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       S ha mindez volt, ahogy írva, 

       hét emberként szállj  a sírba, 

       egy, kit tejes kebel ringat, 

       egy, ki kemény mell után kap, 

       egy, ki elvet üres edényt, 

       egy, ki győzni segít szegényt, 

       egy, ki dolgozik bomolva, 

       egy, aki csak néz a Holdra, 

       Világ sírköve alatt mégy! 

       A hetedik te magad légy! 

         (József Attila) 
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Bevezetés 
 

 Matyi unokám elsős korában elhozta Patakra nyaralni kedvenc szemüveges 

játékmajmocskáját, és néhány évig itt tartotta, mert úgy érezte, arra hasonlítok. Szabolcs unokám és 

barátnője, Adrika – ugyanezen okból - spanyol útjukról egy szemüveges teknőssel leptek meg, amit 

Krétáról egy szemüveges csacsis bögrével erősítettek meg. Szeretném hinni: mindegyik én vagyok! 

A majomságom, csacsiságom megőrizte gyermeki énem, és az eltelt évek nemcsak páncélt 

növesztettek körém a mindennapok csapásai ellen, bölcsebbé is tettek. (A szemüveg a romlásnak 

induló állag egyik jelzője, az ellen nincs mit tenni….) 

 

 Ez az írás párja az Olvasóskönyv című könyvnaplómnak, amelyben könnyed és kevésbé 

könnyed írásokkal próbáltam magamból kimosni a Zemplénről összeolvasottakat. De folytatása is a 

tanítványaimnak és kisunokáimnak írott és honlappá váló Irodalmi Társalgónak, az érettségi 

témaköröket és az azon túli irodalmat körbejáró írásoknak. Szerkezeti tagolásként ezért itt is az 

esszék, elemzések, összehasonlítások hármasát választottam, melyekbe belefértek új felfedezéseim.  

Ezek némelyike másféle hangulatával talán kilóg az irodalmi kánon kereteiből, de teljesség 

érzésemhez mindenképpen hozzásegítettek…Ráadásul a nagyok közé én is betolakodtam 

alkotóként. Bocsi, de nincs időm kivárni, míg felfedeznek az irodalomtörténészek…  

 

 Közben családom második nemzedékének tagjai közül heten is elérik a számegyenesen az 

50. pontot, összeállításomat nekik ajánlom: Baráthné Szalánczi Tímea, Szász Erzsébet,  Martinák 

Márti, Baráth Béla, Szász Gusztáv, Martinák Péter, Horváth Ferenc.…. Boldog szülinapot, 

Kedveskéim... 

 

 

 

 

Sárospatakon, 2020. február 2 
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 Vidéki kisvárosban felnőve az 1950-1960-as években az ember kicsit elzárult a nagyvilágtól, 

de aki olvasni szeretett, kitágíthatta határait. Akkoriban a könyvkiadáskor még nem célozták meg az 

egyes korosztályokat, csak a kor gondolkodásával összeegyeztethető értékek közül válogattunk.  

 Swift és Defoe műveikkel nemcsak szórakoztatni, hanem tanítani is akartak, és iskolát 

teremtettek: a későbbi századokban se szeri, se száma az utazó regényeknek és robinzonádoknak, s 

nem sejthették, hogy évszázadok múlva is elementáris hatással lesznek (ifjú) olvasóikra. Jonathan 

Swift (1667-1745) humoros szerző volt, de keserű humora intellektuális természetű, melynek 

mélyén az író pesszimizmusa rejlett. Gyilkos iróniáját életkörülményei magyarázzák: anglikán 

lelkészként a toryk politikai árnyékában közéleti szerepet játszott, majd azok bukása után 

Dublinban élt névtelenségben. Olyan karrierista volt, akinek nem sikerült karriert csinálnia, hiszen 

hogyan nevezhetnék ki püspökké olyan papot, aki maró szatírával támadt a keresztény 

felekezetekre?! Szerb Antal Swift keserűségét szellemi magányára vezette vissza, ennek 

illusztrálására idézte szavait - Gyűlölöm és megvetem az embernek nevezett állatot...- és ennek 

kifejezését: a Gulliver utazásai című regénytetralógiáját. Gyerekként csak az óriások és a törpék 

országába jutottam el a segítségével, a többi felfedezése egyetemista koromra maradt. A 

kalandvágyó hajóorvos világjáró, de nem a kíváncsiság hajtja, hanem a szűkös megélhetése, s mert 

viszolyog kollégái kétes jövedelemszerzésétől.  

 Az egyes szám első személyben elmondott történet főhőse nem a világ csodáit fedezi fel, 

mint Odüsszeusz, „nem ismert tartományokat”, mint Dante, hőse nem példakép, csak egy ember, 

aki újra, meg újra rádöbben a civilizáció ellentmondásaira, korlátoltságára, miközben tapasztalatot 

szerez saját ormótlanságáról, kicsinységéről. Útjai jelképes helyszínekre viszik el (Liliput, Óriások 

földje, Repülő sziget, Nyihahák földje), de a tapasztalt jelenségek minden szimbolizmust 

nélkülözve a korabeli Angliát idézik fel. A felvilágosult gondolkodásban az óriások és a törpék az 

angol viszo nyokat mutatják, mint ahogyan a tudósok a józan ész megcsúfolói, s nem véletlen, hogy 

a lovak – az állatok – mondanak az emberek fölött ítéletet. 

 Az első két kötet az önzés és az önelégültség számtalan formáját mutatta be, meg azt, hogy 

minden relatív: fogalmaink csak a mi nézőpontunkból látszanak egyértelműnek, logikusnak. A 

kicsi-nagy dimenzió sok játékra ad alkalmat, de kiderül, hogy az aljasság és a tudomány együtt jár, 

az állam mindenütt az erőszak eszköze. Liliput császára azért agresszív, hogy nagynak látszódjék, 

Gulliver hozzá képest óriás,  de nem hajlandó rész venni az ellenséges ország elpusztításában. S az 

óriások világában is annyi törpe szaladgál, hogy a törpe Gulliver feléjük nőhet. Swift titka a faarc, 

azaz a halálos komolyság, amivel a legnagyobb képtelenséget is kristálytisztán, klasszikus nyelven 

adja elő. Angol polgárként sohasem mosolyodott el, tisztelet érzett a törpék iránt, bátor volt az 

óriásokkal szemben, semmi groteszk csoda nem tudta kibillenteni komolyságából. Ez a valójában 

negatív utópia kemény társadalombírálat, de gyermekként szórakoztató volt, az emberekről való 

ítéletet talán fel sem fogja az a kis olvasó, aki csak a cselekményre figyel. Felnőttként jobban 

megértettem. 

 Daniel Defoe (1660-1731), akit a legangolabb íróként tartanak számon, másként látta ezt a 

kérdést. Józan kalandor volt, akár a hőse, hiszen eleinte kereskedelmi vállalkozásból és politikai 

kémkedésből élt Skóciában, majd egyszer csak az irodalom – Szerb Antal kifejezése szerint - 

„szorgalmas proletárjává” vált: képtelen történetekkel kezdte, aztán áttért a valóságra. Robinson 

történetéhez adva volt egy korabeli skót tengerész, Selkirk meséje, de azt Defoe olyan képtelennek 

találta, hogy hozzálátott a valóság szerinti átírásához. Az 1719-ben megszületett mű címe – korabeli 

szokás szerint - magába foglalja a realista fikció cselekményét: Robinson Crusoe yorki tengerész 

élete és különös, meglepő kalandjai: aki 28 évet élt egyedül egy lakatlan szigeten, Amerika 

partjainál, a nagy Orinoco folyó torkolatától nem messze, egy hajótörés kényszerítette a 

szigetre, amiben rajta kívül minden ember meghalt.  
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 A művet Rousseau olyan jónak tartotta, hogy Emil című könyvében 12 éves korig csak ezt 

engedte olvasni, hogy Crusoe-ként tekintsenek magukra: egymaguk is képesek kielégíteni 

szükségleteiket. Defoe hőse összerakott egy életet magának, melynek fizikai-erkölcsi és szellemi 

értékek tesztelték a határait. 28 éven át tartó magányában megszelídítette és kisajátította a szigetet. 

Ez az átlag angol nagy rátermettséggel civilizálta a vad, érintetlen természetet, lakályossá tette a 

lakatlanságát, vetett és aratott, domesztikálta a vadállatokat, erődítményrendszert épített, és még 

magányában is jó angol alattvaló volt, hiszen csak kormányzója lett az angol király nevében 

elfoglalt szigetnek. Aztán Péntek személyében társra talált, akinek megbocsátotta a Biblia szerint 

bűnös kannibalizmust, mert az nem sajátja, hanem nemzeti bűne, amire kulturális 

felsőbbrendűséggel tekintett.  

 Defoe számára a mese volt a legfontosabb, könyvének varázsát ez adta, melyet 

kerettörténettel hitelesített ő is, mint Swift. Robinson története évszázadokon keresztül elhitette 

mindenkivel, hogy a fehér ember kultúrája magasabb rendű, a gyarmatosítás értelmes dolog. Az 

angol polgár küldetéstudata általa vált egy politika alapjává, pedig Defoe csak egy szórakoztató 

történetet akart írni. Gyermekként mindezekről nem tudtam semmit, csak azt láttam, hogy Robinson 

független, kitartó, hatásosan működő ember, aki a szükséges kegyetlenséget is felvállalta, nem 

gondoltam, hogy ezek James Joyce szerint a brit gyarmatosítás legfőbb elemei. Könyvével műfajt 

teremtett, minden nemzet megírta a maga robinsonádját – továbbgondolva családi változatra is -  

melyeket ugyanúgy megfilmesítettek, mint Defoe klasszikusát, de gyermekkorom egyik 

meghatározó könyvélménye Defoe lett.. 

 És persze Jules Verne (1828-1905) és Jókai Mór (1825-1904), bátyáim jóvoltából nagyon 

sok írásuk eljutott hozzám. A francia írót nem is Julesként, hanem Gyulaként ismertem meg, és csak 

felnőttként jöttem rá, hogy élettörténete milyen sok egyezést mutat a legnagyobb magyar 

mesemondóéval. Nem véletlen, hiszen nagyjából azonos időben éltek, mindkettejük apja neves 

ügyvéd volt, akik maguk is sikeresen próbálkoztak a versírással. Mindketten jogásznak készültek, 

de az irodalom elcsábította őket, Verne is csak addig maradt tőzsdeügynök, amíg az önállósághoz 

szükséges hírnevet el nem érte. Egyformán lelkesedtek a '48-as forradalomért – csak az egyik a 

párizsiért, a másik a magyarért -, mindketten idősebb nőt vettek feleségül, bár Vernének fia is 

született nevelt lányai mellé, Jókainak azonban be kellett érnie Laborfalvy Róza balkézről született 

lányával, aki azonban unokával is megörvendeztette egy újabb Kisróza személyében. Mindketten 

sokat utaztak, élményeiket megörökítették regényeikben, de Verne többnyire Amiensben, Jókai meg 

a Svábhegyen találta ki lebilincselő történetét, így hát Verne mondása mindkettőjükre igaz: Járt már 

azon a vidéken?...Jártam bizony! … Öszvéren?...Nem, karosszékben!Regényeikben a XIX. század 

minden újdonságát felvonultatták, hiszen az ismeretterjesztést ekkoriban az irodalom vállalta 

magára. Abban a korban éltek, amikor a tudomány és a technika látványosan fejlődött, ami őket is 

vonzotta: komoly földrajzi, csillagászati, őslénytani és botanikai ismeretekkel rendelkeztek, 

amelyekről regényeikben lebilincselően adtak hírt.  

 Jules Verne is a képzelet és a valóság határán egyensúlyozott és az egész világot bejárta, 

meghódította. Életműve mégis eltér a Jókaiétól, rám először a Nemo kapitány, a Grant kapitány 

gyermekei, és a Rejtelmes sziget című nagyszerű trilógiájával hatott. Ezek is a 

szabadságküzdelmekről szóltak, de nemcsak a franciákról, az egész világról írt. „A szereplőim 

lesznek azok, ami én szerettem volna lenni” - mondta, és regényeiben bekalandozta az egész világot, 

amivel nagyban hozzájárult földrajzi érdeklődésem kielégítéséhez, amikor regényeivel eljutottam az 

Északi sarkra, rejtelmes szigetekre, a föld alá és a tengerre. Csodálatos vitorlásai – melyeknek a 

valóságban is szerelmese volt – hatalmas gyorsasággal haladtak, és úgy tágították a világról való 

ismereteimet, hogy észre sem vettem: a kalanddal fűszerezve nem váltak száraz tananyaggá. Talán 

miattuk szerettem meg a tudományos fantasztikus regényeket, a sci-fit is, mert korai 

olvasmányélményeimet meghatározták az írásaik. Verne felfedezett bennünket, magyarokat is, a 

Sándor Mátyás, A dunai hajós, a Várkastély a Kárpátokban rólunk szólt. Azt csak felnőtt 
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koromban tudtam meg, hogy ehhez fordítói is nagyban hozzájárultak, hiszen Brusch Iliából ők 

faragtak Borus Demetert, Sandorf Mátyásból Sándor Mátyást. De a Földközi-tenger partvidékét, 

ahol ezek a történetek játszódtak, nála jobban kevesebben ismerték – nem véletlen, hogy mindig 

szerettem volna eljutni oda, de eddig még nem sikerült. És Vernét – akár csak Jókait – 

felfedezhetnék a mai tinédzserek is, hiszen az Elektronikus Könyvtárban nagyon sok könyvük 

helyet kapott. 

 Ugyanilyen nagy hatással voltak rám Mark Twain (1835-1910) Tom Sawyere  (1876) és 

Huckelberry Finn-je (1885), amit a Koldus és királyfi filmélménye egészített ki. Amerika adta az 

emberiségnek a burgonyát, a dohányt, a poloskát, a szabadversenyt, megannyi áldást és átkot, de 

Amerika adta Mark Twaint is, akire Hemingvay a gyermekkönyvek Shakespeare-jeként tekintett. 

Író, újságíró és humorista volt Samuel Langhorne Clemens, akinek választott álneve egy folyami 

hajós szakkifejezés: a mélységmérő rúdon azt a második vonást jelentette, ami még biztonságos 

haladást jelentett a gőzhajók számára.  Mark Twain 13 éves korától írt, a nyomdai betűszedéstől az 

újság megjelenéséig mindent kipróbált, dolgozott folyami gőzösön, aranyásóként, nyomdai 

vállalkozóként, de tönkrement. Adósságait regényei segítségével fizette vissza. Felnőtt életében 

szomszédja volt Harriet Beecher Stowe, a Tamás bátyja kunyhójának írója, aki nagy hatással volt 

nézetei alakulására. 

   Osztálytársaimat extázisban nem is ezek tartották, hanem Sienkiewicz (1846-1916) Quo 

vadis-a, ami akkoriban tiltott könyvnek számított, de a háború előtti kiadások közkézen forogtak. 

Elolvastam én is a Nobel-díjas lengyel író 1896-os könyvét, de történelmi korrajzát jobban 

élveztem, mint a szerelmi vonalát. Romantikus lelkemnek jobban megfelelt a Sivatagban és 

vadonban című könyve, amivel Levente bátyám jóvoltából gyermekként találkoztam. Bár ez is fiús 

regény volt: főhőse Stas a korabeli jó tanuló, jó sportoló mintaképe, igazi kislovag. 

Viszontagságban és kalandban bővelkedő története azonban elvezetett a többi Sienkiewicz 

regényhez, amelyek segítettek abban, hogy a lengyel-magyar két jó barát - szlogen valóságos 

tartalommal telítődjön.  

 Gyermekként kellett volna elolvasnom, de csak egyetemista koromban jutott el hozzám 

Milne Micimackója és Exuperry kis hercege, hatásuk talán így volt nagyobb.  Alan Alexander 

Milne (1882-1956) 1926-ban írta meg a Winnie The Pooh történetet:  kisfia plüssjátékai ihlették a 

Százholdas pagony folyamatosan bővülő történetét. Magyarországi sikerét talán fordítójának, 

Karinthy Emíliának köszönheti, az új cím is az ő leleménye: saját nevének becézéséből ered a 

Micimackó, amit 1935-ben testvére, Karinthy Frigyes öntött formába és jelentetett meg. Szigethy 

Zsuzsától akkor kaptam meg a szerző rajzaival illusztrált szép kiadású könyvet, amikor az üzlet 

még nem kapcsolódott hozzá, csak az önfeledt öröm sugárzott belőle, ami révén újra lehetett élni a 

gyermekkort. Ez is abszurd világ, humorának ez volt a forrása, de nincs benne sem nevelési-oktatási 

szándék, sem erkölcsi tanulság, csak groteszk és nevetséges varázslás. Jól körülhatárolható a 

helyszín, a belső könyvborítóra a szerző oda is rajzolta, kuckótól kuckóig visz az út, a játékállatok 

felkeresik egymást, mert az igazi egyéniség csakis a közösségben válik láthatóvá. Robert Gida nem 

felsőbbrendű, de ráébreszti kis barátait a tetteikre, az elkövetett hibáikért azonban nem jár büntetés, 

mindenki megmarad annak, aki volt: Micimackó a logikus, Malacka a félős, Nyuszi a nagy 

tortakészítő, Füles a nagy félreértő. Pozitív tulajdonságaikkal mégis lehetett azonosulni, ahogyan 

azt később gyermekeimtől és kisunokáimtól megtapasztalhattam. Tolerancia és szeretet uralja ezt a 

könyvet, nincs benne agresszió, ezt olvasva – vagy felolvasva – ki lehet békülni a világgal anélkül, 

hogy fel kellene ellene lépni.  

 Salten Félix (1869-1945) Bambiját Feledy Marinak köszönhetem, mert ez is csak később 

jutott el hozzám, de még időben, hogy gyermekkoromat megerősítse és felnőtté válásomat 

elősegítse. Az alcíme szerint Életrajz az erdőből című mű szerzője Siegmund Salzmann néven 

Pesten született, de 3 hetes korában szülei kivándoroltak Bécsbe. Amikor apja tönkre ment, 

biztosítási ügynökként próbált a családon segíteni, de közben írogatott, melyek közül a versekről, 
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könyvekről szóló ismertetők és egyik erotikus regénye meg is jelent. 1936-ban zsidó vallása miatt 

betiltották, ekkor színésznő feleségével Svájcba emigrált, családjával, 2 gyermekével haláláig 

Zürichben élt. A Bambit 1923-ban írta, és a történetet később folytatta. Az Alpokban tett kirándulása 

ihlette, gyermekkönyvként és politikai parabolaként egyaránt olvasható. Meséhez illő komolysággal 

szólt az állatokról, akik erdei közösségben élnek, beszélgetnek, mintha emberek lennének. Az életük 

valóságos, amiben a természet vadsága és a vadászó ember kegyetlensége mellett ott van a szépség, 

az élet öröme. A regény arról szól, hogy az élet ragyogó körforgása teszi lehetővé, hogy 

utódainkban újra meg újra magunkra ismerhetünk, az élet attól szép, hogy reményt adhatunk az 

utánunk jövőknek.   

 Antoine de Saint-Exupery (1900-1944) francia író és pilóta, katonaként, majd 

postajáratokon repült, a II. világháború alatt a francia felderítés szolgálatába szegődött. 1944-ben 

egyik útjáról nem tért vissza, azóta kiderítették, hogy az egyik német tévécsatorna, a ZDF későbbi 

sportriportere lőtte le gépét. „Sajnálom”-ja azonban nem hozta vissza a szerzőt az életbe, de 

kisregénye, A kis herceg változatlanul életben tartja: 1943-ban írott történetét a világ 50 

legolvasottabb könyve között tartják számon. Magyarországra ez a könyv csak az 1970-es években 

érkezett el Rónay György fordításában, éppen időben, hogy gyermekeim és akkori tanítványaim 

megismerhessék: karácsonyi ajándékként a rókával való találkozást osztottam meg velük. A B612-

es bolygó – katonai neve ellenére – igazi mesevilág, aminek tudatlan, nyitott és őszinte ura 6 

bolygón tesz látogatást. A király, a hiú ember, az üzletember, az iszákos, a lámpagyújtogató, a 

geográfus és a kígyó példáján keresztül megtanulja, hogyan nem szabad élni. A róka a történetben 

az egyetlen olyan lény, aki elgondolkodtató és építő információt adott neki, és elárulta a nagy titkot: 

Jól csak a szívével lát az ember...A földi életben a legnagyobb kincs a szeretet, és az ember felelős a 

barátjáért, akit megszelídített...  

  Ha végigtekintek a listán, első kedvenceim fiútörténetek voltak annak köszönhetően, 

hogy a bátyáim szállították őket, és mert lányregények ekkor  – a háború előtti Cilikék már - és  – a 

'60-as években meginduló pettyes és csíkos sorozatok még - nem léteztek. Számomra mégis 

fontosak voltak ezek a könyvek, beépültek személyiségembe, s tanítás közben is igyekeztem rájuk 

irányítani a figyelmet. A körülöttem lévő világ változásait ezekkel mérhettem a legjobban: egyre 

kevésbé voltak rá vevők tanítványaim, mert már nem olvastak, beérték a  készen kapott képi 

blődségekkel… 
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Varázslók, sárkányok, vámpírok... 

a XXI. század meséi 
 

 Amikor gyakorló tanár koromban észrevettem, hogy egyre kevesebbet olvasnak 

tanítványaim, nagyon elszomorodtam, mert veszteségnek éreztem: engem ez a foglalatosság 

szabadított ki mindenféle rabságból és elvarázsolt. Akkor még kísérletezgettem, hogy mivel lehetne 

visszacsábítani a hűtleneket, de álmomban sem gondoltam, hogy ezt a fantasy, a XX. század 

közepén / fordulóján megszülető mesevilág teszi meg helyettem. Valójában nem volt teljesen új, 

hiszen a mondák és legendák, vagy Swift, Lewis Caroll, E. T. Hoffmann, a sciente fiction, azaz a 

tudományos fantasztikus irodalom már korábban is tudatosan épített a fantáziára, ami nélkül az 

emberiség szegényebb lenne. A fantasy világa hasonló a mienkhez, azzal párhuzamos, és a 

mítoszok mellett a mesékből is merít, csak ezek a mesék nem a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek 

szólnak.  

 Az áttörés Tolkien regényének, a Gyűrűk urának köszönhető, aki nemcsak kiemelte az 

irodalmilag megtagadottak közül, népszerű műfajjá is tette a modern meséket. A nyugati civilizáció 

az évezredek alatt elszakadt mitikus gyökereitől, de az emberek hiányolták életükből a 

transzcendenciát. A fantasyk olyan összetett világokban játszódnak, melyekben sokrétű 

képességekre van szüksége a hősöknek, hogy sikert érjenek el. A mi világunk falai abban 

összeomlottak, a fizika törvényei másfélék, lehetővé vált a mágia, s fantasztikus lények és 

szuperhősök jelentek meg. Sokszínű és izgalmas ez a világ is, ami megmozgatja a fantáziát és 

élménye megkönnyíti az életet. Három mintát emelek ki ennek illusztrálására, amelyekről magam 

sem hittem  volna, hogy egyszer ilyeneket is élvezettel fogok olvasni.  

 A fantasy műfaj legismertebb könyve a Harry Potter 7 kötetből álló sorozata, J. K. 

Rowling alkotása, amely 1997-ben üstökösként kezdte meg pályáját. Gyors sikere volt, a wikipédia 

szerint 67 nyelvre fordították le és négyszázötven millió példányban kelt el. A kritikusok 

fanyalogva fogadták, „Potter-őrület”-ként igyekeztek lejáratni ezt a klipszerűen gyors, fordulatos, 

varázslatos világba vezető regényfolyamatot. A legádázabbak az okkultizmus veszélyétől akarták 

megóvni az emberiséget, amikor be akarták tiltani, s a legszélsőségesebb eszközöktől, például a 

könyvégetéstől sem riadtak vissza. Mindezekre a hívek fetisizáló rajongással reagáltak, s a 

könyvkiadók - amikor az egyes kötetek megjelenését szinte hiszterizálták -  kihasználták ezt. Film 

készült belőle, videó játékok sokasága idézte meg a történetet, hatása a mai napig tart.  Mi ennek a 

könyvnek a titka? 

 Története egyszerű: Harry Potter egy árva kamasz, levélben kapott meghívást a Roxfort  

Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskolába, ahol élete megváltozott. Nemcsak származására 

derült fény, de barátai – Ron Weasley és Hermione Granger – segítségével és a maga tudásával 

legyőzte a gonosz varázslót, Valdemort Nagyurat, aki megölte a szüleit, és megpróbálta a sötét 

oldalra állítani a varázslókat. A könyv különlegességét az adta, hogy kortárs fantasy: az olvasó 

ismert világában, a XX. századi Nagy-Britanniában játszódik. Alaptételként azt fogadtatta el az 

írónő, hogy a varázslat ma is létezik, annak  tudása öröklődik, de az a varázslattal nem bírók (a 

muglik) számára láthatatlan. S a boszorkányok is okos és ügyes varázslók, mint ahogyan azt 

Hermione alakjával be is bizonyította. Ez az okoskodó, az osztály strébere időnként még barátait is 

idegesítette, de a legtöbb húzós helyzetben ő talált rá a megoldásra. Nem véletlen, hogy az újabb 

kötetekben mágiaügyi miniszterként találkozunk vele. 

 A főhős, Harry Potter alakjával az író nemcsak a világ irodalmi árváinak sorát (Twist 

Oliver, Maugli, Jane Eyre, Anne Shirley, Tom Sawyer, Hamupipőke) bővítette, kézzel fogható, de 

fantasztikus világot teremtett köréje. Harry átlagos fiú, akivel könnyen lehet azonosulni: 

szemüveges, sovány, hadilábon áll a tanulással, de hű barát, különbséget tesz a jó és a rossz között, 

és képes a szeretetre. Világában minden összefügg mindennel, speciális állatok, tárgyak, emberek 

veszik körbe, amelyek között úgy él, mint ahogy mi tesszük. Általános emberi értékekről szólt 
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könyvében az írónő, ugyanúgy, mint egy Jókai regény, csak másként. Matyi unokám lelkes 

harrypotteres volt élete kisiskolás szakaszában, s egyik gimnazista magántanítványom is 

lelkesedett a könyvért. Az ő kedvükért belekezdtem olvasásába, ám két rész után feladtam, s a 

filmváltozatban sem jutottam tovább: reménytelen mugli vagyok. De az ezen a könyvön 

felnőtteket, az y–generációt Potter-generációnak is nevezik, akik könnyedén elfogadják, hogy 

történnek varázslatok a mindennapokban. Ezt ekkorra már én magamtól is tudtam, mert nem 

zártam ki az érzelmeket soha az életemből. 

 Másik példámat másik unokámnak, Szabolcsnak köszönhetem, aki kamaszként 

szerelmesedett bele George R R Martin A tűz és jég dala című történelmi fantasy-jébe, amiből 

1996-2018 között hat kötet jelent meg. Ritkán esik meg olyan siker, mint ami ezt a - még mindig 

befejezetlen -  könyvet kísérte világszerte: a wikipedia adata szerint 30 nyelvre fordították le, s 

több mint 15 millió példányt adtak el belőle. G. Martin, aki nemcsak fantasykat, horrort és sci-fit 

is ír, hallatlan precizitással már 20 éve dolgozik nemcsak regényfolyamán, külön novellákban fedte 

fel a történet hátterét, és térképgyűjteményben mutatta be helyszíneit. Közben film is készült belőle 

Trónok harca címmel, melynek kivitelezésében is nagy részt vállalt, hisz legkedvesebb 

gyermekének ezt a művét tartja. 

 Bevallom, élvezettel olvastam, hiszen a középkori európai események és irodalmi művek 

inspirációja nyomán elkészült regénysor nagyon izgalmas olvasmány. Leegyszerűsítve egyféle 

rózsák háborújába csöppenünk már az elején, ahol az eredetileg szövetséges Starkok és a 

Lennisterek vívják  harcukat. Cathelin és Eddard Stark a kemény északon élnek vérfarkasokkal 

rendelkező gyermekeikkel, Aryával, Sansával, Robbal, Brandonnal, akikkel együtt nevelik az apa 

„fattyát”, Havas Johnt és a legyőzött vasszigetiektől túszként elvett fiút, Theon Greyjoyt. Családi 

jelszavuk- „Közeleg a tél”- jelzi, ők érzékelik legjobban az emberekre leselkedő veszélyt: amikor a 

Mások elpusztíthatatlan zombi hadserege rátámad Westerosra és a többi királyságra. A Stark-

dinasztia alapítója ellenük építette fel azt a hatalmas jégfalat, amelyet az Éjjeli őrség, a 

cölibátusban élő lovagrend tagjai védenek. De a Róbert Baratheon király halálát követő 

zűrzavarban meggyengült az akkoriban már Havas John vezette védelem, nem jött utánpótlás a 

falakra... 

 A Robert Baratheon királyhoz felesége, Cercei révén kapcsolódó Lennisterek – Tywin, 

Cercei, Jaime és Tyrion, a törpe - látszólag nem olyan kemények, mint a Starkok, bár lovagok, de 

alattomosak és a hatalomért mindenre képesek. A 15 éve lezajlott polgárháborúban még egymás 

szövetségesei voltak, Jamie ölte meg az őrült és vérszomjas sárkánykirályt, Targaryent, és sógora – 

aki az új király lett – a családját is kiirtotta, csak Targaryen kisgyermek fia és csecsemő lánya 

menekült el. Robert Baratheon meggyilkolása után, a belső és külső veszély közepette a volt 

szövetségesek egymás ellen fordultak, amibe mindenki belerokkant. A trónért harcba indult Robert 

Baratheon száműzött testvére, aki a hatalom megszerzésért még saját lányát is feláldozta, s a távoli 

vidéken egy újabb trónkövetelő is készülődött. Targaryen Daeneryst bátyja, az arrogáns és önző 

Viserys eladta a kegyetlen és vad világban élő dothraki vezérnek, hogy cserébe harcosaival 

megtámogassa. De húga keresztül húzta számítását és az ajándékba kapott tojásokból férje halotti 

máglyáján kikelő sárkányok anyjaként a dothrakik élére állt. Felszabadította a szigeteken élő 

rabszolgákat, és ezzel a hadsereggel, meg a sárkányokkal maga akar visszatérni a vastrónra, apja 

örökébe. Mindezen események elbeszélhetetlenül mozgalmas és összetett történetben zajlanak, sok 

harccal, vérrel, kegyetlenséggel, és politikai manőverrel.  

 De nem az író meséli el a történetet, hanem egyes nézőpont-karakterekké kinevezett 

szereplők szemszögéből átéljük az aktuális eseményeket. Westeros és Essos kitalált világáról 

közben minden kiderül, mert G.R.R. Martin földrajzi pontossággal, aprólékosan mutatja be 

területüket, történelmüket, kitalált humanoid és állati lakóit, jellegzetes növényvilágukat. Itt is van 

négy évszak, de a forró nyarak évtizedekig, a jéghideg telek generációkon át tartanak, míg a tavasz 

és az ősz csak ritkán hosszabb két évnél. A három fő cselekményszálat – az öt király háborúját, a 
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Mások készülődését és az elűzött Targaryenek törekvéseit - számtalan mellékszál kapcsolja össze. 

A történelmi fantasyt kezdettől átszövik a természetfeletti elemek, de a csaták, politikai játszmák 

legalább akkora súllyal esnek latba, mint a varázslatok. Ez a harc nem a jók és a gonoszok 

küzdelme, G.R.R. Martin aprólékosan kidolgozott karakterei egyszerre hősök és gonosz 

gazemberek, akik cselekedeteikkel a családi érdekeket, vagy önnön hasznukat szolgálják.  

 Az is tetszett a regényfolyamatban, hogy a benne szereplő nők sokszínű szerepet kaptak. 

Mindegyik dinasztiában sokféle alakban jelentek meg, néhányan még a hatalmi játszmába is 

egyenrangú félként kapcsolódtak bele. A Stark házat legalább annyira vezeti Catelyn, mint a 

családfő, Eddard, s lányaikat is felvértezték a várható jövőre. Arya Starknak, a vagány kislánynak 

elnézték, hogy szembe ment az elvárásokkal, apja neki is keresett tanárt, hogy megtanítsa vívni, 

amire szüksége is lett. Sansa Stark eleinte csak egy díszkellék a politikai játszmákban, de az élet 

megedzette, és Deres igazi úrnőjévé tudott válni. Cercei Lennister, Daeneris Targaryen és Asha 

Grejoy is a dinasztia legidősebbjeként csöppent bele a harcokba, s bár mindannyian más úton, más 

eszközökkel érvényesítették a hatalmukat, erős nőkként meghatározói lettek a sokágú 

cselekménynek. De még Dorne-ban is, ahol a nők egyenjogúak voltak, Cercei lányát, a szelíd lelkű 

Myrcellát választják királlyá a rájuk erőltetett hazai királyfi helyett, pedig ezzel kitették őt a 

politikai gyilkosságnak. És ebben a lovagi világban egy különleges női lovag is megjelent, a Tarth-

i Brienne, akinek érdekes szerep jutott a történetben, nemcsak Ser Jorah Mortont ellenpontja lett. 

 No, és itt vannak a sárkányok! Ezek a nagy testű, kígyószerű, szárnyakkal bíró lények mind 

a keleti, mind a nyugati mitológiában jelen vannak, és Szerb Antalnak van igaza: Mindig lesznek 

sárkányok.: a nyugati típusú kegyetlen tűzokádók egyre több fantasyben kapnak szerepet. Harry 

Potternek is meg kellett küzdenie a magyar Mennydörgővel, aki majdnem megölte őt, A tűz és jég 

dalában pedig feltehetően kulcsszerepet játszanak majd a hatalmi játszma eldöntésében. Már a 

történelmi időkben a Westerosra érkező Targaryenek az őslakos Erdő gyermekeit és az óriásokat 

három sárkánnyal győzték le, a címerükben lévő vörös mezőben feltűnő három fejű sárkány 

jelmondatuk hű tükre: tűzzel és vérrel. Az ezer éves uralmuk ellen összefogók csak azért 

győzedelmeskedhettek, mert a sárkányok elpusztultak. A család azonban megőrizte a tiszta 

sárkányvérvonalat, és Daenerys három, gigantikus méretű sárkányt nevelt fel: Dragont, Rhaegalt, 

Viseriont. Az eddigi megjelent történetben még nehezen kezelhetők, de a vastrónért folyó harcban 

biztosan fontos szerepük lesz: a legutóbbi részben Havas Johnnal szövetkezett Daenerys, amikor 

felismerte a Mások jelentette veszély nagyságát....  

 Harmadik példámon én csodálkozom a legjobban, hiszen egy régi elhatározásomnak 

mondok ezzel ellent, nevezetesen annak, hogy vámpíros könyvet soha nem olvasok, mint ahogyan 

a képregényekig sem csúszhatok le. Köszönhetem ezt Stephanie Meyer 2005-től folyamatosan 

megjelenő négy részes vámpírrománc fantasyjának, amiből nagy sikerű film is készült 2008-ban.  

A vámpírok is régóta szereplői az irodalomnak, s eleddig nem tudtam, hogy közben milyen óriási 

átalakuláson mentek át: az eredeti gonosz és ocsmány változatuk fiatalabbá, vonzóbbá és 

emberibbé vált. Így van ez az Alkonyatban és folytatásaiban - Újhold, Napfogyatkozás, 

Hajnalhasadás – is. Nemcsak beilleszkedtek az emberek közé, ősi ellenségeikkel, a vérfarkasokkal 

is megbékéltek és szövetkeztek a közös ellenfél, a könyörtelen vámpírhadsereg ellen. S. Meyer 

történetében ezek az alacsony rendű, nyomorúságos, elátkozott éjszakai lények felsőrendűekké 

váltak: vegetáriánusok (csak állatvérrel táplálkoznak), nem égnek el, hanem gyémántként 

csillognak a napon, és halhatatlanként halandó szerelmére vágynak. Horror helyett romantikát tálalt 

az írónő, az ő vámpírjai férfiasok, gyorsak, fizikailag tökéletesek, mert levetették magukról az 

emberi lét nehézkességét.  

 A 17 éves Isabella Swan nem a végzet asszonya, azaz nem egy vamp. Elvált szülők 

gyermekeként önmaga helyét keresi a világban, amikor találkozik a 108 évesen is örök fiatal 

Edward Cullennel. Bella ügyetlen tini, aki vonzza a bajt, kicsi az önbizalma, és önmagának sem 

tudja megmagyarázni, miért lett ő a tökéletes lény számára olyan fontossá. Edward vetélytársa, az 
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indián Jacob Black is különleges, vérfarkassá tud változni, ha népét veszély fenyegeti a vámpírok 

részéről. Amikor Edward elhagyja Bellát, hogy így óvja meg, Bella és Jacob közel került 

egymáshoz, és csak a történet végén derült ki, hogy ennek a vonzalomnak nem a Bella iránti 

szerelem volt az oka. A történetet – két rész kivételével - Bella meséli el számunkra, az ő 

szemszögéből ismerjük meg az eseményeket.                                                                                                                                                                          

(Bár az írónő készült arra, hogy végigviszi a történetet más szereplők szemszögéből is, de ebből 

csak Edward része készült el. Nagy kár, mert ez izgalmas irodalmi kísérlet lehetett volna.) 

Szerelem és szenvedély lett a könyvek központi témája, de a főszereplők közben szorgalmasan 

dolgoznak, tanulnak, nem isznak alkoholt, kávét, teát, házasság előtt nem szexelnek. A 

természetfeletti világ sem olyan komor, mint a Harry Potterben. Ráadásként még ott van a 

vámpírok halhatatlansága is, ami az emberek örök álma... 

 Az írónő vallását gyakorló mormon, ez is közrejátszott a regényvilág kialakításában, de 

elmondása szerint irodalmi példákra figyelt: az első kötetre Jane Austen Büszkeség és balítélete, a 

másodikra Shakespeare Rómeó és Júliája, a harmadikra Emily Bronte Üvöltő szelekje, a  

negyedikre Shakespeare Szent Iván éji álomja volt hatással, s ez jót tett írásának. Legfőbb 

témájának a választás és szabad akarat működését tartotta, és a romantikára kiéhezett maiaknak 

nem a nyers testiséget és az érdekeken alapuló kapcsolatokat, hanem a tiszta szerelmet kínálta. A 

pszichológus Tari Annamária szerint manapság egyre extrémebb ideálképek kellenek, hogy 

segítsenek elviselhetővé tenni a mindennapokat. A vámpírszerelem a teljes odaadás metaforájává 

vált, és érdekessé azzal vált S. Meyer regénye, hogy helyes arányban keverte a jót a rosszal, a 

misztikust a valóságossal, és az érzelmi szál ereje megsokszorozta az egyszerű szerelmi történet 

hatását. Már az első kötet megjelenése megdöntötte a Harry Potter eladási statisztikáját, pedig 

kezdettől fogva több kritika kísérte S. Meyer írásait, mint Rowlingét. De a fiatalok mindenütt az ő 

oldalára álltak, és olvasóvá tette őket: Magyarországon például az Alkonyat címlapjával megjelenő 

Rómeo és Júliából fél év alatt 4000 példány fogyott el.  

 Varga Bea A siker tintája című könyvében összefoglalta, mitől jó egy könyv? A megfelelő 

szerkezet és témaválasztás mellett az is fontos, hogy a szereplők legyenek igazi karakterek, legyen 

történetük, céljuk, titkuk, a párbeszédek legyenek élőek, a leírások pedig izgalmasak. Az így 

működő regényeket élvezettel falják majd az olvasók, másoknak is ajánlják, és a szerzők egyéb 

írásait is megkeresik. A fenti fantasyk megfeleltek ezeknek a kritériumoknak, 70 éves koromon túl 

örömmel fedeztem fel őket, s ezért írtam róluk. 
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Női szerepek a magyar irodalomban 
 

 

 

 Férfiakra és nőkre felosztani az irodalmat talán nevetségesnek tűnik első hallásra, mert 

mindenkor emberekről szólnak az alkotások - de az eltérő nemi szerepek minden bizonnyal 

hozzájárultak ahhoz, hogy ez a felosztás mégis meglegyen. A megszokott felállásban a férfiak az 

alkotók, a nők anyák vagy Múzsák, megfordítva még a XXI. században is egyféle lázadást hordoz 

magában. A magyar irodalom ennélfogva éppoly szegény női alkotókban, mint a világirodalom - 

sorsukat végigkísérve talán magyarázatot is találunk erre - ám hallatlanul gazdag Múzsákban, s erős 

egyéniségű anyákban, akik így vagy úgy, de befolyásolták az irodalom alakulását.  

 Anyák, feleségek és múzsák - ezek a hagyományos női szerepek. Igaz, az anyákról jóval 

kevesebb szó esik az alkotásokban, csak néhány író - költő érezte ezt feladatának. Pedig gyakran 

kimutatható, hogy egy-egy erősebb egyéniségű anya hogyan határozta meg fia sorsát. Mi lett volna 

a kemény Majtényi Anna nélkül Madách Imréből, az "Ides" nélkül Adyból, a Mama nélkül József 

Attilából - vagy éppen mi lehetett volna "Anyácska" mellett Radnótiból?... el lehet játszani ezekkel 

a gondolatokkal. Mindegyikőjüket egyszerre emelhetjük arra a magaslatra, ahova József Attila 

helyezte Pőcze Borbálát: 

     szürke haja lebben az égen, 

     kékítőt old az ég vizében. 

 A költők azonban, ha emlegették is az anyákat, szívesebben bíbelődtek a Múzsákkal: 

Lidérckével, Ginával, Lédával és Csinszkával, Fannival, Gyömrői Edittel vagy Flórával. 

S milyen soknak adatott meg a biztos alkotói hátteret megteremtő feleség, az "asszonyi jóság", 

gondoljunk csak Kazinczy, Petőfi, Arany, Vörösmarty, Tóth Árpád, Babits vagy Radnóti mellett élő 

feleségekre. Ez azonban nem jelentett mindenki számára poétai feladatot, jószerével csak Petőfi és 

Radnóti tartotta fontosnak azt, hogy verssel köszönje meg segítségüket - a hitvesi líra csak az ő 

életművükben játszik meghatározó szerepet - a többiek férfi módra elfogadták, mint ami nekik 

"kijár". Berzsenyinek Török Sophie-hoz, Kazinczy feleségéhez írott verse érzékeltesse 

jelentőségüket: 

     Te, kedves Amazon, Kazincym szép bére! 

       Öleld a Múzsákat!... 

     Teremts Idáliát és Áont Széphalmodon 

      Égi hármóniával!... 

     Vegyítsd Kazinczydnak kevély koronáját 

      Szelíd mirtuságakka... 

     Szendítsd meg körűlte az élet lármáját 

       Szerelmes alakokkal... 

 Általában - azt mondhatjuk - a nyugodt, kiegyensúlyozott élet mintha kevésbé kedvezne a 

szerelmi költészetnek, vagy az is lehet, a boldogtalanság, a visszautasítottság, a sértettség több 

költőt ihletett meg, mint a boldogság. Vajda János 30 év múlva sem tudott túllépni a "hideg 

bálványon", s amikor társat választott magának, nem volt szerencsés - mogorva, emberkerülő 

mivolta talán ezzel is magyarázható. Juhász Gyula a valóságos Sárvári Annából semmit sem ismert, 

de képzeletében megteremtette a maga Annáját csakúgy, mint Balassi Júliát, vagy József Attila 

Flórát. De ezek a kitalált szerelmek inkább a költészetnek tettek szolgálatot, nem az embernek - 

életrajzi adatokkal ezt is tudjuk bizonyítani. Életüket a maguk által teremtett alakoknak rendelték 

alá - másféle kimenetelekkel természetesen - a hozzájuk, róluk írott versek már nem a valóság, 

"csak annak égi mása", szerepük mégis fontos az irodalomtörténet vagy a mi szempontunkból 
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egyaránt. 

