ő is kivirágzott. Szórakoztató könyv volt, mély 

gondolatok és következmények nélkül, de egy távoli földrész felfedezésének kínálatával.  

 Jeffrey Archer (1940-) az Elsők az egyenlők között című könyvében az angol parlament 

életét 4 képviselő életén keresztül mutatta meg 1964-től napjainkig. Nemcsak a politikában, a 

családokban is minden előfordult, így aztán nem unatkoztam olvasás közben, ráadásul még a 

politikai viszonyokban is majdnem mindig képben voltam, hiszen ez az én időm is volt.  

 John Altman háborús története egy 1943-as kémjátszma, amikor a németek egyik alvó 

ügynöke feleségként megszerezte Los Alamosban az atombomba titkát. A Németországba 

juttatott anyaghoz egyetlen brit ügynök férhetett hozzá, aki ezért kettős ügynököt játszott, 

vagy az is volt? A szigorúan őrzött házban aztán eldőlt minden, mint tudjuk, nem a németek 

bombázták Hirosimát és Nagaszakit! 

 Claire Kenneth52 (1923-2000) regényének címe, a Forgó táncparkett egy night klub 

attrakciója, az írónő a változó sorsokat is azzal szimbolizálta. A magyar Veronika balerina akart 

lenni, az előkelő angol Glória a szerelmet hajszolta, a svéd újságíró Karen kémek és ellenkémek 

között vergődött, Hildegarde orvosfeleségként istenhitébe menekült, a francia színésznő pedig 

                                                 
52  Akár a magyar szerzők közé is sorolhatnám, hiszen ez Kölcsey Kende Klára írói álneve. Sok-sok titok 

lengi körbe az alakját a wikipédia adatait is felülírva: születésének éveként egy esküvői bejegyzés 1914-t, a ’41-

es népszámlálás pedig 1910-t adta meg. Apja vezérkari ezredes volt, lánya híres szépség, aki Almádiban 

szépségversenyt nyert. Első férje a Don-kanyarban esett el, második férjét a Gestapo végezte ki, harmadik férje 

Bárdossy László unokaöccse volt. 1951-ben kitelepítették őket Tiszasülyre, ahol a rízsföldeken dolgoztak.  1951-

ben az USÁ-ba emigráltak, ahol ő modellként, a férje takarítóként dolgozott, aztán kiadták a regényeit, ma már 

több mint 20 regényt tartanak számon Claire Kenneth  néven, egyéb írásokról nem beszélve.  
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egyik házasságból a másikba esett. Mindenki a másik életét irigyelte, nem is sejtve, hogy a 

látszat mögött mindenütt ott vannak az árnyékok, amivel együtt kell élni.  

 

A magyar női alkotókat két kivételes személyiség képviselte ebben a hónapban. Mártonné 

Homok Erzsébet a tanulatlan versegi parasztasszony, aki nemcsak a Galga menti élet krónikása, a 

környék szószólója is. A ’70-es években elsőként alakított ki a faluban tájházat, amivel országos 

divatot teremtett. A családi krónika című élettörténetét nagyon élveztem, hiszen a 

parasztasszony napi élete tele volt küszködéssel, de ő nem siránkozott, hanem nagy közösségi 

érzéssel élt kicsi- és nagy családja – a faluja – érdekében: kilincselt, levelezett, ötletelt. Sikerei 

megemelték őt, és környezetét is.  

 Polcz Alaint én pszichológusként, szakíróként ismertem eddig, azt is tudtam róla, hogy 

Mészöly Miklós felesége. Az Asszony a fronton című önéletrajzával megdöbbentett, mert  ritka 

őszinteséggel vallott élete első feléről. Írásának már a mottója is sokatmondó: 

 

    A háború nem könnyű. 

    A házasság sem. 

    Megpróbálom elmondani Neked, hogyan 

    volt, mer egyszer már el kell mondanom. 

 

Erdélyben élte gyermek és ifjúéveit, ott kötött házasságot első férjével Kolozsváron. Úri 

származású férje azonban nem szerette, szeretőt tartott mellette, nemi betegségével is 

megfertőzte a fiatalasszonyt. Ezt az időt csak azért tudta elviselni, mert kivételes személyiségű 

anyósának szeretete tartotta benne a lelket. S amikor kitört a II. világháború, menekültvonattal 

Magyarországra jöttek, anyósa Csákvár közelében az Esterházy kastélyban vállalt munkát, amiért 

családját is megtűrték. Előbb a németek, aztán az oroszok fenyegették őket, ezért a kastélyt 

elhagyva egy erdészházban húzták meg magukat. Sorsukat így sem kerülték el: az orosz katonák 

megerőszakolták anyósát és őt is, bűz, mocsok, megalázás lett az osztályrészük. Mindent elviselt 

zokszó nélkül, hogy életben tartsa anyósát, de az öregasszony nem bírta erővel. A sok szenvedés 

megerősítette, fiatalsága, élni akarása erősebbnek bizonyult a szenvedésnél. Ahogy a frontok 

elvonultak, Pestre ment, elvált a férjétől - akit ezután meg is öltek -, egyetemre járt, új életet 

kezdett: tudósként, emberként újra felépítette az életét. Pszichológusként tisztában volt a 

kibeszélés gyógyító erejével, de csak nagy sokára mert vállalkozni arra. Valami hihetetlen 

tisztaság lengte át ezt a könyvet! Polcz Alain nem a mából kommentálta az eseményeket, csak 

felidézte azokat, hogy megtudja: miféle véletlennek köszönhetően maradt életben. 

Szenvedéstörténete ismeretében elhiszem neki, hogy mindent tud az életről és a halálról. Igazi 

dokumentumregény ez, szépirodalom a háborúról, a női szenvedésről - mértéktartással, 

vádaskodás és önsajnálat nélkül. Megerősítő olvasmányaim egyike lett ez, a hónap könyvévé 

azért válhatott.  

 

 

    JÚNIUS HAVA 
   

ELOLVASOTT KÖNYVEK LISTÁJA 

 
White: Végső hazugság    Csányi Vilmos: A tökéletesség illata 

Esterházy Péter: Egyszerű történet  Monaco First Ladyja 

Shaw: Pénz, szerelem, szépasszonyok  Smith: Lángoló part 

Steinbeck: Édentől Keletre   Finta Éva: Örök partok 
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Széchenyi István naplója   Kondrád: A cinkos 

Kornis Mihály: Napkönyv   Kasey: Száll a kakukk… 

Kemény Katalin: Labdajáték   Batsányi János versei 

Hornby: Vájtfülüek brancsa   Kepes András: Tövispuszta 

Simon István: Szemek emléke   Molnár Róbert: Az elnök embere voltam 

 

 

Változatos és szép hónap volt, az új tervek miatt jövőbemutató. Elkészítettük Jancsi cikkét a 

Széphalomba Batsányi János költészetéről, befejeztem a Martinák-Műhely összeállítását, és 

megszületett az Olvasóskönyv ötlete. Tanítványaim az év végére folyamatosan elfogytak, aztán 

megjött Matyika, hogy a szünet első hetét velünk töltse el, és megfertőzze nagyapját a skyp-pal. 

Új sci-fi sorozatom kezdődött Revolution címmel, miközben sorra zárultak a többiek: már csak 6 

volt folyamatban. 14 filmet láttam, köztük volt a Szerelem kolera idején és Bódy Gábor filmje, a 

Nárcisz és Psyché. E hónaptól Jancsi fülhallgatóval nézte a politikai műsorait, így hát több lett a 

zene az életemben. Sajnos, a Bartók Rádió is dumálós műsorrá vált, de megnőtt a CD-k öröme: az 

a Mozart összeállítás a kedvencem most, amit Sarkadiéktól kaptam szülinapomra, végtelenítve 

hallgatom.  

 

 Olvasmányélményeim beszámolójában a klasszikusok sorát egy nem igazán klasszikus 

szerző könyvével nyitom, de ennek köszönhetem, hogy ezeket a sorokat most itt pötyögtetem a 

számítógépen. Nick Hornby angol újságíró könyvét Vájtfülüek brancsa címmel hoztam haza, aki 

az egyik újságban folyamatosan beszámolt arról, milyen könyveket vásárolt és miket olvasott el 

azokból. A cím a mellé kijelölt támogatókat jelentette, akikkel többnyire heves vitában volt.  

Ezzel nála némi kis cselekmény is került a beszámolók mellé, de ezt nem vettem át: nekem már 

nincs vitám senkivel… Alaptézise azonban az én igazságom is: unalom ellen könyv való, nem a 

könnyebb megoldást jelentő TV, vagy videó. (Na, jó, de azokról sem kell lemondani!) Ha a 

könyveket nehéz megemészteni - mondta - akkor le kell tenni, csak annyi az, mintha a 

távkapcsolóhoz nyúlnánk. Én azonban nem vásároltam már könyveket, mert mióta nyugdíjasok 

vagyunk a birtoklás érzése elhalványult bennünk, és mert nagyon jó kis városi könyvtár van 

mellettünk, ami onnan beszerezhető, elegendő.  

Hornby sem tartotta rossznak régi jó szokásomat, az újraolvasást, hiszen semmi sem 

pihetetetőbb annál, mint a kedvencek felidézése. A verskötetek nálam is részesei az életnek, de 

azok afféle kézikönyvként működnek: nem olvasom folyamatosan, hanem többször belenézek.  

Hornbytől eltérően legfőbb szabályom az lett, hogy olvasmányaim szórakoztassanak: érzelmekre, 

nevetésre késztessenek, izgasson a szereplők sorsa, dolgoztassák meg a szürkeállományomat, 

nehogy ellustuljak. Közben meg akarok ismerkedni a kortárs világ és magyar irodalommal, nem 

tolom félre a magyartanár gőgjével a bestsellereket, hátha találok köztük irodalmi szintűt. Hát 

tessék: ez volt  a tervem, és a megvalósulást olvashatja az, akinek mindez a kezébe elkerül. 

Hornbyval szólva: egy olykor elkeseredett, de örök optimista olvasó naplójának elkészítésére 

törekszem -  Martinákné módra!  

  Steinbeck (1902-1968) igazi klasszikus, az Édentől Keletre című könyve pedig 

újraolvasás. Ez a legnagyobb és legismertebb regénye, filmváltozata is élő bennem. Egy modern 

Káin és Ábel történetként – ezért a biblikus cím – az amerikai történelembe ágyazottan a jó és a 

rossz harcát, az emberi választás felelősségét vizsgálta két nemzedék történetén keresztül. A 

polgárháborútól az I. világháborúig jutottunk el, mert Adam és Charles sorsát Aron és Cal 

története egészítette ki, miközben rendkívül színes képet festett a századfordulós USA-ról, és 

az Édenből kiűzött ember lehetőségeiről.  
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 Irwin Shaw53(1913-1984) amerikai író hírnevét az Oroszlánkölykök zajos sikere alapozta 

meg, de utána kommunistaként feketelistára került. Emiatt aztán 1951-ben emigrált: Párizsban, 

majd Svájcba telepedett le. Bár sokan szórakoztató szépíróként tartják őt számon, én a 

klasszikusok közé soroltam, hiszen tömör, feszültséggel teli a stílusa, és a belső konfliktusok 

megjelenítésében egyenesen kiváló. Igaz, nem fél a szórakoztató elemektől sem, de ezek nem 

uralják írásait. A Pénz, szerelem, szépasszonyok című regényének főhőse Grimes, egy New 

York-i szálloda portása, aki az egyik vendég halálakor eltulajdonított egy kartonhengert, amiben 

100 ezer dollár volt. Meg sem állt vele Európáig, de egy reptéri bőröndcsere miatt elvesztette 

kincsét. Kitartó nyomozás után – miközben bejárjuk Svájc síparadicsomait, az előkelő párizsi, 

firenzei és pármai szállodákat - rátalált arra a nagystílű tolvajra, aki társként bevette üzleteibe. 

Grimes élete innentől megváltozott: jól ment a sora és a kezdő tőkéjét is megsokszorozta. 

Amikor utolérte a szerelem, visszatért az USÁ-ba, megállapodott egy képzőművészeti galéria 

tulajdonosaként, s amikor ügyvédje útján jelentkezett a 100 ezer dollárét az örökös, kifizette: a 

maradékból is jól megélt. 

 Ken Kesey (1935-2001) Száll a kakukk a fészkére54 című regény is újraolvasás: a 

szöveg szembesítése a közelmúltban ismét látott Milos Forman rendezte film élményével, és 

megint a könyv nyert. Ő is amerikai író, a ’60-as évek hippi-mozgalmának ismert alakja, s hogy 

mégis a klasszikusok közé tettem, nem véletlen, már annak számít. Története a bolondok házában 

játszódik, ahol a látványos fizikai erőszak helyett az agymosás dominált, csak a renitenseknek 

járt az elektrosokk. Az eseményeket nem az orvosok, hanem Főnéni dirigálta az üvegkalickából, 

azon is csak ő sajnálkozott, hogy a hidroterápia, meg a láncraverés már a múlté…  A szelíddé 

nyomorított indián, mint mesélő, szkeptikus rálátást adott a gépezetre, de amikor megjelent Mc  

Murphy, a felforgató – aki tagbaszakadt, nagyhangú, életvidám fickó – vérre menő harc veszi 

kezdetét közte és a Főnéni között. Mc Murphy nemi erőszak miatt került börtönbe, 

büntetésének éveit akarta megkönnyíteni a bolondok házában, de kiderült, az ottani helyzet 

rosszabb a börtönnél. Különféle reformokra tett javaslatait elutasították, még pszichiátriai-

beteg státusát is lebegtették, amíg egyik indulatos reakciójával ki nem billentette az orvosokat a 

bizonytalanságból. (A nevetés és indulat itt kórosnak számított) Miss Ratched antinőnek 

számított, hatalmi pozíciója tette szadistává. Érzelemmentes, démonizált figura, akinek a 

győzelme Mc Murphy miatt mégis csorbult: megszöktek a betegek, és nyilvánosságra kerültek az 

események. A könyvből egyébként jobban kiderült, mint a filmből, hogy a bolondokházában lévők 

nem őrültek, a társadalom vetette ki őket magából, mert nem voltak hajlandók beilleszkedni a 

hagyományos elképzelésekbe. De nem volt ez igazán szórakoztató olvasmány, hiába 

kultuszkönyv,55idegesített, mert igazsága letepert.  

 A magyar klasszikusokat Széchenyi István (1791-1861) hosszú, 1500 oldalas Naplójának 

elolvasása nyitotta, ami régi vágyam volt, jó, hogy megélhettem. 1813-as napóleoni hadjárat 

idején kezdte meg feljegyzéseit, és 1861. április 1-jéig – hat nappal halála előttig!56 – tette. Igazi 

grafomániás lehetett, hiszen minden nap leülni és írni csak úgy lehet. Természetesen németül írt, 

de jó néhány magyar mondat is belekerült, és sok olyan megjegyzés, amit a ma embere is szívesen 

                                                 
53  Nicsak, éppen 100 éve született, jókor került a kezeim közé… Hát boldog szülinapot! Ha le tudnám írni 

angolul, most úgy kerülne ide, de mert nem tudom, csak magamban hepiztem egyet!! 
54  A feminista kritikusok támadásának fő célpontja volt ez az1962-ben megjelenő regény: Mc Murphy 

egy hímsovoniszta, a betegeket szexuálisan bántalmazó segédek rasszisták, de mára ezek a vádak mintha 

megkoptak volna, ha szó kerül a könyvre 
55  Igazi nonkomformista alapmű: egy elnyomó intézményben megjelenik egy felszabadító figura, akinek 

a ténykedése felbolygatja a lakókra kényszerített rendet, és visszafordítja az ottani trendet: meglazított egy-két 

csavart, és örökre megváltoztatott bizonyos dolgokat (Ehhez hasonló S. Plath: Az üvegbúra, Csáth Géza Egy 

őrült nő naplója című írás, vagy a Holt költők társasága című, ami filmként közismertebb, annak nem emlékszem 

az írójára…) 
56  Na, szerintem mindvégig írt ő, csak halálának körülményei miatt megsemmmisítették azokat  lapokat… 
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elolvas.  Sosem gondoltam volna, hogy ennyi szorongás volt a legnagyobb magyarban! Egyik 

jellegzetes bejegyzését ide illesztem, ilyen kétségek kísérték egész életében: 

 

 Lesz-e valaha egyetlen boldog órám? Lehet-e számomra öröm ebben az életben, 

 avagy mindörökre elveszett? Valamig csak lélegzem, a szívem dobog, soha nyuga – 

lom? El kell pusztulnom, és semmivé válnom, többé nem gondolkoznom, nem érez- 

nem: hogy megnyugodjam? Hol lelek békességet, hol van engesztelés, hol van meg- 

oldás? Az idő vagy csak a halál hegeszti be sebeim? 

 

Izgalmas volt a nagytörténelmi napokról olvasni, amelyeket ő átlagos hétköznapokként élt meg, 

mint ahogy írásait, tetteit sem kísérte nála olyan erő, mint amit mi látunk benne. (Érdekes, hogy 

menet közben készülő könyveiről alig volt megjegyzése…) A hazai gondokra érzékenyen, de 

kritikusan reagált, különösen élveztem a helyi megjegyzéseit: 

 

  1823. okt.8. 

    A tokaji hegyen voltam, a csúcsig hozzávetőlegesen 300 öl magas, (Kopasz hegy). 

    A legjobbak az aszuborban. Úgy veszem észre, a tokaji divatjamúlt. Mert az em- 

     ber egyre felvilágosultabb, és előítélet-mentesebb lesz – és a tokajiban valóban 

     nincs olyan sok, mint amilyet csináltak belőle. Egyik hibája honfitársaimnak: na – 

     gyítani és szépíteni… 

  1823. okt. 14én 

      Újhelyre svadronomhoz bevonultam. Újhelyben a Vármegyeházát és a börtönt meg- 

      néztem. Mucsa! 

 

Ez utóbbi a leggyakoribb jelzője a hazai viszonyokra, s érthető: bejárta a fél világot, volt 

rálátása a dolgokra. Se nem ellenzéki, se nem konzervatív felfogásával magányos maradt felemás 

helyzetében: kívül volt a hatalom körein, de az udvar politikai parádéslovat csinált belőle. 10 évig 

várt a feleségére és mi lett belőlük! A képmellékletek, a napló, a hozzá írt tanulmány jó mulatság 

volt, s az derült ki belőle, amit amúgy is tudtam: a nagyok is emberek… 

 Kondrád György a kortárs magyar próza világhírű alakja, akinek minden megnyilatkozása 

vihart vált ki. A cinkos című könyve 1982-es, így hát a mostanában divatos orál history57 első 

magyar példája lehetne: saját élete és tucatnyi ember emléke alapján alakította cselekményét. 

De a történetből az is kiderült, hogy alapos korfelmérést végzett a szakirodalomban is, így hát 

az oral history nem teljes nála.  Főhőse nagypolgári családját megtagadva lett illegális 

kommunista, munkaszolgálatra az orosz frontra került, ahol átment az oroszokhoz és a Vörös 

Hadsereg tisztjeként tért haza. Bekapcsolódott az újjáépítésbe, majd egy kirakatper 

vádlottjaként börtönbe zárták. Kiszabadulása után 1956-ban Nagy Imre lelkes segítője, ami 

miatt a forradalom bukása után kötél általi halálra ítélték, később kegyelmet kapott. Ekkor a 

politika helyett a tudományt választotta, és egy bolondokházában ébredt, ahol elektrosokk 

terápiával gyógyítottak.  Erre a fő cselekményszálra azonban tucatnyi történet tapadt, a főhős 

ezek meghallgatása révén vált cinkosává az eseményeknek és az azokat felidéző embereknek. 

                                                 
57  Az oral history szóbeli történelmet jelent, amikor személyes emlékekből, interjúkból áll össze a 

történelem. Paul Thomson szerint visszaadta az embereknek a történelmet, egyúttal segíti is őket egy önmaguk 

formálta jövő kialakításában. Bár régi az irányzat, még mindig sok fanyalgás kíséri, mert a történész három lába 

– a forrás precizitása, a kronológia pontossága, a szöveg ellenőrzése más forrásból – gyengül ebben az esetben, 

hiszen a forma nem szabott, a kronológia nem következetes, és a kommunikáció megerősítés nélküli. Ráadásul 

az interjút a riporter is befolyásolhatja, az anyag szerzősége ezzel megosztottá válik. De mégis népszerű, 1865-

ben Lincoln halálát követően alkalmazták először a módszert, 1973-ban megalakult az Oral History Society 

társaság és folyóirat, ami ösztönzően hatott az angolszász világra. Én azért szeretem, mert egyetértek azzal, hogy 

a történelem alulnézetből a legérdekesebb.  
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Velük együtt élte meg egy kisváros békebeli idilljét, az orosz lágerek barakkjait, a hatalmon 

osztozkodó kommunisták tanácskozásait, az AVO kínzókamráját, az 56-os Parlamentet. Az egyes 

fejezetek a főhős sorsát követték, és a történetek is annak logikája szerint sorjáztak. A 

közelmúlt magyar történelmének, amelynek néhány fejezete ma is kibeszéletlen, érdekes és 

elgondolkodtató tablóját teremtette meg ebben a könyvében az író, de valamilyen oknál fogva 

nem kapott annyi fényt ez a könyv, mint amennyit megérdemelt volna. Kondrád sorai ekkor még 

süket fülekre találtak, de hogy érlelődött a mélyben valami, ez a könyv is jelezte.  

 Kornis Mihály58(1949-) Napkönyvét szép címe miatt hoztam el, de nem tudtam 

végigolvasni azt az óriásmonológot, amiben a kétségbeesett szerző magáról vallott, és a KÖNYV 

elkészültének nehéz voltáról. Ez az önanalízis számomra követhetetlenné és idegesítővé vált, így 

hát letettem. Csak az a szép címet sajnálom, kár volt így elpocsékolnia. 

 Esterházy Péter (1950-) regénye az idei könyvhétre jelent meg, s az lett, amit a címben 

megígért: Egyszerű történet – a kardozós változat. Ez megint olyan esterházys regény: Van 

ugyan egy története, amivel a XVII. századba visz bennünket vissza, de hol Gerendás Péter, hol 

meg az egyik osztrák író nevét veszi kölcsön szereplői nevesítésekor. Természetesen ebben is 

gyakorolta az intertextualitást: idézgetett magától és másoktól, ahogy a szöveg megengedte, 

Mindezeket persze csillagokkal, lábjegyzetekkel ellátva tette és a sajátos kis megjegyzéseivel 

kommentálva, imigyen: 

 

  Kara Zsigmondot gyerekként elrabolták a törökök, Sztambulban  

  szakács lett Hasszán beglerbégnél, aki egyszer ellátogatott a kony- 

  hába. Mindenki ledermedt, megállt az élet az ifjút kivéve, aki specia- 

  litását, a piláfot kavargatta. 

- Kutya, mit merészelsz? – sziszegte a szolgák legszolgábbika. 

- Merészelek urunknak jót főzni. Jót és jól, ebben áll a nagy titok.* 

* levágva a micsodám, ha tényleg ezt mondta. E.P. * 

* tudniillik ez egy híres magyar verssor a tizenkilencedik (!) század 

elejéről – a fordító megjegyzése 

 

Úgy gondolom, a legfrissebb önmetaforája szerint ez a hazafias labanc író írt egy új regényt 

csak úgy, jókedvében: van benne történelem, szerelem, barátság, kardozás – ne feledjük, ez a 

kardozós változat! -, ám semmi nincs a megszokott módon, mert akkor mi lenne benne a pláne?!. 

De könnyeden is meglehet fogalmazni komoly üzeneteket! Kedvenceimből hármat is idemásolok, és 

nem akarom őket kommentálni!  

  

  A magány öregít – mondogatta neki az anyja, és azt erősítette meg az Úr is.  

  A magányt nem véletlenül választjuk, ő választ minket. ** 

  ------------------------------------------------------------------------------------- 

  ** Na, ezért bírom én az irodalmat, mert mintegy mellesleg, szórakoztatva 

  ilyen mély, fontos felismeréseket közöl. A magány, akár egy vonzó ifjú, hoz- 

  zánk lép, épphogy megérint, de milyen könnyedén, és mi nem tudunk ellenáll- 

  ni. A képet még összhangba kell hozni az öregedéssel, a fonnyadással, a fo- 

gyással. E.P. 

 

 az ismétlődő oldalszám azt jelképezi, hogy a szerelmesek számára megáll az  

idő. Vagy kitágul, végtelen lesz. Bágya András (zene), és G. Dénes György (szöveg) 

ezt úgy fejezi ki:Megáll az idő, az égen néma álló csillagok, / A Földön csak te 

                                                 
58  Honlapját Legeza Ili készítette el, ő nagyon kedvelte az írásait is, bocsi, hogy nekem nem jött össze 

ez… 
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vagy és én vagyok, / Hallgatsz és hallgatok.  Ha lehet, Hollós Ilona előadásában 

hallgassuk, különösen, hogy „szerelmes szó sem csendül már.” Palya Bea változatát 

nem lehet nyugodtan követni, mert ott megáll az idő. E.P.59 

 

*Az öregedésben az a jó, még inkább kellemes, hogy nem te vagy immár a fősze- 

replő, nem kell főhősnek lenned, az életedet másodszereposztásban játszhatod, 

hátrébb állsz a tapsrendben, a plakátokon kisebb betűkkel írják a neved, ám a 

bérezés még mindig megjárja, minden esetre akceptálható. Több időd marad kis 

délutáni sétára. Utána talán mozi. Kávézás, sok tejjel, vagy otthon olvasgatni. A  

nagy regényeket újra. Egyedül vagy, de eddig is egyedül voltál. A nap a horizontra 

süllyed, mint egy rosszacska metafora, látod a két fenyő közt ezt a mindennapi 

bizonytalanságot, ami a napszállta. A fenyők hajlonganak a szélben, akár kelletlen, 

gőgös kastélyszolgák. Nem vagy boldog, mint hajdan, de nyugalom van. Körülötted 

is, benned is. Szemedre két rézpénz, a könnyüid nem látszanak. 

 

  Csányi Vilmost (1935-) eddig is kedvenc szerzőim között tartottam számon, tudós 

munkásságát akadémikussága, egyetemi tanársága jelzi, megszállott ismeretterjesztő mivoltát 

pedig könyvei: humánetológusként különösen sok érdekességet osztott meg velem. De most a 

könyvhétre mással rukkolt ki, mint amit tőle eddig megszoktunk: okos-érzékeny portrét írt egy 

XVII. századi nőről: a sarutlan karmelita női rend alapítójáról, Avilai Terézről A tökéletesség 

illata címmel, amivel átlépett a tudományos ismeretterjesztésből a szépirodalomba.60 Ez a mű 

egy szerelmes regény, hiszen Avilai Teréz szerelmes volt Istenbe, és képmásába: az emberbe. 

Fennhangon hirdette, hogy szeretni fontosabb, mint gondolkodni. Nagy szerencséje volt: 

személyes istenélményen alapuló tanításai, aktív közösségi szerepvállalása ellenére megúszta 

néhány évi házi fogsággal, őt nem, csak apai könyvtárát égették el a máglyán.  

 Azt azért sose hittem volna magamról, hogy egy szent élettörténetét így fogom falni!  

Ezt Csányi Vilmosnak köszönhetem, aki játékos szeretettel állította elénk a régmúlt egyik 

karizmatikus alakját. Egyik nyilatkozata szerint sajnos nagyon otthon érezte magát abban a 

században, mert rájött: hiedelmek dolgában nem sokat változott a világ: a besúgói rendszer, a 

propagandagépezet, a fizikai kényszerítés eszközei, a vallatók cinizmusa nem kultúrafüggő. 

Izgalmas lett a könyv szerkezete: az író – a fennmaradt dokumentumok szerint - hagyta főhősét 

beszélni, és kommentátor a Könyv  lett, - az író alter egoja, vagy önmetaforája?! –, aki mindent 

tud, pontosít és kiegészít. Tette mindezt olyan stílusban, ami önmagában is nagyon élvezetes: 

 

   Nincs sok időm hátra. Itt liheg a nyakamba az elektronika sokféle  

   furcsa szerkezettel, és lassan már csak a múzeumokban marad test- 

   véreimből néhány példány. Pedig az embert a könyvek tették naggyá. 

 

Azért nem lett hűtlen régi önmagához sem Csányi, itt is felvállalta az ismertterjesztést. Így hát 

a főhős sorsán kívül sok mindenről tudomást szerezhetünk: a történelem vonulatáról, a 

könyvnyomtatás fejlődéséről, a kor gondolkodásáról, a spanyol mindennapokról. De a fő szál a 

legérdekesebb, hiszen Avilai Teréz nem volt eretnek, csak mindent másként csinált: a 

buddhistákra emlékeztető meditáció segítségével és az akkoriban ritkaságnak számító 

                                                 
59  Örülök, hogy Palya Beáról egy véleményen vagyunk, én is elkábulok, akár élőben, akár a tévében, akár 

CD-n hallgatom! 
60  Ezzel nemcsak a szépirodalomba, azon férfiírók közé is belépett, akik – mint Ignotus, Weöres Sándor, 

Esterházy Péter, Parti Nagy Lajos, Dobai Péter – női köntösbe bújva kipróbálták animájukat is, s tették ezt 

elismerésre méltó sikerrel. Ld. erről részletesebben a Martinák-Műhelybe (Sp., 2013.) készült dolgozatomat, 

ami a honlapomon is olvasható 
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relaxációval építette fel magában az Istent. Nemcsak ennek a folyamatát kísérhetjük végig a 

regényben, hanem azt is, hogyan fogadtatta el mindezt barátaival és ellenfeleivel.  

 A regény főhőse gazdag kereskedő családból származott, mégis ugyanaz a sors várt rá, 

mint kortársaira: házasság, feleségként mosni, főzni, szülni a despota férj zsarnoksága mellett. 

Ám mindezek előtt - ottani szokás szerint - apja egy időre zárdába adta, ahol új lehetőségre 

talált: megismerkedett Szent Jeromos prédikációival, a karmeliták emberibb gondolkodásával, és 

Osuna könyvével.  Az érzelmek túltengtek benne, és a képzelete is fejlett volt: olvasmányai, 

gondolatai látomások formájában megjelentek számára. Éjszaka mezítláb szökött ki a templom 

hideg kövére, s hogy ne fázzon, rönkre állt, amit hálóruhájával fedett el: kintről ez úgy tűnt, 

mintha imádkozás közben lebegne, és megindult körülötte a szóbeszéd. A jezsuita papok azt 

tanácsolták neki, hogy tartsa magát Szent Pál intelmeihez: asszonyállatként ne prédikáljon, 

látomásainak meg mutasson fügét, akkor eltűnnek. De nem ezt az utat követte: elolvasta Loyolai 

Ignác kéziratát a meditációról, új gyóntatója meg elmagyarázta neki, mi a különbség a látomás és 

elragadtatás között, amit aztán a Könyv - a pszichológia mai állása szerint – kiegészített a 

projekció mibenlétével.  

Csányi pontosan tudta, hogy az embert a konstrukciós képessége tette naggyá, de a 

hiedelmeknek minden korban nagy szerep jutott. Megtalálta arra is a magyarázatot, miért nem 

került hőse kiélezettebb helyzetbe: egy ferences atya megtanította arra, hogyan rejtse el 

mindazon gondolatait, ami miatt eretnekséggel vádolhatnák: 

 

  Az egyház az engedetleneket üldözi. Tégy a kedvük szerint. Az 

  elmédben lévő Isten, ha akarja és képes rá, úgyis megtalálja a mód- 

  ját, hogy kedvére tégy.  

 

Ezután Teréz sem beszélt a fejében lévő parányi istenéről, gyakorlatiasan a női kolostor 

alapítására figyelt. Az ahhoz beadott hivatalos kérelmekből egy lelkileg alázatos, korlátozott 

tudású, elmebelileg szerény nő képe bontakozott ki, de céltudatos cselekedetei az ellenkezőjét 

mutatták. Mindazok miatt már életében szentként tisztelték társai, de a Könyv az ezt kiváltó 

csodákat is megmagyarázta. Naponta mosdott: kényeskedésből? hivalkodásból? 

 

   Fenét! Érzékeny orrom van, és utálom az  izzadt test szagát,  

nem hiszem, hogy az Úr csak a bűzlő ájtatoskodókat szereti. 

 

Évtizedeken át gyógynövényes olajokkal kente magát, ami nemcsak a tökéletesség illatát 

biztosította számára, hanem azt is, hogy 60 évesen csak 30-nak nézzen ki. Az olajjal tartósította 

is magát: sírja felbontásakor ezért találhatták épnek földi maradványait. A test és a lélek 

tisztasága egyaránt fontos volt számára, ami ebben a korban nem volt még az európai kultúra 

fontos része. Tetűcsodája meglepő volt, hiszen szentelt vízzel tüntette el az élősködőket, de 

arról nem beszélt, hogy előbb forró vízben kiáztatta azokat ruháiból. Levitálásáról meg fentebb 

szóltam, és Bernini szobra ezt a maga valóságában is megláttatja azzal, aki kételkedik…..  

 A test, a lélek, a büszkeség legyőzése egyaránt fontos volt nemcsak neki, követői 

számára is. Önfenntartó kolostoraikban – az első megalapítását több is követte – gyógyítással és 

kertészkedéssel foglalkozva erre törekedtek, de a Teréz által kimunkált szabályzatot emberség 

jellemezte, amivel vonzóvá tette azokat a nemes lányok számára. (A pénzt ők hozták!) Női 

kolostorai érdekében sok ezer levelet írt meg, majd egy könyvet is a Tökéletesedés útjáról: a 

szemlélődő és munkálkodó lélek különbségéről. Mivel az inkvizíció és az eretneküldözés miatt 

ezekben sem beszélhetett egyértelműen, Csányi – a Könyv képében – megfejtette és 

kiegészítette azokat. Halála után – mint a többi szent esetében - kevesebb gond volt vele, és 400 

év múlva VI. Pál pápa – Tarsusi Pál bibliai intelmei ide, vagy oda - szentté avatta, mint az első női 
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egyháztanítót, és azt is megbocsátották neki, vagy elfeledték, hogy 60 évesen esett szerelembe 

a 24 éves Jeromino Graciával, hogy a szent egyesülés is része lehessen életének.  

Művelt, céltudatos, érdeklődő, szeretettel teli embernek láttatta őt Csányi Vilmos, aki 

minden nehézség ellenére kiharcolta, hogy elképzeléseit abban a rideg világban is elfogadják a 

nők és a férfiak.  Szeretem az erős nőket, ő ilyen volt. Ha a hitbéli dolgokban nem is tudtam vele 

teljesen azonosulni, elismerésre méltó volt kitartása, elkötelezettsége. Ahogy olvastam a 

regényt, rájöttem: nem szent volt, hanem egy gondolkodó nő, aki kijátszatta az inkvizíciót és 

végigjárta maga útját. Persze Csányi nyitottsága, megbocsátó emberszeretete nagyban 

hozzájárult élvezetemhez, a könyv előtti tisztelgése61pedig szívemből szóló vallomás. Kíváncsian 

várom következő regényét….  

Kepes András (1948-) Tövispuszta című első regénye is ebben a hónapban került a 

kezembe: jól illeszkedett a magyar történelmet felmutató írások sorába, és meglepetést is 

jelentett, hiszen a jó tollú újságíró szépirodalmi vizekre evezett. Igaz, megjelenését már itt is a 

bestsellereket kísérő felhajtás kísérte: az évszázad regényeként hirdették, amiben kétféle 

állítás is van: a XX. század a témája, és különösen értékes. Valójában családtörténetek 

egymásmellettisége az, amihez a fejezetek címadó rekvizitumait – azaz az emlékezet tárgyait – 

maga Kepes gyűjtötte össze. Közben a világ fordult, eszmék és értékrendek kerültek válságba, 

eltűntek és újabbak léptek a helyükbe, hogy a korábbinál jobb, vagy rosszabb rendnek csináljanak 

helyet. Olvasás közben a század magyar történelmét éljük át, ha csak egy villanásra is, mert az 

író csak a II. világháború előtti, alatti és utáni eseményeket bontotta ki részletesebben.  

A könyv címét adó Tövispusztán nőttek fel a regény főhősei: Veres Isti, aki a 

szegénységből fociremények, és hegedűszólamok segítségével akart kiemelkedni, aztán testileg 

és lelkileg megnyomorítva ávós lett. Goldstein Dávid továbbtanult volna, a numerus clausus miatt 

nem tehette, és csak a vak szerencsének köszönhette, hogy nem lőtték a Dunába. Ezek miatt 

emigrált az USÁ-ba, majd hazatért: ott is, itthon is identitása keresésével küszködött. A grófi 

családból származó Szentágostony Pálnak minden megadatott: jólét, külföldi tanulmányok, szép 

jövő ígérete, de a háború után feladta fényesnek ígérkező londoni karrierjét, hazatért, hogy 

osztályidegenként számkivetett lehessen hazájában.  

Sorsuk nemcsak egymással, a környezetükkel is összefonódott, így Kepes átfogó rajzot 

készíthetett a magyar társadalom egészéről. Sokszínű az a világ is, amiben a cselekmény 

játszódik: Párizs, USA, vagy Magyarország: a forradalmak fővárosa, az ostrom, a szocializmus 

évei. Járunk kastélyban és cigányputriban, rácsodálkozhatunk az erdélyi hegyek szépségére, 

alámerülhetünk a ’80-as évek ellenkultúrájában. Kepes csak történeteket mesélt, közös 

sorsunkról anekdotázott, de a politika annyira megfertőzte a XX. századot, hogy a maga módján 

mindenki részesévé vált azoknak. Pontosan tudta: 

 

  A történelem a tények tudománya, a politika az ösztönök 

  birodalma. Nem véletlen, hogy a politikusok az emberek 

  ösztöneire építenek. Ami egyébként gyakorlatias gondo – 

  lat, hiszen ösztöne mindenkinek van, esze viszont csak ke- 

  veseknek. 

 

Történelemről írt, de nem lett könyve igazi történelmi regény, családokról szólt, de nem 

lett igazi családtörténetté, mert hangulatokkal, illatokkal, ízekkel és szagokkal, a világot jelentő 

                                                 
61  A könyvekről való félelmetes jóslata – ld. a címlap mottóját! – engem is szíven ütött, hiszen azok 

voltak életem leghűségesebb barátai. Dedikált könyveinkről (MKK. 7.) ugyan csak alibiből írtam, azzal fedtem 

el Jancsinak készített első könyvemet (MKK.5.), de úgy vagyok a könyvekkel, mint Gombócz Artúr a 

csokoládéval: lehet kicsi vagy nagy, fűzött vagy kötött, új vagy rongyos, szeretem őket. Majd ha már nem lesz 

más témám, egyszer a saját könyvtáram darabjait veszem így sorba, havi 20-25 kötettel számolva kitarthat az a 

munka vagy 10 évig…ha én is kitartok addig! 
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apróságokkal jellemzett. Vérbeli riporterként nem a szereplők jellemére koncentrált, hanem 

történetükre, egyedi életsorsukra. Csak Magyarországon történhetett meg, hogy egykori 

nyilasból kommunista, majd forradalmár lett; hogy a holokauszt-túlélők kivándoroltak, majd 

visszatértek, mert nem bírták a honvágyat elviselni; hogy a cigányputriból elindulva valaki az 

alvilági élet fejedelme lehetett. Saját családtörténetét is beleszőtte, elosztva: minden 

főhősének sorsában rejtett el olyan mozzanatot, ami vele történt meg. Ő maga nemcsak a sorsok 

kiválasztásával és kifejtésével, hanem sajátos narrátori megszólalásokkal – élvezetesen - volt 

jelen saját művében. Íme - az összefüggések bemutatása nélkül - néhány gyöngyszem ezekből: 

 

  A fiatalság átmeneti állapot, majd az idő megoldja.  

 

  Minden faluban legalább két kocsma kell: az egyikbe jár az ember, 

  a másikba be sem teszi a lábát.  

 

  Két tehetség gyakran kevesebb, mint egy. 

 

  Nem hiszem, hogy az emberek közti különbség a vérükben van,  

  inkább a lelkükben.  

 

  Én képtelen vagyok a világot leegyszerűsítve két dimenzióban látni,  

  jobboldalra és baloldalra osztani, mikor tudjuk, hogy a világnak ki- 

  terjedése van térben és időben is.  

