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Lengyel János 
Kárpátaljai portré: beszélgetés egy

„mindenevő-értékfogyasztóval”

Kátainé Szil-Vay Ingrid zongoraművész, 
tanár, költő, műfordító Ungváron szüle-
tett, ma Szentendrén él férjével, a Mun-
kácsy-díjas Kátai Mihály festőművésszel 
a Pismány hegyen.

– Sokoldalú művész vagy, de úgy tu-
dom, először a zene, az ének hatott 
rád igazán. Arra kérlek, mesélj nekem  
a kezdetekről, a gyerekkorról, hogyan 
kerültél kapcsolatba Euterpével, majd 
Erátóval?
– Legkorábbi gyermekkori élményem,
hogy mennyire lenyűgözött az emberi
énekhang (minden hangszer ezt hivatott
utánozni). Óvodás koromban szokatla-
nul mélycsengésű alt hangom volt, és
az orosz óvodában a Szovjetunió min-
dennépéneknyelvénénekeltem,anélkül

persze,hogyértettemvolna,mirőlisdalo-
lok.Áldott emlékűkolléganőm,azUng-
vári Zenei Szakközépiskola énektanára,
Hrabár-Bachorszky Györgyi néni, aki-
nek fiával óvodatársak voltunk,meg volt
győződveróla,hogybelőleménekeslesz.
Aztán, amikor hatévesen édesanyám vá-
lasztáseléállított,arajzésazongoraközül
azutóbbitválasztottam.Ennekokaazvolt,
hogydédanyámszecessziósfaragásúbécsi
zongorájaottálltazebédlőnkben,szigorú
nagymamám szerint, aki szépen tudott
rajta zenélni, „csakúgy” nem volt szabad
kinyitni.Aztána sorsegycsodálatosem-
berrel hozott össze, Scsoka-Tomcsányi
Gabriellával, aki az első zongoratanárom
lett.Aző szeretetteli,derűs,nemesegyé-
niségeafőokazeneipályáralépésemnek.
Mainapigszívbélibarátságamiénk.

Örök hálával tartozom édesanyámnak,
dr.SzulincsákMargitnakazért,hogybár
nemértettemuzsika irántivonzalmamat,
mégis támogatottmindenben.Őmégúgy
próbáltagyermekkorábanelbliccelniakö-
telező zongoraórákat, hogy az akkormár
nagyothalló,valahahíreszongoraművész-
tanár,LengyelZsigabácsiajtajánszándé-
kosancsöndesenkopogtatott.
Deazelőzményekhezsorolhatomszép-

apámat,geszterédiSzilvayAntalt,akiafá- 
maszerintazértlettgörögkatolikuspap,
mertazapjaelkártyáztaacsaládivagyont,
ígyatovábbtanulásramáslehetőségnem
adatott.Nos,őúgytartotta,hogyakiélete
folyamán legalább egy hangszeren nem
tanulmeg játszani,hiábaélt.Fuvolázott,
hegedült,OvidiustésVergiliustszavalt.

– Az iskoláid elvégzését követően zene-
tanárként kezdtél el dolgozni Ungvá-
ron, milyen volt a Szovjetunióban nem-
zeti kisebbségiként élni?
– Nagyszüleimnek hálás vagyok azért,
mertsokatés tárgyilagosanmeséltekne-
kem az átélt dolgokról. Volt több olyan
tagjaacsaládunknak,akimegélteaGulág 
borzalmait,afélelmet,azalávetettséget,
az alávalóság tobzódását.Megtanultunk
nem panaszkodni, kitartani, harcolni,
látni,nemcsaknézni.Amikoratélkellős
közepén a szürkemarhamegelli borját,
és az odafagy a földhöz,majd az anyja
nyalogatásátólkis időmúlva lábraáll–
ígyvagyunkmiis,kisebbségisorbabe-
leszületettemberek.Bennünkismegvan 
a talpra állás adottsága. Más kérdés,
hogynemeléglábraállni,jóesetbenta-
lán sikerülmegtapasztalni a függőleges
dimenziótis.Azemberiléthezeziskell:
a vízszintesség és függőlegesség egy-
idejűségénekmegélése,aminekszimbó-
luma a kereszt.

Jómagam ahhoz a nemzedékhez tarto-
zom, amely az 1980-as évek végén dip-
lomázott. Ekkor már a birodalmi létnek
voltakpozitívvelejáróiis.ABaltikumból,
ahol zeneakadémista voltam, elrepülhet-
tem a hétvégén a Kaukázusba, akkori-
banfillérekért.Azt,hogyismeremazokat 
anyelveketéskultúrákat,mindenképpen
előnykéntélemmegpl.aműfordításban.
Erre mondják: ha a sors citromot küld,
csináljbelőlelimonádét.