 Hogy a Múzsák tették híressé a költőket, vagy a költők a Múzsákat, sokat vitatott kérdés. 

József Attila a leganyásabb költő a magyar irodalomban, s életében egymást követték a nők is. 

Hiába vigasztalta magát azzal, hogy "Költő szerelme szalmaláng, azért oly sebes, falánk..." ő tudta a 

legpontosabban, milyen kiszolgáltatott az, aki társra nem talál. Radnóti sorsával igazolhatjuk ezt az 

állítást, hiszen ő is megtalálta azokat a gödröket, amelyekbe József Attila is beleesett, s nem tudott 

kijönni. De ő - többek között Fannija jóvoltából is - nemcsak fel tudott ezekből emelkedni, de a 

Láger szögesdrótja mögött is tudott szárnyalni… 

 Az alkotó szerepkört kevés lázadó öltötte magára, de szerencsére mindig voltak, akik nem 

tudtak ellenállni a sors csábításának... A kurucvilág költőasszonya volt Petrőczi Kata Szidónia 

(1662-1708), aki költőként, íróként, énekszerzőként az első elismert női alkotója lett a magyar 

irodalomnak. Amikor apja birtokait a Wesselényi - összeesküvésben játszott szerepe miatt 

megszállták a császári hadak, az anyátlan kislányt rokonai Lengyelországba menekítették. Innen 

vette feleségül unokatestvére, Thököly Imre barátja és tanulótársa, Pekry Lőrinc. A férj nyugtalan 

természetű volt, felelőtlen tettei miatt Apafy fejedelem jószágvesztésre ítélte és elzáratta, ahonnan 

csak felesége közbenjárására szabadulhatott ki. Ezt megbosszulandó családja nélkül elhagyta 

Erdélyt s Lipóthoz pártolt: katolizált és grófi címet szerzett. Felesége - ura politikai-, vallási-, és 

hitvestársi hűtlenségén bánkódva - kesergő verseket írt: 

     Siralmas volt tudom az én születésem, 

     Siralmas  árvájul vólt fel - nevelésem, 

     Siralmas keserves szárnyomra kelésem, 

     Siralmas lesz holtig búba gyötrődésem 

 

     Mert szivem a buba mint sűrű Füstbe ful 

     Iai az szerencsnének tetettem ki tárgyul 

     O kegyetlensége nem szünik de ujiul 

     Szerencsétlen vagyok s bánatim lángja gyul. 

Ekkoriban kezdett el fordítani is, egy német hitvédelmi könyvet ki is adatott. Erdély Habsburg - 

kézre kerülésekor Pekry Lőrinc is visszatért, főispáni és főkapitányi rangját azonban nem sokáig 

élvezhette, mert II. Rákóczi Ferenc kurucai elfogták - de ekkor a fejedelemhez pártolt. Feleségét 

emiatt Rabutin, császári tábornok Szeben városában tartotta fogságban. Ekkor készítette Petrőczi 

Kata Szidónia A kereszt nehéz terhe alatt el - bágyadt szíveket élesztő jó illatú XII. Liliom 

Mellyeket a keseredett szivek vigasztalására Arnd Jánosnak ...könyvéből válogatott ki... és 

Magyar nyelvre forditott az édes Férjéért való szebeni méltatlan rabságában...A művet aztán 

Kolozsvárott megjelentette, amikor Rákóczi egy császári tábornokért elcserélve kiváltotta a 

rabságból. A fejedelem a huszti kastélyában helyezte el gyermekeivel együtt a betegeskedő 

költőnőt, akit többre tartott, mint a férjét. Itt írta Petrőczi Kata Szidónia következő munkáját, a Jó 

illattal füstölgő igazszív Mellyet a Világ szereteiben szunnyadó sziveknek felserkentésére Arnd 

János... német nyelven kiadott Könyvéből... Magyar nyelvre fordított, a magyar Nemzet ellensége 

előtt való már negyedszeri bujdosásában Huszton, s ezt is megjelentette Lőcsén 1709-ben. Amikor 

pedig Huszton is veszélyben forgott az élete, Rákóczi szentmiklósi kastélyát bocsátotta 

rendelkezésére, ahol hamarosan meg is halt. Nem nyilvánosságnak szánt, házassága csalódásain 

kesergő, bibliai vigasztalást kereső verseit csak 1860-ban találták meg Erdélyben. Fordításait szép 

magyarsága, teológiai tisztánlátása teszi különlegessé, versei csiszoltak, kifejező erejűek, melyek 

egykorú, tulajdon kezével írt könyvében maradtak ránk. 

 Losárdi Zsuzsannais a XVII. században élt, szülei Sátoraljaújhelyben és a környékén 

voltak nagybirtokosok. Eleinte ő is a hagyományos úton indult el: férjhez ment az Ung megyei 

alispánhoz, de mert bátyja II. Rákóczi Ferenc zászlótartója lett, megváltoztatta a már kialakult 
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életét. Követte testvérét a csatákba, ahol a sebesülteket ápolta és dalaival lelkesítette a kurucokat. 

Rákóczi fejedelemmé avatásakor ódát írt Erdély címmel, mely több ezer példányban terjedt a 

harcolók között. Valószínűleg az ő alkotása a Kazinczy  fenn maradt Rákócziak tábori éneke című 

költemény is. A zsibói csatában került a császáriak kezére, bebörtönözték és versei miatt 

felségsértési perben halálra ítélték. Csodával határos módon sikerült a fogságból megszöknie, 

Törökországba menekült, de további sorsáról nincs tudomásunk. Amikor először szedtem össze a 

női szerzőket, idáig jutottam, de az újhelyi könyvem írása közbeni mélyebb kutatáskor kiderült: 

Losárdi Zsuzsanna a valóságban nem létezett, a XIX. században teremtette az erdélyi Kemény 

József történész-levéltáros a lantos hölgyet. Mindez nem zavarja az újhelyieket, még lakótelepet is 

neveztek el róla… 

 Árva Bethlen Katát (1700 - 1759) is kilátástalan élete tette íróvá. Először a katolikus Heller 

Lászlóval kényszerítették házasságra, akinek halála után elvették tőle gyermekeit, nehogy 

reformátussá nevelje őket. Második férje Teleki József lett, akinek - és az ebből a házasságból 

született gyerekek - korai halála miatt egyedül maradt, ezért érezte magát Árvának. Állandó harcban 

állt családjával és azokkal a jezsuita papokkal, akiket megtérítésére küldtek hozzá. Lelkiismereti 

szabadságáért még családi boldogságát is képes volt feláldozni. A jótékonyságban, a tudományban 

talált vigaszt: messzi vidékek orvosa, a régi magyar irodalom termékeinek céltudatos gyűjtője lett. 

Hat évet töltött el udvarában Bod Péter, a kor egyik tudós prédikátora, akinek pályáját anyagiakkal 

is segítette. Bethlen Kata racionalizmusa szívesen űzött gúnyt a katolikus csodahitből: amikor egy 

barát a húsvéti bárány szentelt csontját ajánlotta a békabrekegés elnémítására, nagy titokban 

kipróbálta s bebizonyította a csodaszer haszontalanságát. Önéletrajza komor, vigasztalan 

olvasmány, de erős írói tehetség hiteles alkotása. Az emlékiratot azzal, hogy mondanivalóját apró 

szakaszokra tördelte és azokat kikerekítette, a szépirodalom felé vitte el. Hasonló technikával 

dolgozott, mint a Rodostóban alkotó Mikes Kelemen, de akkor egyikőjük sem tudott a másikról. 

 Molnár Borbála (1760 - 1825) Sátoraljaújhelyből származott. Egy nemesi malombérlő 

lánya volt, akit  fiatalon férjhez adott anyja Szokera Nagy Jánoshoz és „ezernél is felesb juhá”-hoz, 

majd 14 évi boldogtalan házasság után három gyermekkel özvegyen maradt. Ekkor elfogadta a 

megélhetését biztosító felkérést, és 22 éven át Mikes Anna grófnő társalkodónőjeként Erdélyben élt, 

s az ott kapott pénzből fiait taníttatta.. A grófnő halála után költözött Hajdúbagosra jegyző fiához, s 

ott is halt meg. Versei már életében elismerést szereztek számára, több kortárs költővel és 

irodalombaráttal levelezett, virtuális irodalmi szalont  teremtett ezzel újhelyi házában. Kazinczyval 

csak Erdélyben találkozott, aki aztán Hajúbagoson is felkereste. Érdemeit elismerte ugyan, de rímes 

és időmértékes verselését csak oskolai mesterkedésnek tartotta, nem költészetnek. Levelezését, 

verseit és Az ő életének igaz tüköré-t még Sátoraljaújhelyben élve megjelentette mecénások 

segítségével Munkáji címmel négy kötetben.  Ujfalvy Krisztinával, az erdélyi költőnővel való 

párbeszédét 1804-ben Kolozsváron adta ki Barátsági vetélkedés... két nem hibái és érdemei felől 

címmel, ami azt bizonyítja, hogy a női alkotóknak az első perctől kezdve a nemi szerepekkel kellett 

szembeszállniuk. Terjedelmes elbeszélő költeményei – Mesés történetek, Szerentsétlen indulat, 

vagy Sarolta és Sándor már magasabb célt szolgáltak: szórakoztatni és nevelni akarta nőtársait. 

Molnár Borbála nőként és magyarul írt akkor, amikor mindkettő ritkaságnak számított, és írásaival 

női körökben elhintette a magyarul olvasás igényét.   Dukai Takács Judit (1795 - 1836) is az 

első nőírók egyike volt. Jómódú földbirtokos családból származott, aki Dukán élte a korabeli nemes 

kisasszonyok életét. Költői levelezésben állott rokonával, Dukai Takács Teréziával, aki a kivágott 

ruhák ellen íródott gúnyirattal szemben megvédte a szombathelyi hölgyeket, egyébként alkalmi 

verseket írogatott Ányos Pál modorában. Dukai Takács Judit versei eleinte dalszerűek voltak, a 

nemesi udvarházak világát jelenítették meg, ezek kéziratban terjedtek s így hoztak számára 

elismerést. Költői pályáján akkor állt be fordulat, amikor unokatestvérét feleségül vette Berzsenyi 

Dániel, aki költőként nagy hatást gyakorolt rá. Hatására klasszikus mértékű ódákkal és elégiákkal is 



 

16 

próbálkozott, melyekben a személyes érzések és gondolatok kapcsolódtak össze. Berzsenyi 

elismerésként episztolával köszöntötte: 

     Hogy a szelíden érző szépnemet 

     Letiltva minden főbb pályáiról 

     Guzsajra, tőre kárhoztatni szokta 

     A férjfitörvény, vajjon jól van-e? 

De a közvélekedés akkor még nem akart megfordulni a női alkotók kérdésében, szűk körben 

ismerték őt, a keszthelyi Helikon ünnepségre is meghívták és Kazinczy is elismeréssel szólt róla. 

Egy idő után le is szokott a verselésről,  emlékét is ez a vers, s nem saját alkotásai őrzik. 

 Czóbel Minka (1854 - 1947) Orczy Lőrinc dédunokája, Kazinczy rokona volt. Gazdag és 

művelt családból származott, francia, angol és német kisasszonyok nevelték a szabolcsi Anarcson. 

Verselni egyszerre kezdett magyarul, angolul, németül, és franciául, de néhány külföldi úttól 

eltekintve visszavonultan élt vidéken. Sógora, Medgyánszky László festő és barátja, a világjáró 

Justh Zsigmond vezette be az irodalomba, ők irányították rá Jókai figyelmét, aki biztatta a 

versírásra. Sajátos életműve azonban senkivel sem azonosítható. A magyar irodalomban először 

nála mutatható ki a francia szimbolista költők hatása. Szabadversszerű kísérletei - melyet ő 

következetesen "rytmicus prózának" nevezett - szintén az első ilyen irányú alkotásai a magyar 

irodalomnak. Költeményei erősen intellektuálisak, festőiek és zeneiek, de a Nyugat nagyjai nem 

figyeltek fel a tehetségére, csak lenyúlták az ötleteit. Pedig azért is sokat tett, hogy a magyarok 

teljesítményét Európa megismerje: Az ember tragédiáját németre, Petőfi verseit angolra fordította. 

Munkássága sokszínű volt: 1890-1914 között szinte évente megjelentetett egy-egy verses –, vagy 

novellás kötetet, regényt (Háfia, Lélekvándorlás, Fehér dalok, Pókhálók, Két arany hajszál), 

megírta a Don Juan történet fordítottját Donna Juanna című drámai költeményében. Trianon után 

nem jelenhettek meg írásai, beszorult kis falujába, a bérlőkkel viaskodott, kutyákat nevelt, 

borászkodott, hogy megélhessen. A Fráter Lóránd által megzenésített Száz szál gyertya című 

versének szerzői elismerésért hírlapi csatát kellett vívnia. Költészetét, prózai írásait, melyekben ezer 

alakban rejtette el magát, mostanában újra felfedezik: a XXI. század számára is van mondanivalója.

  

 A legismertebb magyar nőíró Kaffka Margit (1880 - 1918). A magyar irodalomban ő törte 

meg először - Árva Bethlen Kata és Petrőczi Kata Szidónia nyomdokaiba lépve - a névtelenségbe 

süllyedő, epekedő költőnők vagy a század eleji álromantikus írónők émelygős hagyományát, s a szó 

igazi értelmében értendő irodalmat teremtett. Maga is a felszínen maradni már alig tudó dzsentri 

körökből, a sekélyes vidéki polgáréletből indult, s küszködő tanítóként jutott ranghoz az irodalmi 

életben, haladó szemlélethez a társadalmi harcokban. Iskoláit az irgalmas nővérek szatmári 

zárdájának ingyenes helyén végezte el, ott szerzett tanítói oklevelét egészítette ki az Erzsébet 

Nőiskolán polgári iskolai tanárnői oklevéllel. Ettől kezdve sokáig ez volt életének legfontosabb 

dolga: Miskolcon, Újpesten, Angyalföldön tanított - s kisdiákjai számára iskoláskönyveket írt. Első 

házassága nem sikerült, elvált, második férje Bauer Ervin, orvos - biológus, Balázs Béla öccse lett. 

Ebben a kapcsolatban - művei és naplója tanulsága szerint - megtalálta vágyott életét. 1915-től 

abbahagyta tanári munkáját, hogy csak az irodalomnak éljen, de pályája váratlanul abbamaradt: 

kisfiával együtt a spanyolnátha áldozata lett.  

 Kaffka Margitot egész életében két téma foglalkoztatta: a dzsentri pusztulása és a nő sorsa a 

századforduló idején. Személyes élményként élte meg mind a kettőt, s amikor szerveződni kezdett 

az új magyar irodalom, elsőként vállalta fel az irodalmi forradalom ügyét. Kezdettől a Nyugathoz 

tartozott, egyéni élete és a folyóirat sorsa szorosan összekapcsolódott. Ady nemcsak jó kritikát 

mondott verseiről, de "fegyvertársának" is tartotta, akiben "szebben kacag, hangosabban zokog az 

élet." Irodalmi kritikáiban az író hitét és világnézetét kutatta a műben, ezek az elvek szabták meg 

állásfoglalását a Nyugat belső vitáiban is. 
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 Pályája versekkel indult, melyek akkor emelkedtek magasabb szintre, amikor ki tudta szűrni 

belőlük az epikai elemeket. De híres és közismert verse - a gyermek csodáját felfedező Petike jár... 

című - a mai napig népszerű Elsősorban prózaíróként tartjuk számon, de a prózai műveinek 

születési történetét verseiből tárhatjuk fel. Első nagy sikerét a Szinek és évek című regénye 

jelentette, melyben életének két fontos témája fonódott össze. A hűséges ábrázolás igénye vezette a 

sokféle összefüggés meglátásához, s már nemcsak a női gyötrődésekről szólt, bemutatta a magyar 

társadalom megbillenését is. A züllő dzsentri sorsában a társadalmi bomlást láttatta meg, és az így 

kialakult kép színeit még élesebbé tette a bemutatott női érzelmekkel. A regény a századvégi 

dzsentri életének valóságos enciklopédiája lett, s követte a kor szociális mozgalmainak történetét is. 

Életet lehelt a dzsentri témába azzal, hogy egyszerre tudta kívülről és belülről szemlélni 

pusztulásukat. Ugyanakkor a regényt tragikus színezetű nosztalgia lengi át: az író szereti hősét, 

Pórteleky Magdát, sajnálja azt a világot, melynek pusztulásáról kénytelen beszélni. De mégis volt 

ereje kimondani a történelem ítéletét, így az író személyes viszonya az ábrázolt valósághoz csak 

fokozta a művészi hatás erejét. Társadalomkritikája akkor hangzott el, amikor a fejlődés már 

megtépázta a polgári eszményeket, mert nem teremtette meg a beígért harmóniát, s az író ítélete a 

nosztalgikus hangulat láthatatlan ellenpontjával együtt jelent meg. Ez a sajátos mondanivaló 

természetes keretet talált az impresszionista regény formái között, mely Kaffka számára nem 

csupán nyelvi sajátosság volt, hanem mindent átható írói magatartás.   

  Másik két nagy regénye, a Mária és az Állomások is ehhez a témához kapcsolódott: a 

Pórteleky Magdát követő nemzedékek sorsát mutatta be bennük. A világháború új fordulatot hozott 

írói pályáján. Kezdettől fogva ellenszenvvel figyelte a "világbutaságot", s a nyomában fellépő 

szociális problémákat. Saját férje is a fronton volt, szemléletét ez is meghatározta. A háborús évek 

jelentős terméke a Hangyaboly című regénye, mely egy zárda zsúfolt, fülledt életét mutatta meg, 

mely tágabb értelemben az élet kicsinyített képének is tekinthető. Régi témáját felelevenítve tovább 

bogozta benne az önálló nő válságos életének gondjait. Új kérdéseket is vetett fel benne, de ezek 

megválaszolásával már adós maradt korai halála miatt. Radnóti Miklós értette meg igazi nagyságát, 

ezért írta róla doktori disszertációját. De a kortársak nem nagyon járultak hozzá pályája 

egyenesebbé tételéhez, konkurenciát láttak benne, mert az is volt... Ha életben maradt volna, 

minden bizonnyal Várnai Zseni, vagy Lányi Sarolta sorsa jutott volna neki, nem a Tanner Ilonáé. 

 Tanner Ilona(1895 - 1955), aki a Baumgarten - díjig is eljutott, igaz, Babits felesége volt, 

aki írói álnévként  Török Sophie, Kazinczy feleségének nevét nevét használta... Ő is jellegzetes 

nőíró, tele tépelődéssel, útkereséssel. Regényeiben (Hintz tanársegéd úr), elbeszéléseiben (Nem 

vagy igazi), verseiben (Asszony a karosszékben, Örömre születtél) női témákkal foglalkozott, 

ebben ő sem különbözött a többiektől. Utolsó verseskötetében (Értem és helyetted) egyetlen hangja 

a férje elvesztése miatti fájdalom, az egyedül maradt asszony önmarcangoló szomorúsága. Az idők 

távlatában róla is megváltozott az értékelés, kiderült, hogy művei értékesebbek annál, mint kortársai 

gondolták.  

  Várnai Zseni (1890 -1981) színészi diplomát szerzett, de soha nem használta. Verseiben a 

nyomort, a bűnt, a társadalmi igazságtalanságot mutatta be. Híres verse Katonafiamnak címmel 

1912-ben született, nagy hatású refrénje - "Ne lőjj fiam, mert én is ott leszek!" - végigkísérte a 

világháborúkat és a forradalmakat. Sajátos életútját több regényben is feldolgozta. (Egy asszony a 

milliók közül, Viharban a falevél, Nem volt hiába, Fényben, viharban), melyek a század első 

felében élő női sorsok pontos foglalatai. 

 Lányi Sarolta (1891- 1875) is a Nyugat költőinek hatására kezdett el verselni, de váltott: a 

realista látásmód, a higgadtság, s az érzelmi gazdagság egyszerre jellemezték költészetét 1922-ben 

férjét követve a Szovjetunióba került, ahol az irodalomtól távol, kutatóintézetekben dolgozott, 

miközben férje megjárta Sztálin börtöneit. 1946-ban jött haza Magyarországra, ettől kezdve 

elismert műfordító, melyért József Attila díjban részesült.  
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 A magyar irodalomban a nőírók és nőköltők legjobbjai nemcsak az alkotás lehetőségéért 

harcoltak, ők voltak a női egyenjogúság élharcosai is. Mindenki hozzájárult ahhoz, hogy a mai 

magyar irodalomban örvendetesen megnőtt anői alkotók száma és a jelentősége. Elfogadásuk talán 

ma már könnyebben megy, de helyzetük nem sokat változott, mert bőrükből nem bújhatnak ki. 

Egyeztetni a női szerepeket és az alkotói hivatást ma sem könnyű, amikor Nem tűz, nem vér, nem 

forradalom,/ csak hétfő, kedd, szerda, csütörtök...(Pardi Anna) követi egymást.  Sorsukat, 

elismertségüket, lehetőségeiket látva úgy tűnik: ma is lázadniuk kell, hogy kiteljesíthessék sorsukat. 

Múzsának lenni talán még mindig hálásabb szerep, mint az alkotóé, mert azt biztosabban követi a 

halhatatlanság. De vajon irigylésre méltó szerep - e a Múzsáké, hiszen a férfi, az alkotó örök tűzben 

ég, az érzelmeket nem irántuk érzi, puszta létezésükkel akarva - akaratlanul segítik elő azok 

megszületését... Ezen gondolkozzanak el a Múzsák!  

 Számunkra azonban a nők alkotóként és múzsaként egyaránt fontosak! A jóvoltukból is örök 

kincstárrá változott az irodalom: minden pillanatban megkereshetjük azt a sort, motívumot, képet, 

ami érzéseinket kifejezi, de képzeletünk, nyelvünk szegényes ahhoz, hogy magunk mondjuk ki 

ezeket... A legstabilabb női szerep tehát az olvasói, ezt nem kíséri semmilyen negatív érzelem, csak 

a felfedezés öröme... 
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A slágerek irodalmi értéke 
 

 

 

 Szépirodalomnak azon írásművek összességét nevezzük, amelyekben a művészi igazság és 

a szépség az uralkodó. Az irodalom nemcsak tanít, nevel és szórakoztat, bizonyos társadalmi 

funkciót is betölt - amire minden kornak szüksége van -, bár konkrét hatása nehezen mutatható ki.  

Az ember külső és belső valóságának bemutatására képes beszéd szolgál: a metafora, a 

megszemélyesítés, a hasonlat, a szinesztézia, a szimbólum, a metonímia mellé felsorakozik a rím, a 

sorátlépés (enjambemant), vagy a versláb, amelyeket azonban a különféle korstílusok és 

stílusirányzatok mindannyian másképp használnak.  

  A dal a legszemélyesebb lírai műforma: az erős zeneiségű műfajban - drámai és epikai 

elemeket ritkán használva - a lírai én személyesen, közvetlenül szólal meg, pillanatnyi élményét, 

érzését, hangulatát egyszerűen és világosan fejezi ki. Ezek a költemények intim információkat 

súgnak nekünk, olyanokat, amit mi is érzünk, csak kifejezni nem tudunk. A tömegkultúra 

megjelenésével az irodalmi nyelv és a köznyelv közötti határ leszűkült, átjárhatóvá vált. Ezek 

reprezentánsai a dalszövegek, melyek  ha a költészettani normáknak nem is mindig felelnek meg, a 

legközelebb állnak a szépirodalomhoz. Hiszen ezek is költemények, melyek a zenével válnak teljes 

értékűvé, de az alanyi költő a dallam, vagy a szöveg mögé rejti magát. 

 A slágerek tehát az irodalom határterületein léteznek,  és a szöveg és a dallam ilyen egysége 

a költészet ősi formáját idézi. Azt mondhatjuk, a fiatalok sajátos kultúrája, de az évek múlásával 

mindegyik korosztály egyre gyakrabban nosztalgiázik. Természetesen nem ugyanazok a számok a 

kedvencek, hiszen minden kornak megvan a maga slágere, amelyek köznapi használatban ugyanazt 

a szerepet töltik be, mint a költemények. Ahogyan azt a költő Lackfi János megfogalmazta: 

vigasztalást nyújtanak, lelki társaságot, együttérzést, ráismerést, felfrissülést. Egyszerre van benne 

egy ismerős, saját lelkiállapot megfogalmazása, és valaki másnak a nézőpontja. Ez a kettő kell a 

vershez is. 

 A slágerek a maguk módján segítenek érthetőbbé tenni a világot azoknak, akiket a költészet 

varázsa (még) nem érintett meg. A kortárs dalszövegeknek különösen meghatározó a szerepe, mert 

a fiatalok kultúrája a zene mentén strukturálódik, nemcsak hallgatják, azonosulnak is a 

szövegekben megfogalmazott gondolatokkal, érzésekkel. A slágerszövegek többnyire a könnyű 

befogadhatóság vágyával születnek, a hozzájuk kapcsolódó zenei forma egyszerűségéhez 

alkalmazkodva nyelvi klisék sorjáznak bennük. Az alapvető emberi érzelmekre, gondolatokra 

koncentrálnak, a gondolati-nyelvi árnyaltság csak ritkán jellemző ezekre az alkotásokra. De ősi 

költészeti toposzokat használva szólnak élethelyzetekről, természeti jelenségekről, emberi 

kapcsolatokról, lelkiállapotokról. Természetes közegük az oralitás, az  ismétlések, a rímek és 

szótagszámok egyneműsége segíti a befogadást.  

 A dalszövegek is értéket teremtenek, hozzájárulnak a személyiség fejlődéséhez és 

krízishelyzetben is segítenek. A fiatalok előadókat, együtteseket választanak maguknak 

szószólóként, mintaként, példaképnek, az általuk énekelt gondolatok válnak önkifejezésük 

egyszerű formáivá. S mindegy, hogy a dalhoz igényes versek, vagy silányak kapcsolódnak, 

egyaránt hatnak, és a saját érzelmek kiadása helyett életpótlékká válnak. Mindenképpen a kultúra 

részei, melyek a gyakori ismétlődéssel bevésődnek, egy-egy soruk szólásra, közmondásra hasonlító 

szentenciaként él tovább. Korosztályok ismerhetnek egymásra kedvenc dalaik egy-egy strófáját 

felidézve, 

 Egy adott társadalom lelkületére jellemző, hogy milyen dalokból lettek igazi sikerdalok, 

azaz slágerek. A két világháború közötti időszakban az operettek betétdalai voltak ezek, melyet 

Lehár Ferenc (A víg özvegy, A mosoly országa, stb.) és Kálmán Imre (Csárdáskirálynő, Marica 

grófnő, stb.) sikeres szerzeményei jelentettek. Ezek a könnyed dallamvilágú szerelmi történetek 
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prózai részletekkel közvetítették a cselekményt, amihez zenei betétek - nyitány, dalok, táncok – 

csatlakoztak. De már ennek a korszaknak is volt zeneköltője: az építészmérnök Zerkovitz Béla, 

akinek dalai örökzöldek: Tanulj meg fiacskám komédiázni...Lehoznám néked a csillagot is az 

égből...Mi muzsikus lelkek, mi bolond fiúk...A bárzongorista Seres Rezső nemzetközi porondon is 

közismert volt, amikor Louis Amstrong Magyarországon járt, megkereste őt a munkahelyén, a 

füstös Kis Pipában. Kétessé a hírneve a Szomorú vasárnap című dala miatt vált, ami öngyilkossági 

hullámot indított el, pedig a nevéhez fűződnek olyan mondatok is, mint a Szeressük egymást 

gyerekek... vagy az Átutazó vagyok itt a földön...E korszak népszerű slágerei az ekkoriban 

kibontakozó magyar filmgyártás darabjaiban megjelenő dalok, melyek előadói közül talán a 

legismertebb Karádi Katalin (Hamvadó cigarettavég, Valahol Oroszországban, Mindig az  a 

perc... stb.) volt és maradt.  

 A felszabadulás után a hagyományok tovább hatottak, minden új magyar filmnek lett 

néhány nagy slágere, melyek önállóan is élték életüket az egyre terjedő kívánságműsorok 

jóvoltából. Majláth Júlia és Fényes Szabolcs még a hagyományokat követték, de készek voltak a 

megújulásra is. Majláth Júlia nemcsak zeneszerző volt, maga írta dalai szövegét, és 

zenepedagógusként sok tehetség kibontakozását segítette elő. 20 éven át volt jelen a slágerpiacon: 

Rövid az élet, Valaki kell nekem is, Szeretném bejárni a földet és a többi maradandó alkotásával, 

melyeket mi nem is hozzá, hanem az előadókhoz – Toldy Mária, Hollós Ilona, Harangozó Teri - 

kötünk. Fényes Szabolcs az operett világából érkezett a zenés színházhoz, a filmzenéhez, a 

dalokhoz, amihez a szöveget többek mellett Garai Gábor, S Nagy István, Szenes Andor és a fia, 

Szenes  Iván írták: Te szeress legalább, Egy esős vasárnap délután, Kétszer kettő néha öt, 

Nemcsak a húszéveseké a világ, Félteni kell, Fehér sziklák... s amit a magyar énekesek színe-java 

vitt sikerre.  

 A világ is kitárult a rádió és televízió jóvoltából, bár sokáig cenzúrázták az egyetlen 

rádióadón és televízióban lejátszható számokat. Az 1960-as évektől erőteljesebb lett a slágerek 

társadalmi mondanivalója, a Bob Dylan, a Beatles, a Rolling Stones dalok hordozták azt a 

forradalmi változást, amit az éles kritika, a szókimondás, a társadalmi szabadság igénye hatott át. 

Nekem a kedvenceim a gombafejű fiúk lettek, különösen azután, hogy Peti fiam is felfedezte őket, 

sőt: gimnazistaként az első civil szerveződés, a Halhatatlan Beatles tagjává vált. A dalokat 

szerzőként ketten, John Lennon és Paul Mc Cartney jegyezték, mindketten írtak zenét és 

szöveget is.  Eleinte az Imagine -t (Képzeld el…) favorizáltam, de ma már magányos sétáim 

közben többször eldúdolom a Yesterday-t: Tegnap még / Fénylőn ragyogott ránk fenn az ég…A 

Simon és Garfunkel szerzőpáros dalai is szeretteim közé tartoztak, bár a szövegüket csak 

nyugdíjasként tudatosítottam, de nem vont le semmit az élményből, sőt: megerősítette azokat: 

   

   Hello Sötétség, régi öreg barátom 

         jöttem ismét beszélgetni veled, 

   mert egy látomásom megint enyhe borzongással töltött el  

         de csírájában elfojtottam, míg aludtam. 

   Ám a látomásom valahogy mégis befészkelte magát az agyamba, 

         mondandója még mindig ott van 

          A Csend Hangjában. 

       The Sound Of Silence 
 

Minthogy ez az időszak nálunk a három T  - támogatás, tűrés és tiltás – jegyében zajlott, ez a 

szellemiség nemcsak a magyar slágereket változtatta meg, a külföldieket is korlátozta. Ennek esett 

áldozatul pl. Doris Day Oscar-díjas dala, a Que Sera, Sera, ami ami eredetileg egy Hitchcock 

filmben hangzott el.  Magyarra G. Dénes György Ahogy lesz, úgy lesz címmel fordította le, s 

betiltották, mert a szöveg nem volt összeegyeztető a szocialista erkölccsel:  
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           Bárhogy lesz, úgy lesz, 

           a jövőt nem sejtheted, 

           a sors ezer rejtelem, 

           bárhogy lesz, úgy lesz,  

           ahogy lesz, úgy lesz. 

 

De nem járt jobban a Frank Miller zenéje sem, amit Dean Martin szerelmes dalként énekelt egyik 

filmjében. Ennek magyar szövegét Gommermann István Honvágy-dal címmel készítette el - 

éppen 1956. október 23-án vették fel a rádióban -  későbbi feleségének, a vörös hajú dizőz Boros 

Idának. A disszidálási hullám megállítására eleinte sokat játszották a rádióban, majd amikor a 

szövegíró és az énekes is elhagyta az országot, letiltották, de tömegnyomásra új felvétel készült 

Hollós Ilonával: 

 

     Oly távol, messze van hazám 

     csak még egyszer láthatnám. 

     Az égbolt, felhők, vén hold, szellők, 

     mind róla mond mesét csupán. 

     Holdfényes májusok, muskátlis ablakok, 

     hozzátok száll minden álmom. 

     Ott ahol él anyám, ott van az én hazám, 

     ott lennék boldog csupán. 

 

A Szabad Európa Rádióban mindkét szám visszatérője lett a Teenager partynak és az egyéb 

kívánságműsoroknak, és számtalan magyar feldolgozás született belőlük mind a mai napig, mert 

fülbemászó zenéjük, gondolatiságuk felülírta a politikát.  

 Idővel a magyar rádió csatornái is egyre befogadóbbá váltak a külföldi énekesekkel, 

zeneszerzőkkel, akiknek szövegeit ekkoriban még nem kísérte túlzottan nagy figyelem. Számomra, 

aki a szerényebb lehetőségű vidéken éltem, ezzel nyílt ki a világ: elérhető távolságra került San 

Francisco (Scott Mc Kenzie), New Orleans (Animals), Massachuttest (Bee Gees), és a Missisipi 

(Pussycat). Utóbbi, testvérekből álló lánybanda jóvoltából megismerkedtem a country zenével, ami 

kedves lett a számomra a magyar változatát játszó Bojtorjánnal együtt. Mary Hopkin dala - 

Tardos Péter magyar szövegével - ennek a boldog időszaknak a hírnöke mind a mai napig:  

     Azok a szép napok! 

     Csak arra gondolok! 

     A tánc, az ének véget sosem ért. 

     Az élet oly nehéz, de győzni kell, és kész! 

     Az ifjúság a jövőtől nem fél! 

 Igaz, gyér latin szókészletem fogékonyabbá tett a dallamosabb olasz tánczenére, akiknek 

legjobbjai mintha gyakrabban kerültek volna lejátszásra akkoriban: én is olyan fiatal voltam a 

szerelemre, mint Gigliola Cinquetti (Non Ho Leta), de ugyanakkor vágytam arra, hogy térden 

állva eljöjjön hozzám a szerelem, meg Gianni Morandi, a kékre festett égen szálljak Domenico 

Modugnoval (ezt a számát itthon Volare címmel leegyszerűsítették) és Ciao, ciao, bambino-val 

köszöntöttük egymást féktelen jókedvünkben Come prima (úgy mint rég). Ismerőseimet gyakran 

faggattam: mi vagy te? (Cosa sei)  Ricchi e Poveri dalát követve, de valójában ezek az életvidám 

zenék tetszettek, s a mai napig vágyakozva gondolok Itáliára, hol ilyen boldog az élet. 

Szerencsémre az akkori énekesek is szerették az olasz számokat, a Távollétet Szécsi Páltól, a 

Messze túlt Sárosi Katitól én is kedveltem, de a Sír a telefontól kifeküdtem, pedig Modugnó dala 

volt, és Kós János énekelte. Pihentetőként ma is megkeresem a hatvanas-hetvenes évek olasz 
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tánczenéit az abban megélt érzelmek miatt, hiszen azok segítettek bennünket, hogy erősebben 

vágjunk neki a mindennapoknak. 

  A magyar slágerek aranykora az 1960-1980-as években volt, amikor nálunk is megjelent a 

beat nemzedék, s velük együtt a zenei lázadás. Ennek a korszaknak a nyitánya volt a Rohan az idő 

című sláger, melyet S Nagy István szövegére Szörényi Levente szerzett, és Koncz Zsuzsa 

énekelt. Korszakhatárt jelentett a magyar dalszöveg megjelenése, hiszen addig a gyér angol 

tudással bíró nemzedék hallás után, a Szabad Európa Rádióból lekoppintott - és sokszor félreértett 

– dalokon keresztül lázadt. A magyar nyelvű dalok igazi áttörése megteremtette azt a sajátos 

hangot, ami révén zenei kultúránkban tömegdalokká váltak a slágerek. Nagyságára nézve egyetlen 

adattal hagy szolgáljak: a népszerű Záray Márta és Vámosi János kettős lemezeit 5 millióan 

vásárolták meg alig 10 milliós kis hazánkban. (Ezzel ők is hozzájárultak a Kádár-rendszer 

konszolidálásához, csakúgy, mint az akkoriban futó és népszerű Szabó család című rádiójáték-

sorozat.) 

 Maga a hatalom is felismerte ezt, és kihasználta: ezért születtek meg a slágerfesztiválok, és 

a különféle versenyek, ahol az énekesek, együttesek, szerzők versengtek egymással a figyelemért. 

Mivel ehhez már üzlet is kapcsolódott az egyetlen -  állami kézben lévő és ezzel manipuláló - 

lemezkiadó jóvoltából, a különféle szekértáborok hívei szembe kerültek egymással, jóllehet – mint 

ahogyan az utólag kiderült – az előadók maguk nem voltak ellenséges viszonyban egymással. Ez a 

tömegtermelés egyszerre hozta meg a szövegek felhígulását és letisztulását, s ez a folyamat is 

értékteremtővé vált. A hatvanas években Bródy János és Adamis Anna, a hetvenes években 

Bereményi Géza megújította és irodalmi szintre emelte a dalszövegeket. 

  A Bródy dalokat lírai kordokumentumként tartják számon, tematikai és formai skálája 

széleskörű: az Ész a fontos, nem a hajtól a Nyugger dalig terjed. Az eddigi 52 alkotói év alatt 

megírt dalszövegek könyv alakban is megjelentek, aminek élére Rényi András a következőket írta: 

Különös könyvet tart kezében az olvasó: egészen olyan, mintha verseskötet lenne. Rövid sorok, 

rímek, strófák, ritmusok, versenként egy oldalon, mint megannyi önálló mű, legfeljebb ciklusokba 

rendezve. Költészet ez a javából, de sajátos fajta: dalköltészet. Daloké, amelyeken generációk 

nevelkedtek, amelyeket milliók fújtak kívülről, amelyek nem törlődnek ki a mélyemlékezetből.  

 A Kossuth-, és Liszt díjas szövegíró, dalszerző, előadó Bródy János eddigi, több mint fél 

évszázados életművét nem lehet röviden összefoglalni, de az már biztos, a reformerek egyike, 

miközben maga is folyamatosan megújult. Mintegy 600 dal szövege és 200 dal zenéje mellett két 

rockopera (Kőmíves Kelemen, István, a király) kapcsolható a nevéhez, az Illés és a Fonográf 

zenekar után egyéni előadóként ért el sikereket. Neve alkotóként és előadóként is összeforrt 

Szörényi Leventével, amíg a rendszerváltás környéki politika el nem távolította őket egymástól. 

Koncz Zsuzsa, Halász Judit mellett Zoránnak, Somló Tamásnak, Gerendás Péternek, Komár 

Lászlónak írt dalokat, álnéven pedig Szűcs Judit és az Omega együttes lemezeibe is besegített. 

(Utóbbiak egyik legnagyobb sikere, a Léna-dal az ő nevéhez fűződik.)  19 évesen kezdte írni 

verseit, melyekben egyszerűen és érthetően fogalmazta meg nemzedéke álmait és csalódásait. 

Egyre tudatosabbá vált ars poeticája is: Az emberek feje tele van készen kapott gondolatokkal, 

mintákkal és előítéletekkel. Egy művész feladata nem lehet más, mint hogy kirángassa az embereket 

a megszokott sémákból.     

     Nincsen hétmérföldes csizmám,  

     nincsen varázsköpenyem, 

     s hogy holnap is veled leszek, 

     sajnos nem ígérhetem. 

     De hogyha eltűnne az arcodról 

     az a sötét szomorúság, 

     úgy érezném, vannak még csodák.  

     Mit tehetnék érted, hogy elűzzem a bánatod, 
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    hogy lelked mélyén megtörjem a gonosz varázslatot? 

    Mit tehetnék érted, hogy a szívedben öröm legyen? 

    Mit tehetnék, áruld el nekem?   

         Kedvesemnek 
 

 Dalai gyakran fennakadtak a kultúrpolitika hálóján, többször ki-, be-, és letiltották 

fellépéseit, visszavonták Koncz Zsuzsa Jelbeszéd című lemezét, amelyen az ő szövegei voltak. 

Népszerűsége mégis egyre nőtt, miközben zenéjével, szövegeivel politizált, és egyszerű dolgokat 

tudatosított: Mindannyian mások vagyunk / De jó, hogy van néhány közös dalunk./ Pedig nemcsak 

könnyen dúdolható dalai voltak Micimackóról és társairól, szívesen mesélt el komolyabb 

történeteket - Kornél és Elvira, Elmúlt az éjjel, Kalózdal az almaszószról, Edison 

Magyarországon - melyekhez sajátos megjegyzéseket fűzött: Kár, hogy a magyar nyelvet rajtunk 

kívül nem érti senki, / és nem is akarja megtanulni...Az 1980-as években  rendszeresen készült a 

slágerekről paródia is, a fenti sorokat így énekelte a Voga-Turnovszky duó: Kár, hogy a fanyar 

meggyet rajtunk kívül nem eszi senki, nem eszi senki / és nem is akarja megkóstolni. A szereteten 

kívül benne van ebben az a távolságtartás is, ami még ekkoriban is  – a sikerek ellenére –  

körbelengte a népszerű táncdalokat.  

  Bródy János vonzódott a nehezebben érthető balladákhoz, melyekben szociális 

érzékenysége is megjelent: a Szőke Anni balladája a faluról városra kerülő lány története, aki új 

közegében nem találja helyét, a Kárpáthyék lánya egyéni sorstörténet a történelemmel való 

találkozásról, melyet ugyanúgy belengi a balladai homály, mint Arany balladáit. (Hasonló témájú 

lett a Bojtorján együttesnek írott Szegény Árva Kis Jolán című is...)Kedvelte az allegóriát, a végig 

vitt hasonlatot: így rejtette képletes beszédbe a közelmúlt magyar történelmét a Különvonat 

címűben, amit Koncz Zsuzsának írt. Gyermekkori barátjával - aki maga is Liszt-és Kossuth díjas - 

igazi missziót vállaltak magukra a magyar kultúra ügyében: a magyar irodalom legszebb verseit 

zenésítették meg, hogy közös dalokat teremtsenek. Bródy hitt abban a babitsi gondolatban, hogy  

….akinek lelkében szépen szól az ének, az hallja a mások énekét is szépnek. Nekik köszönhetően 

nálunk iskolai himnusszá válhatott József Attila verse, a Kertész leszek, amelyet azóta sokan, 

sokféleképpen foglaltak zenei formába, de ezt a változatot nem tudják elhalványítani.  

 Adamis Anna joghallgatóként került kapcsolatba az Egyetemi Színpaddal, és a végzés után 

nem sokáig jogászkodott, a művészetnek szentelte magát. Házassága révén ő lett az Omega 

együttes ötödik tagja, akinek az angol és magyar dalszövegeket köszönhették. A Trombitás Frédi és 

a rettenetes emberek című első lemezük rövid idő alatt aranylemez lett, ami 100 ezer eladott 

példányt jelentett akkoriban. Olyan Omega dalokat köszönhetünk neki, mint a Gyöngyhajú lány, a 

Ha én szél lehetnék, vagy a Petróleumlámpa. Nagyon tudatos volt a szövegírása: A dal három 

rétegű, és ha a zene készül el előbb, a zenei forma, a zenei gondolat adja a kereteket. E foglalt 

tartalmát a zene hozza, és tölti meg érzésben a gondolati mag. Így válik egésszé a dal. Az a szöveg 

jó, amelyik a zenével együtt él, vele együtt válik teljessé. A zene a szavakat az emberi beszéd 

szférájából más megértési és hangulati dimenzióba emeli át. 