 

Kepes regényének nyelve néhol emelkedett, néhol vulgáris, mert ilyenek vagyunk – de a 

tűréshatáromat lépte át. Nem volt könnyed olvasmány, mégsem tudtam letenni: rólunk szólt. Ez 

lett számomra a hónap könyve, bár egy ideig holtversenyben volt Esterházyval és Csányival, 

végül ez győzött. Miért? Mert Kepes úgy ír, ahogy riporterként beszél: színesen, ízesen. 

Kamaszkorát Dél-Amerikában töltötte, a mesekedvelő szerzők közel állnak hozzá: örökségüket 

élvezetessé egyénítette. Vajon mivel fogja folytatni regényeinek sorát? 

A verseket ebben a hónapban részben Simon István Szemek emléke című válogatáskötet 

jelentette: néhány ismert és kedvelt költemény mellett újakat (vagy csak elfeledetteket) 

találtam Itt most Simon Istvántól azt a verset idézem, amit Noémi (és Peti) is megtalált és 

megzenésített: 

    

   Reggel nem látszanak a fák, 

   olyan sűrű a köd. 

   S köd fekszi meg az éjszakát, 

   csillagot a vidék fölött. 

 

   Mintha a világűrben járnék, 

   lábamnál a tejút remeg. 

   Elmaradt hű kutyám, az árnyék,  

   szemem se tudja, merre megyek. 

 

 

   Csak szívem tud eligazodni, 

   a szív mindig hazatalál, 

   ahogy a lég milliónyi 

   útján a költöző madár.  

      Decemberi ködben 
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8 éves voltam, amikor ezt a verset írta, 10 év múlva leveleztem vele - így kerek ez a történet is. 

Mivel Jancsival megírtuk a Batsányi János elégiáiról a dolgozatot, a diktálás szüneteiben én a 

verseivel ismerkedtem, de nem írtam ki egyetlen versét sem, annyira nem hatott rám. Finta 

Évának könyvhétre megjelenő verseskötetéről majd a magyar női szerzők között szólok. 

  

 

A bestsellerek - ilyen olvasmányok mellett nem is csoda – ebben a hónapban csalódást 

keltettek. Molnár Róbert Az elnök embere voltam című könyve nem is tudom, miért került haza, 

hiszen a torgyánizmussal telve a hócipőm, de beleolvasgattam, s megtudtam belőle: Torgyán 

nagyobb színész volt, mint a felesége, akinek pedig az volt a hivatása.  

Monaco First Ladyja – szerző nélküli könyv - nem az amerikai filmszínésznőről, hanem 

lányáról szólt. Bizonyára propagandisztikus céllal születhetett ez az írás, de érdekes volt, hiszen 

Grace Kelly és utódai az érdeklődés homlokterében voltak mindig, mégha Diana és gyermekei 

kiszorították őket onnan. 

Stephen White Végső hazugsága a Világsikerek sorozattal vezetett félre: az író lehet 

odaadó apa, nagy kutyabarát és kiváló pszichológus, de ezt a könyvét nem tudtam elolvasni.  

Wilbur Smith (1933-) Lángoló partja viszont elfogadhatóbb volt, mint a vele való első 

találkozás.62 Ez is Afrikáról szólt, ebben is sok képtelenség volt, de valahogy jobban rá tudtam 

hangolódni. 1917 tavaszán kezdődött a történet, amikor az angol légierő egyik pilótája és egy 

francia grófi család sarja egymásba szeretett, de az ifjú halála miatt szerelmük nem 

teljesülhetett be és a nagy légi csata következtében a lány apja is életét vesztette.  Sean 

tábornok, a nagybácsi megszervezte, hogy a terhes Centine Afrikába kerülhessen a Courthey 

családhoz: Annával, a dadájával el is indultak, de közel a célhoz a németek megtorpedózták a 

hajót, elszakadtak egymástól és Centine hihetetlen kalandokat élt át Afrika belsejében. A 

Namibiai sivatagban egy pigmeus–pár vette pártfogásába, segítették a túlélésben, a szülésben, 

amíg egy oroszlánkaland el nem szakította őket. Közben halott szerelmének apja egy körözött 

németet bízott meg a keresésével, azzal az ígérettel, hogy cserébe felmentik háborús bűnei 

miatt. Lothar rátalált, megmentette, egymásba szerettek, de amikor kiderült, hogy ő ölte meg a 

pigmeus-párt, Centine meggyűlölte, pedig már a szíve alatt hordta a férfi gyermekét. A 

pigmeusok által megmutatott gyémántbányából meggazdagodott, melynek irányításával Lothart 

bízta meg, aki munkadíj fejében megkapta annyira vágyott fiát, hiszen Centine – az előzmények 

miatt – őt sem tudta megszeretni. No, ez a pont kiverte nálam a biztosítékot, de hát férfi a 

könyv szerzője! Miért volt ez a tetszetősebb Smith könyv? Mert a képtelen történet ellenére 

többet mondott Afrikáról ….  

 

A magyar női szerzők sorát Finta Éva barátném Örök partok című válogatás kötete 

jelenti ebben a hónapban, melyet Kárpátalján adtak ki az idei könyvhétre.63 Nagyon izgalmas 

összeállítás lett: Magyarországon megjelenő verseit úgy rakosgatta egymás mellé, amiből 

kikerekedett a lírai én története – az otthoniaknak, és költői megújulása – a szakma számára. 

Azzal pedig, hogy néhányat most készülő verseiből is közölt, a perspektívát is megmutatta, amivel 

minden egyes leírt sorát hitelesítette. Ez a válogatás jól megrajzolta Éva pályáját. Neki már nem 

a világ birtokbavétele a feladata, azon már átesett első köteteiben, válogatása már a helykeresés 

útját összegezte, amit kettévágott és megismételtetett áttelepülése. A versekben megjelenő 

világértelmezés a költői én lelki fejlődésének magaslata., ahol a letisztultságot és az elvontságot 

a formával ellenpontozta: egyre gyakoribbá váló klasszikus verselése párhuzamosan fut a 

                                                 
62  Ld. az április    hónap könyvei között 
63  Címlapján ott van most is az elmaradhatatlan Horváth Anna rajz, ami egyben jóslat is: a bábból 

előlibbenő éteri, könnyű, zizegő pillangók Éva arcait viselik… 
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gondolatritmusra épülő szabadverseivel. Végiglapoztam ezt a verseskötetet, számomra64 is 

tartalmazott ismeretlen verseket, és nagyon élveztem: olyan volt, mint egy időutazás, ahol olyan 

élőkkel és holtakkal találkoztam, akik fontosak Éva szívének. Kedves olvasmány lett ez számomra, 

mert büszke vagyok rá! Hogy ennek a hónapnak ilyen magasra került a léce, ahhoz ő is nagyban 

hozzájárult ezzel a kötetével….Egyetlen verssel megidézni őt lehetetlen, de itt és most azt a 

versét másolom ide, ami számomra fontos: újhelyi könyvem mottójaként ezzel segített felmászni 

a Parnasszusra: 

 

       Múzsatoborzó  

 

   Kő feketéllik a távoli hegy tetejében 

   rajta a fény meg a kékszínü pára homálylik 

   elfedi mélytüzü szénragyogásu sötétjét 

   átfedi égien légies fényerek által. 

 

 

   Alszik a láva a mélykutak ágya-terében 

   kelnie nem kell harsona nem riogatja 

   gyűjti a gyémánt mélygravitált sürüségét 

   s gyüjti aranynak napszinü csurranozását. 

 

 

   Sejti-e elmém érte indult követjét 

   megszólításomat hallja-e mélye a lentnek 

   mondja-e erdeje sustorgó levelének 

   mily feneketlen a szó amit érte kimondok… 

 

   Szemben a Dél heve zempléni hegyvonulattal 

   rárogy egy felleg az ormok tüskés tetejére 

   gömbbe simítja a lázgörbe –rajzolat erdőt 

   jövendőt mond neki majd ha lekapja a leplet. 

 

   Angyali asszonyunk Napasszony nézi a fátyol 

   titka alá simuló girbe-gurba világot 

   jóslata lenne akármi e nyugtalan alvó 

   domborulatnak harc marad úgyis a sorsa. 

 

   Itt rugták össze a port akik egymásra törtek 

   égi és földi erők tüze itt csapott össze 

   itt veti lábát köveknek hegyeknek az Isten 

   ha mennydörög hangja s kezében ostora csattog. 

 

 

   Istenek lakhelye hát ez a Zempléni-hegység 

   Parnasszosz nékünk ki távoli végeken élnek 

   múzsatoborzó versemet őnekik írom 

   lakjanak itt ahol dal suhan át a madárral. 

                                                 
64  Meg is lepődtem, mert eddig azt hittem magamról, naprakész fintológus vagyok… Hát így múlik el a 

világ dicsősége!  
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   Sárospatak, 2007. június 17. 

  

Az erdélyi származású Kemény Katalin (1909-2004) író és művészettörténész, amikor 

pedagógus apját kitoloncolták Romániából, ő is átköltözött: 1921-től Magyarországon élt. Itt járt 

egyetemre, majd Hamvas Béla felesége lett, ami azt is jelzi, itteni élete sem lehetett 

nyugodalmas. A Labdajáték egyetlen szépirodalmi műve, alcíme szerint misztérium hét színben – 

de a harmadikig sem jutottam el. Nem vagyok fogékony mágikus, misztikus, parabolisztikus 

látásmódjára, így hát világábrázolását zavarosnak találva nem tudtam végigolvasni. Lehet, hogy 

csak az időpont nem volt ehhez megfelelő… Igaz, azt írta valahol, hogy akik nem állnak szilárdan 

identitásukban, azok egymáshoz nem tudnak kapcsolódni. De nem vettem magamra, mert erős az 

identitásom – 68 évesen talán ez már nem csoda! – és kapcsolataim nem emiatt nem működtek, ha 

nem működnek. De ettől ő még lehetett nagy író, nagy tudós és nagy ember … 

 

 

  JÚLIUS HAVA 

 
ELOLVASOTT KÖNYVEK LISTÁJA 

 

   

  Wilson: Táncoló kutya    Vian: Szívtépő 

  Hoyt: Kígyóherceg   Jackson: A gonosz csábítása 

  Kinsella: Tripla koktél   Diana Pearson: Csárdás 

  Martin Smidt: A tücskök éneke Karthausi Névtelen: Szent Erzsébet 

  Popper Péter Emlékkönyv I.  Popper: Belső utak könyve 

  Szép versek 2013.    Lark: Ezer forrás szigete 

  Haley: Királynő I.-II.   Kerényi Grácia: Nem mindegy 

  From: Utak….    Hrabal: Egy osztályismétlő… 

  Hellmann: A befejezetlen asszony Hemingway: két regénye 

  Brown: Angyalok és démonok  Kováts Judit: Megtagadva 

 

 

 Ebben a hónapban Márti és Szabi töltött itthon egy hetet, pihentek és Márti lemosta az 

ablakaimat, kimosta a függönyöket, Szabika kigazolta a kiskertet, ez lett első kapcsolata az 

anyafölddel. Fecó meg hozta-vitte őket, de a többi időben magunk voltunk, bár voltak látogatóink. 

Gyermekeink nyaraltak: Mártiék Földváron asszisztáltak Szabi – a betegség óta - első zenei 

táborához, Petiék meg a Dunántúl egy szeletét mutatták meg Matyinak, aki Hercegkúton is 

eltöltött egy hetet. Az olvasás mégis háttérbe szorult egy kicsit, mert a Martinák-Műhely 

összeállítást megváltoztattam, amihez 8 dolgozatot kellett megírni, vagy átdolgozni, nem 

beszélve arról, hogy a több mint 6 hete tartó hőhullám eléggé megviselt. A Crescendó ismét 

megérkezett, immár 10. alkalommal vannak Patakon, de a sok jó koncertet kihagytuk, csak a Don 

Giovanni próbáját hallhattam minden nap, amikor ebédért mentem. Még 11 sorozatom futott, ami 

mellett 14 filmet láttam, köztük volt a Büszkeség és balítélet új feldolgozása is, a régi jobban 

tetszett. Olvasmányélményeimet – a nyárhoz illően – a könnyedebb olvasmányok uralták, és csak 

egyetlen magyar női szerző került a látószögembe.  

A klasszikusok sorát a Karthausi Névtelen könyvével nyitom: a Szent Erzsébetről írott 

könyv nagyon szép kiadására akadtam rá, nem volt szívem otthagyni. Patakon nagy kultusza van a 
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kis Árpád-házi királylánynak, és Bán Imre,65 kedves professzorom is gyakorta emlegette. Ez a 

középkori magyar szerző Szt. Bernátra, Szt. Gergely doktorra, Szt. Ágostonra és a Bibliára 

hivatkozva számolt be Erzsébetről, amiben sok új elem nem volt, de a nyelvezete elkábított: 

Mohács után egy évvel így beszéltek Magyarországon: 

 

   Mind addiglan édes és gyenyerűséges, míg az ember 

   vele él és a lelkieket nem kóstolta. De mikoron az lel- 

   kieket meg kóstolangya, ottan minden testi és ez vilá- 

   gi dolog ízetlen lészen és dohosz, mint a gané. 

 

Két Popper Péter (1933-2010) könyvet is olvastam, illetve újraolvastam. A Belső utak 

könyve már nyugdíjasságom elején kezembe került, hogy ihletet nyerjek tőle saját belső 

utamhoz, de mivel az a sor nem tetszett, kénytelen voltam kitalálni a Martinákné    Kiskönyvtára 

nevű sorozatomat. Most arra voltam kíváncsi, mennyire lett más az én utam – hát nagyon! De a 

belső elégedetlenség és a rendcsinálás szándéka segített rajtam, nincs hiányérzetem: kizártam 

magamból a lelki gubancokat, és közben nagyon jól szórakoztam, ami nem utolsó szempont egy 

nyugdíjasnál…A másik Popper könyv tulajdonképpen róla szólt: a Különben jól vagyok című, három 

kötetből álló összeállításból ez volt az első, amelyben barátai és tisztelői idézték fel az emlékét. 

Szimpatikus bácsi volt, sokat tanultam tőle, s milyen jó, hogy nemcsak elismerték tudását, sokan 

szerették. 

Erich From Seligmann (1900-1980) német pszichológus és szociológus írásait is 

kedvelem, most kezembe kerülő könyve még a XX. század közepén íródott és Az egészséges 

társadalom felé címmel jelent meg, de most nem nagyon tudott lekötni. Talán nyugdíjasként már 

nem izgat annyira a világ milyensége? Lehet, pedig a humanista pszichoanalízis érdekes: nagyon is 

jól látja, mi vár ránk abban a világban, ahol a tárgyak az ember fölé nőttek! Nagy optimistán 

mégis Leon Blum mottót választott: Az emberi fajban volt bölcsesség ahhoz, hogy megteremtse a 

tudományt és a művészetet, miért ne lenne képes az igazságra, a testvériség és béke világára?  

De amikor a szuperkapitalizmus, a totalitárius német és a szocializmus kínálta utakat elemezte, 

ellentmondott ennek, és mi már tudjuk ezek végkifejletét is. Talán ő is megsejtette, ezért is írta 

Blum mellé Seneca sorait: nem létezik nehezebb művészet az életnél. Mi fog győzni: az értelem 

vagy az irracionalitás? Már csak a kisunokáim miatt érdekel ez a dolog… 

Lillian Hellman (1905-1984) amerikai írónő alakja nem közismert, sajnos, nem olvastam 

tőle semmit, s filmes feldolgozásait sem láttam, de most kezembe került Júlia címmel forgatott 

visszaemlékezésének alapja: Egy befejezetlen asszony. Izgalmas élete volt, már az is kész 

regény: mélydéli anyától és német-zsidó apától született, az életét jellemző nosztalgia és kritika 

kettősségét nekik köszönhette. A ’30-as években állt a baloldaliak táborába, újságíróként 

személyesen átélte a spanyol polgárháborút, járt a Szovjetunióban, és egyedüli külföldiként őt 

vitték el a II. világháború idején az orosz-német front egyik szakaszára. Mc Carty feketelistára 

tette az ’50-es években, de az Amerikaellenes Tevékenységet Vizsgáló Bizottság előtt példátlan 

bátorsággal szerepelt: nem vallott társai ellen, a maga törvénye szerint viselkedett. Mivel 

erkölcsi paragrafusait soha nem dolgozta ki, befejezetlennek érezte magát, pedig a XX. századi 

baloldali humanista értelmiségi lét biztos ösztöne vezette. Nagyléptékű pályáját merészen és 

                                                 
65  És milyen kellemes meglepetéssel szolgált számomra az internet: Bán Imre (1905. dec. 2. - 1990. 

márc. 19.)  1976-ban könyvet jelentetett meg A Karthausi Návtelen műveltsége címmel, amelyben megfejtette 

néhány titkát a középkori magyar prózát betetőző ferences barátnak, aki a városlődi karthausi kolostor szerzetese 

volt. Pontosította az Érdy – kódex keletkezési idejét (1526. januárja és novembere között), átgondolta forrásait, 

történelem szemléletét és nyelvének értékeit: anyagát átveszi forrásaiból, de mindezt saját szent gerjedelmének 

árjában fürdeti meg és így tolmácsolja. Hát ezért tudtam gyönyörködni retorikájában, arányos mondataiban, 

szavainak zeneiségében, eleven hasonlataiban, biblikus gondolatritmusában.  Köszönöm Imre bácsi az utólagos 

kiegészítést! 
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bátran járta végig. Életútján viharos szenvedély fűzte az egyik amerikai detektívíróhoz, erről is 

írt, és persze kortársairól: visszaemlékezéseit, beillesztett naplórészleteit, portréit érdekes 

volt olvasni, hiszen Szvjatoszláv Richertől kezdve ki mindenkivel találkozott: Hemingway, 

Fitzgerald, Eizenstein, Dorothy Parker, és így tovább…. 

Az Egy osztályismétlő emlékezései újabb kísérlet volt Bohumil Hrabal (1914-1997) 

felfedezésére, de egyszerűen nem tudok ráhangolódni az abszurdnak általa művelt változatára, 

mert nem szeretem a skizofrén  álmodozókat. A történetekben életrajzi elemeket dolgozott fel, 

ezeket tudtam követni, de megszeretni most sem sikerült. Azt hiszem, ezt a kísérletet be is 

fejeztem… 

Ernest Hemingway66 (1899-1961) két regényének újraolvasása kárpótolt Hrabalért: a 

Búcsú a fegyverektől és az Akiért a harang szól történelmi és személyes ihletésű , hiszen az I. 

világháborúban és a spanyol polgárháborúban is részt vett az amerikai író. Gimnazista korom 

kedvencei voltak ők, mottója – Kiért szól a harang? – végigkísérte az életemet, Szabolcsi profnál 

való szigorlati jeleseimet neki köszönhettem. Most csak önfeledten fel akartam idézni ezeket, és 

a véres részletek ellenére megvolt az élmény, mert talán már többet megértettem a 

gondolataiból, mint anno… Talán üzenete is jobban megérintett: dolgavégezetlenül ne menjen el 

az ember a világból… Csak az a baj, hogy az elmenést nem mi irányítjuk!  

Diana Pearson angol írónő hatalmas könyve egyike lett az év nagy felfedezésének, és ezt 

választottam a hónap könyvének is, de sem róla, sem a könyvéről nem találtam semmit az 

interneten, pedig a Csárdás már két éve jelent meg. Vajon miért? Csárdás címmel a magyar 

történelemről írt regényt, ami már önmagában is különlegességet ígért, hiszen ő maga is a 

pimaszság netovábbjának érezte szándékát, mert nem tud magyarul. Mégis az oral history szép 

példájaként fogok rá gondolni, mert anyaggyűjtés közben személyesen járta be Magyarországot, 

amit a szakirodalommal, valamint Ignotus Pál és Világ Miklós segítségével rendezett össze. 

Mélyebb és igazabb könyv lett, mint a Kepesé, pedig az is tetszett, mert nem voltak érzelmi 

kötelékei, és távlatosabb lett. Nem történelem könyvet írt, nem is családtörténetet, hősei csak 

élik mindennapjaikat 1900-1948 között, s ami velük a mindennapokban megtörténik, az maga 

történelem: világháborúk, forradalmak, holokauszt, felszabadulás és kibontakozás. Ez az átélt 

történelem a zsidó emancipáció lehetséges útjait gondolta végig a zsidó-keresztény Ferenc–

család, a nemesi vagyont elvesztő, majd más-más módon visszaszerző Káldyak és Rassayak 

életével, de körülöttük ott volt a társadalom minden rétege, hiszen a feudalizmus és a kapitalista 

világ összefonódott akkoriban. Pearson áradó regényfolyamata olvasmányos volt, egyik angol 

kritikusa az Elfújta a szélhez hasonlította.  Igaz, ez a nagypolgári miliő, amit megjelenített, a 

gazdag zsidók és a zsidó-keresztény vegyes házasságok története, de ők is ugyanolyan sorsra 

jutottak, mint a szegények. Három nemzedék történetén keresztül mutatta meg a gazdagok 

védett életének felszínes voltát, és azt, hogy annak összeomlása után hogyan próbáltak talpon 

maradni. Minden a helyén volt benne, ha volt is egy-két félrehallása, nem volt zavaró, mert olyan 

beleérzéssel vezette hőseit végig a történelmünkön, hogy igazi élményt adott az olvasás. Nőként 

érzékenyebb volt a nőkre, igazi szerethető figurákat teremtett: a jók nála is többet szenvedtek, 

mint ahogyan az életben. Nagy élmény volt egy romantikus történetben viszontlátni mindazokat a 

mozzanatokat, amelyek múltunkat meghatározták.  

Kondrád és Pearson könyvéről eszembe jutott egyik tavalyi olvasmányom, előkaptam, 

újraolvastam, hiszen az is az oral history jegyében fogant, írtam is róla egy írást a honlapomra,67 

                                                 
66  Olvasmányaim akaratomon kívül egymáshoz is kapcsolódnak, s mindig eszembe jut valami a 

régebbiekről is. Hogy pl. Hemingway szívesen vadászott Karen Blixennél, s amikor 1954-ben átvette a Nobel-

díját, azt mondta, ezt nála jobban megérdemelte volna a díjra ugyancsak jelölt Blixen. Nem volt szerencséje 

Karennek a következő, 1957-es Nobel díjjal sem, arra is csak felterjesztették, mert azt meg Camus halászta el az 

orra elől, s ő még meg sem köszönte ezt neki… 
67  amiben az oral history első magyar példájaként köszöntöttem, mert ugyan Kondrád Györgynek is volt 

egy ilyen kísérlete, de abban még keverten jelent meg más forrásokkal egyetemben 
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most ide idézem azt is, nem összehasonlításként, hanem bemutatásként. Kováts Judit: 

Megtagadva című regényében az író már az első bekezdésben így fogalmazott: 

 

  Nem tudom, min múlott az élet. Számított-e valamit 

  az egyéni akarat? Volt-e választásunk, lehetett-e  

  bármilyen csekély befolyásunk a sorsunkra, vagy a vé- 

  letlen döntött el mindent? 

 

A költői kérdésfeltevés után kibontakozó történetben az olvasó a közelmúlt eseményeit élheti át, 

amely szubjektív visszaemlékezésekből született, még ha az anyag elrendezésében ott volt a 

történész-levéltáros tudása a témájáról.  Magyar irodalmi előzményként egyetlen példánk van: 

Polcz Alaine önéletrajzi munkája (Asszony a háborúban, 1991), de míg abban az ismert 

pszichológus önmaga életét mondta el, Kováts Judit 22 asszonnyal készített interjút és a 

szépirodalom eszközeit hívta segítségül mondanivalója megformálásához. Bár a szerzőnek ez az 

első regénye, történészként is fontos feladatot teljesített vele, hiszen lassan eltűnnek közülünk 

azok, akik a háborút személyesen átélték, s magukkal viszik emlékeiket is. 

 A regény írója 20 évet töltött a sátoraljaújhelyi és nyíregyházi levéltárakban történész-

levéltárosként, számos tudományos munkát jelentetett meg a XIX. század történelméről, doktori 

disszertációja is abból született. Aztán családi okok miatt váltásra kényszerült, egy kiadó élére 

került, de a történész is éber maradt benne: interjúinak közel 100 órás anyaga ezt bizonyítja. De 

hogy nem tanulmány, hanem regény született az anyagból, már korábban érlelődött benne, hiszen 

elsőként próbálkozott az alternatív tanulmányírással, és novellái mögött is ott voltak a történelmi 

források. Főhőse, Somlyói Anna fiktív személy, vele mondatta ki mindazt, amit az interjúalanyok 

magukba fojtottak, s ezzel megelevenedett a múlt: a holtak beszélni kezdtek, ahogyan azt az 

újhelyi levéltár felirata sugallta.   

 Somlyó Anna szimbolikus alakja lett annak a nemzedéknek, akiknek életét a háború 

kettétörte, és a túlélés sem hozott számukra felszabadulást. Sorsa tipikus, azt is bizonyítja, 

hogy a háborúban nemcsak a katonák, hanem a civilek is veszélyben vannak. (Az írónő interjúiban 

gyakorta idézte, hogy a II. világháború 55 millió áldozatának a fele civil, és nem katona volt…) A 

narrátor 85 évesen a jelenből tekintett vissza a múltra, már higgadtan látta mindazt, ami vele 

történt, mert tudása elvált attól a 18 éves lánytól, akivel az események megestek.  

Érdekes és különleges írói feladat lehetett a 23 interjúból megteremteni azt a főhőst, 

akinek egyszerre kellett egyedinek lennie és tipikussá válnia, hogy egy tőlünk idegen és távoli 

történelmi időszakot megidézzen. Kováts Judit apró elemekkel mutatta meg azt a történelmi 

miliőt (ezerédes-cukorpótló, gyümölcsíz), az abban megtörténteket, regénye így vált pontos 

tudósítássá a háború iszonyatáról és a vele egyidejűleg jelenlévő hétköznapi hősiességről. 

Interjúalanyainak minden előzetes tudás nélkül kellett helytállniuk a megváltozott 

hétköznapokban, amiben a hősiesség és az árulás kézen fogva járt.  

Amikor a kezembe kaptam a könyvet, együltömben olvastam végig, a tragikus történet 

ellenére letehetetlen volt. Először kicsit soknak éreztem mindazt, amibe a főhős belekeveredett, 

de most újraolvasva megtaláltam az írás belső logikáját, amire felfűzte az eseményeket. Lehet, 

hogy hihetőbb lett volna Somlyó Anna szenvedéseit több szereplő közt elosztani, de így 

hatásosabb. Kováts Judit könyvében ugyanis nem akarta a háború minden történetét felidézni, 

csak két témát bontott ki részletesebben: a zsidók sorsát és az orosz katonai megszállást, de 

ezek mögött mindvégig ott van a háború a mindennapi életet is egyre inkább átható történéseivel. 

Az olvasást megkönnyítendő szerkezetileg 14 fejezetre bontotta a könyvet, mindegyikében fél 

évszázad távlatából idézte fel Somlyó Anna, a nyugdíjas tanítónő soha ki nem beszélt emlékeit. 

Műve a dokumentum- és a fikciós regény között egyensúlyoz, de nem csúszott félre, mert Kováts 

Judit különleges stílusát nem törték meg felesleges kitérők, az író is csak akkor jelent meg 

(hadtörténeti) tudásával abban, ha elengedhetetlen volt.  
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 A regény kezdetén, 1942-ben Somlyó Anna olyan, mint minden kamasz: hetedikes – mai 

rend szerint III-os - gimnazistaként nem a távol zajló háború foglalkoztatta, hanem a diákélet 

mindennapjai: gőgös osztálytársa sértéseit próbálta elhárítani, ruhákról ábrándozott, moziba 

járt, és tanárok titkait kutatta. De akár akarta, akár nem, a háború egyre jobban beférkőzött 

mindennapjaiba: az iskolai honvédelmi oktatással, a hős honvédekért naponta kétszer imádkozott 

hiszekeggyel, a sebesülteknek adott műsorral, a harctérre küldött ajándékokkal. Somlyó Anna 

unta ezeket, nem hitte el, hogy csalán - és almamag gyűjtésével megfordíthatja a világot. 

Szerelemre vágyott, amihez először Horthy István alakját találta meg, aki hősi halálával igazi 

romantikus hőssé magasodott a szemében, ám amikor András jóvoltából rátalált az első szerelem, 

őt is háttérbe szorította a tökéletesnek vélt valóság.  

 De a háború nem engedélyezett semmilyen idillt. Az első traumát a vele együtt felnövő 

zsidók sorsa okozta. A sárga csillag viselését még csak külsőségként értékelte „Egy csillagba nem 

hal bele senki, te sem fogsz” - mondta barátnőjének, Goldberger Etának, de amikor a falubeli 

zsidókkal is megtörtént mindaz, amit mi holokausztként emlegetünk, megrettent a világtól. A 

maga eszközeivel próbált tenni ellene, amikor kenyeret vitt a szomszédoknak a gettóba, akiket a 

tömegben nem talált meg, de szemtanúja lehetett a többiek megalázásának. A falu reakciójától 

iszonyodott, mégis részesévé vált a 12 párnahuzattal, amikor a zsidók ingóságának kisebb fele 

közprédává vált, a többit a két bíró tette magáévá. Hiába nyugtatta magát azzal, hogy törvény 

szerint jártak el, szégyent és tehetetlenséget érzett, ami megbénította: mikor elhajtották a 

zsidókat, örült, hogy nem nézett rá a barátnője… 

 A III. fejezettől felerősödött a háború erőszakossága is: az elsötétítési parancs, az 

óvóhelyek építése, a rádiók begyűjtése, a fejük felett elszálló amerikai és orosz repülők közel 

hozták azt, de a gyerekekben csak a szőnyegbombázások után alakult ki igazi veszélyérzet. Mikor 

a bunkerélet megkezdődött a front közelségét a változó katonai megszállások jelezték, az 

ellenfelek váltották egymást a tűzvonalba került faluban. A falusiak nemcsak a zsidók vagyonát 

szerezték meg, a visszavonuló magyar és német katonák ellátmányáért is közelharcot vívtak: a 

falu értékrendje egy csapásra átalakult. 

Aztán megjelentek az oroszok: gyalog, kocsin, szekéren, lovon, tankkal. Eleinte a lányokat 

próbálták elrejteni előlük a borházakban: Anna hatodmagával 5 napot töltött a föld alatt a 

Nánásiék szőlőjében, és a megszállás ideje alatt sok bunkerben, padláson, kemencében 

megfordult, mégis rátaláltak. A második orosz támadás után a bunkerből, anyja mellől hurcolták 

el, s fél évszázad múltán sem tudta anyjának megbocsátani akkori hallgatását, amivel pedig 

kisebb gyermekeit védte.  

 

  Annak, ami velem történt, nem volt kezdete, és nem volt 

  vége. Nem tudom, meddig tartott, nem tudom, hányan vol- 

  tak…bármennyire sikáltam magam…az undortól nem bírt  

megszabadítani… 

 

Ezzel az eseménnyel véget ért a diákélete és öregasszonnyá vált 19 évesen. Meggyalázásáról a 

környezete is tudott, de nem vett róla tudomást.  A hozzá legközelebb álló személyek, apja és 

András nem voltak otthon, nagybátyjával nem talált szavakat, a falubeliek pedig a hallgatással 

akarták semmissé tenni a lányokkal történteket. Ez a mozzanat része volt Polcz Alaine könyvének 

is, de Kováts Judit regényének ez lett a meghatározó része. Amikor a front továbbment, a 

megszállók közül néhányan ott maradtak a faluban, a zabrálás, a málenykij robot, a rekvirálás 

mindennapos lett, amit a nők éjszakai kiszolgáltatottsága is nehezített.  

Anna minden illúzióját elvesztette, már Istenben sem tudott hinni, hiszen megengedte, 

hogy szabad préda legyen belőle. A háború a férfiakat gyilkossá tette, de a halottak eltakarítása, 

a döglött lovak elásása, az országút megtisztítása, a favágás, a hídépítés, a főzés, a mosás a 

lányokra, asszonyokra maradt. A Tisza híd újjáépítéséhez 40 km-t gyalogoltatták Annáékat, és  
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szinte állati viszonyok közé kerültek. Anna itt összetalálkozott nagybátyjával és annak 

barátjával, Illéssel, de igyekeztek nem felfedni a kapcsolatot, nehogy kihasználhassák ellenük 

azt. De nekik sem tudta elmondani, mi történik vele, így hát mindent magába kellett fojtania. 

Egymás közben sem beszélték meg a velük történteket, mert a lányok mindegyike másként élte 

meg a meggyalázásukat. Ez a része is elgondolkodtató volt a regénynek, arra figyelmeztetett, 

hogy a túlélési ösztön felülírhatja a az erkölcsi elveket is.  

Amikor apja hazaérkezett, úgy érezte, hogy megszabadulhat belső terhétől, de anyja 

kakaspörkölttel halálra etette a kiéhezett embert. Mindezt csupa jószándékból tette, nem 

akarta megbüntetni, hogy nem jött hamarabb, mert élettársra akadt az oroszok között. Apja 

visszafelé jövet két munkaszolgálatos zsidót is megmentett, akik boltjukat és házukat nekik 

ajándékozták, de nem tudták érvényesíteni a végrendeletet, mert a bíró egyik fia ült benne. 

Amikor Illés feleségül kérte, eleinte iszonyodott tőle, mert öreg volt, és mert Andrást várta. 

Nagy volt a nyomás a család részéről is, hogy elfogadja a 20 évvel idősebb férfi kínálta 

nyugalmat, ami révén a falu elfeledné a vele történteket. S amikor mindenki meghalt körülötte 

(nagybátyja nem tért vissza a robotról, mire nagyanyja öngyilkos lett), belemenekült ebbe a 

házasságba, a ködbe… Férje tisztelte, de nem tudtak egymással megbeszélni semmit, a vele 

történtek megülték az ő lelkét is, mert:  

 

   Mindannyian szégyelltük az erőszakot, ha nem  

   tehetünk róla, akkor is szégyelltük. A testünk 

előbb-utóbb meggyógyult, felejteni azonban 

nem tudtunk… 

 

A háború nemcsak a rettegést, a bujkálást, a humánum eltűnését hozta magával, az ellene 

elkövetett erőszakot a mindent felülíró szégyenérzet követte: Anna rettegett a többiekkel való 

találkozástól, nem mert ránézni a falubeliekre, nehogy a szeméből kiolvassák a történteket, ezek 

nagyban hozzájárultak kényszerű házasságának súlyos kudarcához is. Valójában azt nem tudta 

megemészteni, hogy a legálságosabbak a sajátjaink voltak, mert nemcsak a zsidó tulajdont 

hordták szét, az áldozatul esett nőket magukra hagyták, és vétkesekként meg is bélyegezték 

őket.  

Amikor véget ért a háború, elvégezte a tanítóképzőt, de állást kuláknak minősített férje 

miatt nem kapott. Illés nem nyugodott bele a sorsába, szervezkedni kezdett, emiatt többször 

került börtönbe, vagy kényszermunkára a bányába, közben elidegenedtek egymástól. Az 

oroszoktól megkapott nemi betegség miatt nem lehetett gyermekük, ’56-ban disszidálni akartak, 

de mire odaértek, a határzárat újra visszaállították, az sem sikerült. A félbetört élet a hallgatás 

miatt egyre nagyobb teherként nehezedett rájuk, Illés nem is bírta tovább, öngyilkos lett, amivel 

a házasságuk is lezárult.  

A történelem nem objektív, mindenki a maga szemüvegén keresztül éli meg eseményeit. 

Kováts Judit megmutatott egy életsorsot, írói tehetsége, történészi tudása, élettapasztalata 

vezette a történetet. Kérdéseket vetett fel, melyek közül a legfontosabb: háborús viszonyok 

között lehetnek–e mások az emberi erkölcsök? Miként hőse, úgy ő sem ítélkezett, de nem is 

bocsátott meg. A főszereplő látens identitásválságba került, amikor kollektív döntéssel el 

akarták felejtetni a megtörténteket, de felejteni csak úgy lehet, ha a történetet először 

felidézik. Somlyó Anna igazi tragédiája a kibeszélhetetlenségben rejlett: először a kollektív 

hallgatás nehezedett rá, aztán meg az a tény, hogy a megszállók győztesként ott maradtak, s 

akik vádolhattak volna, csendben elfogytak: 

 

  Az igazságot már csak én tudom, a többiek mind elmentek. 

  Soha nem akartam emlékezni. Egész életemben próbáltam 

  elfelejteni mindazt, ami történt. Hiába, nem szabadulhatok. 
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 Az interjúban történő kimondással Anna visszakapta elvesztett önazonosságát: ahogy 

megvallotta, érzelmileg el is szakadt gyalázatától, az én-történet kollektív történetté vált. A 

kibeszélés ezzel nem a sebek feltépését jelentette, hanem a gyógyulást:  Anna nem vádolt, nem 

ítélkezett, tényeket közölt szenvtelen vallomásában, amelyből a mélyre elásott élmények 

feltörtek, és megmutatták a még mélyebbre eltemetett reményeket, vágyakat. A regény 

befejezése – az írói szándékkal egyetértésben - mégis katharzis nélküli: ha Anna meg is 

nyugodhatott, a múltbeli bűnök alól nincsen, nem lehet felmentés.   

Kováts Judit regényének fő értéke az a drámaiság, ami a látszólag szenvtelen monológban 

feszül A szubjektív időkezelés miatt egyenetlen a narráció: néha egészen apró részletek váltak 

fontossá, és hosszabb időtávokat egyszerűen átugrotta, ahogyan azt belső ideje diktálta. A 

regény szereplőinek jellemével nem foglalkozott az író, kihagyta az emberi kapcsolatok (anyja – 

apja, anya-lánya, szerelme és ő) kínálta lehetőségek boncolgatását, pedig az abban feszülő 

hiányok is közrejátszottak a főhős életének alakulásában. Anna nyelvét irodalmi igénnyel 

formálta meg, gondolatait – és a történetet – sajátos szóhasználatával is hitelesítette, amivel 

megteremtette a kisember szubjektív nézőpontját. 

 A háború óta lassan 70 év telt el, nemcsak divat lett róla beszélni, a téma is beérett: a 

szemérmes vallomások, a megnyíló levéltárak, az elszakadó politikai kötelékek, az érdeklődés 

felélénkülése ezt segítette, de az átfogó munka még várat magára. Vannak ezen a téren is 

részeredmények: Polcz Alain önéletrajzi írása, Diane Pearson Csárdása, Kepes Tövispusztája erre 

tett kísérlet, ebbe a sorba jól illeszkedik Kováts Judit regénye is. De hogy az átfogó munkára is 

igény lenne, azt Kováts Judit könyve iránti érdeklődés és a fogadtatás jelzi: 14 könyvbemutatója, 

honlapja ezt bizonyítja. 

Boris Vian (1920-1959) francia író, mérnök-költő, jazz trombitás nevét eddig nem 

hallottam, de az internetről megtudtam, hogy Sartre, Simone de Beauvoire, Camus, Juliette 

Greco baráti körébe tartozott. Rövid élete ellenére termékeny volt, nekem első regénye került 

kezembe Szívtépő címmel, ami a korábbi fordításokban a bizarr Hullasztó címet viselte. A 

cselekmény még ennél is bizarrabb: Klementinának hármas ikrei születtek: Jöel, Noel és Citroen 

(!), férjét elűzve egy cseléddel maga nevelte őket, de annyira féltette a gyerekeket mindentől, 

hogy vaskalickába zárta őket, ahonnan nem jöhettek ki. Furcsa és bizarr a falu is, ahol éltek: a 

templomban ütötték a gyerekeket, az öregeket vásárban árulták. Itt a felnőttek mindent 

megtehettek, mert a következményeket nem ők, hanem Dicsőség, a falu fekete báránya viselte. 

A történetet az ide vetődő Holtottó nevű pszichiáter mesélte el, aki analizálni jött, aztán itt 

ragadt: ő vette át Dicsőség helyét. Sokszálú cselekménye nemcsak a szülő-gyerek kapcsolatról 

szólt, hanem a hitről, a vallásról, a szabadságról, és egyebekről, ahogyan az Sartre barátjához 

illik. Jó volt olvasni, mert telve volt filozofálással, áthallásokkal és utalásokkal, itt-ott egy kis 

sciente-fictionnal megspékelve. Abszurd volta ellenére jobban rá tudtam hangolódni, mint 

Hrabalra, ki érti ezt?!  

