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A SZÉPÍRÓ-DÍJ ÉS JUNIOR SZÉPÍRÓ-DÍJ

A Szépírók Társasága 2001-ben alapította Szépíró-díját,
amellyel az írókból és irodalmárokból álló szakmai
közösség az általa különösen nagyra becsült tagjainak
munkáját ismeri el. Az évek során a díj a magyar irodalmi
élet egyik legrangosabb elismerésévé vált, amelyet a
Szépírók Társasága tagjaiból alakult szakmai zsűri ítélt
oda az előző év legkiemelkedőbb próza-, vers- és esszé-
kötetéért. 2013-ig a díjat minden évben kiosztottuk, ám
2014-től a tavalyi évig támogató híján azt nem kapta meg
senki.

A SZÉPÍRÓ-DÍJ 2018-as újraindításával egy több
mint évtizedes tradíciót élesztettünk fel, azzal a mó-
dosítással, hogy a díjat ettől kezdve két kategóriában két
szerzőnek adjuk át szépirodalmi, illetve irodalom-
kritikai tevékenységért. A szakmai zsűrizés is ugyanezt
a hagyományt követi, s így változatlanul biztosítéka
annak, hogy állami ideológiáktól és kereskedelmi
érdekektől is független döntés szülessen – amely olyan
művekre, műfajokra és szerzőkre is felhívhatja a figyelmet,
akiknek más csatornákon keresztül kevesebb esélyük van
az elismerésre, s így a szélesebb körű ismertségre.

Azért, hogy a Szépírók Társasága életében ne teljen
el év anélkül, hogy látókörünket a gyakorlatban is
megjelenő módon tágítsuk, a Társaság elnöksége és a
zsűri úgy határozott, hogy 2019-ben Junior-díjat alapít
és társít az eddigi elismeréshez. Ez olyan, 35 év alatti,
bármilyen műfajban tevékenykedő irodalmi szerző
munkáját hivatott elismerni, aki egyrészt érdemi figyelmet
keltett irodalmunkban, másrészt tevékenysége adott
esetben másokat is alkotásra inspirál. E díj elindításához
Bitó László nagylelkű hozzájárulása teremtett anyagi
lehetőséget.

Más művészeti elismerések példáján okulva a tavalyi
évtől kezdve jóval nagyobb figyelmet igyekszünk fordítani
a díjat megelőző és követő kommunikációra, a még
nagyobb sajtóvisszhangra, illetve a szélesebb irodalomked-
velő közönség elérésére és bevonására. Szándékunk
töretlen ma is.
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a Magyar Rádió Irodalmi Osztálya, 
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A ZSŰRI NEVÉBEN TÓTH KRISZTINA

Sziámi azt énekli ugyan, hogy minden tagság viszontag-
ság, ám a kuratóriumi tagságra nézve ez nem feltétlenül
igaz. Sőt, nagyszerű lehetőség, hogy megmutassuk,
mire csodálkoztunk rá, mi nyűgözött le bennünket,
mire szeretnénk felhívni a figyelmet. A Szépíró-díj
ugyan nem egyetlen műnek szól, de egy jelentős
könyv mégis más súrlófényt ad a korábbi vagy azt
övező munkáknak is, megmutatja a szerzői építkezés
irányát. 

Idén különösen örültem annak, hogy ezentúl a
Szépírók Társasága junior díjat is kiadhat, mert a pá-
lyájuk elején járó alkotóknak szerintem különösen
fontos a szakma elismerése, az érzés, hogy odafigyel-
nek rájuk. Lendületet adhat, megerősíthet, míg a kö-
zöny ebben az életszakaszban el is kedvetlenítheti a
magában nem annyira biztos szerzőt.

Idén két nő is van díjazottjaink között, ami azért is
fontos, mert a kortárs magyar irodalom alkotói, teore-
tikusai és szervezői között számtalan nő van, és az iro-
dalmi kánonban megmutatkozó aránytalanságokat
hosszú távon, apránként talán ilyen gesztusokkal is
helyre lehet billenteni.

Sziáminak azonban mégiscsak van némi igazsága,
a döntések meghozatala nem egyszerű dolog. Eleve
képtelen feladat műveket összemérni, összehasonlít-
gatni. A magam részéről különben is irtózom az irodalmi
életet is egyre inkább eluraló kompetitív szemlélettől.
Nem arról van szó, hogy sok jó közül végül közös dön-
téssel kiemelünk egy legjobbat: honnan is volna erre
jogosultságunk, jó ég. Egyszerűen csak rá szeretnénk
irányítani a figyelmet kiváló művekre, fontos szer-
zőkre. 

Szerencsére sok van belőlük közöttünk is: örüljünk
együtt ennek idén is!
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UNGVÁRY RUDOLF 1936-ban született Budapesten. Egyetemi hallgató-
ként részt vett az 1956-os forradalomban, amiért 1957-ben Kistarcsára inter-
nálták, s csak 1959-től folytathatta újra gépészmérnöki tanulmányait. Dolgozott
vasesztergályosként, a Vigília filmkritikusaként, információs mérnökként, az
Országos Széchényi Könyvtár tudományos munkatársaként. A rendező rend-
szerek és a fogalomelmélet kutatója. Az Örley Kör és a Történelmi Igazságtétel
Bizottság alapító tagja. 1959-től kezdve írt a második nyilvánosságban, elbe-
szélései és publicisztikai írásai 1989 óta jelennek meg rendszeresen.

Megjelent irodalmi művei:
A gépfegyver szálkeresztje (elbeszélések, Holnap Kiadó, 1991)
Utána néma csönd (dokumentumregény, 56’-os Intézet, 1991)
A láthatatlan valóság. A fasisztoid mutáció a mai Magyarországon (politikai
esszé, 2. kiadás, Kalligram, 2014)
Balatoni nyaraló (regény, 2. kiadás, Jelenkor, 2019)
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A REALIZMUS MINT VISSZATÉRÉS

Két részlet Ungváry Rudolf készülő tanulmányából

Az irodalom mindig a valóságról szól. Még a legnagyobb hülyeség is. Az a saját
valósága, önmaga belső világa, ami megfogalmazódik. És, ha az ember nagyon
figyel, talán tartalmaz valamit abból a könyvön és szerzőn kívüli világból is, me-
lyet a szerző lát. Ha elhiszem neki, hogy valóban azt írta meg, amit így, vagy úgy
lát, akkor számomra jó, amit írt.

Úgy fest, mintha az elődök világa minden korszakban folytathatatlannak lát-
szanék. Amúgy is sokan szeretnék, hogy ez így legyen. Ez ugyanis igazolhatná,
hogy „tegyenek rá”… Nyilván megváltozik a nemzedékek belső világa, benne
az is, amit a külső világról, a „valóságról” tart valaki. Az előbbi, a külső, biztos,
hogy változik, olyan nem volt még, hogy ne így legyen. Ezt kétségtelenül követ-
heti az, amit valaki a külső valóságból lát. A legrosszabb, ha azt hiszi, mindent
lát. Akár így, akár úgy, ezáltal önmaga valósága is megváltozik.