 Amikor férje, Laux József és Presser Gábor kivált a zenekarból, és megalakították az LGT-t, 

annak lett a szövegírója (Álomarcú lány, Ő most csak még tizenhét) és új lehetőségeket is kapott, 

melyek közül a legnagyobb hatású a Déry regényéből készült Képzelt riport egy amerikai pop 

fesztiválról című zenés darab dalainak megírása lett, ami több mint 400 előadást ért meg. A 

sikerhez nagyban hozzájárultak Adamis Anna versei, melyeket a Madách Színház legjobbjai 

énekeltek: Vinnélek, Menni kéne, Ringasd el magad, Arra születtem, Tovább él a nap... 

 

     Tovább él a nap, amikor megláttam, 

                   Tovább él a perc, amit úgy kívántam,  

                                 Ha tovább élek én, tovább él ő bennem, 
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                  Mit tehetnék mást, ha egyszer őt szerettem. 

 

    A fák is siratják az elveszett lombokat,  

                  Mit tehetsz te mást, ha néked ez maradt? 

                  A fák is azt hiszik, hogy nem igaz most a tél, 

                   Mit tehetsz te mást, ha egyszer is szerettél? 

 

Férje disszidálása után lehallgatták a telefonjait, megnehezítették az életét, de nem adta fel, eddigi 

életműve mintegy 100 lemeznyi. Egyedi hangulatú, az előadó személyiségét kifejező költői 

dalszövegeivel segítette Kovács Katit, Szörényi Leventét, a Neoton Familiát, Zalatnay Saroltát, 

Ruttkai Évát, Darvas Ivánt, Malek Andreát, Bács Ferencet. Vukán György Black Advent című 

operájának librettóját ő írta, s Tintás ujjak címmel gyermeklemezt készített.  

 Sokféle díja és elismerése, melyeket nemcsak itthon, hanem Amerikában és Japánban 

kapott,  azt jelzi, hogy a műfaj legnagyobbjai közé tartozik. Dalszövegíróként vált költővé, 

egyszerű, természetes és mégis mélységekbe nyúló dalaival – láttam tanítványaimnál, akikkel a 

színházi előadás részesei voltam - sokak felnőtté válását könnyítette meg: 

 

     Arra születtem, hogy kisgyerek legyek 

     s anyám mellett lassan játsszam az életet, 

     arra születtem, hogy felnőtt is legyek, 

     és megértsem a szóból azt, amit lehet, 

     s végül arra jöttem én a világra,  

     hogy elhiggyem azt, nem vagyok hiába... 

       Eszter dala   
    

 Az a létösszegző verstípus, amit Németh G Béla vezetett be az irodalomtörténet fogalmai 

közé, leglátványosabban a Cseh Tamás dalokban jelent meg, melyek szövegét eleinte Csengey 

Dénes, majd többnyire Bereményi Géza írta. Tematikailag megegyeznek ezek is a közkeletű 

slágerek általános témáival ( szerelem, elhagyás, évszakok), és mégis mások. Különlegességüket 

Kemsei István így fogalmazta meg: olyanok, mintha dalszövegek lennének, de verseknek mutatják 

magukat: kicsi bukások a mindennapi létben. Ez a naponta egymásra rakódó fájdalomsor az évek 

során állandósult rendszerré terebélyesül, ahonnan nincs kiút, minden érték kihull ebből a világból, 

...halottá ítélt hely ez, ahol megrekedtünk... Cseh Tamás dalai nemcsak az ellenállás rejtett 

eszközei voltak, igazi irodalmi csemegék is. 

     Belőlem valaki útra vált 

     Útra a jobbik részem 

     Kiment belőlem, itt hagyott 

     Csak úgy, észrevétlen 

 

     Félre se néztem, annyi volt 

     Csak annyi volt, egy szót se szólt 

     Hirtelen elment, itt hagyott 

      Valaki útra vált, a jobbik részem… 

Ez a dal egy Ady vers sajátos átirata, és az előadó azt a benyomást kelti, mintha a zenei kísérettel 

előadott szövegek dallama másodlagos lenne a szöveghez képest. A Bereményi Géza dalszövegek 

ugyanis költemények, melyekben az értelmi hatásokat a slágerekben nem túl gyakori eszközök: a 

rímek, a soráthajlások közvetítik, ami nehezebben követhető az énekelt verseknél, mint az 

olvasottaknál. Az élőbeszédszerűség (ismétlés, szűkös szókészlet, bizonytalanság), a minőségjelzők 

hiánya, a szabálytalan strófaforma, a színpadias személyesség azt bizonyítandóan vannak jelen 
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ezekben a dalszövegekben, hogy a nyelv teljesítménye is elégtelen a nyelven kívüli valósággal 

szemben. Nemcsak a Kádár-korszak zenei leképezése ez, hanem irodalom is, még ha csak az 

igényesebb hallgatók élvezik. Cseh Tamás halála óta emlékkoncerten hangoznak el a dalok, 

amelyek a szuggesztív előadó nélkül egyre inkább irodalmivá válnak.  

 A mindennapi slágerek természetesen nem ilyenek, de nem lehet mégsem mindet egy kalap 

alá venne, mert ezek között is vannak minőségi különbségek. S Nagy István és Szenes Iván 

életművét érdemes kiemelni, mint akik legközelebb jutottak a szépirodalomhoz. S Nagy István 

dalszövegeit nem kötötte egyetlen zeneszerzőhöz, harmonikus dallamvilágot igénylő versei 

bűvkörébe sokan belekerültek. Első nótáját még Németh Lehel vitte sikerre (Merre jártál tegnap 

este….  ), ő fedezte fel a focistából zeneszerzővé és előadóvá váló Ihász Gábort (Múlnak a 

gyermekévek…), a Neotonnak írott dala kiskatonákért síró lányok mindennapi kenyere lett (Kell, 

hogy várj...) Máté Péter egyéni hangját neki köszönhette (Azért vannak a jó barátok…, 

Elmegyek…) Másik példám, Szenes Iván is igazi slágergyáros: több nemzedék életérzését 

fogalmazta meg dalaiban, egy-egy találó mondata szállóigeként beépült szókészletünkbe: Kicsit 

szomorkás a hangulatom máma…., Nemcsak a húszéveseké a világ…,Kell egy kis áramszünet…, 

Nehéz a boldogságtól búcsút venni….A boldogságtól ordítani tudnék… A közös irodalmi - zenei 

anyanyelvbe ők is beletartoznak.  

 A nyolcvanas években már nem voltam aktív felfedező, de még átéltem gyermekeim 

slágeres korszakát, Márti első könnyűzenei élménye az ABBA volt, dalaikat én is szerettem, és 

megértettem a Mamma mia című filmek kései sikerét. Peti kedvencei közül legemlékezetesebb 

Chris Isaak Wicked Game című száma volt, de sokszor végighallgatta! De már kívülálló voltam, s 

inkább a dallamok jutottak el hozzám, nem a szövegek, pedig az Edda, a Piramis, a Karthagó, 

vagy Hobo dalai is az akkori fiatalok életérzését közvetítette. Aztán amikor a kilencvenes évekre 

végleg kiszorultam a slágerek világából, a fiam továbbképzett, így még sokáig tudtam követni a 

tanítványaimra ható erőket. De szép lassan elengedtem ezt a fonalat, a komolyzenénél maradtam, 

bár egyre gyakrabban nosztalgiáztam a régi szép napokról és régi szép dalokról…  

 Mindenki beleszületik a saját korába, annak lehetőségeibe, eszi-nem eszi, nem kap mást. Az 

ötvenes években csak néprádiónk volt, a hatvanas években a világvevő Orion készülék mellé a 

televízió is felsorakozott, aztán felnőttként – a hetvenes évektől - részese lettem a sok rádióadónak, 

a magnó, a videó, a számítógép, az internet, a tablet nyújtotta lehetőségeknek. A zene így vált 

lassan az életem részévé: a hanghullámok rezgéséből nélkülözhetetlen lelki táplálék lett, hogy 

érzelmeimet elmélyítse, kifejezze. Jóllehet a meglévő lehetőségek bizonyos mértékig irányították a 

figyelmemet, azaz manipuláltak, de hogy mit tartottam a kínálatból fontosnak, az az én 

választásom volt. Zenei képzés hiányában lépésről lépésre: az operettektől, a magyar nótáktól, a 

slágerektől jutottam el a komolyzene értékeinek felfedezéséig. Nem volt mindenki ilyen befogadó 

körülöttem, egyféle előítélet mindig körbelengte a slágereket. Pedig nincs elit-, meg tömegkultúra, 

csak jó, vagy rossz minőség, legyen szó zenéről, vagy irodalomról. Fiatal éveimben – és sokáig 

háttérzeneként -  a slágerek uralták az életemet, s hogy azzá lettem, aki vagyok, nekik is 

köszönhetem. Nyugdíjasként két összeállítást készített nekem a fiam, az egyik nosztalgiázás az 

eltűnt fiatalságot megjelenítő magyar dalokból, a másik a mostani új felfedezéseim, melyeknek már 

szövegeire is figyelek: a Coors testvérek és Adéle dalszövegeiből tanulok angolul. Az 

összeállításban már kisunokáim kedvencei is ott vannak. Mostanában  ők képeznek tovább, mert ez 

az ő  világuk, csak vendég vagyok náluk...
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Finta Éva születésnapjára, „aki barátnőm tudvalévőleg...” 
 

  

 Minthogy január elsején született, még nem tudhatom, mit tartogat számára a 2019. 

esztendő, de azt igen, hogy szorgalmasan rakosgatta a jeleket az út szélére, hogy az őt követni 

szándékozók rátaláljanak a szavak dzsungelében. Negyvenöt éve írja verseit, melyek 11 

verseskötetben elosztva jelentek meg, s megfejelte mindezt földijéről, a költő Sáfáry Lászlóról írott 

egyéni hangú monográfiával. Otthon már kijárt neki egy életműdíj, és egy nívódíj az Együtt-től, az 

itthoniak még adósok az elismeréssel, amit aztán ebben az esztendőben a József Attila díjjal 

teljesítettek.. Ha díjak nélküli életének volt is hiányérzete, nem korlátozta,  csakazértis írta verseit, 

mert nem tehetett mást, erre született. Summázva talán ennyi lehet elmondani költői pályájáról, ám 

tudjuk: a lényeg mindig a részletekben van elrejtve. 

 A tavalyi, a 2018-as év nagyon gazdag volt számára. Az angyalokkal üzent első unokája, 

újból tanított, mert a szükség rákényszerítette, de örömét is megtalálta benne. Különleges író-olvasó 

találkozója volt Zalaegerszegen és Miskolcon, utóbbi helyen – részese voltam! - nemcsak megértett 

gondolatait ünnepelték, azokat tovább is gondolták. Megjelent két új kötete az utóbbi évek 

terméséből, s a daltulajdonos Dinnyés József elkészítette megzenésített verseinek gyűjteményét. A 

Dalolgatok című CD-t Sárospatakon mutatták be, az itteni szellemnek megfelelően nagy sikerrel és 

mérsékelt érdeklődéssel. Máskor ennyi elismerés és ünneplés több évre elosztva jutott neki, most 

egyszerre kapta a nyakába, de ez csak azt jelzi, hogy az univerzum kegyeiben tartja őt. Meg is 

érdemli, hiszen új versei nagyszerű költői pályájának különleges pontjait jelentik: az Ötkönyv tíz 

évig íródott, s annak árnyékában is születtek versek, melyekből szinte észrevétlenül állt össze talán 

legszemélyesebb könyve, A tékozlás genezise.  

 Ez utóbbi a Kárpátaljai Magyar Könyvek sorozat 275. darabjaként jelent meg Ungvár és 

Budapest támogatásával. Már ez is fontos adalék róla: anyanyelve tette őt a Szovjetunóban 

kárpátaljai magyar költővé, s majd négy évtizede Magyarországon élve sem feledte gyökereit. 

Könnyen megtehette mindezt, hiszen ott is, itt is öntörvényű, egyetemes költő volt, akit nem 

irányítottak sem országhatárok, sem változó politikai rendszerek, sem irodalmi szekértáborok. Ez is 

lehetne Ötkönyv, mert az öt ciklus egyenként tizennégy verse alázattal és gördülékenyen sorakozott 

be az adott cikluscím alá, mintha eleve így tervezte volna meg szerzőjük. Bizonyára van ebben is 

némi igazság. Az elme ugyanis akkor is végzi mérnöki munkáját, amikor látszólag inaktív – írta 

könyvének hátlapján. S lehetne a címe Angyaloskönyv is – a la Babits – mert, mint a korábbi Finta 

Éva kötetekben, ott vannak ebben is a beregszászi szobrász-keramikus Horváth Anna (angyalos) 

illusztrációi. Igaz, hogy mentora és barátnője már nem él, de az évtizedekkel korábbi képek 

hangulatilag fontos kiegészítői a verseknek. Ennek magyarázata egy hosszú barátság a múltban, 

sok-sok közös élmény a privát életben és a kultúra fogyasztásában – indokolta mindezt Finta Éva a 

kötet hátlapján. 

 A tékozlás genezise kötetcím telitalálat, a frappáns címadás még mindig nagy erénye a 

költőnek. Az elmúlt 10 esztendőt átfogó versek tékozlóak, mert csak úgy, magasabb cél nélkül, 

spontán megszülettek, s mégis fontosak, mert egy élet eredői. Emiatt Finta Éva maga is gondolatai 

naplószerű gyűjteményeként tekint könyvére. Korábbi kötetek hagyományait folytatta a 

ciklusokkal, amivel az olvasó dolgát megkönnyítette. A krónikás vallomása a kortárs siralma a 

pusztulás miatt, a Passió annak részleteit rögzítette, az Angyaljárás és a Dalolgatok ciklusok 

darabjaiban keresi mindazt, amibe a lírai én belefogózhat, hogy aztán az utolsó ciklussal 

összegezzen: Ami megmaradhat.  A ciklusok azonban nem választják el egymástól mereven a 

verseket, a gondolatok átjárnak, a költő megszülető kérdéseire válaszolnak, vagy éppen egymással  

vitáznak.  

 Finta Éva éles és kritikus szemmel figyeli a világot, szűkebb és tágabb környezetét, de az 

nem véletlen, hogy a kötetnyitó versben Kárpátalját siratja, ahol a tragikus nyelvtörvény miatt 
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     Kiürülnek a lélek bőségkosai 

     a kiskertek virágai elosonnak 

     viszik violás emlékeinket 

     a színekbe rejtett nyelv igézetét  

     átadják helyüket a pornak… 

        Kiürülnek 
 

Széchenyi gondolatát a nyelvében élő magyarról kivetítette a nyelvet magas szinten használó  

költőkre, s így vált helyzetrajza halotti beszéddé általánosságban, és konkrétan az elvesztett férj, 

Szabó István elsiratásává: Ímé az ember, aki VOLT, / és LENNI talán a legtöbb, mivel kiváltság... 

(Ímé, az ember) Ám a költői én nem éri be a veszteség felmérésével, felmutatja azokat az elnyert 

idővel és elnyert szabadsággal teljes példákat is, melyek ebben a helyzetben is megszülettek. Ezt 

hordozza a dr. Kováts Dániel születésnapjára írott verse:  

 

   Minden fosztogatásért lefokozásért megtörettetésért 

   Melyből szálegyenesen állt fel az ifjúi szellem 

   Melyből csaknem kiröpült a lélek büszke sasmadara 

   S azóta is ott köröz mementóként társként égi hasonmásként 

   És figyel mert a földi dolgok rendje bármikor megzavarodhat. 

        Ó, semmi, gazdag évek 
 

Mióta vállalkozott a költészetre – azaz az örömre - tudja: írástudónak lenni egyféle kiváltság, és 

annál is több: sors, még ha nagy árat fizet érte az, aki ezt magára vállalja: 

 

     tapló felett tüzet csiholsz 

     egy benzinkannán üldögél 

     minden szógyártó szenvedély 

     kirobbanó siker helyett 

     felperzseli az életed 

       Az írástudókra 
 

 Hogy ezt a költői hitvallását, azaz ars poétikáját nekem, irodalmi társalgójának ajánlotta, 

nagy megtiszteltetés, köszönöm. 

 A Passió ciklus legfontosabb szereplője Szabó István: a címadó versben az utolsó út 

stációinak felidézésével tudatosította, hogy a test és a lélek útja egyszerre fejlődés- és 

szenvedéstörténet. S az elvesztett férj mellé felsorakozik az elvesztett barát (Ma útra keltek a 

vadludak),  vagy a számomra oly kedves Martinák János emlékére írott sorok:  

 

        Ó, Isten áldjon! És a hegedű 

     szálljon veled, vibráljon át a téren 

        az időtlenbe, a megérkezésbe, 

        hol fájdalomtalanná lett a lét! 

         Porhó 
 

 A kötet hátlapján a költő szólt arról is, hogy Főszereplőim Angyalok. Nem kerestem őket, 

maguktól látogatnak. Az utóbbi időben egyre gyakrabban vannak jelen írásaimban, rejtettem vagy 

kiemelten. Az Angyaljárás című ciklus őket fogta össze. Az angyalok a Biblia és a wikipédia szerint  

Isten teremtményei, Isten és az ember közötti szellemlények, akik több mindenre képesek, mint az 
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ember. Finta Éva költészetében ez a metafora különleges szerepet kapott: a Mennybéli cirrogás 

részesei, az Advent hírnökei, akik feltűnnek a festményeken (Angyalmúmiák,  Angyal), szentek 

üzenetét közvetítik (Bong Bingen), kiutat kínálnak a magányból (Messzeségdal születésnapomra), 

az élet ajándékai: 

 

     picinyke rügyecském szerencsém 

     virágzó ágacskája fámnak 

     légy boldog légy tökéletes 

     a magad telességében kibontva 

     legyél, ami lehetni tudsz 

     ami belőled megszülethet! 

        Áldás 
 

vagy közvetítők az univerzumban, akiktől kérni lehet: 

 

     Fiam táltos gyermek érik 

     szilaj kedvét tünde lángok 

     pörkölik rózsás virágok 

     s fogyó hold a bak jegyében. 

        Fogyó hold 
   

És ez a metafora fog segíteni neki a búcsúban is, hiszen Földi és éteri / egyszerre mint az ember / ki 

sorsát szenvedi (Angyal), bár ez a feladat még ennyi év távlatából sem olyan egyszerű: 

 

     Meg kell majd szüljem a létedet 

     versekké ha majdan engeded 

     ha titkod kibontod még nekem. 

         Oltárodon  
 

 Finta Éva számára nem könnyű a mindennapi élet, de a költészet révén elmenekülhet a maga 

teremtette világba: 

 

     Hóhérok közt dalolgatok 

     dünnyög velem kifosztott éden 

     még emlékszik rám ki vagyok 

     én nem tudom már csak megélem. 

 

     A népmesével indulok  

     ki a világba minden reggel 

     az út alattam nem fogy el 

     az éji álomból velem kel. 

 

     Bátor vagyok és álmodó 

     nem véd meg díj sem érdem engem 

     a tükör is csak játszogat 

     még tátong benne aki lettem. 

 

     Én még egységben élem meg 

     a létem mely akár egy dallam 
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     megkomponált és végleges 

     hogy így legyek tagadhatatlan. 

        Dalolgatok 
 

A lírai én önfeledtségét hordozza a Dalolgatok ciklus, mely a kötet talán legszebb verseit 

tartalmazza, jóllehet ezek is telve vannak kétséggel, szomorúsággal, mégis Gyógyírások. Humorral, 

kibeszéléssel, álommal, megértéssel és megérzéssel ellensúlyozzák a racionális embert, akinek 

mindennapos szerepeiben olyan sok a küzdelem: hol tigrisek hol farkasok közt / ül a bárány (Fata-

lista) s megteremtik számára az égi és földi menedéket: 

 

     Játszani járnak a kertembe a madárkák 

     égbeli küldöttek látogatása a röptük 

     itt szél szelídíti a nap melegét ahol állok 

     átfut a felhők égi dűnéire szállva 

     hoz nekem játszótársat a tél hidegéhez. 

         Váltás 
 

 Az utolsó ciklus, az Ami megmarad címűnek legtöbb darabja a Szabó Istvánnal folytatott 

végtelen párbeszéd része, hogy aztán megállapíthassa: 

 

     Pedig csak önmagadba ásott emlék 

     a látomása. Ne háborodj 

     se meg, se rajta. Emlék. Porló kövek. 

         Porló kövek 
 

Reményt sugalló az a felismerése, hogy a veszteségekben is erő rejtezik, mert a világ fényeinkkel 

van tele...(Hiánydal), s az ember egyediségében, a megtalált feladatban - a véges lét ellenére is  - 

ott rejlik a megújulás: 

 

     Vagyok, mint minden ember: egyszer 

     a végtelen spirálján vegyszer 

     génláncom titkos kód és fegyver 

     az időt vívom meg ezekkel. 

 

     Miként a nagy galaktikákban 

     elnémult jelrendszer a szájam 

     arcomat elmúlásra szántam 

     az idő végtelen tavában. 

         Kisded világ 
 

A tékozlás genezise című kötet egyszerre folytatása és megújítása Finta Éva eddigi költészetének. 

Változatlanul legfőbb témája az ember, ám az évek múlásával, a személyes veszteségekkel az élet-

halál kettősségéből az utóbbi nagyobb súlyt kapott verseiben. Nagy bátorsággal azért merészkedett 

ki a köztes tartományba, a metafizikai valóságba, hogy a realitások szűkülő terét kitágítsa.  

 Bár a versek nagy részét első olvasóként korábban ismertem, a kötetben mégis olyan 

egységgé álltak össze, ami számomra is meglepetés. A tékozlás genezise darabjai azt bizonyítja, 

hogy Finta Éva költői életműve szerves, versei összefüggnek egymással, mert mögöttük ugyanaz a 

lírai én található. A látványosan kimunkált költői képek egyszerre hordozói a kitárulkozásnak és a 

titoknak. A gondolatritmusra épülő szabadversek – melyet itt ritkán tört meg az időmérték, vagy 
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kötött strófaszerkezet –, mély gondolatiság, letisztult filozófia hordozói. A természet gazdagsága itt 

is példatár számára, és időnkénti játékosabb nyelvhasználatával is a magyar nyelv melletti 

elkötelezettségét húzza alá. Bár minden költeménye egyféle önvallomás, ez a folyamat talán 

személyesebbé is vált azáltal, hogy több a kötetben az ajánlás, mint ahogyan eddig megszokhattuk.  

S ha a nagy mű árnyékában ilyen kötet születhet, milyen lehet a nagy mű? 

 Az Ötkönyv az eddigi költői pálya csúcsa, annak megkoronázása. Benne olyan tartalmi és 

formai magaslatokra jutott a költő, ahova kevesen tudják játszva követni. Nem azért, mert 

érthetetlenek lennének a versei, hanem mert olyan sok rétege van minden egyes darabjának, 

melynek megfejtésére kevés az emberi élet. Igaz, sokat segít a költő annak, aki érzi-érti őt, de ez a 

tudatosan megkomponált verseskötet nagy kihívás elé állítja olvasóját. 

 Az öt ciklusban öt konkrét személy: Legeza Ilona, Dobai Péter, Sylvia Plath, Ted Hughes, 

Marie Sklodovska élettörténetét idézik meg a versek, akiket nem árt ismerni a gondolatok 

követéséhez. A második réteget maga a költőnő jelenti, emiatt Ködöböcz Gábor kettős portréknak 

nevezte a ciklusokat. Ám olvasás közben az is kiderül, hogy újabb és újabb jelentések csatlakoznak 

az elsődleges értelemhez, mert ennek a kötetnek az értelmezési tartomány nagyszerű kiszélesedése 

a legnagyobb titka. Meg a formai újítás, hiszen a megszokott – és a kötetben uralkodó - 

szabadversek mellett megjelentek Finta Éva költészetében az esszéversek, ami a narráció 

lehetőségét az epika irányába tolta el, s időnként a kötött formák is újra feltűntek. Ám ez a verselési, 

műfaji sokszínűség nem öncélú, a gondolatok kibontását szolgálja. 

 Legeza Ili közös barátunk volt és marad, akit mindketten csodáltunk: felnőttként elvesztette 

látását, de vakként is többet érzékelt a világból, mint az átlag emberek többsége. Finta Éva számára 

többet is jelentett ennél, hiszen gyermekkora nagy hatású tanára, Legeza Gizella váratlanul 

előbukkanó rokonaként megidézte számára a boldog aranykort. Számára Legeza Ilona lett a szépség 

és a túlélés bajnoka, akinek belső világának képei haláláig életének kincsei és veszedelmei voltak. 

Legeza Ilona könyvtárosként a Szabó Ervin Könyvtár honlapján futó könyvajánlásaival nem csak 

kollégái tájékoztató munkáját könnyítette meg, remek összefoglalásaival életet lehelt több ezer  

irodalmi alkotásba, az örök értékekbe. Finta Évának pedig – aki múzsává írta  – megteremtette 

annak a lehetőségét, hogy modern ismeretterjesztőként összekapcsolja a művészeti ágakat a 

tudománnyal, a filozófiát, a pszichológiát az irodalommal és a festészettel, melynek színes példáit 

könnyű kézzel hívta meg egyre jobban elszürkülő világunkba. Jól érzékelte, milyen nagy 

szükségünk van rájuk... 

     ...Odafent a galaxisok nagy surrogással 

     Verik magukat az űr hasadékaiba 

     Idelent látó-vak egyaránt tapogatva halad 

     Neszezések képek érintés-mozdulatok 

     Térképére feszítve a külvilág 

     Látó-vak egyenlő eséllyel toporog 

     Az utca és  az utak elágazásaiban 

     Körben foglalat idegenség 

     Körben gesztenyeburok-élet 

     Csak mi kívülről nem mint a gesztenye 

     Mi kívülről letapogatva Braille-jal 

     A néma és vak világ érintéseiben 

     Két tépőzár közé szorulva 

     Kerülgetjük az eltévedt utakat 

     A kijelölt zugolyok barátságtalan gravitációját 

     Égi habokra hasalt angyalok árnyéka alatt. 

          Botorka 
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Dobai Péter a kortárs magyar irodalom jeles alakja. Érettségi után tengerészként járta be a 

Földközi-, a Balti-, és az Északi-tengert, majd olasz és filozófia szakos egyetemi végzettséget 

szerzett. Íróként, költőként, dramaturgként színes életpályát járt be, s az olasz nyelv, Róma 

szerelmese. Feleségével (Máriaság) együtt régi és bensőséges kapcsolat fűzi a lelki-társ 

költőnkhöz, így hát nem véletlenül lett a második ciklus névadója és megszólítottja. (Quo vadis 

Domine, Minden jónak hajó a vége) De talán éppen tőle rugaszkodott legmesszebbre a lírai én, a 

kortárs alkotók (Horgas Eszter, Cseh Tamás, Latinovits Zoltán) segítségével olyan tartományokba 

juthatott, amelyekben önmaga kérdéseire is választ találhatott.  

 

     Most már én játszom a világgal 

     Meggyújtom és lekapcsolom 

     meggyújtom és lekapcsolom. 

     Ki néz be az ablakomon 

     ki néz be az ablakomon?… 

     A hegyen áll a horizont 

     onnan lököm le versemet 

     alábukik akár a nap 

     átlépi a határokat 

     nem úgy a fenyő meg a házak 

     ők nem mozdulnak sem a bokrok 

     a repkény is csak csordogálgat 

     zöld folyondár téglafalon 

     a repkény is csak letapad 

     akár a gondolat nyomán 

     a szavak és a mondatok. 

     Mozart is így mereng velem 

     míg felhőt gyújt a Requiem.  

        Hegyekre látok 
 

Sylvia Plath a modern amerikai-, Ted Hughes az angol irodalom reprezentánsa, házasságuk 

tragikus története inspirálta a harmadik és negyedik ciklust. Ezekben a versekben sok az életrajzi 

adat, hiszen ők a magyarok előtt kevésbé ismertek. A lírai én számára segítségükkel alkalom 

adódott kétségei és félelmei kifejtésére. Szokásához híven nem ítélkezett, a tények felvillantásával 

késztette olvasóit továbbgondolásra. Ám mindezek őt nem nyugtatták meg. 

 

     Mnemoszüne pillantásával átfed 

     Átfolyik rajtam a felejtés vize is 

     Mintha szememből dőlne a könny 

     S átvágna arcomon sós áradása 

     De nem – ez a fel nem tárás végtelenje 

     A bezárt lélek világában elrejtett örökkévalóság 

     Miért is idézzem fel a hiány tünékeny mosolyát 

     Nem kerül meg nem bújik elő 

     Mnemoszüne áll előtte rátapadt tenyerekkel 

     Nem adja nem engedi át 

     Vigyázz szól 

     Emlékeidben ott lapulnak az örömök is 

     Ha feltámad ízük 

     Ugyan hova lesznek eltékozold éveid 
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     Hová az örömtelenség 

     Hova a remete lét 

     S lelked felszálló énekesmadara 

     Merre repül majd 

     Mikor nem hívják égtájak tenyerek… 

 

     Nem szabad az út az emlékezés felé 

     Halott örömidők halmozzák ösvényeit 

     Pedig az öröm mindig engem választana 

     Csak ne kéne emlékezni a fájdalomra. 

        Mnemoszüne pillantása 
 

Az ötödik ciklus - Marie könyve – a kedvencem. Nemcsak azért, mert én adtam kezébe a 

folyamatot elindító Eva Curie édesanyjáról írott könyvét. Ifjú koromtól kedvenc hősöm, egyik 

példaképem Maria Sklodowska, akit Madam Curie néven ismer a világ. Mai napig az egyetlen nő, 

aki kétszer is elnyerte a Nobel-díjat. Bölcsészként természetesen nem erre aspiráltam, életpályája 

volt rám nagy hatással... Finta Éva igazán ebben a ciklusában tette hangsúlyossá a könyv 

legfontosabb alaptémáit: hogyan lehet az alkotó nő és az anyaság szerepét összehangolni, milyen 

lehetőség jut a nőknek ebben a férfiközpontú világban, milyen szerepük van a földhözragadt életben 

a magvas gondolatoknak, mennyire örökök az esztétikai kategóriák?! Ez a rész már csak nagyívű 

esszéverseket tartalmaz, de még ezekkel is csak részletekben juthatott el a lírai én mindenre ki sem 

terjedő válaszokhoz.  

 

   … Az ember elszédül az örömök laza girlandjai alatt 

   ám ez a szédülés múlékony, orgonaillat, jázminillat 

   váltakozó virágzásillat 

   ami átfúrja a mellkas fehér porcelánját a szegycsont alatt 

   még apró foltot sem hagyva a jelenség nyomán 

   csak úgy átlehelődik a lüktető húscsomón 

   a vörös, száguldó csermelyeken 

   a vérereken, miként zöld fűben a kristály patakvíz 

   és viszi az élet megszerzett zsákmányát: 

   örömöt, erőt, telítettséget 

   hogy majd szétfusson, elcsillapodva 

   s patakvíz módján átitassa a környezőt: 

   szöveteket, sejteket, molekulákat, atomokat 

   azzal a tudással ízesítve a létezést 

   hogy lenni adomány 

   a várakozás felkészülésében hiszen már ott már ragyog a megvalósulás 

   az ajándék, a jutalom...  

         Marie haldoklása 
 

De ahogyan Marie-t a polóniumnak köszönhető látható sugárzás már életében kiemelte a földi 

kisszerűségből, úgy emelte a költői én egy új dimenzióba Marie Sklodowskát ezekkel a versekkel. 

Kései igazságszolgáltatásként születésének 150. évfordulóján…  

 Az öt ciklus végére érve örömmel konstatálhatjuk, hogy ebben a Finta Éva kötetben újból 

megjelent a poéta doctus, aki láthatatlan védőhálót feszített az olvasó alá műveltségének egyedi és 

mégis univerzális elemeiből. Megjelent a festő is, aki már régen nem gyakorolja ezt a mesterségét, 

de képi látásával, gazdag színeivel új világokat fedeztetett fel velünk. S megjelent az ember, a 
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kíváncsi nő, aki éles kritikával és nagyfokú empátiával szemléli a körülötte lévő világot. Mindezek 

összhangjából alakította ki új kötetét, amivel önmagának is feladta a leckét: hogyan lehet 

továbbmenni ezután?!Hát ezen eltöprenghetsz egy ideig, Barátném! 

 Az elmúlt 15 évben igazi és botcsinálta fintológusok nőttek ki a földből, hogy értsék vagy 

félreértsék sorait, nincs már szükség a magamfajta műkedvelőre. De kisunokáim grafomániás 

nagyanyjaként ezután sem fogok leszokni Finta Éva élveboncolásáról, kapcsolatunk erre inspirál. 

Másfél évtizede alakuló barátság-szimfóniánk mára igazi reneszánsz építménnyé vált: meghatározó 

pillérei róla szóló alapkönyveim – Finta Éva negyedszázada, Éva könyve, Közös pontok a 

számegyenesen -, melyeket a melléktémákkal, remélem, tovább színesítettem. Mindezeket 

természetesen közös élményeink, személyiségének varázsa és versei táplálják, ami engem is 

megemelt: írástudóvá tett, bár én nem élem azt a szerepet, mint ő, csak játszom azt. Amikor ugyanis 

Finta Éva felcipelt a hátán a Parnasszusra, szétnéztem, aztán faképnél hagytam, hogy visszatérjek 

saját közegembe: az értéket kutató és közvetítő tanár szerepébe. De jó volt vele szárnyalni és 

fennállása sorsfordító évfordulóján ezért az együtt megtett szép útért így mondok köszönetet. 
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Sorozatfüggő lettem 
 

   

 A sorozatok valójában elnyújtott filmek, hiszen az egymáshoz kapcsolódó részek 

cselekményről cselekményig haladnak a végkifejletig. Előtörténetüket az ún. szappanoperák 

végtelen sora adja, amelyeket az USA-ban találták ki háziasszonyoknak: két szappan-, vagy 

mosópor reklám közötti időtöltésre. Később ezek kerültek át esti időpontokra, ahol már nem csak 

nőknek szóltak. Manapság a sorozatoknak két fajtája divatos: a sitcom, azaz a szituációs komédia, 

és  a dramedy, azaz a mélyebb történetek. Természetesen ez utóbbiak sem sem nélkülözik a vicces 

helyzeteket, de komolyabb témákat  vetnek fel a nyomozós, kórházas, ügyvédes, rendőrös, 

tűzoltós, börtönös, iskolás, stb. események.  A mai felhasználási igényeknek a sorozatok jobban 

megfelelnek, mert ha  magunkénak érezzük a történetet, 30-40 percre kikapcsolnak bennünket a 

saját életünkből. 

 A XXI. században a képek jelentik a kommunikáció nyelvét, hatalmas erő rejlik a 

vizualitásban. A film sem egyéb, mint képek gyors változása, ezért is nevezték az első mozikat 

mozgókép színháznak. Már messze vagyunk a Lumiere-fivérek megöntözött öntözőjétől, a fekete-

fehér-, a keskeny-, és a néma filmektől a hangos-, a színes-, és a szélesvásznú filmeken keresztül a 

digitális technikáig jutottunk. A film egyszerre jelent művészetet és iparágat, hetedik művészeti 

ágként a szórakoztatás (és manipulálás) eszköze: történeteket, érzéseket, atmoszférát közvetítenek 

a képek és a hozzájuk kapcsolt zene. Sok változatuk ismeretes, s bár nagy különbség van 

tartalmilag és formailag az európai-, ázsiai-, vagy amerikai mozi között, egy mindegyikben közös: 

a feliratozás és a szinkronizálás segítségével átlépik a kontinenseket, és a globális kultúra 

részeiként beépülnek mindennapjainkba. 

 Mitől jó egy sorozat? Ha olyan kérdéseket vet fel, amelyek mindenkit foglalkoztatnak, s azt 

magas képi szinten valósítja meg. Fontos a részek arányossága, kellenek bele ikonikus jelenetek, 

melyek nemcsak saját kontextusukban állják meg helyüket, azon túl sem veszítik el erejüket. Ha jó 

a színészi játék és minőségi a történet színtere, ha a tetteknek következménye van, ha a történet 

minden szála kibontakozik és valamilyen szinten lezárul, emeli az értékét. A történetmesélés 

világunk egyik mozgatója, az érzelmek, a különféle emberi kapcsolatok mindennapi témák, 

amelyekben magunkra ismerhetünk. A szereplők, akikkel naponta találkozunk, szinte családtaggá 

válnak, ha kedvelhető karakterek, érdekel bennünket, hogyan viselkednek az egyes helyzetekben. 

Egy-egy sorozat a mozifilm többszörös élményét kínálja. Szerencsénkre egyre több széria készül, 

és a legjobbakban a minőség is egyre magasabb szintre emelkedik. Ezek közül itt és most kettőt 

emelek ki, a kedvenceimet. 

  A The 100 című amerikai sorozat ausztrál, amerikai és kanadai szereplőgárdával egy Kass 

Morgan regény feldolgozásának indult 2014-ben postapokaliptikus tinisorozatként. Filmre 

álmodója, Jason Rothenberg aztán eltért a könyvtől, s a műfajok keverésével különleges sorozatot 

teremtett, amit minden epizód előtt személyesen vezetett fel…Eddig 5 évad epizódjait ismerhettük 

meg, de már elkészült és bemutatásra vár a 6. évad is. Itthon egy szűk kör angol nyelven, vagy 

feliratokkal a kezdetektől élvezhette, és kibeszélte az interneten - így szereztem róla én is tudomást.  

2016-ban aztán szinkronizálták és A visszatérők címmel vetíteni kezdte az egyik kereskedelmi 

csatorna, ahol a negyedik szériánál tartanak.  

  2015-től kapcsolódtam be a feliratos folyamatba, s a szereplők eredeti hangját annyira 

megszerettem, hogy a szinkronos változatot nem nézem. Az interneten rátaláltam a különféle 

honlapokra, az új részek bemutatója után egy-két nappal már olvashattam az amerikai nézők 

kommentárjait is. Az első két sorozatot egybefüggően láttam, de a harmadik résztől hetente 
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izgultam nemcsak a történet alakulásán, azon is, hogy a gyatra technikai tudásommal el tudom-e 

csípni a világhálóra ide-oda felrakott részeket?! Szerencsémre megismerkedtem az akkoriban még 

kiskuhalasi gimnazista fordítóval, vERKÉvel, aki aztán nagyon előzékenyen elküldte nekem az 

újabb részeket. Remélem, a 6. sorozatnál sem fog rólam megfeledkezni... 

 A történet nagy lehetőséget rejtett: az emberiség történelmének újrakezdését. Ám a 

megvalósulás a régi hibák ismétlését hozta.  97 évvel a földi atomkatasztrófa után már csak a Föld 

körüli űrállomásokon dolgozók leszármazottjai, a harmadik nemzedék tagjai voltak életben, de a 

Bárka (Ark) nevű egyesített űrállomás is a végét járta. Ezért 100 büntetett életű fiatalt leküldtek a 

Földre, hogy kiderítsék, lakható-e. Mivel a landoláskor elvesztették a kapcsolatot az űrállomással, 

önállóan kellett életben maradniuk egy idegen környezetben, miközben kiderült, hogy itt is vannak 

túlélők: a Whethers-hegy belsejében a magas technikai felszereltségű bunker lakói, és a 12 törzs:  a 

vas korszaki szinten, laza szövetségben élő földiek egymással is rivalizáló tagjai.  

 Az égiek és a földiek közötti állandó harc megnehezítette a százak túlélését. Közben a Bárka 

megmaradt lakói is lekerültek a Földre, ahol Árkádia néven kolóniát alapítottak. De a közös 

ellenség ellen megszületett az égiek és földiek összefogása, amit az azt követő árulás tönkretett 

ugyan, ám a visszatérők lassan rájöttek, hogy az élet értelme több, mint a túlélés. Közben az is 

kiderült, hogy az atomkatasztrófát egy mesterséges intelligencia (A.L.I.E.) idézte elő, aki ezzel 

akarta az emberiséget megvédeni a túlnépesedéstől. A Praimfaya, a tűzvihar újból a föld alá és az 

űrbe kényszerítette őket, mert a Föld ismét lakhatatlanná vált. Öt év elteltével egyetlen kis élhető 

földdarab maradt, amire egy távoli börtönbolygóról köztörvényes rabokkal visszatérő űrhajó 

erőszakos tagjai is igényt tartottak. Folytatódott a harc, vagy újabb kezdődött?! …  

 A The 100 izgalmasan indult: a történet felvezetése, a helyszínek kialakítása, a szereplők 

bemutatása hatásos lett, és a műfajilag is gazdagodott: a tinisorozat folyamatosan átalakult háborús 

drámává, klasszikus epikává, tudományos fantasztikus történetté. A 100-ak vezetői, a Hercegnő 

(Clarke Griffin – Eliza Tylor) és a Király (Belamy Blake – Bob Morley) ellenségből lassan 

szövetségessé lettek, vezetőként kiegészítették egymást. Mellettük kiemelkedtek még néhányan az 

égiek közül, akik valamilyen tudás birtokában nélkülözhetetlenek (Raven Rayes, Octavia Blake, 

John Murphy, Monty, Harper), és a földiek közül, akik az együttműködést is vállalták, amíg 

érdekeik azt diktálták: Lexa (Alycia Debnam-Carey), Lincoln, Anya, Indra, Niylah, Rouon, 

Emori). A Bárka régi vezetői (Jaha, Marcus Kane, Abby Griffin, Pike) nehezen fogadták el a 

fiatalok járta utat, az égi szabályokat akarták a megváltozott helyzetben is alkalmazni, és a 

börtönlázadók pedig (Dyosa, McCreary) - technikai fölényükben bízva - mindent maguknak 

akartak. Jó volt követni őket az egyre érdekesebb szituációkban, a gyűlölet és szeretet 

hullámzásában, az érdekvédelemből fakadó újabb és újabb konfliktusokban.  

 A mindennapok ilyen körülmények között telve voltak harcokkal, de nem nélkülözték a 

romantikát sem. Izgalmas volt, ahogy a régi és az új kultúra keveredett, vagy ahogy az ellenségek 

között barátságok, szerelmek szövődtek. A kalandokat (az egyes törzsekkel való kapcsolatfelvétel, 

az atombunkerrel való harc, A.L.I.E megállítása, a növekvő radioaktivitás) az egyes évadok rejtik, 

az alkotók számtalan drámai és váratlan fordulattal igyekeztek a nézők érdeklődését mindvégig 

fenntartani. Ebben a történetben nincsenek gonoszok és jók, csak emberek, az élethű karaktereket az 

események alakították, és a tabudöntögetések – melyek nélkül nincsenek sikeres sorozatok - sem 

erőltetettek. 

  A főhősök szerethető figurák, akik megküzdöttek saját démonaikkal és a túlélés, saját 

embereik megmentése miatt olyan tettekbe hajszolták bele magukat, amivel erkölcsi értékeiket is 

már-már feladták, vagy veszélyeztették. De így jutottak el A vér vér kíván - földi szabályától - A 

hamvakből is felemelkedünk - gondolatáig. Arra azért lassanként ráébredtek, hogy a fájdalom, az 
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emlékek, és érzelmek nélküli világ, amit A.L.I.E.  kínált az emberiség számára a Fény Városában, 

az ember számára elfogadhatatlan. Az igazi dilemma az lett, hogy a világvégi helyzetben mi legyen 

a cél: mentsék meg, akiket lehet, vagy járulékos veszteségek és humanizmusuk feladása árán is, 

mindenáron őrizzék meg az emberiséget?  

