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Könyves m�helyünk kortárs magyar írók önlexikonának 

kiadására készül: ki-ki maga írja magáról szócikkét – komo-

lyan vagy játékosan. Ács Margit, Birtalan Ferenc és Szalay 

Károly magabemutatása – mustra-el�zetes.

Ács Margit

(Margharita axensis) – Nagyvárosban, leggyakrabban Budapest körzetében fész-

kel, de erd�ben is el�fordul. 1976-ban törzskönyvezték, bár már korábban itt-ott 

a nyomára akadtak, de rejt�zköd� életmódja miatt csak els� novelláskötetének 

megjelenésekor ismerték fel az írók fajába, s ezen belül a prózaírók alfajába 

sorolható természetét, addig a mezei szerkeszt�k (Editor europaensis) igen el-

terjedt típusába sorolták. Látszólag könnyen alkalmazkodik más él�lényekhez, 

ezért a tudományos kutatás nehezen felismerhet� író-egyedek becserkészése 

során hasznát veheti közeli megfi gyeléseinek, amelyekre szerkeszt�i leshelyén 

id�zve tett szert, vagy táplálékkeres� útjain jegyzett fel alkalmanként mint kri-

tikák szerz�je. De közlékenysége, pozitív szociális magatartása megtéveszt�, 

valójában nem tud változni, konok, és kerüli a kötelékeket. Ennek ellenére 

utódgondozás szempontjából jók az adottságai. Gy�jtöget� életmódot folytat, 

azonban készletei gyakran ráromlanak, mert nem dolgozza fel �ket próza-

irodalmi objektumokká. → a természetben is el�forduló dekadencia jellegzetes 

példája, mert író létére az írást mint tevékenységi formát kerüli. További kuta-

tásra vár annak megfejtése, hogy milyen természeti körülmények ösztönözték 

a törzsfejl�dés folyamán mégis íróvá lenni. Fosszíliái néhány könyvtárban még 

megtalálhatóak. A katalógusokban a következ� címek alatt szerepelnek: Csak 

víz és leveg�, Beavatás, Kard, korbács, alamizsna, A gyanútlan utazó, Az esély, 

A hely hívása, Jeleneink és múltjaink, Kontárok ideje. (X)

Birtalan Ferenc

„Józsefváros? Inkább K�bánya szája.”

A Keletib�l elfutó sínek, a vas- és a cementgyár választja el a temet�t�l a Ju-

ranicsot, a húszas években a letépett hazából menekül�knek épített Telepet.

Úgy született oda, hogy csak mesékb�l, sóhajokból ismerte a siratott ott-

hont, amely fölmagasztosult, elérhetetlen csodavilággá lett, s amelyet egyszer 

látott, tizennyolc évesen. Ott növekedett a vastör� duhogó dübörgésében, a MU-

KI hajnali csikorgásában, a m�szakkezdésekkor „fújó” szirénák hangjai közt.

Onnan indulhatott hihetetlen álmai valóra váltására.

És mi sem természetesebb: viselte-cipelte a Legkisebb Fiú rangját, terheit. 

A valóság átlényegült, minden gondolata az elérhetetlen határain túlon volt.
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Születése görög sorstragédiák szerinti. Vérátömlesztéssel mentik az orvo-

sok a menthetetlennek t�n�t.

A Várostól szinte tökéletesen izolált környezet nevelni kezdi.

De mit talál az álmokon innen?

Egy �rült háború után tápászkodó országot, ostromkori belövések történe-

teivel, gyászaival, egy, a megmaradáshoz útját készít� családot.

Mikor id�sebb bátyja is megtér n�vére mellé Rákoskeresztúrra, már túl van 

els� magány-versén, alig kilencévesen.

„Tenyérnyi tócsába köptem – írja –, hullámok csapnak át fölöttem.”

Költ� akar lenni, bármi áron. S hogy mit jelent a „bármi ár”, arra a kés�b-

biekben kapja meg a választ.

Az utált iskola után lakatosinas lesz. A Gyár magába szívja és próbálja be-

darálni. Miért nem sikerült teljesen, protokoll szerint? Fogadjuk el a legegysze-

r�bb választ: nem azt a szerepet kapta. Istent ne keverjük ide elrendeléssel, ha-

mis képet kapnánk. Egy régi kabát bárányb�r bekecs-bélésében járja a Gyárat. 