Így aztán – hála a változásoknak, ugye – adott esetben például a korábban el-
képzelhetetlen és fölfoghatatlan is (például a műszakilag tökéletesített emberirtás)
ábrázolható lesz; akár minuciózus pontossággal (Ladislawl Fuks Hullaégető)1, vagy
az idősíkot általánosabb irányban megemelve (Kertész Imre Sorstalanság)2, vagy
akár leltári pontosságú leírás formájában (Varlam Salamov kolimai történetei”)3.

Annak a világnak a sorsszerűségét például, amely mintha önmagát ítélte volna
halálra, lehet ábrázolni klasszikusan realistán, ahogy Márai teszi naplóin és az
Egy polgár vallomásai-n keresztül. Lehet tényregénynek álcázott, afféle monda
formájába önteni, ahogyan azt Vaszilij Akszjonov tette Moszkvai történet című
nagy regényének megírásával4, de lehet akár „fancsikóként”, látszólag szöveg-
virtuózént lubickolni benne (mint Esterházy Péter). És lehet esszéisztikus szín-
vonalon egy nagyon személyes, önéletrajzi realizmust művelni (mint például
Nádas Péter a Világló részletek-ben)5.

6

1 Fuks, Ladislaw: A hullaégető. Európa, 1972. (Eredeti nyelven 1967.)
2 Kertész Imre: Sorstalanság. Szépirodalmi, 1985.
3 Salamov, Varlam: Kolima. Elbeszélések a lágerek történetéből. Szabad Tér–Európa, 1989.
(Íródott 1954–19783 Között Колымские рассказы címen. Első megjelenése Overseas
Publ. Intercharge, 1978.) 
4 Vaszilij, Akszjonov: Moszkvai történet. Európa, 2001 (Eredeti címe Moszkvai rege, Мос-
ковсая сага, 1999). Valójában a Zsivago doktor c. regény folytatása. Vonogradov orvospro-
fesszor (a regényben Gradov) polgári családjának története ott kezdődik, ahogy doktor
Zsivago története befejeződik, 1925–29 között, és tart Sztálin haláláig, 1953-ig, amikor az
orvos perbe befogott professzort Berija magához hívatja, és közli, hogy szabad.
5 Nádas Péter: Világló részletek. Jelenkor, 2017.
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Az utóbbi évtizedben az angol, francia és német regényirodalomban egy
olyasféle, nem hagyományos realizmus jelent meg, melyre az jellemző, hogy
nem fikciós. Nem dokumentumregények vagy másféle tényirodalom formá-
jában, amelyek már valamivel hosszabb ideje léteztek. Ezzel együtt nem a
tárgytól való távolságtartás, semlegesség jellemző erre az új nem fikciós re-
alizmusra. Ellenkezőleg, az a szerzői látásmód, intenció hatja át a műveket,
mely a klasszikus realizmus sajátja – csak éppen nem elrejtve a kapcsolatot
a regény és az alapjául szolgáló konkrét valóság között. Maga a konkrét va-
lóság válik, mintegy a maga közvetlen formájában, irodalommá.

Ez az újra megjelenő realizmus nem valamiféle közvetlen visszatérés a klasz-
szikus realizmushoz. Inkább a realizmus műfaján belül képződő új forma. A fo-
lyamat nem különösen feltűnő. A nem fikciós realista regényeket nem veszi
körül elméletalkotói és szerzői kör művészeti célokat megfogalmazó mozgalma,
nincs körülötte figyelemfelkeltő igyekezet. Senki se állítja, hogy mostantól aztán
ez lenne a korszellem. Nincs szó tehát arról, hogy emiatt netán, mondjuk, a
posztmodern szépirodalom szorulna vissza, melyben a hangsúly elsődlegesen
magán a szövegen volt, nem pedig a történet tárgyán, témáján, jelentésén.

Ez a nem fikciós realista próza foglalkoztat. 

[…]

Tárgyam valójában ez az újnak tűnő nem fikciós realista regény. Tárgyalá-
sához szükségem lesz az eddigi hosszú előkészületre: a posztmodern rövid
újraértelmezésére, a regényműfaj szintén rövid történeti áttekintésére, és a
nem fikciós regénynek az újrealizmustól való megkülönböztetésére. Ezt a
nem fikciós regényt, szemben vagy párhuzamosan (mindegy) a dokumen-
tum- és tényregénnyel, a klasszikus realista regény valamiféle megújulásának
tartom, noha nem gondolom, hogy felváltaná azt. A klasszikus változat (vagy
ami arra emlékeztet) ma is él. Parádés példája Borisz Paszternák Zsivago
Doktor című regénye6, és mintegy annak „folytatása”, Vaszilij Akszjonov
Moszkvai történet című regénye7. Másféle szinten – és ebből van több – kom-
mersz, könnyen fogyasztható formában.

A dokumentum- és tényregény is tekinthető „realista” regénynek, hiszen ezek-
ben is a „valóságot” ábrázolják, ráadásul ezúttal a lehető legkisebb torzítással.
Az „igazi” nem fikciós realista regényben látszólag ugyanaz a törekvés, mint a

7

6 Paszternak, Borisz: Zsivago Doktor, Európa, 1988. (Első megjelenés: Olaszország, Feltri-
nelli, 1957.)
7 Lásd Akszjonov, 1. lábjegyzet.
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dokumentum- és tényregényben. Mind a három regényműfaj közvetlenül, lénye-
gében fikciós áttételek nélkül a valóságot ábrázolja – vagy legalábbis azt, amit a
szerző annak tart. A dokumentum- és tényregénnyel szemben azonban egyik fő
jellemzője a mélyebb jelentésadásra törekvő esemény-, ember- és társadalomáb-
rázolás. Nem az az „intenzív totalitás”, melyről Lukács György beszélt, hanem
annál lényegesen egyszerűbb, természetesebb, köznapibb valami.

A nem fikciós regényben a történetekben való saját, többnyire tágabb tár-
sadalmi-politikai helyzettel való szembesülés – a dokumentum- és tényre-
gényhez képest – határozottabb, és itt rejtetten akár még a morális ítélkezés
is érzékelhető. Mintha – mégis! – volna jelentés, ezzel együtt igazság. Az el-
beszélők olykor, áttételesen maguk is véleményeznek, noha mintegy „tanul-
tak” a hagyományos realizmus történetéből, vagy pedig arra törekedtek, hogy
ebben ne a mindentudás igénye, hanem − az írói hitelesség érdekében − az
őszintébb, nyíltabb személyesség nyilvánuljon meg. Máskor megőrződik az
objektívnek tűnő narráció, de marad mögötte tér annak is, hogy ez ne legyen
abszolút, kizárólagos érvénnyel elgondolva. Még az olvasóra bízott ítélkezés
se. Mindez hol a hitelesen elhangzó állításokkal, hol a nagyon visszafogott,
ritkán adagolt fikciós eszköztökkel valósul meg.

Egyik prototípusa a műfajnak például Eric Vuillard. Évekig tartó munká-
val kutatja át a történelmi forrásokat, hogy megtalálja és leírja azokat az apró
szimptómákat, melyekben a távoli katasztrófa már megnyilvánul. Ez lehet
annak a titkos megbeszélésnek a minuciózus pontosságú története, melyet
Hitler a német nagyiparosokkal folytatott (Tagesordnung [Napirend])8, vagy
olyan história, mint az 1884-ben tartott berlini Kongó-konferencia9. Még az
alkalmazott lábjegyzetek sem gyengítik a művek szépirodalmi jellegét.