 Nagyon jó volt a sorozat zenéje, néha észre sem vettem, néha már jó előre figyelmeztetett a 

változásra, pontosan közvetítette a szereplők érzelmeit, az általuk megélt események hatását. Több 

betétdala a jelenből ment vissza, a népszerű tinisztárok némelyike személyesen adta azt elő, és 

slágerként is megmaradtak. Rám legnagyobb hatással a különleges feldolgozású Boby Dylan nóta, 

a Kopogtatás a Menny kapuján volt: amikor győzedelmesen vonulhattak volna haza a fiatalok a 

hegyiek legyőzése után, tettük súlyát - ártatlanokat is elpusztítottak! – ez a zene közvetítette. Hol 

voltak már azok a tiszta, szép arcú fiatalok, akik pokoli otthonukból megérkeztek a Földre, és 

hatalmas bulival kezdték meg új életüket, mert azt hitték, mindent szabad... 

 Kedvenc sorozatom túlságosan hosszúra nyúlt, s egy idő után nem maradt következetes a 

történetvezetés. Egyenetlenné vált az évadok dinamikája is, a sorozat egyes részei között nagy 

szüneteket tartottak, amivel csigázni akarták az érdeklődést, de rám éppen ellenkező lett a hatásuk. 

Egymás után haltak meg a kulcsszereplők: Lincoln miatt sokat lemorzsolódtak, s Lexát – 

tömegnyomásra?! - egy harc erejéig vissza is hozták, hogy segítsen Clarke-nek a mesterséges 

intelligencia legyőzésében. De ennél is fájdalmasabb volt azt látni, amikor a legizgalmasabb 

karakterek önmaguk ellentétébe fordultak át. Kedvenc szereplőm a Bárkán csak egy gyermek-

szabály ellenére titokban, a padló alatt felnevelt 2. gyermek, a vagány Octavia (Marie 

Avgeropoulos)  volt, akit Lincoln, földi szerelme képzett harcossá formált, megnyerte a törzsek 

csatáját és mindenkit beengedett a menedékbe, de a Praimfaya alatti bezártságban Vörös 

Királynőként rideg diktátorrá vált. Remélem, a 6. széria ezt is felülírja valamilyen formában, mint 

ahogyan az már másik kedvencem, Clarke esetében elkezdődött: a Praimfaya alatt megtalált és 

felnevelt egy fekete vérű földi gyermeket, Maddiet. Az anyaság új erőket szabadított fel benne, de 

hogy ezt mire használja, az még a jövő titka. Mindezek ellenére nagyon várom a 6. szériát, mert az 

5. sorozat utolsó 20 perce olyan jövőképet vázolt fel, ami új izgalmakat hozhat: 125 évnyi krioalvás 

után egy új bolygón ébrednek hőseink... Kíváncsi vagyok a megvalósulásra, s a végső lezárásra, 

mert nem szerencsés ennyire elhúzni egy sorozatot. 

 Másik kedvencem, a 2013 -17 között készült Sötét árvák (Orphan Black) című kanadai 

sorozat tökéletesre sikerült. Talán azért tetszett annyira, mert várakozás nélkül, egyben láttam mind 

az öt szériát, melyek mindegyike 10-10 epizódból állt. Ez is sciente fiction, tudományosabb is, 

mint a 100-ak voltak, és a klónozás révén olyan kérdéseket feszegetett, melyek napjaink problémái: 

meddig terjedhet a tudomány határa, hol ütközik az erkölcsi elveinkkel, az ember személyiségi 

jogaival? Az 50 résznek sok forgatókönyv írója és rendezője volt, de hogy egységessé vált, John 

Fawet és Graeme Manson érdeme. Az érdekes sztorit különleges színészi játékával Tatiana 

Masleny, kanadai színésznő cipelte a hátán, aki a történet kilenc legfontosabb karakterét keltette 

életre. Szinkronizált sorozat volt, a főhősnő magyar hangját, ami legalább annyira bravúros 

teljesítmény, mint a színészi játék, Bogdányi Titanilla kölcsönözte.  

 A klónok genetikailag azonos emberi lények, akiket gyanútlan szülők másféle körülmények 

között neveltek fel, nem tudva, hogy egy katonai kísérlet részesei. Bár külsőleg hasonlítottak 

egymásra, természetre eltérőek, a bonyodalmak lényegében ebből származtak. Sarah Menning egy 

rossz kapcsolatból menekült, emiatt el kellett válnia saját lányától is, amikor egy idegen nő, aki 

megszólalásig hasonlított rá, előtte lett öngyilkos. Sarah ellopta iratait, felöltötte 

személyazonosságát, hogy kiürítve bankszámláját biztossá tegye az életét. Ehelyett egy elképesztő 

történetbe került, amiben nemcsak rá, hanem lassan felfedezett klóntársakra is vadászott valaki. 
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Először elfutott a kihívás elől, de aztán néhányan összefogtak, hogy kiderítsék az igazságot, s 

megvédjék maguk és szeretteik életét. 

 A sorozatban a 272 klóntestvér közül Sarah Menning, Beth Childs, Alison Hendrix, Cosima 

Niehaus, Ráchel Duncan, Helena, M.K. és Krystal története elevenedik meg, sok-sok csavarral. 

Nem lineáris a cselekményvezetés, a háttér információk lassan csordogálnak, a főszereplők 

mindegyikének olyan az élete, ami külön filmet is megérdemelne. Ezek a szálak aztán lassan 

összekapcsolódnak, s a végére összeáll az egész történet. Kiderül, hogy a  Léda és Castor program 

eredetileg 2 katonai kísérlet fedőneve volt, melyet Susan Duncan és férje, illetve Coady, azaz 

tudósok hívtak életre, majd annak leállítás után a DYAD birtokába került, s elemeit biotechnológiai 

szerkezetként a Neolution (Evie Cho és az őt kiszolgáló Dyko nyomozó) hasznosította. Sok érdek 

ütközött össze már a kísérlet kezdetén, ami folytatódott utána is, az egyes érdekcsoportokat a 

haszon vezette, s nem kímélték azokat, akik útjukba kerültek. Sarah Menningéknek sok időbe 

került kideríteni az igazságot, s eljutni az események fő mozgatóját jelentő, az örök életről 

ábrándozó főgonoszig dr. Moreau szigetére. 

 Sarah Meninget kicsi korában Siobhan fogadta örökbe Félix-szel együtt. Mint utólag 

kiderült, Siobhan édesanyja, Kendall volt a Léda és Castor program DNS-t adó őse, de akivel 

kalandos életű lánya maga is ellenséges viszonyban volt. Így hát nem tudhatta, hogy örökbe 

fogadott kislánya anyjának volt a hasonmása, akinek volt egy ikertestvére: Helena. Az ikreket 

béranya szülte, s amikor ráébredt, hogy egy kísérlet részese, a gyerekeket külön-külön rejtette el az 

egyház és az állam árvaházában. Az állatias körülmények között élő Helenát az eredeti kísérlet 

egyik megszállottja arra használta, hogy megölesse vele a klóntestvéreket. Az ikrek egymásra 

találása érdekes vonulata a történetnek, Helena pedig a sorozat humorának is egyik forrása. Egy idő 

után Sarah lánya, Kira is célkeresztbe került, amikor balesete miatt kiderült, hogy öngyógyuló a 

szervezete. Sarah együtt nőtt fel Felix-szel, aki nemcsak őt segítette testvérként, a többiek is 

számíthattak rá, pedig közben ő is rátalált vér szerinti nővérére. 

 Rachelt Susan Duncan, illetve a DYAD (dr. Leekie, Ferdinánd) nevelte fel, hogy folytassa 

anyja örökségét, ő az egyetlen, aki kezdettől tisztában van klónságával, de nem volt szolidáris a 

többiekkel. A hatalomvágy és a kiválasztottság tudata mozgatta, nagyon sok kegyetlenséget 

követett el, amíg rá nem ébredt közös sorsukra. Végül a maga módján segített a megoldásban, de az 

előzmények miatt soha nem lehetett tagja a testvérek meghitt négyesének. Kedvencem a raszta 

frizurás tudós, Cosima Niehaus lett, az ész a klónok között. A DYAD által melléje kirendelt 

megfigyelőből, a szintén orvos Delphine-ből barátnő lett, akivel megszállottan kutatták a klónok 

alattomos betegségének orvosi megoldását, miközben szerelmi kapcsoltuk is kiállta a próbát. 

Alyson Hendrix nemcsak az amerikai középosztály tipikus képviselője, férjével, Donnie-val annak 

karikatúrája is. A csak M.K.-ként emlegetett és – a klónozott Dollyra bárányra utaló - birka 

álarcban feltűnő testvér igazi számítástechnikai zseni, aki végül ugyanúgy nem tudott megbirkózni 

az állandó üldöztetéssel, mint a történetet elindító öngyilkos rendőr. Beth Child rendőr társa, Bell 

nyomozó először lelkiismereti okokból, majd az ügy elkötelezettjeként segítette a testvéreket. 

Krystal sem kapcsolódott szorosan a testvérekhez, de kozmetikusként rátalált a Neolution 

mesterkedéseire, és váratlan megjelenéseivel, összeesküvés elméletével továbblendítette a 

többieket.  

 A Castor projekt tökéletes gyilkológépeket teremtett, ők is Kendall klónjai, a Lédák 

testvérei, de velük kevesebbet foglalkozott a sorozat. Csak akkor kerültek előtérbe, amikor 

„anyjuk”, a megszállott / őrült Coady folytatta a kísérletet, s őket használta fel a nők terméketlenné 

tételére. Sarah – Beth képében - került először kapcsolatba a klóntársa mellé kirendelt 

megfigyelővel, Paullal, aki meg akarta bajtársait menteni genetikai betegségüktől, ám  amikor 
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ráébredt Coady kísérleteinek valódi céljára, megkísérelte megsemmisíteni az őrült doktornőt, 

amibe – miután Saraht megmentette – ő halt bele. 

 A rendkívül csavaros mese minden szála nehezen fejthető fel, ez egyik sikerének a titka. 

Bérgyilkosságokon, súlyos betegségeken, baleseteken, emberrablókon és biológiai hadviselésen 

keresztül  vezet a hősök útja, de mindent túléltek, mert egységgé formálta őket a szeretet, melynek 

minden formájával megismertetett a sorozat. Miközben szabadságukért küzdöttek, identitás-

válságba is kerültek: „Ember vagyok-e egyáltalán?” vetődött fel bennük. Ám segítségükkel 

bontakoztak ki a sorozat legfontosabb üzenetei: felgyorsítható-e a természetes kiválasztódás, a 

tudomány eredményei mennyire segíthetik, vagy gátolhatják a mindennapi életet? Létezik-e olyan 

magas cél, ami felülírhatja emberségünket? Fokozatosan, lépésről lépésre vezettek az alkotók a 

teljes igazságig: a tudomány eredményeivel hogyan lehet manipulálni, a hatalomvágy hogyan 

mond ellent emberi mivoltunknak, a kiszolgáltatottság és az erőszak hogyan veszi át az uralmat 

életünk felett, ha nem vagyunk észnél. A klónok végül kiharcolták szabadságukat, Cosimáék 

rátaláltak a betegség ellenszerére, a primitív Helena megírta a sötét árvák történetét. Lezárult 

életüknek ez a nehéz szakasza, hogy tisztába kerülve önmagukkal rátalálhassanak feladatukra. A 

történet lezárása különösen tetszett: a klóntestvérek találkozása nem csöpögős, Siobhan búcsúja, 

Felix kiállítása, Ráchel történetének keserédes lezárása után visszatérhettek egyéniségüknek 

megfelelő életükhöz, ami már mindenféle hősiességet nélkülözve hétköznapi lett. Sarah, Kira  és 

Félix Siobhan házába lakva újra otthonra találtak, és újból felelőtlenné váltak, Cosimáék 

körbejárták a világot, hogy az összes klónt meggyógyítsák, Helena megszülte ikreit és boldogan 

babázott, Alison és a férje önállósult és a kertváros életét ők alakították.  

 A sorozat igazi élményt a karakterek szintjén adott, s csodálattal adóztam Tatiána Maslany 

alakításának, amikor az internetről felvilágosultam, hogy mindegyik testvért ő kelti életre, eleinte én 

ezt nem vettem észre. Egyedi személyiségekké alakította Saraht, Cosimát, Alysont, Helenát - és a 

többieket -  viselkedésükkel, jellemükkel, akcentusukkal – melyet a magyar szinkron is jól adott 

vissza - és ezekkel mindegyik klón megjelenésében tudott eredetit felmutatni. Ezt pedig 50 részen 

keresztül következetesen végigcsinálni nem mindennapi színészi teljesítmény! Bár sci-fi volt, nem a 

tudomány uralta a sorozatot, hanem az ember, mindenféle csetlésével, botlásával és hősiességével. 

És a hozzá kapcsolódó humor az, ami igazán egyedivé tette ezt a sorozatot. Nemcsak Ráchel Uber 

sofőrjére, vagy Donnie betonöntő cégére gondolok itt, hanem az egészet átlengő könnyed humorra, 

aminek angolszász része talán el sem jutott hozzám. Ez a sorozat nagyon finom eszközökkel 

játszott, s annyira nem ismerem az amerikai életet, hogy felderítsem mindazt, ami Alysonék 

esetében nyilvánvaló volt. A látható szálak azonban tökéletesen összekapcsolódtak, a sorozat nézése 

közben izgalomban tartottak, elgondolkodtattak és szórakoztattak. 

 Hát az ilyen sorozatok miatt váltam sorozatfüggővé! Amikor a betegség bezárt bennünket, 

nagyon hosszú tud lenni a nap 24 órája, lázasan kerestem az új impulzusokat, amivel kitölthetném 

az időmet. A napi rutin (magántanítványok, házimunka, séta)  nem vitt el sok időt, az intellektuális 

igény viszont egyre követelőzőbb lett: az olvasás mellett maradtak a tévébeli filmek és sorozatok, 

eleinte ennyit tehettem. S ezek csaknem fel is faltak: egy 2013-as feljegyzésem szerint havonta 17, 

azaz tizenhét sorozatot követtem. De addig, amíg rá nem találtam az alkotó munka örömére, ezek 

mentettek meg: ritmust adtak az amúgy nagyon is egyforma napoknak, és a történeteken lehetett 

egész nap rágódni. Némelyiken nem kellett sokat agyalni, mert limonádék voltak, de voltak 

magvasabb gondolatokat közvetítők is, amelyek, csakúgy mint a könyvek, élethelyzetekkel 

szembesítettek. S ha összegeznék őket, ez a 17 sorozat nem volt több, mint naponta néhány 

unaloműző film.  



 

39   
  
      

        

      

 Az idők folyamán a mennyiség csökkent, és nézési szokásaim is megváltoztak, mióta a fiam 

már egyben szállítja a jobbnál-jobb sorozatokat, de el nem hagytam őket, színesítik az életemet. S 

amikor ehhez az íráshoz az interneten kutakodtam, újabb lehetőségekre akadtam, függőségem tehát 

folytatódott: a Rólunk szól (This is US) című történetfolyam akciók, harcok, gyilkosság nélkül is 

képes volt újat mondani nekem az emberről. A sok harc után üdítően hatott, de mert nagyon 

amerikai volt, két évaddal beértem, s nem írta felül sem a százak, sem a sötét árvák élményét, sem 

az azokhoz kapcsolódó folyamatokat. És nem maradok ezután sem sorozat nélkül, hiszen 

Diagnózis címen vár rám az új kihívás: mint jóbarát elmerülök nagy élvezettel a lengyel múltban, 

hiszen nemcsak borát, kultúráját is fogyasztjuk egymásnak. 
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Felmásztam a Parnasszusra… 
 

 

 Eldöntöttem: kézbe veszem a sorsomat, ha ezzel sikerül – legalább a honlapomon – a 

nagyok közé beférkőznöm. Valójában nem vagyok sem író, sem irodalomtörténész, csak a szépet, a 

jót, az emberséget kereső és közvetítő tanár, akinek keze motorikus mozgása gyermekkorától 

életszükséglete. A kézírásról ugyan időközben áttértem a klaviatúra simogatására, de ettől az írás 

így is, úgy is lehet életet megszépítő kényszer, azaz grafománia. 

 Tanár szülők gyermekeként Mátészalkán láttam meg a napvilágot 1945-ben, az ország már 

felszabadult felében a földosztás törvényének megszületése napján. Apám, nincstelen szatmári 

parasztok leszármazottjaként annak bizonyára jobban örült, mint érkezésemnek, anyám pedig kun 

őseinek büszkeségével saját teljesítményére figyelt: öt év alatt már harmadik gyermekét szülte. 

Gyermekkorom nyarait az ötvenes években a rokonoknál töltöttem Szamoskéren, s a szatmári 

részek mellett Nyírbátor, azaz a Nyírség lett fölnevelő helyem, ahol már a jánki tanító 7 

gyermekének legidősebbje terelgetett anyaként, miközben iskoláimat végeztem. Egyetemistaként, a 

már szabadabb levegőjű hatvanas években kerültem Debrecenbe, és az ottani 5 esztendő nemcsak a 

vágyott önállóságot hozta meg számomra, az új emberi kapcsolatokkal kitárta a világot, és a jövőt 

illetően is egyre tudatosabbá váltam.  

 A történelmi levegőjű Zemplénben váltam tanárrá: a röpke sárospataki kollégiumi nevelőség 

és a sátoraljaújhelyi Mezőgazdasági Szakközépiskolában eltöltött három évtized a Kádár-korszak 

szabadabb felére, végére esett. Végigjártam a magam útját, amíg eljutottam a vágyott jó szóval 

oktasd, játszani is engedd József Attila-i szintre. Amikor nyugdíjba mentem, magántanítványokkal 

ezt folytattam, de férjem beteg lett, s csaknem 20 esztendőre beszorultunk Sárospatakra. 

Szellemünk viszont szabadon szárnyalhatott, és a betegségtudat elhessentésére életre hívott 

Martinák - műhely megmentett mindkettőnket.  

 Gyönyörűség volt számomra a költők-írók új szintű felfedezése, melyek megvalósulása lett 

a  magántanítványaimnak, kisunokáimnak szánt Irodalmi variációk című oktatócsomag, illetve 

Péter fiam jóvoltából az abból kinövő honlap, az Irodalmi társalgó.  Az esszék - elemzések – 

összehasonlítások írásával egyszerre tanultam meg a számítógépet és a kétszintű érettségit. Ezekkel 

a formákkal jártam körbe a kijelölt alkotókat, és újból rácsodálkoztam arra a hatalmas kincstárra, 

amit az irodalom jelenthet számunkra. Sem diákként, sem tanárként nem csak megtanulandó 

anyagként tekintettem rájuk, hanem életmintaként, s olvasóimat is erre biztattam. A több száz írót, 

költőt, művet bemutató írások 15 év alatt készültek el. Eleinte szigorúan tartottam magam a kánon 

által kijelöltekhez, később aztán új felfedezéseimet, saját könyveimet is ide csatlakoztattam, 

remélve, hogy valaki azokat is elolvassa. Érettségik környékén sokan látogattak, s manapság is, 

amikor már nincsenek magántanítványaim, néha rám akadnak néhányan. Örülök nekik. 

 Az irodalom lett közös szenvedélyünk a férjemmel, így hát nem véletlen, hogy 45. házassági 

évfordulónkat egy gyönyörű könyvvel, a Martinák-Műhellyel ünnepelhettük Zimonyi Géza pécsi 

nyomdász, mezős tanítványom jóvoltából. Nemcsak páros mutatványunk miatt szeretem ezt az 

200+200 oldalnyi összeállítást, hanem mert  figyelmetlenségemből fakadó nyomdahibáival együtt 

az értékrendemet tükrözi: a klasszikus irodalmi alkotások (Szappho, Biblia, Molnár Borbála, 

Csokonai, József Attila, Radnóti, Lengyel József, Déry Tibor) bemutatása mellett ott van néhány új 

kísérlet, amivel a szerzők (Orbán Ottó, Esterházy Péter, Dobai Péter, Csányi Vilmos, Finy Petra, 

Vámos Miklós, Grecsó Krisztián) új vizekre evezhettek. S becseleztem ide Bessenyei Nórát, akinek 

táskányi hagyatékából készítettem el verseskötetét, hogy visszapöröljem őt a halálból.  

 A Parnasszus környékén való forgolódásom közben – kísérletként – kipróbáltam magamat új 
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formákban is, amivel belepiszkáltam az általam addig oly nagyon tisztelt irodalomba. Csak terápia 

volt ez, amivel védekeztem a bezártság, a röghöz kötöttség ellen, de ami mégis megadta számomra 

a szabadság egyféle illúzióját. Ezt lett a Martinákné Kiskönyvtára, melynek darabjait eredetileg 

nem szántam a nyilvánosságnak, csak magamat szórakoztattam velük. Az egyetlen példányban 

megszülető írások legalább egy, de sokszor több éves feladattal láttak el, s a kutatás és az anyag 

elrendezésének jóvoltából kellemes szellemi izgalomban tartottak. És nemcsak megírásuk, de 

egyetlen példányú könyv formába való alakításukat kísérő vágás, applikálás, ragasztás is örömmel 

töltött el. Eredetileg csak néhány ötletem volt, aztán a sorozat önállósult: ma már – a tervezés 

szintjén – a 30. darabjánál járok. Impozáns ez a szám még akkor is, ha e könyvek sem 

mennyiségileg, sem minőségileg nem egyenletesek, sok bennük az átfedés, és  tematikailag csak 

szűk körre korlátozódnak: családomra, magamra és Zemplénre.  

 A kezdeti cél a belső rendrakás volt, aztán egyik feladat hozta magával a másikat és 

gondoskodott arról, hogy ne egyen meg az unalom. A családi tetralógia megírása csak számomra 

volt fontos, de ezzel indultam neki annak a belső útnak, amit nyugdíjasként már nem halogathattam 

tovább. Legfontosabb állomása az Anyakönyv, avagy a titokzatos család című családtörténetem 

lett, aminek megírására egész életemben készülődtem. Most is sokáig bíbelődtem vele, mert írás 

közben ki kellett borítanom a szekrényben lapuló csontvázakat, csak így szabadulhattam meg a 

terheimtől. Ennél üdítőbb lett Gyermekeim könyve, amibe a róluk írott naplók mellé bekerültek 

cédulás üzengetésük, s a nekünk küldött képeslapjaik mellett gyermekeik első emlékei is.  

 A férjem sorsát felderítő Létezés megírását a Meghitt barátainkkal fedtem el, amiben 

dedikált könyveinkről meséltem, hiszen a könyveknek is megvan a maguk története. A Jancsiról 

szóló könyv megírása sem volt egyszerű, a dokumentumokat nézve és gyermekkori 

visszaemlékezését olvasva – ami felkavaró volta miatt töredék maradt – ma is feláll a szőr hátamon. 

Ez volt az első kísérletem arra, hogy segítsek túllépni az életét megkötő gyermekkori hiányokon és 

sérelmeken.  

 Férjem aztán később is, csakúgy mint az életemnek, folyamatosan része lett 

kiskönyvtáramnak is: prózai munkáiból állítottam össze a Teremtést, és 70. születésnapjára A 

hetvenkedő címmel egybegyűjtöttem összes műveit, amiből gyermekeinknek külön kis tetszetős 

sorozatot rittyentettem, aminek hetedik darabja a róla szóló, általam írott  pályakép lett. A 

Személyes irodalommal ugyan magamat ünnepeltem, de nem maradhatott ki belőle: egy újabb MJ 

portrét készítettem. Előkészület volt ez a kötet tervezett novellaregényemhez, azt próbáltam ki 

mozaikos technikámmal, hogy járnak át egymáshoz életem irodalommal (is) foglalkozó szereplői, 

az én Molnár Borbála köröm tagjai: Levente bátyám, férjem, internetes barátaink: Bán Béla és 

Szilágyi Szabolcs, valamint jó barátnőm, Finta Éva. Természetesen itt a hetedik én lettem, de mert 

rossz matekos vagyok, a hatodik is, hiszen amikor Molnár Borbáláról írtam, első regényem 

csodájának történetében is ott voltam. A férjemről írott sor a Hagyatékkal zárult, ami számvetés és 

búcsú lett, emlékeztető gyermekeinknek. 

 A Sárospatakról írottban kisunokáimnak mutattam azt a várost, ahol már 40 éve éltünk. 

Ebben a szubjektív időutazásban munkáltam ki azt a formát, amit aztán igazán újhelyi könyvemben 

hasznosítottam. Minthogy életünk keretét ez a két város adta, párkönvvként ezek is 

összekapcsolódnak. A Sátoraljaújhelynek ajándékozott kéziratból, a Múzsák a Magas-hegy tövében 

címűből lett első nyomtatott könyvem, amivel a város fennállásának 750. évfordulójának 

ünnepségét megnyitották. 19 zempléni költő titkainak feltárásával köszöntem meg Újhelynek, hogy 

befogadott, hogy teret adott tanári munkámhoz. Egyféle városkönyv lett ez, amiben nemcsak a 

kevesebb heroizmust és több kisszerűséget hordozó helyi történelem sajátosságait összegeztem 

századonként, hanem a genius locit hordozó alkotások összegyűjtésével és publikálásával az egyes 
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korok hangulatát is megpróbáltam bemutatni.  

 Életet leheltem az ottani utcanevekbe, amikor hivatásos (Kazinczy, Sáfáry László, Darmay 

Viktor, Szemere Miklós, Lenau, Szépkúti Miklós) és műkedvelő költőkkel (id. Bajusz József, 

Steinzer Dániel, Heilprin Mihály, Fejes István, Boruth Elemér, Németh Pál) és műveikkel 

felidéztem a múltat. Mindegyik századból kerestem egy női alkotót is, hiszen nemem teljesítménye 

mindig érdekelt. Igaz, az újhelyi kedvencről, Losárdi Zsuzsannáról kiderült, hogy hamisítvány, de 

rátaláltam helyette a valódi értékre, Molnár Borbálára, valamint Sárosi Gizellára - Sárosy Gyula 

költő és Vass Paulina lányára -, és keserédes történetükre. Finta Éva a XX. század költőjeként 

képviselhette Újhelyt -  Múzsatoborzó című verse a kötet mottója lett - , hiszen néhány évig ott 

tanított, helye lett a könyvemben. 

 Tehetsége révén és barátnői jogán Finta Éva is visszatérő szereplője lett publikációim 

mellett kiskönyvtáram darabjainak: a Finta Éva negyedszázada (és az annak hátterét jelentő 

Irodalmi almanachok) megírásával megismertem őt, és a kárpátaljai irodalmat, ahonnan kinőtt. 

Éva könyve címmel 55. szülinapján addigi életművét összegeztem. 65. szülinapjára pedig újabb írás 

született róla Közös pontok a számegyenesen címmel, amivel a fekete könyveket színessé 

alakítottam és trilógiává bővítettem a kimondottan róla szóló tanulmányaimat. Hogy a hátán cipelt 

fel a Parnasszusra, ezekkel köszöntem meg. De amikor abban számba vettem az együtt eltöltött 15 

évünket, kiderült, közös szimfóniánk 15 tételből áll, mert valahogy ennyi írásomba férkőzött be 

valamilyen formában.  

       A Múzsák..., ez az újhelyi történelmet-irodalmat bemutató könyvem számos előtanulmányra 

épült, olyanokról írtam benne, akiket nem tartott számon semmilyen irodalomtörténet, csak a helyi 

emlékezet. Finta Évának köszönhettem, hogy ráéreztem erre a nagyszerű feladatra! Amikor 

megismerkedtünk, szégyenkeztem, hogy milyen keveset tudok róla. Miközben igyekeztem 

hiányaimat pótolni, találtam egy fél mondatot, hogy Sáfáry László Újhelyben érettségizett. 

Története aztán nemcsak egy elveszett nemzedéknek, a korán születettek és korán távozóknak lett 

mintája, Trianon igazi bűnével is szembesített. Verseivel nagyon könnyen tudtam azonosulni, 

humanizmusa engem is megerősített. S utat nyitott a többiek felfedezése előtt, akik közül néhányan 

önálló könyvet kaptak.... 

       Szépkúti Miklóst ugyan számon tartja az Újhelyi Lexikon, mert itt született, de aztán Szegedre 

költözött a család, így hát költészete már nem Zemplénben bontakozott ki. Mégis fontosnak 

tartottam megismerkedni vele, s nemcsak azért, mert matematikai képletekből kibontakozó 

költészete különleges színfoltja a magyar irodalomtörténetnek. Rajta keresztül megemlékezhettem a 

holokauszt sátoraljaújhelyi áldozatairól, amit fontosnak éreztem. 

       id. Bajusz József és Németh Pál versei és cikkei az újhelyi hangulatok hordozói, a nem mindig 

magas színvonalú írásaikkal megerősítettek, újhelyivé, sőt: újhelivé tettek. Alakjukat első 

regényemben is megidéztem.  Kisunokáimnak és tanítványaimnak írtam a kultúrtörténet kincseit 

feltáró Bibliai történeteket, az Érintés pedig azokat a új felfedezéseimet tartalmazta, amelyek tükör 

által, homályosan ugyan, de megsimogatták a szívem. Ez utóbbi lett az első olyan darabja a 

sorozatomnak, amiben egyéniségemnek megfelelő mozaikos rendbe rendeztem el az anyagot, s 

amiben már magam is elvarázsolódtam: alkotásnak éreztem az írást, a könyvcsinálást. Az Érintés 

anyagának egy részét újhelyi regényemben is hasznosítottam, nem tudtam, nem akartam azokat 

elveszíteni. 

 Belső utam fontos állomása az volt, amikor tanári pályámat összegeztem a 

Lélekdarabkáimmal, ahol – talán úgy tűnik – csakúgy, mint a családtörténetemben, költői fényt 

kölcsönöztem a semminek. De a valóság az, hogy életem meghatározó élménye mégis a tanítás volt,  

egy-egy szép pillanatát ezért villantottam fel. No, meg a halhatatlanságomat is nekik köszönhetem, 
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hiszen – Babits-csal együtt vallom – akikkel egyszer kapcsolatba kerültem, fontosak lettek 

számomra: lélekdarabkáimmal tápláltam őket és ők is engem.  

 Emlékeim rendezgetése közben könyvvé alakítottam megmaradt dokumentumaimat Ez+az 

címmel, és külön kötetben összegyűjtöttem kibeszéléseimet Iroda-lom címmel, amiben először 

vállaltam fel irodalmi kacérkodásaimat. Grafomániásként ugyanis korábban is írásban rögzítettem 

örömeimet és bánataimat. Így kerülhetett egymás mellé feljegyzéssel megőrzött utazásaink története 

és versnaplóm az ezeknél keservesebb viviszekcióimmal, azaz kibeszéléseimmel, amelyek akkor 

azért mégis enyhülést hoztak nyavalyáimra. De ezt az összeállításomat nem igen publikáltam, intim 

lett és ekkor még kicsit szégyelltem, hogy beleártottam magam az irodalomba. 

 Pedig ennél rosszabbra is készültem! A Múzsák a Magas-hegy tövében megjelenése után 

visszatértem a könyvtárba a félretett Molnár Borbála könyvekhez, és lemásolva azokat, feltárta 

titkait. Arra csábított, hogy történetét szélesebb körben megismertessem. Először összeállítottam 

egy kötetet írásaiból, ám kiadni – anyagiak hiányában - nem sikerült. De bennem fortyogott az 

anyag, kikívánkozott: így hát regény lett belőle. Nem álltam meg a költőnő történeténél, 

felderítettem kedves városom fényes korszakát és a 150 évről megszületett első irodalmi alkotásom, 

a Sorsok áradása. Önfeledten merültem el a múltban, ébren és álmomban régi újhelyiekkel 

társalogtam, s megjelenítettem őket egy-egy köznapi vagy történelmi élethelyzetben. Voltak köztük 

közismertek (Kazinczy, Kossuth, Andrássy Gyula), és ismeretlenek, akik a helyi politika 

alakjaiként, vagy áldozataiként a városban éltek. Kiadásához – égő pofával - összekoldultam az 

összeget előfizetőktől, de a sok információt felvonultató írás nehéz olvasmánynak bizonyult. Évek 

múlva aztán szétválasztottam Molnár Borbála történetét Újhelyi poétriánk címmel a Fényes Újhel-

től, hogy fogyaszthatóvá tegyem. Ezek a magánkiadású változatok mégse kerültek bele a 

köztudatba, mert a szűkös anyagiak miatt kevés példányszámban nyomtattam ki – már nem volt 

erőm a kolduláshoz –, és igazán csak a honlapom terjesztette visszhang nélkül. 

 Ekkorra már annyi mindent összeolvastam Zemplénről, hogy hipóval sem tudtam kimosni 

magamból. Csak kiírni tudtam, aminek az eredménye az Olvasóskönyv, a könyvnaplóm, ahol 

életünk és az irodalom találkozott össze a 2013-as évben elolvasott vagy 200 könyvről szóló 

írásomban.  

 Aztán újból elkapott a gépszíj, már nem volt megállás! Újabb regényemet Czóbel Minkáról 

írtam, a gyermekkoromtól ismert szabolcsi grófnő költő-íróról, s igyekeztem kevesebbet markolni, 

hogy első regényem hibáit elkerülhessem. Így született meg kétkezes novellaregényem, A Bárókert 

rabja, amiben kedvem szerint simult össze ismeretterjesztésem a költő soraival. A külcsín és a 

belbecs harmóniájában irodalmi emelkedettségű, szép kiadású darab lett belőle, méltó Jancsi 75. 

születésnapjára és Szabolcs-Szatmár megyei múltamhoz. Ezt ajándékoztam el a legtöbb 

példányban, kedves könyvemként emlegethetném, de az továbbra is a Sorsok áradása maradt, 

amiben ezer alakban rejthettem el önmagamat. De nem panaszkodom, második regényemre fontos 

üzeneteket bíztam, s erre is büszke vagyok. Igaz, ezekben a kérdésekben nincs szakszerű 

visszajelzésem, csak belső érzéseimre és elfogult olvasóim véleményére hagyatkozhatom, de ennyi 

elég is nekem, mert ezután sem török írói babérokra. 

 Írásaim összefoglalása az érettségi- és egyetemi találkozókra megírt Hékula lett, ami hetedik 

megjelent könyvemként az enyéimről szólt: mániáimról (Molnár Borbáláról, Czóbel Minkáról, 

Finta Éváról), inspirálóimról (Bán Béláról, Szilágyi Szabolcsról, dr. Várkonyi Tiborról), és azokról, 

akiktől szárnyaimat kaptam: Martinák Jánosról, kisunokáimról: Horváth Szabolcsról és Martinák 

Mátyásról. No meg magamról, hiszen változatlanul Csak én bírok verseim hőse lenni, / első és 

utolsó mindenik dalomban...(Babits) De talán meg is haladtam ezt a mintát, hiszen a mindenség egy 

kis szeletét is feltérképeztem írás közben, ami által magam is sokat gazdagodtam emberileg. A 
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Hékula segítségével végére jutottam a belső utamnak, és annak is örültem, hogy nyugdíjasként sem 

adtam át magam az unalomnak. 

 A Martinákné  Kiskönyvtára darabjainak és regényeim írása közben életre hívtam újabb 

sorozataimat: a sárgába a fénymásolt kötetek és kompilációk (Molnár Borbála, Sáfáry László, Finta 

Éva, Martinák János, Czóbel Minka), azaz életműveket bemutató tanulmányok gyűjteménye került. 

A kék a genius locit hordozó újhelyi költőké lett (Molnár Borbála, id. Bajusz József, Németh Pál), 

de a tervezett sort a felénél abbahagytam, amikor regényírásba kezdtem róluk. A márvány a 70 éves 

férjem összes írását, a zöld pedig a kezdő költőket – kisunokáimat, tanítványaimat - tartalmazza, 

mert Mallarmétől vénségemre megtanultam: e világban minden azért létezik, hogy könyv váljék 

belőle. S most, amikor az összegzés fázisában értem, azt is megállapíthatom, hogy grafomániám 

végül is egy előre nem látható, de tudatos utat követett: a férjem mellett két költőt, Molnár Borbálát 

és Finta Évát is körbejártam, miközben három szinten is végére jutottam a tervezett és vágyott belső 

utamnak. Grafomániám véletlennek tűnő eseti megvalósulásai  ugyanis a végén érdekes rendszerré 

álltak össze, ami békével töltötte el a lelkemet…. 

 Közben a könyvcsinálás minden fázisába belekóstoltam irodalmi barátaim, vagy a sors 

kifürkészhetetlen akaratából elém kerülő feladatok jóvoltából: férjem írásait titkárnőként 

gondoztam, gyomlálgattam Bán Béla és Szilágyi Szabolcs kéziratait, a Pedagógusok 

Arcképcsarnokába kerülő írásokat. Bessenyei Nóra táskányi hagyatékából hozzá méltó kötetet 

hoztam össze, kisunokáimat írásra inspiráltam, hogy megtanítsam őket – miként a tanítványaimat -  

az önkifejezés fontosságára. Mindezek számomra is fontos tanulságokkal jártak, hozzásegítettek 

belső utamhoz. A könyveim nyomdai megjelenítését a Hékulával befejeztem, de az életem és az 

azzal szorosan összekapcsolódó írásmánia még nem zárult le.  

 Elvesztettem ugyan a Martinák-Műhely biztonságát, de be akarom fejezni a Szemüveges 

majom című kötetet, ami a honlapom és az Olvasóskönyv folytatásaként esszéket, elemzéseket és 

összehasonlításokat tartalmaz nem kanonizált költőkről, írókról. Abban is reménykedem, hogy még 

megírom harmadik lányregényemet Lorántffy Zsuzsannáról, mint ahogyan azt Jancsi megálmodta 

számomra. S nem fogok ellenállni a rám törő egyéb kihívásoknak sem, hiszen ez a szellemi mozgás 

akadályozza meg azt, hogy megadjam magam a szürkeségnek. De már nem vagyok a Parnasszuson! 

Amikor ugyanis felértem a tetejére, szétnéztem, a látottaktól fenékre ültem és csendben lecsúsztam 

a tövébe. Túlságosan későn kaptam meg ennek az örömét, már nem tudtam vele mit kezdeni. Ismét 

helyemre, az értéket kereső és közvetítő nyugalmas szerepébe kerültem. Hála az Univerzumnak, 

még a földi utam vége előtt rátaláltam  önmagamra… 
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Ewa Maria Zelenay: A csillagokhoz félúton 
        

 

 2015-ben, különleges karácsonyi ajándékként került fel a Magyar Elektronikus Könyvtárba 

Ewa Maria Zelenay költő kétnyelvű verseskötete, mely nemcsak egy kortárs lengyel költő  

verseskötete, nemcsak a lengyel-magyar barátság újabb megerősítése, hanem az egyetemes emberi 

értékek magas szintű felmutatása. A fordító, Szilágyi Szabolcs jóvoltából írhattam a versekhez 

ajánlást, amivel a régi diáktárssal megerősödött a kapcsolatom, és személyes kontaktusba 

kerülhettem egy élő lengyel költővel. Nyelvtudás hiányában ugyan a mindennapokban fordítóra van 

szükségünk, ám érzéseink, gondoltaink összekapcsolnak, éljünk Varsóban, avagy Sárospatakon. A 

versek akkor, első nekifutásra a következő gondolatokat sugallták: 

 „Ég és föld között” röpköd Ewa Maria Zelenay, az egykori stewardes, aki a „szárnyas 

ladikot” már maga mögött hagyta, de a repülés öröméről és izgalmáról nem mondott le. Versei a 

lélek legmélyéről feltörő vallomások, melyben emberi világa és a kozmosz, élet és halál, festői és 

költői látásmód szervesen összesimul. Bár a költőt hangsúlyozottan az itt és most gondolata 

irányítja, lelki impulzusaival egyaránt nyit a múlt és a jövő felé: sajátos időjátéka szép hozadéka a 

kötetnek. Ewa Maria Zelenay verseinek kiindulópontja többnyire a valóság egy tárgya vagy 

történése, de az elhallgatott, vagy csak jelzett impulzusok továbbgondolásra késztetik nemcsak a 

költőt, az olvasót is. A versbarát könnyen otthonra talál ebben a költői világban: megerősíti a nagy 

sorskérdésekben, és figyelmét a legfontosabb dolgokra, az életünket meghatározó érzelmekre és a 

természetre irányítja.  A fordító, Szilágyi Szabolcs eddig is az elkötelezett írástudó felelősségével 

szemlélte a világot, új vállalkozásával pedig bebizonyította, hogy empátiával képes a női lélek 

megjelenítésére. A költő és a műfordító szép együttműködésének eredménye ez a különleges 

levegőjű verskötet, mely nemcsak a „magyar – lengyel két jó barát” gondolatának legfrissebb 

erősítője, hanem egyetemes emberi értékek legmagasabb szintű felmutatása is. Női mivoltom és 

családom lengyel gyökerei a költővel, a nyírbátori alma mater a fordítóval kapcsol össze. Közös 

munkájukat jó szívvel ajánlhatom mindazoknak, akik maguk is szívesen tartózkodnak az ég és föld 

közötti világban.  

 Aztán az élet úgy hozta, hogy a verseskötet nyomdai változatban is megjelent Varsóban, 

ahova már részletesebb bevezetőt írhattam, amiben a költővel és a versek rám gyakorolt hatásával is 

foglalkozhattam. 

 Ewa Maria Zelenay – bár lengyel anyanyelvű - akár Zelenay Éva Mária is lehetne, hiszen a 

család magyar gyökerű: ősük Báthory István királysága idején érkezett lengyel földre. 

Nemességüket az orosz cárok is elismerték, az egyik családtag II. Katalin testőrtisztje volt, míg 

gálánsnak szánt kézcsókjával meg nem sértette a cári udvari etikettet. Legszerencsésebb őse talán a 

kijevi opera igazgatója lehetett, nem az a hadmérnök, aki megtervezte a breszti erődöt, aki - amikor 

fordult a világ - néhány hónapra maga is rabjává vált, ez kellemetlenebb lehetett, mint a zene 

rabsága. 

 Ewa Maria Zelenay 1956-ban született Varsóban, Andrej Zelenay hídépítő mérnök és Halina 

Michalczyk kiskereskedő gyermekeként. Édesapja az NB-I-es Polonia futballcsapat csatáraként a  

mozgás örömét tanította meg lányának, a híres történész anyai nagyapa, a színvonalas amatőr festő 

a színek és formák világát adta örökül unokájának. Érettségi után Ewa  ezen az úton akart elindulni, 

de nem vették fel a varsói Képzőművészeti Főiskolára.  Édesanyja javaslatára jelentkezett a LOT 

lengyel légitársasághoz, a felvételin felfigyeltek külső adottságaira, és a tanfolyam elvégzése után 
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stewardes lett. 1975 és 1992 között bejárta a világot: valamennyi géptípust kipróbálta, és Dél-

Amerika kivételével minden földrészt „berepülte.” Budapesten is többször megfordult, itteni 

élményeiről sokszor mesélt. 

 Egy súlyos könyökcsont-törés vetett véget ennek a boldog időszaknak: 19 év után búcsút 

kellett mondania szeretett munkájának, de valamiből élnie kellett, hiszen akkor már két fiát, Michalt 

és Aleksandert – férje halála miatt - egyedül nevelte. Kreativitása segítette át ezen a nehéz 

időszakon: első sikerét egy reklámszöveg pályázaton érte el, ezt követte a többi, majd újból festeni  

(és fényképezni) kezdett, verseivel – melyet már stewardes korában is írt – pedig országos 

pályázatokon lett nyertes. A zene is ott volt életében, fiai ezt kapták örökül: jogász fia rock-

együttesben gitározik, újságírónak készülő fia pedig zongorázik. 