Alex Haley (1921-1992) afroamerikai író Királynő című két kötetes regénye egy néger 

család felemelkedésének útját kísérte végig. A szerző Gyökerek című könyvében egyszer már 

végigjárta ezt az utat, de most saját családja történetét akarta összefoglalni, amit halála miatt 

nem tudott befejezni, így hát David Sterens tette meg azt cédulái, feljegyzései alapján. Amerika 

történet ez is, csak másik aspektusból, mégha a kiindulópontot egy ír fiú jelentette, aki apjának 

akarta megmutatni, hogy mire képes. Amerikai ültetvénye olyan, mint Tara, mentalitásában is 

átveszi a déliek gondolkodását, de itt a félvér gyerekek - azaz az ültetvényesek és a rabszolgák 

gyermekeinek - története kapott nagyobb hangsúlyt. A szép rabszolgalány, Eszter megfogta az 

ifjú gazda, Jesse szívét, s bár hozzá illő fehér lányt vett feleségül, Eszter és gyermeke, Királynő 

is ott élt rabszolgaként az ültetvényen, és feleségének el kellett viselnie, hogy élete végéig a 

rabszolgalány maradt férje szerelme. Az ültetvény „idilli” életének a polgárháború vetett véget, 

az egyéni sorsok belesimultak a történelembe. A négerkérdés alapjairól szólt ez a könyv, amikor 
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a félvéreknek rá kellett ébredniük, hogy négerek akkor is, ha az nem látszik rajtuk. Annyi kín és 

szenvedés kísérte a rabszolgák sorsát, három-négy nemzedék élete múlt el, amíg kialakult a 

felemelkedés lehetősége, és mint tudjuk, az sem volt egyszerű… De éppen az író története 

bizonyította, hogy megtörtént, hisz belőle – mint a Királynő unokájából – író lett, aki mindent 

megtett azért, hogy a néger gyökereket elfogadtassa a fehérekkel.  

A költészetet ebben a hónapban a könyvhétre összeállított Szép versek 2013 

jelentette, ami 100 régebbi és mai költőtől közölt szemelvényeket, de nem találtam benne olyan 

verset, amit helyettem és nekem írtak. Erdős Virág politikai verseivel itt találkoztam először 

nyomtatásban – az internetről többségét ismertem, de nagy hatással azok sem voltak rám. Nem 

tudtam meg semmit az ismeretlen költőkről, mert sem fénykép, sem biográfia nem kísérte az 

alkotókat, Finta Éva is hiányzott belőle – egyszóval nem volt szerencsém ezzel a kiadvánnyal. 

Vagy a verseket nőttem ki, amit nem hiszek –, vagy leragadtam a XX. században, s nem tudtak 

megszólítani.… 

 

Ezt a hónapot igazán a bestsellerek uralták, melyek között igazi gyöngyszemekre találtam. 

Charles Martin Smidt (1950-) A tücskök éneke című regénye egy elárasztott kisváros feletti 

tóparton, varázslatos helyszínen játszódott, ahol a kocsmában is bibliai idézetek voltak a 

szalvétán és tilos volt a káromkodás. Bár a történet itt-ott a giccs határát súrolta, de a 

magasröptű orvosi leírásokon keresztül is hatott a történetet átható jóság és szeretet. 

Giorgiában, a Burton tó partján, a világtól távol, visszavonultan él Jonathan Mitchel, azaz Reese, 

az egykori híres szívspecialista, aki hátat fordított mesterségének, mert feleségét nem tudta 

meggyógyítani, pedig gyerekkorától arra készült. Ám egyszer találkozott a hasonló kórban 

szenvedő árva kislánnyal, a 8 éves Annie-nel, aki nagynénjével élt, és limonádé árulásával próbálta 

a műtétjéhez szükséges pénzt összeszedegetni. Természetesen a végére nemcsak a kislány 

gyógyult meg, ők hárman is egymásra találtak, és a kisváros leghitetlenkedőbb fiatalját is 

megváltoztatták. A történet valójában az életről, a barátságról, a szeretet és a hit gyógyító 

erejéről szólt, ami így csak a mesében létezik, de jó volt olvasni egy olyan helyről, ahol az 

emberek és az állatok hihetetlen harmóniában éltek együtt.  

Sarah Lark könyve is hasonlóan jó érzést váltott ki belőlem: az Ezer forrás szigete 

Haley könyvéhez volt hasonló: a Jamaika szigetén élő ültetvényesek életéről szólt. A sztori 

szerint a XVIII. századi Londonban élő Nóra, a jómódú kereskedő lánya arról ábrándozott, hogy 

elszegényedett kedvesével, Simon vicomte-tal egy karib-tengeri szigeten éli le az életét. Az apja 

titkáraként dolgozó fiatalember azonban megbetegedett, s bár odaadóan ápolta, mégis meghalt. 

A botrányt elkerülendő Nora feleségül ment egy idős, de gazdag jamaikai cukornád 

ültetvényeshez, de vágyai szigete helyett a pokolba került. Az ottani embertelen és kegyetlen 

rabszolgaság mellett azt is el kellett viselnie, hogy férje csak azért vette feleségül, hogy elfedje 

a fiatal gyermeklányok iránt érzett vonzalmát. Nora beletörődött helyzetébe: a maga módján 

megpróbálta a rabszolgákat orvosolni: Máamit és a belső cselédek sorsát enyhítette, de csak 

férjének vele egykorú fia értette meg törekvéseit, sem a férje, sem a környező ültetvényesek 

sem nézték azt jó szemmel. Amikor a lázadó feketék megtámadták az ültetvényt, Akwasi 

csatlakozott hozzájuk. A gazda fiával együtt nőtt fel, aki írni és olvasni is megtanította, de 

miután Dong Európába került,  inasból mezei munkássá fokozták le, hogy megtanulja, hol a helye. 

A lázadók megölték a gazdát, felgyújtották az ültetvényt, Norát pedig a hegyekbe hurcolták, 

mert Akwasi saját tulajdonának tekintette. A szabad feketék között éltek egy ideig, Máami 

mellett Nóra másodfeleségként: volt rabszolgája immár uraként naponta megalázta, miközben ő 

egy kislányt, Máami egy kisfiút is szült neki. Amikor kiderül, hogy életben van, Dong nemcsak őt 

szabadította ki, közvetítésével a sziget kormányzója békét kötött a szabad feketékkel. Az ezt 

megakadályozni próbáló Akwasit az egyik börtönszigetre száműzték, ahova Máami a fiúkkal 

együtt követte. Nora visszatérhetett az újjáépített birtokra, és Simon álmait megvalósítva élték 

tovább, míg meg nem haltak… A  szenvedélyek uralták ezt a regényt, hiszen a szerelem, a 
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hatalom, a szabadság vágya mozgatta a hősöket, emiatt a történelmi realitás is néha esetlegessé 

vált. De a 600 oldal mindvégig lebilincselő volt, sok olyanról szólt, amiről eddig nem is hallottam, a 

vudu szertartások leírása révén pedig az afrikai gondolkodásba is bevezetett. 

Elizabeth Hoyt Kígyóhercege életem pikáns könyvei közé tartozik, bár a XVIII. századi 

keretek és a XX. századi erotikus gondolkodás kicsit ütötte egymást. A címadó kígyóherceg 

története mese a mesében, Hoytnál valószínűleg jól bevált írói fogás, előző könyvei Hollóherceg, 

Leopárdherceg címen jelentek meg. A fő vonulat az ifjú Lucy és Simon vicomt68története: a 

békésen és kiegyensúlyozottan élő lány egy napon rábukkant egy férfi eszméletlen és meztelen 

testére, hazavitte, meggyógyította és beleszeretett. A férfi azonban nem tudott rá figyelni, 

mert akkor derült ki számára, hogy bátyja becsületessége miatt halt meg, Simon először 

megbosszulta bátyja halálát: az abban részes négy embert párbajban megölte. Az utolsó 

párbajon kiderült, hogy ötödik tagja is volt az összeesküvőknek: Simon barátjának az apja. Vele 

már nem párbajozott, beérte azzal, hogy családostól elhagyta a szigetországot. A végén 

természetesen egymásra találtak a szerelmesek és boldogan éltek, amíg meg nem haltak.  

Dan Brown (1964-) író és művészettörténész, a Da Vinci kóddal már nemzetközi hírnévre 

tett szert. Az Angyalok és démonok című könyvében is a tudomány és hit keveredett az 

Illuminátusok Testvériségének történetével. Háttérben a modern Róma volt és Vatikán, 

mindenféle néznivalókkal (Szt. Péter bazilika, Sixtus kápolna, Belvedere, a vatikáni kincstár, 

mindenféle régi kéziratok gyűjteménye, stb. stb.) műalkotásokkal, alagutakkal, síremlékekkel. A 

tudomány titkos fellegvára Svájcban, a hegyek gyomrában volt, ahol a nagy bummot, a világ 

kezdetét modellezték és a semmiből anyagot teremtettek, melynek mellékterméke, az antianyag, 

szuper robbanószerként működött. A pápa halálát gyilkosság okozta, melyet saját fia – 

lombikbébije! – követett el, amikor a tudományos eredményt a bibliai tanítások ellenére el akarta 

fogadni. A meggyilkolt tudós lánya és egy főrendőr együttműködése révén helyreállt a rend, 

természetesen közben a fiatalok is egymásra találtak. A könyv agyonolvasott volt, bizonyára 

sokan forgatták, de nem úgy hatott rám, mint a vallásosokra, hiszen a csodákat hit nélkül nehéz 

elfogadni. Érdekes volt ennek a titokzatos társaságnak a léte, nemcsak da Vinci, Galilei, Bernini is 

közéjük tartozott, emiatt római szobrai fontos szerepet kaptak a cselekmény során, a Szt. 

Teréz extázisáról is megtudhattam egyet s mást. Természetesen a tudományos részek nagy 

részét nem értettem, de ez nem zavart: a sci-fiben sem tudom mindig követni a scientét, attól a 

fiction még érdekes lehet! 

Susan Wilson, Lisa Jackson és Sophie Kinsella könyvei már nem jártak ekkora örömmel, 

nagyon is a sikerre törekedtek, emiatt kevés volt bennük az irodalom. Táncoló kutyákat már 

láttam az interneten, de Susan Wilson Táncoló kutyája ettől is különlegesebb. A történet 

főhőse egy csődtömeg nő, aki látszólag elveszett kutyájáért utazta be a fél Amerikát, valójában 

a képtelen kalandok alatt saját életéért küzdött. Kutyája nemcsak táncolt, gondolkodott is, és 

összehozta az embereket. Tudjuk Zsuzsi kutyánktól, mi mindenre képes egy állat, de ez a könyv 

még így is sok volt. Csak nekem, mert az internet telve volt a regényről szóló reklámmal.  Végül is 

néhány órára engem is lekötött, ne legyek elégedetlen… 

Lisa Jackson A gonosz csábítását könnyed olvasmánynak szánta, de nem lett az. 

Bonyolult bosszú volt az egy rendőr ellen, közben hullottak a csajok, mint a legyek. Rick, a nagy 

nyomozó aztán kiderítette az igazságot, megmentette a feleségét és leleplezte társát, azt az 

őrült rendőrnőt, aki eldobott szerelmesként így akart bosszút állni rajta. Nyomasztó olvasmány 

volt, nem könnyed… 

Sophie Kinsella – Wickham néven ő álmodta meg az engem nagyon idegesítő boltkóros–

sorozatot -, Tripla koktélja csak egy limonádé lett, kár volt vele az időt tölteni. Három újságíró 

barátnő a főhős, hozzájuk kapcsolódik a negyedik, aki apja tönkremenését akarta megbosszulni 

gyermekkori ismerősén: elszakította barátnőitől, és mindent elkövetett, hogy az őrületbe 

                                                 
68  A Simon vicomte név ismétlődése csak véletlen, hiszen két  írónő regénye került itt egymás mellé… 
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kergesse. Szerencsére - vagy természetesen? - a többiek időben észbe kaptak és segítettek.  

Felszínes, gyenge történet lett a sztoriból, sem a beígért humoros fordulatokra nem találtam rá, 

sem torokszorítónak nem éreztem - a nőkről egy nő írhatott volna jobbat is…  

 

A magyar női szerzőket egyedül képviselte ebben a hónapban Kerényi Grácia (1925-1985), 

akinek a Nem mindegy című könyve egy válogatás: történeteket, meséket, előadásokat és 

utazásokat ígért. A címlapon lévő Szántó Piroska angyalkája miatt tettem be a táskámba, mert a 

szerzőtől, előítéletem eddig távol tartott, csak egyetlen versét dédelgettem emlékeimben.  

Tudtam róla, hogy Kerényi Károly klasszika-filológus lánya, akit egyetemista korában - egy 

társaságbeli megjegyzése miatt – a Gestapo letartóztatott és Auschwitzba hurcolt. Ott 

kötelezte el magát egy életre a lengyelekkel, hiszen a budai úrilány a lengyel lányok jóvoltából 

élte túl a poklot. A fordításoktól egyenes volt az útja a Szolidaritásig, aztán az itthoni 

ellenzékig, de annak sikerét nem élhette meg, mert egy évvel könyve megjelenése után közúti 

balesetben meghalt. (Halálát néhányan a KGB számlájára írták, csak úgy, mint Elbert Jánosét.) 

Nagyon örülök, hogy elolvastam könyvét: érdekes volt gimnazista naplója, az eseményekre való 

reflektálása. Másféle nézőpontjával néhány dologról engem is elgondolkodtatott, talán 

megszabadított a kortársi vakság betegségétől. Ha már észrevettem, hogy működik bennem, 

akkor az első lépésen már túl is vagyok… Egy kis versrészletével őt is megidézem: 

 

  Szépnevetésű folyó, hova tünt a tavasz ragyogása? 

       Hol van a vígszavú táj? Fodrosodó viharok 

  űzik a téltakaró mágust, tépik rokolyáját 

       elkapják derekát, pemete-szőke haját. 

  Szépnevetésű folyó, szemedet mért ráncolod össze? 

       Hajtsd el a fellegeket, hívd ki a napsugarat!...   

     (Visegrádi elégia részlete..) 

 

 

 

   AUGUSZTUS HAVA 

 
ELOLVASOTT KÖNYVEK LISTÁJA 

 

 
  Mitschell: Elfújta a szél   Pavese: Szép nyár 

  Passuth: Négy szél Erdélyben   Parnicki: Az utolsó római 

  Végvári Lajos: Munkácsy   Ulickája: Imagó 

  Belső Nóra: Utak egymás-tól   Avarffy: Őzhívás 

  Havas Henrik: Én vagyok   Hislop: A sziget 

  Ulickája: Elsők és utolsók   Kárpátalja 

  Szlovákia     Child: A baj nem jár egyedül 

  Preston-Child: Leszámolás   Capella: A kávé költője 

  Dallos: Aranyecset    Dallos: A nap szerelmese 

  Páskándi: Erdélyi triptichon   Britt: Keresem….. 

  Riley: Fény az ablak mögött   Martinák János: Csillagjáték 
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E hónap legnagyobb eseménye Jancsi Csillagjáték című verseskönyvének bemutatása volt az 

olvasókörében, ahol addig sosem látott „tömeg” – 50 fő! – hallgatta meg Finta Éva barátném tudós 

felvezetését, ami a Széphalom idei számában meg fog jelenni. Gyakorlati haszon is volt: az 

eladott példányok árát visszaforgattuk, így hát újabb kötetek várják az érdeklődőket. Minthogy 

Matyika is éppen itt töltötte a nyári szünet utolsó hetét, a Matyitévé egy nagyon ügyes – 

mondhatnám profi! – kisfilmmel tudósított, a riportoknál én voltam a kameragirl69… Sajnos, a 

júliusi-augusztusi 6 hetes hőhullám nagyon kifektetett, sok mindenre nem jutott erőm. De Peti 

befejezte az ablakok és függönyök mosását, a többit meg szép lassan én tettem meg, ezzel a 

nyári takarítást befejezettnek nyilvánítottam. Képi és könyvi élményeink egálba kerültek ebben a 

hónapban: 21 filmet láttam és befejeződött a nagyon érdekes Revolution sorozatom. Bár a nyári 

melegben a bestsellerek uralták az olvasmányaimat, sok élményben és egy nagy felfedezésben 

volt részem. 

 

 A klasszikusok között a hónap könyvét Ludmilla Ulickája (1943-) Imagója jelentette, 

egyben ez lett az év felfedezéseinek egyike is.70 A mai orosz irodalom egyik népszerű alakja, aki 

újszerű és olvasmányos regényeivel nemcsak az olvasók, a szakma elismerését is kivívta magának. 

Baskíriában született, mert biokémikus anyját oda evakuálták a háború alatt. Ellenzéki családból 

származott: mindkét nagyapja még a háború előtt megjárta Sztálin GULAG-ját. Ulickája 

genetikusként végzett és egy laborban kezdett el dolgozni, mert úgy vélte, szellemi 

függetlenségét tudósként őrizheti meg a legkönnyebben. Hát ez nem jött be nála, mert 1970-ben 

szamizdat irodalom olvasása és terjesztése miatt elbocsátották, és 9 évig csak a fiait 

nevelhette. Ezután már nem is tért vissza szakmájához: eleinte a moszkvai zsidó színház 

titkáraként dolgozott, majd szabadúszó művész lett belőle.  

 Versek, regények, novellák, színdarabok kísérték pályáját. Első kötete 1983-ban 

visszhang nélkül maradt, de súlyos következményekkel járt: írásait mindenütt elutasították. Így 

történhetett meg, hogy külföldön hamarabb figyeltek fel rá, mint hazájában. 1995-ben 

Szonyecska című regényéért Franciaországban Medici-díjat kapott, s innen egyenes út vezetett 

a további hazai és külföldi elismerésekig. Mi volt sikerének titka? Ezt ő maga így fejtette meg: 

 

   Mondtak már rám mindent, az újrealistától az újszenti- 

   mentálisig. A kategóriák sohasem fontosak. A lényeg, 

   hogy az olvasókban volt valami éhség a magánélet, a ma- 

   gánember témái iránt, ami engem inkább érdekel. Nem a 

   közösségi életre vonatkozó lózungoktól jó a világ, hanem 

   a személyestől. Az egyéni jóságtól, erkölcsösségtől, tisz- 

   tességtől. A közösségi ember felelőtlen, a magánember 

   felelősséggel viseltetik aziránt, amit csinál. 

 

Ha az utolsó mondatával nem is értek egyet, azt elismerem: újdonságát a magánéletet bemutató 

személyesség jelentette, az ő regényei is sorsok áradását jelentik. Új szemszögből közelített a 

világhoz is: szereplői nem alakítói, csak áldozatai a háttérben felsejlő történelmi erőknek, a 

kollektivitásban gondolkodó szovjet korszak egyéni életet megfojtó szorításának. Minthogy a 

szovjet és posztszovjet világ reménytelensége Ulicjkája fő témája, azzal is robbantott: 

                                                 
69  Ugyanezt a szerepet töltöttem be a II. Sárospataki Táncgálán is, amelyet skypon egyenes adásban 

közvetített a Matyi-tévé Miskolcra és Pécsre…Mit meg nem tesz az ember Kisunokája kedvéért… 
70  A magyar kiadás Ljudmillázza, én maradok a megszokott átírásnál….Amikor a könyvet írtam, éppen 

Debrecenben járt író-olvasó találkozón, kár, hogy nem tudtam elugrani: szívesen megnéztem volna magamnak 

élőben is ezt a kortársamat… 
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szereplőt csehovi magasságokba emelte, amikor kesernyés humorral, iróniával vegyes 

megértéssel ábrázolta őket.  

 Az Imágó című regényével találkoztam először, a cím a lepke bábállapota, mert Ulickája  

fő kérdése az volt, hogy a gyerekből férfivá növő főhőseiből lesznek-e e kifejlett pillangók, azaz 

képesek-e erkölcsileg is felnőni?! A három főhős: a zenész Szanya, a költő Miha, és a fotós Ilja 

sorsát 1953-től, Sztálin és Brodszkij halálától Gorbacsov bukásáig, a Szovjetunió széteséséig 

követhetjük, családjuk és környezetük révén széles társadalmi körképben. Életük meghatározó 

helyszíne Moszkva, de fontos szerepet kapott a városi és falusi élet rajza mellett a 

nemzetiségek (tatárok és zsidók) sorsának bemutatása is. Ulickája figurák sokaságával idézte fel 

a kor embereit, akik között Szanya nagyanyja, Anna Alexandrovna és a fiúk irodalom tanára, 

Viktor Juljevics jutott kiemelkedő szerephez. (Az oroszok hármas névadás miatt eleinte nehezen 

ment a szereplők követése, de egy idő után belejöttem.)  

 Ebben a közegben a közismert tények (Sztálin halála, a VIT, az SZKP XX. kongresszusa, 

az orosz ellenzék, a végtelen orosz föld, a szovjet irodalomból kitessékelt írók és költők sorsa) 

egészen más megvilágításba kerültek, miközben a megszokott teázást is lassan felváltotta az 

egyre vadabb vodkázás. Hőseink környezetében az ellenállás létformává vált, hogy megtámadott 

szellemi és fizikai függetlenségüket legalább töredékeiben megőrizhessék. Ulickája könyvében a 

hatalom fenyegető árnyékában nemcsak groteszk, véglényszerű emberek éltek, az emberi 

méltóságért folytatott küzdelem meg is emelte az embereket. Főhősei életében állandó társ a 

zene, a művészet, a költészet, az irodalom, jelezve, hogy a törpe jelenben is vannak olyan 

dimenziók, amelyek megemelik a lelket. A regény igazi súlyát az adta, hogy Ulickája nyílt és 

rejtett utalások sokasága idézte fel az orosz kultúra múltját és jelenét: Lermontov, Puskin, 

Cvetájevá, Brodszkij, Paszternák sorai beékelődtek a szereplők gondolkodásába, egymás közti 

kommunikációjukba.  Ulickája fogékony a misztikumra is, de a realista elemeket nem törte szét 

ezekkel: a szövevényes családi viszonyok, a nagyszerű környezetábrázolás, a finom irodalmi és 

kultúrtörténeti párhuzamok jól ellensúlyozták a bizarr és meghökkentő elemeket.  

 Nagyon érdekes volt a regény szerkezete: a történet feléig lineáris a cselekményvezetés, 

a sok szál egymásba fonódott és lezárul. Aztán Ulickája önálló novellákkal folytatta a történetet, 

amiben néhány dolgot megismételt, de valójában hősei sorsát azokkal teljesítette ki. Jó volt 

olvasni még a legborzalmasabb részeket is, mert a póztalan, szókimondó stílus nem dramatizált, 

nem romantizált, sosem volt csepegő, pedig az érzelmek mindvégig uralták a történetet. A 

politikai háttér erős ebben a regényben, ezzel tudta megmutatni, milyen kiszolgáltatottságban 

éltek az orosz emberek, milyen igazságtalan és abszurd volt az a rendszer, ami kifelé a szovjet 

ember felsőbbrendűségét mutatta.  Jancsi helyettem is kimondta: utálom ezt a könyvet, de nem 

tudom letenni. Hát ha nem is utáltam, olvasás közben illúzióim egyre-másra szétpattantak, az új 

valóságban pedig csak szédelegtem. Mindezek mégis élményt jelentettek, ezért is választottam a 

hónap könyvének, mert Ulickája lenyűgözően tudott helyszínt, életmódot, sorsokat, szokásokat 

bemutatni, a hétköznapi kisemberekből szerethető figurákat teremtett. Az külön tetszett, 

ahogy elejtette és felvette a cselekmény szálait, és megfogalmazta az egészből áradó személyes 

istenhitét, amit a kereszténységből, a judeizmusból, és a pravoszlav vallásból mixelt össze. Nem 

térített meg, de a megbékélést hirdető gondolatát elfogadtam, mert arra nemcsak 

honfitársainak volna szüksége. 

 Az Elsők és utolsók címet viselő novelláskötetét maga Ulickája állított össze a magyar 

kiadás számára, a szomorú, kegyetlen, nehéz, magányos és küldetéses sorsok bemutatásával 

megerősítette az előző regény világát. A kötetet a borzalmak, a szörnyűségek, a lehetetlenek 

uralták és az egész orosz társadalmat megjelenítette fordulatos, helyenként bizarr 

történetében: a koldustól a magasan kvalifikált, társadalmi kiváltságot élvező értelmiségiig, a 

kisgyerektől az aggastyánig, az apácalelkű nőktől a szereleméhes matrónákig mindenki helyet 

kapott. A sorsok köré fonódó történetek - a stílus révén - a háttérben itt is összekapcsolódtak,   

a szereplők átjártak egymáshoz. Már-már Ulickája regényként lehetett olvasni, de hiányzott 
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belőle az Imágó történetének optimizmusa. Hétköznapiság és kiszámíthatatlanság jellemezte ezt 

a világot, nem volt benne boldogság, és a hősökkel sem lehetett azonosulni. A szörnyűségeket 

azonban itt is ugyanolyan gyönyörű szavakkal mesélte el, mint az Imágóban, ami az író és a 

fordító, Goretiti József közös érdeme. Kíváncsi vagyok, orosz nyelven hogyan változna meg ez a 

világ, majd meg is kérdezem erről orosz szakértő barátnőim valamelyikét. Nem volt könnyű 

olvasmány Ludmilla Ulickája, és este még meg is fejeltem: megnéztem a német-amerikai 

koprodukcióban készült filmet, az Ellenség a kapu előtt Sztálingrád ostromáról71: totálisan más 

volt ez a világ, mint amit Szimonovtól, Solohovtól eddig megszoktam. Állandóan felülírják a 

történelmet, hol leszek én otthon ebben az új világban?! 

 Anthony Capella (1962-) afrikai íróval most találkoztam össze először. A kávék költője 

című regénye szerelmi történet az angolok XX. századának elejéről, háttérben a szüfrazsettek 

egyre élénkebbé váló harcával, a tőzsde működésével, Afrika és a gyarmatok kirablásával. 

Mindezt a kávéval mixelte egybe az író, ami ekkor kezdte meg diadalútját és kereskedelmi 

szerepét. Minthogy én teaivó vagyok, ez a része nem tudott lekötni, de a korabeli London, az 

afrikai élet nagyon tetszett, bár a 600 oldal elfárasztott, mert az író nem tudott igazán 

elkábítani. De hátha további írásaival korrigálni fogja ezt, hiszen Afrikáról mégis az afrikaiak 

tudhatnak a legtöbbet! 

 A lengyel Teodor Parnicki (1908-1988) regénye, az Aetius, az utolsó római az V. század 

első felébe  repített, amikor a barbár támadások alapjaiban rendítették meg a Római Birodalmat. 

A könyv hőse ismert történelmi személy, kedvelt regényhős, de Parnicki nem tért ki életének 

minden eseményére, csak a folyamatra figyelt. Aetius sikeres hadvezér volt, mert ifjú korában 

túszként a gótok és a hunok között élt: megtanulta nyelvüket, szokásaikat és harcmodorukat. 

Ebben a történetben nem kapott szerepet Attilával való vélt vagy valós kapcsolata, még a híres 

catalaunumi csata sem volt kiemelt része a történetnek. Parnickit ugyanis az izgatta, hogy a 

katonacsaládból származó ifjúban miért és hogyan maradt meg a birodalom mítosza akkor, amikor 

az már erősen megkopott?! Aetius katonai sikerei révén a császári címet is elérhette volna, de ő 

beérte azzal, hogy az utolsó római császárt szolgálva a hunoknak tett engedményekkel, a 

barbárok közti viszályok szításával, a barbár katonák befogadásával a birodalom életét néhány 

évtizeddel meghosszabbítsa. Jobban tetszett, mint Schreiber könyve,72mert a római élet 

mindennapjaiból is sokat megmutatott, ami engem gyermekkoromtól érdekelt. Ha már nem 

juthattam el Itáliába személyesen, ez az olvasmány – minden durvasága ellenére - megint 

közelebb vitt hozzá. Meg talán azért is tetszett, mert Jancsi elmesélte gimnazista kora kétes 

sikerét: elsőben csak ő ismerte Aetius nevét, de mivel fonetikusan ejtette ki, sokáig rajta ragadt 

csúfneveként.73  

 Cesare Pavese (1908-1950) a modern olasz irodalom elismert klasszikusa akkor is, ha 

nekünk most esett első találkozásunk. A Szép nyárban egy torinói kamaszlány első szerelmi 

tapasztalatait, csalódását, keservesen szép eszmélését rajzolta meg. Szép a bemutatott táj: 

csupa domb, völgy, hajlat, kecses vonal, csupa tanya, szőlőskert, szántóföldek táblái harmóniát 

sugallnak, pedig meglátta ő a szegénységet, a kifosztottságot is. Mert mindegyik történetének 

valójában ő, a magányos ember a főhőse, akit Moravia egy vidéki dekadensnek nevezett, mert a 

látszólag egyszerű történet mögött fojtott líra izzik, s az apróbb események valami általános 

igazsággá, erkölcsi vallomássá álltak össze.  

                                                 
71  Ez a film a nagy rivális, Grosszman: Élet és sors című regénye alapján készült, amit elkészültekor a 

KGB 1961-ben letartóztatott és megsemmisített. Csak a könyvet, a szerzőt nem, mert ő egyike volt a II. 

világháború hőseinek, de íróként ellehetetlenült. Így aztán a  regény külföldön hamarabb jelent meg, mint otthon. 

Nekem nem tetszett a Háború és béke testvérének szánt írás, sok volt benne a kitérés, a filozofálgatás, nem 

voltak szerethető hősei… 
72  Ld. az áprilisi bejegyzéseket 
73  Ő az én kis házi Éciusom…. nekem ilyen is jutott! 
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 Ha a betegség bezárt bennünket Sárospatakra, legalább lélekben utazzunk! Farkas 

Zoltán Szlovákiáról és Kárpátaljáról szóló könyveit ezért hoztam haza. Szlovákiában többször 

jártunk, most a látottakat is felidézhettem, de mert a könyv – amit közösen írt Sós Judittal - 

tele volt gyakorlati tudnivalókkal, felkészülhettem majdani útjainkra északi szomszédaink 

történelméből, kultúrájából. Nemcsak azt mutatták meg, mit érdemes megnézni, kiemelték az 

érdekességeket, a vitatott kérdéseket, a történelem ismert szereplőit (Lőcsei Pált, Janosikot)… 

A Kárpátaljáról szóló könyvet egyedül írta, de az is hasonló szellemiségű: részletesen 

foglalkozott a fontosabb településekkel, és megtudtam végre, mi a különbség a lemkók, bojkók, 

dolinyákok és huculok között. Jó lenne persze a leírt városokat élőben is meglátni egyszer! 

 Utazás lett Avarffy Elek Őzhívás című könyve is, nemcsak térben, hanem időben is, 

hiszen a szerző, a XX. század elején élő orvos-vadász írásaiból állították össze ezt. No, most már 

nemcsak fotelből utazgatok, mint Jókai és Verne, hanem vadászok is – bár ehhez nincs minta a 

tarsolyomban… Nem is szeretem ezt a véres sportot, de a történelmi Magyarország erdőit, 

mezőit, holtági helyszíneit bemutató írásokban sokkal nagyobb hangsúlyt kaptak a 

természetleírások, mint a vadászatok. Az állatok humanizálásával a miliőt jelenítette meg: 

 

   A vadgalamb búgása jelzi, hogy közel az alkony. Kiszáll  

   valamelyik árnyas erdő hűséből és búg, búg párja után.  

   Nincs már meleg odakünn. Már csak a szívében motosz- 

   kál a melegség az erdő szerelmes madarának. Szivesen  

   keresi a ritkább füzesek között csegedező patakok part- 

jait. Ahol kék nefelejcs virága sűrűn megbujósodva szegé- 

lyezi a víz mentét. Ahol egyik-másik virágszál belelógat- 

ja fejecskéjét a víz árjába, és ugy reszket, himbálódzik 

benne… 

 

Természetesen ízig-vérig magyar úr volt Avarffy, a vadászatok elején, közepén, végén nagy 

ivászatokkal, cigányozással, de volt szociális érzékenysége is, hiszen a felvillantott emberek 

közül nem a vadásztársaké, hanem a szegény hajtók, a vízi emberek sorsa lett az érdekesebb. 

Rövid történeteibe ez ugyanúgy belefért, mint a német vadásztársaknak tett gesztus: a náci 

karlendítés. Ne feledjük, az író nemzetgyűlési képviselő, a keresztény Nemzeti Párt alapítója is 

volt, aki még a vadászatokkal is politizált: könyve emiatt nemcsak az őzek, szarvasok, vaddisznók, 

rókák, nyulak, foglyok, szalonkák, túzokok története.  

 Ezután két könyv erejéig az erdélyi történelemben utaztam. Passuth László (1900-1979) 

Négy szél Erdélyben című regénye a XVI. század szorongató problémáit, a két pogány közti 

állapotot mutatta meg európai keretbe ágyazottan. Passuth érdekes alakja volt a magyar 

irodalomnak: jogi doktorátusával banktisztviselőként élt, miközben ontotta magából a 

sikerkönyveket, amelyek csak 1957-től jelenhettek meg. A családi könyvtárban is ott volt ezekből 

néhány, még az érettségi szünetben is olvasásra csábított az Esőisten siratja Mexikót című 

kötetével, hogy aztán nagy-nagy lelkiismeret furdalásom legyen miatta! Most is felemás érzések 

között olvastam őt. Passuth maga is erdélyi volt, gyökerei miatt nagy élvezettel idézte fel 

Kolozsvár korabeli képét, de izgalmas volt olvasni a XVI. századi Havasalföldről és Moldváról is. 

Rövid időszakot fogott át a történet: Báthory István erdélyi fejedelemmé történő választásától 

lengyel királyságának kezdetéig maradtunk itt. Történelmi ismeretek nélkül azonban nehezen 

lehetett volna a megérteni, mert a szereplők monológja mellett kevés volt a narráció. De 

nagyjából hiteles maradt, és mert szerelemmel, intrikával, harccal, utazással ízesítette, érdekes 

is volt. De azért hiányoltam a történetből az emelkedettséget, az ódon falak rávetültek a több 

szálon futó cselekményre, és vontatottá, szárazzá tették a történetet.  

 Páskándi Géza (1933-1995) Ceausescu alatt megszenvedte erdélyi mivoltát: 1957 és 1963 

között államellenes tevékenység miatt – a magyarok melletti szimpátiatüntetés résztvevőjeként - 
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a Duna deltájában volt munkatáborban. Nem csoda, hogy 1974-ben áttelepült, és sokszínű írói 

pályája itt bontakozhatott ki. Fő témája az erdélyi kisebbségi magyar sors maradt, az Erdélyi 

Triptichon ennek szép darabja: a címben rejlő szárnyasoltárnak megfelelően három erdélyi 

sorsot: Dávid Ferencét, Péchi Simonét és Apáczai Cseri (!) Jánosét kapcsolta benne össze. A 

Vendégség, vagy Egy az Isten az unitárius Dávid Ferenc sorsát követte: egy kém 

vendégeskedett nála, hogy minden szavát jelentse ellenfelének, Blandratának, aki a hit 

szempontjait alárendelte a politikának. A tisztaság és a becstelenség konfliktusa kettejük között 

zajlik, még ha Blandrata mögött ott áll az akkori fejedelem, Báthory Kristóf is.  A Szekértől 

elfutó lovak, vagy a Forráskeresők címet viselő második rész az erdélyi vallások egymással való 

konfliktusával foglalkozik, hiszen Péchi Simon a szombatosok feje,  és a református fejedelem 

Rákóczi György és Lorántffy Zsuzsanna mellett feltűnt a György úrfival való házasság miatt 

katolikus hitét leváltó Báthory Zsófia is. A Tornyot választók, vagy a Függetlenkedők című 

harmadik rész központi alakja Apáczai Cseri74 János, aki az ész pártján áll Descartes híveként, 

az iskolák bővítését szerette volna elérni, de ellenfelei nem akarták a haladást, csak a hatalmat, 

és a kártékonynak tartott Apáczait képesek lettek volna egy toronyból levetni, hogy 

elhallgattassák. Az új fejedelem, II. Rákóczi György már nem a régi György úrfi, álma a lengyel 

trón, amiért még özvegy édesanyjával is képes volt szembekerülni. Részletesen nem merültünk el 

a történelemben, bár a szereplők meghatározott idejét hordozták Erdély történelmének, mert 

Páskándit nem az izgatta, hanem a folyamat: mi mivé fejlődik, miféle alternatívák vannak, 

melyiknek van perspektívája?! Az Erdélyről szóló szárnyasoltár szomorú olvasmány volt, mert a 

nagyra tartott hősök idegenek voltak saját korukban és hazájukban, hiszen az általuk képviselt 

lelkiismereti szabadság, kritikai gondolkodás, emberi szuverenitás gondolata még elfogadhatatlan  

volt a XVI-XVII. századi Erdélyben, pedig ott jutottak legmesszebbre a vallási tolerancia 

érvényesítésében.  

 Ebben a hónapban rátaláltam új pszichológusomra, Belső Nórára, az orvos-pszichiáterre, 

aki manapság egyre népszerűbb. Megérdemelten, hiszen az Utak egymás-tól című könyve alcíme 

szerint ugyan a hatalmas harmadik, a szeretők kérdését boncolgatta, de az emberi 

kapcsolatokról nagyon sokat megtudhattam belőle. Csevegős stílusban vezetett rá arra, hogy az 

intimitás, az érzelmek, a lelki közösség a hosszú kapcsolatban milyen fontosak, mert ha ezek 

eltűnnek, belép az unalom, a megszokottság monotóniája, és a boldogtalan hétköznapok sora. Finy 

Petra könyvében a pszichológiai dekódolás adta az örömet, arra itt nem volt szükség, mert Belső 

Nóra egyszerűen és világosan fogalmazott. A hölgy, aki fényképe szerint fiatal, ontotta magából 

az irodalmi idézeteket, József Attila, Pilinszky János, Ady Endre, Radnóti Miklós, Petőfi Sándor, 

Fodor Ákos, Arany János, Goethe, vagy Tagore sorai szépen belesimultak mondandójába, 

megemelve azt.  

 A költészetet nálam immáron második hónapja jegyzi Martinák János Csillagjátéka: 

Jancsi olvasókörében Finta Éva mutatta be, aki nemcsak a versekről, életrajzáról is szólt, hiszen 

itt élünk 45 éve, de nem sokat tudnak előéletéről, pedig azokból fakadnak hangulatai. A kötet 

külsejét költőien összegezte - püspöklila vagy bíbor ékszer – aztán ciklusonként vette sorra a 

fontosabb verseket.75 Felismerte Jancsi örök várakozását, s azt, hogy új verseiben „gyermeki 

tisztasággal” újratanulta a világot: a hegy, a folyó, a felhő, a fa, az erdő, a villám, a lomb, a falu, a 

madár, a szürke, az éj szavai új szótárkészletet alkotnak, mert új cselekvéseket kapcsolt 

hozzájuk. A versek komplex képeinek szépségét megmutatva szólt az egyes ciklusok értékéről, és 

megtalálta Jancsi költői hitvallását: 

 

    A harangnak nem győzni kell, 

    elég, ha hangja alatt megbújhat a falu, 

                                                 
74  Őt én még Cserének tanultam, de Páskándi helyretett… 
75  A teljes szöveg Jancsi honlapján és a Széphalom 2013. számában elolvasható! 
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    ezen az égből lemeredő 

    hideg éjszakán. 

      Mester uram! Jól üsse azt a bronzot! 

 

Éva igazi költő magaslatokban járva értelmezte a kötet záró versét, legújabb önmetaforáját:  

 

  Ki is a vadász? És milyen vadász is ő? Bizony ezzel a figurával 

  magát azonosítja a szerző, magát, aki álmokra vadászott gyer- 

  mek és ifjúkoron át végig, s most szembesült azok természe- 

  tével. Hogy minden az, ami. Az álom: álom. Az élet: csupa mozgó 

  változás. Nem az ígéretek beteljesülése, hanem a beteljesülés 

  ígérete. 

 

Ezek után eleinte Jancsi alig tudott megszólalni, de magára talált, nemcsak hallható, de tartalmas 

is volt, amit Matyi unokája Király voltál, Papa! – szavakkal nyugtázott. Hát igen, király a mi Papánk! 

A kis kötet tökéletesen betöltötte a neki szánt szerepet: a költő az örömtől meggyógyult. 