Jellegzetes magyar példa Závada Pál Egy piaci nap és Hajó a ködben10,
vagy Zoltán Gábor Orgia című műve11. Említhető a magyar szépirodalomban
talán legidősebb regényíróként debütáló, különösen személyes, egyben na-
gyon tényszerű regénnyel jelentkező Vajda Miklós is (Anyakép amerikai ke-
retben).12 Závada mindkét művében fiktív szereplőket is beépített. Talán úgy
tartja, a szépirodalom mégiscsak fikciós valami. Megkockáztatom, Nádas Péter
Az élet sója13 című „meséje” is elmozdulás a nem fikciós irányba. Egy beazo-
nosítható német kisváros polgárainak története ez. Az is erre a lapra tartozik,
hogy ő is ugyanúgy ódzkodik attól, hogy szépirodalomban valamit pontosan

8

8 Vuillard, Eric: L’Ordre du jour. Arles. Actes Sud. 2017.
9 Vuillard, Eric: Kongo. Arles. Actes Sud. 2012.
10 Egy piaci nap. Magvető K., 2016. Hajó a ködben. Hajó a ködben, Magvető K., 2019.
11 Orgia. Pesti Kalligram, 2016.
12 Megjelenésük 2016, 2016, 2009.
12 Megjelenésük 2016, 2016, 2009.
13 Jelenkor, 2017.
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okadatoljon és azonosítson. Pedig a „természettudományos” okadatolás önma-
gában nem rontja az irodalmat – ha valóban szépirodalom. Egy ilyen mű, bár-
mennyire legyen is pontosan visszavezethető világi alapjára, ezzel soha sem
magyarázza meg igazán, hogy mitől művészet az, ami miatt a mű mű, azaz jó.

Nádas Péter Az élet sója című regényének14 a lényegéhez tartozik (noha más-
ként, mint a Híd a Drinán15 esetében), hogy kapcsolódik a történelmi tényekhez.
„Egy valós mese”, ahogy a könyv borítóján olvasható. És ami figyelemre méltó,
van benne valami derűlátás. (Talán ezért véli egyik recenzense a tiszteltkörei
után „furcsa olvasmánynak”?16

A nem fikciós regények történetei azt követik, ami a források szerint valóban
történt, és lényegében azonosítható néven nevezik meg az eseményeket és sze-
replőket. Az utóbbiak neve lehet ugyan más (személyiségjogi okokból), mégis
könnyebben azonosíthatók, mint mondjuk Thomas Mann A Buddenbrook ház-
ának hősei, akiknek pontos eredetijeit, közelről-távolról alapul vett személyeit
és eseményeit csak komoly forráskutatással lehet megállapítani – ha egyáltalán.

Ennek a realizmusnak az írói a dolgokat figyelik meg a lehető legponto-
sabban (noha nyilvánvaló, hogy ennek az erőlködésnek – ahogy ezt annak
idején Nádas az Élveboncolás című elbeszélésében belátta17 – határai van-
nak). Még azt se változtatják meg, hogy konkrétan mik és kik ezek. A meg-
szelídíthetetlen valóságról szólnak, hogy maga ez a valóság meséljen:
történjék úgy, ahogy megfigyelhető volt – legyen az közvetlen személyes él-
mény alapján, vagy forrásokon keresztül, de a személyes élmény hatását a
megfogalmazáson keresztül elkerülhetetlenül elárulva, sejtetve.

Kiegészülhetnek az ilyen művek – mintegy jelezve, hogy a hibrid forma
egyik esetéről van szó – akár konkrét adatok, mutatók, jegyzetek kombiná-
ciójával is, melyre számos példa van. Róluk Balogh Magdolna – a realizmus
változásáról18 – és Györke Ágnes – a mai angol regény példái alapján19 – egy
legutóbbi konferencia-előadásában részletesen beszámolt.

14 Nádas Péter: Az élet sója. Jelenkor. 2018.
15 Ivo Andrić: Híd a Drinán. Szikra, 1947 (Eredeti megjelenés 1945.)
16 „Fontos meglátások és közhelyek, magával ragadó és semmitmondó leírások elegyét,
amelyek végére érve az olvasónak meg kell küzdenie érte, hogy a tanulságot ne puszta
didaxisként, hanem érdemi gondolatként fogadja be.” Gábor Sámuel: Nádas Péter: Az
élet sója. In: Kortárs online. 2017. július 8. https://www.kortarsonline.hu/archivum/2017/07-
08/arch-gabor-nadas.html
17 Lásd Nádas Péter: Élveboncolás, 29. lábjegyzet
18 Györke Ágnes: A kortárs angol nyelvű próza főbb irányai. Előadás. 2018. november 30. „A
kortárs próza újabb fejleményeil”. Eötvös-Kollégium (Irodalomtudományi Intézet).
http://iti.btk.mta.hu/images/kortars-proza-konferencia-absztraktok_18112930.pdf
19 Balogh Magdolna: A realizmus fogalma az újabb közép-európai interpretációk tükrében. Elő-
adás. 2018. november 30. „A kortárs próza újabb fejleményeil”. Eötvös-Kollégium
(Irodalomtudományi Intézet). http://iti.btk.mta.hu/images/kortars-proza-konferencia-ab-
sztraktok_18112930.pdf
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A nem fikciós realizmus valójában nagyon más, mint a hagyományos formája.
Legfeljebb a valóság megjelenítésének az ethosza és szándéka közös. A realizmus
eme újabb formája esetében ez a szándék sokkal radikálisabban és közvetlenebbül
valósul meg. Ráadásul a fikció dominanciája és mindenféle deus ex machina nélkül.
Az utóbbiakat maguk a ténylegesen megtörtént események, maga a valóság amúgy
is tálcán kínálja, olyannyira, hogy sokszor ki se lehetne azokat találni. 

Úgy tűnik, hogy mindhárom fontosabb nem fikciós szépirodalmi regényforma,
a már korábban is létezett dokumentum- és tényregény, újabban pedig a realista re-
génynek az itt tárgyalt, nem fikciós új formája – egyáltalán: a megjelenése – mintha
összefüggésben lenne az igazsághoz fűződő gondolkodás társadalmi megrendülé-
sének korszakos élményével. Az a korszellemmel elterjedt nézet, hogy „sok igazság
létezik”, meg hogy minden a szövegösszefüggésen múlik, a „nem szakmabeliek”
számára egyre nagyobb hiányérzetet eredményezett. A színtiszta spekulációnak
ugyan van élvezetes, olykor valóban mély értelmű képzeletmozgató hatása, lehet
könnyed, élvezetes olvasmányélmény, de ha csak ez van, nincs minden, hiszen az
ellenkezője hiányzik. Valami biztosabb lelki fogódzóra vágyás jelenhetett meg – a
szépirodalom iránt is, és ezért a szépirodalomban is. Ettől nőtt meg az ázsiója a do-
kumentumregénynek, tényregénynek, és az újabb prózai, nem fikciós realizmusnak.

