
BÚCSÚM A LAPOMTÓL

Mit mondjak?, ha egyszer ez annyira személyes, mint mikor zsákutcá-
ba jut egy korszakunk, zátonyra futnak eddigi törekvéseink, alkotói vál-
ságba navigáljuk magunkat, szétesik a házasságunk, vagy meghal az édes-
anyánk. 

Avagy: ezennel nekivághatunk az öregségünknek. 
Hogy vége van, nem tagadható – de hogy mit érzek, és mi jár a fejem-

ben errôl, mindebbôl mit mondhatok el? Miközben – hiszen a Holmiról 
van szó – nyilvánosan is csak egészen szubjektív lehetek. 

Nem tartozom az alapítók közé – és közülük csak Radnóti Sándort, 
legközelebbi barátaim egyikét ismertem azelôtt. Vági Gábor barátom 
1990-es halála után, az ô helyére kerültem a szerkesztôségbe – mint szo-
ciológus, afféle társadalomtudomány-ügyi szerkesztônek. De nemigen 
voltam erre jó, úgyhogy inkább elfogadott kéziratok javítgatójaként pró-
báltam hasznosítani magam, majd – miközben novelláim kezdtek meg-
jelenni – a prózarovatba dolgoztam be magam. 

Amit rögtön be kell vallanom: jelentôsen többet köszönhetek én a Hol-
minak, mint a Holmi énnekem. Tudniillik a kollektív, szavazós szerkesztés 
elvébôl következôen nagyobbrészt magam is hasonló kiválasztási érték-
rendet szolgáltam, mint a többség, magyarán ez a lap, amely a leginkább 
mégiscsak Réz Pálra hasonlít, nagyjából akkor is ugyanilyen lett volna, ha 
én nem veszek részt a szerkesztésében. Hogy milyen lett énvelem, illetve 
miféle lett volna nélkülem – ez a különbség, azt hiszem, észrevehetetlen 
volna. Saját kezem nyomát tehát kevéssé hagytam rajta a Holmin, inkább 
csak némi szükséges, ám jellegtelen tüsténkedést tettem bele a közösbe. 

Amit ellenben én kaptam a Holmitól, mindaz jelentôsen fölülmúlja ezt. 
Harmincöt évesen lettem a lap benjáminja, a Holmi lett az én irodalmi 
egyetemem, posztgraduális íróképzôm, életem legtartósabb „munkavi-
szonya”, választott kapcsolata, egyszerre szakmai és baráti köre, benne 
Radnótival és Váradyval, az élén Rézzel, akire nem csupán mint mesterre, 
hanem csakhamar mint pótapára is tekintettem. De a Holmi nélkül nem 
ülhettem volna évtizedeken át olyan egyéniségek fényében, mint Fodor 
Géza és Domokos Mátyás, akiket már elveszítettünk, majd pedig nem 
okulhattam volna Szalai Júliától és Voszka Évától (de nem csak a társa-
dalmat meg a gazdaságot illetôen). A szellemi mûhely és a baráti társaság 
jótéteményén túl azonban, akárhogy is nézem, ez a közeg nevelt íróvá, a 
Holmihoz képest igyekezhettem magamnak irányt, ízlést és mércét találni, 
amikor pályamódosítás közepette nekivágtam a szépprózaírásnak.

Korábban már a közgazdasági karon is, a szociológiai intézetben is úgy 
alakult, hogy egészen mást mûveltem a kedvemre, mint amire szerzôdtetve 
voltam. Ha hálával tekintek a Holmira, akkor azért is, mert ugyanezt a 
„mással való foglalatoskodást” a saját folyóiratom is idôrôl idôre kiváltot-
ta belôlem. Tudományos szerkesztô helyett irodalmi gyakornok lettem, 



amikor aztán novellát várt volna tôlem a lapom, én regényt és színdarabot 
írtam, amint pedig már regényrészleteket is elhelyezhettem volna, olyan 
könyvbe fogtam bele, amelynek a szöveggel egyenrangú alkotóelemei a 
fotók. Márpedig a Holmi képeket nem közöl, és nem csak illusztrációként 
nem – és nem tesz kivételt. Tudomásul vettem ezt, sôt, minthogy így 
megint az ösvényrôl való letérésbôl lett a fôcsapásom, még ez a dac is 
ösztönzômmé vált. Így alakult, hogy nem sokat (és egyre kevesebbet) 
publikáltam a saját folyóiratomban – és noha nem a munkáim otthonaként 
volt az enyém, lapomat mégse cseréltem volna be semmi áron másikra.

És így, az utolsó szó jogán már azt is beismerhetem, hogy az utóbbi 
években már inkább leltem örömömet a szerkesztôi társaságban, mint a 
címemre kéretlenül tóduló szövegküldeményekben. Egyszerûbben szólva 
Réz maga volt az, aki miatt nem szívesen mulasztottam el a hétfô délutá-
nokat – úgyhogy ezeket nem is kéne kiiktatni az életünkbôl a továbbiak-
ban sem.