 Életének ebben a szakaszában szerezte meg diplomáját is, mert ekkorra már tudta, hogy az 

életnek többről kell szólnia, mint a túlélés. Először az egyik vidéki képzőművészeti főiskolára 

iratkozott be, de a távolság, az utazgatás miatt azt abba kellett hagynia, végül újságírás-

közművelődés szakon Varsóban végzett. Diplomamunkáját az illatok kultúrtörténetéből írta, 

feltehetően nosztalgiából, hiszen számára mind a mai napig a kerozin, a repülőbenzin maradt a 

legfontosabb illat. Irodalmi munkásságát eleinte nem a versek jelezték, bár gyermekverseit több 

együttes is megzenésítette és énekelte. Közismertté mégsem ezek, hanem a rádiószínház számára 

írott darabjai tették. Festményei, fotói színvonalas internetes honlapja révén váltak ismertekké, ahol 

reflektál és véleményt nyilvánít a jelen és múlt eseményeiről.    

  A versek tehát végigkísérték Ewa Maria Zelanay életét, de csak 2016-ban kerültek 

nyomtatott formában a lengyelek kezébe, melynek kétnyelvű változata -  Szilágyi Szabolcs 

fordításában - került fel a MEK-re. A repülést régen abbahagyta Ewa Maria Zelenay, de  nem 

feledte: kötetének ez adja a szerkezetét, ez az, ami élményt asszociál, érzelmeket indukál, és ez az,  

ami az egyéni élet jelképévé emelkedik. Az emberi létet nem eszményekben ragadja meg, hanem az 

ég és föld közötti köztes létezés élményvilágát fogalmazza meg, mint ahogyan ezt a kötet e és a 

nyitóvers is sugallja: 

     repülős éltem 

     örök emelkedés 

     nap nap után táncom járom 

     a lét reszkető vonalán 

     föld és ég között 

 

     ám ahogy ott lenn 

     a való világ vonala sötétlik 

     a műhorizont hullámzó szemében 

     meglelem a pompás  

     emberi egyensúlyt 

        emelkedések 
 

Ez az attitűd szükségszerűen befelé fordítja a költői ént, de a megjelent 85 vers mégis egybefogja a 

látható és a láthatatlan világot. Újraéli elemi létélményeit a természet szépségéről (Tátra-versek, 

Mazoviai tájképek, Márciusi reggel), megszólaltatja közvetlen emberi kapcsolatait (Nagyszülék 

tölgyfája, a gyermekkor folyója, ajándék napok), és egy-egy motívum hatására tudatalattijából 

feltörnek az egyetemes- és lengyel sorskérdések (autóbusszal az égbe, vers Justynához, Katyn, 

tavaszi fűégetés), melyek révén kitágul a versek horizontja és a mély életigazságok egyedi módon 

fogalmazódnak meg: 
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     már mindent 

     mint poggyászt feladtam 

     ujjaim közt csak a jegy maradt 

     beszálló kártya- boarding pass 

     hívnak az égbe a gate nr 16-on át 

         kézipoggyász 
 

Egyéniségéből és műveltségéből fakadóan sokat foglalkozik az egyetemes kultúrával, irodalmi 

rájátszásaival felidézi azok értékeit (Ikarosz, Ariadné fonala, Mona Lisa, Kis Herceg), és 

rákényszeríti az olvasót, hogy átgondolja az ősi példák mának szóló üzenetét. A festő szemével látja 

a világot, amit szavakkal is rögzít (Alla prima, a hó csendje), a pillanatnyi benyomás 

érzékeltetésére minden érzékszervet mozgósít (az illat színe).  

 A gondolatok jó formára találtak a szabadversben, és a személyéhez köthető 

impulzionizmusban. Ewa Maria Zelenay versei ugyanis az impresszionizmus sajátos változatát 

képviselik: a belülről fakadó lelki impulzusok nyernek formát bennük. Alkotói módszere könnyen 

érthető: egy konkrét helyzetből, élményből, tárgyból indul ki, de az asszociációk révén ezeket 

magasabb régiókba emeli. A vers befogadóján is múlik, ki meddig jut el az „ég” és „föld” közötti 

távolságban. Veszteség és nyereség azonban kiegyenlítődik a kötetben, és életszeretete, vidám 

egyénisége válik győztessé. Aki így látja a körülötte lévő embereket és világot, az nem is adhatja 

meg magát! Különleges időjátékában szervesen kapcsolódik össze a múlt, a jelen és a jövő ebben az 

egyedi levegőjű, a költői ént pontosan hordozó kötetben: 

 

     vers Justynához 

 

    Justyna Moniuszko stewardesnek, aki 2010. 04.10-én 

    meghalt az elnöki gép Smolensk melletti katasztrófájában 

    

     így mondta: mama, futnom kell! 

 

      rám vár az ég a magasban… 

      rám vár az ég széltében 

      rám vár az ég a mélyben 

      nézd csak…. Repülök! 

 

     így mondta: mama, ne sírj! 

 

      az égen tiszták a felhők 

      az égen gyors a szél   

      az ég tágas nem halok meg… 

 

      ….mama! 

 

 A versek magyar fordítását Szilágyi Szabolcsnak köszönhetjük, aki elkötelezett hídépítője a 

lengyel-magyar kapcsolatoknak. Diplomataként, újságíróként, szépíróként, zenészként, a 

Mosolyrend nagyköveteként eddig is mindent megtett a közös ügyért, legfontosabb írásai 

olvashatók a Magyar Elektronikus Könyvtárban. (Részletesebben a Személyes irodalom című 
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írásomban foglalkozom vele, ami honlapom vakbarát változatán, a Martinákné Kiskönyvtára 

részben található.) Most nagy bátorsággal új vizekre merészkedett, hogy e versek eljuthassanak a 

magyar olvasókhoz. A kötet azt bizonyítja, nemcsak lengyel nyelvtudása volt elegendő a feladathoz, 

képes volt a női lélek megjelenítésére is. Költő és fordító ilyen szintű együtt munkálkodása pedig az 

olvasókat gazdagítja: akár az égen repkednek, akár a földön araszolgatnak, eljuthatnak a 

csillagokhoz…. 

 

 

 



 

50 

Comenius versei magyarul 
 

  

 A XVII. század Európa fejlődésének legellentmondásosabb korszaka a feltörekvő polgárság 

és a még mindig erős feudális rend közötti harc miatt. A hollandok és angolok önállósulását, az 

örökösödési háborút, a Habsburgok és a törökök elleni küzdelmet öldöklés, pusztítás, nyomor és 

pestis kísérte. Az élet minden területét ellentétek szabdalták: ellentét volt az urak és szolgák, 

nemesek és polgárok, egyházak és tudomány között, a különféle egyházak egymással is vitatkoztak, 

s az egyházakon belül is voltak nézetkülönbségek. Ebbe a korba született bele a cseh Comenius 

Amos Janos (1592-1670), az említett események tanúja és átélője. Alacsony származása ellenére 

tudása révén Európa tekintélyes alakjaként közismertté vált, könyveiben kifejtett ( Az elnyomott 

szegénység égbe kiáltó panasza, Az emberi dolgok megjavításáról, Fizika, Nagy Didaktika, Orbis 

Pictus stb.) pedagógiai, filozófiai és tudománytörténeti munkássága máig ható. Hogy eközben 

szépirodalmi kísérletei is voltak, hogy verseket is írt, arról már kevesebb szó esik.  

 Pedig Comenius még egyetemistaként megtanulta a versírás lényegét, s pályája elején 

hosszú éveket szánt arra, hogy az ide kapcsolódó cseh hagyományokat felkutassa és rögzítse. Feltett 

szándéka volt a cseh irodalmi nyelv kialakítása, melyhez a gyökereket is szükségesnek tartotta. A 

cseh költészetről írott műve elméletileg és gyakorlatilag összefoglalta a cseh nyelv prozódiai 

lehetőségét a rímes és az időmértékes verselés formáiban. Példáit azonban az antik irodalomból és a 

cseh nyelvű vallási költészetből hozta, saját kísérleteiről szót sem ejtett, mert az Orbis Pictus képes-

verses mellékletei mellett megszülető vallomásait nem tekintette irodalomnak. Bár szívéből jövő 

gondolatokat fogalmazott meg bennük, nem foglalta önálló kötetbe, csak a megjelenő írások 

mellékletébe illesztette azokat. Pedig a témában és formában változatos alkotások éppen olyan 

értékesek, mint agyonelemzett pedagógia és filozófiai írásai. 

 Nekünk két verses kötetünk is van: az egyik cseh-magyar, azaz kétnyelvű, sárga külsejével 

és ragasztott belsejével az én kézműves alkotásom. A férjem 70. születésnapjára készült annak a 

sorozatnak 6. darabjaként, amivel összes elemzését, esszéjét és műfordítását összegeztem. A másik 

a Comenius Társaság évkönyvében megjelent versek egy részének különlenyomata, melyeket 

összekapcsoltam a Csillagjáték című verseskötetének darabjaival, és a nyomdában szép kék 

külsővel borították be. Mindkettővel Jancsinak akartam kedveskedni, éreztetni akartam, milyen 

nagyszerű tettet hajtott végre csak úgy mellesleg, félkézzel... Az idézeteket a sárga kötetből 

válogattam. 

 Comenius zaklatott korban élt, így hát zaklatott élet jutott neki, ami telve volt személyes és 

közösségi veszteséggel: 

         Termésed felégetve, városod leverve, 

         száz közül nincs egy, ki bántást ne szenvedne, 

    Oszlopaid ledőltek, nincsen már védelem, 

    Folyóid lezúdulnak, rengnek bányák, hegyek. 

           Elégia Tudós Móric, hesseni tartományi gróf 

halálára 
 

  A hite miatt üldözött közösség, a Cseh Testvérek tagjaként gyakran kellett menekülnie, 

miközben elvesztette hazáját, szüleit, feleségét, gyermekeit, kéziratait. De minden veszteségből fel 

tudott állni, újra tudta kezdeni az életét. Ebben emberi tulajdonságai mellett istenhite is segítette, 

költeményeiben ezért is jelentek meg olyan gyakran a biblikus képek. Így emelte a bibliai Mózes 

történetét is a maga számára példázattá: 

 

     Reád vár most a te néped, 

     ne térítsék kísértések,  
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     Irányítsd gondviseléssel 

     biztonsághoz, dicsőséggel. 

       Mózes éneke… 
 

Az emigráció hányattatásai közepette egyre inkább világossá vált számára, hogy hazáját és 

vallásának sorsát csakis a nemzetközi méretekben kibontakozó humanista béketörekvések segíthetik 

elő. Ennek érdekében időnként maga is vállalt jószolgálati utakat, de a megvalósulást valójában 

nem a politikusoktól, hanem egy egységes tudomány, a pánszofia elterjedésétől várta. Tudatában 

volt annak, hogy a béke eléréséhez elsősorban a nevelést-oktatást kell fejleszteni, aminek útját és 

elemeit elméletileg kidolgozta és gyakorlatban is kipróbálta. De arra is rá kellett jönnie, hogy ezen a 

téren sem számíthat gyors győzelemre. Rossz pillanataiban természetesen Istenhez fordult 

segítségért, imái, könyörgései, zsoltárai ezt őrizték meg. Nemcsak napi gondjainak, örömeinek és a 

világ eseményeire való reakcióinak is versben adott hangot túlfűtötten és szenvedélyesen: 

 

     Fogadd kora áldozatom 

     Isten, hogy felébredhettem! 

     Őrizz ma is jobb kezeddel. 

     Távoztass el minden rosszat, 

     védd meg minden szolgálódat… 

      Reggeli ima a szentháromsághoz 
 

 Martinák János Comenius kötetei 14 verset tartalmaznak, amelyek néhány darabjához 

Lengyelországban élő barátunk küldött ócseh nyelvből készített nyersfordításokat, de nem volt 

elégedett velük. Orosz nyelvtudás birtokában 70 évesen néhány hétig tanulmányozott egy cseh 

nyelvkönyvet, majd nekilátott a fordításoknak, hogy megpróbálja tartalmilag és formailag pontosan 

visszaadni Comenius üzenetét. A Comenius Társaság évkönyvében megjelenő írását a költő 

verseiről még a régi fordításokkal illusztrálta, az új változat ezekhez képest sokkal frissebb, 

dinamikusabb lett. Comenius verseit egyébként ugyanolyan prófétai hevület jellemzi, mint 

tanulmányait, amit az a szituáció táplált, amiben élt. Mindezt a barokk költészetet jellemző 

stilisztikai-nyelvi eszközökkel érte el: a halmozással, fokozással, felsorolásokkal megtörte a 

reneszánsz nyugodtságát, kiegyensúlyozottságát, és egy zaklatottabb irodalmat teremtett. 

 A kis kötetben három téma különíthető el: az élet mindennapjainak bemutatása, a 

történelem aktuális eseményei és a gyermekeknek írott dalok. Mindennapjait humanista gondolatok 

uralták: a tavasz szépsége, az aszály veszedelme, az emberi halandóság és az élet isteni céljának 

ellentéte. Verseivel színesítette tudósi és közösségvezetői feladatvégzését, amikor a világról, az 

emberről való gondolatait kifejtette. Egyik legkedvesebb Comenius versemben az ember földi 

életének útját járta végig úgy, hogy annak szépségét, nem pedig a nehézségét hangsúlyozta. 

 

     Nap nap után továbbmenve 

     korban egyre növekedve 

     a világban forgolódunk, 

     lépésenként gazdagodunk. 

      Életünk a világban csak egy vándorút 
 

 Költészetében is nagy szerepet juttatott a gyermekeknek, könnyed dalokat írt / fordított 

nekik, hogy a közös énekléssel megerősítsék hitüket, könnyítsenek nehéz sorsukon, 

megemlékezzenek születésnapjukról, vagy az iskolai prédikáción a katekizmus unalmát ezzel oldják 

fel:  
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     Gyermeki kis szívünk 

     kik neked rendeltettünk, 

     most színed elé lép,  

     fogadd, kérünk énekét. 

      Más gyermekdalocska 
 

 Másik kedves Comenius versemet nem Jancsi tolmácsolta, mert csak latin változatban talált 

rá, de felidézte tanulmányában Gulyás József, régi pataki professzor fordításában. Comenius 

legnyugodtabb éveit Sárospatakon töltötte, ahol Lorántffy Zsuzsanna jóvoltából anyagi gondoktól 

mentes élete volt. Politikai akarat hozta össze Rákóczi Zsigmondot fiatal feleségével, ez a frigy a 

Habsburg ellenes harcok magyar reményeit is táplálta. Ám mindez tragikus hirtelenséggel tűnt el 

előbb az ifjú asszony, majd a nagy terveket dédelgető férj halála miatt. Comenius Zsigmondban 

nemcsak a bőkezű kegyúr elvesztését siratta, saját magát is, hiszen a nemzetközi protestáns 

összefogás vezéralakját látta benne. A temetési ének Comenius költészetének egyik hangsúlyos 

darabjává vált: kedvelt motívuma, a Nap és fény sajátos játéka segítségével emelte Zsigmondot egy 

nemzeti és vallási közösség vezetőjévé, s a záró imarészbe az iskolák fontosságáról vallott 

személyes érzelmeit is beleszőtte: 

 

    S könyörülve ez iskola sorsán, áldva tekints rá, 

    S megmaradott pillérei éltét majd kegyesen nyújtsd. 

    Nem hagyván ezután egy fényünk sem kialudni, 

    Sőt te magad légy minden időben tiszta napunk és  

    Pajzsunk ó, te, dicsőségünk, hogy e könnyteli napra 

    Jobb kor hajnala virradjon ránk! Úgy legyen! Ámen. 

      Elégia Rákóczy Zsigmond halála felett 
 

 Comenius sem úszta meg, hogy az újra fellángoló nacionalizmus célkeresztjébe ne kerüljön. 

A Magyarok Világszövetsége Sárospatakon táblát helyezett el arról, hogy nem cseh-morva 

származású, hanem magyar volt, hiszen minden, ami kiváló, az csak magyar lehet. Martinák János 

nagyon felháborodott az értéknek ilyetén való kicsúfolásán, és verssel figyelmeztetett Comenius 

napjainknak szóló üzenetére, amit a kétnyelvű kötet nyitányaként magam is felhasználtam: 

 

     Hitted: a lángoló föld fölött, gomolygó ég alá 

     neked kell elhozni a fényt, 

     mely ha elárad az emberszívben,  

     felébreszti újra a reményt, 

     hogy egy országgá lesz újra a világ, 

     hol elárult néped újra békére lel,  

 

     hol az ember az élet öröméért munkál,  

     s végre a létezés igaz örömmé lesz. 

      Martinák János: Comenius pataki szobra előtt  
  

 Martinák János fordításaival, az érték felfedezésével hiányt pótolt, s kijelölte az utat, hogy a 

Comenius kutatásnak milyen irányba kellene nyitnia. Ezt értékelte a Comenius Társaság, amikor 

az emlékplakettel kitüntette. Nagyon büszkék voltunk rá, de igazi élményt munkája közben éltem 

át, amikor egy-egy jól eltalált kifejezés után boldogan szökdécselt a fotel és a számítógépen lévő 

cseh szótár között. Mert az igazi jutalmat a cselekvés öröme hordozza. 
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Diana Gabaldon: Az idegen 
 

  

 Korunk meséit fantasy névvel foglaljuk össze, minden olyan művet ide sorolva, amiben van 

egy kis fantasztikum. Könnyed kalandokat és rejtélyes varázslatokat élhetünk át olvasás közben, 

szórakoztatnak, kikapcsolnak, s ha jól megírtak, el is gondolkodtatnak. Sokáig nem sorolták ezeket 

a szépirodalomhoz, de Tolkien óta nincs ilyen gond, még ha a megjelent művek színvonala eléggé 

hullámzó. De így van ez a magvasabb irodalmi műveknél is. 

 A mai amerikai írók egyik csillaga messziről érkezett az irodalomba. Az Arizónában 1952. 

január 11-én született Diana Gabaldon apja mexikói gyökerű szenátor, anyja angol származású. 

Felnőtt életpályája egyenesen haladt: tengerbiológusi végzettséget szerzett, viselkedésökológiából 

doktorált, és számítógépes szakember lett. Ezután tanárként helyezkedett el az Arizona State 

University-n, férjhez ment, három gyermeket – két lányt és egy fiút - szült, és kutató tanárként 

negyedévenként tudományos dolgozatokat készített. Már ekkoriban rendszeresen írt Walt Disney 

számára népszerű tudományos cikkeket, s gyermekeinek képregényeket. Fia – Sam Sykes néven -  

talán ennek hatására vált fantasy íróvá, akivel közösen készített egy könyvet a mágikus mesékről és 

a modern fantasyk mestereiről.  

 Ám mindezek nem elégítették ki, új kihívásokra vágyott, ezért 1988-ban – kísérletként - ő is 

írni kezdett. Ehhez tárgyként új szakterületet, a történelmet választotta, mint könnyen kutatható 

disciplinát, amiből aztán regényfolyamatának kezdete Az idegen című műve nőtt ki. Eredeti címe 

Cross Stitch volt, amit Öltés az időben címmel lehetne lefordítani, ezt változtatta Jamie becéző 

szavára, azaz a Sassenach-ra, és a folytatások is beszélő címeket kaptak. Trilógiát tervezett és csak 

maguknak szánta ezeket is, de a második rész elkészülte után minden megváltozott: lemondott 

tanári állásáról, hogy átadhassa magát a regényírásnak. 2014-ig 8 rész készült el a tervezett 12-ből.  

 A wikipédia szerint ezek 27 országban, 24 nyelven jelentek meg. Magyarul eddig a sorozat 

első 4 darabja került kiadásra: Az idegen, Szitakötő borostyánban, Az utazó, Őszi dobszó címekkel 

Farkas Veronika, illetve Farkas János fordításában. Az itthoni piaci viszonyok között borsos áron 

mérik, de szerencsére az internetről elolvasható. Az nagyobb félelem bennem, hogy ilyen kiadási 

tempó mellett nem érem meg a történet végét. Pedig kíváncsi lennék rá, hiszen a XVIII-XIX. 

századi történelem nagy kihívásokat jelenthet egy író számára még akkor is, ha az amerikai múltra 

erősebben figyel, mint az egyetemes változásokra. Amerikában talán éppen emiatt népszerű, az első 

részeket megfilmesítették, musical készült belőlük, és utakat szerveznek Skóciába, ahol be lehet 

járni a történet helyszíneit, mert a skót táj önálló szereplője lett regényének.  

 Diana Gabaldon több műfajt egyesített Az idegenben, ami egyszerre történelmi 

kalandregény, romantikus történet, sci-fi és misztikus fantasy. Mindezeket az időutazással vonta 

egységbe, mert izgatta: meg lehet-e változtatni a jövőt, ha tudjuk, mi vár ránk? Az induló helyszín 

azért Skócia, mert egyik egyetemi kollégája lett Jamie Freser és környezetének inspirálója. Egy 

angol nőt, Claire Randellt közöttük helyezte el, s a történet nyomán térben és időben kitárult ez a 

világ. Két idősíkon, 1945-ben és 1743-ban kezdődnek az események, hogy aztán bejárjuk Skóciát, 

Franciaországot, az angol gyarmatokat, és azok önállósulásának útját.  

 A regény népszerűségének egyik forrása a két főhős telitalálata. Rendkívüli találkozásuk a 

titokzatos kőköröknek, a druida hagyományoknak köszönhető. A II. világháború utáni második 

nászútjukon Claire azon keresztülsétálva a háborútól és a portyázó klánoktól sújtott skót Felföldön 

találja magát. Olyan veszélyek, intrikák közé pottyant, amire rámehet nemcsak az élete, hanem a 

szíve is. Kényszerű helyzetében megmentője ugyanis egy lovagias ifjú harcos, aki felszítja a benne 

szunnyadó tüzet. Innentől szinte kettészakítja az az érzelem, ami két különböző férfihoz köti két 

egymással összeegyeztethetetlen életben. Claire és Jamie kortalan szerelme mögött azonban 

kitapintható a világ: a XVIII. és a XX. század.. 
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 Történetüket Gabaldon szórakoztató, izgalmas regényben tárja elénk, amiben mindig ott van 

az időutazás paradoxona: Claire egyszerre tud többet és sokkal kevesebbet, mint a körülötte lévők. 

Már XX. századi énje is telve volt ellentmondással: a háború alatti öntudatos gyógyító szerepéből 

lefokozták egyszerű feleséggé, aki esetleg gyógynövényeket gyűjthet. A sors (vagy az írónő) 

iróniája, hogy abba a századba került vissza, ahol a nők elfogadták a társadalomban kialakult 

hierarciát, a férfi mellett kijelölt helyüket. Kétféle esküvője ezt hordozza: a XX. századi állami és a 

XVIII. századi egyházi szertartás különbsége a korból fakad, de Claire lelkében egységgé állt össze, 

különösen, amikor Anselm atya feloldja a szentségtörés vétsége alól. De időutazó mivoltát 

környezete előtt titokban tartotta, csak Jamie-nek árulta el. A XVIII. században fogant, de a XX. 

században felnövő lányát és annak barátját is csak 20 év késéssel avatta be titkába, mert az 

időutazás a misztikus XVIII. században, s a csodákat nélkülöző XX. században egyaránt sokkoló 

volt. 

 Egyszerre lenyűgöző és rémisztő Gabaldon XVIII. százada. Nemcsak a higiénia teljes 

hiányával, a közlekedés és a kommunikáció elmaradottságával kellett szembesülnie Claire-nek, a 

politikai harcok, a barbár viselkedés, a munka nehézsége, a feleségverés, a boszorkányüldözés és 

vallásos túlzások is nehezen elviselhetők számára. A durva élet ellenére mégis szabadabb volt, ahol 

újra megtalálta önmagát. Minthogy a történetet Claire szemszögéből éljük át, több szálat nem is 

bontott ki az írónő, de így is lenyűgözően sokszínű a kép. A 27 éves nő gyorsan beilleszkedett, 

eleinte érzett zavarát flegma és humor mögé rejtette, mert 23 éves lángoló vörös hajú, kék szemű, a 

mindennapokban is kiltet viselő férje iránti érzelmek átsegítették a nehézségeken. Háborús 

ápolónőként megszerzett tudásával új világában is kivívott egyféle tiszteletet, s környezetét lassan 

igyekezett átformálni, bár jó néhány ötletével keltett feltűnést. A gyógyfüvekről való, XX. századi 

ismereteit kiegészítette az indiánok mindennapi tapasztalataival, bár azzal nem gyógyító, hanem 

boszorkány hírébe került, ami bizony abban a korban nagy veszélyt hordozott. Aztán a terhes 

Claire - Jamie kérésére - a cullodeni csata előtt visszatért a XX. századba, Frank Randallhoz, aki a 

lányaként nevelte fel Bree-t, de feleségének csak nehezen bocsátotta meg kilengését. Claire orvosi 

diplomát szerzett, praktizált és Frank halála után, amikor kiderült, hogy Jamie nem esett el a 

csatában, újra átsétált a kőkörön, majd lánya és annak szerelme is követte őt.  

 Gabaldon ezt a folyamatot ábrázolta, néha aprólékosan, néha elnagyolva. Jamie börtönbeli 

megerőszakolást sokkolóan részletezve mutatta meg, de ezt ellensúlyozta a szerelmesek őszinte és 

odaadó kapcsolatával. A regény erotikus jelenetei finomak, sejtetőek, nem sablonosak, belefér a 

nevetés, a bénázás és a pirulás is. Az író azonban tudja, hogy ez a viszony kivételes, ezért 

ellenpontozta hőseit. Így vált fontos szereplővé John Randall, aki a XX. századi férj, Frank Randall 

őse, s bár hőseinket számtalanszor és durván megalázta, Claire mégis vigyázott az életére, nehogy 

Frank létét kockára tegye. De Lord John Gray alakjával ellensúlyozta a szadista Randallt, és 

történetét a sorozaton kívül 5 novellában és 3 regényben tovább is gondolta. Claire ellenpontja 

pedig Geillis Duncan, a lázadó skót nacionalista lett, a másik időutazó, aki azért ment vissza, hogy 

megváltoztassa a történelmet és semmilyen módszertől nem riadt vissza célja elérése érdekében.  

  Mi a titka Gabaldonnak? Nekem az időtlenséget megidéző lenyűgöző stílusa és humora 

tetszett a legjobban. Álljon itt két példa ennek illusztrálására, még ha így kiszakítva azokat a 

szövegkörnyezetből, nem mutatják meg az egész  értékét:  

 

  Jamie, mint pár nappal korábban megtudtam, soha nem sajátította el a 

fél szemmel 

  kacsintás tudományát. Ehelyett ünnepélyesen pislogott, mint egy nagy, 

vörös bagoly. 

 

  Egyszer sötétben kelni, hogy kalandra induljunk, az elviselhető. Két nap 

alatt másod- 
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  szor, annak már mazochizmus szaga van… 

 

Szerettem, ahogy hősei A mának elég a maga baja - bölcsességével élték életüket, meg a történelmi 

fordulatokat, jellemüknek megfelelően reagálva azokra. A rendkívül szimpatikus két főhős mögé 

olyan emberi tablót állított, melyekkel a kor lelkét is visszaadta. Tetszettek leírásai, bár az interneten 

ebbe sokan belekötöttek. A másságot hangsúlyozó skót akcentusa elmaradása miatt sok kritika éri 

magyar fordítóit, akik egyszerű fogalmazással hidalták át azokat, s emiatt feltehetően Gabaldon 

nyelvét is szegényebbé tették. De mindezekért kárpótolt a regényfolyam pezsgése, a fenséges skót 

táj szépségének megmutatása.  
 Hogy mindezek alapja, a többszörös időutazás lehetetlen? Mégis ez adott alkalmat ad az 
írónőnek arra, hogy elmondja véleményét a világ dolgairól, az emberi kapcsolatok értékéről, 
barátságról, szerelemről, erkölcsről, hitről, igazságról és igazságtalanságról, a családi kötelék 
fontosságáról. A XXI. század meséje úgy egyesíti magában a lehetőségeket, mint a korábbi 
századok tették, ha azok képtelenségét már elfogadtuk, ez sem lesz nehezebb. Mert ha forrásokra 
épül, akkor sem a valóság, csak annak égi mása, azaz irodalom, ami szórakoztatva emlékeztet 
bennünket emberi mivoltunkból fakadó jogainkra és kötelezettségeinkre.   
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Ken Follett Évszázad trilógiája 
 

 Az irodalomnak is megvan a maga arisztokráciája királyok, hercegek grófok leosztásban, és 

pórnépe, ahol van ugyan különbség a gazdag- és szegény paraszt, vagy a zsellér között, de 

valamennyien a közízlést szolgálják ki. Mondhatjuk, hogy a XXI. századot a kép, s nem a könyv 

uralja, de magyar szakosként beleborzongok abba, hány „fényes elme” tépte magát feleslegesen, 

mert az e század gyermekei többnyire már csak a pórnép írásaiból válogatnak. Aztán egy idő után 

megértettem e folyamat lényegét! Mindenevőként szeretem az irodalmi arisztokráciát, de ha 

kikapcsolódni vágyom, nem szégyellem a könnyedebbnek, felületesebbnek tartott olvasmányokat 

sem, hisz nem lehet örökké kaviáron élni. Nyugdíjasként sem tudom a tanárt elzárni magamban, 

érdekel a lektűrírók titka, mit adnak az olvasóknak, hogy őket még így falják?! 

 Kenneth Martin Follett (Cardiff, 1949-) angol író  aki történelmi kalandregényeivel és 

politikai krimijeivel a világ bestseller listáit negyven éve 150 millió eladott könyvvel vezeti. 

Lavinia és Martin Follett négy gyermekének legidősebbjeként Walesben született, 10 éves korában 

Londonba költözött a család. Vallásos szülei eltiltották a filmektől és a tévétől, ami elől az 

olvasásba menekült. Filozófiai tanulmányai után először újságíró lett szülővárosában, ahol családot 

alapított, aztán visszatért Londonba: eleinte újságíró, majd egy kis könyvkiadó vezetőjeként 

pénzügyi gondjain akart enyhíteni, amikor írni kezdett. Néhány sikertelen krimi után 1978-ban a Tű 

a szénakazalban című könyvével szerezte meg azt az elismerést, ami ma is az élmezőnyben tartja. 

Politikai érdeklődése nemcsak könyveiben van jelen, az 1970-es évek óta az Angol Munkáspárt 

aktivistája, így ismerkedett meg második, politikus feleségével, aki rövid ideig kulturális miniszter 

volt. Hazájában pezsgőszocialistának hívják, mert szocialista nézetei ellenére kedveli a luxust. 

Szabadidejében lelkes basszusgitáros, és alkalmanként fellép egy ír folk együttesben is, ahol 

balalajkán játszik.   

 Először A katedrális című történelmi kalandregényével találkoztam, melynek megírásához 

a Vitoria-Gasteiz spanyol katedrális adta az ihletet. A kisváros lakói hálából a főtéren felállították 

életnagyságú szobrát, hiszen a könyv sikere az ottani látogatók számát is megsokszorozta. Az ebből 

készült filmsorozatot Magyarországon forgatták, a XII. századi ócsai templom tökéletesen felidézte 

azt a kort. Később trilógiává bővítette középkori történeteit az Idők végzetéig és A tűzoszlop című 

regények megírásával. Izgalmas regényei a XII., XIV., XVI. században játszódnak, történelmileg 

hitelesek, miközben ármány és szerelem, hűség és árulás mozgatja hőseit ugyanúgy, mint a mai  

embereket.  

 Az Évszázad trilógia a mi XX. századunk bemutatása történelmi kalandregény formájában. 

Valójában sokszoros családregény ez: két angol, egy német, két amerikai és egy orosz család három 

nemzedékének sodró lendületű történetén keresztül válunk a nagy történelmi események részeseivé. 

Lenyűgözött az, ahogy hőseit ezekben elhelyezte, hiszen térben és időben távoli eseményeket kellett 

összehangolnia. Az öt család tagjai – és a hozzájuk kapcsolódók - mindenféle nézetet magukban 

hordoznak, nemcsak egymással vetélkednek saját nemzetük fiaként, néha a családon belül is 

ellentétek húzódnak, melyek szinte feloldhatatlanok. Ken Follett azonban valamilyen formában 

összebékíti és kiegyenlíti őket. 

 Az első rész, A titánok bukása a század első 20 évének felkavaró rajza. A pompás 

jellemrajzok segítségével megismertet bennünket a kulcsszereplőkkel, és azt is megmutatja, hogyan 

sodródott bele Európa és az USA az első világháborúba. Az angol Fitz Fitzherbert gróf és húga, a 

szüfrazsett Maud, az angol testvérpár: Ethel és Billy Williams, a német Walter von Ulrich, az 

orosz testvérek, Grigorij és Lev Peskov, és az amerikai diplomata, Gus Dewar sorsa ezer szállal 

kapcsolódik egymáshoz szerelemben, barátságban, politikai és gazdasági ellentétben, vagy úr-

szolgai kiszolgáltatottságban.   

 A második rész, A megfagyott világ magyar címe félrevezető, mert valójában a század 
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legforróbb éveit mutatja be 1930-as évektől 1947-ig. A főhősök helyzete megváltozott, s mellettük 

már aktivizálódott a második nemzedék is. Grigorij Peskov az orosz forradalmi vezérkar tagjává 

vált, sajátjaként nevelte fel öccse fiát, Vologyát, aki magas rangú elhárítótisztként fizikus 

feleségével az orosz atomprogramot szervezte, Ánya nevű lánya egy KGB-s vezető feleségeként 

ikreivel vigasztalódott. Lev Peskov gátlástalan amerikai üzletemberré vált, aki felesége és lánya 

mellett szeretőt tartott. Margától született fia, Greg politikusként irányította az eseményeket, akinek 

félvér gyermeke révén a néger polgárjogi eseményekbe is bepillanthattunk. Lev elkényeztetett 

lánya, Daisy első férje, Bubi Fitzherbert mellett fasisztává, a háború alatt Londonban önfeláldozó 

mentőssé vált, majd Ethel szociáldemokrata politikus fiának, Lloyd Williams feleségeként 

megtalálta saját helyét. Gus Dewar gyermekei, Woody és Chuck politikusként és katonaként élték 

meg az amerikai történelem eseményeit. Maud – bátyja által kitagadva - Walter feleségeként a 

legyőzött németek sorsát vállalta: férjét a nácik agyonverték, gyermekei közül Erich előbb nácivá, 

majd kommunistává lett. Lánya, a nagyon tehetséges Carla, akit apja miatt nem engedtek tanulni, 

nővérként nemcsak egy zsidó orvos segítője lett, az ellenálláshoz is utat talált. Magához fogadott 

egy zsidó árvát (Rebeka), felnevelte az orosz katonáktól kapott zabit (Walli), és a frontról hazatérő 

férjének is szült egy gyereket (Lili), akikből egymásra figyelő, összetartó családot alakított ki. 

 A harmadik nemzedék történetét a trilógia harmadik része, az Örökkévalóság küszöbén 

című hordozza, ami a hidegháború és a Szovjetunió összeomlásának története – de ezt a címet sem 

tudtam igazán értelmezni. Daisy lánya, Ewa Williams színésznő lett, a vietnami háború elleni 

fellépése miatt az USA-ban ellehetetlenítették, de Angliában  nagy sikert aratott. Az NDK 

fogságában élő Carla gyermekei közül előbb Walli disszidált, hogy híres zenésszé válhasson 

Amerikában Daisy fiával, Dave Williams-szel, és Woody lányával, Beep Dewarral. Walli terhes 

barátnőjét, Karolát szülei kitagadták, Carla fogadta be, és felnevelte unokáját, Alice-t.  Fogadott 

lánya, Rebeka is elmenekült a stázi zaklatása elől és politikussá vált az NSZK-ban. A szétszórt 

család - a berlini fal leomlása előtt – csak a Balatonnál találkozhatott. Woody másik gyermeke, 

Cameron az FBI kétes akcióinak lett a részese. Greg félvér fia, Georg jogot végzett, a Kennedyek 

stábjában és a polgárjogi mozgalmakban vállalt aktív szerepet, s Obama elnöksége idejére 

magánéletében is nyugalomra talált. Az orosz vonalat Ánya ikrei zárták: Gyimka a Kreml belső 

döntéshozói között a haladás vonalát képviselte, Tánya a TASSZ riportereként az ellenzék egyik 

láthatatlan segítőjeként járult hozzá a váltáshoz.   

 Ken Follett pontosan tudja, hogyan kell a szálakat úgy bonyolítani, hogy azok széles 

tömegek számára legyenek izgalmasak. Főhősei szerethető karakterek, hús-vér emberek, nem 

bonyolultak, és mindegyiknek van egy-egy kissé sematikusnak tűnő ellenpontja. De a legjobbat 

hozzák ki magukból, mozgassa őket a hatalomvágy, az irigység, a szerelem, vagy a bosszú. Hősei 

nemcsak átélték a történelmet, őket is alakítják az események, s a trilógiai végéi mindannyian 

hosszú utat jártak be. Mivel kulcsszereplőinek a legváratlanabb helyen és eseményen kell 

összekerülnie, a regények cselekménye kissé kusza, szerkezete aránytalan. De ezt ellensúlyozza 

azzal, hogy a nagyívű családtörténeteket izgalmas tablóba foglalta, amelyekben pontos korképet és 

társadalomrajzot adott, miközben szórakoztató olvasmányával az ismeretterjesztést is magas szinten 

művelve értéket közvetített.  

 Ken Follett regényei számosak: a wikipédia 30-t tart számon, melyek magyarul is többnyire 

megjelentek, s korunk szokása szerint többet megfilmesítettek. Ha írás közben alkalmazott is 

bizonyos sémákat – a középkori trilógiájában ez jobban feltűnt, mint ebben –, az olvasó nem 

tévedhet el a gyors váltásokkal dolgozó regényfolyamatban, mert mindegyik karakterét pontosan 

kidolgozta, egyénítette. Sajátos írói módszeréről az egyik vele készült riportban vallott: az íráshoz 

szükséges kutatómunkát szakemberekkel végezteti, s amikor kész a regény, először történészek 

lektorálják, s javaslatukra, ha szükséges, át is írja azokat. Excel programot használva külön 

nyilvántartást vezet aktuális szereplőiről, ezzel a gép is besegít sorsuk alakításában, és irodájának 

16 fős stábja pedig leveszi a vállárról a felesleges terheket, csak élveznie kell az életet és az írást. 
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Hát ilyen a XXI. század egyik népszerű írója…. 
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Bán Béla: Az esperes 

(Budapest, 2018) 
 

 

 Bán Béla (1934-) a Magyar Rádió riportere a rendszerváltás időszakában – családi okok 

miatt – kocsmáros lett Óbudán, ahol közösségteremtőként vált híressé. Amikor 70 évesen, 

nyugdíjasként megpihenhetett volna, előtörtek  szögre akasztott készségei, és írni kezdett. Első 

munkája, a Szamoskéri harangszó című, tökéletes szociográfiai leírás szülőfalujáról: XX. századi 

históriáját építészettörténeti érdekességgel kapcsolta össze, melyből családtörténetek sora 

bontakozott ki. Gyermekei kérésére összegezte felesége, a Felvidékről származó Mojzes Vera 

történetét Szabálytalan életrajz címmel, megmutatva, hogy a politikai döntések hogyan rendezték át 

azok életét, akik vétlen bűnösként éltek, szerettek, gyermeket szültek és neveltek, s észrevétlenül a 

hétköznapok hőseivé váltak. A jobbágy unokája című esszékötetében a gyermekkorról és a paraszti 

munkákról írt izgalmasan: segítségével végigjárhattuk a régi paraszti élet mindennapjait. Riporteri 

emlékeit Amikor a falvak elestek című könyvében elevenítette fel, amiben a visszaemlékezés 

romantikáján túl a közelmúlt magyar történelme rajzolódott ki. A legutóbbi, az Emlék képek címet 

viselő különös játék: fotók és szövegek, melyek nyomán felsejlik a Bán család élettörténete, és a 

világ... 

  Szamoskér elkötelezett krónikásának mindezek azonban csak előkészületek voltak a falu 

történetének regényes megjelenítéséhez, ami Az esperes címet viseli és most készült el. Amikor 

Szamoskér múltját kutatta, nemcsak az élők emlékezetét hívta segítségül, átböngészett és 

digitalizált minden írásbeli dokumentumot, ami aztán tovább mozgott benne. Ebből született első 

szépirodalmi alkotása, Kiss Bertalan esperesről írott dokumentumregénye, ami a falu történetének 

csak egy kis szeletét fogja át. Bár a regény pontos dokumentumokra épült, a szeretet hatja át, hiszen 

Bán Béla a templomépítő Bán Péter leszármazottjaként az ötödik nemzedéket képviseli a 

szamoskériek sorában.  

 A mára lassan eltűnő kis falu történetének ez a kiválasztott része fontos időszak volt: Kiss 

Bertalan volt első megválasztott és önálló papja a falunak, akinek innen, ebből a kis településből 

sikerült elnyernie az egyházmegye legmagasabb tisztségét. Szamoskéri működése pedig nemcsak az 

ottani fejlődés fontos mérföldköve, rajta keresztül bepillanthatunk egy régen letűnt világba is. 

Hősének kiválasztása nem véletlen: Bán Béla is paraszti sorsból emelkedett ki a tanulással, 

hatalmas tenni akarás munkálkodott benne is, mint az esperesben. Az író maga is érezte és átélte 

mindazt a szándékot és azt a dilemmát, ami Kiss Bertalant működtette. Regénye ennél jóval több 

lett: szerelmes vallomás a szülőföldről, egyféle kiábrándulás az emberekből, akik csak addig 

követték papjukat, amíg a saját érdekeik úgy diktálták. De Bán Béla íróként is, csakúgy mint 

magánemberként, optimista, igyekszik mindenben meglátni a jót, a szépet, a továbbvivőt.  

 A 34 fejezetre bontott történet – melyek lényegét a jól kitalált fejezetcímek foglalják össze - 

1863 májusától 1913-ig követi Kiss Bertalan élettörténetét, de az írói teljességigény az utolsó 

fejezetben megajándékozott bennünket fiainak rövid sorsösszefoglalásával, mintegy apjuk 

mentségére, bizonyítandó: nem estek messze a fájuktól. Szamoskér ekkor egy-, másfél utcás, 600 

lelkes kis település volt, kiszolgáltatva a Semjénben lakó Kállay Izabella földesúrnak, aki 

elfelejtkezett a törvények kihirdetéséről, s még mindig jobbágyi sorban tartotta az ott élőket. A 

falubelieknek nemcsak vele, a természet erőivel is meg kellett küzdeniük a mindennapi 

megélhetésért, miközben ki voltak szolgáltatva azoknak. A Szamos 1871-es árvize például jelentős 

károkat okozott, de a haranglábat megmentették azzal, hogy görgőkön a folyótól távolabbra 

helyezték át. A falu egyházi szempontból sem volt önálló, csak lenézett filiája a semjéni 

gyülekezetnek, de a szamoskériek lassan magukra ébredtek, és fellázadtak. Ehhez az első alkalmat 

közös papjuk halála teremtette meg: a presbiterek – a falu választott egyházi vezetői – 1884-ben, 

önállóságra törekedve saját papot választottak. Így került a faluba a vetési parasztfiú, aki 
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Nagybányán volt káplán, pedig aranyszájú szónok, és annak idején kitüntetéssel végezte a debreceni 

teológiát. A 6 jelentkező közül azért nyerte meg a falubeliek szívét, mert olyan volt, mint ők: 

szatmári parasztgyerek, aki megértő lesz velük. 