A hitelesség hiánycikk lett, és elkezdték keresni.20 Tubával, mint akik azt kér-
dezik, „mi a fasz ez?”, de a körülöttünk terjengő portól még mindig nem bír-
tunk megszólalni. Odaléptem a másik ponyvához, azt már óvatosabban, lassan
húztam félre, és az alól is egy ugyanilyen szerkezet került elő. Közelebb fér-
kőztünk hozzá, és elkezdtük körbevilágítani a telefonjainkkal. Úgy festett a
két gépezet, mintha egy nagyon régen készült sci-fi díszletéhez tartoztak volna.
A vastag, fehér zománcfestékréteg nehéz csavarokat és kallantyúkat fedett be,
a mérőórák számomra ismeretlen mértékegységeket mutattak, a kis ablakokon
bevilágítva pedig csak valami sötét csillogást lehetett látni. A nyitott oldal aljára
egy párnaszerű kitüremkedés volt felszerelve, aminek a műbőr borítása a sok
használat alatt egészen fényesre kopott. Megkopogtattam a gép oldalát, azt hit-
tem, úgy fog kongani majd, mint egy üres benzineshordó, de ennek inkább
olyan hangja volt, mint valami súlyos gázzal színültig töltött búvárpalacknak.

20 Tisztában vagyok azzal, hogy olyan szakterületre merészkedtem, melyet  professzionálisan
nem művelek. Mérget veszek rá, hogy van, ami elkerülte a figyelmemet, amit pedig a területet
régen művelő szakember már természetes tudásként birtokol. Ezért piszkosul tévedhetek is.
Azt se hallgatom el, hogy azért tettem azt, amit ezzel az esszével tettem, mert magamról is
gondolkodom. A nemrég megjelent Balatoni nyaraló című regényemről szeretném megtudni,
megsejteni (Jelenkor, 2. kiadás, 2019, 1. kiadás ugyanennek az évnek az elején), hogy valójá-
ban mit is írtam. E tanulmányt (amellett, hogy tényleg, mindettől függetlenül is megigéz a
regényműfaj alig száz év alatti kialakulásának változatossága), azért is azért írtam meg, hogy
valamennyire azt is értelmezni tudjam, mi az, amit ezzel a regényemmel a szépirodalomban
egyáltalán képviselek.
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TÉNYEKEN INNEN ÉS TÚL

Ungváry Rudolf Szépíró-díja

Nem tagadom, elfogult vagyok: Ungváry Rudolf Balatoni nyaraló című

könyvét a saját emlékeim és élményeim szűrőjén át kezdtem olvasni.

Immár sok éve ugyanis azokon a helyszíneken töltöm a nyaraimat, amelye-

ken a könyv története játszódik: Badacsonytomaj hegyoldalán, vízpartján,

szőlőiben. Ráadásul abban a házban is gyakran jártam már, amelyről a

könyv szól, abban a bizonyos nyaralóban, amelynek közel másfél évszá-

zados történetéről azonban eddig semmit nem tudtam.

A saját élményeim szűrője azonban szűknek bizonyult. Sok mindent

átengedett abból, amit olvastam, de még több mindent nem. Ösztönösen

is azokba a tényekbe próbáltam kapaszkodni, amelyekben a könyv bő-

velkedik, és amelyek számomra is ismerősek. Péntek-árok, Római út,

Bányász strand, kolónia, kőfejtő. De újra és újra be kellett látnom – pon-

tosabban Ungváry ráébresztett, hogy mennyire kevéssé tudnak eligazítani

a tények, vagyis az, ami látszólag kézzelfogható. A strand, amelyre a ne-

vezetes balatoni nyaraló egykori tulajdonosai néha lejártak, ugyanaz a

strand, amelyre én is járok. És mégis, a kettő fényévnyi távolságra van

egymástól. Pedig a százéves fűzfa, amelynek a törzse még mindig áll, egy

tapodtat sem mozdult arrébb. De valahogyan más árnyékot vetett akkor,

mint most. A könyv efelől semmi kétséget nem hagyott.

Csalódást okozott, hogy a tények cserbenhagynak? Nem. Az keltett

volna csalódást, ha Ungváry kizárólag a tényekhez ragaszkodik. Ha mond-

juk egy memoárt rakott volna elénk, tele adathalmazokkal. De nem ezt

tette. Ez a könyv nem memoár, nem helytörténet, ráadásul nem is törté-

nelmi mű. A tények ebben a könyvben megannyi ugródeszka, ahonnan

tovább lehet lendülni. Hová? Az ember hajlamos lenne rávágni: a képze-

let világába – hiszen megszoktuk, hogy ami nem tény, az fikció. A Bala-
toni nyaralóban azonban fikciónak nyoma sincsen. De közben nem is

ragad meg a tények szintjén. Túl a tényeken, de a fikción innen. Mi ez? 

Ez a valóság. Amit amúgy hajlamosak vagyunk a puszta tényekkel azo-

nosítani. „A probléma csak az” – s itt már Ungváryt kell idéznem –, „hogy

hiába azonos egy tény két ember számára, nem biztos, hogy amit ennek

alapján valóságnak gondolnak, megegyezik.” A valóság tehát, állítja, nem

szorítható a tényekre. Valami ilyesmire gondolt Kleist is, amikor a Kohl-
haas Mihályban azt írta, hogy a valóság nem mindig vág egybe a valósze-
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rűséggel. A tényektől nem lehet eltekinteni; de aki a tényeknél lecöve-

keli magát, annak látása előbb vagy utóbb súlyosan torzulni fog.

Ha tömören kell megfogalmaznom, mi számomra Ungváry prózájának

a legnagyobb erénye, akkor ezt mondom: a gondolkodás és a látás torzu-

lása ellen kevesen tettek annyit a mai Magyarországon, mint ő. Szándé-

kosan prózát mondok, és nem regényt vagy tanulmányt. A Balatoni
nyaraló műfaját ugyanis éppoly nehezen tudnám megnevezni, mint a fa-

sisztoid mutációról írott könyvéét, A láthatatlan valóságét. Mindkettő

abban a köztes tartományban halad előre, csapást csapásra vágva, új, ko-

rábban nem sejtett ösvényeket kitaposva, a fehér foltokat feltérképezve,

amely tartomány nem azonos a tények puszta világával, de közben nem

mondható fiktívnek sem. Mint a személyes emlékeit feldolgozó, több

mint húsz évvel ezelőtt megjelent könyve, az Utána néma csönd, vagy a

saját múltjáról, egykori lakóhelyeiről írott elbeszélései – megannyi törté-

nelmi és archeológiai mélyfurat -, ez a két könyv is a valóság meghódítá-

sáról szól. A láthatatlan valóság már a címében is kijelöli, hogy a szerző

merre viszi az olvasót. Be a láthatatlanba, ami azonban mégis valóságos,

hiszen még az életünk is rá tud menni, ha nem vigyázunk. Pedig milyen

csábító a mai magyar valóságot a kézzelfogható tényekre szűkíteni. Pél-

dául a lopásra, a rendszerszintű hazugságra, a maffiaszerű szervezkedé-

sekre. És így tovább. Vagyis mindarra, ami a napnál is világosabb és

mindenkinek szemet szúr. Népszerűek az ilyen megközelítések: arra a

közkeletű elképzelésre játszanak rá, hogy az ember csak kenyérrel él.

