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Kaposvári találkozás a hetvenöt éves Vathy Zsuzsával
A kaposvári Takáts Gyula Emlékházban „előrehozott” születésnapon kö-

szöntötték Vathy Zsuzsát, aki nemzeti ünnepünk alkalmából megkapta a Magyar
Érdemrend tisztikeresztjét. A József Attila-, Nagy Lajos-, Szobotka-, Márai- és Pri-
ma-díjas íróval dr. Komáromi Gabriella, kaposvári irodalomtörténész beszélgetett, 
aki szerkesztőként jegyzi a Napkút Kiadó Hang–Kép–Írás sorozatában hamarosan 
megjelenő Lázár Ervin-kötetet. E CD-mellékletet is tartalmazó könyv fotóanyagá-
nak összeállításában segédkezett Vathy Zsuzsa, aki április 15-én volt hetvenöt éves, 
s akiről a Négyszögletű Kerek Erdő Vacskamatiját „mintázta” sokunk kedvence, a
„bajuszkirályként” emlegetett, kilenc éve elhunyt, Kossuth-díjas író.

– Már-már egy egész életmű áll e kitüntetés mögött, jóllehet nem írói pályára
készült. Jogásznak és pedagógusnak állt szinte mindenki a családban, ön viszont ve-
gyészmérnök lett, majd újságíró-író, akinek első novelláját Váci Mihály közölte az Új 
Írásban. Maradt-e valamiféle fájdalom Önben a tekintetben, hogy nem lett jogász vagy 
pedagógus, de még csak vegyészmérnökként sem dolgozott sokáig, hiszen újságíróként, 
íróként kereste a kenyerét? – kérdeztem Vathy Zsuzsát, aki Budapesten a Lónyay utcá-
ban él; abban a házban, amelynek negyedik emeletén Benedek Marcell lakott, s amely 
előtt gyakran sétált egykor Babits, Ady és Kosztolányi, mivel a szomszédban működött 
egy ideig a Nyugat szerkesztősége.

– A vegyészmérnöki pálya miatt nem maradt bennem sértődöttség, tanulsá-
gos kitérő volt. Kényszerből lettem vegyészmérnök, különben meg Fruzsi lányom 
pedagógus, Zsiga fiam pedig jogász. 1958-ban, az érettségi évében ugyanis figyel-
meztettek, humán pályára ne jelentkezzem, mert úgysem vesznek fel. Ez nem esett
jól, hiszen a családban a paragrafusok ismerete és a katedra jelentett általában meg-
élhetést. Szerencsém volt, hogy gimnáziumi osztályfőnököm, aki kémiát tanított,
megszerettette velem a vegytant. Így jelentkeztem a vegyipari egyetemre – gondol-
tam, lesz majd valahogy –, ám nem vettek fel elsőre.

– Mert a rendszer ellenségének tartották a származása miatt.
– Apám rövid ideig valóban internálva volt, és ez a tény hosszú távon meg-

határozta helyünket a városban. Én viszont megtudtam, hogy a pápai pártbizottság
el sem küldte egyetemi jelentkezésemet. Ezért a szüleim tudta nélkül levelet fogal-
maztam Jóború Magda oktatási miniszter asszonynak, és okleveleimet, elismerései-
met, díjaimat is elküldtem neki, mondván, ha ennyit ér egy miniszter aláírása, akkor
visszaküldök mindent. Amikor postára adtam a küldeményt, komolyan el kellett 
gondolkodnom azon, milyen állás után nézzek, ám két hét múlva levélben hívattak:
menjek fel a minisztériumba. Akkor láttam életemben először páternosztert, így meg
kellett kérnem valakit, hogy mutassa meg a használatát. Én mindent elmondtam ott,
amit szerettem volna, s rövid idő múlva értesítettek: felvettek a Veszprémi Vegyipari 
Egyetemre. Kollégiumi elhelyezést ugyan nem kaptam, mert osztályidegennek nem
járt, de fél év múlva mégiscsak lett helyem. Itt szereztem vegyészmérnöki diplomát.