 

A bestsellereket két igazi sikerkönyv indította: Margaret Mitschell és Dallos Sándor alkotása, 

amelyek már szinte klasszikusoknak76számítanak, újraolvasva is tetszettek. Margaret Mitschell 

Elfújta a szél77című könyve csaknem 1200 oldalnyi regényfolyam. Kultuszkönyv ez, amit 1936-ban 

írt meg a déli származású írónő, és egy év múlva már nálunk is megjelent Kosáryné Réz Lola 

fordításában. A felszabadulás után a rendszerváltásig nem volt forgalomban déli – rabszolgatartó 

- szemlélete miatt,78 de az most kevésbé zavart, mint akkor, amikor először olvastam, vagy 

filmen láttam, mert már tudom, az igazságnak mindig sok arca van.  Scarlett O’ Hara életét 16 

éves korától 28 éves koráig követhetjük. Dél gyermekeként, valódi acélmagnóliaként – kívül 

gyönyörű, kifinomult, de belül karakteres - élte elkényeztetett életét, amit a polgárháború 

megsemmisített. Minden váltás szenvedéssel, vérrel és könnyel jár, az északi katonák ott sem 

voltak vasárnapi iskolások. Scarlett azonban erős akarattal kizárta életéből a szerelmet, 3 férj 

és 3 gyerek mellett megpróbált visszakapaszkodni régi pozíciójába, és csak 3. gyermeke halála 

döbbentette rá, hogy egy gyermekes illúzió miatt az igazi szerelmet is elvesztette. De 

optimistán még hitte, hogy visszaszerezheti Rhett Buttlert, aki értékesebb, mint Asley. 

Élveztem női-férfi karaktereit, Tarát, az ültetvény életét, s ha sem Scarlett, sem más nem  lett 

az én hősöm, élveztem a történet hömpölygését. A finom hölgy kategóriától nagyon messze álló 

női karakter azért tudott helytállni a legmostohább körülmények között is, mert semmibe vette a 

vele szembe támasztott elvárásokat. Gyakorlatias, könyörtelen, ugyanakkor javíthatatlan 

álmodozó, aki képtelen lemondani illúzióiról, melynek megtestesülése számára Asley. Téveszméi 

azonban nem akadályozták meg egyéni boldogulásában és látszólagos veresége pillanatában is 

kész volt az újrakezdésre: holnap új nap virrad… 

 Lee Child két könyvvel is jelen volt ebben a hónapban olvasmányaimban: A baj nem jár 

egyedül, és a Prestonnal közösen írott Leszámolás is krimi, némi politikai felhanggal. Az első egy 

sorozat része, de szerencsére önmagában is érthető volt: Reacher nyomozó volt az amerikai 

                                                 
76  Ennél a könyvnél számtalan kritikus tiltakozik a ponyva címke ellen, de nem is szerelmes regény.  
77  10 évig írta a könyvet Margaret Mitschell, 1937-ben Pulitzer díjat kapott érte. És a nagy siker 

következtében elérte a végzet a művet, hiszen amikor 1949-ben autóbalesetben meghalt az írónő, más írók 

folytatták  a történetet hol Scarlett, hol pedig Rhett Butler szemszögéből. De ezeket nem ismerem, nem is 

keresem, ez maradjon meg úgy, ahogy van. (az öreg Dumas Monte Cristójának folytatását maga az író tette meg, 

mégis kiábrándító volt…) 
78  A feketék ebben a könyvben sztereotippek: vidám éneklő gyapotszedők, a dajka hűséges, a rabszolga 

együgyű – szóval van benne egy kis rasszista beütés, de a többi déli regény is ezt a képet erősítette meg 

olvasmányaimban… 
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seregnél egy csapat parancsnokaként, és amikor elkezdte őket valaki egyenként levadászni, újra 

összeálltak, hogy megmentsék életüket és a különleges fegyver ne jusson az al Kaida kezére. 

Túlságosan sok volt a könyvben az akció, a vér, az árulás, ezekből a végére már elegem volt. A 

Leszámolás is egy szövevényes bosszú története, amiben a múlt és a jelen kellően 

összekuszálódott: háború, Auschwitz, vereség, volt nácik és nácivadászok járták Skóciát, Angliát, 

USÁt, míg Pendergast FBI ügynök rendet nem teremtett. A főhős sógorát Esterházynak hívták, 

de nem derült ki, milyen szállal kapcsolódott a magyarokhoz, mert nem teljesedett ki a 

családtörténetnek ez az ága. Így is volt elég rejtély, hátborzongás, alig tudtam a szálakat 

kibogozni.  

Lucinda Riley regénye, a Fény az ablak mögött is háborús történet, illetve annak 

titkaival szembesültek az utódok. Emilie de la Martinieres 30 éves, egy család utolsó tagjaként 

anyja halála után hatalmas vagyont örökölt, meg egy omladozó dél-franciaországi kastélyt. A 

párizsi luxuslakás eladásából kifizette anyja adósságait, a kastélyt is el akarta adni, de amikor 

odautazott, beleszeretett, s elhatározta: maradék pénzéből megmenti az enyészettől. Feladta 

állatorvosi praxisát, és leköltözött: megismerte apja múltjának titkait, a szőlőtermesztés 

örömeit és gazdagabb lett egy angol férjjel, aki apja könyvgyűjteményének egyik darabját így 

akarta megszerezni. Mivel férje manipuláció is csak lassan lepleződtek le, Skóciában is heteket 

töltött új családja rom-kastélyában, megismerkedett sógorával, és a testvérek rivalizálásával. 

Végül minden elrendeződött: amikor kiderült férje szándéka, elvált tőle, visszatért 

Franciaországba, felfrissítette a borászatot, magához vette apja testvérének gyermekét, így 

már nem ő volt az utolsó sarj, és az árvák - ahogy magukat nevezték - hamarosan kiegészültek 

átköltöző sógorával, aki hősnőnk számára elhozta az igazi szerelmet, unokaöccsének meg apja 

lett. Szép volt a dél-francia és skóciai tájakon való barangolás, a titkok felfedezésével 

izgalmassá vált az unalmas életű utód sorsa is. Ez a szép küllemű könyv azt is sugallta számomra, 

hogy az angolok és a franciák is múltjuk elrendezésével bíbelődnek: már rájöttek, nem minden 

német volt vérgőzös elvetemült, a 3. nemzedék idejére eltűntek a sarkos szembeállások.  

 Victoria Hislop eredetileg újságíróként Kentben élt, majd író lett: A sziget volt az első 

regénye, amelyben Krétát és a leprás száműzöttek életét mutatta be. Én eddig azt hittem, a 

lepra, mint betegség a középkoré volt, most kiderült, hogy Krétával szemközti szigeten 1957-ig 

működött leprakolónia. Alexis Fielding házasságkötése előtt a gyökereit kereste, de anyja, 

Szofia csak annyit árult el a múltjáról, hogy Londonba költözése előtt egy krétai faluban élt. 

Lánya odautazott, anyja barátnője, Fontini segítségével feltárta a lepratelep és a család 

kapcsolatát: dédanyja, nagyanyja és anyja történetét, és saját élete is értelmet nyert a görög 

gyökerekkel.  

 Dallos Sándor (1901-1964) Munkácsy Mihályról szóló történetei – Aranyecset, A nap 

szerelmese – ismeretterjesztés és olvasmányos regény egy mozgalmas és romantikus életútról, 

miközben a háttérben ott vannak az 1850-1900 közötti évek. Munkácsyt a könyv szerint 

folytonos lobogás, ihletettség jellemezte, sodró lendületével meghódította a valóságot, 

lendületével a környezetét, egyéniségével a nőket. Dallos igazán emberi oldalra hegyezte ki az 

élettörténetet, a képzelettel jócskán megemelte hőse alakját, de azért a festményekről is sok 

mindent megtudhattam, amiért párhuzamosan Végváry Lajos Munkácsy albumát, gyermekkorom 

kedves könyvét is végiglapoztam, bár az interneten szebbek a festmények, mint az 1955-ös 

album megfeketedett79 lapjain.  

 Havas Henriktől herótom van, mégis hazahoztam az Én vagyok című könyvet, amit nem ő 

írt, hanem Kőrössi P. József állított össze naplórészletekből, cikkekből, interjúkból. Mazochista 

vagyok én? Nem, csak meg akartam érteni, miért olyan, amilyen. Hát ez sikerült, árnyaltabb lett 

róla a kép, bár olvasás közben sokszor csaltam: ahol nagyképűsködött, lapoztam… 

                                                 
79  De mégis milyen kedves ez a számomra, hiszen szüleim könyvtárából való és a gyermekkorom első 

rácsodálkozását a festészetre ennek köszönhettem. Érzelmi értékét nem is írhatja felül semmi! 
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A magyar női szerzőket ebben a hónapban egyetlen könyv képviselte: Barnie Britt: Keresem 

Bridzsitjonszt házasság céljából címmel, amit valójában Babay Bernadett írt, mert ez álneveinek 

egyike. Bestseller szerzőket akart kigúnyolni könyvében, de olyan zagyvaság lett története, hogy 

az általa lenézett Rosamunda Pilcher meg a többiek sokkal, de sokkal jobbak nála! Főhőse egy 

nőgyógyász férfi, annak 5 házasságát mutatja be, … de nem írok róla : aki akarja, olvassa el, én 

figyelemre sem méltatom…. 

 

 

    SZEPTEMBER HAVA 

 
ELOLVASOTT KÖNYVEK LISTÁJA 

 

 
  Fontani: Effi Briest    Donelly: Északi fény 

  Beaton: Hamish és az eljegyzési vendég Walter: A védett tanú 

  Monaldi & Sorti: Veritas   Schaffer: A szőlővirág illata 

  Sussmann: A jeruzsálemi templom titka Wain: Tél a hegyekben 

  Welty: A számkivetett indián leányzó  Vidám versek  

  Sárközi György: Mint oldott kéve  Coelho: Az accrai kézirat 

  Kim: Tízezer könnycsepp   Gaskell: Phillis 

  Panova: Szentimentális regény   Kessler: Acélkarmok 

  Pálóczi Horváth Lajos: Álompákász  Kőváry Anett: Mindjárt harminc 

  Rados Virág: In flagranti   Bessenyei Nóra versei 

     Casa: Sziszi – egy császárnő naplója 

 

 

A tanítás megkezdődött, mi meg magunkra maradtunk. Bár már 12 éve vagyok nyugdíjas, ilyenkor 

rám tör a hiányérzet: hiányzik az iskolaszag. Könnyen orvosolható: elegendő annyi, hogy a suli 

emeletén végigsétáljak, de most nem mentem be, megvárom, amíg a regényemet is bevihetem, ami 

pedig egyre késik. Ujj Péter nagyon elfoglalt ember, ki kell várni türelmesen, csak közben az én 

kedvem nagyon-nagyon romlik. Szerencsére ebben a hónapban is találkoztunk a gyerekekkel, 

Mártiék és Petiék is hazajöttek valamilyen találkozóra, és a névnapomon is olyan sokan gondoltak 

rám, mint mostanában soha. Volt egy különleges látogatónk is: Pimpi, akit 1968, nem is, 1969 óta 

nem láttam. Öt éve halott lánya verseit – 10 füzetnyi anyagot – hozta el, hogy csináljak belőle 

kötetet. Anno… nekem kellett volna a pelenkáit mosnom, de arról lemaradtam, hát most lelki 

tisztaságát megteremthetem ezzel a tragikusan szép feladattal. Ebben a hónapban viszonylag 

keveset moziztunk, csak 11 film szerepel az ikletkönyvben, s egyik sem volt falrengető. Újból 

megindult a Dawton Abbey, az Éghasadást is folytatják, és egy új sci-fi sorozatba (A búra alatt) 

is belekezdtem. A politikai műsorok is elkezdődtek, de csak a Havas a pályán-t néztem, sűrű 

morgásokkal: hiába olvastam el a Havasról szóló könyvet, idegesít a Gyurcsány-fóbiája, 

gondolkodom, hogy nézzem-e, nem szeretem a gyűlölettől csöpögőket még akkor sem, ha egy-két 

beszélgetőtársa időnként helyére teszi őt. Rendesen olvastunk ebben a hónapban is, a 21 

könyvben nagyjából azonos arányban voltak a klasszikusok és a bestsellerek, és újabb magyar 

írónőkkel is megismerkedtem.  
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A klasszikusok sorát Teodor Fontane (1819-1898) Effi Briestjével nyitom. Gyermekkorom 

olvasmánya volt, most gyönyörű külsővel újra kiadták a német mester művét. Hüledezve olvastam, 

mi is jutott el hozzám tizenéves koromban, nem véletlen, hogy igyekeztem elfelejtkezni róla. Egy 

18 éves vidám leányzót hozzáadják a szülei a 38 éves főhivatalnokhoz, aki annak idején anyjának 

udvarolt, de mert egy senki volt, nem vehette feleségül. Effi idős férje természetellenesen 

merev és rideg porosz báró, akinek búskomorsága nyomott hangulatú asszonyt csinált az élénk 

fiatal lányból és születendő gyermekükből. Magányosságából akar kitörni Crompas őrnagy iránt 

fellobbanó érzelmeivel, amit a férje nem tudott elviselni: párbajban megölte a csábítót, a 

feleségétől elvált, és természetesen a gyermekétől is elszakította az asszonyt. Effit eleinte a 

szülei sem fogadták vissza a közvélemény miatt, csak egyik cselédje tartott ki mellette. Amikor 

az orvos levélben értesítette őket lányuk állapotáról, megenyhültek és hazahívták, de akkorra a 

fiatalasszony elsorvadt és belehalt bánatába. Ebben a témakörben Anna Karenina és Bováryné 

története közismertebb, de a képmutató és álszent világ ítélete itt is ugyanaz, ami azokban.   

 Ennél jóval nagyobb örömet tartogatott számomra Monalti és Sorti szerzőpáros Veritás 

című regénye. A vallástörténész feleség és zenetörténész férj még az egyetemen találkozott, 

eleinte újságíróként borzolták a kedélyeket, de mióta belevágtak regényciklusukba, csak az 

írásnak (és az ehhez szükséges kutatásnak) szentelik életüket, amit Rómában és Bécsben élnek 

gyermekeikkel.  Hét kötetre tervezett sorozatuk mindegyike latin címet viselt, amelyek a végén 

egy latin mondatban fognak összegződni. Az eddigiek szerint: Imprimátur secretum, veritás 

mysterium, unicum – a többit még titkolják a szerzők. A Veritás című könyvvel in medias res 

csöppentem a sorozatba, de szerencsére önmagában is élvezhető volt, bár jól megdolgoztatott 

mindkettőnket a csaknem 700 oldalas hosszú szöveg. A XVII-XVIII. század történetéről 

meglepő pletykákkal és előásott új dokumentumokkal megterhelt könyv Otto Melani híres 

kasztrált énekes történetét dolgozta fel, aki XIV. Lajos legügyesebb kémje volt. A titokzatos 

összeesküvésben megismert szereplők közismert történelmi figurák, de egészen más 

megvilágításban kerültek elénk, mint ahogyan mi ismertük őket. A legmerészebb változtatást 

Savoyai Jenő, a hős hadvezér nyerte el, I. József „a Győzedelmesként” emlegetett császár pedig 

az egyetlen normális Habsburg, akinek Károllyal való szembenállása az újítás és a hagyomány 

harcát jelentette. (Igaz, ebben Károly lett a nyertes, aki aztán a Pragmatica Santio-val a 

Habsburgokat is megmentette – de erről már nem esett szó a kötetben) Ellenfelek, ellenségek és 

barátok kavalkádjában találtuk magunkat, hiszen dúlt az örökösödési háború, kémek és 

ellenkémek leskelték a titkokat, miközben a korabeli Bécs és Róma életét is megcsodálhattuk.  A 

könyv igazi csemegéje ez volt, megannyi apró érdekességként megkaptuk a történelmet 

alulnézetben: mit ettek, mit ittak, mit olvastak, mivel szórakoztak. Az ember feje beleszédült a 

sok adatba, egy idő után már csak arra figyeltem, hogy követni tudjam a regény fő csapását. 

Mert a történetet nem Melani naplójából ismerhetjük meg, hanem egyik segítője szemszögéből, 

aki olasz volt, török feleséggel és Bécsben vett nekik Melani kéményseprési jogot, famulusa 

pedig egy bécsi diák volt, aki szintén kém volt, de ez csak a végén derült ki. Véres, sokféle 

halottal és sokféle étellel volt teli a történet, amihez a történész-szerzők nemcsak bibliográfiát 

mellékeltek, hanem a korabeli érdekes újságcikkekből is bemutattak néhányat. Nem tudom, a 

sorozat többi része megvan-e a könyvtárban, de ez önmagában is érdekes olvasmány 

rettenetesen hosszú volt: ők is mindent bele akartak szuszakolni, mint én a regényembe.  

 Endora Welty (1919-2001) is igazi felfedezés volt, pedig őt a XX. század második 

felének legnagyobb amerikai novellistájaként tartják számon, korunk Csehovjaként emlegetik. 

Élettörténete is regényes: egy háztartási alkalmazott lánya volt, de a családtagokkal együtt 

nevelkedett, főiskolát végzett és bár tanárként, újságíróként önállósult, a szülői házba élete 

végéig visszajárt. A ’30-as években először fotóival hívta fel magára a figyelmet: körbejárta és 

lefényképezte Mississipi államot, hogy a válságot megörökítse, amelyek egy része megcsodálható 

ma is az interneten. Eleinte csak fotózgatott, nézelődött, aztán írni kezdett, hiszen a jó 

prózához is szükséges a vizualitás. 1973-ban Pulitzer díjat kapott, meg egy csomó egyebet is 
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bezsebelt. Magyarországon csak egyetlen novelláskötete jelent meg Számkivetett indián 

leányzó címmel: darabjai egyszerűek, póztalanok, mégis mellbevágóak, melyek közül a Kitaposott 

ösvény különösen tetszett.  

 John Wain (1925-1994) angol költő és regényíró, Oxfordban végzett, egy vidéki 

egyetemen lett oktató, miközben irogatott. Sikerei nyomán aztán megvált a tanítástól, csak az 

irodalomnak élt. Egyike ő az ’50-es évek „dühös fiataljainak”, akik életmódjukkal és írásaikkal 

támadták a megmerevedett, konzervatív szemléletet. Jancsi műfordítása jóvoltából ismerem az 

egyik novelláját (Vacsora Mr. White-nál), amelyben az angol felsőbbrendűségnek adott egy 

fricskát. Most egy csodaszép könyvet olvastam tőle Tél a hegyekben címmel – sok életrajzi 

áthallással – Nagy-Britannia nemzetiségeinek ébredéséről. A főhős egy filológus, aki a kelta 

nyelvekkel foglalkozik. Egy hónapos alkotói szabadságot vett ki, elment Walesbe, hogy 

„megtanulja a nyelvet” és megpályázhasson egy állást az upsalai egyetemen. Egy 

autóbuszvezetőnél kalauzi feladatot vállalt és gyakorta járt a kocsmába, ahol belekeveredett a 

helyi harcokba, amiért fizikálisan is szenvedett.  A végén győztek a helyi erők: visszakapták 

autóbuszaikat, még ha ez a győzelem perspektívájában pirrhuszinak is bizonyult. Főhősünk 

eközben nemcsak a nyelvet sajátította el, rátalált Jennyre is, vele – és két gyermekével – 

kezdett új életet Londonban, és nem Upsalában. Izgalmas (és szép) volt a regény mindkét 

vonulata: a társadalmi és a személyes is. Wain figurái jól kidolgozottak, a sztorival mindvégig 

lekötötte a figyelmemet, gördülékeny stílusával a könyvhöz láncolt. Egy egészen másféle világról 

adott hírt, és kiderült: a nacionalizmus mindenütt egyforma: a skótok, walesiek, bretonok 

nemcsak az angolokat, egymást is utálták, de a Kelta Költők Fesztiválja összebékítette őket. 

Legalább is a bárdokat, mert a politikusokat kizárták onnan, hogy máshol hőbörögjenek. Milyen 

egyszerű lehetne a megoldás…. 

 Vera Panova (1905-1973) ugyanakkor született, mint József Attila, de más Oroszország, 

és más Magyarország a XX. század elején. Vera Panova az iskolapadból esett be a forradalom 

utáni Szovjet-Oroszországba, majd Szovjetunióba. Mindenféle címkézők, akik nemcsak nálunk, 

ott is működnek, a rendszer szócsövének tartották, erről nem tudtam, igaz, csak a Messzi utca 

című gyermektörténetét ismertem eleddig. A Szentimentális regény című művét 1980-ban adták 

ki az Uzsgorodnak becézett Ungváron, élete kezdeteiről szólt benne áttételesen. Főhőse egy fiú, 

aki egyszerre tanulta a szovjetrendszert, az újságírást és a felnőttséget. Érdekes volt 

visszatérni a kezdetekhez, hiszen még ott volt a régi rend jó néhány maradványa és már 

születőben volt az új is – Ulickája motívumai itt is visszaköszöntek, ha nem is olyan erőszakosan, 

mint nála. Sok-sok apró észrevétele mellett impresszionista látásmódja tetszett leginkább, 

amiből a regény cselekménye kialakult. 

 Elisabeth Gaskell (1810-1865) Phillis című könyvét meglátva, Janus Pannonius kicsi 

Phillise rezgett a lelkemben, meg olyan kis kedves, kézbe illő volt a kötet is. Nem tudtam, hogy az 

írónő is az angol regényírás kiválósága, a viktoriánus Anglia szeretnivaló alkotója, akit szoros 

barátság fűzött Charlotte Brontéhoz. Regénye megejtően egyszerű: egy fiatal lány ártatlanul 

bimbózó, majd meghiúsuló szerelmét ábrázolta asszonyi melegséggel, megértő humorral. A 

történet telve volt csodálatos természetleírásokkal, szeretetreméltó emberekkel. Az ipari 

forradalom korában a vidéki életet dicsérte: regényének színtere Közép-Anglia napsütötte, 

szénaillatú tája igazi pasztorális környezet, mintha az antik aranykorba tértünk volna vissza. 

Ennek emlegetése nem véletlen, hiszen Phillist, a fiatal lányt apja vezette be az ókori 

auktorokba, anyja pedig háztartási ismeretekkel vértezte fel. A nagy vasútépítési lázban feltűnő 

unokatestvér ismertette meg főnökével, akivel kölcsönösen egymásba szerettek. Amikor azonban 

a fiút a munkája Kanadába szólította, elfelejtkezett Phillisről, megnősült, amibe a hátrahagyott 

ifjú hölgy belebetegedett. De a szép táj, a munka, az emberi szeretet idővel meggyógyította, 

csak a régi kedélyét nem kapta vissza többet, azt elvitte a szerelem. Levegős, szép olvasmány 

volt Gaskell írása, napfényesebb a világa, mint a Brontéknak, keresni fogom ezután.  
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 A magyar klasszikusokat Sárközi György (1899-1945) – Levente bátyám nagy 

kedvencének – Mint oldott kéve című történelmi regénye képviselte. Sárközit eleinte csak 

költőként tartottam számon, de a Válasz című folyóirattal, melyet feleségével: Molnár Mártával80 

– Molnár Ferenc lányával – szerkesztett,  a két háború közti Magyarországon a népi írók 

mozgalmának  szervezője is volt. Tragikus véget ért: munkaszolgálatosként 1945-ben éhen halt a 

balfi táborban, ahova Szerb Antallal és Halász Gáborral került. A regény szép kiadását az aradi 

emlékmű egyik síró nőalakja nyitja, hát ilyen szomorú a regény is: a romantikus hajlamú, de kissé 

egocentrikus főhősnek, Mednyánszky Cézárnak – és nemzedéktársainak – szomorú élet jutott. A 

család legkisebb tagjaként szülei – hajlamai ellenére – papi pályára adták, hogy a birtok, amit a 

legidősebb örökölt, ne aprózódjék. (Középső bátyjának így jutott a katonai pálya.) Mire elvégezte 

tanulmányait, beletörődött a sorsába, pappá szentelték és a Felvidék egyik tót falujába került. 

1848-ban – miként két bátyja – ő is beállt a honvédseregbe tábori papként. A tisztek között a 

harcok szünetében a kártya és az ivás járta, és az ismert történelmi személyek – Görgei, Teleki, 

Kossuth, stb - is negatívabb fénnyel ábrázolódtak, mint ahogyan Jókainál megszoktuk. Cézár a 

bukás után először haza menekült, majd a családi összefogás kijuttatta Franciaországba, ahol 

anyja rokonai életek. Eleinte itt is egy ivó-kártyázó kompánia fogadta be, ráadásul vallásos 

hitében is újra megingott. A szerelmi kísértések megválthatták volna, de azoktól elmenekült. A 

szüleitől kapott pénzzel kereskedelmi vállalkozásba kezdett: árujával nagy nehézségek közepette 

eljutott Ausztráliába, de ott kifosztották és a fél karját is elvesztette. Egyetlen útja maradt, az 

öngyilkosság: a barátjától kapott méreggel szembenéző Cézár alakjával zárult a történet. Ez 

bizony egészen más világ volt, a saját - és a magyar - poklot megjáró Cézár ilyennek festette le. 

Sárközi jó író volt, a ’30–as évek Magyarországán ő sem lehetett optimista, és a történelmi 

események őt igazolták. De a regény tiszta, emelkedett nyelve üdítően hatott rám, milyen kár, 

hogy ennek már nem lehet folytatása…. 

 Pálóczi Horváth Lajos (1904-1974) meg édesapám nemzedéktársa, csak ő nemesi, apám 

meg paraszti családba született, ami nagy különbséget jelentett akkoriban, többek között 10 

évvel kevesebb életet. Álompákász című regénye alcímében felvállalja származását (Egy dzsentri 

gyermekkora), de írója mégsem volt tipikus dzsentri, hiszen nemcsak ő, fiútestvérei is egyetemet 

végeztek: fordítóként, gépészmérnökként, vagy vegyészként éltek. Pálóczi emlékirata valójában 

kulcsregény, amiben a Pálócziak Forbáthként, a Horthyak – édesanyja a később kormányzó 

másodunkatestvére volt – Kürthyként jelentek meg, Beregszász pedig Porogja, Porog vármegye 

székhelyeként. Az író családja és maga történetét akarta elbeszélni 9 kötetben, amiből csak 6 

készült el, amikor 70 évesen egy utcai balesetben meghalt. Ennek a regényciklusnak első része az 

Álompákász, amit a család mai leszármazottai közül Vitányi Iván és Szunyogh Szabolcs rendezett 

sajtó alá. Érdekes volt, mert lapjain egy különleges élettel találkozhattam.  Pálóczi Horváth Lajos 

sokféle tehetséget kapott: kiváló emlékezőképességet, a nyelv, a zene és a matematika terén 

különleges tudást. Közgazdász lett, 10 nyelven beszélt, zenét szerzett, és Kodály és Bartók 

nyomán népdalokat gyűjtött. Élete összefonódott a magyar történelemmel: gyermekfejjel harcolt 

az I. világháborúban, átélte ’19 nyarát és őszét, a családi tradíciók az ellenforradalmárok közé 

sorolták, de a ’20-as években gondolkodó egyetemistaként csalódott, a népi írók között találta 

meg magát, ahonnan eljutott a kommunistákkal való együttműködésig. Kellemes társasági 

emberként népszerű volt, és tartása is volt: 1944 őszén Veres Pétert és az antifasiszta érzelmű 

Coburg herceget egyidejűleg bújtatta, amiért ’45 után kitüntették, majd Rákosi idején börtönbe 

zárták. 1956-ban szabadult, utána fordítóként dolgozott, és a börtönben, fejben elkezdett 

regényciklusát írta. Saját életén túl a család történetét is összegezte: az összetartozást a 

hatalmas névnapok, szüretek, disznóölések jelezték, ahol az ellenfelek is megjelentek és 

                                                 
80  Molnár Ferenc lánya, Molnár Márta is érdekes alakja a magyar irodalomtörténetnek. Amikor 

nyugdíjas lettem, felderítettem az élettörténetét, mindent elolvastam, amit lehetett, de legnagyobb hatással 

fiának, Sárközi Mátyásnak hozzá írott levelei voltak rám. 
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hatalmas szócsatákat vívtak, vagy kibékültek. A történet első kötete is számtalan emberi sorsot 

villantott fel, akik között többségben a hagyományos értelemben vett dzsentrik voltak, de ott 

volt Pálóczi Mária81 is, aki vagyonát a sárospataki kollégiumra hagyta, emiatt családtagjai is 

bolondnak tartották. Élvezetes leírások, érdekes szereplők, a napi élet milyensége és a 

természet szépsége keveredett Pálóczi regényében, melyet érdeklődésének megfelelően magyar, 

ruszin, tót és cigány néprajzi érdekességekkel, irodalmi szemelvényekkel tett élővé. Élvezetes, 

remek olvasmány volt, jó volna elolvasni egész regényciklusát, ki tudja, kiadják-e? Számomra ez 

lett a hónap könyve, nem az azonosulás miatt, hanem a tőle merített információk jogán.  

 A verseket – eleinte azt hittem – ebben a hónapban csak a Vidám versek című, Szele 

Ágnes által készített összeállítás fogja képviselni, ami a Sziget Verseskönyvek egyik darabjaként 

került forgalomba. A magyar és világirodalom ebben feltűnő versei szelíd derűt, iróniát, vaskos 

humort hordoztak, jókedvre derítettek akkor is, ha többnyire ismerősök voltak számomra. 

Eleinte izgatott, hogy miért vannak a ciklusok, ha nem lehet azok logikáját felfedni, de aztán 

ezzel nem foglalkoztam, csak élveztem a régieket és az új felfedezéseket: pl. azt, hogy Varró 

Dani limerickjeinek Edward Lear volt a forrása. Egyszer majd én is összeálltok a magam 

kedvenceiből egy ilyen kötetet, hagy lássam őket együtt.  

 

A bestsellereket az ügyeletes tehetségnek kikiáltott spanyol Paulo Coelhoval nyitom, most 

találkoztam vele először, s most sem a nevére, hanem a könyv címlapján lévő szép festményre 

figyeltem fel, ami Jeruzsálemet ábrázolta. Coelho számos irodalmi díj mellett igazi Guinnes-

rekorder: 168 ország 78 nyelvére, tehát a legtöbb nyelvre lefordított szerzőként 145 millió 

példányban jelent meg. A címadó Accrai kézirat82valóban létezik, nem is egy, hanem 150 

másolatban, amelyek egy részét a Kopt Múzeum őrzi. De Coelho regénye – vagy minek nevezzem – 

nem erről szólt. Az 1099-es keresztes hadjárat idejére tért vissza, amikor Jeruzsálem 

elfoglalása már küszöbön állt. A Kopt nevű vallási vezető arra a térre gyűjtötte össze a városban 

élő keresztényeket, muzulmánokat, és zsidókat, ahol annak idején Jézusról döntött Pilátus, de a 

keresztesek várható másnapi támadása helyett a mindennapok nehézségeiben rejtőző tudásról 

beszélt: a harcról, a változásról, a bölcsességről, a félelemről, a szépségről, a szerelemről és a 

hűségről. Örök témák ezek, érthető és világos stílusban, de olyan spirituális felhanggal, amit nem 

kedvelek. Az élet értelme, az emberi lélek keveredik különféle vallási filozófiákkal, misztikummal 

úgy, hogy a bölcsesség lehelete hassa át a könyvet. Majd megpróbálkozom egy másik Coelhóval… 

Jennifer Donelly (1963-) amerikai írónő Északi fény című regényét ugyanaz az 1906-os 

gyilkosság ihlette, mint Dreiser Amerikai tragédiáját, de igazán nem arról szól, hanem a 16 éves 

Mattie Gokey belső vívódásáról: hogyan fogadja el tehetsége kibontakoztatásához azt a főiskolai 

ösztöndíjat, amit tanárnője, az inkognitóban falujukban tanító költő:  Emily Baxter szerzett 

számára. Választania kellett, hogy Royal mellett vállalja a hagyományos farmer feleség szerepét, 

vagy álmai után megy, és írónő lesz. A gyilkosság csak annyi szerepet kapott a döntésében, hogy 

Grace Brown a hotelben dolgozó lányra bízta azokat a leveleket, amelyeket a vőlegényével 

váltott, s amelyekből az is kiderült, miért kellett a lánynak meghalnia. Mattie döntését ez a tény 

nagyban segítette: a leveleket átadta a nyomozóknak, ő és néger iskolatársa – a tanárnő másik 

felfedezettje – elfogadták a továbblépés lehetőségét és ráléptek saját útjukra. A fő 

cselekményszál mellett számtalan érdekesség volt a szegény farmerek életéről, egy kicsit ez 

másik oldala Mitschell könyvének: a sok gyerek, a szegénység, a szabad négersors (Weawer 

                                                 
81  Ő a mi – Matyi szavai szerint - Máhiánk, ahova vendégségbe jártunk  A tudás istennőjeként álló  

sulikerti emlékszobrához mindkét unokánk nagyon kötődött, nem annyira eszmeisége vonzotta őket akkoriban, 

hanem az a kallantyús ajtó, amivel ott találkoztak életükben először. 
82  Accrai kézirat: i.e. 70-ből származik, Felső-Egyiptomban egy barlangban találták meg ezt is, mint a 

Holt-tengeri tekercseket. A Murátori kódex elvei szerint nem kanonizálták, mert nő írta, s mert úgy mutatta be 

Jézust, mint aki tisztában volt isteni küldetésével, ezzel kevésbé volt gyötrő szenvedéstörténete. Az irat sorsa 

önmagában is megérne egy regényt… 
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története) nemcsak örömet, gondot is jelentett a hagyományos északi értékrendben, ahol a nők 

szellemi kiemelkedése még éppen csak megkezdődött. (ld. Emily Baxter külön történetét! ) 

Elizabeth Kim egy vietnami anya és egy amerikai katona gyermeke, vagy legalább is úgy 

tűnik az egyes szám első személyben elmesélt Tízezer könnycseppet elolvasva. Az Egy távol-

keleti nő emlékirata az ’50-es években indult, amikor az egyik bátor lány szembeszállt a 

hagyományokkal, elment Szöulba, önállósult. Itt ismerkedett meg azzal a katonával, akibe 

beleszeretett, de a fiú hazatért Amerikába. A terhes lány kénytelen visszatérni falujába, hogy 

ott nevelje fel a gyermekét, de az apja és a bátyja – saját erkölcsi magaslatukról – felakasztotta, 

gyermekét pedig beadták az árvaházba. Kim további élete is tragikus, mert ugyan Amerikába 

kerül, de örökbefogadó szülei a sivatagbeli kisváros bigott vallási vezetői. A lány gyermekkorát a 

nevelőszülők saját embertelen törvényeikkel keserítették meg, majd feleségül adták egyik 

munkatársukhoz, aki verte, megalázta, stb. Lánya születése után aztán ő is, mint a szülőanyja, 

fellázadt: elköltözött férjétől, önállósult szüleitől és éjt-nappallá téve dolgozott, hogy lányát 

felnevelhesse. Csak a meditációk és az irodalom tartották benne a lelket, s csak amikor 

főiskolássá lett a lánya, akkor engedte meg magának régi vágyát: a versírást. Fájdalmas 

olvasmány volt az emberi butaságról és kegyetlenségről. Meg arról, hogy vannak nagyon nagy 

erejű asszonyok is. 

 Leo Kessler Acélkarmok címmel háborús történetet írt: Hitler egyik elit egységének 

történetét mutatta meg a kurszki csatában. Ez is része egy sorozatnak, amelyben a német 

szerző idézi fel a II. világháború eseményeit. Nem tetszett, mert durva hangnemű volt, a háború 

iszonyatát csak közhelyekkel adta vissza. Szimonov karaktereihez szokva taszított ez a világ, 

nem adott számomra semmi új ismeretet, a műszaki paraméterekkel én nem tudok mit kezdeni.   

Paul Sussmann (1966-2012) angol régészként Egyiptomban dolgozott évekig, aztán 

újságíró és író lett: könyvei révén éppen elérte a siker, amikor váratlanul meghalt szívrohamban.  

A jeruzsálemi templom titkát mégis jó érzéssel olvastam, egyszerre volt krimi, régészeti 

kirándulás és lecke a történelemről: a koncentrációs táborokról, a nácikról, az arabok és zsidók 

együttéléséről. Egyébként is szeretem azokat a könyveket, amelyek térképpel kezdődnek, itt ez 

is megvolt. Jeruzsálem térképe emlékeztetett az ottani konfliktusok eredőjére: az arabok, a 

zsidók és a keresztények szent helyeinek egybeesésére. Emiatt nincs béke az olajfák alatt. 

Khalifa egyiptomi rendőrnek mégis együtt kellett dolgoznia Ben-Roi izraeli rendőrrel és Kaylával, 

a palesztin újságíróval, amikor egy gyilkosság szálait ki akarták bogozni. Közben kiderült, hogy a 

háttérben az ősi jeruzsálemi templom menorájáért – gyertyatartójáért - folyik a harc, s a 

béketárgyalásokat a palesztinok orosz-zsidó vezetője (!), Har-Zion – és az ő kéme, Kayla -  

akadályozza leginkább. A két rendőr - sok nehézség után - megtalálta a közös hangot és a 

menorát, de az utóbbit nem adták vissza a zsidóknak, mert – úgy vélték - a mai emberek még nem 

elég érettek a birtoklásához. A regény végén kis szószedet volt a témához kapcsolódóan, ami 

önmagában is jó olvasmány volt. A sokat emlegetett Karkadyra – a hibiszkusz levélből való teára - 

éppen olyan kíváncsi lettem, mint az egyiptomi ánizsos italra, a Yansoora, de hát ezekért oda 

kellene menni, nem lehet őket egy távoli fotelből kóstolgatni. 

Jess Walter könyve az 1980-as amerikai elnökválasztás idején  játszódott: Vince 

Camdem  volt A védett tanú. New Yorkból a maffia elől menekítették ide, de aztán kiderült: kis 

piti tolvaj volt, akitől védőügyvédje a húgát féltette, és így szabadult meg tőle. Vince 

fánksütőként dolgozott, de itt is árult drogot, vitte a szolid kis bankkártya üzletét, de amikor 

megjelent a Roy nevű gengszter, azt hitte, lebukott. Megijedt, mert megszerette az itteni 

nyugis életét, a kisvárost, New Yorkba ment, ahova az egyik kisvárosi rendőr is követte, mint a 

helyi gyilkosság gyanúsítottját. Tisztázta magát régi balhéjában, s mire visszatért, az ottani 

gyilkost is elkapták. A végén megvívta a maga harcát Royjal, megvédte szerelme, Beth életét, és 

elment szavazni: életében először megtehette, mert éppen nem ült börtönben. Izgalmat és 

meghatódást ígért a könyv hátlapja, de azt nem kaptam meg tőle.  
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Ebben a hónapban Wales után Skóciába is eljutottam M.C. Beaton, az Agatha Raisin- 

könyvek írónője jóvoltából, melynek a Hamish Macbeth és az eljegyzési vendég volt az első 

darabja. Szimpatikus fickó volt a langaléta Hamish őrmester, aki tyúkokat és disznót tartott a 

rendőrőrsön, ennivalót koldult – mert minden jövedelmét elküldte szüleinek -, de kiváló céllövő, 

igazi Holmes-i elme és a helybeli skót-felföldi gróf lányába, Priscillába volt szerelmes. A történet 

Priscilla eljegyzésével kezdődött, akinek a vőlegénye, Henry, jó nevű író, legutóbbi darabját 

Londonban kultúrtörténeti eseményszámként ünnepelték. Priscilla szülei örültek a frigynek, mert 

nem nézték jó szemmel, hogy lányuk a falubeliekkel keveredett. De kiderült, hogy az eljegyzést 

Priscilla csak szülei megnyugtatására szervezte, valójában Hamish volt a szerelme, akit a grófék 

mélyen lenéztek, pedig lányuk minden bajában nála talált vigaszra. Baj pedig volt elegendő, hiszen 

szülei kastélyába érkező vendégek egyikét meggyilkolták, és az eljegyzésre összegyűlt kékvérű 

vendégek egymást sem bírták elviselni: pletykák, intrikák játékával szórakoztatták magukat. Nem 

véletlen, hogy Priscilla kilógott közülük, hogy jobban érezte magát a falubeliek társaságában.  

Közben a vőlegényről kiderült, hogy sikerdarabját lopta, és emiatt tette el láb alól a riválisát.  

Mire a könyv végére értem, ki ki megtalálta a maga párját és helyét. Könnyed, jó olvasmány volt, a 

kelta költők fesztiválja ebben is megfelelő szerepet kapott, hiszen az egy valóban létező 

esemény Edinboróban…. 