Azaz tényekkel. De, ahogyan ezt egy régi könyv tanítja, nemcsak kenyér-

rel él az ember. Vagyis nemcsak tényekkel. Hanem valósággal is. Ami

ugyan láthatatlan, de ettől még nagyon is létezik. Ungváry ebben a lát-

hatatlan valóságban érzi otthon magát – érthető, hogy sokan vonakodnak

követni őt. Hogy fasisztoid lenne a mai magyar politika? Ugyan kérem,

hát ki lát itt koncentrációs tábort meg krematóriumot? Ungváry itt szól

közbe: attól, hogy tényszerűen nincsenek, a valóságuk nagyon is létezik.

Kertész Imre mert így beszélni, amikor Auschwitz logikáját érezte mű-

ködni maga körül – és nem 1944-ben, hanem a 2000-es években. Nobel-

díj ide vagy oda, őt se nagyon értették/értik. 

No és a Balatoni nyaraló? Ott mi a valóság? Az, hogy az életek úgy éke-

lődnek egymásba, ahogyan azt egyébként csak ritkán észleljük. A sze-

mélyes élettörténet mögött mindig ott a szociális rétegződés, a szociális

mögött a társadalmi háttér, a társadalmi mögött a történelmi dimenzió, a

történelmi mögött pedig a kozmikus horizont. Ami egy élettörténetben
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személyes, az nagyon is egyénre szabott. A szociális és társadalmi beá-

gyazottság miatt azonban a személyes élettörténet, hiába fölcserélhetet-

len, mégis ismerős mintaként szolgálhat mások számára is. A történelmi

dimenzió azután a sorsokat egybetereli; a kozmikus horizont előtt pedig

már senki között nincs különbség. Mi másért lennének olyan lebilincselőek

a könyvben itt-ott feltűnő fényképek is? Ungváry leírásának köszönhetően

ezekben az egyébként ismeretlen emberekben a saját történelmemet pil-

lanthatom meg. A Balatoni nyaraló pompásan mutatja be azt, hogy a sze-

mélyes sorsok, miközben eltérőek, egyszeriek, mégis hasonlóak és

ismétlődőek. A magyar irodalomban egyedül Nádas Péter Párhuzamos
történetek című könyvében találkoztam a személyesnek, a szociálisnak, a

történelminek és a kozmikusnak ezzel a bonyolult, felfejthetetlen, sok-

szálú szőttesével. Ungváry könyvében is egymásba ékelődnek a sorsok,

azután egy ponton szétválnak, hogy soha ne találkozzanak többé, közben

pedig más sorsokkal érintkeznek, azután azok is a semmibe tűnnek.

Semmi nem teljesedik be, de közben zajlik az élet. Ez a valóság. Vala-

mennyiünk valósága. Tényszerűen pedig ezt aligha lehet tetten érni.

Azzal kezdtem, hogy saját emlékeim és élményeim szűrőjén át kezd-

tem olvasni Ungváry Rudolf legutóbbi könyvét. Ezek a személyes emlé-

kek azonban már a második fejezettől kezdtek kitágulni. S mire a könyv

végére értem, a személyesben fölfedeztem azt, ami túl van rajta, és ami

engem összeköt azokkal, akiknek a létezéséről korábban sejtelmem sem

volt. Mint ahogyan a könyv rég halott szereplői sem sejthették, hogy egy-

kori élményeik ötven vagy száz évvel később egy még meg nem született

emberben fognak visszhangra találni. 

A valóság tényleg láthatatlan. De azért mindennél szilárdabb. 

Földényi F. László
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SZABÓ MAGDA HATÁRAI

(részlet egy megjelenés előtt álló tanulmányból)

Miért vagyunk annyira zavarban, ha Szabó Magdáról kell véleményt mon-

danunk? Igaz, a sokat emlegetett, nehezen körülhatárolható, de mostanra

már (például a moly.hu-n) hangját is hallató „laikus” olvasó sokkal ke-

vésbé feszeng ilyenkor, mint a „hivatásosak”: persze, tudom, ezek a ha-

tárok nem átjárhatatlanok, a moly.hu álnevei közül több is írót vagy

irodalomkritikust rejt. És ha olyan egyszerű lenne a helyzet, hogy az iro-

dalomtudósok nem tartják nagyra az életművet, viszont az olvasók imád-

ják, vagy belenyugodhatnánk abba az ellentétbe, hogy a határainkon túl

népszerűek ugyan a művei, de Magyarországon nem, vagy azzal zárhat-

nánk le a töprengést, hogy a Kádár-korszakban sikeres szerző volt, de

mostanra sokakkal együtt az alig emlegetettek közé süllyedt, talán ke-

vésbé lenne ez a furcsa zavar. De az egész jelenség sokkal bonyolultabb.

Az jól látszik, hogy Szabó Magda legújabb kiadója, a Jaffa, minden köny-

vet eladhatónak vél, amelyre márkavédjegyként ráteheti az író nevét:

könnyen olyan érzésünk támadhat, hogy lassan az összes befejezetlen

művet, interjút, csak lapokban (például a Nők Lapjában) megjelent no-

vellát megkapjuk kötetbe gyűjtve. Ezek a válogatások ugyanakkor egyál-

talán nem egy lehetséges kritikai kiadás vagy akár kritikai igényű

összkiadás számára készülnek, fogalmunk sincs a nagy egészről, vagyis a

nyomtatott és kéziratos szövegekből, illetve a vázlatok, levelek, napló-

feljegyzések összességéből összeálló életműről, a hagyaték maga sem

közgyűjteményben van. Nem akarok úgy tenni, mintha reális esélyt lát-

nék a közeljövőben egy Szabó Magda Kritikai Kiadás megindulására, hi-

szen még egyetlen huszadik századi szerzőnk műveinek kritikai kiadása

sem teljes, Adyé, Babitsé, Kosztolányi valahol útközben tart, Móriczé

vagy Karinthyé el sem indult. Egyszerűen annyit szögeznék le, hogy a

sorra megjelenő Szabó Magda-kötetek is az ún. nagyközönséget igyekez-

nek megszólítani, hogy aztán éppen az idetartozók érezzék becsapva ma-

gukat időnként. A 2017-ben megjelent Magdaléna című kötetről már a

kiadói leírás azt állította, hogy a Für Elise folytatása ugyan, de csak annyi-

ban, hogy az „olvasó képzeletében” összeállhat a meg nem írt regény: a

Szabó Magdát kedvelők egy része mégis csalódottan vette tudomásul,

hogy ebben a kötetben csak töredékek, vázlatok vannak, néhány tucatnyi

elkészült oldal társaságában. (Nekem is így nyomta a kezembe a könyvet
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egy hegedűművész ismerősöm, azzal a kijelentéssel, hogy én nyilván

értem, ez mi is akar lenni: ő az életmű lelkes olvasójaként kapta meg aján-

dékba a férjétől, de fogalma sincs, mit kezdjen vele.)

A zavarodottságról nem véletlenül beszéltem többes számban. Én

magam sem tudnám könnyedén megválaszolni a kérdést, miért olvastam

el gyerekkoromban annyiszor az Álarcosbált és a Születésnapot, miért néz-

tem meg olyan sokszor az Abigélt a tévében, miközben hosszú listát tud-

nék írni az életmű (maradnék most ennél a nem szakszerű, ám talán

érthető jelzőnél) idegesítő momentumairól. Amikor viszont elolvastam egy

Szabó Magda századik születésnapjára született esszét,1 rájöttem, más is

hasonlóképpen érez, mint én: még ha a zavarodottságon túl csak nyomok-

ban érintkezik a véleményem Kiss Noémiével.