M�vész úrnak csúfolják (de legyen itt az igazság kedvéért, soha nem alázzák 

meg annyira, mint kés�bb többször is az annyira vágyott Irodalomban). El-

fogadják, mert a Gyár a furcsa emberek búvóhelye is egyben, a kitaszítottaké, 

az elbukottaké.

Bármi áron.

méretlen id�b�l ébred a reggel

szemünk alatt ég az árok

szerszámfi ókok mélyén

tenyerünkr�l álmodó kalapácsok

Megismerkedik, összebarátkozik az Anyaggal, és rájön, az is vers, ahogy a 

leveg�vétel, az élet.

És megismerkedik a kett�sséggel, és tudja, nincs választás, nincs külön, 

csak az Egy, a megismételhetetlen, hogy minden, ami hiba, ami b�n, csak t�le 

lehet jobbá.

Tisztában van a korlátaival, és azzal is: a korlátokat nem szabad fi gyelembe 

venni.

Egyre több könyv veszi körül. Olcsó Könyvtár-iak, de neki a mindenség, 

neki a szépség, a világra nyitás lehet�ségeit hordozzák. Fejében szaporodnak 

a kimondhatatlan nevek. Észre sem veszi, az évek során mint alakítják, s válnak 

eggyé, elválaszthatatlanokká; mint jut el Paul Geraldytól Jean Cocteau-ig, Rim-

baud-tól Dickinsonig; Balassitól József Attiláig, Radnótitól a kortárs irodalomig.

Még mindig a Legkisebb Fiú. Királylányért küzd, igazságért. Lehajol megsi-

mogatni a szépet, vigasztalja az elesettet, megosztja a maradék hamuban sült 

pogácsát.

Bármi áron.
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Szerelmek, botlások, szenvedések. És úgy látszik, kezd beérni a gyümölcs, 

versei papírra merevülnek, de fogyóban azok, akik útját ismerik, fogyóban a 

meggyötört lélek, de akkor is az az egy munkál, hogy „bármi áron”. Pedig az 

ár irtózatos.

Nem hisz véletlenekben, a „megírt sors”-ban sem. Kívülségét nem mások-

ra hárítja, élete következményeként látja és éli meg, amit kés�bb tudatosítva 

magában, egyetlen helyes útjának lát.

a körön kívül mindenképpen

feladva mindent csak a reményt nem

akárha követ görgetve hegyre

lerogyva fölállva visszaesve

Megéri, hogy láthatja egyik álmát, az egyiptomi piramisokat, de a sors iró-

niája, akkorra tényleg magára marad.

a Khan el-Khalili bazárban gondoltam

jó lenne eltévedni

nem jönni vissza

fölültök a gépre

én megtanulom a nyelvet

de hogy a picsába írják arabul Csepelt

Hat otthon és négy könyv van mögötte. Ötvenkilenc éves. Nem hisz az el-

rendeltetésben. A hetedik te magad légy!

Új, hetedik emeleti lakásában nekilát életben maradni.

Bármi áron.

…és túl Óperencián, Üveghegyen, infarktuson, ír tizennégy könyvet, és be-

kopog a Legkisebb Fiúhoz a hetvenegyedik év. Összenéznek, bort tölt, elfelezi 

a maradék pogácsát.

(Birtalan Ferenc, 1945)

Szalay Károly

Irodalmi értékeinkért magányosan küzd�, méltatlanul magára hagyott Szondi 

György azzal tisztelt meg: írjak önironikus szócikket tervezett lexikonjába. Az 

önirónia el�föltétele az önismeret. Karinthy Frigyes szerint viszont: „Halála el�tt 

senki sem jellemezhet�.” Otrombaságnak tartanám ezért a kérés visszautasí-

tását, annak azonban nem látom értelmét, hogy egy lexikoncikkért eltúlvilá-

goljak. Hagyhatnám kifi gurázásomat okos, m�velt barátaimra-kollégáimra, �k 

azonban nem írnák meg, mert Szent Pál-i „philadelphiával”, testvéri szeretettel 
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viseltetnek irántam. Aki meg boldogan vállalná?… Mentségükre mondom: 