– Egy korábbi beszélgetésünk alkalmával így fogalmazott: „Hamar rájöttem: 
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én más nyelvet beszélek, lehetnek bármilyen szépek az ásványok, a szerves kémia, a
szervetlen kémia, engem az emberek érdekelnek. Az életük, a sorsuk, a boldogulásuk. 
Ezért lettem író.” Szép ars poetica…

– Húszévesen nem tudhatja előre az ember, hogy mi vár rá. Végig kellett járni
az utamat. A százhalombattai kőolaj-finomítóba szerződtem, négy évet ott kellett
dolgoznom. A munkások között viszont olyan világba kerültem, amelyet különben 
nem ismertem volna meg. Nem akartam egyetemen oktatni, valami másra vágytam.
Amikor eljöttem a battai olajfinomítótól, egy üzemi újsághoz kerültem, és elvégez-
tem az újságíró-iskolát.

– És Lázár Ervint is Ön mellé rendelte az Ég.
– Ervin akkor már felkerült Pécsről, a prózai rovatnál dolgozott az Élet és Iro-

dalom szerkesztőségében. Hozzá kellett eljuttatni a megjelenésre szánt kéziratokat.
Így kezdődött az ismeretségünk…

– Gyorsan szerelem lett belőle?
– Nem, hiszen már mindkettőnknek volt egy házassága. Az óvatos ismerke-

dést követően egyszer csak rájöttünk, nem véletlen a mi találkozásunk. Megkedvel-
tük és megszerettük egymást.

– Harminchárom közös év adatott ebben a házasságban. Miben erősítették egy-
mást? Az alkotás, mint munkafolyamat, miként határozta meg a mindennapokat? 
Egy-egy Vathy-elbeszélés vagy novella olvastán megfogalmazta-e Lázár Ervin a kriti-
káját?

– Az elkészült írást az ember általában a hozzá legközelebb állónak mutatja 
meg, akitől véleményt is kér. Én is kíváncsi voltam rá, hogy vélekedik Ervin a pró-
zámról. Ok nélkül sose szidott, és a részleteket mindig megbeszéltük: ezt vagy azt 
nem így gondolná, mondta, emezt meg érdemes lenne pontosítani. Én egyébként
nem odahaza írtam, mert a lakásban nem tudtam az alkotásra koncentrálni. A házi
munka, a főzés belopódzott a gondolataim közé, s ekkor már képtelenség ott foly-
tatni az írást, ahol abbahagytam. Általában barátaink lakásában dolgoztam, illetve
könyvtárak csendjében. Így van ez ma is.

– Kitűnő névadó volt Lázár Ervin. A Négyszögletű Kerek Erdő Vacskamatija
nem más, mint Vathy Zsuzsa…

– Igen, én is valóban egy kissé szeleburdi és gondatlan vagyok, s elfelejtek 
mindent. Még a virágöntözést is.

– Ezért volt találó, hogy az Esték Drangalagban című sorozatban rendezett 
köszöntőjén elhangzott a Vacskamati születésnapja című Lázár-írás, amely szép sze-
relmi vallomásnak is felfogható…

– Jólesett ez a részlet.
– S hogy született Berzsián és Dideki? Ha jól tudom, ezek a nevek is családi 

eredetűek…
– Fruzsi lányunk talán négy-öt éves lehetett, amikor észrevett egy Berzsenyit 

ábrázoló naptárt a falon. Valóban kicsit szigorú volt az arca a költőnek, s megkérdez-
te: „Miért ilyen mérges ez a Berzsián?” A Dideki pedig a Csiga-Biga, gyere ki, ég a há-
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zad ideki-ből született. Bámulatos nyelvi lelemény jellemezte Ervint. Mikkamakka
a Miska macskából lett, no és a pomogácsok is megjelentek. Pomogáts Béla ekkor az 
írószövetség elnöke volt.