Kiss Noémi rögtön az írás elején jelezte, hogy azért nem érzi a szépet,

jót mondás kényszerét, mert nem kezeli halottként sem Szabó Magdát,

sem a hőseit: „Halottakról jót, de nincsenek halottak”, kezdődik a fél-

nyilvános térben nagy vihart kavart írás. A gondolatmenet, amely Szabó

Magdát mint az „igazodó írószerep nagymesterét” igyekszik megmutatni,

nem jut el megoldásokig, leginkább a kétségeket, az ellentmondásokat

sorolja. Amikor viszont az életműre tér át Kiss Noémi, határozott állítással

az ifjúsági regényeket emeli a legmagasabbra – bár csak a Mondják meg
Zsófikának címűt emlegeti konkrétan (hibás címmel): „Számomra mostani

újraolvasása során inkább a gyerekekről, kamaszokról szóló regényei (pél-

dául a Mondjátok meg Zsófikának) példásak. Kivételes tudással tudta ábrá-

zolni a nehéz gyerekkort és kamaszsorsokat.” Szabó Magda ifjúsági

regényeit tehát az életmű egészének kontextusában nézi, nem állítja,

hogy ezek „csak” gyerekregények lennének, vagyis másképp kellene

őket értékelni, mint a felnőtteknek szánt alkotásokat.2 Pedig arról sem

szabad megfeledkezni, hogy ezek nem egyszerűen gyerekeknek, kama-

szoknak szánt alkotások, de az életmű kezdeti időszakának termékei –

Szabó Magda ebben a vonatkozásban megismételte a korábbi korszak

íróira jellemző pályaépítést. Móricz, Karinthy, Molnár Ferenc ugyancsak

gyakorlóterepnek, a felnőtt művekre való rákészülésnek, átmeneti eg-

zisztenciális megoldásnak tekintette a gyerekirodalmat: Szabó Magda

16

1 KISS Noémi, „Nem tudom, mit kezdjek magammal” Száz éve született Szabó Magda, Élet és

Irodalom, 61. évfolyam, 40. szám, 13.
2 Írt a meséhez közelebb álló gyerekregényeket is Szabó Magda, ilyen a Tündér Lala, a

Bárány Boldizsár, a Sziget-kék: ezekről majd máskor, másutt.
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esetében többféle oka is lehetett annak, hogy csak az ötvenes-hatvanas

évekre korlátozódott a gyerekirodalmi munkássága. A kényszerű hallga-

tás, az irodalomból való kiszorítottság után ezekkel a művekkel engedték

vissza az irodalomba (a Mondják meg Zsófikának egyszerre jelent meg a

Freskó című regénnyel), sőt, mintha ezekkel a regényekkel tette volna le

a „hűségesküt” az új világ mellett – hogy aztán nagy olvasói és szakmai

sikert érjen el egyszerre, és ne legyen szüksége effajta, mégiscsak alacso-

nyabb presztízsű művek írására. És az iskolában játszódó művek alapját

éppen a tanárként eltöltött évei, az ott szerzett tapasztalatai adták – ta-

nárként pedig azért kellett dolgoznia, mert nem jelenhettek meg művei,

vagyis ahogy ez a szilencium véget ért, megszakadt az iskolával való kap-

csolat is. Szabó Magda azt állította, hogy ezek a regényei megrendelésre

készültek: „volt abban a Móra Kiadónak is szerepe, Janikovszky Évának,

aki úgy gondolta, segítek nekik, ha megírom, mit látok-élek civil mun-

kahelyemen. Az íróknak nemigen voltak felszabadulás utáni iskolai él-

ményeik még akkor.”3

Persze, hiába lépett át Szabó Magda az ötvenes évek végén, a hatvanas

évek elején az ismert, több generáció által kedvelt és olvasott írók közé,

tudjuk jól, hogy a kortársi közegben elért siker egyáltalán nem jelent ga-

ranciát egy író halála utáni népszerűségére. Márcsak ezért is érdemes a

már emlegetett tanácstalansághoz más irányból is közelíteni. Krusovszky

Dénes nemrég a magyar író „boldogtalanságáról” írt egy fontos esszét, és

épp Szabó Magda lett az egyik példája (Békés Pál mellett). Fájdalmat,

frusztrációt emlegetett velük kapcsolatban, és a hazai kritika fanyalgását,

innen jutott el a magyar irodalomból hiányzó middle-brow irodalomig (jól

jelzi a jelenség hiányát az is, hogy nincs rá magyar terminusunk). Kru-

sovszky egy ugyancsak mostanában megjelent írásra is reagál, Radnóti

Sándoréra, aki Békés Pál portréját megrajzolva nevezte meg a magyar iro-

dalom dilemmájaként, hogy a highbrow és a lowbrow közt nem ismeri az

„átmeneti sávot”.4 (A Radnóti által szintén angol kifejezéssel emlegetett

másik kettőre még csak-csak van szavunk, de legegyértelműbben a

„magas irodalmat” tudjuk megnevezni, a lowbrow-val már bajban va-

gyunk, emlegetjük szórakoztató vagy populáris irodalomként, de lektűr-

17

3 Szabó Magda sokszor egymásnak is ellentmondó interjúi a Ne félj (Debrecen, Cso-
konai, 1997) című kötetben összegyűjtve is olvashatók. Ezt az idézetet lásd: Ne félj
i. m., 80.
4RADNÓTI Sándor, Békés Pál, Élet és Irodalom, 62. évfolyam, 38. szám, 14.
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irodalomként is. Igaz, ez utóbbit néha a middle brow-ra is próbáljuk al-

kalmazni.) Krusovszky nem áll meg a hiány regisztrálásánál, hozzáteszi

azt is, hogy valóban komoly dilemmája ez a magyar irodalomnak, de nem-

csak a magyarnak, hanem általában a kisebb irodalmaknak, s azok közül

is talán kiemelten a volt keleti blokk irodalmainak, ahol a piac és az iro-

dalom működése hosszú évtizedekig lényegében egyfajta kulturális terv-

gazdaságként működött – hol lazábban, hol szorosabban, de sohasem

egészen szabadon.5

18

5 KRUSOVSZKY Dénes, Mitől boldogtalan a magyar író? Magyar Narancs, 2018. október 13.
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SOSEM KÉSZEN

Laudáció Szilágyi Zsófiáról

Ami Szilágyi Zsófiáról, eddigi életművét áttekintvén, eszünkbe juthat,

az nagyon egyszerű dolog: Szilágyi Zsófia érdekes irodalmár, érdekes

irodalomtörténész, és érdekes kritikus.

Bármely területét nézzük is már jelentős terjedelmű munkásságának,

egyre ez az érdekesség ötlik szemünkbe: ő soha egy pillanatra nem

engedett az irodalomtörténetírás kötelességszerű unalmának vagy a

kritikaírás elmaradhatatlan közhelyszerűségének: mindvégig megőrizte,

megőrzi saját érdeklődésének érdekességét és különösségét; ő nem azzal

foglalkozik, amit a szakma előír vagy elvár, ő nem azt a kritikát írja meg,

amit a megbízó szerkesztőség sugall, hanem csak azt, ami őt érdekli –

amiben valamilyen értelemben személyes elkötelezettséget vagy

személyes tetszést (személyes nem-tetszést) talál; s személyességének

érdekessége adja meg írásainak és ítéleteinek is az érdekességét. (Amint

ő maga mondja: „Így egyfajta személyesség is az írásokon keresztül

rajzolódik ki – a kritikusi személyiség nem megelőzi a szövegeket, hanem

folytonos dialóguson keresztül, belőlük épül fel.”)