hitványoncok körében önmagam elleni indulatgerjesztésben fi gyelemre méltó 

eredményeket érek el. Lelkületem kibékíthetetlen ellentétessége okán. Anyai 

ágról elképeszt�en szorgalmas Duna–Tisza közi, de köteked�, fejjel a falnak 

„én vagyok a kunságifi , nem parancsol nekem senki” népnek, apai ágon a ra-

vasz, üzletenc, furmányos, poénkodóan komolytalan „dona ferentes” nációnak 

az elfuserált keresztezése vagyok. Minek okáért, ahol hellénkednem kellene, 

homlokot zúzó kiskunként öklelek, ahol meg fi noman kellene pengéznem, 

léleksmirgliz� szarkazmussal viselkedek – állítólag. Matematikailag mondva: 

reciprok ember vagyok.

Gyermekkorom óta az életem szakadatlan hajsza, cselekvés-rögeszme, 

munkamánia volt ez idáig, s  „szépkoromra” tekintettel mondhatom, szinte a 

halálomig. Pontosan tudom, semmittevéssel csak a Ravenna közeli tenger-

parton töltöttem három órát, azt is baráti házaspár kedvéért. De az is igaz, 

fölöslegesen túlhajszoltam a sportolást. Fölöslegesen, mert ügyetlen voltam. 

Kerékpároztam, atletizáltam, úsztam, eveztem, vívtam, teniszeztem, vitorláz-

tam. Sok érmet nyertem, de egyedül csak céllövészetben téptem le két orszá-

gos els� helyet. Az egyiket 13 éves koromban kecskeméti iskolatársam javára. 

A Horthy Miklós l�téren célzóvíz hatására a mellettem lév� céltáblára l�ttem egy 

kettest, Pünktlich Szucsa (Acsay Laci) legf�bb ellenfelének. A másik aranyat már 

én kaptam – LIBERÁTOROK segítségével. A szakadatlan légiriadók kicsinálták 

vetélytársaim idegrendszerét, az enyémet nem. „Laza lelki tartás!”

Legenda szerint burokban születtem, én szerencsétlennek tartom ma-

gam. Mindent elfuserantok. A  „n�ügyeimet” is. Igaz, rojtos pantallójú csepeli 

tanítócskaként a legjobb n�kkel jártam, a cseng�frászos id�k egyik legszebb 

operettprimadonnájával is, de tény és való, kudarcaim mellett sikereim eltöpö-

rödtek. A buták mind kikosaraztak. Azt is meg kell gyónnom, nem tudtam velük 

bánni, nem fogtam föl értékeiket, bonyolult lelküket. Bal-fácánkakaskodtam. 

Nem értettem meg: soha nem a férfi  választ, mindig a n�. Don Juan-osdim 

hazug legenda.

Szakmailag (szellemileg), hasonlóképp a sportoláshoz, �rülten hajszolom 

magam máiglan. Mindent tudni akarok, ami abszurd képtelenség. Ám soha 

nem tettem föl egy lapra mindent, hagytam egérutat magamnak. Fest�nek 

készültem, de amikor a Szent István körúti bizományiban megláttam nagymé-

ret�, Erd�részlet cím� festményem ezzel a cédulával: „szignó nélkül, valószín�-

leg Vass Elemér”, azonnal szakítottam a piktúrával, noha Vass Papit imádtam. 

A n�ket nemkülönben, de azért sohasem akartam n�nek látszani.

Egész életemben az új, az eredeti, a magyar m�vel�désb�l még hiányzó ér-

ték megteremtése, hiánytémák kidolgozása izgatott. Aspirantúrára jelentkezve 

mint „csepeli proletár-káder” 1953-ban ezért vállalkoztam Karinthy Frigyes élet-

m�vének földolgozására. Tudniillik: Rákosi Mátyás gy�lölte az írót, és 1948-tól 

1954-ig be is tiltatta újrakiadását. Sokunk szerencséjére Sztálin meghalt, s a 

rövid pauza elegend� volt arra, hogy 300 jelentkez�b�l harmadmagammal 

fölvegyenek aspirantúrára. De mint mindig, akkor is sorra böhömenty�ztem. 