 A regényből aztán kiderült, tökéletes lett a papválasztás, mert a falu első önálló papja szívén 

viselte nemcsak hittestvérei sorsát, rá tudott hangolódni az ott élő zsidókra, és a mély 

szegénységben élő cselédekre is. Egyetlen szépséghibája volt Kiss Bertalannak, apjával való 

összetűzése, aki nem tudta elfelejteni, hogy fia – a hagyományokat  semmibe véve – engedélye 

nélkül nősült. A megözvegyült Bészler Jozefa ugyan diákkori szerelme volt fiának, de az apja 

szemében idegen és „lyukas”.  A konok vetési parasztember nem tudta ezt elfelejteni, nem 

érdekelte, hogy fiának a felesége igazi társa lett, aki segítette munkáját, míg a tüdőbaj el nem vitte 

őt és kisebbik fiát. Kiss Bertalan együtt nőtt fel a faluval, meg nem alkuvó természete miatt nehezen 

érte el hivatalos elismertetését, de a falu legégetőbb gondjaira gyorsan megoldást talált: új temetőt 

nyitott, s a zsúfoltságot a Fogláron, majd a Fillér utcában kialakított új házhelyek lehetőségével 

oldotta meg. Dinamikus egyéniségével fokozatosan felpörgette a falu életét, néha úgy is, hogy 

ellenükre cselekedett. 

 Kiss Bertalan és a falu történetét ráérősen meséli el Bán Béla, szociológiai pontossággal és 

kedvtelve részletezi   a látható külsőségeket: a falusiak nehéz életét, az azt megtörő szokásokat, 

mint például a karácsonyi kántálást, az árvizek fenyegetésében felébredő szolidaritást, a templom, 

az iskola történetét, a falubeli nők, öregek és gyerekek sorsának alakulását. Lélektani pontossággal 

ábrázolta a feleségét elvesztő férfi elhagyatottságát és magára találásának folyamatát, amiben a 

falusiaknak is nagy szerep jutott. Ez az összhang akkor bomlott meg, amikor Kiss Bertalan – a 

néhai Jozefa ötletét követve - önállóan kezdett gazdálkodni a papi földeken. A vérében volt a 

paraszti munka, de az ellenállás nem amiatt alakult ki: nem a falu hagyományait folytatta, hanem 

gépeket hozatott és azokkal önállósult. De ennek köszönhette 4 év magányosság után második 

feleségét, Vincze Milit, aki 19 évvel volt tőle fiatalabb. Eleinte a gazdatisztje volt, amit a 

kikényszerített házasságkötésük után is folytatott. Munkájával nemcsak megerősítette a papi 

gazdaságot, gyarapodtak is: a ház körüli apró bevételekből házat vett Debrecenben, miközben 

asszonyi feladatát is teljesítette: 7 fiút szült és nevelt fel az ura hathatós segítsége nélkül. 

 Kiss Bertalan időközben ugyanis megyei hírnévre tett szert, aranyszájú szónoklatait máshol 

is szívesen fogadták, időnként saját faluja is nélkülözte emiatt. Zavaros időkben egyházi 

főjegyzőnek is megválasztották, amivel átlátta a vármegye reformátusainak gondját és a vezetőség 

manipulációit. A régi Kér településnév a segítségével vált Szamoskérré, és az Ecsedi láp 

lecsapolásának munkáiban is belekerült szervezőként, amivel a falu földviszonyait változtatta meg. 

A regény különleges részei az erről szólóak, több fejezetet is áldozott e folyamat – korabeli 

dokumentumok alapján történő - bemutatására. Ezek az izgalmas és elgondolkodtató narrációk, 

melyek korabeli dokumentumok visszfényei, kicsit ki is lógnak a regényből, ami műfajilag pedig 

megkövetelné a párbeszédeket, de az író nem tudta elfojtani a benne élő újságírót. Szerencsére 

megtalálta ezek ellensúlyozását a gyakran visszatérő természeti leírásokkal, amelyek e táj 

szépségéről, egyedi mivoltáról vallanak. És ez adott okot a szamoskériek második lázadására, 

amikor az iskola épületének érdekében szembeszálltak a vízügyesekkel és nyertek.  

 A regény a szakadatlan munkáról szól, amiben egy idő után a két főhős már egymástól 

eltávolodva jelent meg. Kiss Bertalan a reformátusok megyei főjegyzőjeként egyre több időt töltött 

a falutól távol, s amikor esperesnek jelölték, a család tudta nélkül döntött annak elfogadásáról. A 

választás közben átéltek ráébresztették ugyan vétkes mulasztására, de már nem volt visszaút. Igaz, 

Mili, aki pedig szeretett volna a faluban maradni, mert nem tudta magát városi környezetben 

elképzelni, hajlandó volt követni őt: miközben megsiratta az állatokat, személyes tárgyaikat, fájó 

szívvel eladta mindenüket. Minden lezárult, csak néhány órát töltött egyedül a kiürített házban a 

már megválasztott esperes és  Szatmárnémeti új református tisztelendője, amikor átgondolta a 

sorsát, s pontot tett a végére. Amikor idáig jutottam az első olvasásban, el kellett mennem sétálni, 
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annyira felkavart. De megértettem, miért is történt így, ez a része a regénynek különösen szépen 

kimunkált: az a belső konfliktus, amit eddig szánszándékkal háttérbe tolt, csak egyetlen 

megoldással oldódhatott fel.  

 A főszereplők mellett Bán Béla sok régi szamoskérit idézett meg regényében, néhány szóval 

jellemezte is őket, ami a megértéshez szükségeltetett. Hiányérzetem csak a házaspár esetében 

támadt, nem mélyítette el igazán kettejük kapcsolatát, a gyerekekkel való viszonyukat. Ha én írtam 

volna meg ezt a regényt, nálam Vincze Mili került volna a történet középpontjába, aki megtűrt 

gyermekből lett az esperes felesége, a gyakorlati ügyek intézője, egymás után szülte  a 

gyermekeket, rendezte a gazdaságot, terjeszkedett, s aztán ott maradt egyedül...mi játszódhatott le 

benne? Ennek útja is még belefért volna mélyebb elemzéssel a regénybe! Tetszett viszont a könyv 

stílusa: az élő beszédet követő mondatok leírásai láttatóak, a párbeszédek elevenek, a tájnyelv 

elemeinek használata segített az időbeli visszahelyezkedésben. S tetszett a szavak mögött megjelenő 

bölcs és empatikus írói én, aki egyesítette személyiségében azokat a felismeréseket, melyeket 

szamoskéri őseitől örökölt. Álljon itt ebből egy nyúlfarknyi ízelítő: 

 

  Megvirradt, mire Porcsalma alá értek. Innen volt kritikus az út. Bele-belenyalt a 

  víz az országútba. Kikerülni nm lehetett, át kellett hajtani rajta. De a víz állandó 

  mozgásban volt, hol árkot vájt, hol hordalékot töltött. Az ott lakottak ismerték a 

  szeszélyét, beszélgettek is vele. Ránéztek a víztükörre, s az válaszolt: erre jöhettek. 

  Egyszer csak ők is elérték azt az árkot. A gazda megállította a lovakat, leszállt a  

  bakról és kutatta a nyomokat. Ha ért hozzá az ember, sokat olvashat ki belőle. … 

  Ez már reggeli nyom, friss a mélyedés. De hogy biztos legyen a dolgában, bele- 

  taposott a vízbe, az elképzelt utat követve. Közben többször oldalra lépett, meg- 

  van-e a szekérszélesség is. Átért a túlsó partra, csizmaszár középig lett vizes a láb- 

  beli. Visszaült a bakra, Berti meg a lovak előtt, megfogja egyikük kantárját, vezette 

  át őket a vízen, követve az apja által mutatott utat… 

 

 Bevallom, engem elvarázsolt Bán Béla az első regényével, de hát én is érintett voltam, 

akárcsak ő. Édesapám a falu 56. portáján, a megosztott Felső utcai házhelyből kialakított Alsó utcán 

nőtt fel Szász József kisbíró gyermekeként. 10 éves korától a mátészalkai polgári iskolában tanult, 

ahova Kiss Bertalan javaslatára küldték el a szülei. Soós Julianna nagyanyám valóban megjárta 

Amerikát, hogy a szegénységből kiemelkedhessenek és a fiait taníttathassa. Apám  először 

Debrecenben, a református kollégiumban szerzett tanítói oklevelet, amit Pesten megfejelt egy 

főiskolai diplomával, melyhez biztosítási ügynökként szedte össze a tandíjat. Sokfelé tanított, 1941-

től 1953-ig azonban már igazgatója volt annak az iskolának Mátészalkán, ahol valamikor maga is 

tanult, és amelynek hatalmas udvarán kezdtem meg én is az életemet.  

 Szerettem Szamoskérben nyaralni nagyanyámnál, édesapám Piroska nevű testvérénél és 

gyermekeinél, a tőlem idősebb unokatestvéreimnél, miközben megismertem a falu lakóit, a paraszti 

életformát. Olvasás közben ezért otthonosan mozogtam a regény helyszínein, illatát is éreztem az 

ottani gyümölcsöknek, mezőknek, folyópartnak: a palajnak, ahova ruhát sulykolni jártunk, a Holt-

Szamosnak, ahol kendert áztattunk. Amikor elkészült a regény, magamra vállaltam a szöveg 

gyomlálgatását, de nem vagyok biztos benne, hogy sikerült, hiszen sokadik olvasásra is magával 

ragadott annak sodra, hevülete, csak arra figyeltem, nem a hibákra. De Bán Béla írói stílusát amúgy 

sem lehet a helyesírási szabályzat paragrafusival mérni, az egyszeri és megismételhetetlen. 

Ugyanúgy, mint Az esperes lapjain felsejlő világ... 

 

.  
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Szilágyi Szabolcs: A béke démonai (Varsó, 2018) 
 

 Az ember szimbólum alkotó lény, amelyekből sajátos világot hoz létre, mert kielégíthetetlen 

vágy él benne a biztonságra, védelemre, ahova a körülötte lévő félelmetes világ elől elmenekülhet. 

Ebben a világban az angyalok és a démonok a jó és a rossz viszonyfogalmai, a képzelet 

szimbólumai, melyek azonban a valóságban gyökereznek és visszafordulva hatnak rá: azokban 

tovább burjánoznak. 

 Szilágyi Szabolcs (1942-) nyírbátori diáktársam, akivel az internet hozott össze, s bár 

személyesen eddig még nem találkoztunk, a rokon léleknek kijáró szeretettel és figyelemmel 

követjük és segítjük egymás dolgait. Élete első felében újságíróként és diplomataként élt, 

elkötelezett írástudóként ezeket az élményeit rögzítette Varsói krónikájában (1986) és a világ 

egyetlen Nobel-díjas villanyszerelőjéről. Lech Walesáról (1989) írott könyveiben. A rendszerváltás 

után - gyermekkorától táplált lengyel barátságának engedve - Varsóban maradt, és új egzisztenciája 

megteremtése után folytatta az írást is.  

 Először a történelem, politika, és a hatalom félárnyékában megélteket rögzítette 2010-ben 

(Visszapillantó tükör I.,II.,III.), és a Magyar Elektronikus Könyvtárban közzé tette azokat. Majd a 

szépirodalomban próbálta ki magát a Fruzsina, hol vagy? (2013) címmel, ami után egymás után 

születtek további regényei és szatírái: Halálvölgy, Svejk, az örömkatona, Hat kicsi hajótörött, Az 

elhárított zenekar, A janicsár visszatér címekkel. Az egyik miskolci könyvkiadó jóvoltából ezek 

aztán egymás után megjelentek könyv formában az egyre népesebb olvasótábor nagy örömére. 

Közben pihenésként verset fordított, Ewa Maria Zelenay költeményei után (Út a csillagokhoz) 

most Grzegorz Trochimczuk verseivel bíbelődik, hiszen ő is, mint a vele egykorú lengyel 

költőtárs,  sokszorosan létezik... 

 Utolsó két regénye nemcsak történelmi érdeklődésének és elkötelezett humanizmusának 

mutatója, olyan terület bemutatására vállalkozott bennük, amiről eddig kevés szó esett, pedig a 

legendás lengyel-magyar barátságnak ez konkrét kifejeződése. Regényeit történelmi forrásokra és 

az eseményekben résztvevők elbeszéléseire alapozta, s mint ilyenek az oral history szép példái, de 

nem tanulmányt írt róla, szépirodalmi feldolgozás mellett döntött, azt remélve, hogy így több 

emberhez  juthatnak el a feltárt tényekből fakadó üzenetei. 

  A Postaudvar titka (2018) a lengyel Honi Hadsereg képzeletbeli tagjának, Antek 

századosnak kalandos története, amikor a II. világháború alatt futárként hozta-vitte a híreket 

Varsóból – Magyarországon keresztül – az emigráns lengyel kormányhoz Londonba. Ha a 

lengyeleket nem lengené be ugyanaz a balsors, mint ami a magyart, romantikus kalandregényként 

olvashatnánk ezt a ragyogó stílusú könyvet, de nem tehetjük, háttér tudásunk nem engedi: ott van 

benne a Hamu és gyémánt című nagy hatású Andrzej Wajda film. Szilágyi Szabolcs most ezt 

folytatta A béke démonai (2019) címmel, melyet konkrét személynek, a Honi Hadsereg 

orvostábornoka, dr Jan Kollataj-Srzednicki emlékének ajánlott, aki a Gestapo akciójában 

Budapesten halt hősi halált. Az egy címmel összefogott két kisregénnyel az író azt bizonyította, 

hogy a háború elmúltával sincs biztonságban a béke, a képzelet démonai testet öltenek a valóság 

rémképeiben és megzavarhatják azt. Ennek bizonyítására két, egymástól távoli teret és idősíkot 

választott ki: 1947-t és 1960-t, melyek mind a magyar, mind a lengyel történelemben fordulópontok 

voltak, és a Honi Hadsereg történetének újabb fejezeteit jelentették.  

 Az utolsó parancs című kisregény főhősét, Artur Kowalskit, a Honi Hadsereg ezredesét 

1947-ben Krosnóban letartóztatták, de a kényszermunkatáborba szállítás közben – csodával határos 

módon, hiszen ő az ellenállás egyik szimbóluma volt – megszöktették. Magyarországra küldték, 

hogy teljesítse az utolsó parancsot: juttassa el a varsói ellenállásnak a háború alatt Londonból 

küldött, de a körülmények miatt akkoriban Budapesten elrejtett valutát. Kowalski azért lett az 

ellenállás szimbólumává, mert 1944-ben sem tette le a fegyvert, partizánharcot folytatott a beözönlő 

oroszok, majd az új rend hívei ellen. Az utolsó feladatra álnéven, veszélyes úton indult, amelyben 
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lengyelek, szlovákok, szlovákiai magyarok segítették. Magyarországra érve először az ott élő 

szlovákok között rejtőzött el, Szarvasról a nyírségi bokortanyákon át jutott Kőbányáig, ahol annak 

idején a dollár és svájci frank küldeményt elrejtették. Küldetését azonban nem teljesíthette, mert a 

nedvesség és az idő felfalta az elrejtett papírpénzeket. Az 1956-os harcoló Pestről tért haza Varsóba, 

ahol élete nem lehetett biztonságban: rablógyilkossággal gyanúsítva letartóztatták, amivel nemcsak 

megalázták, a hősiesség látszatát is elvették tőle. 

 A másik kisregény helyszíne Magyarország, ideje pedig az 1960-as évek konszolidáltabb 

része. A Cilike szerelmes és figyel című kisregény főhőse a előző könyvből megismert, de a 

németekkel elmenekülő kisnyilas fia, Kovás Barnabás, aki  osztályidegenként és család nélkül, 

állami gondozottként , nehéz körülmények között nőtt fel, és jutott el a történelem tanári diplomáig. 

Mindezek olyanra is nyitottá tették, ami mellett a kortársai elmentek. Nyári kirándulásán Varsóban 

hallotta a lengyel Honi Hadsereg történetét az azt jól ismerő professzor asszonytól. Doktori 

disszertációjához kutatva a levéltár polcán felfedezte a Honi Hadsereg tagjainak névsorát. Az 

iratcsomó ugyan bontatlan volt a háború óta, de még ennyi év után is veszélyt rejtett az abban 

érintettek számára, ezért Varsóba akarta azt vinni.  A levéltárban dolgozott a városi párttitkár lánya 

is, akivel egymásba szerettek. Cilike korábban az egyik állambiztonsági tiszt szeretője volt, aki 

kijevi tanulmányait befejezve azért érkezett haza, hogy a kapcsolatot felmelegítse. Barnabás elárulta 

Cilikének, mire készül, s Dániel is kiderítette Barna és Cili kapcsolatát. Megzsarolta a lányt, aki 

hogy mentse apja karrierjét, feleségül ment régi barátjához. De szerelme életét a figyelmeztetéssel 

sem   tudta megmenteni, mert a Katowicéig  eljutó Barnabást átadták a magyar ávósoknak, akik 

hazahozták, elítélték hazaárulásért és börtönbe került. Szilágyi Szabolcs azonban a maga módján 

igazságot szolgáltatott hőseinek, az ávós tiszt, Darvass Dániel ebül szerzett jószága, Cilike 

Moszkvában szerelmes lett és elvált a férjétől, Barnabás pedig a börtönben kitanult asztalosság 

révén megtalálta önmagát.  

 A két kisregény hátterében a háború utáni évek magyar és lengyel mindennapjai állnak, 

amelyet – régi szokásához híven – az apró elemekkel hitelesen idézett meg a szerző: amikor Rákosi 

Mátyás szelleme még a legbensőségesebb családi kapcsolatokba is beletenyerelt….. Narrációja 

mindkét történetben kiegyensúlyozott, a fordulatos cselekményt olvasmányosan mondja el, 

melyben a leírások, párbeszédek arányosak, a jellemek kidolgozottak. A történelmileg hitelesen 

felidézett évek mögött ott vannak a mindennapi élet apró eseményei a maguk rejtett dimenzióival, 

melyekben szabadon szárnyalnak a szerző gondolatai, ismeretei, érzései, s ezek teszik az egész 

könyvet nagyon emberivé. Azonban a szálak összekapcsolódnak, s mindegy, hogy Magyarországon, 

vagy Lengyelországban járunk: az NKDV tartja kézben az ügyeket. A hatalom erőszakos, 

képviselői itt is, ott is azt gátlástalanul kihasználják azt saját érdekeikért is, a kisembert csak az 

árnyékban megbújó apró emberi figyelmességek segíthetik embersége megőrzésében.  

 A démonok ugyanis, melyek a mitológia szerint az emberek és az istenek között állnak, béke 

idején is képesek a tudat befolyásolására, megszállják az embereket, s rajtuk keresztül hajtják végre 

tervüket. A fennen hangoztatott békés együttélésben is ott voltak a háború démonai, melyek a 

hidegháborúig vezettek, mert 1945-ben nem hidak épültek, hanem falak, amelyeket a tudatlanság és 

az ebből fakadó közöny megerősített. Szilágyi Szabolcs nem aktualizált, könnyedén folyó szövege 

mindvégig a meghatározott történelmi keretek között maradt, de írásával arra figyelmeztetett, hogy 

ezek a démonok ma is körülöttünk vannak, ha nem figyelünk, elszabadulhatnak. 

 A két kisregény egyszerre lett folytatása A postaudvar titkának, amikor bizonyos szereplők 

– pl. Antek - történetét lezárta, s egyszerre lett új történet, amikor a béke törékenységéről beszélt. A 

kötet külső formája is ezt segítette. A műszaki szerkesztés - most is, mint a korábbi könyveknél -  a 

szerző fiának, Szilágyi Andrásnak a munkáját dicséri, s ő rajzolta a kifejező címlapot a béke 

szimbólumaként jegyzett fekete-fehér békegalambról, melynek ellehetetlenülését a magyar és 

lengyel színek vékony kis csíkja akadályozza meg. A nyomtatás itthon, a miskolci 

Könyvműhelyben készült, aminek munkatársai a finom papírral, a szép nyomdai kivitelezéssel, azaz 
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a külcsínnel nemcsak jócskán megemelték a belbecs értékét, hanem a külföldön élő szerző helyett 

magukra vállalták a könyv továbbítását is. Köszönet érte. Könyves polcomon ezzel 7-re emelkedett 

a Szilágyi Szabolcs regények sora, büszke vagyok szerzőjükre, aki nemcsak elmélkedik a békéről, a 

Nemzetközi Mosoly Lovagrend egykori alkancellárjaként, magyar képviselőjeként tesz is érte, 

melynek az írás csak egyik kimenete.



 

65 

Martinák Jánosné: A Bárókert rabja 

(Sárospatak, 2016) 
 

 

 Czóbel Wilhelmina Éva (1855-1947) néven anyakönyvezett, a gyermekkori becenevet – 

Minka - írói álnévként használó költő és író érdekes színfoltja a magyar irodalomnak. Nyilvános 

iskolába nem járt, de a gróflányt angol, francia és német nevelőnők vették körbe Anarcson, a kis 

szabolcsi falu közepén lévő udvarházban. Bebarangolta Európát, a Sorbonne-on és Berlinben 

egyetemi előadásokat hallgatott, nyelvtudása és érdeklődése jóvoltából olyan műveltségre tett szert, 

amivel még a férfiak között is kevesen rendelkeztek akkoriban. Kíváncsisága volt a legnagyobb 

titka, sokszínűségének az lett a forrása. Hithű katolikusként közel került a buddhizmushoz, 

Freudhoz, Schopenhauerhez, Nietzschehez. 8 éves kora óta írt csak úgy magának, belső 

szükségletre, majd harmincas évei közepétől - alig negyedszázad alatt  - 6 verseskötetet, két 

regényt, egy novelláskötetet és két drámai költeményt jelentetett meg.  A család tönkrement, 

Trianon után ő is visszaszorult az anarcsi Bárókertbe díjnyertes kutyái, méhei és borai társaságába, 

ahol a megélhetésért kétkezi munkát végzett, miközben a modern magyar irodalom első darabjait 

itt, a világ végén születtek meg. A nyugatosok tudtak róla, de nem fogadták el, mert gróf és nő volt, 

a konzervatív Petőfi Társaság pedig akkor vállalta fel, amikor a legmodernebb írásai születtek. 

Mindezek miatt az irodalom határterületére szorult. Hosszú életidő adatott neki, de költői-írói híre a 

végére elenyészett, kiadatlan kéziratai a háború viharaiban eltűntek, megjelent könyvei nehezen 

hozzáférhetőkké váltak.  

 Gimnazista korom óta ismertem őt, de igazi felfedezésére csak nyugdíjasként adódott 

alkalmam, amikor elhatároztam, valamilyen formában visszacsempészem őt az irodalomba. 

Anyaggyűjtés közben aztán megerősödött ez az elhatározásom: Margócsy József 

szöveggyűjteménye, Czóbel Minka kézírásos dedikációja megerősítette szándékomat, Németh 

Ványi Klára Anarcsi boszorkányok című könyve meg feltüzelt: be kellett bizonyítanom, hogy a 

forrásoknak van másféle olvasata is. Ennek egyik eredménye lett a róla írott novella-regény, melyet 

férjem 75. születésnapjára szántam ajándékként... 

 A mű eredetileg a Szivárvány címet viselte, ezzel akartam érzékeltetni Czóbel Minka 

sokszínűségét, amihez a mottót József Attilától vettem: A hetedik te magad légy… Ennek 

szellemében 6 novellát vázoltam fel magamnak, melyek élete színterein és fontos kortársain 

keresztül jelenítették volna meg őt, miközben magamról is vallhattam volna. De az elkészült 

oldalak után rájöttem, hogy ebben a formában Czóbel Minka nagyon háttérbe szorul, ráadásul a cím 

is félreértésekre adott volna lehetőséget. Ezért változtattam meg A Bárókert rabjá-ra, kiemelve 

élete stabil helyszínét, ahol felnőtt, ahova hazatért, s ahol az utolsó évtizedeket töltötte. Az új mottót 

Marcel Prousttól kölcsönöztem, ami jobban kifejezte szándékaimat és az írásaiban ezer alakban 

elrejtőző Czóbel Minka lényegét: A felfedezés igazi varázsa nem abból áll, hogy új helyeket 

ismerjünk meg, hanem hogy más szemmel nézzünk. De az eredeti mottó sem tűnt el teljesen, egyféle 

játékos számmisztikával végig uralja írásomat. 

 Kezdettől fogva kétkezes formában gondolkodtam, a novella-regény műfajt és szerkezetet 

ehhez választottam. Tanulva múltam hibájából próbáltam kevesebbet markolni: kilenc időszakot 

emeltem ki életéből, melyeket a Pókháló című novellájában megismert epiplokéval és verseivel 

kapcsoltam egybe. (Sajnos, a novellák egysége miatt azok grafikai részére nem figyelhettem, 

remélem, ezt megbocsátotta nekem szerzőtársam.) Bár egyik olvasóm szerint a legérdekesebb 

részeknél hagytam abba az etűdöket, de azt hiszem, azzal, hogy átjárnak a szereplők egymáshoz, 

sorsuk tovább folytatódott és a lehetőségek szerint le is zárult. Ugyanakkor a novellák önmagukban 

is megállják a helyüket, ha az olvasó eléggé ismeri az azokban megjelenő szereplőket. (Hát igen, 

kicsit intellektuálisra sikeredett, műveltség hiányában füstként elszállnak a legszebb részei...) A 

novellák címét azon Czóbel művek közül választottam, melyek költői-írói útjának fontos állomásait 
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jelentették. Mindegyik részben megjelent valamilyen formában Anarcs, ami számára a falu közepén 

lévő otthont, a megnyugtató Bárókertet jelentette, miközben a világ először lassan kitárult, majd 

bezárult számára. Ezek segítségével különleges tér- és időbeli utazásra indultam Czóbel Minkával. 

Három falu határában című novellában a gyermekkorral, a szülőkkel és a családdal ismerkedtünk, 

akikkel eljutott az Alpokba. Az apa- és anyaórák örömével, majd a nevelőnőkkel ráérzett a tudás és 

az írás örömére, de azt is felismerte, mi azoknak a hátránya. 

Miter menyasszonyával kilépett az otthon védettségéből, Mándokra, Dolhára jutott el, mi pedig 

megismerkedhettünk a sorsát befolyásoló barátnőkkel: Sennyey Elzával, Dégenfeld Bertával, 

Büttner Helénnel és azzal a világgal, amibe beleszületett. 

Tükrökről, szobákról című novella központi helyszíne továbbra is a Bárókert, de Kende Juliska és 

ifj. Teleki Sándor esküvője miatt Minka nyírségi kirándulást tett, majd nővére érdekében 

Zemplénbe utazott unokatestvérével, Vay Sárival, aki ekkor már Vay Sándor néven újságíróskodott. 

Kassán tisztelgett a fejedelem előtt, akinek hamvait akkoriban hozták haza Törökországból. 

Pán macskái novella helyszíne Nagyőr (és a Tátra), testvére (István) otthona, ahol a festő 

Mednyánszky Lászlóval és az író Justh Zsigmonddal találkozva élete nagyot fordult. Ebben a 

részben jutott el Kiskartalra is, Dégenfeld Berta új otthonába, ahova Büttner Helén is befogadást 

nyert.  

Az erdő hangja című novellát  – a könyv szíveként – középen helyeztem el és nem kommentáltam, 

ezzel kizárólag Czóbel Minka belső utazásává válhatott ebben az utazásban, ahogyan azt 

megálmodtam.  

Lélekvándorlás  című novella egyik helyszíne Justhék alföldi otthona, Szenttamás, majd anyja 

anyagi segítségével fél évet Párizsban tölthetett, ahol nagy hatást gyakoroltak rá a szimbolista, 

impresszionista költők és festők, és Polignac ötlete alapján francia nyelven közös könyvet 

készítettek Büttner Helénnel.  

Donna Juanna című novella helyszínei  (Anarcs, Mándok, Pest és Párizs) nyereségeinek és 

veszteségeinek történetét hordozzák. Bebocsátást nyert a Wohl-nővérek, Fesztyék, és a Telekiek 

irodalmi szalonjába, a Petőfi Társaságba, de rá kellett jönnie, valójában sehova nem illik be: 

irodalmi munkáival minden körön kívül maradt. Justh halála után még vendégeskedett Polignac 

gróf Loire menti birtokán, de az irodalom és a világ ezután lassan bezárult számára.  

Boszorkány-szerelem című novella anyja halála utáni helyzetet rögzítette: Anarcson élt Büttner 

Helénnel és megözvegyült nővérével, különcségük miatt boszorkányoknak tartották őket a 

falubeliek, akikkel nagyon megromlott a kapcsolatuk. Rokoni látogatásra még eljutott Pfalzba, de 

az első világháború kitörése után már csak veszteségeit számolhatta (Vay Sári és Mednyánszky 

halála, bezártsága). Mindezeket csak részben enyhítette a Büttner Helénnel közös szentföldi 

zarándoklata.   

Álmok kertje életének utolsó szakaszát rögzítette, amikor csak nagy ritkán jutott el Anarcsról Pestre, 

megöregedett, barátnőit elvesztette, a kommün, az újabb háború, és az azt követő új világ még 

nehezebbé tette életét, és a Bárókertet is fenyegette. Egyetlen üde színfolt életében ekkoriban Kiss 

Margit tanárnő látogatása volt, aki róla írta doktori értekezését, de valójában a világ számára már 

meghalt, amikor történetét a magam módján befejeztem. 

  Így lett novella-regényem egyféle időutazássá Anarcstól Anarcsig. Az egyes részeket ketten 

írtuk Czóbel Minkával: megidéztem mintegy félszáz versét, prózai művét, naplórészletét, s kedvem 

szerint simult össze kettőnk szövege. Remélem, Czóbel Minka üzenetei megtalálják a mai 

olvasókat, a XXI. század emberét is, és megérzik: érdemes erre a törékeny, ám gazdag lélekre 

figyelni, mondanivalója számunkra is sok fontos tanulságot hordoz. Az, hogy Czóbel Minka 

nemcsak megajándékozott soraival, de ihlető társam lett írás közben, sorsom nagy ajándéka: az ő 

magaslatára tudtam emelkedni. Bár világa távol állt tőlem, segített abban, hogy empatikusan 

szemlélhessem történetét, s ezzel olyan hangulatot teremthessek, amivel nemcsak a sorait, a korát is 

megidézhettem. Hogy ne törjem meg a novellák egységét, csak a kötet végén soroltam fel a 
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beillesztett versek címét, és hogy megadtam azok forrását is, nemcsak filológus-énem diktálta, 

hanem az a vágy, hogy olvasóim kedvet kapjanak a további kutakodásra.  

 Czóbel Minka alkalmat adott arra, hogy néhány kiválasztott kortársával is foglalkozhassak, 

az őt körülvevő nők ugyanis a maguk jogán is érdekesek voltak. Büttner Helén festőként a női 

alkotók lehetőségéért küzdött, Dégenfeld Berta első amatőr női csillagászunk volt, akiről -  

elismeréseként - csillagot neveztek el. Teleki Sándorné Szikra néven a korszak írónője, a magyar 

feministák egyik vezetője, akiknek nemcsak szavazati jogukat köszönhetik a mai nők. Vay Sándor / 

Saroltát zempléni költőként már régen számon tartottam, emberi alakjának megrajzolásával ki 

akartam menekíteni abból az egysíkú megítélésből, amiben eddig részesült. Sennyey Elza és 

Mednyánszky Miri kontrasztként került melléjük, mert bár a korabeli női szerepből ők is többet 

hoztak ki, mint az átlag, a maguk korlátait – tehetség hiányában -  nem tudták átlépni. Maricsku 

(Sochor Mária) figurájának kidolgozatlansága miatt mentegetőzöm egy kicsit, pedig kedves alakja ő 

a regényemnek, de a források a cselédekről nagyon szűkszavúak. A Minka életében szerepet játszó 

férfiakat (Czóbel Imre, Czóbel István, Forgách László, Justh Zsigmond, Mednyánszky László, 

Jókai Mór és Polignac) ezekkel a nőkkel ellensúlyoztam, s ezzel talán a női egyenjogúságért 

folytatott harc nehézségeiből is megmutathattam valamit. A magam üzenetét tolmácsolandóan 

néhány olyan személyt is becsempésztem a történetbe, akik segítségével Anyukámat, egyik kedves 

tanáromat, barátaimat jeleníthettem meg. Ez azonban annyira rejtve maradt, hogy az érintettek 

maguk sem igen vették észre, de én tudom, hogy ott vannak, s emiatt az a bizonyos hetedik is egyre 

szivárványosabban ragyoghat.  

 E történet írása közben igyekeztem ragaszkodni a forrásokhoz, s csak akkor látogattam el a 

fantázia birodalmába, ha a hiányokat másként nem tudtam kitölteni. Szerencsémre, az a szürreális 

világ, ami hősömet körülvette, segített ebben. Tudatosan csak három esetben tértem el a valóságtól:  

Dégenfeld Bertát emberibbé tettem két gyerekkel, az engem felnevelő Duchnovszky Magdából 

feministát csináltam, és Zsuzska kutyánkat megajándékoztam az irodalmi halhatatlansággal, mert 

megérdemelte. Berta esetében legnagyobb a csalás, hányt is a szememre az egyik Dégenfeld kutató, 

de Anyukám maga is abban a korban élt, 10 éves korától – Jánkon élő családjától távol - Pesten járt 

iskolába, diplomát szerzett, amivel 7 évig csak a vajai Zichy grófoknál kapott nevelőnői állást. Ha 

nem is volt harcos feminista, belefért abban a szerepbe, amit rábíztam, s ezzel – bár már nem tudja - 

megköszönhettem neki mindazt, amit értem tett. 

 Hálás vagyok Czóbel Minkának is, hogy ezzel a feladattal rám talált és három éven keresztül 

olyan szellemi izgalomban tartott, amivel kikerülhettem a nyugdíjasokra leselkedő unalom csapdáit. 

Nem lettem íróvá, sem irodalomtörténésszé, csak kirándultam a Parnasszusra és megéreztem az 

alkotás örömét. Ráadásul külsejében és belsejében tetszetős könyv lett a Martinákné Kiskönyvtára 

25. darabjából, amit azzal háláltam meg, hogy majdnem 200 példányban ajándékként szétszórtam a 

nagyvilágban. Persze, csak a tőlem karnyújtásnyira lévő részében, de eljutott a kedvemre való 

szakmai írások szerzőihez, akiktől sokat loptam, Anarcs néhány mai lakójához, akik ugyanúgy a 

Bárókert rabjai, mint neves elődjük, és rokonaimhoz, barátaimhoz, tanítványaimhoz, hogy 

felélesszem Czóbel Minkát Csipkerózsika álmából. Arra hiába vártam, hogy elemzést írjanak A 

Bárókert rabjáról, néhány lelkendező mondat azonban megszületett róla, s az írás közben rám 

találó lebegés öröme is az enyém maradt. Ennél többre ma már nincs is szükségem... Unberufen. 

Sorry. C est moi….
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Halotti beszédek 

 

 Magyar nyelvemlékeink legbecsesebbje a Halotti beszéd és Könyörgés, mely az 1200-as 

évekből származik, és Európa legrégebbi összefüggő nyelvemlékeinek egyike. A Pray - kódexben 

található emlékünket 1772 óta ismerjük, a benne előforduló 90 szó alapján már egy korabeli 

nyelvtant össze lehet állítani. Bár ez egy latin szöveg szabad átköltése, de az eredeti mintát csak a 

Könyörgés követi, a Halotti beszéd önállóan meséli el a bibliai bűnbeesés történetét és annak 

következményeit. Ez a becses irat nagy hatással van magyarságtudatunkra, egy-egy sorát, 

kifejezését ma is idézzük, és gyakran tér vissza költői evokációkban is. Ezek közül emeljük ki 

Kosztolányi Dezső és Márai Sándor verses beszédét, s hasonlítsuk össze: mennyire őrzik az eredeti 

mű hangulatát és mivel viszik azt tovább? 

 A prédikáció eredete a Bibliáig nyúlik vissza, mint középkori műfaj, tanító célzatú volt, a 

gyönyörködtetés még alárendelt szerepet kapott benne. A szöveg két, jól elkülöníthető részből áll: 

az első a tulajdonképpeni beszéd, a másik egy kötött, liturgikus szöveg, melytől a pap nem térhetett 

el. A beszéd a holttestre való utalással kezdődik 

 

   Látjátok feleim szümtükhel mik vogymuk.  

   Isa pur es chomu vogymuk. Menyi miloszt- 

   ben terümtevé eleve miü isemüküt Ádámut 

    és oduttá vola neki paradicsumut házoá... 

majd a közös sorsot, a bibliai bűnbeesés történetét egyetlen lendülettel mondja el szerzője. Ezután 

egy általános értelmezéssel Ádám vétkét az egész emberiségre kiterjesztette, s visszatért a 

kiindulóponthoz 

 

   isa, es nüm igy ember mulhatjá ez vermöt, 

    is mend azhoz járou vogymuk... 

De a magyar fordítás érzékletesebb, mint a latin eredeti volt, hiszen az ismeretlen pap elvont 

teológiai kérdésekhez nem értő, egyszerű embereknek készítette művét. 

  Az evokációkban azonban már nem a bibliai történet felidézésére esik a hangsúly, hanem a 

búcsúztatásra, mint pszichológiai és mint kommunikációs helyzetre. Közös bennük, hogy a 

búcsúztató egy közösség nevében szólal meg, akik számára az egyedi halál példává válik. 

"Okuljatok..." Az is közös bennük, hogy mindvégig folyamatos kapcsolatban vannak a hallgatókkal: 

a megszólításokkal, az odafordulásokkal, a többes szám első személy ("mi") használatával a 

sorsazonosságot jelzik. De az új helyzet egészen más lehetőségeket tartogat Kosztolányi és Márai 

számára. 

 Kosztolányi Dezső utolsó, Számadás című kötetének egyik legnépszerűbb darabja az 1933-

ban írott Halotti beszéd, melyet egy közeli ismerősének halálára készített, s benne a halált, mint 

általános emberi sorsot jelenítette meg. A címmel, a benne lévő felszólításokkal a nyelvemléket 

idézte fel: "Látjátok feleim...", "édes barátaim". De míg az ismeretlen középkori szerzetes a bibliai 
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történettel a halál elkerülhetetlenségét igazolta, Kosztolányi nem a halál rettenetéről szól, hanem az 

életről, az ember méltóságáról, megismételhetetlen csodájáról. Ez a vers központi gondolata: 

    Ilyen az ember. Egyedüli példány. 

    Nem élt belőle több és most sem él. 

 

 Kosztolányi versének ez a része is evokáció, Czóbel Minka (1855-1947) Microcosmos 

című versének közvetett idézetekkel: toposzokkal és motívumokkal való megidézése. Az Anarcson 

élő, de a modern magyar irodalom kezdetét jelentő költőnőt a nyugatosok nem vették komolyan, 

mert grófi származék és nő volt. Talán Kosztolányi volt ebben a kivétel, aki a személyes ismeretség 

révén ráérzett kivételes személyiségére, aki a misztikum, az álomszerűség, a finom légiesség 

világában találta meg a szabadságot, s a valóság elemeit használta a világ rejtett összefüggéseinek 

megmutatására. Kosztolányival barátnőjénél, a Pesten élő ifj. Teleki Lászlóné szalonjában 

találkoztak, aki Szikra néven maga is írt és a magyar feminizmus első vezetőinek egyike volt.  

 A Microcosmos című vers is halotti beszéd, de Czóbel Minka nem utal első 

nyelvemlékünkre, nem tudhatjuk, ismerte-e? Közeli ismerősét a romantika én- és értékszemléletével 

búcsúztatta: 

 

    „Mit is jelent sok közül egy egyén?” 

    „Milliók közül egy egyes virág?” 

    „Lesz szín is,  fény is, de már soha többé 

    nem az a szín, és már nem az a fény...” 

    „Hát van a fán egyforma két levél?” 

Czóbel Minka falevele a makrokozmosz világfája, melyben az én világa elkülönül és 

mikrokozmoszként megismételhetetlenné válik.. A fény a tisztaság, a kiválasztottság jelképe, a szín a 

fény megjelenési formája. Czóbel Minka is, mint a Halotti beszéd, a végességet a vallásos 

üdvösségtannal ellensúlyozta, bár a vers végén megjelenő kérdésével annak igazát is 

megkérdőjelezte.  

 Kosztolányi nem vette át a vallásos gondolkodást, csak a többit a felidézett toposzokkal, s a 

végkövetkeztetésük is közös: minden halál olyan értéket semmisít meg, ami soha többé nem lelhető 

fel sem a végtelen térben, sem a végtelen időben: 

   Szegény a forgandó tündér szerencse, 

   hogy e csodát újólag megteremtse. 

Mert minden ember, ha nem is nagy, nem is kiváló, különös, kiismerhetetlen világ, halála a 

világmindenség pótolhatatlan vesztesége. Ezt a gondolatot emelte ki  Kosztolányi az első szakasz 

végén a megrövidült sorok furcsán ható csilingelésével, melyben a rímek önálló életre keltek, s a 

szövegből kiszakadva újabb jelentést hordoznak: nincs már - kincstár / a föld - összedőlt. Ezzel a 

sajátos összecsengéssel fokozta az értékveszteséget, s a természeti katasztrófa tragédiáját idézte fel. 

A halott alakját – mint Czóbel Minka – ő is apró, jelentéktelen, hétköznapi mozaikokból rakja 

össze, az apró képekből állt össze az autonóm személyiség feledhetetlen és megismételhetetlen 
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alakja: 

    A homlokán feltündökölt a jegy,  

    hogy milliók közt az egyetlenegy. 

Kosztolányi felismerte, hogy az embernek, ennek az egyszeri csodának a léte elfér a népmesei 

forma, a hol volt és a hol nem volt közötti röpke pillanatban. Lényének rendkívüliségét pedig nem is 

az élet, hanem a halál emeli ki, az teszi végérvényesen "önmaga dermedt - néma szobrává." Az 

ember, az élet tisztelete és szeretete a költemény legfőbb üzenete, s ez már önmagában is bátor 

kiállás volt az apolitikus Kosztolányi részéről az egyre embertelenebbé váló világban. 

 Márai Sándor Halotti beszéde 1950-ben íródott egészen más történelmi és személyes 

helyzetben. A költő 1948-tól emigránsként élt Európában, majd 1956 után Amerikában telepedett le. 

Lényegében szabad volt, ott és úgy élhetett, ahol és ahogy akart, csak éppen nem volt otthon. A vers 

az emigráns létből következő hazátlanság és kivetettség költői vallomása. Többszörös evokáció és 

allúzió: címe és kezdő sora a nyelvemlékhez, gondolatisága Kosztolányihoz, Vörösmartyhoz és 

Tompához kapcsolta, az ő versüket idézte fel és szőtte tovább gondolatfonalukat.  

 Márai saját példáján keresztül ismerte fel hogy az emigránsnak csak jelene van: múltját 

elvesztette, jövőjét pedig nem láthatja. Két lehetőség közül választhat az, aki elhagyta hazáját: vagy 

belezuhan emlékeibe, és további életét egy álomvilágban éli le, vagy nyelvet és hazát cserél, de 

akkor személyiségváltásra is kényszerül. A költő az első magyar nyelvemléket felidézve szólalt 

meg, de a Halotti beszéd soraihoz azonnal hozzákapcsolta a számkivetettség keservét is: 

    Látjátok feleim szem'tekkel, mik vagyunk.  

    Por és hamu vagyunk.  

    Emlékeink szétesnek, mint régi szövetek.  

    Össze tudod rakni még a Margit - szigetet? 

Márai verse attól kapta különleges feszültségét, hogy lírai hőse váltogatja benne az azonosságot 

jelző "mi" és az önmegszólítást szolgáló "te" nyelvi formáit. Ez a mi - tudat nemcsak a Halotti 

beszédet, Vörösmarty Szózata, Tompa A gólyához című költemények gondolatait hordozza, de az 

emigrációban élő Márai vitázik is a költőtársakkal. Úgy érzi, állításaik az idegen környezetben nem 

érvényesek, mert az otthoniak szívéből kihulltak az emigránsok. S ennél is nagyobb baj az, hogy az 

idegen nyelvi környezetben a magyarságtudat, az 1000 éves múlt, Ady és Bartók - az értékek - mind 

eltűnnek, a világ számukra összevonhatatlan itt - re és ott - ra szakadt: 

   Tűrd, hogy már nem vagy ember ott, csak osztályidegen, 

   Tűrd, hogy már nem vagy ember itt, csak egy szám a képleten. 

