
Min den eset re so ha ilyen el mé lyül ten és egész lé nyé től
en  nyi re el kü lö nít ve nem, mint ha a ke zé nek sa ját kü lön
fé lel mei, kü lön re mé nyei, kü lön ál mai vol ná nak. Ter -
mé sze te sen tud tam, hogy a ma má nak van ke ze, mert
min den ki nek van, de azt olyan kéz nek lát tam, amel  lyel
fog ni le het, érin te ni, tar ta ni, fel emel ni, hoz ni, meg köt -
ni, be zár ni, ki nyit ni, tész tát gyúr ni, edé nye ket ra kos gat -
ni, mo so gat ni, mos ni, fol toz ni, vet kőz ni, öl töz ni, fé sül -
köd ni, apá nak kis ka nál lal or vos sá got ad ni, es ti imá nál
ke resz tet vet ni, né ha pénzt szá mol ni, oly kor en gem ké -
zen fog ni. Az ilyen ke zet pe dig az em ber nem lát ja, az
ilyen kéz egy sze rű en van, mert az nem le het, hogy az
em ber nek ne le gyen ke ze. Csak apa je gyez te meg időn -
ként a ma ma ke zé ről, mint va la mi kü lön ál ló do log ról,
ami kor ma ma ha za jött a vá ros ból krump li val, cék lá val,
ré pá val, ká posz tá val, hagy má val te li szaty ro kat ci pel ve,
mi lyen erős a ke zed.” S hogy mi ért te re lő dik a fiú fi -
gyel me édes any ja ke zé re? A ma gán ta nár nál van nak, s
az édes anya, olyan sze gé nyek, nem tu dott az öl tö zé ké -
hez kesz tyűt, tás kát ke rí te ni. Ahogy ezt a fiú sze mé vel
lát juk, mint ha az el esett ség, ki szol gál ta tott ság, az em -
be ri esen dő ség kéz-dom bor mű ve for má lód na meg:
„Lát ha tó an hi ány zott a ma má nak az a tás ka és az a
kesz tyű, mert ak kor leg alább ki nyit hat ta vol na a tás kát,
ki vesz egy zseb ken dőt, vagy csak úgy ki nyit ja és be zár -
ja, a kesz tyűt meg egyik ke zé ből a má sik ba te gye. Mert
ez a kéz a kö rü löt te lé vő üres tér ben nem tu dott sem mi -
be se be le ka pasz kod ni, és egész idő alatt ta nács ta la nul
csapkolódott.”

Mel les leg eb ben a je le net ben szó ba ke rül egy könyv,
amin a fiú úgy sírt, hogy édes any ja nem tud ta meg vi -
gasz tal ni. Ez a könyv a Pál ut cai fi úk. Ne künk meg van
egy len gyel köny vünk, te gyük el ka masz gye re ke ink
szá má ra, mert még a frank fur ti nál is szé le sebb a Lá tó -
ha tár.

Cso ko nai Vi téz Mi hály ról már re gényt ír ni sem vol na
min den na pi vál lal ko zás – meg al kot ni fik tív vis  sza em lé -
ke zé sét, ön élet írá sát, több szem pont ból is kü lön le ges
írói bá tor ság ra vall. Pe dig a „Vég bú csú mat tisz ta szív -
vel fo gad já tok” cí mű könyv al cí me sze rint – Cso ko nai
nap ló fel jegy zé sei – Bá lint Pé ter er re a há lát lan fel adat -
ra ad ta a fe jét.

Hi szen egy részt kit ér de kel ma Cso ko nai?! Le tűnt kor
ha nem is le tűnt, de szo bor rá me re ve dett alak ja. A ma -
gány, a kel lem, sze rel mi epe ke dés – olyan fo gal mak tár -
sul nak hoz zá, ame lyek ma nap ság alig ha csi gáz zák föl az
ér dek lő dést: in kább a le saj ná lás gesz tu sát hív ják elő.

Más részt hogy ve szi va la ki a bá tor sá got, hogy Cso -
ko nai he lyett, Cso ko nai ne vé ben nap lót ír jon?! Mi ként
a bel ső cím ol da lon ol vas suk: „Hát ra ha gyott föl jegy zé -
se im” fel irat alatt Cso ko nai bő ré be búj jon?!

A be teg, hal dok ló köl tő bő ré be, rá adá sul.
Olyan ki in du lá si alap ez, amel  lyel csak vesz te ni –

vagy na gyot nyer ni le het. A Cso ko nai Vi téz Mi hály tisz -
te le té re meg hir de tett re gény pá lyá zat I. dí jas al ko tá sa a
könyv, ám en nél töb bet is nyert. Hadd bo csás sam elő re:
re mél he tő leg lel kes ol va só kat.