Aztán jött egy sorsfordító döntés, kite-
lepültél Magyarországra, mire emlék-
szel ebből az időszakból?
– Mekkora dolog, hogy az anyanyelve-
men beszélhetek, csak a sokáig idegen-
benéltemberérthetimeg.Egyszermajd
megírom amemoárjaimban,milyen volt
1993–94-ben külhoni magyarként lete-
lepedésért folyamodni. Milyen volt hat
órátállnisorbanhavasesőbenazIzabella
utcában,aholelőttemértvégetazügyfél-
fogadás, ahol különben sem volt kíván-
csisenkiarra,kivagyok,aholénvoltam
többedmagammala33. fogása lakomán 
ahivataliügyintézőszemében.Akkormég
a külhoni magyaroknak inkább negatív
diszkrimináció járt letelepedési, munka-
vállalásiügyekben.Túléltük.Ugyanakkor
bármennyire is nehéz ismeretlenül, har-
mincévesen, „hátszél” nélkül eligazodni
és helytállni egy új közegben, amunka-
helyemenpl.csakarravoltakkíváncsiak,
szakmailag és emberilegmit képviselek,
ezértminden továbbinélkül integrálódni
tudtam.Ezenahelyentanítokmár23éve.
DrágaNagyanyám,aki96évigélt,mon-

dogatta,hogyamibenemhalunkbele,attól
megerősödünk.

– A családod örmény gyökerekkel ren-
delkezik, ami az évtizedek során egyre 
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fontosabbá vált a számodra, Magyar-
országon egy ideig kisebbségi képviselő 
is voltál. Hogyan leltél rá ezekre a gyö-
kerekre?
–Nemhiszek a véletlenben.Életünk je-
lek,szimbólumoksora,előbb-utóbbösz-
szeállamozaik.
Még diákként jártam előszörÖrmény-

országban.Adejavuérzésentúl,minden,
méganegatívdolgok is érthetőekés el-
viselhetőek voltak, a pozitívaktól pedig
szárnyaim nőttek. Hazaérkezésem után
tudtam meg egy családfakutatással fog-
lalkozó idősebb rokonomtól, hogy apai
dédanyám erdélyi örmény származású
volt. Már itt, Magyarországon, találkoz-
tamelőszörazErdélybenaXVII.század
folyamán letelepült, mára magyar iden-
titásúvá vált örmények leszármazottai-
val,akikméltánbüszkékgyökereikre,és
méltóképp éltetik hagyományaikat sok
évszázadutánis.Akultúrákösszefonódá-
saimindigisérdekeltek,ígycsatlakoztam
hozzájuk.Az ErdélyiÖrményGyökerek
KulturálisEgyesületszíneibentöbbciklu-
sonkeresztül nemzetiségi képviselő vol-
tam.Atanításmellettekkorlettemarégi
zenétjátszószentendreiKecskésEgyüttes
tagja, ekkor kezdtem el népi éneket ta-
nulni.Most,visszatekintvenemistudom,
hogygyőztemacsaládi,háztartási,gyer-
meknevelési feladatokkal együtt ennyi
helyenhelytállni.Dehátazembernekarra
vanideje,amitszeret.

– Kezdetben volt a zene és az ének, majd 
jött a vers, a líra. Mit jelent számodra  
a költészet?
–A költészet szimbóluma időtlen idők
ótaalantésalíra.Ezekzeneszerszámok,
melyekkelaköltőkísérteénekét.Ahhoz,
hogy egy vers énekelhető legyen, lük-
tetése, ritmusa, tagolása, formája kell,

hogy legyen. A sorokba szedett próza,
amit ma „szabadvers”-nek neveznek,
szerintem erre nem alkalmas, így nem
is nevezhető versnek. A mondanivaló
tartalma és a vers formája szerves egy-
ségetképez,akárazeneműben.Afölös-
leges ütemek „kilökődnek”, de a hiány
is azonnal nyilvánvalóvá válik. A vers
koncentrátum, azaz sűrítmény: tömör,
mégisszárnyalóanszabadmegjelenítése
az örök lelki történéseknek, amelyek
gyökerei visszanyúlnak a meghatározó,
megkerülhetetlen, kitörölhetetlen gyer-
mekkorba. A gyermekkor örök. Az az
állapot, amelyben még nem olyan erős
a gravitáció, amelybenmégminden le-
hetséges és igaz. Jó esetben bármikor
előhívható ez az alkotáshoz szükséges
„függőleges”ésjátékoslétállapot.
Ahhoz,hogyegyműalkotástletudjunk

fordítani,nemeléganyelvismeret.Ki is
mondta,hogyhaaműegyház,aszavak
a téglák, az igaziverspedigaházbelső
levegője lesz. Az a bizonyos megfog-
hatatlan, aminél nincs is valóságosabb. 
Ajóműfordítóelsősorbanszerelmesekell
legyen aműalkotásnak ahhoz, hogy egy
kívülállónakeltudjamagyarázni,áttudja
adniannakmindenszépségét.
Atömörség,anemesegyszerűségnem

mindenki sajátja. Kallimakhosz, a híres
alexandriaikönyvtárókorikatalogizátora
mondta: To mega biblion iszon toi
megaloikakoi–ezmagyarulannyittesz,
hogyaterjedelmeskönyvnagyongonosz
dolog.Énisúgyérzem,hogyamitellehet
mondanipármondatban,arrólnemjóvas-
tagköteteket írni.Aki ígytesz,azegyéb
galádságokraisképes.

