
A mai magyar irodalom derékhadának je-
les képviselõje, Závada Pál Kossuth-díjas
író látogatott el a Szépírók Társaságának
támogatásával a tatai Móricz Zsigmond
Városi Könyvtárba 2015. május 6-án. 

Nem készült írónak: szociológiai ta-
nulmányokat folytatott, és egészen az
1980-as évek elejéig nem publikált szép-
irodalmi mûveket. Elsõsorban szûkebb
hazája, Békés megye, egészen pontosan
Tótkomlós lakosságának huszadik száza-
di életével, történelmével fogalakozott.
Nagy súlyt helyezett a településen élõ
szlovák nemzetiség helyzetének kutatá-
sára. A szociológiai riportok lassan átlé-
nyegültek, és más formát, új dimenziót
követeltek maguknak. Ez volt a kezdet. 

Egymás után jelentek meg az elmúlt
század fontos társadalmi mozgásaihoz
kötõdõ, azokat ábrázoló szépirodalmi al-
kotásai. Írt egy mûvet a második világhá-
ború egyik fontos pillanatáról, Erdély
visszacsatolásáról, Idegen testünk cím-
mel, mely szól az itthoni zsidóság kire-
kesztésérõl, a besúgórendszer virágzásá-

ról is. A Kulákprés címû szociográfia a
saját falujában történt kutatások, anyag-
gyûjtés eredményeként született. Termé-
szetesen ezek a feldolgozott anyagok már
csupán ürügyül szolgáltak, hogy rajtuk
keresztül jobban megmutathasson egy-
egy jellemzõ társadalmi változást vagy
jelenséget. Maga a megszületett mû már
messze van a szociográfiától, valódi ér-
dekfeszítõ, tragikus regény. A Jadviga
párnája talán a leghíresebb mûve, amely
a szlovák nemzetiség mindennapjainak
bemutatása mellett igényes és mély lé-
lekábrázolással jeleníti meg a benne sze-
replõ figurákat. 

Azok az emberek, akiktõl még hiteles
adatokat, történeteket hallhatott az elmúlt
század eseményeirõl, sajnos lassan el-
fogytak, meghaltak. Ez az út tehát le-
zárult, és ma más témák felé fordul írása-
iban. Közben kirándulást tett a zenés
színpadi mûfajba is: Szó-Zene-Kép cím-
mel, neves alkotótársakkal és zenész ba-
rátokkal együtt remek mûsort állítottak
színpadra – legfõképpen Dés László el-
képzeléseit követve –, amelyet Pesten és
vidéken sokszor adtak elõ. Drámai mû-
veket is írt. Színpadi munkáit szép siker-
rel játszották a színházak, ma is folyama-
tosan foglalkoztatja ez a mûfaj. 
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Vendégünk volt Závada Pál

✒✒    Petrozsényi Eszter



Az est vendégeinek ajándékkal ked-
veskedett: hozott néhány példányt a 
nemrég megszûnt, Holmi címû, igényes
irodalmi lapból, amelynek sokáig 
szerkesztõje volt. A folyóirat mentes 
volt mindenféle napi politikától, és 
szigorúan a magas mércével mért, szín-
vonalas mai irodalom szócsöve volt. Fõ-
szerkesztõje Réz Pál volt, akinek szemé-
lyisége, a szerkesztõtársakkal együtt, ga-
ranciát jelentett erre. Az õ betegsége
azonban nem teszi lehetõvé a folytatást,
sajnos. 

A nézõk kérdéseire válaszolva el-
mondta, örül fia, Závada Péter sikereinek
és annak, hogy a mai új nemzedék egé-
szen más hangon, más módon fejezi ki
önmagát, mint elõdei. A beszélgetés té-
máihoz kapcsolódó vetített fényképekkel
támasztotta alá gondolatait, így a nézõk-
re még mélyebb benyomást tettek az álta-
la elmondottak. Az este „hivatalos” befe-
jezése után sokáig sorjáztak a dedikálást
kérõ nézõk, és még hosszú ideig beszél-
gettek a vendéggel, aki örömmel fogadta
kérdéseiket és jókívánságaikat. ■
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Évszakok az érzelmek 
tükrében

✒✒    Makuvek Nóra

A tatai Móricz Zsigmond Városi
Könyvtár január második felében
hirdette meg Évszakok az érzelmek
tükrében címû vers- és prózaíró pá-
lyázatát. Tizenkét és tizenkilenc év
közötti fiatalok jelentkezését vártuk
négy – két vers- és két prózaíró – ka-
tegóriában. 

Örömmel vettük a nagy érdeklõ-
dést, összesen tizenkilenc pályamû
érkezett tizennégy tollforgató diák-
tól. A március 4-én megtartott ered-
ményhirdetésen a legjobb írások be-
küldõit könyvjutalommal díjaztuk.
Nem ez volt az utolsó lehetõség, a
könyvtár jövõre is meghirdeti a pá-
lyázatot. ■