Angeles Casa Sziszi könyve alcímében egy császárnő naplóját ígérte, de ezzel le is 

bukott, hiszen azt – Sziszi kérésére – barátnője, Ferenczy Ida elégette.  Tehát egy fiktív napló a 

spanyol történész írása, aki dokumentumokból és egyéb segédanyagok alapján megálmodta Ferenc 

József feleségének tragikus történetét. Elég kegyetlen sors jutott neki: 16 évesen szülei 

eladták- „Egy császári kérőt nem lehet kikosarazni” – s az a lány, aki élete első felében emberi 

módon, szabadon nevelkedett, bekerült a császári udvar embertelen protokolljába, amire anyósa 

még rátett egy lapáttal: megalázta, gyermekeit elvette, szabad prédának tekintette a maga és 

barátnői szórakoztatására. A könyv szerint aztán Sziszi megtalálta a maga kiskapuját, élete 

végéig barátságban maradt a császárral – még szerelmi életében is segítette -, de utazott, 

hegyet mászott, lovagolt, tornázott, szabadon élt… Előképe lett ő Dianának: ugyanazon gondok és 

menekülési módok jutottak nekik, de akkoriban még talán a sajtó nem volt annyira rámenős, mint 

manapság. A szerelmi életéről nem esett szó, Andrássy helyett egy angol lorddal való 

kapcsolatára célozgatott az írónő, akit Midletonnnak hívtak és lángoló vörös haja volt – s 

mellesleg ő hagyta ott Sziszit… Magyarbarátsága kellő hangsúlyt kapott, de az egész könyv 

spanyol szemlélettel íródott, más apróságok kaptak benne elsőbbséget, nem azok, amiket mi 

szerettünk a lázadó császárnéban. Minden esetre Sziszi 180 év múlva is élő, erre ez a könyv jó 

példa… 

 

A magyar női szerzőket egy régi ismerős, Schaffer Erzsébet83 nagyon szép külsejű könyve 

nyitja A szőlővirág illata címmel, de sok újat nem tartalmazott: kedves történetek, mesék 

füzére, melyek éppen olyan felszínesek, mint amilyeneket a Nők Lapjában olvasni lehet tőle. Csak 

a hangulatuk különleges: a Balaton, a vidék szépsége, a pincék hűvöse, a természet szépsége 

megfogott, s néhány napra elkísért.   

Kóváry Anett Mindjárt harminc című könyvének első 150-200 oldalát olvasva azt hittem: 

rátaláltam egy nagyszerű magyar nőíróra. Ráadásul földink is, Olaszliszkáról származik, 

felvillantott zempléni színeivel megsimogatta a szívemet. De aztán kiszerettem belőle, mert 

ismételte önmagát, felerősödött a szövegben az alpáriság és bár főhőse, Végvári Vanda eljutott 

a célig, én beleuntam az olvasásba. Az is lehet persze, hogy igazán a téma nem izgatott: majdnem 

harminc évesen két válás után is egyedül volt a főhős, közben a biológiai órája ketyegett, űzte a 

szerelmet, de nem akadt rá … Kiábrándulásomhoz hozzájárult az is, hogy a regény második 

                                                 
83  Nincsen umlautos betűm, így aztán nem írtam helyesen a nevét, átírva meg olyan bizarr: Schaeffer – 

nem?! 
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felében megnövekedtek az autóversenyzős részek, amit nem szeretek. Közben az utalásokból 

rájöttem, hogy ismerem az írónőt a hírekből: egy kereskedelmi rádióban volt sikeres 

hírszerkesztő, amikor minden magyarázat nélkül váratlanul kirúgták. Ekkor kezdett el írni. Jó a 

stílusa, a humora, az öniróniája is tetszett, de a fejezetcímek zavartak: nem adtak hozzá semmit 

a történethez, és a szerkesztés szempontjából sem volt szerepük. Azzal is feldühített, hogy nem 

Zemplént, hanem Borsodot emlegetett – ki volt a tanítója, ha nem tudja megkülönböztetni ezt a 

két tájegységet?! Szóval csak egy elvetélt tehetségre találtam rá, akinek egy mai Kazinczy 

mondhatta volna: „tűzbe felét” – sok az 500 oldal - s jer vár az Olimposz. Kicsit azért sajnálom 

ezt a lehetőséget… 

Rados Virág (1967-) tanár, újságíró, In flagranti címmel közreadott novellaregényében 

21 női sors bemutatásával a női nem férfiügyeit járta körül. A történetek egymáshoz is 

kapcsolódtak, a szereplők átjártak egyikből a másikba, s az a végső konklúzója, hogy tökéletes 

férfi nincs, a csajok vagy magukra maradnak, vagy kompromisszumot kötnek. Csak hát ez a 

címmel nem volt összhangban, mert az in flagranti tettenérést jelent, vagy a szerelmet akarta 

rajtakapni?! Ez is olyan téma, ami engem már nem izgat, s főként nem ezek a típusok, akiket 

felmutatott Rados Virág. Viszont a könyv kiállítása nagyon szép volt, címlapján a szerző nevéhez 

illően egy szál virág, ami körül méhecskék döngicséltek, s a felirat domborított, lila betűkkel … 

Minden adott volt, hogy elkapjon a könyv iránti vágy… Írói honlapjára is rátaláltam, tetszett,  

mert ajánlás, versek és fotók voltak rajta. A regénye nem jött be, pedig az nála gyógyító kúra: 

rákos volt, meg mániás depressziós, most itt van: dolgom van, írnom kell. Kívánom, hogy jobb 

témákra is ráakadjon… 

Bessenyei Nórát (1969-2006) nem jegyzik az irodalomtörténetek, kötete sincs, csak 10 

füzetnyi verse, amit 13 éves kora óta titokban, de szorgalmasan írogatott… Most azokat 

böngészem, és remélem, lesz erőm összeállítani belőle egy olyan kötetet, ami nemcsak az ő 

tehetségét mutatná meg, hanem a mai olvasónak is örömet szerezne. Versei közül egyet ide is 

illesztek kóstolába: 

 

…      Tizenhat éves vagyok 

 

     Játszom  

      éj feketeségével 

      kihunyó vágyakkal 

      kihűlő ágyakkal 

     keservesen pörgetem álmaimat 

     színes gömbjük szikrázza 

      valamennyi szép szerelmi élet! 

     Tizenhat évesek vagyunk! 

     Játszunk 

     sziréna jajával 

     jövő szárnyával 

     önpusztítással 

 

     a felnőttek már vesztették 

     lelküket, őrzik kapuikat, 

     koplalják szívüket 

     és a napok múlása 

     rakódik 

     miként vízkő kannára 

      agyukra. 
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     De még tizenhat évünk 

     talán nem fáradságával 

     várunk 

     a várakozás és nem 

     életünk fémének önkezű 

     kalapálása 

     ivódott be szöveteinkbe. 

 

 

     Egy nagy hit harangzúgása helyett 

      sok kicsi 

       csilingel, 

     szétfoszlik erőnk, 

     keresztül-kasul huzogatunk 

     vérvörös csíkokat 

     a jelen hűvös fehér falára 

     tilos ráfestenünk izzó 

     vad vágyainkat 

     furcsa, lusta életünkben 

      csak fehér fal kevés. 

     Nem hiszünk a lehetőségekben, 

     őket kimerítették csörömpölő 

     tetteikkel atyáink, 

     és nekünk  

     hordtak 

     langyos 

     mocsaras  

tavat belőle. 

Kék ég alatt 

nevető füstfelhők? 

Doboló zajban 

értelmetlen dallamok? 

Odavetették nekünk 

á jövőt. 

Álmodjunk róla édesen! 

De álmunk pihe-puha 

halmocskáján túl 

lépnünk nem szabad 

és nem is lehet. 

Különféle hitek 

ködös homályába 

merülve hazudunk:  

nincs tiszta szép eszme 

az eszed az egyetlen 

ami menthet 

     mert  

      élned 

       kell, 

 

     gyermekszívű világ, 
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      várj, míg felnősz 

     és akkor tervezed jövőd 

      mert most 

      csak forogni akarsz 

 

     játékosan, kábultan, 

      hűvös, tiszta 

     keringésed ideje 

      messze van 

 

 

 

 

   OKTÓBER HAVA 

 
ELOLVASOTT KÖNYVEK LISTÁJA 

 
 Mc Collough: Az októberi ló I.-II. Baldicci: A hetedik 

 Vészíts Andrea: Apapa regénye Veszjolij: Véráztatta Oroszország 

 Pénelope Fitzgerald:A könyvesbolt Parrado: Csoda az Andokban 

 Hamilton: Kínai kémek   Zara: Vallomás korbácsütésre 

 Voznyeszenszkij: Párbeszéd  Janke: Hajrá magyarok! 

 Bessenyei Nóri: Napbanéző  Eriksson: Burundi hercegnője 

 Antony: Mindörökre   Karen Roberts: Tengerparti rém 

 Forster: Szoba kilátással  Adler: A rózsák háborúja 

 Readers Válogatott könyvek  Vidal: Burr ezredes… 

 Gallo: Mathilde - Mariella – Sarah Pedagógus Arcképcsarnok 12. kötet 

    Roughan: Hazug ígéret 

 

Szép hónap volt az október, Matyi84születésnapja miatt, meg azért, mert mindkét gyermekünk 

családostól itthon volt: Petiék kevesebb, Mártiék több napot töltöttek velünk, feltöltődtünk, 

karácsonyig talán kibírjuk. Kisunokáink egyre jobban ráhangolódnak szüleik kedvenc kajáira – 

Szabi a töltött káposztára, Matyi a milánóira és a bölényhúsra, nagyokat sétáltunk, ahol Jancsi 

felavathatta a Mártitól kapott kapucnis bőrkabátját és én is a Lenkétől örökölt kívül-belül 

hordható amerikás télikabátomat. Olvasás és filmnézés terén nem értem el a szokott átlagomat, 

mert Bessenyei Nóri versei rabul ejtettek: két hónapja csak azokat böngészem. Összeállítottam 

az összest felölelő sárga sorozatom85újabb darabját – újból meglátogató édesanyja nagy örömére 

                                                 
84  Gyermekeim könyvében nagyon kevés van Matyiról, hiszen még kicsi volt a megírásakor, de most 

elolvastam a mindazt és megcsodáltam a képeket. Milyen érdekes, már öklömnyi korában már benne volt  a mai 

énje: élvezte  a világ felfedezését ”Jó neked a mai napod?” kérdezte tőlem, mert úgy tudott hízelegni, ahogyan 

az apukája anno…A legjobban most az tetszett, mert már el is felejtkeztem róla, hogy amikor a természet lágy 

ölén végeztük a dolgunkat, felfedezte, hogy énekel a feneke! (Márti csak azt tudta ilyen korában, hogy az neki 

lyukas...) Azóta pedig be sem áll a szája, nem a feneke, ő maga énekel és hízeleg, ha nem is olyan direkt módon, 

mint picinyke korában: Kis Mamukám, szejetlek, téged szejetlek a legjobb világon. Örülök, hogy ebben a legjobb 

világba én is beleférek….  
85  Ezek az én konpilációim, nagyon büszke vagyok rájuk, hiszen régi újságokból úgy szedegettem össze 

az anyagukat, és ezzel megmentettem őket az enyészettől. Kár, hogy más nem fogja ezeket olvasni, bár az 
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- és válogatott kötetét, megírtam róla az esszémet is, ami még a Martinák-Műhelybe 

bekerülhetett, mert ebben a hónapban küldtem el Zimonyi Géza barátomnak Pécsre, ahol a 

nyomdája működik. A regényemről még nincs semmi hír, de várok, türelmesen… Nem, ez így nem 

igaz, mert egyre türelmetlenebb vagyok, pedig azzal sem leszünk előrébb! Azért nem 

panaszkodom, volt néhány szép könyvélményem ebben a hónapban.  

 

A klasszikusokat  a történelem uralta: az ókori Rómában, a francia történelemben, az amerikai és 

az orosz polgárháborúban jártam. Mc Collough ókori regénysorával nyitok, mert nagy hatással 

volt rám Az októberi ló. Ez a szerzőnek a köztársasági Rómáról írott hat kötetének befejező 2 

kötete, melyben Caesar halálát és következményeit dolgozta fel. Az ausztrál szerző teljesen új 

arcáról mutatkozott be ebben a regényében, hatalmas vállalkozása lenyűgözött, a térképekkel, 

szómagyarázatokkal megerősítette korábbi ismereteimet, és felidézte azt a világot minden 

szépségével és gyötrelmével egy nagyszerű olvasmány formájában. A cím újdonságként hatott, 

vagy már elfelejtettem, hogy a kocsiversenyek sorában az október idusán tartott 

különlegességnek számított: a győztes lovat feláldozták az isteneknek, fejéért pedig brutális 

szertartással vívtak meg a városlakók. Ez lett Caesar metaforája, akinek az alakja sokkal 

rokonszenvesebb volt, mint az Antoniusé, a Shakespeare-i forma itt visszájára fordult. 

Emelkedettség és brutalitás egyaránt jellemezte ezt a kort, amit források alapján – Plutarchos, 

Suetonius, Caesar, Cassius Dio, Cicero – mutatott be, amelyeket azért szabadon kezelt, mert így 

tudott dolgokat megmagyarázni (pl. Caesar csizmamániáját, Octavianus viselkedését). A 

polgárháborúban megrokkanó és veszélybe kerülő államba életet lehelő író csak annyit torzított 

rajta, amit felkészültségének korlátai elkerülhetetlenné tettek. Egyszerű volt a módszere: 

belebújt szereplői fejébe, a fennmaradt római szobrok alapján testet talált nekik, és 

végigbolyongta érzelmeik labirintusát. Körüljárható, bonyolult személyiségeket és hihető 

alakokat teremtett, akik az általam ismert történetben mozogtak, így hát élvezettel olvastam. 

Pedig nem jelent meg a szellem a philippi csata előtt, Caesar nem mondott semmit gyilkosainak és 

Antoniusnak sem volt az a híres beszéde, mert arról a források nem szóltak, azok Shakespeare 

találmányai. Gyilkos viták, véres csaták jellemezték ezt az időszakot, melyet a szerző jóvoltából 

hús-vér személyek vívtak meg: az aktív Caesar és a tüzes Kleopatra mellett hátborzongató 

családi drámák is megjelentek. Köztük a legérdekesebb Brutus házassága volt, mert a felesége, 

Portia, Cato lánya volt, aki maga is nagy egyéniség. Ismereteimtől talán Antonius alakja tért el 

legjobban, egyszerre volt fenséges és közönséges, de a regény sok száz szereplőjét hitelt 

érdemlően mozgatta a szerző, és olvasmányosan idézte fel Caesar, Gaius Octavius, Cato, Cicero, 

Maecenás és a többiek alakját. Egyelőre nem fogom keresni a korábbi részeit, mert az már túl 

sok lenne, de ezt a két kötetet nagy élvezettel olvastam végig.  

 Max Gallo (1932-) trilógiája ennél nagyobb feladatra vállalkozott: a nagy francia 

forradalomtól a II. világháborúig szaladt keresztül a francia történelmen. Úgy tűnik, a franciák 

is megkezdték a múlt feldolgozását, a trilógia erre példa: 1200 oldalas, szép kiállítású könyvként, 

melynek végén időrendi táblázat foglalta össze a valóságos történelmet, hogy a fikció így a 

helyére kerülhessen.  Az eseményeket, melyet 6 család történetén keresztül bontott ki, az első 

perctől a bankárok mozgatták a szálakat, akik időnként tevőlegesen is irányítottak, nemcsak a 

pénzükkel. Bár férfiakról szólt a történet, az egyes kötetek címadója egy-egy nő, hiszen ők 

mozgatják a szálakat a háttérből és ők lettek az események igazi áldozatai. Az első kötet az 

1792-1848 közötti időszakot ölelte fel - főhőse Maximilien Forestier, aki paraszti sorból 

emelkedett Napóleon tábornokává, és az olasz Mariella mellett a szerelmet is megtalálta. 

Boldogság és borzalom járta át ezt a történetet is: a forradalmak erőszakossága; a háborúk, 

börtönök ilyenek, nem rózsaszín diadalmenetek. A Mathilde címet viselő második kötet az 1848-

                                                                                                                                                         
újhelyieket – Molnár Borbálát, id. Bajusz Józsefet, Darmay Viktort, Szépkúti Miklóst, Németh Pált – egy-egy 

példányban elhelyeztem az ottani könyvtárban. 
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1922 közötti időszakról szól, mely az ipari fejlődés, Párizs világvárossá válásának, III. 

Napóleonnak és az I. világháborúnak volt az ideje, a folytonosságot a marsall unokája, Antoine 

Forestier jelentette. A címadó hölgy nem feleség, hanem egy ünnepelt kurtizán, aki szépsége és 

esze segítségével nagy vagyont szerzett és a politikába is belefolyt. A harmadik kötet Sarah 

címmel az 1925-1945 közötti időszak ideje, de főként a II. világháborút emelte ki a történések 

közül. A címszereplő a partizánként harcoló zsidó nő, aki a marsall újabb leszármazottjának, 

Henry Forestiernek a szeretője, de akinek lengyel felesége révén tovább bővülhetett a 

cselekmény.  A végére belefáradtam az olvasásba, talán a francia nevek miatt, meg sok is volt. 

Pedig a hosszú időtáv miatt a történelem eseményeiből válogatott a szerző, csak a hangsúly nem 

a mindennapokra, hanem a durvaságokra esett: a börtön, az erőszak, a harcok története 

mindenütt egyformán kegyetlen, melyben a nők kiszolgáltatottsága még hangsúlyosabb, bár 

békében ott is csak a férfiak kapcsolt részei voltak.  Max Galloval ez volt az első találkozásom, 

aki az olasz bevándorló apa jóvoltából már franciának született, és minden elismerésem megilleti, 

hiszen íróként, történészként és politikusként hitelesen járta végig a francia történelmet, és 

élvezetet okozott írásával, még ha sok is volt a 3 kötete egyszerre.  

 Gore Vidal (1925-2012) regénye a Burr ezredes utolsó kalandja ezzel szemben igazi 

anti-történelem lett. Az el Gore család a Kennedyek rokonaként politikusokat adott az USÁ-nak, 

de az író a család fekete báránya, mert nemcsak az expanzív politika ellenzője, de ki is teregette 

a családi szennyest: regényeiben leleplezte az intellektuális réteg nélküli amerikai társadalmat. 

Mint Legeza Ilitől megtudtam, Aaron Burr (1756-1838) ezredes története az író USA-

trilógiájának része, aki történelmi személyként a függetlenségi háború hőse, az USA 4. elnöke, 

volt, igazi kalandor és párbajhős. A történetet az ő szemszögéből láttuk, amikor élete végén egy 

ifjú, de tisztességtelen újságírónak elmesélte azt. Vidal alaposan leszedte a keresztvizet az 

amerikai Pantheon hőseiről: Washington nála öntelt, féltékeny, rossz hadvezér, Jefferson 

képmutató és kíméletlen, az amerikai politikai elit korrupt, klikk szellemű. Valószínűleg alaptétele 

miatt alakította így regényét, hiszen Vidal a jelenből ment vissza a múltba, hogy bebizonyítsa: a 

politika 200 év alatt semmit sem változott. Hát ezzel is színesedett az USÁ-ról való képem, jó 

volt olvasni is….  

 Artyom Veszjolij (1899-1938) számomra ismeretlen író volt eddig, akinek története 

érdekesebb volt, mint regénye, a Véráztatta Oroszország. Eredeti neve Kocskurov volt, akinek 

választott írói álneve vidám jelentésű, és nem keserű (Gorkij), vagy szegény (Bednij). Derűsebb 

életszemlélete azonban nem hathatott abban a korban, amikor élt. Majakovszkij köréhez 

tartozott, Majakovszkij önmaga prózai megfelelőjének őt tartotta, közös sorsuk így érthető. 

Első regénye a XVI. századi szabad kozákokról szólt, ez a műve pedig kollektív riportregény a 

polgárháborúról. Levelet küldött a harcokban résztvevőknek, a 30 kg-nyi válaszlevélből 

választotta ki hőseit, akikkel levelezett, vagy személyesen találkozott. Az elkészült fejezeteket 

még megjelenthette 1936-ban, de 1937-ben letartóztatták és 1938-ban ő is a sztálini önkény 

áldozatává vált, mint Majakovszkij. (Az ötvenes években rehabilitálták ugyan, de feltámasztani 

őt sem tudták….) Regénye töredékként is méltó társa Babel és Solohov írásainak, miközben 

egyedi maradt: a prózai szövegben is megjelent a lépcsős tagolás, amikor színek, hangulatok, és 

formák segítségével idézte meg az orosz – szovjet történelem kezdetét. Kritikusai azért 

haragudtak rá, mert a forradalmat ösztönösnek állította be, nem tudatosnak, de kiválasztott 

főhősei őt igazolták. Kegyetlen olvasmány volt ez is, mert a harcok kegyetlensége mindenütt 

egyforma.  

 Ez után Andrej Voznyeszenszkij (1933-2010) kötete, a Párbeszéd a költészetről 

kimondottan üdítően hatott, nemcsak azért mert a nekem kedves Modern Könyvtárban jelent 

meg, hanem mert íróját is szívembe zártam már régen. Ez a könyv nem regény, hanem 8 esszé 

arról, hogy a civilben építész költő mint vélekedett szellemi őseiről, kortársairól, a 

társművészetekről, a fiatalokról, a világról. Nagy élvezettel olvastam az írásokat, mert 

ugyanolyan eredeti és tiszteletlen volt bennük is, mint verseiben, és érdekes képet festett 



 79 

Pliceszkájáról, Cvetájeváról, Paszternákról, akit kisfiú kora óta bálványozott. Igazi impresszív, 

festői, hangulatos írás volt, ahogyan azt egy lírikus tollából elvárja az ember. Elő is kerestem 

gyorsan egyik kötetét, hogy egyik kedves versemet ideillesszem tőle Tóth Judit fordításában: 

 

    „A halált hozó pilulákról? A pontról? 

    Mily fityfene ballada – téma?” 

    S a puskini pontra-golyóra ki gondol? 

 

    Akár furulyák lyukain, ki-be járt a 

    szél, fújt kilyukadt költő-koponyákba. . . . 

 

    A zsarnok a lyukon kifolyatta a vért, 

    a röppálya a mi életünkig elért. 

    De megszűnt az a pont. Van a  - kezdet. 

 

    Mint vasút kapuján, földbe szállsz, oda le: 

    alagút, mely akár puskacső: fekete. . . 

    Halhatatlanság felé vinne?  

    Ismeretlenség felé vinne? 

 

    Nincs halál. Nincs. Se pont. A röppálya süket. 

    Egyenes van és egy, sőt, még egy vetület. 

 

 

 

    A világban egyensúly van, ám de nincs pont, nos, 

    mi leszünk halhatatlanok, 

        ez, ami – pontos.  

 

      

 Penelope Fitzgerald (1916-2000) angol írónő az egy praeraffaelita festőről és a 

szatírikus lapot szerkesztő Knox-fivérekről (nagybátyjairól) írott monográfiák szerzőjeként 

szerzett nevet magának, csak ezek után kezdett szépprózai írásokba. Második regénye volt A 

könyvesbolt című, amelyet A part mentén követett, és ezekért 1979-ben Booker-díjat nyert el: 

népszerű és elismert íróvá vált. Kalandos életének történetéit írta meg regényeiben, hiszen volt 

főiskolai tanár, újságíró a BBC-nél, dolgozott kévéfőzőnőként és könyvesboltban, és 3 

gyermekével, amíg az el nem süllyedt, egy rozzant bárkán lakott a Temzén. A könyvesbolt című 

kisregénye egy kelet-angliai kisvárosban játszódott, ahol Florence, a történet főhőse 

elhatározta, hogy könyvesboltot nyit egy elhagyott, öreg házban. Bátran szembeszállt a helyi 

intrikákkal, a maradi szemlélettel, a hazugsággal, eleinte sikerei is voltak, így hát ellenfelei – 

összeköttetéseik révén - kénytelenek voltak a parlamenttel egy olyan törvényt meghozatni, ami 

révén kisajátíthatták az öreg házat. Florence kénytelen volt eladni könyveit, és elköltözni a 

kisvárosból, ami nem akart könyvesboltot. Olvasás közben egyszer csak Sárospatakra gondoltam, 

itt is egymás után számolják fel a könyvesboltokat, pedig Penelope asszony megjósolta, mi lesz 

azon helységek sorsa, amelyek nem akarnak könyvesboltot. A kötet második kisregénye, A part 

mentén, már nem tetszett ennyire, a Temzén élő kolónia tagjai – a 60-as évek angol 

középosztálya – nem érdekeltek, bár a Temze iszapjából előkerülő tárgyak az időtlen történelmet 

is felvillantották. Szomorú volt mindkét történet, mégis nagyon sajnáltam, hogy csak 

kisregényekbe foglalta ezeket a sorsokat, akik pedig nagyregénybe illően forgolódtak a könyv 
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lapjain. És ezek után nem fogadom el a hűvös angolok sztereotípiát sem, az angolok Fitzgeraldja 

meggyőzött az ellenkezőjéről. 

 Edward Morgen Forster (1879-1970) angol regényíró, akinek Indiáról írott könyve86 

kultuszkönyvvé vált, s 45 évesen mégis abbahagyta az írást: BBC tudósító lett, majd régi 

iskolájában tanított Cambrigde-ben. A Szoba kilátással első írásainak egyike, és szegényebb 

lenne a világirodalom e könyv nélkül. Nagyon tetszett ironikus, csipkelődő stílusa, amellyel 

elevenné formálta hősei történetét. Tetszett az is, hogy a fejezetek élére írott összefoglalással 

– amúgy régimódian – összefoglalta a cselekményt, s az utolsó fejezetben elegendő volt a címet 

megfordítani – Szoba kilátástalansággal - és a jövőt is felvillanthatta. A főhősnő, Lucy a még 

mindig élő viktoriánus erkölcsi konvenciók szerint élt, pedig a szíve mást sugallt számára. Az 

angol középosztály szemlélődő, semmittevő életmódja már ismert volt Austen regényeiből: Anglia 

itt is a maradiság földje, de Forster ellenpólusként odaállítja Itália szellemi szabadságát, ahova 

ekkoriban előszeretettel menekültek az angolok. Szereplőit tipizálta: az anya modoros, de 

jóindulatú szülő, Charlotte aggódó, pletykás vénlány, Cecil hideg és mogorva angol, aki 

menyasszonyát tárgyként kezelte. A napsugaras élet természetességében követhetjük a 

történetet, amit az író finoman ábrázolt jelenetekkel és kedves megértéssel tárt elénk. Idilli 

világban játszódik ez a XX. század eleji szerelmi történet, melyben minden fontos kérdésre (női 

egyenjogúság, az egyházak visszaszorulása, stb.) szó került.  Ebben a világban mindenki jól 

érezheti magát, és amikor Lucy enged a szíve parancsának, ő is elnyerte a boldogságát. Humor, 

optimizmus, és érzékenység jellemezte az írást, jó volt olvasni, még ha kicsit bárgyúnak is tűnt 

időnként a történet.  

 A Pedagógus Arcképcsarnok 12. kötetét Jancsi kapta Oláh Katitól. Ismerjük és 

szeretjük ezt a Nyíregyházán megjelenő sorozatot, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár és Borsod-

Abaúj-Zemplén megyében élt pedagógusok sorsösszefoglalását. 2006-ben én is megírtam bele 

Apuka és Anyuka történetét. Ez most attól volt kivételes, hogy Jancsi volt tanára, példaképe, 

Nyirkos Tibor szerkesztette. Nem sok ismerősre akadtam benne, mégsem tudtam letenni, nem 

tudtam elszakadni az abban összegzett tanítói / tanári életektől. A nemzet napszámosai voltak 

minden korban, és olyan mélységeket és magasságokat jártak be, ami megérintett. Akikről 

olvastam, egyéniségek voltak: alázatosan szolgálták a gyermekeket, a nemzetet (ez itt most 

nemcsak szófordulat!), igazi lámpások, akik elismerés nélkül is tették a feladatukat, mert 

nem(csak) a pénzért dolgoztak… Örülök, hogy tanárként élhettem le életem nagyobb felét, s 

remélem, egy-két emberben nyomot is hagytam. Minden esetre a babitsi lélekdarabkáimat 

szorgalmasan osztogattam nekik!  

 

A bestsellerek sorát a Rider Digest egyik válogatásával87nyitom, melyben 4 kisregényt fogott 

össze az ismeretlen szerkesztő. Ken Follet (1949-)88nevét ismertem csak közülük, akinek Az 

ördög műve című kisregény nyitja a kötetet. Ezzel most Skóciába invitált, ahol az Oxendorfok 

laborjának biztonsági vezetőjének, Tom Gallo-nak a legszörnyűbb rémálma vált valósággá: 

karácsonyeste mindenre elszánt bűnözők egy tucat halálos vírust loptak el. Természetesen a 

helyzetet az itteni hóvihar is súlyosbítja, ami nélkül – mint már megszokhattuk - nem is 

játszódhat skóciai történet. Az Oxendorf család vidéki házában három nemzedék ünnepelt 

                                                 
86  Ld. arról szóló áprilisi bejegyzésemet! 
87  Jó ez a sorozat, több regényt kötnek egybe, mindegyik kis limonádé, de alkalmas arra, hogy 

megszabadítson az unalomtól, és mivel egyszerű történeteiben mindig a jó győz, az ember félrebillenő 

egyensúlyát is képes egy időre visszaállítani. Nekünk is van belőle néhány, de örömmel láttam, a könyvtárban 

sok van belőle… 
88  Az 1989-ben megjelenő A katedrális című könyvét meg is vettem, éppen ezen a nyáron ajándékoztam 

Szabolcs unokámnak, aki kamasz létére olvas. Igaz, többnyire csak ún.  fantasykat, amelyeket az internetről tölt 

le az okos telefonjára, de a lényeg, hogy a családi tradíciókat ő már átvette, remélem, a középkori tanulmányait 

ez a könyv is elősegítheti, hiszen történelmileg hiteles és a témát is érdekesen  járta körül a szerző.  
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együtt, de a béke és szeretet helyett a régi sérelmek keserítették meg az együttlétet. Az 

izgalmas családi dráma végül egyberántja az ellenségeskedő családot, mert a bűnözők éppen az 

Oxendorf villába menekültek a vihar elől. Közöttük ott van Kit is, a család fekete báránya, aki az 

egész rablás értelmi szerzője és a kivitelezésből is szerepet vállalt. Tom és barátnője a család 

legfiatalabbjainak segítségével leplezték le a rablókat, visszaszerezték a vírusokat és a 

családtagok  is megbékéltek egymással, kivéve Kit, aki a börtönben töltötte az idejét. 

 Howard Roughan Hazug ígéret című történetének főhőse Terry, az okos és szexi 

védőügyvéd, aki megmentett David-et a pszichológust attól, hogy egy gyilkosság első számú 

gyanúsítottjává váljon. A pszichológust éjszaka ugrasztotta ki ágyából az egyik betege, és ezzel 

véres játszmában fogott össze ellene a felesége és a szeretője, de nem számoltak a tehetséges 

ügyvéddel és csapatával.   

Karen Robarts (1954-) is népszerű amerikai szerző, már 20 regény van a háta mögött, 

még ha én nem is hallottam róla eddig. A Tengerparti rém egy romantikus krimi, annak minden 

rekvizitumával: szép és intelligens lány, maffia, és a hős FBI… Christy nagyot csalódott 

vőlegényében, amikor kiderült róla maffiás múltja, pedig még azt nem is árulta el, hogy ő a főnök. 

A szomszéd szépfiú sem a macskáját kereste az éjszakában, hanem a vőlegényre várt, hogy 

letartóztathassa. A vőlegény meg is jelent, ami közben egy rém egymás után öldöste a 

tengerparton a lányokat, és éppen Christyt nézte ki következő áldozatának. Az FBI beépített 

embere beleszeretett abba, akit le kellett volna tartóztatnia, így aztán együtt kerültek különös 

kalandokba, és a szomszéd öreglányról is kiderült, hogy valójában férfi és ő a rém. Hála az FBI 

emberének egy kis borzongás után mindenki a megfelelő helyre került, és boldogan éltek… 

Ronald Anthony (1951-) a fülszöveg szerint bölcs és kedves humorú amerikai író, akinek 

szerelmi története, a Mindörökre volt az első regénye.  Főhőse, Jesse Siena nem hitt a 

szerelemben, emiatt Marinával való kapcsolatát nem terhelte ígéretekkel. De amikor 

megözvegyült édesapja hozzá költözött, megváltozott a véleménye, és apja halála ráébresztette 

a szerelem – és Marina - fontosságára. 

David Baldacci (1960-) A hetedik című könyve nem a szerző hetedik regénye, hanem jó 

kis krimiként a fenti sorhoz kapcsolható. Hogy telítve volt a mai amerikai nemzetbiztonság 

kérdéseivel, az ezt intézők belső harcával, már nem is csodálkoztam. Az alaptörténet szerint a 

Sean King és Michelle Maxwell nyomozópáros megbízatást kapott egy ügyvédtől, de megbízójuk 

váratlan halála miatt ők lettek a gyilkosság első számú gyanúsítottai. Miközben megpróbálták az 

ügyet kideríteni, itt is úgy hullottak az emberek, mint a legyek, akadályokon és féligazságokon 

kellett átvergődniük, hogy a rossz  fiúk rács mögé kerüljenek, ők meg fontosakká váljanak 

egymás számára. Minthogy ezt a krimit az Európa Kiadó adta ki, el is vártam a minőséget és nem 

is csalódtam: élvezetes volt a stílusa, jó a cselekménybonyolítása, és az utolsó percig tartogatott 

meglepetéseket. Tanultam egy új közmondást is, ami a történet mottója: annál, ha nem látjuk a 

fától az erdőt, csak egy dolog lehet rosszabb, ha az erdőtől nem látjuk a fát. Megszívleltem…. 

A Csoda az Andokban egy 1972-es tragédiának újabb megjelenítése: az egyik résztvevő – 

egy író segítségével –rendezte össze emlékeit. A Montevideóból Santiagóba tartó Keresztény 

Öregfiúk Rögbiegyesületét szállító repülő az Andokban lezuhant, és a - 40 fokban minden 

szükséges felszerelés nélkül néhányan mégis életben maradtak úgy, hogy – erkölcsi gátlásaikat 

legyőzve - ettek a halott társaikból.  A könyv írója egy ukrán anya és a guacsho apa 22 éves fia, 

Nandó Parrado, akit anyja és húga is elkísért az úton, de a balesetkor meghaltak. A fiú 4 napig 

volt kómában, megtapasztalta a halálközeli élményt, aztán a helyzet tarthatatlanságát felismerve 

mindenféléből összeeszkábált ruhában, a halottakból kanyarított ennivalóval, 6-7 ezer méteres 

csúcsok között elindult segítséget hívni a többiekhez. Döbbenetes beszámolója őszinte és 

személyes volt, az erkölcsi fegyelem szintjén működő rögbi megsokszorozta erejét, és célba ért: 

30 nap után megmentették az életben maradottakat. Izgalmas és tragikus volt az írás, 

érzelmeket váltott ki az olvasása: még a könnyem is kicsordult, pedig azt hittem már, kinőttem 
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abból, hogy megsirassam olvasmányaimat. Morális üzenete pedig, amivel az úton azzal bátorította 

magát, mindig aktuális marad: holnap újra felkel a Nap, van jövőd, nézz előre, van életed.  

A Burundi hercegnőjét Kjell Eriksson írta, a skandináv krimik sorozatban jelent meg. 

Milyenek a skandináv krimik? Mint a többi, csak nyomozás az egész várost magába foglalta és a 

rendőrök magánélete is részesévé vált a történetnek. Egy munkanélküli hegesztőt meggyilkoltak 

az egyik sikátorban, aki egyébként a trópusi halak szakértője volt: a címadó Burundi hercegnő is 

egy afrikai bölcsőszájú halfajta, de az áldozat időnként így becézte a feleségét is. Az áldozat 

szerény, visszahúzódó ember volt, aki gyermekként belekeveredett bátyja kisstílű ügyeibe, de 

most már családjának és hobbijának élt. Nyomozás közben a képbe került egyik zavart elméjű 

iskolatársa, aki diákkori sérelmeit akarta megtorolni, az ő listáján is ott volt John, amivel félre is 

vitte a nyomozást. A történetet végül Anna Lindell nyomozó oldotta meg, aki ugyan gyesen volt, 

de nem tudta magát visszafogni, és a kis krapekot is cipelte magával mindenfelé. Karácsony előtt 

egy héttel az egész várost bejártuk, és az ottani hideget fizikálisan is éreztem, mert a mi 

októberi telünkben még nem volt fűtés. A végére a tettes is meglett, a családja is megnyugodott, 

mert pénzt hagyott hátra a megboldogult, s a dolgok a helyükre kerültek, ahogyan azt a szeretet 

ünnepe megkövetelte.  

Warren Adler (1927-) A rózsák háborúja című könyvéről azt hittem, hogy egy jó kis 

angol történelmi regény lesz, ehelyett egy szörnyű válóperről olvashattam. Rose-ék nagy 

szerelme és válása hiába volt nagysikerű fekete komédia, nem tudott lekötni, mert úgy 

elszabadultak benne az indulatok, hogy remény sem volt a békére. Végül a csillár a fejükre esett, 

és minden tönkre ment a 20 év alatt összerakott lakásban. A folytatásban – Nincs új a csillár 

alatt - majdnem megismétlődött mindez a gyermekek között, akik annak idején végignézték 

szüleik küzdelmét, de szerencsére időben észre tértek és a rend helyreállt.  

A Vallomás korbácsütésre egy pakisztáni lány, Zara története, aki szerető és gazdag 

családban nevelkedett, a perzsa Omar Chajjam és a spanyol Lorca eszményei szerint élt, és egy 

olyan társadalomról ábrándozott, amelyben egyenrangúak lesznek a férfiakkal a nők, még 

rózsaszín szandált is hordhatnak, ha kedvük tartja. Az iszlám forradalom alatt megőrizte 

szellemi függetlenségét, szókimondó maradt és lázadó, aki kötelező fejkendőjét egy picivel 

feljebb tolta, hogy szép haja is kilátszódjon. Egy tüntetés után a Reza Pahlavi által építtetett 

hírhedt börtönbe, az Evinbe került. Szerencséje volt, mert nem erőszakolták meg, nem került a 

titkos szobába, ahol válogatott kínzások várták volna, csak magánnyal, bizonytalansággal, és lelki 

kínzással büntették. Minden nap vallatták, hogy tanárairól és szüleiről kapjanak terhelő adatokat. 

A fenti cellában lakó bolond társa tanította meg a túlélésre, a fizikai bántalmak elviselésére, 

majd egy hónap után egy látszatper után kirakták a város szélén. Zara ezután kivándorolt 

Ausztráliába, ma is ott él, ott írta meg emlékeit. Ő megmenekült, de mindenki nem hagyhatja el 

az országot, ha egy ilyen fanatikus társaság kerül hatalomra. Nem kell ahhoz az iszlám sem, hogy 

mindez megtörténjen. 

Henry Hamilton A kínai kémek című könyvében a kínai titkosszolgálat XX. századi 

viharos történetének bemutatását ígérte, de valójában Kang Sheng történetét írta meg, aki a 

titkosszolgálat és a maoizmus egyik főnöke volt. Felületes, rossz fordítású, nagyon ellenszenves 

írás volt, a fordító maga sem adta hozzá a nevét. Erről a távoli világról pedig szívesen olvastam 

volna, de a felszínnél nem jutott tovább, így hát én is tudatlanságban maradtam.  

Igor Janke (1967-) lengyel újságíró Orbán könyvéről már régen hallottam, a Hajrá 

magyarokat most haza is hoztam, kíváncsi voltam, mit tud a külföld rólunk?! Ámde kiderült, hogy 

régi ismerősök, elvbarátok – elvtársakat is írhatnék, ha az a szó nem volna már foglalt – aki 

könyvét igazából a lengyeleknek szánta. Nem szerettem meg a könyvből Orbán Viktort, pedig 
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mindent elkövetnek ezért.89 A könyvből az is kiderült, hogy a forrásokat így is, meg úgy is lehet 

forgatni, s ami kijön belőle, az nem azonos a személyes tapasztalatokkal.  