Bá lint Pé ter meg al kot ta Cso ko na it, az em bert. A deb -
re ce ni író nyil ván te mér dek for rás anyag át ta nul má nyo -
zá sa után fo gott hoz zá a fel adat hoz, tu dó si ala pos ság gal
gyűj töt te ös  sze a föl lel he tő ada to kat – ez azon ban nem
vált ter hé vé a könyv nek. Nem, mert az ál ta la fel vá zolt
Cso ko nai-kép vé gül is olyan, mint egy né hány ce ru za -
vo nás sal meg raj zolt, de jel lem ző port ré.

Cso ko nai arc éle fo ko za to san raj zo ló dik ki. Az el ső
húsz ol dal, be val lom, meg ijesz tett: ha ez a nya fo gó,
asszo  nyo san sá pí to zó, az utó kor meg be csü lé se után áhí -
to zó, be teg ség től gyö tört lé lek Cso ko nai, ak kor alig ha
fog ro kon szen vet éb resz te ni. De fél re ijed ség, fa nyal -
gás: rö vi de sen meg is mer jük a hety ke, kó pé, tár sa ság
kö zép pont ja Cso ko na it is, az tán a tu dá sá ra rá tar ti, fö lé -
nyes Cso ko na it is – és így to vább. A vis  sza em lé ke zé sek
csa pon gá sa ál tal szab dalt dik ció egy re gaz da gít ja a ké -
pet, az egyes tu laj don ság rész le tek az tán együ vé szö -
vőd nek, s a könyv vé gé re a ma ga szét vá laszt ha tat lan
össze tett sé gé ben ott áll előt tünk az em ber: a mű vész és
pol gár, a gon dol ko dó és ér ző lény.

S köz ben el fe lej ti az ol va só, hogy itt egy mai író te -
rem ti meg Cso ko nai em lé ke ze tét. Bá lint Pé ter esz kö zei
egy sze rű ek: vis  sza fo got tan ar cha i zált és sti li zált „ál-ko -
ra be li” nyel ve zet, amely olyan mél tó ság gal höm pö lyög
az alá ren de lé sek ki szö gel lé se in, mint ha ma is ez vol na
írói anya nyel vünk; ere de ti Cso ko nai-szö ve gek be il lesz -
té se, több nyi re in do kol tan és ko he ren sen, s lát ván az író
ma ga biz tos sá gát, élek a gya nú per rel, hogy ahol én so -
kal lom, ott is ne ki van iga za; a köl tő ol vas mány él mé -
nye i nek élő vé va rázs lá sa, kü lö nös te kin tet tel Rous seau -
ra, aki szin te a re gény fő hős ének árny ké pe ként kí sért; s
a ko ra be li mi liő ele in te ta ka ré kos, majd ap ró lé ko sabb, a
köl tő kör nye ze té ben élők től a hely szí nek ta lá ló raj zán
át a mes ter sé gek, szo ká sok és a vá ro sok (el ső sor ban
Deb re cen) meg idé zé sé ig ter je dő mo za ik ja. Ez a kép
mo za i kos, mert az em lé ke zet vá lo ga tó ter mé sze tét és a
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vis  sza em lé ke ző po zí ci ó ját is fi gye lem be ve szi: a nap lót
író Cso ko na i nak, a fik ció lo gi ká ja sze rint, ter mé sze tes
ez a kör nye zet, te hát nem él a tör té net írók ma gya rá zó
mód sze ré vel. Ugyan ak kor le fegy ver ző en hi te les kép is,
tör té ne ti is mikrotörténeti szin ten egy aránt.

Nincs hí ján a re gény né hány „nagy je le net nek” sem,
ame lyek a kom po zí ció pil lé re i vé vál hat nak. A nagy apai
mű hely raj za, az apa ha lá la, az is tál ló ban üze ke dő szol -
gá lók lát vá nya: megint csak ta ka ré ko san, de em lé ke ze -
te sen meg raj zolt ké pek. A Csokonaiék há zát is súj tó
deb re ce ni tűz vész egyik je le ne te szin te apo ka lip ti kus
su gal la tú: „A macs kák per sze ün ne pi la ko mát ül tek; a
fé lig sült tyú kok és csir kék be le it ci bál ták elő a tol la za -
tuk alól, és éles fo ga ik kal a csont ja i kat ro pog tat ták
olyan mo hó ság gal, ahogy nagy böjt után es nek a
vájlingnak a bél pok los ok; né me lyik, hogy a nagy za bá -
lás köz ben ma gát moz gás ra ösz tö kél je, a dö gök ből
men nél na gyobb por ci ót sze rez ni vá gyó pat ká nyok ra

ve tet te ma gát. Akadt kö zöt tük olyan is, ame lyik már
men ni sem bírt az el fo gyasz tott bő sé ges étek től és ásít -
va dőlt el a kert ben, unot tan szem lél te a le s fel ro han -
gá szó em be re ket.” A nyel ve zet itt is gör dü lé keny, az ar -
cha i zált ság szin te el mo só dik. (Alig van egy-két ki fo gá -
sol ni va ló e te kin tet ben. Nem tu dom biz to san, nem él -
tek-e már e sza vak Cso ko nai ide jé ben, de ne kem ki rítt
a szö veg ből az „üdí tő ital”, a „jog foly to nos ság”, az „ér -
dek el len té tek”, a „be le hes sen azo no sí ta ni”.)