A versben a "mi" és a "te" mellé harmadik szólamként felsorakoznak azok az idegenek, akikkel 

kapcsolatba kerülnek az emigránsok, de Márai azt is tudja, hogy "a konzul, a tudós, a pribék és a 

boss" nem érzi át a magyarságból kihulltak keservét, s 

    A pap már spanyolul morogja a koporsó felett 

    "A halál gyötrelmei körülvettek engemet!..." 
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Magukra maradtak, s az elviselhetetlen idegenségnek feloldásában még az Isten sem segít nekik, s 

ez az a veszteség, ami már a személyiséget is megtámadhatja. De a költő tudta, neki itt is kivételes a 

helyzete, az anyanyelvet őrző papként idézte fel a Halotti beszédet és aktualizálta. Az évezredek 

homályából visszaérkező ismert szavak itt is adhattak számára egyféle megnyugvást, egyféle irányt, 

úgy, ahogyan azt a XIII. században valaki megfogalmazta. A hagyományok idegenben is adhatnak 

fogódzókat, de sorsukat ez nem könnyítette meg. Ezért is jutott arra a végkövetkeztetésre, hogy a 

"por ás hamu" állapot még az ember életében is bekövetkezhet, s az keservesebb, mint maga a halál: 

   Látjátok feleim, szem'tekkel, mik vagyunk?  

   Íme, por és hamu vagyunk. 

 Az ember örök témája az élet és halál kérdése. Megszületünk, mi végre: életre vagy halálra? 

Költőink, filozófusaink sokat töprengtek ezen. Czóbel Minka, Kosztolányi az embertelenség közben 

az ember méltóságához menekült, hihettek annak erejében, egyediségében, nem tudtak mindarról, 

ami az emberiségre várt a XX. század második felében. Márai "a kassai polgár" először szűkebb 

pátriáját vesztette el, majd hazáját. Személyében szabad volt, de éltető nyelvi környezetét, azt a 

terepet, ahol szavai éltek, elvesztette. A hazátlanság kínjai közben is próbálta megőrizni nemzeti 

identitástudatát, de ez egyre nehezebbé vált számára, hiszen a Halotti beszéd sorai - vagy 

magyarságtudatunk egyéb hívószavai - az idegen világban keveseket érintettek meg…Nekem első 

nyelvemlékünk sorai akkor váltak személyessé, amikor férjem hamvait körülállva rádöbbentünk: 

isa pur és chomu, s a középkori pap szavaival elbúcsúztattuk őt, tudva: a „microcosmos” „egyedüli 

példány”-át vesztettük el... 
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Blogolok 
 

 Na, nem írok, csak olvasom… A világháló eme izgalmas és szórakoztató találmánya most 

került a látóterembe. Éppen időben, hogy kiélvezzem. Online internetes naplók ezek, amelyben a 

szerzők saját ízlésük, tudásuk, stílusuk alapján írnak könyvekről, filmekről, utakról, a világ 

dolgairól. Az emberben élő információéhség, a közvetlen és gyors hozzáférés követelménye hívta 

életre a ma már önállónak számító műfajt, melyben a tartalom és a forma összekapcsolódik, s 

arculatát írója egyénisége formálja. Sokféle téma uralhatja ezeket a weboldalakat, sem tartalmi, sem 

formai megkötés nem szab határt írójuknak, csak abban közösek, hogy időnként újabb részekkel 

bővülnek. Sajnos, nem mindig a nyelvhelyesség és a míves forma minősíti ezeket, de a 

személyesség, az őszinte hang, a szellemesség, a meghökkentő fordulatok vonzzák az olvasókat, s a 

blogok versenyében az amatőrök is sikeresek lehetnek a profikkal szemben. A HVG Goldenblog 

néven díjat is alapított, melyet sokféle kategóriában osztanak ki évente.  

 Természetesen először az irodalmi blogok nyomába eredtem, s ott is elsősorban a 

műkedvelők izgatták a fantáziámat, még akkor is, ha azok színvonala egyenetlen. Persze, nem 

becsülöm le a hivatásos kritikusok és a szerzők által működtetett blogokat sem, bár azok is nagyon 

eltérő színvonalúak, s jó néhány alkalommal önkritika nélküliek voltak. (Persze az ellenkezőjére is 

akadt példa, a magát szerényen csak Sarah-nak nevező blogoló jövőt bemutató novellája 

világirodalmi szintű disztópia lehetne, ha jobban figyelne a magyar nyelv szabályaira és szélesebb 

körben publikálná…) De a laikus megnyilvánulások azt mutatták meg számomra, hogy az irodalom 

ebben a zűrzavarban demokratizálódott: az olvasók fellázadtak és jogokat követelnek. Bár a 

reklámok miatt – mely az ingyenes tárhelyek velejárója - a blogok többsége egy kicsit üzleti 

vállalkozássá szürkült, de az irodalom szépségéről, élményéről így is sokat elárultak. Meg az 

emberről: írókról és blogolókról egyaránt, s vénségemben is még mindig erre vagyok a 

legkíváncsibb. Természetes, hogy kedvenceim azok lettek, akiknek írásában megjelent a 

személyiségük.  

 Könyvfikusz, vagy Babó Buca álca a fertődi Németh Rékát takarja, aki középiskolásként 

választotta az önkifejezés eme formáját. Diák és 

 írópalánta – jellemezte magát a bemutatkozásában, s amiért elsőként felfigyeltem rá, az a hangja 

volt: régi sátoraljaújhelyi tizenéves mezős tanítványaim tisztaságát, kíváncsiságát, vágyakozását és 

tétovaságát idézte meg számomra. Többször is nekifutott a blog írásának, emiatt a hamleti kérdés 

nála nem a Lenni vagy nem lenni, hanem a Folytassam? Ne folytassam? lett. De mert az írás, 

olvasás, evés, alvás érdeklődési kör hangsúlyos része az első kettő volt, életben maradt a blog 2013 
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óta mindmáig, pedig ma már soproni egyetemistaként többnyire német nyelven kell helytállnia. 

Sok-sok könyvről olvashattam blogjában, mottója pedig ennél többet ígért: Elveszünk a  

könyvekben, de ott is találjuk meg magunkat. Ezt is teljesítette. 

 Meglepett tudatossága, amivel induláskor megfogalmazta írói hitvallását: Sokat 

gondolkoztam azon, mit is írhatnék bemutatkozásképpen. Egy lány, aki szeret olvasni, és ezt a 

szeretetet másnak is át akarja adni. Nem, ez túl sablonos. Kóbor billentyűzet koptató, aki imád a 

saját világában élni, ezt meg is teremti magának. Ez egy fokkal jobb, de még mindig nem fedi le 

teljesen a valóságot. Gyakran kezdek bele dolgokba, amiket nem biztos, hogy végigviszek. Imádom 

a teát, a csokoládét, a csípős őszi napokat, a frissen hullott havat, és a plüssmedvéket. A könyvillat 

függővé tett és mániákusan tudok könyveket beszerezni, természetesen ameddig az anyagi fedezet 

engedi. 

 Könyvfikusz blogja számomra, aki kicsit nehézkesen tájékozódom a világhálón, első 

pillanattól kezdve egyszerű volt: szerzők szerinti tartalomjegyzéket készített, amelyet kiegészített a 

kiadók szerinti csoportosítással is. Szókeresővel is tájékozódhat olvasója, és önzetlenül felsorolta a 

konkurenciát is: amit követek címszó alatt… Könyvajánlói ugyanazt a szerkezetet mutatják: kis 

felvezetés után a könyvek fülszövege következik, majd a tartalmi ismertetés után jön a 

legértékesebb, a saját vélemény. A kinek ajánlom résszel lezárta az ismertetést, amelyet az olvasói 

kommentek egészítettek ki.  A blognak FB oldala is van, így aztán minden új bejegyzésről azonnal 

értesülhetek. 

 Az a fél évszázad, ami köztünk feszül, nem tette lehetővé, hogy azonos legyen az 

érdeklődésünk, annál is inkább, mert könyvfikusz a klasszikusokat nagyon megszűrte. Hogy ez a 

középiskolai kötelező olvasmányok negatív utóhatása, vagy valami más, nem tudom. De találtam 

közös pontokat és üde 

 stílusával a tőlem távol eső szerzőket és témákat is fogyaszthatóvá tette. Elgondolkodtatott, például 

azon, hogy én vajon miért nem írtam még Jane Austenről, aki az egyik nagy kedvence, s én is hívei 

közé tartozom?! És segített is, hiszen az utóbbi hónapok olvasmányainak egy része az ő listájáról 

került ki.  

 A halvány lila alapú, minőségi külsejű Akarsz-e játszani? bloghoz is az irodalmi részek 

vezettek, maga cím is Kosztolányi Dezső verséből származik. De Ürmös Bea játéka ennél jóval 

több és bonyolultabb. Informatikusként olyan technikai trükköket tud, amit csak hetek után tudtam 

megfejteni, és nemcsak az irodalomra koncentrál. Érett és sokszínű egyéniségét már bemutatkozása 

előre vetítette: Író. Utazó. Fotós. Könyvmoly. Álmodozó. Örökmozgó. Felfedező. Természetjáró. 

Csokifüggő. Ezen a blogon sok mindenről gondolkodom – társadalmi témákról, tipikus 
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jelenségekről, lélekről, karrierről, egészséges életmódról, boldogságkeresésről, minimalizmusról. 

Az életről. Írok hangulatokról, érzésekről, személyes élményekről. Hajlamos vagyok az iróniára. 

Nem megoldok és megválaszolok, hanem felvetek és megvizsgálok. Talán felébresztek benned 

valamit. Blogja pontosan ezekről szól, egyszerre szórakoztató és elgondolkodtató módon. 

 A húszas évei végén járó szerző vagányságával, gondolkodó lényével és jó stílusával fogott 

meg. Igaz, több tapasztalata volt, mint könyvfikusznak, hiszen – amint az a blogból kiderült – 

három városban, két országban, két kontinensen élt már. Évek óta férjnél van, aki nemcsak az 

életben, utazásaiban is társa, és közös blogjuk is van angol nyelven Qur Wanders címmel. E blog 

menüje egyéniségének megfelelően széles horizontú: a Lélek-Társadalom-Utazás-Életmód-

Könyvek-Történetek-témakörök ezt jelzik. Az először rátalálóknak kedves meglepetésként egy 

csokorba összegyűjtötte a neki és az olvasóknak kedves bejegyzéseket, szókeresőjével 

összekapcsolt fontos dolgokat, s  technikai tudása segítségével átjárhatóvá tette az írásokat. Első 

perctől kezdve játszótársának éreztem magam, hiszen a szubjektív, de tartalmas bejegyzéseket 

mindig kérdéssel zárta: nekem az adott témáról, könyvről, felvetésről mi a véleményem?! Játszik 

velünk, önmagával is - könyvkihívása ennek szép példája – és 3 éve tartó rendszeres 

jelentkezéseivel uralja önmagát.  Ennek a blognak is van FB oldala, s függővé váltam: amikor egy-

egy új bejegyzését elolvasom, s a hozzácsatolt saját készítésű fotóban kigyönyörködöm magam, 

megszépül a napom. 

 

 Az Akarsz-e játszani blog sokszínűségével nyűgözött le. A véletlenszerű kapcsolódások után 

a tematikus olvasás következett, abban is elsőként az utazásait próbáltam végigjárni. Irigykedtem is 

persze, hiszen 74 évesen már aligha lesz ilyen kalandokban osztályrészem, de leírásaival és fotóival 

– ami másik szenvedélye - egyedi virtuális élményekhez juttatott. Kevés szóval sokat tudott 

mondani a tényekről, miközben saját élményeit is megosztotta:  ... ötletek, tippek, élmények… vagy 

csak merengések arról, hogy mit jelent és mivel tesz gazdagabbá minket az utazás. Talán az 

irodalomban előrébb járok, mint ő – magyartanárként ez szégyen is lenne, ha nem így lenne – de az, 

hogy ő is figyel a női szerzőkre, tetszett. Hogy nemcsak a klasszikusok könyvei, versei között 

keresgél, jelzi: ebbeli kíváncsiságát a középiskolából hozta, de igénye van a megújulásra. Szeretem 

írásai finom humorát, iróniáját és öniróniáját, ezekkel első perctől levett a lábamról. De 

legizgalmasabbak számomra filozofálásai lettek: tudatos, élete elején álló kíváncsi emberként sejtett 

meg olyan igazságokat, amelyek előrevivőek a személyiségfejlődésben. Most új témára talált, a 

babavárás örömére, amivel most, amikor hozzám már lassan a dédunokáim közelítenek, egy kicsit 

előkészíthet engem is új szerepemre.  
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 Örülök, hogy ilyen gyöngyszemre akadtam: egy fiatal rokonlélekre, aki könnyebbé teszi 

számomra a mindennapokat. Bár én csak grafomániásként tartom számon magamat, de az írásról 

való vallomását akár én is leírhattam volna: ...elmélyíti bennem az élményeket, tapasztalatokat. Írás 

közben szűröm át őket magamon, és gyakran írás közben tudom meg őket másképp látni, mint 

korábban. Néha kifejezetten az a gyanúm támad, hogy én csak írva tudok alaposan, mélységében 

végiggondolni dolgokat. (Ezen írások java része sosem lesz publikus, önmagam és a köz nagy 

megkönnyebbülésére.)  De hogy mindez mégis nagyon fontos, ahhoz Anthony de Mello szavait 

idézte: A madár  nem azért dalol, mert valami mondanivalója van. Azért dalol, mert dala van. 

Valahol arról is elmélkedett Ürmös Bea – mert névvel vállalja gondolatait - , hogy az írás és a 

szerző nincsenek látható kapcsolatban, hogy nem lehet azokból kihámozni, milyen is az egyénisége. 

Erre azonban saját blogja a cáfolat: a sorok mögül ki-kivillan az a lány, aki nyitott szemmel jár, 

felfedezi az élet csodáit, véleménye van a körülötte lévő világról és rendíthetetlenül járja a maga 

útját, vállalva annak minden terhét és örömét. Remélem, még sokáig 

olvasgathatom izgalmas bejegyzéseit a tiszta örömről, mely túlcsordul benne(m) és szavakba 

formálódik.  

 Természetesen, nemcsak kettőjüket fedeztem fel, bár ilyen elementáris hatással egyik sem 

volt rám, amihez érdekes személyiségük, különleges világuk, egyedi stílusuk, helyes magyarságuk, 

jó helyesírásuk, ízléses és áttekinthető blogjuk is hozzájárult. Nem véletlen, hogy a személyes 

kontaktust is megkerestem velük, szeretem magam köré gyűjteni az ilyen embereket. És nem 

hagyom abba a további kutatást sem, mert éppen a blogok sokfélesége az, ami élményt ad, s ami 

végül elvihet valami egészig, ami ennek az új világnak a megfejtését hozhatja meg számomra. 

 Mire ez az írás megszületett, rájöttem, valójában én is blogolok, még ha eddig ez nem is 

tudatosult bennem. Amikor  megújult honlapomon – már csaknem 40 ezer olvasóval a hátam 

mögött - a nagyok közé befurakodtam, nagy viccesen azt hittem: nem tudom kivárni, hogy az 

irodalomtörténet felfedezzen. Valójában a bennem működő rendrakási szándék irányított erre, meg 

az eltelt évekkel egyre inkább háttérbe szoruló értékközvetítői vágy. Nyugdíjasként – tanítványok 

nélkül – már csak vendég vagyok kisunokáim XXI. századában, de olyan sok jó dologgal 

találkozom, aminek örömét meg akarom osztani másokkal. Így hát a ezen a portálon – remélem, 

még sokáig - gyülekeznek az irodalomhoz lazább szálakkal kapcsolódó bejegyzések, mert én nem 

egy írónő vagyok, csak egy író nő, aki örömét leli a billentyűzet simogatásában, az önkifejezés ezen 

nagyszerű eszközében, s erre szeretné sarkallni azokat is, akik rátaláltak írásaira. 
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Nora Roberts hősei mindig párban… 

 

(A Kulcs trilógia és a Chesapeak-öböl tetralógia összehasonlítása) 

  

 Hú, Nora Robertset olvasok, ennél mélyebbre már nem is mehetek...- fedtem meg magamat 

az első könyvénél, mert úgy tudtam a szerzőről, hogy csak egy bestseller iparos, aki nem a 

legjobbakat, hanem a legjobban eladhatókat írja. Ez az előfeltevés sokáig távol is tartott regényeitől, 

de nyugdíjasként, amikor a fiamtól kaptam egy e-könyv CD-t, több írását elolvastam, és 

felülbíráltam sznobságomat. Nora Roberts valóban ontja magából a könyveket, ma már vagy 150 

regénye forog közkézen szerte a nagyvilágban, tízből film is készült. Írói receptje is elég egyszerű: 

egy csipetnyi misztikumot kever a valósághoz, amivel megteremti azt az ideális világot, amiben 

valamennyien szívesen élnénk. Ezzel vált a romantikus lelkek édesanyjává, és a szórakoztató 

irodalomban megszerzett előkelő helyét ezzel tudja megtartani több, mint négy évtizede…. 

 Eleanor Marie Robertson néven 1950. október 10-én – Matyi születésnapján - született 

Silver Springben (Maryland) négy fiútestvér mellé. Szülei ír felmenőkkel rendelkeztek, s az átlagos 

amerikai életet élték. Ezt adták át lányuknak, aki korán férjhez ment, és otthon nevelte gyermekeit. 

Mikor azonban 1979-ben egy hóvihar hőnapokra elzárta a külvilágtól, megváltozott az élete. 

Unaloműzőként történeteket kezdett írni, amelyek sikereseknek bizonyultak. Az egymás után 

megjelenő írásai révén közismertté vált, és magánélete is megváltozott: új társra talált, újabb 

gyermekei születtek. Nagyon sokszor nyerte el a RITA-díjat, ami a romantikus regények 

legrangosabb amerikai elismerése, és évtizedek óta ott van a legnépszerűbb 100 ember listáján 

azzal, hogy regényeiben kutatja, bemutatja és dicsőíti az emberi érzelmeket. Krimiket is ír Robb J. 

D.  álnéven, de azokból nem olvastam még egyet sem, mert a műfajért nem lelkesedem... 

 Izgalmas történetei kitalált világban játszódnak, de mindig ott van mögöttük a régi vagy mai 

amerikai valóság  jellegzetes tárgyaival, slágereivel, aktuális történéseivel. Hősei sorsát – akik 

között gyakoriak az ír származásúak - izgalmas fordulatokkal mutatja meg. Kedveli a 

családregényeket, szívesen ír egymással összefüggő trilógiákat, mert úgy véli, így teljesebb képet 

adhat az emberi sorsokról. Regényeiben nem marad csak a valóság talaján, misztikus elemekkel 

keveri azokat, hogy az emberekről mondhasson el valamit. Angol nyelvtudás hiányában fordításban 

olvastam írásait, de többször találkoztam a Nora Roberts könyvek ajánlásában azzal a fordulattal, 

hogy egyszerű nyelve miatt alkalmas nyelvgyakorlásra. Írásaira valóban jellemző a könnyed, 

egyszerű stílus, amivel azonban jól szórakoztatja olvasóit, ha azok a szürke hétköznapokból 

szeretnének egy kicsit kikapcsolódni.   

 Kedvencem a nehezen leírható című Chesapeake öböl lett, ami négy kötetben járja végig a 

családi és baráti összetartozás útját három testvér és egy unokaöccs történetének segítségével. 

Fiútestvérei jóvoltából szeretettel formálta hősei alakját, hiszen – mint ahogy egyik nyilatkozatában 

olvastam – Két választásom volt: vagy szeretem őket, elismerem értékeiket, és megteszek mindent, 

ami tőlem telik, hogy megértsem őket, vagy sikoltozva elmenekülök. De az általam ismert regényei 

többségét lelkiekben gazdag nőkről írta, akik gyakran vörös hajú, zöld szemű szépségek. Hogy ez 

azért van így, mert őket ismeri jobban, vagy mert őket célozza meg közönségként, vagy mert sokra 

tartja őket, nem tudom. Talán mindhárom együtt, de mögöttük ott van biztosan az az írni szerető 

asszony, aki élvezetet talál abban, amit csinál...  

 Összehasonlításomhoz itt most A Kulcs trilógiát választottam, ami egyike a „legyőzhetetlen 

hármasainak”, és a misztikus motívum ellenére egyike legvalóságosabb történeteinek. Melory 

Price, Dana Steele és Zoe McCourt átlagos huszonéves amerikai lány egy átlagos amerikai 

kisvárosban, akik azon a napon, amikor elvesztették munkájukat, meghívást kaptak a város fölé 

magasodó Harcos Orma kastélyba. Kiválasztottak lettek, hogy segítsenek kiszabadítani a Lelkek 
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Ládájába zárt félig ember, félig isten lányokat, akik már 1000 éve ott sínylődnek. Az elrabolt lányok 

történtét egy ír meséből vette át az írónő, de az azt megszemélyesítő Rowena és Pitte hús-vér 

emberek, pedig ők a bűbájosak. (Nora Roberts ezt a következő módon finomította: Mindnyájan 

bűbájosak vagyunk, de van, aki tudja, van, aki nem…)  A művészlelkű Melory A Fény kulcsa, a 

könyvtáros Dana A tudás kulcsa, a fodrász és gyakorlatias anya, Zoe A bátorság kulcsa, azaz a 

szépség, az igazság, a bátorság megtestesítői ugyanúgy, mint az elraboltak. A lányok – bár nagyon 

különböztek emberileg és társadalmilag - a kulcskeresés közben összebarátkoztak, kitalálták a 

Passziót, a közös műhelyt, ami nemcsak az önállóságot, de a megélhetésüket is megteremtette. 

Természetesen a feladatot sikerrel oldották meg, közben önmagukra és a párjukra is rátaláltak. És 

boldogan éltek…., mint a mesében, mert hát mesék ezek is, csak felnőtteknek szólóak. 

 Cameron, Ethan és Phillip más-más ok miatt került bajba tizenéves korában. Életük e nehéz 

időszakában találkoztak az orvos-tanár házaspárral, Stella és Raymond Quinnel, akik nemcsak 

örökbe fogadták és felnevelték a fiúkat, megerősítették őket a legfontosabb közösség, a család 

összetartó erejével is. A Hazai vizeken Cameron, a Háborgó tenger Ethan, a Csendes öböl Phillip 

történetét kíséri végig, akiket egy váratlan esemény újra összehozott a Chesapeake öbölben lévő 

régi házban. Anyjuk halála után apjuk egy újabb gyermek, a 10 éves Séth örökbe fogadására 

készült, amikor autóbalesetet szenvedett és meghalt. Kórházi ágyánál összegyűlő fiait megeskette a 

kisfiú felnevelésre, akik ezt meg is ígérték anélkül, hogy a gyermek származásáról kérdezősködtek 

volna  A köztiszteletben álló tanár halála azonban szóbeszédet indított el a kisvárosban: megcsalta 

feleségét, s amikor tanítványa a munkahelyén feljelentette őt  zaklatás miatt, öngyilkos lett. A 

fiúknak így nemcsak Séth szakadt a nyakába, akiért a gyámhatósággal kellett megküzdeniük, apjuk 

tisztasága is megkérdőjeleződött. A dinamikus autóversenyző, Cameron. a csendes halász, Ethan és 

az okos reklámszakember, Phillip átrendezte addigi életét és szavakkal, verekedésekkel kijelölték a 

jövő útját. A régi házban Séth mellett maradtak, hogy segítsék, s megélhetésüket közös hajóépítéssel 

biztosították, amiben mindenki azzal vette ki a részét, amihez értett. Ezt a folyamatot kísérhetjük 

végig a három regényben, melynek összefoglalása a negyedik, a Séth sorsát lezáró Biztos rév című 

lett.  

 Mindkét izgalmas történet attól vált még érdekesebbé, hogy a lányok és a fiúk vállalásuk 

teljesítésében olyan segítőre találtak, akikkel saját életüket is kiteljesítették. Flynn Hennessy, a 

Völgyi Kurir újságírója (nem mellesleg Dana bátyja) neveletlen kutyája, Moe segítségével 

ismerkedett meg Meloryval, és barátai: az író Jordán Hawke Dana, a kereskedőhálózat sikeres 

vezetője, IV. Bradley Vane pedig Zoe párja lett. A Quinn - fiúk is azért tudták a felvállalt feladatot 

teljesíteni, mert a gyámügyes Anna Spinelli, a gyermekkori játszótárs Grace Monroe, Séth 

titokzatos nagynénje, dr. Sybill Griff, és a kisváros virágárusa, Drusilla Bank Cameron, Ethán, 

Phillip és Séth társává vált. Ők az öreg tengerparti házban hangos, zajos nagycsaládként élték meg 

azt az örömet, amit a lányok a barátságban, a Passzióban, és Bradley otthonában találtak meg. 

 Természetesen mindkét regénysor számtalan kitérőt, kalandot tartalmaz, izgalmas 

olvasmányként lépésről – lépésre bontakozik ki a lányok és a fiúk története. Nora Roberts nemcsak 

itt, minden regényében tudatosan párosítja hőseit, akik egyenrangú félként segítik egymást, amivel 

nagyban hozzájárulnak a sikerhez. A családi élet színtere, a vízparti tanya, a madarak látványa, a 

virágok szépsége, a vitorlázás öröme mind a szabadság és összetartozás hordozója, védelmet ad és 

inspirál.  A lányok kisvárosi élete szürkébb, talán ezért is van szüksége az írónőnek erősebben a 

misztikus szálra, ami a fiúk történetében csak az apa – és Séth esetében a nagyanya -  hazajáró 

szelleme képvisel. De mindkettőben közös a következetesen végigvitt story, ami a történet 

kiteljesítése. Séth  könyvében már a a nagybácsik teljes családja megjelenik, mert Nora Roberts 

nemcsak a főszereplőkre, hanem a hátteret jelentő mellékszereplőkre is nagy súlyt fektet. Az 

általam kiválasztott könyvekben kedvtelve részletezte a barátságokat és a szerelmi részeket - ez 

utóbbiak különösen gyakoriak minden történetében –, népszerűségének ez az egyik forrása. De ezek 

között sincs két egyforma, mert ha használ is sémákat, minden történetét egyedivé teszi azzal, hogy 
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a helyzeteket az abban szereplők  érzései formálják. S az írónőt pedig jó érzése óvta meg attól, hogy 

írását pornóvá változtassa.   

  Az ember olyan lény, akinek mindennapi életéhez: a túléléshez és a továbblépéshez újabb és 

újabb impulzusok szükségesek. Civilizált világunk már nem halmoz el bennünket minden percben 

élményekkel, sok a szürkeség, a monotónia mindennapjainkban. De ha olvasunk, talán pótolhatunk 

valamit! A szereplők életét – ha azonosulni tudunk velük – átélhetjük, a leírások szépségét négy fal 

közt is magunkba szívhatjuk, a párbeszédek dinamikája bennünket is mozgósíthat. Persze az 

irodalom teremtett világ, nem a valóság visszatükröződése, de csak azt a világot tudjuk megszeretni, 

aminek van belső igazsága. Ezért fontos Nora Robertsnek regényeiben a valóságalap, amire 

ráépítheti a misztikus vázat. Az emberek és a tündérek, a jó és rossz boszorkányok összeférnek a 

való világgal és egymással történeteiben. Miközben a család, a hagyomány, a természet szépségéről, 

megtartó erejéről beszél, szórakoztatni és segíteni akar,  amit Yeats szavaival meg is erősített: Jöjj 

csak, ó, embergyerek / Várnak erdők, vadvizek / Fogd meg a tündér kezét / Mert a világ gyászosabb, 

mint / ahogy sejtenéd.../  Szerethetővé azzal teszi írásait, hogy szavaival összekapcsolja a valóságos 

alapot és a misztikus felépítményt, regényei így válnak egyszerre földiekké és égiekké. Jó olvasni 

azokat, mert közben egy kicsit maga az olvasó is elvarázsolódik… 
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Kettős fénytörésű prizma 
(Diana Pearson: Csárdás, Kepes András: Tövispuszta) 

 

  

 Diana Pearson nálunk nem nagyon ismert, hetvenes éveiben járó angol írónő, akinek már 

1967-ben megjelent első regénye, és számtalan népszerű sorozatot segített szerkesztőként. 

Tudományos fantasztikus és romantikus novelláival díjakat nyert, és olyan társadalmi 

megbízatásokat kapott, mint például a Romantikus Regényírók Szövetségének (RNA) elnöki 

tisztsége. Az angolszász nyelvterületet igazán két regényével hódította meg: a Csárdás-sal és A 

Barshingkey család nyará-val. Az 1975-ös Csárdás című vaskos könyve a magyarok iránti 

rokonszenvéből fakadt, s Angliában több kiadást ért meg. Itthon alig volt visszhangja, igaz, 

magyarul csak 2011-ben jelent meg Miskolczy Edit fordításában. Pedig ez a családregény 1914 és 

1956 közötti időszak magyar történelmét mutatta be olyan látószögből, ami a magyar irodalomból 

valójában hiányzik 

 Kepes András (1948-) közismert újságíró, sármos televíziós személyiség, aki emlékezetes 

műsorokban (Apropó, Desszert, Oázis, Könyv-jelző, Világfalu) beszélgetett különféle témákról. 

Igazi multikulturális közegben nőtt fel: Budapesten, Bueros Airesben és Bejrútban végezte 

tanulmányait, s lett a bölcsészettudományok doktora. Tanárként külföldi és hazai egyetemeken 

tanított, s három házassága révén színes a magánélete is, lévén 5 lány és egy fiú édesapja. Tévés 

beszélgetései könyv alakban is megjelentek, és a Matt férfiaknak című riportkönyvében a sakkozó 

Polgár lányok titkát próbálta kideríteni. Nagy meglepetést igazán akkor keltett, amikor Tövispuszta 

(2011) címmel első szépirodalmi alkotásával, regényével jelentkezett, amiben az első 

világháborútól a rendszerváltásig, majd átdolgozás után (2017)  az ezredfordulóig követte három 

család három generációjának sorsát. 

 Diane Pearson egy külföldi, aki Csárdás címmel a magyar történelemről írt regényt. 

Mindez már önmagában is különlegesség, még maga az írónő a pimaszság netovábbjának érezte, 

mert nem beszéli nyelvünket. De a munkát alapos anyaggyűjtés előzte meg, ami számára nemcsak a 

szakirodalom tanulmányozását jelentette – amit magyar barátaival megvitatott ,  személyesen is 

bejárta az országot, hogy színeit, ízeit megtapasztalja. E magányos utazásokon készített 

feljegyzéseit is beépítette könyvébe, ahogyan azt az oral history műfaji szabályai megengedték. A 

történet keretét három család adja: a zsidó emancipáció lehetséges útjait járta végig az írónő a 

zsidó-keresztény Ferencz család, a nemesi vagyont elvesztő, majd más-más módon visszaszerző 

nemesekét a Káldyak és Rassayak életével. S körülöttük ott van a magyar társadalom, amelyben 

akkoriban a feudális és kapitalista világ szálai összefonódtak. Olvasás közben világossá válik 

számunkra, hogy a hagyományokból, bátorságból, formalitásokból, abszolút tudatlanságból 

összetákolt építménynek össze kellett omolnia, de a sok elvesztegetett élet miatt megsiratjuk 

sorsukat.   

 Pearson nőként érzékenyebb az erős nőkre, akiknek pozitív és negatív változatával egyaránt 

szembesített Máli és Káldyné alakjában, velük, s a körülöttük táncoló szereplőkkel teszi igazán 

feledhetetlenné a regényt. Romantikusnak szánt történetében igazán szerethető figurákat teremtett, 

bár a kliséktől sem tudott megszabadulni: a jók nála is többet szenvedtek, mint a rosszak. De a 

könyvfolyam varázsát az örök emberi érzések adják, karaktereinek átváltozásait elfogadjuk, és úgy 

éljük át a gyengeség és gyengédség, a vágy és a szerelem pillanatait, hogy az emberséges gesztusok 

hatása alól nem tudjuk kivonni magunkat. Közben Pearson szembesít bennünket az önmagát 

ismétlő történelem tragikumával, a mások megsemmisítésére azonnal kész gonoszsággal, a pusztítás 

őrületével, hogy bebizonyítsa, ami értékes, nem adja meg magát könnyen, de aki azt birtokolja, 

gazdaggá és erőssé válik általa.   

   Mély és igaz könyv lett a Csárdás, mert az írónőt nem vitték mellékvágányra személyes 

érzelmi kötelékek, s  mert regénye távlatossá vált: az angol kritikusok az Elfújta a szél… című 
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Margaret Mitshell regénnyel állították egy sorba. A kijelölt keretek és a lineáris cselekményvezetés 

ellenére nem történelemkönyv ez, hősei csak élik mindennapjaikat 1900 és 1948 között, és 

megtörténik velük a történelem: a két világháború, a holokauszt, a felszabadulás és a kibontakozás. 

Igaz, Pearson regénye a nagypolgári miliő megjelenítése, de mert három nemzedéken keresztül 

követhetjük sorsukat, megláthatjuk a gazdagok életének felszínes voltát, és azt is, hogy az 

összeomlás után milyen módszerekkel próbálnak talpon maradni. A szegényekről nála kevesebb szó 

esik, vagy ha igen, csak azért, mert ki nem fejtett származásuk, vagy munkájuk révén e családokkal 

patriarchális kapcsolatban álltak.  

 Kepes András a Tövispusztában a XX. századi Magyarországról írt, amit valóságos 

elemekből építkező fikciós családtörténetként tálalt. Írásának szerkezete nem lineáris, mert nem 

követett egyetlen szálat, csak ízekkel, illatokkal, szagokkal, a világot jelentő apróságokkal 

jellemzett. A fejezeteknek címet adó tárgyak -  pl.  a koronás ezüstkanál, vagy a tulipános láda – egy 

egész világot szimbolizáltak. Vérbeli riporterként azonban nem a szereplők jellemére koncentrált, 

hanem történetükre, életsorsuk egyediségére. A regény címét adó Tövispusztán nőtt fel a három 

főhős: Veres Isti, aki a szegénységből fociremények és hegedőszólamok segítségével szeretett volna 

kitörni, aztán testileg és lelkileg megnyomorítva ávós lett. Goldstein Dávidot a numerus clausus 

megfosztotta a továbbtanulás lehetőségétől, s csak a vak szerencsének köszönhette. hogy nem lőtték 

a Dunába. A grófi családból származó Szentágostonyi Pálnak minden megadatott: jólét, külföldi 

tanulmányok, szép jövő ígérete, de a háború végén feladta fényesnek ígérkező londoni karrierjét, 

hazajött, hogy itthon osztályidegenként számkivetett legyen. Sorsuk nemcsak egymással, a 

környezetükkel is összefonódott, így a regényben - mozaikokból szőve – átfogóbb képet kapunk a 

XX. századi magyar társadalomról, mint Pearsonnál. Kepes magyarként a végletekre is nyitottabb, 

hiszen csakis itt fordulhatott elő, hogy egykori nyilasból kommunista, majd forradalmár lehetett, 

hogy a holokauszt túlélők kivándoroltak, majd visszajöttek, mert nem bírtak a honvággyal 

megbirkózni, vagy hogy valaki a cigány putriból elindulva az alvilági élet fejedelmévé válhatott. 

 Kepes csak egy-egy tárgy, a fejezetek címadó rekvizitumai köré szőtt történeteket mesél, a 

három főhős közös sorsáról színesen, ízesen anekdotázgat, hol emelkedett nyelvezettel, hol 

vulgárisan, hogy megidézze az évszázadot. Az angol cím is egy tárgy, egy felfújható Buddha lett, 

ami a hit, az irgalom, a jó ízlés kiüresedését jelképezi, és amivel az egész regény alapgondolatát 

összegezhette. A könyvet felvezető reklámban az évszázad regényeként hirdették, de nem mélyült el 

egyetlen korszakban sem. Miközben saját családja históriáját is beleszőtte, sajátos narrátori 

megszólalásaival maga is ott maradt benne. Sokszínű lett a világa, amiben eszmék és 

értékrendszerek kerültek válságba, eltűntek és újabbak jöttek helyükre, hogy a korábbinál jobb, 

vagy rosszabb rendnek csináljanak helyet.  

 Nemcsak a felszínre, a mélyben munkálkodó erőkre is figyelt. Látjuk, hogy a haza, a 

szabadság, a hit, a magyarság, a nemzet fogalma minden korszakban mást jelentett, s bár nem 

kacsingat ki a jelenre, sorai néha ránk is vonatkoznak. De nem politizált, csak azt láttatta meg, hogy 

a megismétlődő történetekkel a történelem ironizál velünk. Párhuzamos narratíváival pontosan 

fejezte ki azt a magyar sajátosságot, hogy feldolgozás helyett szőnyeg alá sepertük a történelmi 

traumákat, és a megoldatlanul maradt konfliktushalmazok tovább szítják a gyűlölködést. Kepes jól 

látta: mindenki másként éli meg ugyanazon történéseket, mert képtelen az empátiára, csak a saját 

szemszögéből látja a változásokat. Személyes és családi traumáink torzító fénytörései színezik 

élettörténeteinket: az öngyógyító és önfelmentő emlékezet mindenhol így működik. De azt is 

megmutatja, hogy vannak - lennének – közös pontjaink, ahonnan rácsodálkozhatnánk egymásra. 

(Ezt egyébként nemcsak hirdeti, meg is éli: ifj. Horthy István barátjaként árnyaltabban látja a 

történelmet, lányai párválasztása jóvoltából empatikusabban szemléli a különféle vallásokat.)  

 A két regényt összeköti a magyar történelem, de az út, amit bemutatására választottak, 

eltérő. Adódik ez abból, hogy sokszorosan eltérő a látószögük és a céljuk. Diane Pearson a maga 

olvasónak adott hírt egy távoli világról, amit előszavában szélesebben (és az angolokban élő 



 

82 

közhelyekkel) bontott ki, és amelyhez a könyv végén – szépirodalmi művek esetében ritkán - 

felsorolt bibliográfiával konkretizált. Kepes Andrást más motiválta. Jó mocskos kis történetet 

írtam, tele vicsorral és könnyes röhögéssel, szerelemmel, gyilkossággal – nyilatkozta könyvéről, de 

még sincs kedve nevetni az olvasónak, ha látja, az ifjú gróf, a cigánygyerek és a falusi zsidó fiú 

bimbózó barátságát hogyan rontja meg a történelem, és ez hogyan folytatódik tovább az élet 

valóságában. De nem ellentétesek ezek az írások mégsem egymással: a szép narratívájú angol 

regény kiegészítője, a szikárabb stílusú magyar regény pedig magyarázója a másiknak.  

 Diane Pearson az egyik észak-magyarországi faluban látott egy idős párt csárdást táncolni: a 

férfi magas volt és vékony, a felesége, akin a falusiak szokásos viselete, szoknya és főkötő volt, 

alacsony, széle-hossza egy, alig ért az ura mellkasáig. Az ember azt hitte, nem illenek össze, és 

nevetséges látványt nyújtanak. De sem az egyik, sem a másik nem volt igaz... méltósággal táncoltak, 

mint ahogyan éltek. Ez a hagyományos magyar páros tánc a magyar tánctípus egyik megtestesítője, 

melyben a wikipédia szerint a büszke tartású férfi táncosok eleinte rögtönözve szét,- majd 

összedobbantják lábaikat, majd a nőkkel összekapaszkodva forognak. Sajátos jellemzője a lassú és a 

gyors ritmus váltakozása, ami a táncoló párnak egymással és a többi párral való incselkedését, 

vetélkedését is lehetővé teszi. A két regényt elolvasva tényleg a magyar sors szimbólumának 

érezhetjük ezt a táncunkat: az események lassú és gyors váltakozása, az incselkedés és a viadal 

egyszerre van jelen a mi életünkben is, de a mások életét kísérő empátia és tolerancia mintha egyre 

halványabb lenne….
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Martinák János családi versei 
 

 

 Papuskánk versei kellő meglepetést okoztak a családban is, hiszen már jócskán elmúlt 50 

éves, amikor ifjonti hevülettel elkezdte azokat írni. Élete fordulópontra került ekkoriban: értékeit 

megkérdőjelezte a rendszerváltás, és iskolája is egyházi kezekbe került, ahol neki ateistaként kellett 

helytállnia. Mindezek olyan feszültséget jelentettek számára, amit nehezen tudott feldolgozni, 

belebetegedett, majd leszázalékolt nyugdíjas lett. Ekkoriban születtek az első versek, melyek a 

Semmi / fekete vásznára / kivetített / foszlón megremegő / színesített / képek lettek. Családi 

emlékezetünk nem jegyezte fel, hogy korábban írt volna ilyeneket, de magyartanári tudása és 

érzékeny személyisége a legjobb formára talált rá, amelyek révén megkapta a kibeszélés jótékony 

erejét. 

 De igazán akkor váltak gyógyító erejűvé, amikor a versek – kötetbe rendezve – is 

megjelentek dr. Kováts Dániel technikai segítségével, melyekhez csak a nyomdai költségeket 

kellett összekaparnunk. Ez csak az első esetében jelentett nehézséget, mert akkor még nem tudtuk, 

hogy néhány példányban is kinyomják, nem kell a 600 példányt elfogadni, amihez a nyomda 

ragaszkodott. Ez lett a tanulópénzünk, de megérte. Az 1999-es Pillanat címűt Borsi Antal, a rajzos 

barát illusztrálta, amivel tompított egy kicsit a versek szomorúságán. Szükség is volt erre, mert a 

fájdalom és a kétségbeesés nagy erővel tört elő belőle, amit a kötetkészítés öröme enyhített 

valamelyest, de el nem tüntetett. A Létezés, az Apró képek és a Végül ciklusokba elrendezett versek 

között itt-ott már feltűntek a családi életre utaló személyes vallomások, de a kötetet igazán nem 

ezek uralták.  

 Ám az fontos, hogy rögtön az elején megnevezte véletlenszerű létezésünk 

legfontosabb kapaszkodóját, a szerelmet, s annak életmentő következményét: 

 

    Kinyílik felettem a kék égbolt,  

    S fellobbannak előttem a fák. 

    ………………………………. 

    Gyermek kacag és megrendül a lég. 

        Létezés 
 

Kicsit furcsa volt az ekkoriban hozzám írott szerelmes versét, a Jelzős kapcsolatokat nyomtatásban 

olvasni, még nem szoktam meg múzsai mivoltomat. Szerencsémre annak erotikus tartalmát csak 

Peti bandája, az ELT tagjai fedezték fel, meg is zenésítették és szívesen énekelték.  

 A rendszerváltás hazug szólamai, a körülötte lévő emberek köpönyegforgatása keserűséggel 

töltötték el a költőt. Nem a derű nyíló kék ege, nem a könnyű tűnődés tündöklően fehér habjai, 

hanem a feketeség, a nyirkosság, a jég, a szél, a félelem uralta a verseket, amiben azért – a 

gyógyulás jeleként – névtelenül ugyan, de megjelentek a gyermekei által közvetített örömök. Egy 

életképben felidézte apasága első emlékét, a Mudrány udvarban lévő göcsörtös akácfa alatti 

homokozás idilli élményét: 

 

    Fény motoz az alvó levelek közt. 

    Égre szédül a rét darazsa,  

    s a fák árnya zöld fátyola alól 

    kiizzik a rózsák parazsa. 

 

    Gyermek kuncog, 

    homok pereg rózsaszín térdére, 

    s elcsöppenő arany golyót 
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    formáz a nap 

    szőke kis fejére. 