Úgy mesélik, annak idején a barátai azért találták ki Réz Palinak a 
lapszerkesztést, hogy életelixírje legyen a felesége, Klári elvesztése felet-
ti bánatában. Negyedszázad múltán – a vég dolgait latolgatva már – Pali 
olykor úgy képzelhette, sorsa össze van kötve a lapjáéval, s a Holmi vele 
együtt száll majd a sírba. De nem addig az! A Holmit érte utol végzete, 
s vele együtt végezzük be mindnyájan – de csak szerkesztôként. 

Mert élni még akarunk. 
Závada Pál

AZ ÉN HÉTFÔIM

Búcsúzunk, és e lapokon ki-ki részben a maga személyes Holmi-történetét 
idézi fel – hadd tegyek így én is. Az én történetem 1990 végén kezdôdött, 
néhány hónappal volt férjem, Vági Gábor halála után. Réz Pali meghívott 
egy azóta is fontos emlékeim között számon tartott beszélgetésre, aminek 
a végén megkérdezte: kicsit a „családi folytonosság”, de fôleg közös szak-
mánk, a szociológia képviseletére nincs-e kedvem bekapcsolódni a Holmi 
szerkesztôségének munkájába. Elöntött a forróság, egyszerre a meg il-
letôdöttségtôl és az aggodalomtól. Mert az akkor alig egyéves múltra 
visszatekintô lap máris nagy hírnevet vívott ki magának, ide meghívást 
nyerni nagy megtiszteltetés volt. De vajon meg tudok-e felelni a felkérés-
nek? Nem vagyok irodalmár, tehát a lap fô profilját jelentô próza- és 
versirodalom terén mûítészi véleményeket nyilván nem mondhatok, leg-
feljebb az „informált laikus” szerepére vállalkozhatom. Szakmám, a szo-
ciológia pedig az irodalmár olvasók érdeklôdésére nemigen számító 
szak munkákkal jelentkezett akkoriban – sokszor mívességükben is kétes 
ér tékûekkel. Minderrôl persze sokat beszélgettünk, és Závada Palival, 
akkor még szociológus kollégámmal azért nekiálltunk jobbfajta kézira-



tokat gyûjteni, a szociológiánál szélesebb társadalomtudományi 
körben. 

Mindent egybevetve, a csábítás nagyobbnak bizonyult az aggo-
dalomnál: 1991 elején bekapcsolódtam a munkába. Írtam néhány 
esszét, kicsit nagyobb számban recenziókat, és szerkesztettem – ez 
utóbbi téren az évek folyamán lett néhány „saját” szerzôm. De ezzel 
nem mondtam el, hogy mi történt. A „Holmi-csinálás” ugyanis las-
sacskán életformám szerves része lett. Ott volt a vasárnap, amikor 
„legálisan” félre lehetett tolni minden mást, és készülésképpen a 
másnapi szerkesztôségi találkozóra, olvashatott az ember. Ez akkor 
is öröm volt, ha persze nem csupa jó dolgot olvasott. Mert számí-
tani lehetett rá, hogy hétfôn alaposan végiggyúrjuk, egy-egy írás 
kinek miért tetszett vagy nem tetszett, és ezekben az elemzô be-
szélgetésekben irodalmi gondolkodás-módszertant is tanul az em-
ber. Én pedig szívesen tanultam – és tanulok ma is –, mert azért a 
laikusságnak legfeljebb múló a bája. Nagyon vonzók voltak ezek 
a beszélgetések azért is, mert a véleményt ebben a körben nem 
szakmai felszenteltsége szerint tisztelték. A kiindulás a gondolat, 
mögötte pedig az emberi tapasztalat volt – a szerkesztôség meg az 
emberek és tapasztalataik egyenjogúságának kis köztársasága. Ezt 
tükrözte a szavazási rendszerünk is: egy-egy novella vagy vers el-
fogadásáról a vitakör lezárása után „egy ember – egy voks” alapon 
döntöttünk, és így adott esetben bárki alulmaradhatott. De ettôl 
kezdve a döntés döntés volt, és ezt mindnyájan elfogadtuk. 