Bá lint Pé ter Cso ko nai-tab ló ja a ké pi meg ele ve ní tés
és a ref lex ív gon do la ti ság ket tő sé ből épít ke zik, jó
arány ér zék kel. Ol va sás köz ben szin te el fe lejt ke zünk ró -
la, hogy ez a Cso ko nai a va ló ság ban is élt: mű kö dik a
fik ció, ma gá val ránt ja az ol va sót. Oly an  nyi ra, hogy ki -
tö röl he tet len mó do su lá so kat fog hoz ni ki nek-ki nek ed -
dig őr zött Cso ko nai-ké pé ben.

Nagy Gá bor
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Május 5-én, hétfőn 18 órakor – a Magyar Katolikus
Rádió és a Magyar Napló rendezésében:
Nagy Gáspár – Szakolczay Lajos: „ Ameddig teme-
tetlen holtak lesznek …” című kötetét és CD mellék-
letét bemutatja Oláh János, a Magyar Napló főszer-
kesztője és Szakolczay Lajos irodalomtörténész.
Közreműködik: Bolla Milán hegedűművész, Borbély T.
András színművész

Május 6-án, kedden 17 órakor – Bajza-szalon

Május 7-én, szerdán 18 órakor
CSIKÓFOGAT – Fiatal alkotók estje. Falusi Márton
költőt Nagy Gábor kritikus mutatja be, az est moderá-
tora Erős Kinga

Május 13-án, kedden 18 órakor
Nagy Gáspár Szaltószabadság – Válogatott versek című
kötetének bemutatója. Az est házigazdái: Vasy Géza a
Magyar Írószövetség elnöke és Biernaczky Szilárd, a
Mundus Kiadó igazgatója. A kötetről Pécsi Györgyi, a
könyv szerkesztője és Szakolczay Lajos irodalomtörté-
nész, kritikus beszélget. Közreműködik: Szatmári Attila
színművész. A Mundus Magyar Egyetemi Kiadó és a
Magyar Írószövetség közös rendezvénye

Május 19-én, hétfőn 17 órakor
Apor Elemér-emlékest
Az est házigazdája Cs. Varga István irodalomtörténész

Május 20-án, kedden 18 órakor Bor és irodalom

Május 21-én, szerdán 17 órakor
Deák László költő, író szerzői estje; Az est moderátora
Tábori László író

Május 22-én, csütörtökön 18 órakor
Czigány György Égi kémia, Hárs Ernő műfordítás-
kötete és Tornai József Baudelaire-kötete kerül bemu-
tatásra. Az est házigazdája Turczi István, a Költői
Szakosztály elnöke. Közre működnek: Tóth Éva és
Zsille Gábor 

Május 23-án, pénteken 18 órakor
OPEN READING – versfelolvasó délután az Írószö-
vetségben. Házigazda Turczi István, a Költői
Szakosztály elnöke. A felolvasó költővendég Petőcz
András, vendége: Zsávolya Zoltán

Május 26-án, hétfőn 17 órakor
A Kornétás Kiadó bemutatja Sárközi Sándor
Kanyargós utakon és Lángőrzők című könyveit.
Közreműködnek: Sárközy Zoltán Jászai-díjas színmű-
vész, Bártfai Ferencné és Földesdy Gabriella előadók,
Nidermáyer Anna és Willnerné Takács Margit költők és
Bacsa Ferenc dalénekes.

Május 27-én, kedden 18 órakor
Szécsi Margit emlékest
Házigazda Vasy Géza a Magyar Írószövetség elnöke,
közreműködik Mohai Gábor

Május 28-án, szerdán 17 órakor
A Felsőmagyarország Kiadó bemutatja az Ünnepi
Könyvhétre megjelent köteteit.

Május 29-én, csütörtökön 18 órakor – Bajza-szalon

Május 30-án, pénteken 18 órakor – Terézvárosi
Verses Esték

A Magyar Írószövetség 2008. májusi rendezvényei

Rendezvényeinket a Nemzeti Kulturális Alap és a MASZRE támogatja