      Emlék 
 

Pozsgay Andi barátnőnk kis tanítványai élvezettel fedezték fel a kis vers költői eszközeit, rajzaikkal 

megmutatták annak szépségét. Nekem meg Szőke Puckó első nagy világgá menése jut eszembe a 

versről: amikor megunta apjával a békés együttlétet, vizet kért tőle, s ahogy magára maradt, 

nekiiramodott, s meg sem állt a Bodrog áruházig… 

 Peti képe a Végül című versben köszöntött rám: 

 

    Metszőkésért sír a barackfa ága,  

    felduzzadó álmáért remeg: 

    szomjas gyerek tépi le gyümölcsét, 

    és szürcsölve jót harap belé. 

    A meleg nap borzolja kis fejét, 

    s rózsás ujján csorog le a lé. 

 

A költő ekkoriban még szemérmesen, általános alanyként vallott gyermekeiről, de így is segítették. 

A versek adta metamorfózisban végül arra a következtetésre jutott, hogy még ha csak a puha 

önámítás karolja, mégis várja őt a csobogó élet melege. 

 A 2013-as Csillagjáték című kötet külsejében és belsejében egészen más hangulatot áraszt. 

A címlapra Kováts Dániel egy Mezey István grafikát, a Prófétát, vagy Írástudót (nem tudom 

pontosan, de mindkettő illik hozzá) helyezte, amit a színes borító is kiemelt. Belseje is egy más 

költőt mutat. Itt is vannak szorongások, felelevenített gyermekkori kínok, de mellettük ott vannak a 

nekem írott szerelmes versek és az unokákról szóló életképet. Ezeket is ciklusokra osztotta: az 

Úton, a Panasz, az Őszidő, a Suhanó lelkek, és Az öreg vadász éjszakája is telve van szomorúsággal, 

de már nem harcol kizárólagosan csak a saját sárkányaival, az élet szépségét is meglátja a 

mindennapokban: 

 

    Hegy fölé tévedt egy kósza felhő. 

    Most megáll. Majd szertenéz. 

    Lent lustán nyúlik el a város. 

    Kanyarogva játszik a folyó villámlása, 

    s túl a szunnyadó földnek 

    csókot ad az ég. 

       Látkép 
 

Ebből a látószögből szerelmes versei is az együttlét mindennapi bánatait és örömeit idézik, azt a 

meghittséget, ami szoros kötelékben összefont bennünket több mint fél évszázadra. Múzsaként nem 

akarok irodalomtörténészt, vagy kritikust játszani, de az biztos, hogy ezek a versek nagyon 

kedvesek számomra.  Feleségként azért, mert olyan képekkel idézte fel közös életünk apróságait, 

amelyek ma is szívmelengetőek. Nőként arra vagyok a legbüszkébb, hogy együttes életünk adott 

erőt neki a legnagyobb felismerésre,  a kisajátítás helyetti osztozkodásra: 

 

     A nagyvilágnak  

     általadlak, 

     hogy megőrizhesselek 

     magamnak. 

       Általadlak 
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 Ezt a kötetet az unokák uralják, velük már nem olyan szemérmes, mint gyermekeivel volt 

anno…A dalos szívű Matyi, és az álmok kis zenésze, Szabi sok örömöt hoztak az életébe, megtanult 

része lenni mindennapjaiknak. Az Üzenet és a Kisunokámnak című versek őrzik ennek emlékét, 

melyekkel egy kicsit gyermekeit is kárpótolhatta.  

 Amikor 8 évesen Matyi a delfinekről akart írni egy könyvet, Papuska verset írt az élére, 

olyan életképet, amivel egyszerre idézte meg az unokáját és a vizek virgonc kis állatát, és aminek 

játékos hangulata talán egyedülálló költészetében: 

 

   Delfin fiók leselkedik,  Mutasd a fényes ruhádat! 

   és kissé megemelkedik,  Akarod, hogy táncot járjak?” 

   illetődve ezt csacsogja:  Majd hirtelen alábukik 

   „Üdvözöllek, szép Napocska! a kék tükör alatt úszik. 

      A delfin tánca 
 

 S a kötet megjelenése után sem maradt abba a versírás. A 18. éves Szabolcsot komoly útravalóval 

látta el az élethez, és vele együtt köszöntötte kis barátnőjét, a mi kis ajándék lányunokánkat: 

 

     Legyen egy nagy, szép álmod, 

     amiért teljes szívvel küzdened kell, 

     hívjad Adrikát segítségül, 

     meglátod, fényes napotok kel fel. 

       Tizennyolc éves lettél 
 

Matyival – sakkozás közben - sokat beszélgetett a költészetről, volt igazi versversenyük is, meg lett 

egy kétkezesük is, aminek sorairól már nem tudjuk, melyik kinek az alkotása, de azóta Matyi 

megzenésítette azt, s ezzel élővé tette Papuskáját: 

 

     Esik eső, csepereg, 

     az ereszen lepereg. 

     Fázik a ház kutyája, 

     mert ázik a bundája. 

 

     Búsan bámul fel az égre, 

     „Vajon lesz-e csont ebédre?” 

     A gazdája megsajnálja, 

     behívja  

     és megkínálja. 

       Kétkezes Matyival 
 

Baráttá váló gyermekei, rá figyelő kisunokái jóvoltából a világ sem volt már olyan fenyegető 

számára. A betegség, a bezártság kínját ők oldották jelenlétükkel, s ha hiányait nem is tudták végleg 

kitölteni, felnövekedésüket látva és segítve a lét is szebbé válhatott számára. Ez az érzelmi hullám 

aztán újabb verseket eredményezett, amelyek ugyan nem kerültek bele egy újabb kötetbe, de 

megőrizték családja iránti szeretetét.  

 Magunkra maradva sokat beszélgettünk gyermekeinkről, unokáinkról, emlegettük hozzájuk 

kötődő szép emlékeinket, hogy hiányunkat azzal enyhítsük. Egyik ilyen alkalom után idézte meg 

nagylányát, aki immár – komoly családanyaként - intézte a családi ügyeket, de apjában eleven 

maradt a kis szőke Puckó: 
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    Miért nem lehet, hogy az idő  

    visszahozza 

    csak egy pillanatra 

    napsütéses, mosolygós gyermekkorodat? 

    Azt a percet, mikor még csecsemőként 

    mosolygó szemmel 

    kövérkés kezeddel 

    első sárga virágodat 

    édesanyádnak 

    először átnyújtottad, 

    s a kéklő ég alatt 

    szereteteddel 

    a világot beragyogtad? 

      Rád gondolunk 
 

Nekem írott versében gyermekeink családját olyan képekkel idézte meg, melyek azt jelzik, velük 

töltötte ki életét: 

 

    Életfád közben kilombosodott, 

    örömödre gazdag létet hozott. 

    Mártika, a lányod, segítő barátnőd, 

    ő hozta Ferencet, az ezermester vőd. 

    Unokánk a kis Szabolcska 

    tőled örökölte a néha 

    elbújó merengést, 

    és szeretni az olykor síró, 

    olykor hullámon vidáman 

    táncoló fényhez hasonló zenét. 

 

    Péternek érző, meleg, hűséges szívet adtál, 

    jóságodért tőle vissza igaz hálát kaptál. 

    Noémivel együtt 

    a dalos szívű Matyikát neveli, 

    aki ki szívében a te gazdag 

    nagy lelked viseli.  

    Szívében élő jóságát, 

    mint imádott nagyanyja, 

    széjjel osztogatja: 

    azon buzgólkodik, hogy körülötte 

    az életet a jóság, a szeretet uralja…. 

       70. születésnapodra 
 

 Élete utolsó esztendeje már nehézségekkel járt, de szeretteiről akkor sem feledkezett meg. 

Nyáron már nem volt ereje eljönni velem az ebédért, az Eötvös utcai padon ülve várakozott rám, s 

közben kigondolta fiainak, Péternek és Fecónak az ajándék verset 45. szülinapjukra.  

 

   Ebből a sűrű négy és fél évtizedből mit idézzünk 

   hogy az emlékek melegéből további erőt merítsünk? 
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   Régen volt, mikor barát bácsikkal árkot ástál, 

   kis négyéves, az utcán dinnyét hazagurítottál, 

   szobádban ékszerteknősök cammogtak, 

   az akvárium mellett dühös 

   papagájok rikoltoztak... 

      Peti születésnapjára 
 

Mire a szülinapig értünk, a betegség már átvette felette az uralmat, de a jó érzése megmaradt, hogy 

az utolsó közös családi bulihoz ő is hozzájárult a maga eszközeivel: 

 

   Most hallgasd meg, miért szeretünk. 

   Először is azért, mert Mártikát megszeretted, 

   és annyi év alatt lélekben megerősítetted. 

   Sokat jártál hozzánk, jóságoddal 

   a családba gyorsan beolvadtál. 

   ……………………………………………. 

   Te voltál az erő, a  szolgálatkészség, 

   ami hiba volt a ház körül, megjavítottad. 

      Fecó születésnapjára 
      

 S milyen jó is, hogy megszülettek ezek az írások! Martinák Jánosnak nehéz sors jutott, de 

fennmaradt írásai azt bizonyítják, a család végül enyhített azokon valamelyest. A honlapján ott 

vannak versei, egyéb írásai, elolvashatjuk, s eltávoztával akár végrendeletének tekinthetjük: itt 

vagyunk mind egyek, összebújhatunk mindannyian...Az élet elkerülhetetlen vége a halál, de ha 

emlékezünk szeretteinkre, akkor azt is legyőzhetjük... 
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Hogyan tettem tönkre első lányregényemet? 
 

  Amikor Sátoraljaújhelybe kerültem, a történelem fogságába estem. Azokon az utcákon 

szinte ott lélegzik a múlt, a főtér minden szeglete fontos események szemtanúja volt. Nem véletlen, 

hogy itt már az 1980-as évektől nagyon erős volt a honismereti mozgalom, amibe én is 

bekapcsolódtam. Bár mezőgazdasági iskolában nem olyan egyszerű történelembarátokat találni, de 

nálunk jól működött mind a két szakkör, s amíg lehetett, országos találkozók szervezésére is 

vállalkoztunk. A tanulói pályázatok eredményhirdetésére és a felolvasásokra abban a vármegyei 

teremben kerítettünk sort, ahol annak idején Kazinczy, Kossuth és a többiek szónokoltak. Ekkor 

jöttem rá, hogy az irodalmi hagyomány legalább ilyen gazdag ebben a városban, mely Zemplén 

vármegye központja volt, de a mindennapi munka nem adott időt arra, hogy a nyomába eredjek. 

 Nyugdíjasként, amikor időmilliomos lettem, nekiláttam a kutatásnak, és 19 költő anyagát 

sikerült összegyűjtenem. Kiválasztottjaim között ott voltak a nagyok, akiket az irodalomtörténet is 

számon tartott (Kazinczy Ferenc, Szemere Miklós, stb.), és voltak olyanok, akikről kiderült, hogy 

nem sok közük volt ahhoz a körhöz, ahova besorolódtak (Lenau, Losárdi Zsuzsanna). S közben 

rátaláltam azokra a kicsikre, akik legfeljebb csak utcanevekként, vagy még úgy sem szerénykedtek 

(Fejes István, id. Bajusz József, Németh Pál, Borúth Elemér) az itteni emlékezetben, pedig a genius 

locit, azaz a hely szellemét ők hordozták igazán. A századonként összerendezett anyagba nők is 

belekerültek, akik közül Molnár Borbála története és munkássága már akkor is megfogott. Hogy a 

Múzsák a Magas-hegy tövében című összeállításomból végül kézbe szorítható könyv lett, az maga 

a csoda. Sok mindenki kellett ahhoz, hogy a város fennállásának 750. évfordulóját ezzel a könyvvel 

nyissák meg, mint ahogyan azt A csoda természetrajza című írásomban magam is tudatosítottam. Az 

ünnepség után a könyvben szereplő költők ismét elfoglalták helyüket a város életében, felébredtek 

Csipkerózsika álmukból új szerepükben. 

 E siker nyomán újabb feladat talált rám: Molnár Borbála (1780-1825) élete regényes 

feldolgozásának vágya. Vagy 200 órát fagyoskodtam a sárospataki református kollégium 

könyvtárában, míg lemásoltam könyveit, megkerestem a róla szóló tanulmányokat, de megérte: 

feltárta titkait. Először tanulmányban rögzítettem ismereteimet, aminek segítségével a Zemplén 

Televízióban Vukovics László kisfilmmel tisztelgett az Újhelyben élő, magyarul író költőnő előtt, 

akinek még életében megjelentek nyomtatásban versei. Egy cipősdoboznyi cédula birtokában aztán 

nekiláttam a regényírásnak, melynek – Kazinczy nyomán – Ez a poétriánk újhelyi címet adtam, 

mert nemcsak a költőnőt, a fölnevelő várost is főszereplővé akartam tenni. Még ma is 

megborzongok hallatlan merészségemen: hogyan is mertem belepiszkálni az általam oly nagyon 

tisztelt irodalomba?! A dokumentum regény első részei azonban olyan unalmasra sikeredtek, hogy 

beláttam: az irodalom komoly dolog, nem tűri meg a kontárokat. 

 De ekkor már nem én, hanem a bennem fortyogó anyag döntött, nem hagyott nyugodni. Sok-

sok variáció után a Marquez-féle mágikus realizmust hívtam segítségül, ami ugyan kevesebbet 

engedett meg egy újhelyi történetben, de  ezzel az írás már szinte automatikussá vált. A levéltárban 

rátaláltam egy itteni borkereskedő, Popovics Kosztyó özvegyének, Molnár Borbálának a 

végrendeletére, akivel kitöltöttem költőnőnk életrajzának hézagait, s az első katonai felmérés 

segítségével pedig kitaláltam azt a XVIII. századi települést, ahol 35 éves koráig élt.  

 Már majdnem eljutottam a történet végéig, amikor újból bővítettem az időkeretemet, hogy a 

költői hagyaték utóéletét is bemutathassam. Újabb 100 órányi fagyoskodás következett a 

levéltárban, ami után a folytatásban is újhelyi költők: id. Bajusz József és Németh Pál lettek a 

főszereplőim, de mellettük ott voltak azok, akik itt éltek valamikor, ezért velünk szeretetben 

egyek.... Új címem – Sáfáry László XX. századi költő versrészlete jóvoltából – ezért Sorsok 

áradása lett, hiszen Újhelyben és Zemplénben élők sokaságét idéztem meg regényemben. De mivel 

ez az időszak volt Újhely kiteljesedésének fényes korszaka, a történelem megszédített és átvette 
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írásom felett az uralmat. A tervezett egyszerű lányregényből a város könyvévé vált, amivel aztán 

sikerült tökéletesen eltérnem az eredeti tervemtől.  

 Írás közben azonban még nem láttam ennek hátrányos voltát. Az anyagomat négy könyvre 

osztottam, mindegyikben 7-7 fejezet segítségével követtem azt a 150 esztendőt, amit kiemeltem a 

nyolcadfélszáz éves folyamatból. A hangulatot az utolsó itteni boszorkányégetés segítségével 

alapoztam meg: ha 1755-ben, öt évvel Molnár Borbála születése előtt még ilyen dolgok történhettek 

meg a Bodnár-völgyben, szükség volt a titokzatos kék szemű hölgyre, aki a város nemtőjeként 

segítette Polóka Erzsók utolsó útját, s ezért kellett visszatérnie 1914-ben is, amikor még nagyobb 

bajok leselkedtek az itteniekre. Izgalmas volt felfedezni, hogyan éltek az újhelyiek a XVIII. majd a 

XIX. században, hol laktak, mit ettek, mivel töltötték ki az idejüket, hogyan lettek részesei a 

történelem nagy fordulatainak: a koleralázadásnak, az utolsó nemesi felkelésnek, a forradalom és 

szabadságharcnak s az azt követő önkényuralomnak, kiegyezésnek. Újhely nemzetiségi és vallási 

sokszínűsége az országos körképnél változatosabbra formálta a hátteret. Mindvégig a források 

nyomán haladtam, és a helyszínek változásait is követtem, de a mágikus realizmus jóvoltából 

megjeleníthettem olyan mozzanatokat is, amelyet nem tartott számon a történelem, csak az újhelyi 

emlékezet.  

 Az Első könyv Molnár Borbála gyermekkora mellett szemezgetett az újhelyi mondákból, 

bemutatta az itteni  felekezetek hitéletét, az elkülönülő településrészeket, az iskolákat, Sárospatak, 

Kassa, Vác, Kolozsvár és Debrecen korabeli képét. A Második Könyv fő színtere továbbra is 

Erdély, hősei a költőtársak, de Borbála testvéreinek jóvoltából színesebbé vált a kép az 

inszurrekcióval és gyermekei sorsának alakulásával. A Harmadik Könyv fejezeteiben Molnár 

Borbála visszatért Bagosra és Debrecenbe, meglátogatta Újhelyt és Parnót. Halála után gyermekei 

és unokái sorsát követhetjük, s a folyamatbaj szereplőkként beléptek a politikusok (Kossuth, 

Andrássy Gyula, Matolay Etele, parnói Molnár István), a katonák (Kazinczy Lajos, Görgei Artur, 

Bem), és az események forgatagában a költők is katonákká váltak (Szemere, Heilprin Mihály, id. 

Bajusz József.) A Negyedik Könyvben az önkényuralom viszontagságai után Újhely átalakult, 

álmos mezővároskából polgárosuló várossá vált, amiben az elpusztult szülőkultúra helyére lépő 

vasút és dohánygyár megváltoztatta az ott lakók szerepeit, a város külső képét. A katonákból újra 

költők lehettek (id. Bajusz József, Heilprin) színesedett az iskolák képe, mindennapivá vált a 

színház, a sajtótermékek sokasága elöntötte a kíváncsiskodókat. A visszaálló vármegyei rendszer 

vesztese a tehetséges Németh Pál mellett a lakosság alsóbb rétegei lettek, akik már nemcsak vallási 

téren különböztek a vármegyét és a várost kézben tartóktól.  

 A megnövelt időkeret miatt már nem maradhattam meg a város falai között. Élvezettel 

fedeztem fel a korabeli Erdélyt, Vácot, Debrecent, Pozsonyt, Bagost, de csak annyira mélyültem el 

ezekben, amennyiben a történetembe belefértek, mert továbbra is Sátoraljaújhely maradt a 

főszereplőm. Írásomban helyet kaptak a közismert személyeken kívül (Kazinczy Ferenc, Kossuth 

Lajos, Andrássy Gyula) azok az irányítók is, akik talán még utcanévként sem maradtak fenn, pedig 

akár több nemzedéken keresztül is a helyi érdekeket szolgálták, (Kazinczyak, Reviczkyek, 

Matolayak, Dókusok, Dongó Gyárfások) vagy azok, akik személyükben sokat tettek azért, hogy az 

álmos kis mezőváros polgárosult településsé válhatott. Miközben ébren és alvás közben a régi 

újhelyiekkel foglalkoztam: személyes ismerősökké váltak, akikkel együtt éltem meg 

mindennapjaikat, csendesen megünnepelhettem az én itteni három évtizedemet is. Rábeszélésre 

összekalapoztam a nyomtatáshoz szükséges összeget, s a könyv címlapjára ugyanaz a XVIII. 

századi újhelyi borvirágos pecsét lenyomata került, ami a Múzsák a Magas-hegy aljábant 

ékesítette, hogy jelezzem e két könyvnek az összetartozását. 

 De nem voltam tökéletesen elégedett, úgy éreztem, az eredeti cél, Molnár Borbála felélesztése 

elsikkadt ebben a  folyamatban. Ráadásul a sok információ miatt nehézen követhetővé vált a könyv, 

csak az igazán elkötelezett újhelyieknek sikerült a végére eljutni az olvasásban. 2016-ban ezért 

visszatértem hozzá és önállósítottam az első felét, amelynek  – Kazinczy Ferenc nyomán – Újhelyi 
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poétriánk címet adtam. Nem akartam több bőrt lehúzni ugyanarról a lóról, csak megmutatni Molnár 

Borbálát a maiaknak, hogy megtalálják soraiban a nekik szóló üzenetet. Borítójára ezért az ő képe 

került, s Herepei János vízaknai prédikátor két mondata: Uram! mitsoda az embernek élete, s 

minemüek az ő esztendei? El fojnak mint a patakok, s mint a forrásoknak vize úgy eltsergedeznek és 

meg sem emlékeznek többet azokról? Botor módon azonban elhagytam az éléről a 

boszorkánytörténetet, amivel meg is csonkítottam azt, de ma már nincs mit tennem. Mivel ez lett a 

párja a másik lányregényemnek, a Czóbel Minkáról szólónak, szerkezetileg ezért egymáshoz 

rendeztem a két darabot.  

 Az új könyv csaknem kizárólagosan poétriánk életét követte, amit hét fejezetre tagoltam, s 

melyek élére eredeti helyesírásban Molnár Borbála művek címei kerültek, mert 250 év távolából 

már azok is információként hatottak. A Mi okon kezdettem verselni? rész a gyermekkor 

bemutatásától a Szokera Nagy Jánossal történő házasságkötéséig tartott. A Keserves siralma 

Molnár Borbálának, melyet hajnallot napjának enyészetén tett cím házasságának történetét 

rejti, a Ditsőség kivánás első könyveinek megjelenését és a többiek születését követte. 

Kolozsvárra lett első beérkezésemkor első erdélyi éveit rögzítette, ami a Mesés történetek és a 

Kereszt, avagy a Nyomorúságok című fejezetekben folytatódott. A visszatérést és a bagosi, 

debreceni időszakot az utolsó fejezet, a Sorsunkkal való megelégedettség tartalmazza. Ezek 

azonban nem itt lettek önálló novellákká, megtartottam az eredeti lineáris szövegsort. 

Könnyítésként azonban kivettem belőle az újhelyi történelem Molnár Borbálával nem 

összekapcsolódó részeit, hogy könnyebben fogyaszthatóvá váljon a szöveg. S a kötet végén itt is 

pontosítottam a Molnár Borbála sorok forrását, hogy az olvasóknak a költőnőről való ismereteit 

ezzel is bővíthessem. 

 Egy év múlva visszatértem a regény második feléhez is, mert sajnáltam volna, ha az abban 

leírtak elvesznének. A Fényes Újhel címet kapó új kötet Sátoraljaújhely történetét követte 1825-től 

1914-ig, címlapjára került  a Dörzsik forrás vize fölé emelt főtéri kút az ott ejtőző cselédekkel. 

Férjem betegsége miatt nem tudtam ezzel túl sokat foglalkozni, csak lelkiismeretemet enyhítettem 

vele. Ezt is meghúztam egy kicsit, id. Bajusz József és Németh Pál története azonban a történelem 

nagy eseményeiben gyökerezett, így hát verseiken kívül az uralja a kötetet. Ide azonban zárásként 

beillesztettem a kékszemű hölgy újbóli felbukkanását, bár annak keret jellegét eltüntettem, ha már 

az előző kötetből kifelejtettem.  

 Igaz, ezek az új változatok nem váltak közismertekké, mivel nagyon csekély példányszámban 

terjesztettem, de a Martinákné Kiskönyvtárában fontos helyet foglaltak el: halványzöld és 

világosbarna címlapukkal felidézik az eredeti könyveket, még ha a XVIII. századi újhelyi címer le 

is maradt róluk. De remélem, azok, akiknek kezébe kerül, könnyebben el tudják majd olvasni és 

élvezettel fedezik fel segítségükkel kedves városomat. Ha ma írnám meg a regényemet, lehet, hogy 

szerencsésebb lenne, ha a Molnár Borbáláról szóló lányregény mellett egy újhelyi történelmi 

olvasókönyvet készítenék, hogy a feltalált források ne hulljanak ki az idő rostáján. De nem bánom, 

hogy nem így történt! A Sorsok áradása mindmáig a legkedvesebb könyvem, ami nemcsak öt 

esztendőt jelent az életemből, hanem véglegesen elkötelezett újhelivé tett engem is. Olyan 

gazdagsággal halmozott el ez a munka, amit – több száz alakban szétszóródva a könyv lapjain - 

talán visszaadhattam az engem befogadó városnak… 
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Lányregényeim 
 

 

 Kis nyomtávú életem legfőbb adománya – fő műveimen: gyermekeimen kívül - az írás és az 

olvasás gyönyörűsége volt, ezek segítettek át a mélypontokon, és ezek emeltek egyre nagyobb 

magaslatokra. Mióta megtanultam olvasni, a könyvek jóvoltából egy elvarázsolt világba kerültem. 

Az útleírásokkal, életrajzokkal virtuálisan bejárhattam a világot, a szépirodalommal az azon túli 

tartományokat. Olvasmányaim jóvoltából magamra próbálhattam olyan szerepeket, melyekkel a 

valóságban soha nem találkoztam, megalkottam külön világomat és a nehéz helyzetek elől ide 

menekültem.  

 Kezem motorikus mozgása úgy kísérte végig az életemet, mint a légzés. Firkálgatásaim 

aztán egy idő után célt találtak, s ha nem is rengették meg a világot, számomra örömforrássá váltak. 

Hogy mások felfedezése után magam is írásra vetemedtem, tulajdonképpen elkerülhetetlen volt. 

Diákként napi kényszerré tették a házi feladatok, felnőttként meg nemcsak a munkám eszköze, a 

kommunikációm része is ez volt. Megszámlálhatatlan az elküldött levelek száma, melyekre 

válaszok is érkeztek, s bekapcsoltak az emberi viszonylatokba akkor is, amikor azokból ilyen, vagy 

olyan okok miatt időlegesen kiestem. Kezdő nyugdíjasként is az írás mentett meg az unalomtól: 

tantárgyaimból oktatócsomagot készítettem s az irodalomról szóló írásokból kinövő honlap pedig 

áttörte a bezártság falát.  

 Rendes körülmények között itt meg kellett volna állnom, de 60 évesen a bennem lévő 

kíváncsiság továbbvitt: belepancsoltam az addig szentségként kezelt irodalomba. Így született meg 

két regényem Molnár Borbáláról és Czóbel Minkáról Sorsok áradása, majd Újhelyi poétriánk…, 

illetve A Bárókert rabja címmel. 

 Az, hogy nőkről írtam regényeimet, nem véletlen: mindig érdekelt nemem teljesítménye, és 

tanulmányaimból mindig hiányoltam a női alkotókat. Gimnazistaként hivatalosan csak Kaffka 

Margittal ismerkedhettem meg, mert még a mi világunk is el akarta hitetni azt, hogy az írás a férfiak 

kiváltsága. Ám lassan töredezett a fal, hiszen Levente bátyám  bemutatott Czóbel Minkának, az 

egyetemen pedig nemcsak a holtak, az élő költőnők is eljutottak hozzám. Tanárként azonban a 

kánon továbbra is megkötötte a kezem, és nyugdíjba kellett mennem ahhoz, hogy a női alkotókra 

úgy figyelhessek, ahogy megérdemelték.  

 A zempléni költőket bemutató könyvem, a Múzsák a Magas-hegy tövében címűbe már 

nagyon tudatosan századonként becsempésztem egy-egy női alkotót, és a honlapomra is egyre 

többen kerültek fel közülük. Szerettem volna azt bebizonyítani ezekkel az írásokkal, hogy a nőknek 

is volt / van  / lesz olyan gondolata, amelyre szüksége van a világnak. De életem legkülönlegesebb 

feladatát a lányregényeimmel kaptam meg, amelyek megírásának gyönyörűsége engem is 

megemelt. Nem azért, mert olyan súlytalanokká váltak, mint a két világháború között a lányoknak 

szánt írások, hanem mert bennük olyan hősnőkre találtam, akik lányként figyelemre méltót alkottak 

az irodalomban akkor is, ha azt a férfiak által megírt irodalomtörténet nem tartja számon. 

 Kiválasztottjaim Molnár Borbála (1760-1825) és Czóbel Minka (1855-1947) lettek, hogy 

új hazámnak, Zemplénnek, és a réginek, a Nyírségnek így róhassam le adósságomat. Költőnőim 

életideje között ugyan egy évszázad telt el, de alig változott közben a világ: szinte ugyanazon női 

sorsot cipelték magukkal. Igaz, Czóbel Minka számára az írás lehetősége kezdettől fogva adott volt 

származásának, a Vay-Czóbel család értékrendjének köszönhetően, miközben Molnár Borbálát még 

tanító(!) apja tudatosan nem tanította meg gyermekként írni, nehogy női feladatai elől azzal 

elmenekülhessen. Az írás azonban mindkettőjük számára belső szükséglet volt, bár hosszú ideig 

nem tudott erről a szűkebb környezetükön kívül senki. Amikor kipattant a híre, Molnár Borbálát 

Sátoraljaújhelyben a XVIII. századi Zemplén vármegye előjárói maguk elé rendelték és 

levizsgáztatták: a vármegyeházán egy általuk adott témáról verset kellett írnia, hogy igazolja 

tudását. Már több kötete is megjelent nyomtatásban, amikor az egyik vándorigric, Berei Farkas 
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András még mindig vissza akarta parancsolni őt a rokka mellé. A kortárs Kazinczy (s köre) is csak 

negatív példát látott benne leoninusai miatt, amikor az időmértéket rímekkel is megerősítette, pedig 

ezzel a könnyedebb formával szerzett híveket a magyarul olvasásnak nőtársai körében. Czóbel 

Minkát a XIX. században már nem állították ilyen próbatétel elé. Amikor első kötetét 

megjelentette, azt hitték, a népnemzeti irányzatot követi, s mint ilyent, üdvözölték. Egy idő után a 

konzervatív Petőfi Társaság be is fogadta tagjai közé ötödik (!) női alkotóként. Milyen meglepő: 

akkor tette ezt, amikor a legmodernebb versei, novellái, regényei születtek, amelyekkel pedig 

jócskán kilógott a sorból, s költőként a kritikusokat, hívőként a katolikus egyházat is maga ellen 

ingerelte. Valójában nem figyeltek rá ők sem, mint ahogyan sorstársai, a nyugatosok sem, pedig 

rytmicus prózájával, azaz szabadverseivel, új témáival és hangulataival őket készítette elő. De  nő 

volt, és grófi ivadék, nem vállaltak vele semmilyen közösséget.… 

 Abban is közös nőköltőim története, hogy a férfiak jóvoltából kerülhettek költői hírbe. 

Molnár Borbálát Édes Gergely, Gvadányi József elismerése és Thuránszky László, Bárczay 

Borbála, Bethlen László, Bornemisza József pénze segítette a nyomdai megjelenéshez, ennyi is 

elegendő volt a kortársi szűkkeblűség ellen. Emelkedett lelkének bizonyítéka, hogy az egyik akkori 

erdélyi költőnővel megjelent Barátsági vetélkedését arra használta ki, hogy ellenfelét, a tehetséges 

Ujfalvy Krisztinát népszerűsítse. Az 5 megjelent kötet értéke igazán akkor szembetűnő, ha tudjuk, a 

kortárs Csokonainak életében csak két írását sikerült kiadnia. Czóbel Minkát testvére barátai, 

Mednyánszky László és Justh Zsigmond mellett Jókai Mór is támogatta, s a nyomdai költségeket 

kis apanázsából maga spórolta össze. A mecénások szerepe ekkorra ugyanis már nem a pénzt, csak 

az erkölcsi támogatást jelentette, de a kis példányszámban megjelent kötetek még ugyanúgy szűk 

körben terjedtek, mint 100 évvel korábban.  

 Amikor róluk szóló regényeimet írtam, lehetőséget kaptam a kortárs alkotók, férfiak és nők 

bemutatására is, főhőseim teljesítménye igazán így vált kiemelkedővé. Molnár Borbálának még el 

kellett fogadnia a férfiak által felállított szabályokat, hogy megtűrjék maguk között, s az is kiderült, 

hogy a férfiak közül néhányan – köztük pl. Berzsenyi Dániel - már nyitogatták a kapukat. Írásai 

révén pedig maga is példává vált: Bessenyei Anna, Vályi Klára,  

Fábián Julianna bevallottan Molnár Borbála példája nyomán jelentkezett írásokkal. Ennek is 

köszönhető, hogy Czóbel Minka körül nem kellett lámpással keresni a női alkotókat, baráti 

körének tagjai – Büttner Helén, Vay Sarolta, Teleki Lászlóné, Dégenfeld Berta - már maguk okán is 

figyelemre méltó személyek voltak. Ám elismertségük foka mit sem változott Molnár Borbáláék 

óta: kutató csillagászként (Dégenfeld Berta), harcos feministaként (Teleki Lászlóné, alias Szikra), 

vagy férfiként (Vay Sarolta / Sándor) kellett megjelenniük, hogy  a figyelem egy kis szikrája rájuk 

irányuljon. Regényeim írása közben ezért is figyeltem rájuk, nagy kedvvel, hiszen történetük még a 

XIX. században is összekapcsolódott a női egyenjogúságért folytatott harccal, amelyből Czóbel 

Minka írásaival vette ki a részét. 

 Lányregényem hősei nyomtatásban megjelent köteteik ellenére nőként nem élhettek csak az 

irodalomnak, mindketten keményen megdolgoztak mindennapi megélhetésükért. Molnár Borbálát 

édesanyja korán férjhez adta az idősebb, durva és kegyetlen Szokera Nagy Jánoshoz és ezernél is 

felesb juhaihoz. 14 évet töltött el ebben a házasságban leányi engedelmességgel és a keresztyényi 

alázattal, s amikor a férje halálra zabálta magát, ott maradt kifosztva, nincstelenül. Minden asszonyi 

furfangjára szüksége volt, hogy három fiával életben maradjon. Költői híre segítette Erdélybe, ahol 

Mikes Anna grófnő társalkodónőjeként 22 évet töltött, az ott szerzett pénzből taníttatta fiait, és 

magyarul megírt történeteivel szellemi utakra késztette az erdélyi asszonyokat és lányokat. Mire 

Czóbel Minka felnőtt, családja tönkrement, az udvarház és egy kis föld maradt meg, ami bérlők 

dolgoztak. A saját szellemi világában élő törékeny lány magára vállalta a velük való bajlódást, 

miközben kutyákat nevelt, méhészkedett, facsemetével piacolt, borászkodott. Szülei halála után 

özvegy nővére (és családja) mellett Büttner Helén festő barátnője is Anarcson élt, kölcsönösen 

támogatták egymást jó szóval, vagy anyagiakkal, mikor mire volt szükségük. S Magyarország e 
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távoli pontján közben megszülettek a modern magyar irodalom első darabjai, amelyekkel 

hozzájárult az irodalmi megújuláshoz. 

 Mindketten világlátottak voltak, amennyire azt a koruk megengedte. Molnár Borbála ugyan 

35 éves koráig ritkán hagyta el Sátoraljaújhelyt, de olvasmányaival bekóborolta az akkori világot, 

melyben a régiek  és a kortárs írók-költők lettek útitársai és irányítói. Erdélyben élve szélesebb 

kulturális lehetőségekre talált, s a könyvek itt is társai maradtak. Mikes grófnő gazdag könyvtára 

segítette ebben, akinek - és az erdélyi színháznak darabokat író Ujfalvy Krisztinának -  németből is 

lefordított jó néhány regényt.  A családi kapcsolatok révén itt mozgalmasabbá vált az élete, is, sokat 

kirándult Erdélyben, és Bécsbe is eljutott. Czóbel Minkát élete kezdetén német, francia, angol 

nevelőnők vették körbe, e nyelvek birtokában fiatalon szellemileg és valóságosan bejárta 

Magyarországot és Nyugat-Európát: a Sorbonne-on és Berlinben irodalmat és esztétikát hallgatott, 

eredeti nyelven olvasta a klasszikusokat és kortársait. Nem véletlen, hogy a francia szimbolisták 

kísérlete elsőként nála talált visszhangra! Az első világháború aztán bezárta Anarcsra, de a könyvek 

és Büttner Helén jóvoltából szellemi igényei nem lankadtak: minden modern irodalmi formába 

belekóstolt és a festészetben is kipróbálta magát. Bütther Helénnel francia nyelven kiadtak 

Párizsban egy közös könyvet, melynek szöveges részét, verseit Czóbel Minka írta, s az 

illusztrációkat - amiben magukat is megjelenítette – barátnője készítette. 

 Írói sokszínűségük is közös, bár ebben – értelemszerűen - Molnár Borbála még kisebb 

távot futott be, mint Czóbel Minka, hiszen az önállósuló magyar nyelvű irodalom egyik előfutára 

volt.  De útja így is különlegesnek számít! Költői pályája zsoltárparafrázisokkal kezdődött, s ha  a 

versek végig is kísérték pályáját, episztoláival és verses regényeivel vált népszerűvé, s próbálkozott 

prózai írásokkal is. Csodaként tartjuk számon Csokonai picturáit és sententiáit, pedig amikor 

Molnár Borbála elbitangolt tehenét keresve a Ronyva parton kóborolt,  rátalált a tavasz ébredésének 

szépségére, a műfaj szabályai szerint mutatta be azt ódájában, s a látvány hatására ő is eljutott a 

lélek halhatatlanságának felismeréséig. Versenytárs hiányában önmagával versenyzett: ezt az 

élményét dal formában is feldolgozta, amiben teljes természetességgel használta a hetes és nyolcas 

sorokat, melyeket mi mégis Kisfaludy Sándor újításaként tartunk számon. Czóbel Minka 

mindhárom műnemben kipróbálta magát, amikor a Lét és a Máslét, azaz az élet és halál 

kettősségében olvasmányélményeit alakította költői motívummá. Verseiben, regényes 

költeményében, novelláiban, regényeiben a misztikum, az álomszerűség, a finom légiesség világát 

jelenítette meg, s ebben találta meg a szabadságot, bár a világ rejtett összefüggéseinek kifejezésére a 

valóság elemeit használta. Meghökkentő nyelvi kifejezéseivel irracionális érzelmeket, érzéseket és 

hangulatokat jelenített meg, így spiritualizálta a nyelvet és önmagát. 

 A fenti hasonlóságok ellenére azonban jóval nagyobbak a kettejük közti különbségek, 

amelyek életük lényegéből, a tér- és időbeli eltérésből fakadt. A XVIII-XIX. század fordulóján élő 

Molnár Borbálára egyforma erővel hatott a múlt és a jelen. Sátoraljaújhelye ekkor vált Zemplén 

központjává, az ezt megtestesítő vármegyeháza a költőnővel együtt nőtt fel, miközben születése 

előtt 5 évvel még boszorkányt égettek a Bodnár-völgyben. Nemesi családjának azonban nem volt 

már vagyona, s a birodalomban a Habsburgok erőteljes politikája érvényesült.  Bár Kazinczy Ferenc 

jóvoltából ez a vidék vált az irodalmi nyelv bölcsőjévé, Molnár Borbálának még a régi magyar 

irodalom lett a mintája.  Felnőttként tanulta meg az írást és verselést, mert tehetsége utat tört 

magának. A kulturálisan színesebb Erdélyben élve találkozott ugyan másféle életlehetőséggel, de 

kiszolgáltatott társalkodónőként ott sem lehetett nagy választási lehetősége. Otthoni paraszti 

környezetében kevés írástudó volt, nőként az előítéletekkel is meg kellett küzdenie, de aztán nagy 

megalkuvások árán megérkezett a Parnasszusra. Ennek árát azért neki kellett megfizetnie: a 

leggörögösebb század gyermekeként önmetaforája Büblisz lett, aki szenvedései miatt annyit sírt, 

hogy az istenek patakká változtatva tették halhatatlanná.  

 A XIX-XX. század fordulóján élő Czóbel Minka számára természetes volt az irodalom, a 

verselés, a művészetek, a kultúra értéke, de a történelmi változások jobban rátelepedtek, mint 
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Molnár Borbálára. Bár a világ végén élt, egy szabolcsi kis faluban, Anarcson, amíg a családi 

költségvetés engedte, innen is eljutott Itáliába, Párizsba, Berlinbe, és szellemileg is megismerte azt 

a világot. Eredeti nyelven olvashatta a francia, angol, német irodalom legjavát, s az azokon készült 

fordításokban az orosz realistákat. De nemcsak az irodalom hatott rá, Jung és Nietzsche 

 éppen úgy nyomot hagyott személyiségén, mint a katolicizmus, vagy a buddhizmus. Kíváncsian 

kutatta önmaga megújulásának lehetőségeit, mindent magára próbált,  egyéni útja ezért lett  

sokszínű és egyedi.  Számtalan önmetaforája közül legnagyobb hatású a görög Ikarusz lett, akit 

nem azért vállalt fel, mert a Nap tüzében égett el, hanem mert bátrabb és kíváncsibb volt, mint a 

többiek.  

 Írásaik célja is eltérő. Molnár Borbála önmaga – meg valami halvány lázadás – miatt tanult 

meg írni, verseit először önmagának készítette, de nem érte be ennyivel. Eleinte nőtársait csak 

szórakoztatni akarta, de aztán ráérzett a kezében lévő eszközre, s tanítani, nevelni  akarta őket. Bár 

nem járhatott iskolába, mégis tudatosult benne: hiba, hogy a nőket nem engedik be a magasabb 

iskolákba, hogy felkészítsék a feladataikra, a világra. Czóbel Minka sem tanult iskolákban, de nem 

azért, mert nem lettek volna ilyen-olyan  nőnevelő intézetek, hanem mert szülei törékeny egészségét 

féltették. Belső szükséglet miatt kezdett el verseket írni, és később sem alakult ki benne ez a tanító 

szándék. utolsó pillanatáig önmagát kereste. Individuális versei nem fejeztek ki semmilyen 

közösségi szándékot, írásaiban ezer alakban rejtőzött el, a valóság elemeivel csak az azon túli 

tartományokat akarta megismerni. 

 Izgalmas feladat volt világuk feltárása. Molnár Borbála XVIII. századát először még 

realista módon közelítettem meg, nekiálltam kikutatni, hogyan élhettek akkor az emberek: mit ettek, 

hol laktak, milyen szokások tartották egybe a közösségeket. Ám az első 50 oldal elkészülte után rá 

kellett döbbennem, hogy bármilyen izgalmas is volt számomra e világ felfedezése, olvasmányként 

így nagyon unalmas. Aztán amikor egy csipetnyi misztikumot varázsoltam a történetbe Újhely kék 

szemű nemtőjének kitalálásával, a történet meglódult, s magát írta. Sajnos, nem hagytam abba az 

írást akkor, amikor Molnár Borbála meghalt, mert vonzott a feladat, hogy a források alapján 

megrajzoljam azokat a mindennapokat, amelyeket mi jeles napokként tartunk számon. Innentől 

aztán történelem átvette az uralmat, s nem tudtam ellenállni. Később emiatt kénytelen voltam 

átdolgozni és olvashatóbbá tenni az egészet.... 

 Mire Czóbel Minkára került sor, már megtanultam a leckét! Olyan formát választottam a 

novella-regénnyel, amivel nem kellett a teljességre törekedni, mégis kirajzolódhatott hősöm életútja. 

A történelemmel még ennél is óvatosabban bántam, pedig a XX. századi nagy fordulatok itt is 

csábítottak volna, de nem adtam meg magam...Így aztán Minka története kerekebb lett, amihez nagy 

mértékben ő segített hozzá a kétkezes formával: versei és az én magyarázó szövegem egységbe 

simult, ahogy megálmodtam. Idézgetem én Borbála verseiből is, de azok inkább illusztrációk lettek, 

pedig  a történet fő vonalát ott is azokra fűztem fel. Érzelmileg elkötelezetten tele voltam 

gátlásokkal, s nem tudtam messzebbről szemlélni az eseményeket.  

 Mindezek a tanulságok számomra nagyon fontosak, hiszen tervezem harmadik 

lányregényemet Lorántffy Zsuzsannáról. Nehézségét a nagyon távoli XVII. század adja, s az, 

hogy nem volt költő, száraz leveleiből kell személyiségét kideríteni és megrajzolni. De a kihívás 

nagyon izgat azért is, mert ezt a feladatot Jancsi találta ki. 
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