 

A magyar női szerzők sorát ebben a hónapban Vészíts Andrea nyitotta, aki dramaturg és író és 

Móra Ferenc dédunokája, s mint az interneten szálldogáló rosszindulatú kommentekből kiderült, 

él is belőle.90 Móra életét is sajátosan dolgozta fel Apapa regénye címmel: egyetlen belső 

monológ, vagy képzelt párbeszéd a dédunoka és Móra között. Móra Ferenc az írásaiban annyira 

metaforizált mindent, hogy abból nem sok derült ki róla, most a dédunoka szólt az őt körülvevő 

nőkről, a múzeumi munka és az irodalmi teljesítmény összefüggéseiről. Tündéri, megfoghatatlan, 

környezetét Napként besugárzó ember élettörténetét bontotta ki, akit csodálatos nők és 

különös barátok vettek körül. Ez az írás nem életrajz, hanem szellemi-, lelki-, és nyelvi 

hagyományőrzés, miközben sok mindenre derült fény. Ha ilyen volt Móra, milyen lehetett Krúdy, 

meg a többi megátalkodott, életet habzsoló írónk, akik nem szégyelltek élni?!  Érdekes, de nehéz 

olvasmány volt, mert nehéz volt eldönteni, mikor van szó a dédapáról, és mikor az íróról, 

összekevert családtörténetét talán csak ő értette meg egyedül.  

A hónap másik és a kiemelt női szerzője számomra Bessenyei Nóra lett, akivel már 

második hónapja szoros kötelékben élek, és a Napbanéző című kötet ennek a tragikusan szép és 

felemelő munkának a gyümölcse.91       

1982-ben – 14 évesen – későbbi szófordulata szerint- egy várva-várt betegség unalmát 

naplóírással akarta elűzni: tetszetős zöldfedelű kis füzetében bemutatta családját, fényképeket 

mellékelve még elnézést is kért az utókortól, hogy összemaszatolta a lapokat. Az első versek az 

elvágyódását fejezték ki, de hamar rádöbbent, hogy az emberiség sorsa a földhöz kötött. A baj 

csak az, hogy 4 milliárd között magányossá válik az egyén, mert nem figyelnek egymásra az 

emberek. Miközben így észrevétlenül versbe fordult naplója, felismerte a világ betegségét is,92 

amire gyermeki naivitással azonnal felírta a gyógyszert.  Nóri nem lehetett átlagos kamasz, 

érzékeny volt a világ dolgaira, ez tette őt költővé.  Induláskor nemcsak a háborús fenyegetettség 

volt a létélménye, kritikával figyelte környezetét: a vikend-házakba kivonuló, 

                                                 
89  Most például, amikor ezeket a sorokat írom, a Bartók Rádióban a felcsúti mulatós zenét elemzik, mint 

népzenét…. 
90  Ezt is az irigység mondatja, hiszen ha egyszer leszármazottja és szellemi örököse, megteheti, nem? 

91
  Első nekifutásként áttekintettem a hagyatékot: a 10 füzetben és a dossziéban kb. 250-300 versre találtam 

rá, ami a variációkkal és a töredékekkel együtt végül megduplázódott. Valójában csak nyolc füzet tartalmazott új 

verseket, hiszen kettőbe az általa időrendbe rendezett, kiválasztott versek kerültek: az egyik ajándékként 

tanárnőjének készült, a másik talán egy tervezett kötet lehetett. A közbeékelt angol és német nyelvű versekkel – 

nyelvismeret hiányában – nem foglalkoztam, de remélem, feldolgozásuk sem várat magára sokáig, mert azok is 

részei az életműnek. A felmérés után 150 verset választottam ki, majd Kazinczy szellemében szelektáltam - 

„Tűzbe felét…” – és igaza lett a szent öregnek: Nórit valóban várta az Olimposz. Először ciklusokba rendeztem 

a kiválasztottakat, ami nem volt nehéz, hiszen Nóri legalább annyit foglalkozott a világgal, mint önmagával. 

Valójában az érzelmek – barátság és szerelem - hálójában vergődött, mint minden ember, csak neki megfelelő 

szavai is voltak ezek kifejezésére. Végül eltekintettem a ciklusoktól, mert felismertem: a kiválasztott versek 

időrendbe állítva egyféle lírai monológot adtak: segítségükkel megelevenedhetett a költő. A naplóírásból kinövő 

költészetbe prózai részek is vegyültek, melyeket a szerző maga is fontosnak érzett, válogatásába is belevette 

egyik darabját. Kafkai hangulatú, az idővel viaskodó - Felfordult idő című  - novella-kísérletével meg egyenesen 

elképesztett, sajnáltam, hogy annak nem találtam folytatására. A kötetbe azonban csak versek kerültek, melyeket 

Nóri 1982 és 1992 között szinte öntött magából, és néhány vers talán azon túl is született. Címként először 

Napbanéző –t javasoltam, hiszen költőként ő is átfestette az igazságot saját írisze színére, de melléteszem másik 

lehetőségként a Ki siratja  a boldogságot? címet is: ez a kérdése nemcsak végigkísérte költői munkásságát, 

segítségével többféle igazságra is rátalált. 
92  Ne feledjük, az 1980-as években járunk, amit a világtörténelem a Brezsnyev-doktrina és a Reagen-féle 

csillagháborús tervek miatt kis hidegháború néven tart számon, saját életünk kerete pedig a Kádár-korszak 

felpuhult diktatúrája volt, melyet aztán nemcsak nálunk, egész Kelet-, és Közép-Európában követtek a 

rendszerváltások.  
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műanyagtulipánokkal emlékező, a vasárnapi húsleves-rántotthús ebédekbe menekülő kispolgári 

létformát. 16 évesen nagyon bátran és tudatosan felvállalta lázadását, amit ekkor még ő is csak 

kamasz-lét részének  tartott: 

     Lázadunk az iskola 

     a tanárok ellen 

     …………………………………. 

     Lázadunk a hétköznapok 

     szürke megkötöttsége ellen 

        Mást 

Már azt is tudta, hogy egyszer én is ők leszek – de nem akart felnőtt lenni: sem most, sem 

később, konfliktusainak egyik forrása ez lehetett. Számára mégsem jelentett a lázadás 

nihilizmust, amivel akkoriban vádolták a fiatalokat, hiszen minden idegszálával az életen csüngött, 

az vonzotta, saját kortársait is ennek felfedezésére csábította:  

 

     Nincs már miért élned?.... 

     Nincs már mit élvezned? 

 

     Próbáltál már  

      átnézni a válladon 

 

       és csavart dimenziókat 

        feltérképezni? 

        (Gondoltál-e arra…) 

 

Ha ijesztette is az élet csupa nagybetűivel, szemlélete egyre kritikusabbá vált: a felnőttek már 

elvesztették lelküket, őrzik kapuikat, koplaltatják szívüket, és a napok múlása vízkőként rakódik 

agyukra. A tizenhat évesek mindentudásával jelentette ki: bennük Egy nagy hit harangzúgása 

helyett / sok kicsi / csilingel, de nem bízott az atyák által felkínált jövőben, mert nem 

alakíthatnák, csak álmodhatnának róla. Tudta azonban, hogy ebben a gyermekszívű világban kell 

élnie, ahol az eszed az egyetlen /ami megmenthet, de nem foglalkozott még a jövővel, mert nem 

ez volt a legfőbb gondja. 

Ebből az attitűdből nőtt ki aztán az a lírai életmű, amelyből nemcsak felnőtté válásának 

folyamata válik nyilvánvalóvá, hanem kritikus szelleme, mély gondolkodása, az emberiség és 

önmaga sorsa miatti aggódása is kitetszik. A különböző füzetekben mindenféle színű tollakkal 

írott, hol jól, hol rosszul olvasható versek hangja egyre bátrabb, a lírai én vallomása egyre 

érettebb. Első perctől kezdve rátalált saját versformájára: a gondolatritmus által irányított, 

gyakran megtördelt sorokra, melyekben nem követte a klasszikusokat, bár emlegette az ősi 

műfajokat és az irodalmi toposzokat is természetesen használta. Számára a versekben nem a 

forma, hanem a gondolatok kibeszélése volt a fontos, az ihlet percében gáttalanul ömlöttek 

belőle a sorok: külső késztetését belső sodrása ragadta magával, amitől eleinte feltehetően ő is 

megijedhetett: Hajszol a képzelet …/ lecsapom a tollat / Majd szétpattan a fejem… (Fúj a szél) 

 Hogy verssé váltak, vagy megmaradtak töredéknek, azon múlott, tetszettek–e neki?! 93 

Vallomásos költőként elsősorban önmagával foglalkozott - Nem tudom, ki vagyok, de vagyok -, de 

                                                 
93  Ha igen, egy-egy versszakot, szép képet akár panelként is működtetett: újabb és újabb szövegkörnyezetbe 

helyezve kereste számukra a megfelelő helyet. Emiatt verseinek több variációja is fennmaradt, és a félkész állapotban 

megmaradtak gondolatisága, képisége is figyelemreméltó, emiatt is kerülhettek be a kötetbe. A készeknek kifejező címet 

adott, a töredékeknek nem, azokat az első sorral tudtam mozgatni: a kötetben aláhúzással, a tartalomjegyzékben 

zárójellel jelöltem. Bár első perctől fontos volt számára a versírás, nagy műgond nem jellemezte: nem foglalkozott a 

sorok kezdőbetűjével, az írásjelekkel, de mert verseit a gondolatritmus éltette, nincs hiányérzetünk. Egybe- és 

különírása sem szabályos, de meghagytam, mint egyéni stílusa tartozékát. 
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szóhasználata, gondolatisága az első perctől kezdve érettebb személyiségre utalt, mint amit az 

életkora sugall. Műveltségét jól kamatoztatta: izgága tinédzserként szívesen vált volna Janus 

istenné, akinek két arca volt, mert akkor elfedhette volna pattanásait, aminek gondját 

asszociációk, rájátszások sorával kozmikus méretűvé nagyította: 

 

     Hiába próbálok lefaragni 

     a nagyra méretezett húshegyből 

     csont alagút 

      sötét  

       és mély 

     és nincs bátor hős 

     ki legyőzi csúfságom sárkányát 

     elhatolna agyamba 

     ész-palotámba 

       és  

        megcsókolna 

       Ének Janus istenről… 

Klimt vagy Csontváry festményei magányának visszfényei, a költői minták (Ady, József Attila, 

Radnóti Miklós) gondolatiságát erősítették. Különösen József Attila volt rá nagy hatással, de nem 

utánozta kedvenc költőjét, bensejében hordozta, allúziói, evokáció ezt bizonyítják: mottóként 

vagy szellemiségben megidézte, rájátszott versére, öntudatlanul is követte makro-és 

mikrokozmoszának egységében, és lehet, hogy az utolsó versek elégikussága is onnan 

eredeztethető, bár a mögötte lévő érzelmek nagyon is sajátjai.  

 Verseinek legérdekesebb vonulatát az önmagáról írottak jelentették számomra. Valójában 

minden egyes verse egy-egy önvallomás, de azok, amelyekben magát is megformálta, nem 

egyszerű kitárulkozások, hiszen önkritikája vagy iróniája révén többet mutatott meg magából, 

mint egy fénykép. Ő, a „kicsi és vak gyermek” elmosódott világban botorkált, ahol útját kijelölték, 

de felemás helyzetét magának is köszönhette: 

 

 

 

 

     Támolygó szürke borzas kis veréb 

     ha sokan vannak csiripelsz 

     egyedül tátogsz 

        Önarckép 

Ennek ellenére munkált benne a vágy, hogy megváltoztassa a világot, az embereket, amihez a 

költészetet találta a legjobb eszköznek. De a kétszínű mosolyok és a bírálatok kereszttüzében 

hamarosan  úgy érezte, elvesztette bátorságát, szabad tüskéit kénytelen volt behúzni és 

atombiztos páncélt építeni helyette. Megtorpanása miatt korholta önmagát, hiszen ez is 

hozzájárult bizonytalan helyzetéhez: pár szál szereteten libegtél a halál felett, „Hűvös, tiszta 

keringésre vágyott”, de az őt körülvevő ellenséges világ, elszívta erejét, ami ellen önmagát 

pusztító perzselésben vette fel a harcot. A világ és önmaga ellentétét teljesség igénye motiválta: 

mindenre vágyott, de csak apró dolgokat kapott, hiányai miatt magányos, társtalan, és 

egyéniségével ő maga is provokálja környezetét.Eleinte fiatalsága erejével képes volt átlépni 

magányán, és az élet szépségét meglátni, tinédzserként azonban ezt még bizarr képekkel fejezte 

ki, kortársait arra biztatta, hogy a látszatélet helyett a valóságost válasszák: 

 

     Rugdalózz! Hányj cigánykereket! 

     Rohanva éljed életed! 
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        Hiábavaló dal 

 

De aztán a körülötte lévő világ mozdíthatatlanságát látva ő maga is kiábrándult, úgy érezte, a 

széphangú jövőt hiába várja: 

     mert előrenézek, de nincs miért 

     az utat törik, de nincsen cél 

     céltalan lebegek…. 

        Vallomás  

 

A lázadás korában is – amikor igazítom magamra a hitem - élő benne a gyermekkor boldogsága, 

amikor sebeit langyos nyállal ás kedves ujjbegyekkel ki lehetett tisztítani, és Malvinkával, kedves 

babájával könnyedén megvigasztalódott. Nagyapja bezzeg az én időmben - szövegétől falra 

mászott, öreges zsörtölődésében sem adott neki igazat, de figyelt rá, mert tudta: a szeretet 

köteléke a legerősebb kapocs a világhoz. Ez már nem lázadó nyavalygás, hanem tudatos 

önépítkezés. Ugyanígy rögzült emlékezetében örökmozgó nagyanyja alakja, aki 

kisgyermekkorának boldogsága volt: alakját olyan cselekedetsorral idézte meg, amely az idillit 

hordozta számára. Amikor rájött az idő visszafordíthatatlanságára, megteremtette alteregóját, 

Ulrikét, hogy egy versciklussal beszélhesse ki magából a fájdalmat. Az élet rövidségére 

emlékeztette magát, ami nem halálvágyának kifejeződése, csak egy biológiai tény, mert az 

úttalan úton haladva csak így derülhetett ki számára az, hogy a röpke lét /…így is, úgy is szép. 

Ebbe az új költői viselkedésbe beletartozott a könnyelműség: az élet dolgait vidám legyintéssel 

kell fogadni, nincs értelme a könnyeknek, nem érdemes az elmúltakon rágódni, el kell fogadni 

azokat az örömöket, amit neki kínál az élet. Hamupipőke alteregójaként így gyógyítgatta magát, 

de aztán fel kellett ismernie, becsapta önmagát: ő is csak áltatta a rá kirótt áltatnivalókat… 

 Életének színtere a város volt, melyet jól ismert: a lakótelep házai a valóság kemény 

tömbjei voltak számára is. A füstös utcák, a hőségtől izzó aszfaltok, a szürke betontéglák 

világában a kémények a kemény legények, de a mozdulatlanságot is ezek hordozzák: Majd ha fagy 

/ kristályosodik a halál /csontokat zörget a szél / a Nagykörúton.  Erre a környezetre vetítette 

ki saját érzelmeit: a szürke és romos ház falánál zöldjüket keresve sirató ágak hajlonganak. 

Milyen meglepő, vagy talán nem is annyira, hogy ebben a világban a városi élethez kapcsolódó 

mozdony lett az önmetaforája: ritkán zakatolok / többnyire vígan süvítek /de szikráimtól / nem 

rettegnek / csak a madarak. Ez volt az ő világa, amivel viccelni is tudott: groteszk életképe ezt 

bizonyítja: 

     Sovány utcák boronganak 

     hideg az őszi éjjel 

     kandúrok vonyítanak 

     s az egerek töprenkedve  

visszamásznak lukaikba 

………………………………………… 

súlyos tereken sóhajtanak 

az előbb elkergetett kandúrok 

most visszalopakodnak 

halkabban vonyítanak 

de az egerek újra lukaik 

mélyén reszketnek. 

 

     Tudományos szempontból ez persze nonszensz 

     éppúgy, mint a macskakő, 

     mely halkan és szerelmesen nyávog 

       válaszul a kandúroknak. 
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        (Sovány utcák boronganak…)  

 

De igazán a természetben volt otthon: felülök szépívű felhőimre/ és simogatom egem,  vagy: 

Csillagokat sír ki magából az ég… A természetből vette kedvenc metaforáit (fa, fű, rét, felhő, 

kardvirág, a tenger, stb.), még veszteségei felmérésére is ezt használta: ráncos köveket tettem 

zsebre / hogy legyen kivel aludnom… 

 Kalligrammában, ősi képversben idézte meg a sas szabadságát, a virág szépségét, és az 

általuk sugallt életszabályt: nem hinni, csak szeretni, / nem sírni, csak nevetni. Kialakította 

sajátos szó-képversét is, amit nem tudtam sem reprodukálni, sem megfejteni, emiatt nem 

kerülhetett bele – mint különlegesség - a kötetbe. Sokértelmű metaforája lett a varjú, aminek 

különleges szerepét az idővel viaskodó Szélesölű földünkön játszottam….) című életképszerű 

versében bontotta ki. Költészetének egyedi és fontos részét jelentették a „városi” állatok, akik 

magányának társai: 

    kering az ágynemű halk hangja 

     vígan nótázik a poloska – 

      svábbogarunk is jókedvű, 

       ezek házi állatok. 

        Nóta fél 10-kor 

Verseiben otthonos és szeretni való világot teremtett magának, ahova elmenekülhetett a 

valóságos életből, ami taszította, de amiben a versírás menedékké válhatott: 

    és most már tudom 

    hogy házat épít, ki élni akar 

    és meleggel, ággyal teremt magának rendet, 

    és alkonyatkor, ha dalolni támad kedve 

    háza elé kiül és együtt énekel a távozó Nappal 

       (És mostmár az sincs…) 

 

 Lázadásának szelleme kritikus énje volt, a világ megjavításának szándéka és egyféle 

tolerancia vezette: „Kételkedni nem szabad az emberek hitében” – vallotta, akkor sem, ha a 

melegítő bundás gondolatok, a szépen zengő mondatok elmúltak. Szembefordult a fogyasztói 

társadalmat jellemző reklámháborúval, lázadása ezzel társadalomépítő gesztussá vált. Az egész 

Földet féltette az esztelen életmód következményeitől az 1999 című versében. Ma 

természetesként olvassuk ezeket a sorokat, de a ’80-as években még kevesek figyeltek a 

környezetre, Nóri igen, s a vers címéből az is kitűnik,  közelinek látta a veszélyt, mert tudta: 

 

Mi csupán nézzük 

 jó magyar szokás szerint 

hogy csorog el a 

 lespórolt levegő 

  (Cipősarkok koppanásában viszem,…) 

 Lázadásának szelleme vezette erős magyarságtudatának kialakításához, ami ellentétes 

volt a kor internacionalizmusával. Az egyre unalmasabbá váló november 7-i ünnepségek nem 

lelkesítették: 

    Évenként hány dal zeng a hős  

oroszokról és zúg dal a magyarokról? 

  Invokáció gazosodó nacionalizmusunkhoz 

 

 Zavarták a hivatalos politika ellentmondásai is: amikért a múltban harcoltak, az megvalósult, de 

annak hogyanja taszította: 
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    Elvtársak feszítenek néger sofőrrel 

    tízszobás villa tűzfala ásít 

    a gyermekszaporulat szájába: 

    várjatok, nemsokára lesz lakás… 

       A rothadt paradicsomban 

 

 Magyarország ki vagy te? – tette fel a kérdést, jelezve, hogy már nem a kötelező kamaszkori 

lázadás hajtja, hanem gondolkodó elméje. Úgy érzékelte, nálunk az élet megállt, pedig a halál 

tülekedve és káromkodva közeledik.  Megint tudta a megoldást: ha az unalmas mindennapokba 

friss, pezsgő értelmet öntenének, megváltoztathatóvá válna a világ. A cselekvéshez a múltból 

keresett példát, de a honfoglalók dicsőségének felidézése mellett a múlt és a jelen 

ellentmondásaira is volt szeme: 

     de azért büszke magyarok vagyunk 

     zászlólengető, hejehujázó,  

     nemzeti öntudat: turistáknak 

     paprikás kezünkben rotyognak 

      Magyar vagyok! – hirdetik büszkén 

 

Nem volt megelégedve a rendszerváltással sem, amit pedig nagy érdeklődéssel kísért, hisz tudta: 

„Egy váltás rendszer elég egy életre.” Furcsa kettősség uralkodott el benne: a lázadás nem több, 

mint üveglap alá préselt virág – megcsodálható, de nincs következménye. Babonás idők  jártak, 

amiben gazasodott a nemzeti büszkeség is :  

 

     Köd didereg tavaszi táj felett 

     Töprengő szépséggel kel fel a Nap 

     Mi is ott állunk, reszketünk némán 

     Nem tudjuk, kis országunk merre tart. 

       Invokáció gazosodó nacionalizmusunkhoz 

 

A mozgás is csak látszattá vált, a cselekedetek ellentmondásosak voltak, kiábrándult a 

politikából. Feltehetően ez is hozzájárult ahhoz, hogy az utolsó füzetekből a politikai tartalmú 

versek eltűntek.    

 Nagyon érdekes, hogy a naplóíró 14 éves sietett leszögezni ateista mivoltát, de tudta, 

hitre neki is szüksége van. Eleinte viccesen elintézte ezt a kérdést: 

 

     én beléd reményt nem vetek 

    de hitre, melyre szükségem van 

     hitelt kérek vagy veszek: 

     aztán apránként 

     kis megalkuvásokban visszafizetem 

        Fohász 

 

Hitetlenségének magyarázatát is megadta: aki ilyen világot teremtett, abban nem tud hinni. Ám a 

bajban neki is szüksége volt valami támaszra, még ha imája is ateista mivoltához illő: 

 

     Lásd be, mi teremtettünk 

     furcsa imáink formázzák arcodat 

     lásd be szükségünk van rád, 

     mert léted kényelemben ringat. 

        Istenem 
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Hitetlensége ellenére tisztában volt a keresztény mitológia elemeivel, melynek képeit 

költészetében gyakran használta. Érdekes versben idézte meg Jézus születését, az isteni 

kinyilatkoztatás történetét, és nem érezte szentségtörésnek, hogy groteszk módon belehelyezze 

mindennapjainkba az Istent, hogy bebizonyítsa, még ő is elmenekül az általa teremtett világból: 

 

     Isten fejét csóválja és körbetekint 

      sok jót nem láthat, mert a 

      tér közepén felemelkedik 

      és visszarepül a mennybe 

       (És felszáll a villamosra…) 

 

De amikor a kiábrándulás tetőzött nála, Istennel viaskodott: Fiat! címmel írott versei nemcsak a 

szakrális fordulatokat vették át, de mintha el is fogadta volna létét, s azt, hogy az emberek 

sorsát ő intézi. Nem valószínű a megtérése, csak valakivel ki kellett beszélnie reményei 

megsemmisülését, s talán a felelősséget is elháríthatta magáról. Egy idő után aztán az isten-

képet rávetítette a férfiakra: téged is, mint más isteneimet, összehajtogatlak – írta a 

Töviskoronám a szerelmem című versében, s innentől vitái velük zajlottak. De nem nyugodott meg 

ezzel sem, még egyszer visszatért a témához a 2006 környékén írott utolsó versekben, melyeket 

már nem a füzetek, hanem laptopja őrzött meg számunkra: az Így legyen, az Áldás és rontás és 

a Húsvéthétfő című versek ezt mutatják. Ezeket már beárnyékolta a betegség, emiatt 

belenyugodott a várható következményekbe, mert úgy érezte: 

 

Lehet a rontás is kegyelem: 

csak nekem. Másnak nem, 

mert míg más aprón, tétován lépked, 

én sorsomat kemény léptekkel kimérem, 

és elfogadom fejem felett a felleget. 

   Áldás vagy rontás 

 

 Emberi kapcsolatai éppen olyan bonyolultak, mint ebben az életkorban mindenkinek: 

szívekből szívekbe vándorolva kereste társait egy magasabb eszmény jegyében, mert a felszínes 

kapcsolatok zavarták: 

     lelkem, mint jószomszéd átkopog 

     hozzátok, s ti fogadjátok 

     csalfa mosolygással 

     elébe tálaljátok 

     a délről maradt árnyékot 

     s csámcsogva falom 

      azt hívén 

       paprikáskrumpli 

     Sanda vigyor fogsorotokon 

     halk ásítás feszül szájatokon 

     mikor búcsúzom tőletek 

     köszönök és sóhajtok 

      ezzel teszem be a kaput. 

        Vándorlegény 

 

Barátságról többször is beszél, a Takács Judithoz írott versekben annak minden fázisát 

körbejárta. Ez a barátság – a veszteség miatt - visszatérő motívuma maradt írásainak. Női 

öntudata is kritikus szelleméből táplálkozott. Olyan kapcsolatokról ábrándozott, ahol a felek 
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egyenrangúak, de az ironikus hang jelzi, azért pontosan tisztában volt azzal, hogy ez nem holnap 

fog megtörténni….Legfőbb versképző erővé mégis a szerelem vált nála, egy lapra tett fel 

mindent, pedig - bevallása szerint - csak egyszer viszonozták érzelmeit: óvodás korában. Versei 

tanúsága szerint állandó érzelmi hullámzásban élt, Töviskoronám a szerelmem – foglalta össze az 

ebből fakadó gondokat, pedig nem voltak elérhetetlen vágyai: 

 

     Ha válla valakinek biztos támasza 

     lenne eddig mindig lehajtott fejemnek, 

     ha a vihogva emlegetett szerelmet 

     végre mosolyogva remélhetném 

        (Annyiszor csattant már…)  

 

Aztán megérkezett - többször is - a várva-várt szerelem, amelyből sok szép vallomása született. 

Boldog szerelem egy sincs köztük, inkább a lemondás, a rezignáció uralja az Altató, a Barna 

haja… a Vadvirág, a Csabának, az Őszi álomkép… vagy az Őszi hangulatkép gyönyörű vagy 

fájdalmas sorait. Gondjait, fájó megalkuvásait is kibeszélte a füzetekben, nemcsak versekkel, 

hanem naplószerű feljegyzésekkel is. Van egy érdekes kis hír is az egyikben arról, hogyan állt 

bosszút – gondolatban – az egyik hűtlen kedvesen: tűzoltóautóstól ellopta, és egy falusi portán 

elrejtette őt örök időkre… Bántotta, hogy csak lábtörlő-szerelmek jutottak neki, hogy a vágyott 

állandóság és biztonság érzése helyett a kifosztottság lett az osztályrésze, hogy újból és újból 

azt kellett éreznie: 

A vágy szép szemei csábítottak téged 

és nekimentél a sziklafalnak 

mi kőbörtönébe fogadott. 

  Törekvések romjai felett 

 

Magányérzetét ezek a kapcsolatok még jobban elmélyítették, melyet hol vidámabban, hol 

durcásabban viselt el, de különleges, szép versek születtek ebből az érzésből: 

 

         …..ritkán zakatolok 

        fel a hegyre ösvények vezetnek 

    napszítta sziklánál sütkérezik a magány 

         az egyedüllét fenyői közt zöld a nyugalom 

     a nyugtalan bokrokon ugrál a vágy 

          betér néha a fény az erdőbe is 

      hozzám is bevisít néha a szerelem… 

        Rekonstrukció 

 

Adakozó nagy szíve őszinteséget követelt ezen a téren is, talán e miatt maradt szerelem-takaró 

nélkül, de az átélt fájdalom ráébresztette a férfi és nő bonyolult viszonyában rejlő fontos 

törvényekre. Amikor az Énekek éneke legfontosabb sorát - Mert erős a szerelem mint  a halál -   

szembesítette saját viszonyaival, rájött: ezek a játszmák az ő számára mindig veszteségesek. De 

nem tudott, nem is akart megszabadulni az érzéstől, valamennyi kapcsolatának levonatát 

zsigereiben cipelte magával, mint az élet nagy törvényszerűségét: 

 

     …a tenger a partot 

     nyaldossa csak, túl nem lépheti, de 

     tenger nélkül sivatag a part. Így 

     apadsz-áradsz bennem, kisírlak könnyben, 

     és magamhoz veszlek borban, és közöm 
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     ennyi van hozzád. 

     Már átlényegültél te vagy a köd és te 

     vagy az éhség,  a hiány és a fájdalom, 

     te vagy a szóban minden bántás, 

     és ha megbotlok, az is te vagy. 

        Még mindig 

 

Bár versei automatikusan születtek, tehetsége költői öntudatát is kialakította, bár mindvégig 

bizonytalan versei értékében. Kemény, szókimondó, cinikus és lelkes verseket akart írni, 

hadiösvényre is lépett, miközben ujjai közt töltött toll vicsorgott, de csalódnia kellett. Egyrészt 

az őt érő kritikák miatt, melyek gondolatait verseiből kiolvashatjuk,  az isteni parancs is rászólt 

a Karácsonyi versből: Na, költő, te most többé / ne írj verseket… Bevallása szerint is nehezen 

viselte a kritikát, de számára nagyobb baj volt az, hogy önmagában is csalódnia kellett: törekvése 

ijedt kis verébként lebbent le a világról, aminek addig barátságos része is szembefordult vele: 

 

    Az én utam nehéz 

     vesszőfutás az egész 

    karcolnak a bokrok,  

     szikrát szórnak a fák, 

    sziklák dörögnek 

     és belémcsap a villám. 

    mit mondanék nem más 

     mint üszök szén és parázs 

       Keringő 

 

A parázsból még lehetett volna tűz, ami költői eszménye volt, de alkotókedve a kudarcok miatt 

megcsappant, s szinte a görög kórus hangján visszhangzik belső kétségbeesése: 

 

 

    Fölösleges volt teremtenem 

     pedig de szerettem 

    s lám legvégtére ilyen lettem 

     mivé lettem, mivé lettem 

      (Homályba süppedő nagy hegyek…) 

 

A költőiség befejezését látszólag azt indította el, hogy nem találta szépen fogó tollát, de a dolog 

ennél mélyebben gyökerezett: költőként nem érte meg még azt sem, hogy tudomást vegyenek 

róla – igaz, hogy is kerülhetett volna erre sor, ha a verseit csak a füzetekben pihentette?! – és 

sem önmaga, sem a világ sorsának alakulását nem tudta befolyásolni. Mindezek miatt már ő maga 

is csak hányni tudott költői mivoltára, és amikor köszörülni próbálta bánatos torkát, újabb 

csalódás érte: 

    némán, rendben sorakoznak bennem  a hangok, 

    s majd kitörnek zilált csapatokban torkomból 

    ki siratja boldogságom – kérdem 

    nem fojtom el fojtó könnyűimet 

       (Nem találom…) 
   

Bessenyei Nóra (1968-2007) emberként, költőként igényes volt. Valami magasztos 

eszmére vágyott, amivel nemcsak saját életét irányíthatja, hanem a bizonytalankodó emberek is 

követhettek volna. Minőségi, tevékeny életet akart, de képtelen volt a mindennapi 
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kompromisszumokra. Tehetséges volt, nem akart elszürkülni, de a sorozatos kudarcok után nem 

érezte jól magát a huszadrangú tanár szerepében. Költőként viszont – még ha a világ nem is 

tudott róla - végigjárta a maga útját, versei híven tükrözik történelmi korának problémáit.  

Költői pályáján három korszakot különíthetünk el. Már kezdőként sem utánzott senkit: az 

első versekben rátalált a maga sajátos hangjára: 

     Nem, én nem! 

     Nem kötöm soraim gyáva rím bilincsbe, 

     kócoltatom bozontom a széllel 

     ne fésüld meg bölcsesség fésűjével 

        Antiélet-tabletta 

 

Eleinte az életkorból fakadó hiányok okoztak bizonyos döccenéseket, és locsogó stílusa is sokat 

rontott hatásukon. Ma már verseinek legnagyobb erénye nem a lázadás, hanem a gondolatok 

mellbevágó, aforisztikus megfogalmazása, vagy a meghökkentő képzettársításokkal feltárt 

valóság - költői tehetsége ezekben ragyog fel igazán.  Eszményeit, az élet értelmét hosszú és 

unalmas versben próbálta megfogalmazni 15 évesen, hogy aztán a zárlatban rátaláljon a költőiség 

magasabb szférájára.       

Második korszakában, a kiteljesedés idején a ’80-as évek politikai retorikájában kevésbé 

önálló, amit azonban ellensúlyozott a világ és önmaga felfedezésével, tematikai gazdagságával. Az 

önálló szemlélethez azzal jutott el, hogy személyes létélményeit - egy-egy tárgy vagy jelenség 

köré csoportosítva - láttató képiességgel fogalmazta meg. A korábbi szószátyárságot egyre 

inkább fegyelmezett letisztultság követte, amelyben egyedi képei is jobban hatottak. Ez volt a 

beérés korszaka, amikor a versek egységét már nem a retorika, hanem a belső lélektani logika 

szabta meg:  

 

     Hallottam, hogy sír a rét, 

     pupillái nedvesen verdestek, 

     s mint egy kusza gondolat 

     átsuhant rajta a lázadás… 

       (Hallottam, hogy sír a rét…) 

 

Harmadik korszakának termései elégikus hangúak, ami azt mutatja: egy idő után Nóri 

beletörődött a világ megváltoztathatatlanságába: 

 

     zöldszínű lovakról álmodtál itt 

     most mehetsz majd és kereshetsz 

     látomások angyalai ölelnek zokogva 

     fülledt párnádra visszakerengve 

        (Búcsú) 

 

 Egyféle költői búcsúzkodás van az utolsó versekben, valószínűleg megérezte, hogy a folytatás  

ezen a szinten lehetetlen, megújulását pedig nem tartotta fontosnak:  

 

    A költő így vagy úgy, de már halott 

     lantját víg penész lepte be 

    ……………………………………………………………….. 

    A költő megírta minden versét 

     megírta, hogy jól mulatott 

     s hogy rég elfeledte minden keservét 

        (A költő így, vagy úgy…) 
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 Milyen jó lenne most azzal fejezni be ezt az írást, hogy Nóri egy felhőről lelógatja a 

lábát, figyel bennünket, csak hát nem hiszek benne. De abban igen, hogy nyomot hagyott azzal a 

világon, hogy leírta gondolatait: meghosszabbította vele 39 évnyi, röpke földi életét, és ha 

hihetünk Horatiusnak – s miért ne tennénk?! - költői emlékműve ércnél maradandóbb… Külön 

köszönettel is tartozom neki, hogy lehetőséget teremtett a füzeteiben való turkálásra, s ha 

személyesen nem sikerült találkoznunk, verseiből megismerhettem: gondolataiból sokat okultam, 

képeivel elkápráztatott.  

Az ember akár akarja, akár nem, körülötte egy idő után a körök összezáródnak: számomra 

Nóri verseskötete is ilyen. Valamikor, 1968 elején aláírtam egy kötelezvényt, hogy a születendő 

Bessenyei Nórának mosni fogom a pelenkáit, de közben elkerültem Debrecenből. Új életemben 

saját gyermekeim pelenkái játszották a főszerepet, ám a nem teljesített ígéret égetett. Aztán 

amikor 45 év múlva kaptam egy táskányi verset – Nóri költői hagyatékát – lehetőség nyílott az 

elmulasztottak pótlására: a lelki pelenkák kitisztítására. Közös kedvencünk soraival búcsúztam 

tőle: 

     Kinek mindegy volt már a kín 

     gondjait magamra vettem 

      az árnyékvilág árkain 

     most már te őrködj énfelettem. 

       József Attila 

 

 

  NOVEMBER HAVA 

 
ELOLVASOTT KÖNYVEK  JEGYZÉKE 

 

 
 Wharton: A szerelem nyara    Sőtér István: Budai oroszlán 

 Bán Béla: Szabálytalan életrajz  Segal: Csak a szerelem 

 Ken Follet: Az idő végezetéig   Robin Pilcher: Csillagrobbanás 

 Evelyn Lever: Mária Antoinette  Karlsson: Köszönet a zenéért 

 Hamlett: Varázslatos évek   Barett: Önteltség és önámítás 

 Austen-Barett: Charlotte   Hankiss Ágnes: A lélek térképe 

 Ignácz Rózsa: Rézpénz    Jack Kerouac: Magányos utazó 

 Rácz Zsuzsa: ismeritek Terézanyut  Molnár Borbála versei 

 Martinákné: Sorsok áradása   Uzun: Szép mint a szerelem… 

 

Peti és Fecó hónapja ez a szülinapjuk miatt a Gyermekeim könyve aktuális fejezetivel 

megidéztem őket. Most is éppen úgy nyíltak az ibolyák az Ady téren, mint Peti születésekor, de 

csak csendesen ünnepeltünk, mert nem voltak itthon, csak a telefonban énekeltünk duettet a 

tiszteletükre. Jancsi infúzióit nagyon vártuk, de mert előtte megkapta az influenza-oltást, nem 

jártak a szokásos erősítő hatással. De érjük be azzal, amink van: a tünetmentes csendes 

napokkal. Befejeztem és véglegesítettem Bes Nóri verseskötetét, és megálmodtam a következő 

feladatomat Személyes irodalom94címmel. A hónap végén aztán megkaptam Ujj Pétertől a 

                                                 
94  Minden irodalom személyes, de ebbe a kötetbe (MKK. 23.) azok kerülnének, akik valamilyen oknál 

fogva még személyesebbekké váltak: mint Bes Nóri, Szilágyi Szabolcs, Bán Béla, vagy Molnár Borbála, Sáfáry 
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regényemet, azt javítottam, nyomdába került, december elején könyv is lehet belőle. Eredetileg 

100 példányban gondolkoztam, de hogy elkészült, hasonlóvá tettük a Múzsákkal, hiszen 

összetartoznak és ez 30 példányomba került. Mindig ezek az anyeginek! Nem baj, ennek a 70 

könyvnek is örülök: végre az előfizetőknek eljuttathatom, a maradékot meg főleg az újhelyiek 

között szeretném terjeszteni. Minthogy januárban már megtörtént a bemutatása, nincs más 

dolgom, mint a Parnasszus tövében ücsörögni lés várni, hogy a sültgalambok a számba 

repüljenek…. 

 

A klasszikusokat megint Jane Austennel nyitom, már úgy térek vissza hozzá, mint a jó kútra a 

szomjas vándor. De ezt most nem neki, hanem Julia Barettnek köszönhetem, aki megírta a 

Büszkeség és balítélet folytatását95 Önteltség és önámítás címmel, és befejezte Austen félbe 

maradt regényét, a Charlettét.  Julia Barett nevét ezek a folytatások tették híressé, amikor 

kiderült róla, hogy nem egy személy, hanem fogalom. Két mai angol írónő Julia Braun Kessler és 

Gabrielle Donelly rejtőzik e név mögött, manapság őket tartják a legügyesebb Austen 

megidézőknek, mert nemcsak a történetet, hanem az írónő stílusát, kellemes és finom humorát is 

vissza tudták adni könyveikben. Jó érzéssel Darcy hugát, a gazdag és öntelt Georginát 

választották főhősül, és párhuzamos történetet formáltak a régi szereplőkkel, ahol a Bingly 

nővérek és Lady Catherina intrikái, Collinsék, Darcyék és Binglyék házassága is folytatódott. 

Ebben a regényben sem történt sok minden, de az elegáns és ironikus nyelvezet jól illett a 

könnyedebb történethez.  A kedves Lissy – aki első bálját adja Mrs Darcyként - két mondata 

álljon itt ennek igazolásra: 

 

 

   Meglehet, a szíve még nem vidám, de mérget vehet rá, 

   hogy ha továbbra is úgy tesz, mintha az lenne, egy idő 

   múlva az is lesz. Végső soron mindannyian esendő embe- 

rek vagyunk, és meglepődne, ha tudná, mennyi bolondsá- 

got tudunk elhitetni magunkkal, ha csak egy kicsit is oda- 

figyelünk… 

 

A történet egyébként ott vette fel a fonalat, ahol azt elejtette Austen: a házaspárok 

megkezdték közös életüket és Georgina is szép nővé serdült. A vérbeli arisztokrácia azonban 

nem nézi jó szemmel Darcy rangon aluli házasságát, a pletykában a nagynéni jár élen, de a 

szomszédok is serények. A Benneth-család újabb botrányai is felkavarták a vidéki élet állóvizét. 

Georgina szellemi fejlődése adja a regény fő vonulatát, amikor a hozományvadásztól eljutott az 

igazi szerelemhez, amit a szegény, de tehetséges építész kínált számára. A vidéki élet szépsége, 

a hozományvadászok sorsának ecsetelése mellett itt már London romlottsága is képbe került. 