– Ha párhuzamot vonunk Lázár Ervin meséi és novellái, valamint a Vathy-pró-
za között, akkor megállapíthatjuk: míg férje műveiben a misztikum és a valóság me-
seszerűen keveredik, addig önnél a realitás, a valóság kerül túlsúlyba. Ha kell, az utca
sarkán kolduló férfit faggatja, hogy kisprózává álljon össze a diskurzus, ha kell, mint 
a Búrkifli című írásában, egy cukrászdai találkozás során derül ki, ki volt besúgó a
családban. A nekem oly kedves Paradicsommadár című novellájában spenótválogatás 
közben vall szerelmet asszonyának a férj. Azt írja: „Az Asszony – igaz, nem azonnal, 
csak később – megérti, hogy soha nem várt ajándékot kapott a Férjétől. Amit mondott,
nem mást jelent, mint hogy a szeretet túléli a testünket, nem földi tájakra, tájakról 
is átsugárzik. És nemcsak van, hanem lesz is, semmi nem tüntetheti el. Időtlen.” A
Columbo autója című kisregényben pedig egy cigányfiú mellé szegődik, hogy feltárja 
azt a mikrokörnyezetet, ahol él. Nem félt attól, hogy megtámadhatják, leüthetik, hogy 
elvehetik az erszényét?

– Nem. Ervin azt mondta rám: „Te nem bátor vagy, neked nincs félelemérze-
ted.” Igaza volt. Nekem valóban nem okoz gondot, hogy kimenjek Pesten a Dzsum-
bujba. Igazából meg sem fordult a fejemben, hogy baj érhet. A hajléktalanok nem-
csak érdekelnek, hanem a részvétet is feltámasztják bennem. Az utcán találkoztam
egy férfivel, aki a Fedél nélkül című lapot próbálta rám sózni. Amikor ránéztem, egy 
hajléktalanná lett, volt újságíró kollégám nézett vissza rám.

– Lehet, hogy túl közhelyes a kérdés, de mégiscsak felteszem: Hogyan ír az író? 
Az alkotás fázisai közül melyik a legfontosabb?

– Kézzel. Az írásnak a legfontosabb, legnehezebb része, ahogy az emberben 
megérik az írnivaló. Ervinnél sokat segített a mese és a játékos kedv, de a mese is 
valóságos történetből származott. Az én történeteim valóságközelibbek, és mindig 
arra vágytam, hogy sikerüljön szerethetőbb emberekké alakítani hőseimet. 

– Az irodalmi életben éreztették-e Önnel, s Ön érezte-e, hogy Vathy Zsuzsa Lá-
zár Ervin felesége?

– Egész idő alatt csak ezt éreztem, de nem okozott gondot, nekem ez természe-
tes volt. Ervin nemcsak figyelemre méltó, tehetséges személyiség és író volt, hanem
sikeres is. Mindketten a magunk útját jártuk, és mindenkor arra törekedtem én is,
hogy őszintén írjak.

– Amikor korábban arról faggattam, mit tanult meg Lázár Ervintől az életről,
az élet szeretetéről, azt válaszolta: férje ismertette meg Önnel a szeretet fogalmát, ami
az évtizedek alatt kiterebélyesedett a családban. Ervin egyik interjújában azt vallotta,
neki megadatott, hogy ennyire szeretheti az embereket, de annak is tudatában volt, 
hogy őt is sokan szeretik. Ezt Vathy Zsuzsa magáról is elmondhatja, hiszen egy-egy 
könyvbemutatón, író-olvasó találkozón, díjátvételen is tapintható az Önt körülvevő
szeretet…
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– Zavarba hoz. 
– Én ezt érzem. Miért, nem így van?
– A szeretet fogalmának megértésében Ervinnek valóban nagy érdemei van-

nak, még akkor is, ha az embert bántani akarják. Ervinnel többször előfordult, hogy 
vadidegeneket szólított meg. Például így: „Szokott futballmeccsre járni?” Vagy: „Ki
a kedvenc focistája?” Akadt, aki bizony egyáltalán nem vette jó néven a faggatózást,
ám olyan is volt, aki örült, hogy végre történik valami – például a villamoson.