– 2012-ben a pomázi Kráter Kiadónál 
jelent meg az első verses köteted, Új-
jászületés címmel. Mikor írtad az első 

versedet? Kik inspiráltak, vannak pél-
daképeid, kedvenc költőid?
–Mintsokanmások,éniskamaszkorom-
banírtamelőszörverset.Aztánegyhosz-
szú szünet következett,majd hétszer hét
évesenkirobbantbelőlemazÚjjászületés
anyaga. Talán az „emberélet közepének
sötéterdeje”voltazokae„robbanásnak”.
Mindenesetremindenkinekszívbőltudom
ajánlaniaversírástkrízishelyzetekre.
Engem mindenki csodálattal tölt el,

aki önazonos, azazmeg tudja őrizni azt
a belső fénymagot, amivel ideszületett,
külső-belsőharmóniáratörekszik,értéket
hozlétre,legyenbármiisafoglalkozása.
Bámulom azokat, akik a legembertele-
nebb körülmények között is Emberek
tudnak maradni, akik bemerészkednek 
a„Nagykérdések”sűrűjébe,ésépentud-
nak kijönni, akik a tudatalattijukkal élő
kapcsolatot ápolnak, ugyanakkor a hét-
köznapokbanishelytállnak.Példaképeim,
akikművészetenem„-izmusoknak”való
görcsösmegfelelés,nemazokillusztráci-
ója,hanemigazilelkitáplálék.
Neveket szándékosan nem mondok,

mertaművészetekben„mindenevő-érték-
fogyasztó” vagyok.Akivel a mindenna-
pokbankölcsönöseninspiráljukegymást,
azaférjem,KátaiMihályMunkácsy-díjas
festőművész,anövendékeim,ésmindenki,
akihiteleséletetél.

– 2013-ban 101 hajren: középkori örmény 
szerelmes versek címmel jelent meg köte-
ted, amelyben Nahapet Kuchak örmény 
költő verseinek fordításait adtad közre. 
Talán az olvasók többségét érdekelné, 
ki volt Kuchak, és mi is a hajren, szeret-
ném, ha erről beszélnél!
–NahapetKuchakszemélyemegosztjaaz
irodalomtörténetiközvéleményt.Egyesek
úgy gondolják, hogy a XVI. században

élt, és nem maradt utána más, mint né-
hány jelentéktelen költemény, így a 101
hajren sorozat nem az ő műve, hanem
egygyűjtemény,mely többköltő verseit
tartalmazza. A másik vélemény Levon
Mkrtcsján örmény irodalomtörténészé,
aki azt állítja, hogy e nyolcsoros versek 
a XIII–XIV. századra datálhatók, és stí-
lusukannyiraegységes,hogykétségsem
férhetahhoz,hogyezekamainapignép-
szerű, énekelt versek a középkori truba-
dúr,örménynyelven„asug”művei.
A„haj”örményt jelent,Örményország

neve ma is Hajasztán, így a hajren egy
tipikus örmény versforma, ugyanakkor
szervesrészeamezopotámiai-perzsa-ind-
pártusköltészetivonulatnak.
Tartalmukattekintveezekanyolcsoros,

drágakőtömörségűversekaszerelemté-
májátjárjákkörül,devannakolyanokis,
amelyekazelmúlássalfoglalkoznak.
Ahajren-kötetaRomanikaKiadógon-

dozásábanjelentmeg.Mindkétverseskö-
tetnélfontosszempontvoltazesztétikum.
Az Újjászületéshez az illusztrációkatkö-
zépkori örmény kódexekből válogattam, 
a címlapja egyXVII. századi perzsa női
sálrészlete.Afordításkötethezisegyör-
mény sárkányos szőnyeget választottam
címlap-illusztrációként. A hajrenek szá-
mozásához a keretet az örményországi
Zvartnoc székesegyház romjainak egy
oszlopfőrészleteadja.Szerintemszéplett
mindkét könyv, az olvasók is azt jelzik
vissza,hogy jókézbevenni,mert akül-
csínésabelbecsösszhangbanvan.

Szerkesztő: Pallagi Marianna Kárpát-
aljai portré 2017.01.29.

Kárpátalja.ma