Teljesen modern szálat jelentett Elisabeth nagynéni lopással történő meggyanúsítása, hogy pénzt 

facsarjanak ki belőle. Természetesen ebben Wickham is részt vett, de Darcy ismét elsimította 

az ügyet.  Charlotte alakjával új szereplőt teremtett Jane Austen, de halála miatt nem fejezte 

be a történetét, amit most Julia Barett megtett: ragaszkodtak az írónő által felvázolt alakhoz és 

ugyanolyan kíméletlenül őszinte jellemábrázolással fejtették ki történetét, miközben érdekes 

                                                                                                                                                         
László, id. Bajusz József és majd még kiderül, ki mindenki. Ezek igazi dolgozatok lesznek: lábjegyzetelve, 

szakirodalommal, mint ahogyan az egy tudományos közléshez illik, de vallomások is: a kutatás öröméről és a 

költők-írók  rám gyakorolt hatásáról…lesz, ahol már utóéletről is be fogok számolni…  
95  Holt szerzők könyvének folytatása régóta divat már, ez történt Charlotte O’ Hara történetével, akiből 

legalább 4 folytatás is van már, s úgy látszik, ez a sorsa Austennek is. Többnyira azoknak, amelyek nagy sikert 

jelentettek eredeti változatukban is. Austennek is sok folytatója akadt, de ezek legjobbikának Julia Barettet 

tartják….Az Értelem és érzelem folytatását is megírták A harmadik nővér címmel, de erre még nem találtam 

rá…. 
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információkat mondtak el az általam annyira kedvelt XVIII. század angol nemeseiről, katonáiról, 

lelkészeiről.  

 Ehhez képest Jack Kerouac (1922-1969) hatalmas ugrást jelentett időben és stílusban: 

egy másféle világba vezetett. A beat-nemzedék nagy öregje a ’60-as évek bibliájának, az Úton 

szerzőjeként vált ismertté: Ginsberggel, Cassidyvel és a többiekkel átélt csavargások és nagy 

ivászatok élményének története az, amit a mítosz szerint 3 hét alatt írta meg és kultuszkönyv 

lett belőle. A Magányos utazó Kerouac eddig ki nem adott írásainak gyűjteménye. Amikor 

skizoid személyisége miatt a haditengerészettől leszerelték, kereskedelmi hajókon, vasúton, 

gyalog bejárta USÁt, Afrikát, Párizst és Londont, úti élményeit is rögzítette. Bár a hobo 

életforma távol áll tőlem, az Útont mégis élveztem, mert fiatal voltam. Sajnos, a könyvet már 

valaki lenyúlta a könyvtárunkból, újraolvasásával nem tudtam ellenpróbát tenni. Ez a Magányos 

utazó viszont nem kötötte le a figyelmemet, megint csak arról szólt, hogy egy független, tanult, 

nincstelen csavargó hogyan élte meg a nagyvilágot. Lazán élni, kívül a társadalmon, a civilizáció 

minden kínját elvetve – szép álom, mindenki vágyik rá egy kicsit. Kerouac meg is tette, de közben 

ő is arról ábrándozott, hogy 

 

   Az életem egy farm lesz, ahol magam termelem meg az  

   ennivalómat. Nem csinálok semmit, csak ülök a fa alatt,  

   míg nőnek a növényeim, a saját boromat iszom, regénye- 

   ket írok, hogy nemesítsem lelkemet, játszom a srácaim- 

mal és fütyölök a nyomorultakra.  

 

Ehhez képest lett 3 házasság, májzsugor és még így is az amerikai mítosz kitörölhetetlen 

részévé vált. Az utazásnak újra reneszánsza van, csak nem csavargásnak, hanem zarándoklatnak 

nevezik, és ahol az el Caminó a listavezető, akár csak a középkorban.  Mikor ezt a könyvet 

olvastam, éppen Sárospatakra érkezett gyalog egy Németországban élő darócruhás asszony, kis 

kocsin húzta maga után a putyerkáját: Szent Erzsébet földjére jött, ahogyan a látomása 

parancsolta (mert az is volt nekije). Elmondta, hogy Németországban még segítették, 

Ausztriában már húzogatták a szájukat, Magyarországon meg nem fogadták be sehol, a maga 

pénzét kellett költenie… Szóval ezt jelenti ma a magányos utazás, Jack bátyó! 

 Mehmed Uzun (1953-2007) kurd író szívszorító könyve a Szép mint a szerelem, szép 

mint a halál, idáig ehhez foghatót nem olvastam. A török wikipédia szerint több mint 20 könyve 

jelent meg, de nem hallottam még róla. Sokáig élt Svédországban, svédül is publikált, nálunk ez az 

első megjelenése. Fiktív helyen, a Hegyek országában játszódott a cselekménye, amiben két 

különböző ember történetét kapcsolta össze a véletlen. Kevok egy szép fiatal lány, aki gazdag 

családban nőtt fel, és csak egyetemista korában szembesült azzal a világgal, ami körbevette őt: 

szerelme elment harcolni a hegyekbe Szerdár tábornok és fanatikus hívei ellen. Ezek egyike Baz, 

a gyökér nélküli katonatiszt, aki az ellenállók elleni harc legkegyetlenebbike, nem is sejtve, hogy 

árvaságát éppen a tábornok katonáinak köszönhette. Első megbízatásaként Kevok szüleit 

evakuálta a sivatagba, ahol a megszülető lányt a karjaiban tartotta, és akinek szülei a tábornok 

híveiként visszatérhettek a városba. Kevok főiskolásként szerelmét követve csatlakozott az 

ellenállókhoz, de már első bevetésén elfogták. Miután elárulta a társak búvóhelyeit, Baz 

megszöktette, és mire a bujkálás után rájuk akadtak, átformálták egymást. Mindkettőjüket 

kivégezték, mint ellenállókat, Bazt éppen azok, akiket ő tanított meg a gyilkolásra. Így leírva nem 

különösebben érdekes ez a történet, de olvasás közben harmadik szereplőként ott van a 

természet is, a leírások, belső monológok különleges hangulatot adtak az egésznek, bármily 

furcsának tűnik: szép volt benne a szerelem, és szép volt a halál is… 

 Edit Wharton (1861-1937) sem volt számomra ismerős, pedig ez az amerikai írónő a nők 

közül elsőként kapta meg a Pulitzer–díjat 1920-ban. Gazdag családból származott, és eleinte 

saját osztályáról írt ironikus regényeket és novellákat. Rangjabéli házasságát azonban nem tudta 
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egyeztetni a hivatásos íróéval, depresszióba süllyedt, amit egy európai utazással próbált 

meggyógyítani. Visszatérése után elvált férjétől és témát váltott: a vidéki szegények életéről írt, 

amiért az említett díjat elnyerte. 1823-ban áttelepedett Franciaországba, és itt folytatta írói 

munkáját. A hálátlan utókor anti-modernistaként emlékszik rá, pedig írásai a késői Henry James 

hatását mutatják. Termékeny író: 40 év alatt 40 regényt írt, melyek egyikét, a Szerelem nyarát 

sikerült kifognom. A történet egy XX. század eleji amerikai kisvárosban játszódott, ott élt 

Charity Royal, aki gyámja a Hegyről menekített le, felnevelte, de Charity őt is, meg a kisvárost is 

utálta. A messziről jött Luciennel esett szerelembe, de emiatt gyámja mindenki előtt porig 

alázta. Charity hazaindult a Hegyre, hogy kiderítse: ki ő, és honnan származik. Anyját már csak 

holtában látta, de megismerte születésének körülményeit, és az ott élők nyomorát. Amikor 

rájött, hogy terhes, bár taszította a Hegyen minden, elhatározta, hogy ott marad, de amikor 

gyámja érte ment, megmentőjeként fogadta, és hogy a születendő gyermek sorsát elrendezzék, 

feleségül ment hozzá. A fehérek szegénysége is része az amerikai álomnak, de bizony erről jóval 

kevesebb mű született. 

 Evelyn Lever francia történész, aki a XVIII. század személyiségeire szakosodott, Maria 

Antoinette történetéből fiktív naplót tett közzé. Az elkényeztetett osztrák hercegnő, Mária 

Terézia Antóniája 15 évesen került Franciaországba, a trónörökös felesége lett, majd királynő. A 

francia forradalomban őt is, mint a férjét, kivégezték: de nem a hatalmas költekezése miatt, 

mint ahogyan ezt eddig tudtam, hanem mert fia vallomása után vérfertőzéssel vádolták meg. A 

történész írónő levelek, számlák és egyéb dokumentumok alapján készítette el a naplót, amelyben  

1793-ig követte történetét. Botrányos életét kicsit megszépítette ez a könyv, hiszen valójában 

szánni való volt: mindenféle nevelés nélkül gyerekként került egy képmutató, cselszövésektől 

átfűtött idegen környezetbe, férjére nem számíthatott – a nászéjszakát is csak 7 év múlva tudta 

abszolválni! – anyja pedig az osztrák követ útján azt akarta elérni, hogy lánya befolyásolja a 

francia külpolitikai döntéseket. A hatalmi harcokból, botrányokból a fiatalasszony egy titkos 

szerelembe menekült Fersen gróffal, s minden módon megpróbálta kijátszani a merev udvari 

etikettet. Két fiút és két lányt szült, de csak egy fiú és egy lány maradt életben, akiket a maga 

módján szeretett, még ha nem is foglalkozott velük túl sokat. (Kivégzése után pár évvel a 

trónörökös is meghalt, Sarolta túlélte a forradalmat, férjhez ment és utódai lettek.) Amikor ezt 

a könyvet olvastam, láttam a tévében Sofia Coppola filmjét, ami amerikai-francia-japán 

koprodukcióban készült Mária Antoinette-től, nem ebből a könyvből, de mert Lever volt a 

tanácsadó, sok volt a közös bennük. Pluszt az eredeti helyszínek adtak a történethez, mert 

egyébként igazi hollywoodi produkció lett belőle: szép nénik, bácsik, szép tájak, stb. Szó sem volt 

arról, hogy a szépséges kislány kifogott egy testes, kacsázó fiút, aki egyre terjedelmesebb lett, 

és akire Mrs Deficit – ahogy a pórnép hívta - egyáltalán nem tudott hatni. 

 Sőtér Istvánt (1913-1988)96irodalomtörténészként, esszéíróként és kritikusként 

ismertem, nem is tudtam róla, hogy szépirodalmat is művelt. A Budai oroszlánról az internet 

világosított fel, hogy trilógiájának középső része, aminek története az 1950-51-es éveket ölelte 

át. Önéletrajzi a regény, Sőtér analitikus és lírai jelenetekben mutatta meg útját kereső 

nemzedékének történetét. Érdeklődéssel olvastam, és el is nyertem érte a jutalmamat. A főhős, 

Dávid Sándor humanista filozófus, aki elszakad a tömegektől, de szép gondolatai voltak az 

életről. Hogy közel kerüljön az emberekhez, előadást kellett tartania távol Budapesttől, s ekkor 

jött a meglepetés: 

 

Sátoraljaújhelyben egy vendéglőben ebédelt…Keskeny 

nyomtávú szárnyvonalon folytatódott az utazás, gesz- 

tenyefák alatt, földszintes házak spalettás ablakait  

rezzentve kapaszkodott hegynek a vonat. Fennsíkon  

                                                 
96  Na, ő is most 100 éves, meg is köszöntöm, hiszen sokat okosodtam a tanulmányaiból…. 
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haladtak, köröskörül cukorsüveg formájú hegyek, sűrű 

felvidéki eső szakadt. …. 

Visszafelé kerékpárral érkezett meg a Hegyközből. Mi- 

kor a hegygerincre fölért, az ezüstfényű lámpa már sá- 

padni kezdett a hajnalban, a gesztenyefák alatt a város 

korai járókelőinek léptei koppantak, kapuk csukódtak a 

félhomályban. …A hosszú utca végében, a lejtős út torko- 

latában kivilágított kapujával várta az állomás, üres ko- 

csisorral pedig a gyorsvonat… 

 

De nemcsak ennyi volt a jutalmam, hiszen érdekes volt Sőtér regénye, ami azt a kérdést 

boncolgatta, hogy meddig lehet jó lelkiismerettel kiszolgálni a politikai őrülteket, azt a 

szemléletet, amit ők képviselnek. A teljes üzenetig nem jutottam el, mert azt a trilógia  3. kötete 

tartalmazta…  

 E hónap különleges, szép olvasmánya volt Bán Béla Szabálytalan életrajz című írása, nem 

véletlenül választottam ezt a hónap könyvének. Ez is újraolvasás volt, hiszen az interneten már 

elkészülte után rögtön megkaptam, és akkor együltömben elolvastam, de más volt az élmény 

kézbe szorítható könyvvel: érzelmi értékét a képek, mellékletek is megsokszorozták. A 

Szamoskéri harangok megszületése óta voltunk internetes kapcsolatban, folyamatosan olvastuk a 

internetes blogjait, amiben még Jancsi kötetének megjelenéséről is hírt adott a nagyvilágnak. Ez 

a könyv azonban teljesen más, a felesége története: egy asszony rendkívüli élete, ami 

párhuzamos életrajzzá vált, hiszen közös életük története is rögzült. Ez is olyan sokrétegű lett, 

mint a Szamoskéri harangok: nemcsak egy asszony élete, ott van benne a megélt történelem, 

melynek különös értéke éppen személyességéből fakad. Messziről indultak el egymás felé, a 

szamoskéri gyökereket már ismertem, de örültem, amikor egy-egy mozzanata ebbe is belekerült, 

édesapám falujáról tudtam meg újabb és újabb adalékokat. Mojzes Vera (1938-1985) élete 

azonban sok újdonsággal szolgált, hiszen a Trianon utáni Felvidékről származott, amelyről kevés 

ismerettel rendelkeztem.  

Bán Bélát szép gesztus: férji és apai szeretete vezette, amikor a dokumentumok és a 

szóhagyományok alapján megpróbálta rekonstruálni felesége életét, hogy gyermekei számára is 

nyilvánvalóvá váljon életének értelme. Bizony itt is kidőltek a szekrényből az ott rejtező 

csontvázak, az elhallgatások következményei. De érdekes módon ezek a személyes történeten túl 

általános érvénnyel is bírtak, a korról is árulkodtak.  Az újságírói oknyomozás minden fázisa 

izgalmas volt, mert átitatta a szeretet, és mert megmutatta: a politikai döntések hogyan 

rendezték át azoknak az életét, akik vétlen bűnösként éltek: dolgoztak, szerettek, gyermeket 

szültek és neveltek, barátkoztak, hogy a napi feladataikat ellátva észrevétlen hőseivé váltak a 

hétköznapoknak.  

A személyesség a könyv V. fejezetétől erősödött fel, amikor a közös élet az ’56-os 

forradalommal és Vera édesanyjának betegségével kapcsolódott össze. Jól látta a szerző: az 

események fogságában kellett felnőtté válniuk, hosszú távra szóló döntéseket meghozni. Nem 

volt egyszerű élete Mojzes Verának, állami gondozottságon, kiszolgáltatottságon keresztül 

vezetett az útja a nyugalomig. De talán épp ezek a nehézségek adtak számára olyan tartást és 

erőt, amivel megvívta harcát: az egyetemi bürokráciával, az anyós féltékenységével, 

megemésztette a reggeltől estig dolgozó férj hiányát, és úgy egyeztette a gyermekek nevelését 

a munkával, hogy mindkettőben megtalálja az örömét. Az örömökben és bánatokban bővelkedő 

életet Bán Béla jól jellemezte az egyes fejezetcímekkel, amelyekben pontosan és kifejezően 

rögzítette felesége életének különféle stációit: hogyan jutottak el a boldogtalan évektől a 

nyugalomig…  

Érdekes volt megtudni azt is, hogy egy férfi hogyan éli meg a gyermekek születésének 

örömét, hogyan veszi számba a barátokat és az ellenfeleket. Legjobban az tetszett, hogy 
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megérezte azt, hogy felesége harcosnak született, és önmaga volt a fegyvere: erős egyénisége 

segítette át minden nehézségen. És amikor végre elérkezett a nyugodalom, jött a betegség. 

Mojzes Verának aligha lehetett emiatt illúziója, hiszen átélte azt gyermekként édesanyjánál, de 

volt ereje ahhoz, hogy megkímélje gyermekeit az erejüket apasztó fájdalomtól és előkészítetse 

számukra azt az életet, amit nélküle kell megélniük.  

Bár ez a könyv Mojzes Veráról szólt, az író Bán Bélát is megismertem belőle: a kíváncsi 

újságíróból elkötelezett társsá váló férjet, ahogy felesége sorsát követte. E munka közben 

óhatatlanul szembekerült házasságuk értékelésével és volt ereje az önkritikához: nem szépített, 

nem beszélt mellé, és - utólag feleslegesnek ítélve azt - nem is mentegetőzött. A szépségek és 

nehézségek ötvözetéből így is felsejlett mindaz, amit nem kellett szégyellnie, és ami Mojzes 

Vera emlékét is megerősíthette. Szerettem a könyv képeit, a kimerevített pillanatok jól 

mélyítették el a szöveget, és az olvasás ritmusát is megszabták..  

Így válhatott közös életük krónikája gyermekeinek forrássá, amiből meríthetnek gyenge 

pillanatukban is. És közös munkává is, hiszen a könyv címlapját lánya tervezte, a lektori munkát 

pedig a fia vállalta magára, aki nemcsak gyomlált, saját emlékeinek csokrával is kiegészítette az 

apai mondatokat. A kívülálló olvasó számára pedig nemcsak időbeli, hanem térbeli utazást is kínált 

Bán Béla, mert életük különböző színtereit olyan plasztikusan elevenítette meg, hogy olvasás 

közben úgy éreztem, ott vagyok a helyszínen. A gyakorlott újságíró nem a rutinjából élt, a könyv 

nyelvét is jól választotta meg: a témához szükséges emelkedettséggel embermeséje többé vált 

egy családi történetnél. Örülök, hogy elolvashattam, és hogy kézbe szorítható könyvként 

besorolhattam könyvtárunk dedikált könyvei sorába.  

 

A bestsellerek sorát nem egy regénnyel, hanem egy zenekar történetével kezdem: Alexander 

Karlsson: Köszönet a zenéért című könyve az ABBA történetét összegezte diszkográfiával, 

képekkel. A ’70-es évek könnyűzenéjét ők uralták, Márti lányunk első rajongása ránk is hatott.97 

Érdekes volt végigjárni történetüket, még ha az csak a pletyka szintjén mozgott. 40 év múlva is 

élő zene, a Mamma mia film újra gusztust csinált hozzájuk, s dallamaikat sokan feldolgozták ilyen 

vagy olyan formában. A könyv olvasását én is zenehallgatással zártam, az interneten ott van 

minden, és egyszer a filmet is újranézem, hiszen Peti ajándékaként98 megvan DVD-n, CD-n, ahogy 

csak akarom… 

Ken Follet (1949-) Az idők végezetéig című regényfolyam A ketedrális folytatásának 

ígérte magát, de nem az lett belőle. Csak a helyszín maradt változatlan, hiszen a történet a 

katedrális építése után 200 év múlva, a XVI. században játszódott. Az építők leszármazottjait 

egyszer-kétszer emlegették, de azoktól független középkori történetet írt Ken Follett. 

Összeköti azonban a két regényt az, hogy ugyanolyan szituációk játszódnak le ugyanolyan 

karakterekkel, de ez inkább az író gyengesége: önmagát ismétli. Amúgy a történet önmagában is 

megállta a helyét, a közel 1000 oldalon ott van minden, amit tudunk a középkorról: kereskedelem, 

földművelés, járvány, erőszak, jobbágyi kiszolgáltatottság, hatalomra vágyó papok. Ebben a 

könyvében is szép számmal jelentek meg az önálló gondolatokkal rendelkező erős jellemű 

asszonyok, ami talán nem volt ennyire jellemző, de a mi világunk megengedőbb. Mégis jó 

olvasmány volt, egy elképzelt kisváros történetében sok szereplő sorsát követhettem, sok 

középkori sztereotípiával fűszerezve, de nem volt zavaró. Ken Follett ugyanis nemcsak a saját 

kútfejére, azaz fantáziájára támaszkodott, a forrásokat is ismerte, így hát elmondható: így is 

történhettek azok a hajdani mindennapok….  

                                                 
97  Kivéve Jancsit, aki a családilag megnézett Abba-filmről tizenhatszor ment ki cigizni… de azért rendes 

volt tőle, hogy ott maradt velünk! 
98  A zenei divatok követésében ő segít bennünket, amikor itthon volt, naprakész voltam mindenből, 

tanítványaim nagy csodálkozására, de most is figyel ránk, készítget számunkra összeállításokat, bár lassan ezt a 

szerepet átveszik tőle Matyi fia… 



 99 

Christa Hamlett nevét nem találtam meg az interneten, lehet hogy álnév, de a 

Varázslatos érintés című könyve is nagyon gyanús volt: egyes fejezetei lógtak a levegőben, nem 

voltak kapcsolódási pontjaik, lehet, hogy ez csak a fordítás bűne. Ez a krimi egy nőről, Bethről 

szólt, akinek illuzionista férje az egyik produkciójába belehalt. Orvos sógora (Daniel) és 

sógornője (Marissa) támogatta az özvegyet, aki nemcsak férjét, kisbabáját is elvesztette egy 

újabb balesetben. Két év telt el a gyász után, mire visszanyerte régi énjét, önállósulni kezdett, 

amit azonban szerető sógora nem nézett jó szemmel, hiszen a pénzén élősködtek. A végén aztán 

kiderült, férje elvesztését is nekik köszönhette, és az ő élete is veszélybe került, de új 

szerelme, egy helyi vagány csávó, aki nem mellesleg rendőr, megmentette az életét… 

Eric Segal (1937-2010) harwardi diák és tanár tucatnyi regényt írt, a Love Storyja 

minden idők legsikeresebb szerelmi története lett a ’70-es években. A neve miatt hoztam el a 

Csak a szerelem című könyvet, kíváncsi voltam rá, tud-e valami újat? Egy orvos történetet 

kaptam tőle: főhőse agyspecialista, aki kiegyensúlyozottan él feleségével, lányaival, szakmájában 

elismert, amikor egy új beteget jelent be nála egy férj. Matt számára aztán Sylvia több lesz, 

mint egy újabb eset, ő volt élete szerelme, akiről 20 éve nem hallott semmit. Magyarázatot 

szeretett volna kapni eltűnésére, de felesége szerelmét sem akarta elveszíteni. A tumor miatt a 

nőt már nem tudta megmenteni, de az kiderült, hogy amikor Afrikában együtt dolgoztak, rablók 

támadtak rájuk, és Matt életének megmentéséért cserébe Sylviának feleségül kellett mennie a 

gazdag udvarlójához. Love Story ez is, olvasmányos, telve zenével, politikai aktualitással. 

Minthogy filmen is láttam, olvasás közben hihetetlen képek ugrottak be abból, szóval dupla volt 

az élvezet. 

Robin Pilcher (1950-) Csillagrobbanás című könyvét sci-finek hittem, azért hoztam el, de 

nem az. Ez a Skóciában és Spanyolországban felváltva élő író (operatőr, dalszerző, farmar) az 

edinborói fesztivállal kapcsolta össze azokat az életeket, amelynek végkifejlete igazi boldog 

véggel zárulhatott. Egy fiatal hegedűművésznő, egy kocsmai humorista nő, egy nyugdíjas operatőr 

és egy ifjú sorsa kereszteződik az edinborói Tess-szel és egy újságíróval, akik rendbe hozták az 

elromló életeket…Mellesleg meg ott volt a háttérben Skócia, de most egyetlen hóvihar nem 

veszélyeztette a főhősöket, helyette olvashattuk mindazt, amit az író tudott a világról 

operatőrként, dalszerzőként, emberként… 

 

A magyar női szerzők sorát Molnár Borbálával (1760-1825) nyitom, hiszen Bes Nóri 

verseskötetét rendezgetve sokat gondoltam rá: a felfedezés öröme volt közös bennük, csak az ő 

verseit nem egy táskában kaptam meg, hanem 200 órát kellett fagyoskodnom a könyvtárban, hogy 

lemásolhassam. Neki is összeállítottam egy verseskötetet, először eredeti, XVIII. századi 

nyelven, aztán átírtam maira, tanulmányban összegeztem a róla tudhatókat, de ez megmaradt 

egyetlen példányban a könyvespolcomon, mert sem kiadót, sem pénzt nem találtam hozzá, csak 

ígéreteket.99Most azzal idéztem meg: elővettem és újraolvastam, mert nekem sokat adott, ő lett 

a regényem főszereplője is. Megpróbálom egyetlen verssel megmutatni itt is az alakját és a 

szellemét, hiszen szívvel és eszének gyönge fényével írta a verseit, amelyek 200 év múlva is 

frissek:  

   Az élet egy csendesen változó portéka 

       Az ember a kevély szerencse játéka 

   Ki szabad kényére hány-vet ide s tova 

       Álmodni se tudjuk gyakran fordít hova! 

   Gyakran, hol legalább Napot szemléltük 

        S a legártalmatlanabb örömöknek éltünk 

                                                 
99  Ő többet adott nekem, mint én adhattam neki, sem a verseskötetet, sem az emléktáblát nem tudtam 

kiverekedni neki. Csak az emlékét ébresztettem fel, és bíznom kell abban, hogy a többit majd ő kiharcolja 

magának…. 
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   Hol midőn az anyánk szemébe nevettünk 

        Örömkönnyel elegy csókokat érzettünk. 

   Hol (még nem ismervén a sors büszkeségit) 

        Éreztük az élet igaz édességét –  

   Idővel elhagyjuk ezen kedves tanyát 

         S majd csak úgy említjük, mint egy meghalt anyát 

   Kit, mivel elveszténk még gyengeségünkben 

         Képe csak alig tűnik emlékezetünkbe. 

   Mint az ifjú madár, ha fészkét elhagyja 

         Örömmel megy, hova kis szárnya ragadja 

   S gondolatlansága könnyen lépre talál 

        Mely miatt vagy rabság lesz sorsa, vagy halál. 

   A tapasztalatlan ifjú szív így van ezzel éppen 

        (Mely minden tárgyakat fest magának szépen) 

   Felülvén a tündér szerencse szárnyára, 

         Boldog csendességét teszi fel kockára 

   Melytől sokat megfoszt legelső próbája 

         S hogy azt feltalálja, már nem is próbálja. 

   Egy kockajátékká ekként lesz életünk 

         S a sorstól most ide, majd oda vettetünk. 

   Én magam magamat ebben a példában lelem 

         Mivel a szerencse mostohán bánt velem: 

   Midőn az ifjúság víg kinézéseket 

        Írt képzeletemnek, sőt arany hegyeket 

   Midőn szívem megnyílt a gyönyörűségre 

        S Napom olyan víg fénnyel derült fel az égre 

   Hogy éppen nem láttam rá törő felhőket 

        Sőt igért mindenben boldog jövendőket 

   Akkor rettenté fel szívemet álmából 

         S fájdalom lett édes andalodásából! 

   Így lőn ellenségem még ifjúságom 

        S azóta csapása követ minden nyomban 

   Minthogy szívem vele keményen harcola 

        Ő is bár ellenem keményen truccola. 

   Mégis győzelmet nyertem utoljára, 

        S most már nem ügyelek semmi csapásra… 

     Kolozsvárra lett első beérkezésemkor… 

 

 Ignácz Rózsa (1909-1979) Rézpénz című könyvéről Legeza Ili barátnőm szépeket írt: 

míves stílusú, tragikus hangvételű történet egy nemzedék életérzéséről… Sajnos, nem sokra 

jutottam vele, pedig volt motivációm, kedvenc nagynénéim rajongtak érte – de én a kegyelet 

ellenére sem jutottam tovább 30 oldalnál. Bocsi… 

 Rácz Zsuzsa (1972-) első könyvére játszik rá az Ismeritek Terézanyut? című könyvével, 

amibe 20 év válogatott írásait gyűjtötte össze. Annak idején olvastam az Állítsátok meg 

Terézanyuját, amivel egyből felvágtatott a Parnasszusra, meg is filmesítették, bekerült a 100 

legnépszerűbb könyv közé, szóval nagyot tarolt. Új stílusa akkoriban üdítően hatott, de úgy 

látszik, benne ragadt ebben a szerepben. Ezek a hosszabb és rövidebb önéletrajzi ihletésű írások 

ugyanabban a stílusban íródtak, ahogy letettem, el is tűntek belőlem. Nem volt benne semmi, ami 

megragadhatott volna bennem. Lehet, mert nem vagyok szingli, és most a hiteltelenség is zavart… 
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 Sokat vártam Hankiss Ágnes A lélek térképe című könyvétől, hisz a jelölő szó olyan 

viszonyban állt a jelentéssel, mint  a térkép az általa ábrázolt földrajzi tájjal. Hajdan a Kötéltánc 

új hangjával még fel tudott lelkesíteni, snagovi gyerekként100 elszenvedett bánatokért lélekben 

bocsánatot kértem tőle, de azóta a Fidesz parlamenti képviselője az EU-ban, és családostul 

uralja a honi kultúra világát. Most ezzel a Scientia Profana alcímű könyvével vendégül látott, 

átkarolt, és bumm, jó orrba vágott. Nem végzett ki, mint Aragóniai Ferdinánd, aki ellenfeleit 

utolsó vacsorára invitálta… Nem, de az undor egyszer csak beállt és úgy maradt, amit az általa 

idézett a hatalomról szóló Hamvas Béla sorok sem enyhítettek. (És ha az ember el is éri, nem 

szabad vele élnie. Aki hatalommal él, azonnal elveszti.) Bosszantott ez a könyv, pedig olyan 

dolgokról írt, amivel egyet  értek, azért is volt kedvenc filozófusom sokáig, de vizet prédikált, és 

bort iszik: másféle tanácsokat ad fő-fő barátainak, vagy csak nem figyeli, hogy legszentebb 

gondolatait tiporják sárba. Elciripelte ebben a könyvében is a hasszid idézeteket, de már sok volt 

abból is, untam. Pedig Bubert tőle ismertem meg, élveztem is: szegény aktuális tanítványaimat is 

rendesen hülyítettem velük (Ha én én vagyok, és te te vagy…). Na, de azt is Bubertől - azaz tőle - 

tanultam, hogy ki vagyok én, hogy megbocsássak? Azt sem tudtam eldönteni, hogy a tündökletes 

cím ellenére mit olvasok: laza füzérű kommenteket, gondolati naplót, filozófia publicisztikát vagy 

hasszid szövegértelmezéseket? Ja, és közben a jópofizó kis Dávidka is felnőtt, és uralja 

Budapest közlekedését…. 

 Ebben a hónapban a nőírókhoz én is csatlakozhatok,101hiszen a Sorsok áradása című 

regényemet – ami nem is az enyém, hanem fényes Újhelyé – kijavítottam és nyomdába adtam, 

hogy valódi, kézbe szorítható könyv lehessen belőle. Már nem így írnám meg, ha újra kezdeném: 

beérném Molnár Borbála életével… Csak hát Újhely fényessége nagyon csábított, most aztán alig 

lehet követni az egyes emberi sorsokat. Engem csak azok érdekeltek, azért is tettem költőket 

főszereplőkké, mert ők autobiográfok, magukról beszélnek és történetükkel az állandóságot és a 

folytonosságot egyaránt hordozzák. De azt itt is be kell vallanom, nagyon szép volt ez az út, amíg 

ide jutottam: a megírás minden pillanata különleges örömmel, az alkotás boldogságával töltött el. 

Jó, hogy ezt is megérezhettem! 

 

 

 

DECEMBER HAVA 

 
ELOLVASOTT KÖNYVEK LISTÁJA 

 

 
Beaton: Agathe Reisin…  Vavyen Fable: Vészbejárat 

Jan: Batu kán    Macdonald: Búcsúpillantás 

Anderson: Felkelő nap   Nora Roberts: Hazai vizeken 

Andor László: Erősödő Európa  Gerlóczy Márton: A szabadok testvérisége 

Trollope: A másik család  Beccara: A megtagadott szerelmekről 

Bodor Pál: Svájci villa   Dénes Zsófia: Szivárvány Pesttől Párizsig 

Picoult: Tizenkilenc perc  Martinák-Műhely 

                                                 
100  A Nagy Imre csoporttal 7-8 évesként került Romániába, mert anyja Losonczy titkárnője volt, előtte 

meg édesapja, (Erdős Péter) járta meg a börtönt, aki aztán a ’60-as években a könnyűzenei élet diktátorává vált.. 
101  Na, ez enyhe túlzás, egy regény nem csinált belőlem írót….s nem is ragadtam a Parnasszuson, csak 

szétnéztem és lecsusszantam onnan, maradok Kisunokáim grafomániás nagyanyja, ami eddig is voltam…. 
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Széphalom évkönyv, 2013.  Mai magyarok - régi magyarokról 

  Leslie Schönbrunn: Sába titka 

 

 

Nagyobbik unokánk, Szabolcs 16 éves lett,102amit nagyon szép komolyzenei koncerttel ünnepelt 

meg – felvételről mi is részesei lehettünk, amit karácsonyra hazahoztak. Mert a napján nem 

lehettünk vele, elolvastuk a regényeit, kár, hogy a legutóbbit nem fejezte be, de hát 

tinédzserként nagyon felgyorsult az élete….Nálunk járt a ZTV, Jancsival hosszú interjú készült, 

rövidített változata lement János – napon, a hosszabbat majd januárban vetítik. Elégedettek 

vagyunk, bár a Martinák-Műhely is kiderült belőle, pedig azzal várni akartunk 45. házassági 

évfordulónkig, azaz áprilisig. Viszont ez volt a 45. együtt töltött karácsonyunk, nem erőszakoltuk 

meg így sem az időt semmivel. Itt járt Pimpi: pontosítottuk Nóri kötetét, és befejeztem a 

Martinák-Műhely javítását, aminek költségeit Tündérkeresztanyám és Zimonyi Géza magára 

vállalta.103 Jó kis közös karácsonyunk volt, kiunokáztuk magunkat, bár a szabadidő központomban 

– azaz a konyhában – is szorgosan tevékenykedtem. Csak néhány filmet láttam ebben a hónapban, 

nem volt mit nézni, meg nem is volt kedvem hozzá, a könyvek és a többi feladat elvette a 

lustaságomat. Egyetlen jó a Sztárban sztár volt, amiben ismert és befutott színészek, énekesek 

hetente másnak a bőrébe bújtak, és szórakoztattak a szó szoros értelmében. Régen volt ilyen 

sorozatom.  

 

A klasszikusok sorát nyitó V. G. Jan könyve, a Batu kán egy trilógia közepe: amiben Dzsingisz 

kán unokájának történetét nagy beleéléssel jelenítette meg. Dzsöcsi gyermekeként ő lett a 

Nyugat elleni harc fővezére, aki 300 ezer harcossal a Kaspi-tengertől az Uralig terjedő 

arcvonalban tört célpontja felé, a vérengző harcokban sorra elestek az orosz városok, de a belső 

viszályok mindkét oldal harcát megnehezítette. És őket is rendesen megtizedelte az orosz tél, 

Batu kénytelen volt délre húzódva megállni, mielőtt a magyarok ellen indult – sajnos, így is ide ért. 

A nomád népek és az oroszok XIII. századi története lett a könyv, amit 1942-ben írt – 

történelmi párhuzamként Jan – és sok-sok lábjegyzettel egészítette ki a cselekményét. Ma már 

jóval többet ismerünk a tatárok történetéből, de Vaszilij Grigorjevics sem sokszor lőtt mellé. A 

nomád népek kultikus szokásai nagyon érdekesek voltak, és az oroszok mindennapi élete is, hiszen 

nagy széttagoltságban, egymástól távol fekvő kis településeken éltek, alig volt mai értelembe 

vett városuk. Jan elfogult volt sajátjaival, de ez megbocsátható, a sorsukat ezzel sem tudta 

semmissé tenni. S minden valahol ott kezdődött számukra… 

 Ahányszor tanítottam József Attila A Dunánál című versét, annyiszor szóltam egy 

antológiáról, amelyet a Szép Szó adott ki 1937-ben a könyvnapra Mai magyarok – régi 

magyarokról címmel. Na, most megtaláltam hasonmás kiadásban, és nagy öröm volt elolvasni. 

Meglepően friss elemzések, pletykák a történelem nagyjairól: Küküllei Jánosról, Fráter 

Györgyről, Mikes Kelemenről, Kármán Józsefről vagy Martinovicsról, hogy a nekem tetszőket 

kiemeljem. S akik írták, azok sem kisebbek: Kassák Lajos, Babits Mihály, Móricz Zsigmond, 

Trenycsényi Waldapfeld…. Küküllei Jánosról, az avarokról most olvastam a legizgalmasabb 

                                                 
102  A Anyakönyv róla szóló része jó gazdag, hiszen az első perctől kezdve sokat kaptunk belőle. Most 

elolvashattam feljegyzéseimet, s felidéződött mindaz, amit elfelejtettem: a szőrös kutyát vaumacinak hívta, és 

minden tukáncsos volt a számára…heteken keresztül találgatta az otolsó szó helyét, mindig újabb és újabb 

mondatokba helyezte el. Gitáros – pizsamás korszakából maradt fenn az első verse: Otthon vagyok az iskolában / 

minden füzet segítget / bútorokat cipelgetek / és az élet sejteget… Azóta minden alkalomra írt nekünk verset, és a 

gitár is a helyére került: Peti nekiadta mindkét gitárját, már bandázik azzal is… Kiskoma, itt is boldog szülinapot 

neked! 
103  Elhalmoz bennünket mindenfélével, és közben sokallja a Tündérkeresztanyaságot…. De nagy 

szükségünk volt a segítségére, mert a Sorsok áradásából nem jött össze a nyomdai költség. (Később jelent meg, 

mint ahogy terveztük és kevesebb példányszámban…) 



 10

3 

tanulmányokat, de Móricznak a Bethlenről szóló írása is jelezte, az író jól felkészült erdélyi 

regényére. A legmeglepőbb számomra a középkori oklevelek narrációja volt, amiről Trenycsényi 

Waldapfeld Imre írt. Nemcsak az volt érdekes, hogy a XIV. században - a rájátszások szerint - 

mennyi Horatius idézet élt a kolostorokban, hanem milyen fontosnak érezték a betű 

örökkévalóságát,104álljon erre itt két egészen lírai példa mindenféle kommentár nélkül: 

 

   Mert mindnyájan meghalunk és szétomlunk, akár a víz, de ne 

   múljanak el a halandók örök hírre és emlékezetre méltó csele- 

   kedetei…. 

 

   Közel van a világi dolgok végének a napja, és sietve jár az idő, 

   az esendő események folyama alázuhan, akár a mélyre zuhanó 

   hegyi patak: ezért az előrelátó bölcsek oklevelet és kiváltság- 

   levelet helyeznek szembe vele, hogy a múló és rohanó emléke- 

   zet megbízhatatlanságát a leírt szavak ereje zabolázza… 

 

Na, hát így készült ezekben az egyáltalán nem szépirodalmi műfajokban a leeendő magyar 

irodalom… De a kötet legnagyobb értéke számomra mégis a József Attila vers lett, ami 

előszóként jól fogta össze az évszázadokat és aktualitása ma sem múlt el. 

 Bodor Pál (1930-) Svájci villa címét először Svájci Vilmának láttam, a címlap is ezt 

erősítette meg, csak itthon derült ki tévedésem, de nem bánom, hogy hazahoztam. A híres 

Forrás-nemzedék tagjaként induló író 1983-ban települt át Romániából Magyarországra, Diurnus 

néven jó tollú újságíró lett itt is, és a regényírást is folytatta. Ez a regénye az erdélyi szászokról 

szól, amiben az a bizonyos villa a civil élet jelképévé vált, de minden tulajdonosának sok gondot 

hozott a nyakára. A Binder – család történetét Fridrich Binder vidéki patikus futtatta fel, 

amikor egy nagy német vegyipari vállalt romániai vezérképviselőjévé vált az 1930-as években. Bár 

gyáva kisemberként nem lett sem híve, sem ellenzéke Hitlernek, de sokáig együttműködött a 

németekkel. Bodor az ő alakja mellé sorakoztatta fel a kor jellegzetes figuráit: Ottó Prollt, a 

humanizmusba menekülő szász tudóst, Chovostét, a nacionalizmust gyűlölő román értelmiségéit, 

Windou-t, a birodalom képviselőjét – és sokan másokat: eszmék megszállottait, az anyanyelv 

szerelmeseit, konok forradalmárokat, messianisztikus megszállottakat, dühöngőket és 

megalkuvókat, szászokat, magyarokat, cigányokat, románokat, zsidókat – akik sorsa 

összekeveredett a főhősökével. 1945 után - a gyanakvás és számonkérés időszakában - éppen úgy 

viselkedtek ők is, mint a Magyarországon élők. Ami egyedi volt a könyvben, az Bodor 

jellemábrázolása, humora és archaikus nyelvének tisztasága. A ráérős történet megidézte azt a 

kelet - közép-európai sorsot, ami ugyan sokak szerint nem is létezik, de mégis van… 

 Andor László (1966-) nem szépíró, Erősödő Európája sem regény, hanem egy száraz 

könyv, amiben az EU foglalkoztatási biztosa elmondja, hogy Brüsszelből nézve milyen 

Magyarország, mi az országot sújtó szankciók története. A száraz közgazdasági fejtegetések 

mégis egy másféle megközelítést kínáltak a mindennapokhoz.  