Nagy Móricz-monográfiájának befejezéseként írja: „Nekünk már csak

a szobrok és a képek maradtak, ha Móricz arcát látni szeretnénk. De van

ennél fontosabb kincs is a birtokunkban: az életmű. Ha szövegeit olvassuk,

azonnal megérezzük: beszél hozzánk. Hozzánk is beszél.” E mondatokban

talán benne is foglaltatik irodalmári ars poeticája: arról kell és lehet

beszélnünk, amiről megéreztük, hogy hozzánk szól, hogy bizonyos

értelemben rólunk szól, s ezért értelmezésünk is mindig tartalmazni fogja

az önértelmezés interpretatív mozzanatát. Amint a szépirodalmi szerző

nem vonhatja ki magát alkotása mechanizmusainak mozgásai közül, úgy a

kritikus, a történész sem tagadhatja meg soha személyes ízlését és vonzalmait

– s nem tagadhatja le ítéleteinek pillanatnyiságát, s kiküszöbölhetetlen

esendőségét sem.

Az irodalmár munkája végtelen: sem térben, sem időben nincs se vége,

se hossza; s nem csak a folyamatos újraolvasás igényének végtelensége

okán. Az olvasott és interpretált művek sem véglegesek sohasem – amint

Szilágyi Zsófia mondja: „Az irodalom él, alakul, változik, egy adott

pillanatban nem láthatjuk egészen pontosan, merre tart (és érdemes

19
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időnként felülvizsgálnunk saját véleményünket is). Folyamatként, folytonos

alakulásként kell elképzelni, látva a hibákat is (vagy azokat a jelenségeket,

amelyeket ma írói tévedéseknek vélünk), azt, hogy nem zárt és tökéletes

rendszer ez.”

Talán e meggyőződés vezeti elemzései során a művek hibáinak,

különösségeinek, normasértéseinek, meglepetéseinek felfedezéséhez, s

e különösségek gyarlóságainak és szépségeinek megértetéséhez; lásd

kötetcímét: A féllábú ólomkatona – mintha a megidézett mese példázata

az irodalomnak is alapmodelljeként funkcionálhatna; ha hibás is, de

gyönyörű, s fél lábán is megállja a helyét.

S ha még irodalomszervezőként, folyóirat-szerkesztőként is működik

az irodalmár, akkor világlik ki elsődleges fontosságúként az irodalom

dialogikus szemlélete. Hiszen: „Szerkesztőként is tudnunk kell, nem

minden döntésünk ’jön be’, mégis, akkor, amikor meghozzuk, érdemes

bennük hinni. Ha viszont soha nem kockáztatunk, megmerevedik és

unalmassá válik az irodalom.”

Azt pedig sem a szerkesztő, sem a kritikus, sem az irodalomtörténész

nem vállalhatja, hogy az irodalom unalmassá váljék. Érdekesnek kell

lennie.

Mert az irodalomban „sosem vagyunk ’készen’, és az egészben ez a

legjobb.”

Mindezekért örvendhetünk, hogy az ez évi Szépíró-díjat ilyen kiváló

és érdekes irodalmárnak nyújthatjuk át, mint amilyen Szilágyi Zsófia.

Margócsy István

20
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FERENCZI MÓNIKA 1991. március 29-én született Budapesten. A Bu-

dapesti Gazdasági Főiskolán szerzett diplomát marketingkommunikáció

szakon. A Köménymag irodalmi csoport, a Fiatal Írók Szövetsége tagja és a

József Attila Kör volt elnökségi tagja. 2016-ban Richard Siken Crush című

kötetének lefordítására Babits Mihály Műfordítói Ösztöndíjat nyert. 2017

tavaszán megjelent első kötete a Scolar kiadó L!ve sorozatának első köl-

tészeti darabjaként, Hátam mögött dél címmel. 2019-ben második köteté-

nek elkészítésére Móricz Zsigmond Ösztöndíjat kapott.  
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ÉS GLECCSERFEHÉR

Nem tartozom neked mostantól semmivel,

csak a lámpafénynek, és a lombhullatóknak 

tartozom, ahogy te a szétzilált éjszakáknak.

Mégis, ezen a kihúzott kanapén fekve,

milyen görcsösen hisszük most a feltámadást.

Ki fogja mindezt lefordítani a halottainknak? 

Lesz-e olyan újra, 

ahogyan megszoktuk előtte? 

Ugyanaz a hang és kimerültség, 

ugyanaz a szoba, aminek mélyén

most a bűntudat súlya húz,

és ezernyi kérdés sziklája.

Ki ér előbb a Béke térre és vissza? 

Lesz-e erőnk kinyitni minden ajtót?

És számít-e végül bármit, 

hogy mindketten a mellek 

és a papír hajlatában találtuk meg 

az alázatot? A szürkét, a fehéret, 

az ólomszürkét és a gleccserfehéret –

és visszük az egészet magunkban tovább.

Megjelent az Élet és Irodalom LXII. évfolyam, 13. számában

22
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ÜVEGEK

Most egy üveg megtelik a kihalásra ítéltek spórájával,

és parafadugóval lezárva, úszik a vízen. 

Antik üveg, dichroic üveg, háztartási üveg

sorakozik egy vers negyedik sorának polcán

elhagyatva, mint egy földöntúli üveggyár épülete,

és kiszolgáltatva az égő napnak,

mint a Notre Dame üvegablakai,

és az üvegfák, üvegtavak, üvegállatok.

Jársz közöttük a napfényben, kiábrándultan,

vétkesen és céltalanul.

Óvatosan jársz, nehogy felriaszd álmukból

az istenfélő molylepkéket.

Nincs az az üvegcsörömpölés, 

ami ne zavarna meg egy nyugodt éjszakát.

Amit felépítünk, az mind leomlik egyszer.

Törmelék lesz.

A sellők könnyeit faragja ki belőle a tenger.

Elhangzott a Művészek a klímatudatosságért esten

23
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BÚVÁRRUHÁT ÖLTESZ

Ideje, hogy elhatározd, 

nem vitatkozol többé a tűlevelűekkel,

hanem búvárruhát öltesz, és ledöntöd magadban 

a paratölgy katamaránok árbocait.

Merüléskor bogarak menekülnek a füledbe,

mindennek utat engedsz befelé,

az otthont választod példaképnek, nem a folyót. 

És a hosszú éjszakákon át, végül lebomlanak 

benned a tehetetlenség túlérett gyümölcsei.

Megjelent az Irodalmi Szemle oldalán

24
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KITISZTUL MINDEN

Legyen a vers egy csontszakállú zo’é,

aki nem tudhatja meg sosem az okát

a brazil orleánfák megsemmisülésének.

Mégis épít és áldoz, ahogy mi hallgatunk 

mert mi adjuk a költészet szorongását,

és a terapeutái is mi vagyunk.

Bízzunk egy magasabb rendű akaratban.

Engedjük szabadon a vonyító vadállatainkat,

hadd tiporják el mindazt, 

amit az elmúlt évek alatt felépítettünk.