– Kegyelemként éli meg az írást?
– Igen. Ha az ember nem talál rá arra, ami neki nagyon fontos, akkor az baj. 

Az alkotásban mindig az motivál, hogy a munkám és örömöm forrása ugyanaz.
– Ha gondolatban kiemelünk néhány kötetet e gazdag életműből – Lúdtalpbel -

tét Adonisznak; Szívrepestve, Kvarcóra ír himnusszal; Angyalhíd; Gördeszkák és 
űrdeszkák; Itthon vagyok; Erőterek; Éjjel a fűben; Beszélő kert; Kávérajzok; Életünk,
halálunk –, nyomban érzékeljük: az elbeszélés, a novella, a tárcanovella a legkedve-
sebb műfaja, s nem a regény, amiről a Berzsenyi Társaság szervezte születésnapi estjén 
is vallott.

– Az ember nem tudja azt korábban magáról, hogy mire képes. Én például 
képtelen lennék több száz oldalas regényt írni. A regénynek szánt Angyalhíd című d
könyvemet is igazából öt hosszabb elbeszélés alkotja. A főszereplőnek öt élete van
öt történelmi korból, és csodálatos kalandjaihoz őrangyala segíti hozzá. Az idő köti 
össze részeket.

– Az írói jelenlétben lényeges-e, hogy nő az író? Jókai Anna például kikéri ma-
gának, ha írónőnek szólítják, mondván, ő író…

– Számomra ez nem lényeges. Ha kezembe veszem a könyvet, biztos, hogy 
húsz oldal után meg tudom állapítani, hogy a szerző nő vagy férfi. Ha a szó jó értel-
mét nézem, nincs jelentősége annak, hogy nő írta-e a művet; igaz, egy nő nem úgy 
látja a világot, mint egy férfi…

– Szerencsére.
– Én ajándéknak tekintem a könyvet; nekem mindegy, hogy ki írta. Az a lé-

nyeg, hogy mit mond, mit közvetít. A szöveg legyen olyan, amit az olvasó örömmel
fogad. Amikor még járatlan voltam az irodalom világában, és Százhalombattára jár-
tam ki, például Mándy Iván volt a kedvenc íróm, akit most is olvasok. Fel sem merült 
bennem, azért szeretem-e a műveit, mert férfi írta azokat.

– Legutóbb kit fedezett fel?
– Az utóbbi évek meghatározó olvasmányélménye számomra Weöres Sán-

dor költészete, filozófiája. Az ő „belső” írásai vezetnek el ahhoz a világhoz, amelyet 
egy kicsit befolyásolhatunk, hogy jobban tudjunk szeretni. Erről is szól vékonyka,
alig százoldalas, Az élet vásárcsarnokában című, s az Ünnepi Könyvhétre megjelenő 
könyvem.

– Amelyet mi követ majd?
– Nehezet kérdez. A hetvenötödik születésnap mégiscsak valamiféle korhatárt 



22
Szép Szó | Somogy | 2015. 1. szám

Lőrincz Sándor: Az író „vásárcsarnokában”

jelent. Magam is kíváncsi vagyok arra, tudok-e írni, hiszen az írásképesség minde-
nekelőtt érzékenység kérdése. Él-e bennem a kíváncsiság, mint ötven évvel ezelőtt, s
fel tudom-e fogni, mi zajlik köröttem.

– Kívánom, hogy Isten adjon még sokáig egészséget és érzékeny lelkületet az 
íráshoz!

– Köszönöm.

Vonalak I. (tusrajz)