A hétfôknek volt azonban más adománya is. Egy-egy szerzô és 
írása kapcsán világok nyíltak ki, amikor Réz Pali – és amíg köztünk 
volt, részben Domokos Matyi – felidézett régen volt történeteket, 
szerkesztôségi szobákat, vendégségeket és helyzeteket, humoros, 
olykor megrázó emlékeket. Lassacskán ezek a történetek belakták 
a személyes világomat: az itt és most élményén túl, életteli módon 
körbefonták, amit a hazai szellemi életrôl, politikai megosztottsá-
gokról, ízlésvitákról, hajdani, utóbb kicsorbult barátságokról tárgy-
szerûen tudtam. Ettôl fogva kicsit az „ismerôseként” olvasok Kosz-
tolányit, Vas Istvánt, sôt még Illyést is, és mindettôl prózájukat, 
verseiket máshogy – jobban – értem. Mindennek egy-egy recenzi-
ón dolgozva, közvetlen hasznát leltem. Mert Domokos Matyi értô 
fejtegetései a falukutatók és Szabó Zoltán vitákkal teli viszonyáról 
„foghatóvá” tették számomra a DIASZPÓRANEMZET olykor érzelmes, 
olykor indulatos passzusait, vagy Eörsi István IDÔM GOMBROWICZCSAL-
járól nyilván kicsit máshogy írtam volna, ha nem csengenek fülem-
ben Réz Pali „Pista-történetei”. 

Ezek a személyessé tett világok most már megmaradnak nekem, 
huszonnégy év felhalmozott kincseként. De a folytatásról reménye-
im szerint nem kell lemondani. A hétfô délutáni kávézás Réz Palinál 
nemes és talán továbbra is megôrizhetô közös szokásunk.

Szalai Júlia



CIVIL A PÁLYÁN

Mit keres egy közgazdász az irodalmi folyóirat szerkesztôségében? Verse-
ket kortárs költôktôl, akiknek a nevét sokszor tájékozatlansága miatt nem 
ismeri, készülô regények részleteit, történeteket a régi szép idôkbôl, ami-
ket sehol máshol nem lehet hallani, érdekes emberek társaságát – élmé-
nyeket és egy kis bennfentességet a hozzá hasonló kívülállók szemében. 

Többet kaptam a Holmitól, mint amennyit vártam, és sokkal többet, 
mint amennyit adni tudtam.

A lap szerkesztôi között mindig voltak nem irodalmárok. Ahogy most 
megnézem a Kenedi Jánostól kapott elsô szám kifakult példányának ko-
lofonját, a népes szerkesztôbizottságban ôk adták a többséget. A rendsze-
res összejövetelekre nyilván már akkor sem jöttek el mind a tizenheten 
– de a késôbb kialakult szûkebb körben is maradtak közülük néhányan. 
Engem Szalai Juli ajánlott be helyettesítôként, amikor – éppen tíz éve – 
hosszabb idôre elutazott. Visszatérte után a fôszerkesztô, mint minden 
fontos kérdésben, most is megkérdezte a többieket: mi legyen a ven-
dégszereplôvel? Maradjon, biccentett Radnóti Sándor, már csak a rémes 
ivararány javítása végett is... Hát sokkal több jót nem is mondhatott a 
hallgatag nôszemélyrôl. Egy év alatt kiderült, hogy bár valószínûleg szor-
galmasan olvasom a kéziratokat – olvastam is –, hozzáértô véleményeket 
nemigen lehet várni tôlem. Várady Szabolcs gondosan strigulázta ugyan 
a versekre leadott szavazatokat, de én legfeljebb a „nekem tetszik” vagy 
„nem az én világom” megjegyzést tudtam a vokshoz hozzáfûzni. Szerveztem 
ugyan néhány recenziót, megszerkesztettem egy-két szöveget – amelyek 
közül a Sydney-ben élô, a Holmit késôbb példátlan nagylelkûséggel támo-
gató Somssich Béla emlékiratai voltak a legemlékezetesebbek –, de ezen 
kívül leginkább csak füleltem, szívtam a cigarettákat, amíg lehetett, kitar-
tóan bámulva közben fentrôl a zavaros, bölcs és nagy Dunát. 

Szerettem a hétfô délutánokat. 
A sors most is igazságtalan: én veszítem a legkevesebbet. Ami nekem 

a legfontosabb volt a Holmiban, az nemcsak a megjelent írásokban marad 
meg, nemcsak emlékként, mint másoknak, hanem valóságosan is. Talál-
ko zunk hétfôn kettôkor Réz Palinál! 

Voszka Éva



LAPZÁRTA

Most akkor ezzel mi legyen?
És egyáltalán, hova tettem?
Nagyon el tudnak keveredni. 
De úgysincs hely. Nincs semmi sem.
Nem úgy van az. Mert van a semmi.
A voltam, az volt. És a lettem?
Te jó ég, mennyit leveleztem!
Versíróként ez lett a vesztem?
Ez itt egészen versszerû.
A kôbôl is kinô a fû.
Nagy ügy. De most? Mert most mi van?
Lapzárta van a Holmiban.
 Megyünk hová. Ide s tovább.
 Jó reggelt vagy jó éjszakát?

   Várady Szabolcs
 