Kérjük a franciáktól, legyenek a szeretőink, 

mert a költészet az, ami éltet minket,

és a vers a fák kozmikus gyümölcsének magja.

Kérjük szeretőinktől, tegyék szét a lábaikat értünk

a kétszáz éves jelszavaikat kiáltva,

hogy valódi legyen az elfogadás

és a vers a hipochonderek menedéke lehessen.

Bízzunk a magasabb rendű akaratban,

hogy egy kidöntött oszlop lehessen a vers

a kerékpárút szélén

és legyen végre világosság.

25
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A HATALMAS ÉG ALATT

Ferencz Móni Szépíró-díjára

Ferencz Móni versvilágának lakói a hatalmas ég alatt szerényen meghú-

zódó, de nagyon is jelenvaló, az életüket nagyon is élő lények, tárgyak,

érzelmek, folyamatok. Ebben a világban vagy nincs fensőbb szint, vagy

ők, az előbb felsoroltak is teljes jogú polgárai a fensőbb dimenziónak.

Azért sincs szó transzcendenciáról, mert maga a szó is két helyet feltéte-

lez. Ez a hely pedig egy. Mindennapos a varázslat, a fejünkben jávorszar-

vasok zúgnak, azok a bizonyos túliak pedig nincsenek is túl, maximum a

szomszéd utcában van az éjjelnappalijuk.  

Barátságos, demokratikus világ ez, nincsen elveszett élet, legfeljebb

tragédia van. Mindenki egy a jelenvalóságban és a jelenidejűségben. In-

telligens, öniróniára képes lények, szerények, bájosak, ficeregnek, dobog

a szívük, szerelmesek, szomorúak. Nem születő és aztán meghaló em-

berek, nem fellobbanó, majd elhamvadó szerelmek, összetartó, majd szét-

eső családok, hanem örökké jelenvaló emberek, szerelmek, családok

vannak a hatalmas ég alatt, a hatalmas színpadon. 

A családi múlt vagy a gyermekkor nem válik a mitológiai múlt félmúlt-

jává, hanem teljesen egyenértékű vele, egyazon időben zajlanak. Isteni

történések a nappaliban vagy iskolába menet, a járdán. A játszótér mászó-

kái fölött pont az a kifeszített északi ég van, amelynek kékjét a Hókirálynő

szánja is megkarcolta Andersen rémisztően hideg meséjében. A Grönland-

menti tenger távlatai, méretei az egyik sarokban, a szemköztiben pedig

az a buszmegálló, ahonnan reggel indulsz és ahova a nap végén érkezel.

Nem az itt a truváj, hogy két ilyen szélsőség találkozik egy versben.

Hanem hogy nem szélsőségek! Mert nem az a lényeg, hogy két szemközti

sarok. Hanem hogy ugyanaz a pálya. Ami a gyermekkorból megmaradt,

elfér egy gyűszűben, de pont ugyanúgy érvényes a legmagasabb ég alatt. 

Az, hogy a szerelem mitológiai szint, nyilván nem újdonság, tele van

vele a könyvtár. De Ferencz Móni versében a szerelem mindennapokra

való leképeződése, a párkapcsolat is magától értetődően visel magán egy-

mást másként kizáró jegyeket. Mintha Thor isten egyik unokahúgának

tetőtéri tiniszobájába látnánk be, ahol két szép, fiatal test esetlenül is-

merkedik egymással, miközben Spotify-on a hetvenes évek végi, sose-

volt Beatles pörög végtelenítve. Még a parkettán elnyúló kutyának is

skandináv neve van, és nyilvánvalóan birodalmak gyulladnak fel, mikor

ugatni kezd. A szakítás után a városban sétálunk, és nem tudjuk nem ész-
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revenni a halott szerelem kihűlt nyomait: a Corvin-negyednél mintha is-

tenek eldobált játékait látnánk.

De miért észak? Mi a szerepe, funkciója, mit ad ez a verseknek, ami

nélkül ezek nem ugyanazok a versek lennének? Az eredendően kelet-

nyugati irányú folyamatok mentén szerveződő európai civilizációban né-

hányan tartottak már észak felé. Északra, Pohjolába indult a szánjával

Vejnemöjnen. A Hókirálynő palotája, melynek falai állandóan süvítő, fa-

gyos szélből voltak, szintén a képzelhető legészakibb helyen áll, ide viszi

magával a kis Kay-t, Gerda pedig egy északra tartó road movie végén jut

el ide, hogy hazahozza. Iulius Caesar északra indult seregével, hogy Gallia

meghódításával szerezzen súlyt a nevének (és némi kezdőtőkét, termé-

szetesen). Somlyó Zoltán egyik remek verseskötetének címe Északnak
indulok; valamiért azt állítja benne, hogy fagyos kutyák közt lesz neki jó

helye. De az egyik utolsó, gyönyörű Ady-vers Hogy Délre jussunk címmel

is inkább szól északról. Hopp, itt is vagyunk Ferencz Móninál, akinek

első kötetében így szól az első mondat: “A gyerekkor egyik hazugsága szerint
/ bármerre fordulsz, északnak tartasz”, a kötet címe pedig Hátam mögött dél. 

Szóval mi lehet ez az észak? Biztos vagyok benne, hogy költői eszköz.

Az észak hidege segít megfoghatóvá és megfogalmazhatóvá hűtenie az

érzelmeket. Mert érzelmek kétségtelenül vannak. De ha felnézünk a fel-

hők közé, a hatalmas égre, elnézünk észak felé, a távlat egyből a he-

lyünkre tesz minket, az érzelmeinket, a jelentőségünkkel együtt.

Szükségünk van északra, egyúttal szükségünk van az isteni és emberi

világ közti átjárásra, hogy elviselhető legyen sok minden itt a földön.

Jávorszarvasok zúgnak a fejünkben, és ahogy az Astoriánál feljövünk

az aluljáróból, nem lehetünk biztosak benne, hogy nem egy másik város-

ban találjuk-e magunkat. Ferencz Móni arra biztat, hogy ami bevillan, és

annak tűnik, az bizony az is. Mi is ők vagyunk, merjük nyugodtan az is-

teni lényekkel közösségben érezni magunkat. Nem az átjutás-átjuttatás

a költő állítása, hanem az itt is, ott is való folyamatos, vibráló jelenlét.

Nem dimenziókaput kínál, hanem forgóajtót. Amiben nem megszédü-

lünk, hanem egyszerűen csak szeretünk így élni, és romlásunkban, halot-

tainkban, szakításainkban, bűneinkben vigasztalást nyújt, ha a legnagyobb

nagyvilág részének tarthatjuk magunkat. Szeretünk távlatokban gondol-

kodni és hosszú időre tervezni.

Ferencz Móni hosszú időre tervez, tervezzünk vele mi is.

Szálinger Balázs
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A szerzők fotóját

Bach Máté, Egyed Péter és Kincses Gyula készítette.

A Junior Szépíró-díjat Bitó László támogatja.

Köszönet a Szépíró-díj valamennyi támogatójának.

A díjat tervezte és készítette:

Andor István és Sipos Balázs

A füzetet technikailag szerkesztette 

és a borítót Gábor Tamás Indiana munkájának felhasználásával 

készítette Keresztes Mária

© Szépírók Társasága, 2019
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