 A Kazinczy Társaság idei évkönyve, a Széphalom, 2013 egy sorozat 23. darabja, amit 

kezdettől fogva nagy igényességgel dr. Kováts Dániel szerkeszt. Minthogy Kazinczy nevét viseli 

az irodalmi társaság, természetesen ő a főszereplője minden évkönyvnek, de a Mesterek és 

művek, a Tükrök és tanúk, a Számvetés és a Szemle rovatok engedik a képzeletet másfelé is. 

Kezdettől tagjai vagyunk a társaságban, de alkotó módon először Jancsi kapcsolódott be az 

évkönyv munkáiba: 2003-tól verseivel, aztán tanulmányaival is, én csak 2006-től indultam be.105  

                                                 
104  Pedig hol volt még a Gutenberg-galaxis kezdete! 
105  Itt jelent meg a Bodrogköz irodalmi megjelenítéséről, Ungvár- Németi Tóth Lászlóról, Eötvösről, 

Bessenyei Györgyről, Amadéról, Batsányi költészetéről, Kazinczy és Kisfaludy Sándor vitájáról, vagy Kölcsey 
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 Nemcsak publikálási felületként kedves számunkra ez az antológia, hanem olvasmányként 

is, hiszen a cikkek tematikája nagyon széles skálán mozog, és az évkönyv jelzi: a Társaság már 

régen túlnőtt a régión, bár könyveimre készülve a zempléni történésekről itt is nagyon sok 

érdekességet olvashattam. Öregek, fiatalok, ismerősök és ismeretlenek írják, kedves 

olvasmányunk, egymás kezéből kapkodtuk ki eleinte, de mióta mindketten írunk bele, két példányt 

kapunk – az egyiket aztán a képző könyvtárának ajándékozzuk.  

Igazi szellemi műhellyé vált ez az évkönyv, egyre tartalmasabb belsővel, egyre szépülő 

külsővel. Mindez Kováts Dániel érdeme: igényessége mellett ott van a gazda ügyessége is, hiszen 

a kiadatáshoz szükséges pénz összekaparása évről-évre egyre nehezebb. Az idei szám 

különlegességét Kassa–központúsága adja, minthogy ez a város volt az elmúlt félévben Európa 

egyik kulturális fővárosa, magyar nyelvű anyag azonban csak itt jelenhetett meg nagyobb 

számban. Mi 1975 óta ebbe a városba járunk kuruckodni, szeretjük, most is jó volt az ottani 

szerzőktől olvasni, az ottani képekben gyönyörködni. Másik különlegességét az adta, hogy benne 

van az a felvezetés, amivel Éva Jancsi könyvbemutatóját nyitotta: irodalmi elemzése 

költészetének, amire mindig is vágyott. Ez a kis verseskötet igazán megtette azt, amit vártam 

tőle! 

 

A bestsellereket M. C. Beaton skót írónő egyik sorozatának első darabja, az Agatha Reisin és 

az életveszélyes esküvő című nyitotta. Korábban már olvastam tőle egy rokonszenves 

történetet, ez is ahhoz hasonló nagyszerű szatíra volt a londoni és vidéki életről. A főhősnő, 

Agatha remek karakter, fordulatos, pörgős volt a cselekmény a füstbe ment házasságról, mert 

megjelent a halottnak hitt első férj, de akit másnap holtan találtak. A szétment szerelmesek 

kénytelenek voltak együtt nyomozni, mert a falu szemében ők lettek a gyilkosok. Élvezetes, 

jópofa könyv lett, amiből kiderült az igazság: a zsaroló férj öldöste sorra a szemtanukat. Már 

Agáthát is leütötte, éppen a kertben akarta elásni, amikor a volt vőlegény és a rendőrség 

megjelent, hogy megmenthesse. Janusnak azonban az igazság birtokában sem állt szándékában az 

elmaradt frigy megkötése, elmenekült Ciprusra, de Agathe oda is követte… 

 Nora Roberts (1950-) talán a legismertebb amerikai bestseller írók egyike: 2 férj, 5 

gyermek, 133 regény jellemzi őt.  A Hazai vizeken című regénye szép tájakon, kutyákkal és nagy 

szerelemmel a szabad életről szól. Ez is egy sorozat része, de szerencsére önmagában is érthető 

volt. A három felnőtt fiú apja egy autóbalesetben meghalt, fiaira bízta Séth-et, akit örökbe 

fogadott. A fiúkra nagy feladat hárult: a feltörő pletykák ellen meg kellett védeni az apát, és el 

kellett fogadni az új testvért. A regény azt mutatta be, hogy a három eltérő karakterű fiú 

hogyan teljesítette apjuk végakaratát, bebizonyítva, hogy nem minden a szabadság, ennél sokkal 

többet jelent a család.  

 Jodi Picoult (1966-) is az amerikaiak ünnepelt szerzője, akinek 15 regényéből 7 irodalmi 

díjat nyert el. Ez a regénye egy iskolai ámokfutásról szól, amiről az USÁ-ban sok szó esik, 

szerencsére, nálunk még kevesebb. A vérfürdőre - melynek 10 halottja, 19 sebesültje volt - a 

tárgyalást vezető bírónő lányának iskolájában került sor, közben azonban az is kiderült, hogy a 

koronatanúnak számító Josie is részese volt az eseményeknek: az ámokfutó gyermekkori barát 

védelmében ő lőtte le aktuális barátját, Mett-t és amnéziával védekezett ellene. Az európai 

iskolások is kegyetlenek egymással, sok iskolai sebet hordoznak itt is a felnőttek, de szerencsére 

nincs olyan sok fegyver forgalomban, hogy gyakori legyen mindez. Ha van is, akkor az 

világszenzáció.  

                                                                                                                                                         
görög filozófiájáról szóló ópusza. Én Sáfáryval kezdtem 2005-ben, aztán jöttek az újhelyi kötődésűek: Molnár 

Borbála, Szépkúti Miklós, Németh Pál, id. Bajusz József, Darmay Viktor. Itt tettem közzé Finta Éva Párkáiról 

írott gondolataimat, és a sulim történetének első 100 évét összefoglaló tanulmányomat is. Most azonban mind a 

ketten válaszút elé érkeztünk, hiszen a régi magyar irodalomtól akarunk megválni, mert már nagyon 

beszippantott bennünket. Váltani kell, de nem olyan könnyű, mert az is kétséges, lesz –e még évkönyv – igen, az 

anyagiak! – és mert azt sem tudjuk, mi merre menjünk tovább? 
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 Catherina Anderson Felkelő Nap című regénye a Romantikus Regények sorozat 

részeként jelent meg, és a XIX. századi Amerikába vitt vissza, amikor már nem az indiánok, 

hanem a fehérekből összeverődött bandák tartották rettegésben a kisvárosokat és a vonatokon 

utazókat. Eden Paxton egy szerelmi csalódás után az édesanyjával utazott SanFranciscóból 

testvéreihez, amikor a Sebastian – fivérek elrabolták, és 5 napig hurcolták magukkal a vadonban, 

hogy Mexikóban jó pénzért eladhassák. A banda nyomában volt azonban Matthew Coulte, akinek 3 

éve megölték a feleségét, és bosszút akart állni. De nem tudta tovább nézni Eden megalázását, 

egyik éjszaka megmentette, és immáron ketten menekültek az üldözésükre induló fivérek elől. A 

férfi maga is úgy nézett ki, mint egy bandita, de lassan kiderült, hogy a külső nem minden és 

egymásba szerettek. A banditák közül kettőt sikerül megölniük, aztán a további bosszúról 

lemondtak, mert a férfi megértette, hogy az élet fontosabb a bosszúnál: első gyermekük a 

meggyilkolt feleség nevét kapta.  

 Ross Mcdonald Kenneth Millar (1915-1983) írói álneve, hogy ne zavarja felesége 

karrierjét, aki Margeret Millar néven elismert író. A Búcsúpillantás főhőse Lew Archer kemény, 

de humoros kaliforniai magánnyomozó, aki egy lopásos ügyben nyomozott, amelyben a gyanúsított 

a meglopott család fia volt. De a történet során kiderült, hogy senki sem az, akinek látszik, és 

hiába gazdag az ember, a múltját nem tudja eltörölni, a bűnök előbb-utóbb kiderülnek. Izgalmas, 

jó krimi volt: a szájában törött fogak, szája szélén tört remények ráncai – stílusban. 

 Angela Beccerra (1957-) kolumbiai író, aki eleinte különféle szerkesztőségekben 

dolgozott, majd felfuttatott egy reklámügynökséget. Sikerei csúcsán azt is abbahagyta, hogy az 

irodalomnak szentelhesse az életét. Első regénye a Megtagadott szerelmekről című lett, ami 

számomra a mágikus idealizmus első darabja volt. Fiamme és Martin szerelmi történetében, 

házasságában és válásában a szálak hol egymásba értek, hol elváltak, de különféle bizarr 

kapcsolódások révén mindvégig kapcsolatban maradtak egymással, még ha az csak szellemi síkon 

valósult meg. A könyv annyira telve volt misztikummal, hogy nem tudtam mit kezdeni vele, a 

mágikus realizmusra vevő vagyok, erre nem. 

 Joanna Trollope (1943-) angol írónő éppen most 70 éves - boldog szülinapot! – számos 

nagysikerű könyv szerzőjeként jegyzik, nekem A másik család révén ez volt az első találkozásom 

vele. A kiszámíthatatlan fordulatok írónőjeként tartják számon, ez is regénye is az volt. A 

zenész Richi váratlanul meghalt, de második kapcsolatát – aki miatt elhagyta feleségét és fiát 

anélkül, hogy elvált volna – nem rendezte, így hát három lánya és élettársa furcsa és nehéz anyagi 

helyzetbe került. Ennek története a regény: a szembeállásokat a legkisebb lány törte meg, akinek 

szüksége volt bátyja segítségére, hogy irányt találjon életének. S ez a többiek közeledését is 

elősegítette, amit mindenki egyénisége szerint teljesített ki. Szép külsejű, jó stílusú könyv volt, 

mindent kihozott a szituációból, jó volt a jellemek bemutatása. Nagy előnye volt a ritka szedése, 

könnyű volt olvasni, ilyennek kellett volna nyomtatni az én regényemet is. No, majd a 

legközelebbit! 

 Leslie Schönbrunn könyvével, a Sába titkával áttérhetünk a magyar bestsellerekre, ami 

igazi csemege és meglepetés lett számomra, hiszen ő az újhelyi születésű Szépkúti Miklós 

leszármazottja. Könyvét nagybátyja küldte el ajándékként: dr. Szépkúti István – mint Miklós 

unokaöccse – segített engem az anyaggyűjtésben, és most azt is megírta, hogy cikkem is 

közrejátszott abban, hogy Szegeden felkerült egy táblára Szépkúti Miklós neve abban az 

utcában, ahol élt. A regény, a Sába titka egyike azoknak az írásoknak, amelyek a Biblia eltitkolt, 

azaz nem kanonizált részeiből indulnak ki, és hírt adtak a nők felsőbbrendűségéről szóló 

írásokról: felölelik szinte valamennyi érdekes darabját – központjában Eszter könyvével -, ami 

révén kimondja a fő tételét: a katolikus egyház a maga javára meghamisította a történelmet. 

Négy idősíkot ölelt fel a szerző írásában: két ókorit, egy középkorit és egy jelenkorit, amivel 

nagyon megnehezítette az olvasását, de az a hatalmas tudás, amit belezsúfolt, mégis kedvessé 

tette, még ha Dan Brown, vagy Barbara Wood érdekesebb regénnyel rukkolt ki ebben a 

tárgykörben. Szépkúti László – aki újhelyi őseinek nevét használta írói álnévként – egy irodalmi 
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kísérletbe fogott: kiindulásként 19 pontban foglalta össze a jó bestseller titkát – ezt sajnos nem 

közölte –, és ennek nyomán futjuk végig regénye cselekményét. Könyvében hatalmas 

kultúrtörténeti anyagot zsúfolt össze, amelyhez segítői 400 kutatást végeztek el és ennek 

végeredménye lett a regény. Újat nem mondott, bár a részleteiben ismert Sába és Salamon 

történetét én igazán itt olvastam először teljes egészében. Ha néhányszor erőltetettnek is 

éreztem az implikációt, összességében érdekes lett a történet, hiszen maga volt a történelem, és 

Leslie láthatóvá tudta tenni a történelmi helyszíneket. Annak meg külön nagyon örültem, hogy a 

Schönbrunn – Szépkúti család 5. nemzedékében nemcsak a matematika tudása maradt 

meg,106hanem az irodalom iránti érzék is. Mindezt megtetézte az az öröm, ahogy a könyvhöz 

hozzájutottam: a szép küllemű, de kissé bizarr címképű könyvet irodalmi kutatásaim 

folyományaként fogadhattam.  

 Gerlóczy Márton (1981-) is egy mai magyar bestseller szerző – A szabadság 

testvérisége már a harmadik kötete, de ő ezt tartja első művének. (Ezek szerint a korábbiakat 

nem is érdemes elolvasni…) A XVII. századi karibi kalózok szövetségét nevezték így, amit magára 

vett négy XXI. századi fiú, hogy modern kalózokként körbehajózzák a Földet. Jamaikába, Port 

Royalba, az egykori kalózok fészkébe akartak eljutni, s addigra már azzá is váltak: a hajó 

megvásárlásához rablással szereztek pénzt és üldözték őket. Egy év a tengeren, ugyanolyan zárt 

közösségben, mint ami elől menekültek, emiatt aztán életükkel fizettek. A történetet Gilbert, az 

egyik fiú vetette papírra, 500 oldalon keresztül hajóztunk Kubától Dél-Amerikán át Ázsiáig, 

amibe mindenféle kalózregény története is belekerült. Az alaptörténet jól kitalált volt, 

szórakoztatott is, csak az alpári nyelvet nem tudtam megszokni. A szellemiségével azonban egyet 

értettem: 

   Indulj, utazz, láss, azután térj haza, vagy találj rá 

   otthonodra… és gondold át, mit találtál… az utazás 

   valójában oldalt történik, az otthonodat, a múltadat 

   és benne magadat ismered meg általa. 

 

Úgy látom, az interneten nagy vita megy e regényről, én arra vagyok kíváncsi, mivel tudja 

folytatni mindezt az ifjú, de már kellően ajnározott szerző…. 

 

A magyar női szerzőket Dénes Zsófiával nyitom, Ady Zsukájával (1885- 1987), aki szép hosszú 

időt élt meg: a XX. század minden fontos történését. S nemcsak megélte, meg is írta, hiszen 

íróként, újságíróként kereste a kenyerét, amikor úrilányhoz nem méltóan a század elején elvált 

és önállósult. Ezt a könyvét, a Szivárvány Pesttől Párizsig címűt, 85 évesen írta a soha el nem 

múló múltról, és 93. évesen megélte megjelenését: az előszót és utószót ő írhatta hozzá. Kis 

színesei egyféle memoárrá álltak össze, amiben azt mutatta be, hogy kikkel és hol találkozott a 

két világháború közötti időben. A nagyon érdekes nők -  Sarah Bernard, Marie Bonaparte, Simon 

de Boauvoire, Edit Piaf – mellett közismert férfiakkal: Gigli, Saljapin, Caruso,107Chagall, 

Apollinaire, Barancusi … és így tovább: egy-két vonással különleges portrékat rittyentett róluk. 

Bejárta a világot, sok nehézséget élt át: a Tanácsköztársaság alatti szerepe miatt Bécsbe és 

Párizsba emigrált, ahol nem tagadta meg magát: értelmiségi életét, és élénk színekkel, élvezetes 

stílusban ecsetelte e két város akkori szellemi életét. Azt hiszem, megkeresem a többi írását is, 

                                                 
106  Szépkúti István statisztikus és közgazdász, fia  matematikus lett…. 
107  Kis pihenőként meghallgattam az interneten ez évi új felfedezettemet: a kanadai-belga -olasz Lara 

Fabiant, a Caruso-emlékszámot nála jobban senki nem énekli és az ő előadásában hatásosabb az Alla Pugacsova 

szám is…és akkor még nem beszéltem a saját számairól, melyeknek a szövege ha nem is érint meg, de a 

dallamvilága otthonos. 
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nagyon jól pletykált: olyanokat hozott közelbe, akikről szívesen olvastam. Sokszínűsége miatt őt 

választottam a hónap könyvévé. 

 A Vavyen Fable név a magyar Molnár Évát (1956-) takarja, aki a rendszerváltás 

környékén az első magyar bestseller-szerző volt, évente 2-3 regényt dobott piacra és vitték, 

mint  a cukrot. Újszerű stílusa és egyáltalán nem szocialista eszmények szerinti hősei népszerűek 

voltak, a Halkirálynő sorozatából én is olvastam egyet. A Vészbejárat című könyve nem ebből, 

hanem a Vis Major sorozatból való, az is nagyon népszerű volt anno… Nagyot kellett csalódnom: 

az eredetileg friss stílus nyelvi sallangba fordult, szócsavarás, jópofáskodás lett belőle, és a 

para-szférát is beleépítette: a fiatal rendőrlány, Kyra lelki szemeivel látta a gyilkost és az 500 

oldalas könyv főhőse attól szuper, hogy naponta ötször zuhanyozik, és kéthetente eszik…. 

 Kijavítottam a Martinák-Műhelyt, kétkezes válogatásunkat, aminek 400 oldalát 

megfeleztük, hogy kedvenc írásaink megjelenhessenek. A Jancsi sokarcúságát (novella, 

tanulmány, esszé, műfordítás) jól kiegészítik és ellenpontozzák az én könnyedebb esszéim. A 

kötetben egymás mellé kerülhettek azok, amit egymástól karnyújtásnyira írogattunk, ölünkben a 

kis rajztáblánkkal a mi idilli mapazsu-korszakunkban…. Remélem, ezzel a könyvvel csak 

megfejeltük, de még nem zártuk le alkotó korszakunkat. 

 

 

    Summáját írom…. 

 
A nyitólapként felhasznált Zimonyi Géza kötetterv-részlet pontosan fejezi ki ennek az 

írásnak a lényegét: könyvekből válogattam felébe-harmadába, s ez lett belőle. S be kell vallanom, 

a feladat a végére majdnem beszippantott: egy idő után eltűnt belőlem az eredeti cél: az 

önfeledt olvasás, s csak arra tudtam gondolni, hogy erről a könyvről mit fogok írni?! Szerencsére, 

ahogy lezártam az Olvasóskönyvet, eltűnt belőlem a kényszer…. 

Ez az esztendő igazi fordulatot nem hozott az életünkbe, de kiemelkedő volt magánéleti  

számegyenesemen: 50 éve érettségiztem, 45 éve kaptam meg a diplomámat, 45 éve van Jancsi, és 

45 éve élek Sárospatakon, amiből 35 évet az Ady téren töltöttünk el. Ok tehát volt ebben az 

évben is az ünneplésre, találkozásokra, de az igazi örömet gyermekeim és unokáim jelentik 

változatlanul: Szabit és Matyit a nyáron MAPAZSU - emlékéremmel tüntettük ki azért, mert 

vannak, és annyi örömet adnak nekünk a bezártságban.  

Szeretném hinni, hogy ennek az évnek is megvolt a maga jelentősége: pozitív és negatív 

tanulságokat egyaránt hordozott. Bár még nem tökéletes, de megtanultam elengedni a kezeket; 

megértettem, hogy az én koromban már nem szükséges naprakésznek lenni mindenből, ezért a 

szemlélődés örömét is kezdem élvezni; és a könyvkiadás kapcsán szerzett simogatások és 

pofonok újabb felfedezéshez juttattak az emberi természetről. Ha küzdelmünk a betegséggel, a 

bezártsággal ebben az évben is folytatódott, azért 3 könyvünk megjelent,108amit könyvbemutatók 

kísértek, elkészült két írásunk a Széphalomba,109bővítettem a honlapomat110és összeállítottam 

Bes Nóri kötetét, remélem, egyszer az is kézbe szorítható és lapozható könyvvé fog válni.111  

No, és megírtam az Olvasóskönyvet, amit pedig a végére már nagyon, de nagyon 

untam…Az elolvasott könyvek azért azt jelzik, hogy 2013 nálam az olvasás éve volt: 200-nál 

                                                 
108  Martinák János: Csillagjáték – májusban, Martinák Jánosné: Sorsok áradása – novemberben, és  

közös kötetünk Martinák-Műhely címmel decemberben, ami összesen 100+70+40 példányt jelent…Persze ez 

nemcsak ennek az évnek az eredménye, hanem az elmúlt 12 év termésének a betakarítása… 
109  Jancsi Batsányi kufsteini elégiáiról, én pedig az egyik újhelyi csodagyerekről, Darmay Győzőről írtam 
110  Minthogy ezek belekerültek az olvasmányaim közé, az Olvasóskönyvben is megjelentek. 
111  És azt nem számoltam össze, hányszor takarítottam, mostam, főztem; hány kilométert gyalogoltunk le a 

napi sétákkal, kikkel csevegtünk telefonon, interneten, skypon, mert ezek természetes részei voltak ennek az 

esztendőnek 
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több könyv került a kezembe, amelyek között minden esetben rátaláltam a hónap könyvére112 

volt néhány egyedi könyvélményem113, és azon túl is sok érdekes információhoz jutottam. Bár a 

könyvkiválasztás nem volt tudatos, hanem véletlenszerű, azt azért megállapíthatom, 

könyvkiadásunk nagyon egyoldalú, főként az angol és amerikai könyvek forognak, sem az európai 

országok, sem Ázsia, Afrika, Latin-Amerika, Ausztrália nincsen azon súlyának megfelelően jelen. 

De azért így is nagyon sok új szerzővel ismerkedhettem meg, akik bőven kínáltak számomra 

meglepetést és élményt. S bizony, ha nem lettek volna, az agyunkra ment volna ez a bezártság, 

hiszen egész évben egyszer voltunk - néhány óráig - Bátorban, kétszer Újhelyben, amiből az 

egyik Jancsi egy hetes kórházát jelentette.  

Közben én is megváltoztam: a kezdeti képi élmények fokozatosan olvasmányélményekké 

váltak, mert felszámoltam a tévésorozatok rabságot, és visszanyertem az olvasás örömét, és 

ezzel – meg a zenehallgatással – elviselhetővé váltak a napok… Soha rosszabb évünk ne legyen! 

 

 

     Név és cím mutató   

 

A baj nem jár egyedül  VIII. 

A bölönbika éjszakája  III. 

A cinkos  VI. 

A falu mindet tud IV. 

A gonosz csábítása   VII. 

A gránitember  V. 

A gyanú árnyéka  IV. 

A hetedik  X. 

A jeruzsálemi templom titka IX. 

A kalstrom titka  III. 

A kávék költője   VIII. 

A kék hálószoba  III. 

A kelta álma  IV. 

A kínai kémek  X. 

A könyvesbolt  X. 

A lélek térképe XI. 

A lelkipásztor fekete fátyla V. 

A másik család  XII. 

A nap szerelmese  VIII. 

A parfüm   I. 

A part  X. 

A rózsák háborúja  X. 

A szabadság testvérisége  XII. 

A sziget  VIII. 

A szigorúan őrzött ház  V. 

A toszkánai nyár  III. 

                                                 
112  I:Kós Károly: Varjú-nemzetség, II: Szilágyi Szabolcs: Fruzsina, hol vagy?, III:Vámos Miklós: Félnóta,  

IV:Finy Petra: Madárasszony, V:Polcz Alaine: Asszony a fronton, VI: Kepes András: Tövispuszta, VII: Diana 

Pearson: Csárdás, VIII: Ulickája: Imagó, IX: Pálóczi Horváth Lajos: Álompákász, X:Besenyei Nóra: Napbanéző,  

 XI: Bán Béla: Szabálytalan életrajz, XII:Dénes Zsófia: Szivárvány Pesttől Párizsig 
113  Az év nagy felfedezései: Somerset Maugham, Kosáryné, Réz Lola, Vámos Miklós, Szilágyi Szabolcs, 

Orhan Pamuk, Grecsó Krisztián, Forster, Wilbur Smith, Mártonné, Homok Erzsébet, Lilian Hellman, Kováts 

Judit,  Ludmilla Ulickája, Pálóczi Horváth Lajos, Bessenyei Nóra, Bán Béla, Mehmed zun, Sőtér István, Leslie 

Schönbrunn, és sokan mások…. 
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A többi néma csend   III. 

A tökéletesség illata  VI. 

A tücskök éneke  VII.  

A védett tanú  IX. 

Accrai kézirat  IX. 

Acélkarmok   IX. 

Adler, Elisabeth    III.  

Adler, Elisabeth (1926-1997)  I. 

Adler, Warren (1927-)  X. 

Aetius, az utolsó római   VIII. 

Afrika szarvában  IV. 

Agatha Reisin és az életveszélyes esküvő  XII. 

Akiért a harang szól VII. 

Akkor és most   I. 

Aldiss, Brian W. (1925-)  II. 

Álompákász   IX. 

Altman, John   V. 

Amerikai kisregények (XX. század)  I. 

Amíg világ a világ  II. 

Anderson, Catherina   XII. 

Andor László (1966-)    XII. 

Angyalok és démonok  VII. 

Anthony, Ronald (1951-)  X. 

Anyakönyv, avagy a titokzatos család  III. 

Apapa regénye  X. 

Apassionata  II. 

Aranyecset  VIII. 

Archer, Jeffrey  (1940-)  V. 

Asszony a fronton   V. 

Attila  IV. 

Austin, Jane (1775-1817)    I. 

Austin, Jane (1775-1817)   III. 

Avarffy Elek  VIII. 

Az ártatlanság múzeuma  III. 

Az elnök embere voltam  VI. 

Az idők végezetéig  XI. 

Az októberi ló X. 

Az ördög műve  X. 

Az új földesúr  III.  

Balázs Attila (1955-)  V. 

Baldacci, David (1960-)  X. 

Bán Béla  XI. 

Bankok, szeretlek   I. 

Barrett, Julia (Julia Braun Kessler, és  Gabrielle Donelly)  XI. 

Batu kán  XII. 

Beaton, M.C.    IX. 

Beaton, M.C.   XII. 

Beccera, Angela  (1957-)   XII. 

Bécsi kávé, pesti lány  I. 

Belső Nóra   VIII. 
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Belső utak könyve  VII. 

Bessenyei Nóra  (1969-2006)  IX.   X. 

Beszélgetés hajnal felé  V. 

Bihari Sándor (1932-2011) V. 

Bisztray Ádám (1935-1998) V. 

Blixen, Karen (1885-1962)   V. 

Bodor Pál (1930-) XII. 

Brit novellák (XX. század)   III. 

Brown, Dan  (1964-)   VII. 

Búcsú a fegyverektől  VII. 

Búcsúpillantás  XII. 

Budai oroszlánok  XI. 

Burr ezredes utolsó kalandja X. 

Burundi hercegnője   X. 

Cabot, Meg (1937-)   IV. 

Capella, Anthony (1962-)   VIII. 

Cary, Kate  III. 

Casa, Angeles  IX. 

Center, Katherina    III. 

Charlette  XI. 

Coelho, Paul (1947-) IX. 

Cooper, Jilly   IV: 

Cooper, Jilly (1937-) II. 

Csak a szerelem XI. 

Családi krónika   V. 

Csányi Vilmos (1935-)  VI. 

Csapó II. 

Csárdás  VII. 

Csillagjáték  V., VIII. 

Csillagrobbanás  XI. 

Csoda az Andokban  X. 

Dallos Sándor (1901-1964)  VIII. 

Darmay Viktor (1850-1878)  V. 

Dénes Zsófia (1885-1987)   XII.  

Donelly, Jennifer (1963-)  IX. 

du Gard, Martin (1881-1958)  I. 

Édentől Keletre VI. 

Effi Birest  IX. 

Egy befejezetlen asszony   VII. 

Egy osztályismétlő emlékezései  VII.  

Egyszerű történet -  a kardozós változat VI.  

Elfújta a szél   VIII. 

Élőfilm IV. 

Első k az egyenlők között  V. 

Elsők és utolsók VIII.  

Emberek a kövek közt   I. 

Erdélyi triptichon  VIII. 

Eriksson, Kjell    X. 

Érintés  IV. 

Erősödő Európa XII. 
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Értelem és érzelem   I. 

Esterházy Péter (1954-) VI. 

Északi fény  IX. 

Ez a hét még nehéz lesz IV. 

Ezer forrás szigete   VII. 

Farkas Zoltán   VIII. 

Fejős Éva (1967-)  I. 

Fejős Éva III. 

Felkelő Nap XII. 

Félnóta  III. 

Fény az ablak mögött  VIII. 

Filomena   I. 

Finta Éva (1954-)  VI. 

Finy Petra (1978-)  IV. 

Fitzgerald, F. Scott (1896-1940) IV. 

Fitzgerald, Penelopé (1916-2000)  X. 

Follet, Ken (1949-)   XI. 

Follet, Ken (1949-) X. 

Fontane, Teodor  (1819-1898)  IX. 

Ford, Jamie    I. 

Forgó táncparkett  V. 

Forster, E.M. (1879-1970)   X. 

Forster, Edward Morgen (1879-1970) IV. 

From, Eric Seligmann (1900-1980)  VII. 

Fruzsina hol vagy?   II. 

Gál Halász Anna (1938-)  IV. 

Galgóczi Erzsébet (1930-1989)  IV. 

Gallo, Max (1932-)  X. 

Gaskell, Elisabeth  (1810-1865)  IX. 

Gerlóczy Márton (1981-)   XII. 

Gore Vidal (1925-2012) X. 

Grecsó Krisztián (1976-)  III. 

Gyermekeim könyve II., X., XI., XII. 

Hajnal a Holdfényparton  I. 

Hajrá magyarok!  X. 

Haley, Alex (1921-1992)   VII. 

Hamilton, Henry   X. 

Hamish Macbeth és az eljegyzési vendég  IX. 

Hamlett, Crista    XI. 

Hankiss Ágnes  (1949-)   XI. 

Havas Henrik    VIII. 

Hawtorn, Nathaniel (1804-1864)  V. 

Háy János (1960-)   V. 

Hazai vizeken  XII. 

Házam lángra gyullad  IV. 

Házasságon innen és túl  V. 

Hazug ígéret  X. 

Hellman, Lillian (1905-1984)   VII. 

Hello London!  III. 

Hemingway, Ernest (1899-1961)  VII. 
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Herczeg Ferenc (1863-1954)   I. 

Hét szép história   I. 

Hilton, James (1900-1954)   I. 

Hislop, Victoria   VIII. 

Hornby, Nick  (1957-) VI. 

Hotel az édes és Keserű út sarkán  I. 

Hoyt, Elizabeth  VII. 

Hrabal, Bogumil (1914-1997) II. 

Hrabal, Bohumil (1914-1997)    VII. 

Hubay Miklós (1918-2011)  V. 

Ignácz Rózsa (1909-1979)   XI. 

Így szerettek ők   III. 

Imágó   VIII. 

Írószobám   I. 

Ismeritek Terézanyut  XI. 

Isten hozott III. 

Jackson, Lisa    VII. 

Jan, V. G.  XII. 

Janke, Igor  (1967-)   X. 

Jókai Mór (1825-1904) III. 

József Attila  IV. 

József Attila (1905-1937)  IV. 

Karlsson, Alexander   XI. 

Kárpátalja   VIII. 

Karthausi Névtelen   VII. 

Kasey, Ken (1935-2001)  VI. 

Kedves Kollégák  III. 

Kék hold völgye  I. 

Kemény Katalin (1909-2004)   VI. 

Kenneth, Claire (Kölcsey Kende Klára, 1923-2000)   V. 

Kepes András (1948-)  III. 

Kepes András (1948-)  VI. 

Kerényi Grácia (1925-1985)  VII.  

Keresem Bridzsitjonszt házasság céljából   VIII. 

Kerouac, Jack (1922-1969) XI. 

Kessler, Leo     IX. 

Két fogoly   I. 

Ki nevet a végén  IV. 

Kígyóherceg  VII. 

Kim, Elisabeth     IX. 

Kinek Észak, kinek Dél  V. 

Kinsella, Sophie   VII. 

Királynő  VII. 

Knight, Eric (1898-1943)  V. 

Kolozsvárra lett első beérkezésemkor  XI. 

Kondrád György ( 1933-)   VI. 

Kornis Mihály (1949-) VI. 

Kós Károly (1883-1977)  I. 

Kosáryné Réz Lola (1892-1984)   I. 

Kováts Judit   VII. 
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Köszönet a zenéért XI. 

Kőváry Anett   IX. 

Krasznaja Moszkva  II. 

Krentz, Jayne Ann    I. 

Különben jól vagyok   VII. 

Labdajáték  VI. 

Lángoló part  VI. 

Lee Child   VIII. 

Légy hű magadhoz  V. 

Leslie Schönbrunn (Szépkúti László )   XII. 

Leszámolás   VIII. 

Lever, Evelyn   XI. 

Llosa, Mario Vargas (1936-) IV. 

Madárasszony IV. 

Magányos utazó  XI. 

Mai magyarok – régi magyarokról  XII. 

Márai Sándor (1900-1989)  II. 

Maria Antoinette   XI. 

Mariella  X. 

Marquez, Gabriel (1927-)  III. 

Martinák János (1941-)   V. 

Martinák János (1941-)   VIII. 

Martinák Jánosné (1945-) 

Martinák-Műhely   XII. 

Martinák-Műhely  XII. 

Martinson, Harry (1904-1978)  V. 

Mártonné, Homok Erzsébet   V. 

Mathilde  X. 

Matt a férfiaknak III. 

Maugham, Somerset (1874-1965)  I. 

Mc Collough  X. 

Mc Collough, Collen  (1937-) V. 

Mc Ewan, Jan (1948-)  V. 

Mcdonald, Ross -Kenneth Millar (1915-1983)  XII. 

Megtagadott szerelmekről  XII. 

Megtagadva VII. 

Merle, Robert   III. 

Mesterségem a halál  III. 

Mezey Katalin (1943-)   IV. 

Milota IV. 

Mindjárt harminc IX. 

Mindörökre  X. 

Mint oldott kéve  IX. 

Mitschell, Margaret   (1900-1949)  VIII. 

Molnár Borbála (1760-1825)   XI. 

Monalti & Sorti  IX. 

Múzsatoborzó  VI. 

Napbanéző   X. 

Napkönyv  VI. 

Napló  VI. 
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Négy szél Erdélyben  VIII. 

Nem mindegy  VII. 

Nikodémusz  V. 

Nyár Capri szigetén   I.  

Nyáry Krisztián    III. 

Nyilt titkaim  IV. 

Olasz dekameron (XX. század)  II. 

Önteltség és önámítás XI. 

Örök partok  VI. 

Őrült szerelem  V. 

Őzhívás  VIII. 

Pálóczi Horváth Lajos (1904-1974)  IX. 

Palotás Petra (1975-)   I. 

Pamuk, Orhan (1952-)  III. 

Pandora  IV. 

Panova, Vera  (1905-1973)   IX. 

Párbeszéd a költészetről X. 

Parnicki, Teodor (1908-1988)  VIII. 

Parrado, Nando   X. 

Páskándi Géza (1933-1995)   VIII. 

Passuth László (1900-1979)  VIII. 

Pavese, Cesare (1908-1950)  

Pearson, Diana   VII. 

Pedagógus arcképcsarnok 12. 

Pénz, szerelem, szépasszonyok  VI. 

Phillis  IX. 

Picoult, Jodi (1966-)    XII. 

Pilcher, Robin (1950-)      XI. 

Pilcher, Rosamunde (1924-) III. 

Plotényi Nándor barátomnak V. 

Polcz Alaine (1922-2007)   V. 

Popper Péter (1933-2010)  II. 

Popper Péter (1933-2010)  VII. 

Pro Libertáte   I. 

Rácz Zuzsa (1972-)  XI. 

Riley, Lucinda   VIII. 

Ringass, Amadeus  II.  

Robarts, Karen (1954-)   X. 

Roberts, Nora (1950-)   XII. 

Roughan, Howard   X. 

Sába titka  XII. 

Sarah  X.  

Sarah Lark    VII. 

Sárkányok barlangja  II. 

Sárközi György (1899-1945)  IX. 

Schaffer Erzsébet (1948-)  IX. 

Schreiber     IV. 

Segal, Eric (1937-2010)   XI. 

Shaw, Irwin  (1913-1984)  VI. 

Sík Sándor (1889-1963) I. 
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Simon István   VI. 

Simon István (1926- 1975)   I. 

Sirály  II. 

Smidt, Charles Martin  (1950-)  VII. 

Smith, Wilbur  (1933-)   IV. 

Smith, Wilbur (1933-) VI. 

Sorsok áradása  XI. 

Sós Judit   VIII. 

Sőtér István (1913-1988) XI. 

Steinbeck, John (1902-1968)  VI. 

Styron, William Clark (1925-2006)  IV. 

Sugár András (1933-) IV. 

Suksin, Vaszilij (1929-1974)  IV. 

Sulitzer, Pail-Loup (Karl)    IV. 

Summa  V. 

Sussmann, Paul (1966-2012)   IX. 

Süskind, Patrick (1949-)   I. 

Svájci villa – XII. 

Szabálytalan életrajz  X. 

Száll a kakukk a fészkére  VI. 

Számkivetett indián leányzó  IX. 

Széchenyi István (1791-1861)  VI. 

Szemek emléke  VI. 

Szent Erzsébet VII. 

Szentimentális regény  IX. 

Szép mint a szerelem, szép mint a halál  XI. 

Szép nyár  VIII. 

Szép versek 2013. – VII. 

Szépek és átkozottak  IV. 

Széphalom, 2013.  XII. 

Szépségtapasz  III. 

Szerelem nyara   XI.  

Sziget   II. 

Szilágyi Szabolcs (1942-)  II. 

Sziszi naplója  IX. 

Szitakötők  II. 

Szivárvány Pesttől Párizsig XII. 

Szívtépő  VII. 

Szlovákai  VIII. 

Szoba kilátással  X. 

Táncoló kutya   VII. 

Táncórák időseknek és haladóknak  II. 

Távoli tűz  IV. 

Tél a hegyekben  IX. 

Tengerparti rém   X. 

Tizenhat éves vagyok  IX. 

Tizenkilenc perc XII. 

Tízezer könnycsepp  IX. 

Tormay Cecile (1875-1937)   I. 

Tövispuszta  VI. 
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Tripla koktél  VII.  

Trollope, Joanna  (1943-)   XII. 

Ugron Zsolna    III. 

Ulickája, Ludmilla (1943-)  VIII. 

Úrilányok Erdélyben  III. 

Út Indiába IV. 

Utak egymás-tól  VIII. 

Uzun, Mehmed (1953-2007)  XI. 

Vájtfülüek brancsa  VI. 

Vallomás korbűcsütésre   X. 

Vámos Miklós (1954-)   II. 

Vámos Miklós (1954-) III. 

Varázslatos érintés  XI. 

Varjú-nemzetség   I. 

Vass Virág (1969-)  II. 

Vavyen Fable (Molnár Éva) (1956-)  XII. 

Végső hazugság  VI. 

Végtelen napjaim  V. 

Vén Európa   I. 

Véráztatta Oroszország X. 

Verissimo, Lois Fernando (1936-) III. 

Veritás   IX. 

Vészbejárat  XII. 

Vészíts Andrea  (1956-) X. 

Veszjolij, Artyom (1899-1938) X. 

Vian, Boris (1920-1959)  VII. 

Vidám versek  IX. 

Virágzik a csalán  V. 

Volt egy farmom Afrikában V. 

Voznyeszenszkij, Andrej (1933-2010)  X. 

Vörös kányafa  IV. 

Wain, John (1925-1994)  IX. 

Walter, Jess    IX. 

Welty, Endora (1919-2001)  IX. 

Wharton, Edit  (1861-1937)   XI. 

Wilson, Susan    VII. 

XX. századi brit novellák   III. 

XX. századi latin amerikai kisregények I. 

XX. századi olasz dekameron  II. 

Zara   X. 

Závada Pál (1954-) IV. 

Zilahy Lajos (1891-1974)   I. 

Zsoldos Péter (1930-1997) IV. 
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