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Vercz Dávid
 
 

ragyogás
 
Derű vetül az arcára, tiszta ragyogás.
Hát mégis miért hajtja le fejét,
oly búsan és komoran?
A telefon – chatelés, csacsogás –
világítja be arcát, s nem találja helyét,
míg a világ elrohan.
 
 

utcaseprő
 
A kisbolt előtt reggelente, rendezettség, tisztaság, 
másutt papír, cigicsikk, és persze minden tiszta sár. 
Az utcaseprő kiskocsival, többször söpör, főleg itt, 
hálás is a boltos asszony, s kiadja a féldecit.
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Péntek Imre

Betekintés az ifjúkorba
Mohai V. Lajos: Tintaceruza a sörösládában c. kötetéről

Vannak szokatlan életpályák, indulások a kortárs irodalomban. Van, aki koráb-
bi publikálás nélkül, első kötetével jelentkezik, másoknál  hosszas készülődés, 
nekifutás előzi meg az első könyvet.  Mohai V. Lajos is a rendhagyó esetek 
közé tartozik. Kritikákkal, tanulmányokkal kezdte a kilencvenes években, első 
prózakötete viszont csak 2010-ban jelent meg Az emlékezés melankóliája cím-
mel. Versei még később, 2011-ben láttak napvilágot. (Hova is lenne az út?) Igazi 
bölcsészpálya az övé. A Ménesi úti Eötvös Kollégium nevelte őt, és biztosnak 
látszott, hogy főiskola vagy egyetem következik a végzés után, de nem így lett. 
A publicisztika útját választotta, különböző lapok munkatársa, szerkesztője 
lett. De a szépíró sem maradt tétlen, idővel több kötete is megjelent.

Kedvenc témája Kosztolányi lett, akiről számos tanulmányban írt.  Ennek 
java helyet kapott a Szabadon és kötelezően című kötetben; egyesek már az 
újabb monográfiát reklamálták. Prózai munkájának valódi nyitányát mégis Az 
emlékezés melankóliája című kötetben láthatjuk, amely a történetek mondása 
mellett a program és eszközök tekintetében is sok mindent elárul elképzelése-
iről. Ahogy kedvenc detektívregény-írója  kitalálta Philip Marlow-ot, a magán-
detektívet, úgy Mohai V. Lajos is teremtett egy figurát Raszinnyai Miklós 
személyében, akire többször, több szituációban hivatkozik. Ezt  Az emlékezés 
melankóliájában is megteszi, amikor idézi az ismerős/barát tallinni levelét: 

„Írjál szépprózát! Írd meg Kanizsát, de ne siránkozz miatta! Ne bonyolítsd 
túl! Vállald fel teljes múltadat úgy, ahogy történt...! Egy biztos, megküzdesz 
majd vele; szunnyadó kétségek csapdát állíthatnak neked, és eltéríthetnek cél-
jaidtól, de ezt ne engedd! Állíts szeretetből – amilyent csak te tudsz – ércnél 
maradandóbb  emléket Nagyanyádnak és az elsüllyedt Kanizsának”. 

Ennél szebb biztatást aligha kaphatott volna értő olvasójától, és – aki 
végigolvassa a Tintaceruza a sörösládában című könyvet – az megérti e sorok 
ihletését, és elfogadja maradéktalan megvalósulást. 

De ez még nem elég. Az író maga is fölfedi szándékát, amikor a mű kelet-
kezéstörténetéhez szolgálat adalékokat. „A kanizsai Hidegház című készülő 
nagyprózám az Emlékezés melankóliája című prózakötetem folytatása, és több 
motívumának fölfejtése, továbbírása. Írói célom továbbra is, hogy az emléke-
zést, mint narratív folyamatot, az eltűnt idő pillangóját lepkehálóba fogjam.” 
És még egy figyelmeztetés, ami a címlapon olvasható: Próza és esszé. És ebben 
a kis kötetben minden összejön: a prózai megvalósítás mellett az esszé is meg-
kapja a magáét, egy kivételes nóvummal gazdagítva irodalmunk emlékezetét. 

Egyébként is, jobb előre bocsátani: Mohai V. Lajos prózája a kontextusok, 
asszociációk, metaforák zavarba ejtő szövedékét alkotja; tanulmányaiban 
esszéisztikus részletek jelennek meg, szépprózájában pedig komoly tanulmá-
nyok kapnak helyet. S kedvelt szerzői is állandóan jelen vannak: Kosztolányi, 
Chandler, Tandori  az ő univerzumának állandó csillagai, sőt, csillagrend-
szerei.

Nos, ilyen előzmények után nézzük a Tintaceruza a sörösládában című köte-
tet! A cím kissé szociografikus, s kétségtelen, van ilyen vonulata is az emlé-
kezésnek. Itt, a műben két dolog fonódik össze: a szerző ifjúkora és a város 
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