Megírtam az íróról a nagymonográfi át, ami nem illett volna, mert társaim (az 

irodalomtörténészek) semmittev�, lusta dögök voltak. Fölgy�jtöttem a Karinthy 

életm�vet, amit azzal tetéztem, hogy antikommunista írásait is. Ez azonban 
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még bocsánatos b�nnek számított, de azt MINDMÁIG nem bocsátják meg neki 

és nekem, hogy közhírré tettem legszebb Trianon-siratóit is, amelyeket igaz 

hazafi ként vallott meg. És minden politikai oldalt fölzaklatott Karinthy mély 

magyarsága. „Hogy merészelt éppen �?….” Tetszenek érteni.

Kiszekáltak a szakmából. Tudományos fokozatom ellenére. Vagy épp ezért. 

Az egyik hóhérom náci kifejezéssel azt írta: Szalayt „ausradieren” az iroda-

lomtörténet-írásból. Persze kiröhögtem �ket. M�vészeti cikkeket, fotókritiká-

kat, történelmi tárgyú pamfl eteket, regényeket, fi lmtörténetet, fi lmelméletet, 

fi lmesztétikát, jégkorszaki festészetet és mindenféle kultúrtörténeti (Pompeji) 

rittyeneteket gonoszkodtam, de mindig arra törekedtem, hogy olyan témákat 

dolgozzak ki, amelyek hiányoznak a magyar m�vel�désb�l. Chaplin-, Tati-, 

Buster Keaton-, fi lmburleszk-, fi lmkorszak-monográfi ák, mi több, kitaláltam a 

„szintetikus komikum-elméletet”. Filmkönyveim – kész röhej – kötelez� olvas-

mányok voltak a foxi-maxi egyetemen, s�t!, ugyanazok a m�vek negyven év 

múltán – manapság – némely egyházi egyetemen is. Nem semmi: ötven-hatvan 

éve írt munkáim minden sorát fölvállalhatom.

A Kádár-rezsim „puha diktatúrájában” 1985-ben, 1988-ban, 1989-ben je-

lent meg a kommunizmust szatirizáló trilógiám. És benne, horribile dictu Mind-

szenty véleménye szóról szóra a népfölkelésr�l. Amit a buggyantott  agyúak 

máig nem kognoszkáltak. Epikai érzékletességgel megírtam a koncepciós 

pereket, a parasztkínzásokat, a kitelepítést, a közrettegést, a cseng�frászt, az 

1948 és 1989 közötti borzalmakat, amely trilógia végül is több kiadásban és 

kb. százezer példányban jelent meg. Amir�l csak a szakma NEM MERT tudo-

mást venni mindmáig. 1956 dics�ségére. Holott regényeimr�l és egyéb m�-

veim r�l föls�fokban írtak. Nesze neked 1956-os szabadságharc. Csak a minden 

m�vemet pikáns, erotikus, pornografi kus elemekkel átsz�tt mozzanatokra 

merészeltek odafi gyelni a testi-lelki maszturbancok.

És most következzék az öniróniának is min�síthet� önvallomás. Ha apámat 

nem viszi el az ÁVH, ha nagybátyámat nem börtönzi be a katonapolitika a Mar-

git körútra, ahol mindkét karját eltörték vallatás közben, ha sógoromat nem 

csukják le 1949-ben koncepciós perben, antikommunista szatíráim sohasem 

jelennek meg. És ha a Magvet� igazgatója, eredetileg a Kat. Pol. helyettes pa-

rancsnoka nem ábrándul ki társaiból, akik �t is megkínozták, és nem támad 

lelkifurdalása múltja miatt, nincs trilógia. Írói bátorságomat megel�legezve ke-

gyetlenül megszenvedtek családtagjaim. És amikor a remek költ� és kritikus azt 

írta a Kortársban nemrég Szent Jeromos éjszakája cím� regényemr�l: „Szalay 

Károly egyike (nagyon kevesen vannak már kívüle) korunk legm�veltebb s egy 

kivesz�félben lév� m�veltség-eszményt képvisel� koponyáinak (…)”. ez sem az 

én érdemem, mert az élet legnagyobb ajándékaként zseniális matematikusok, 

biológusok, fi zikusok, orvosok, történészek, fest�k, szobrászok barátkoztak 

velem. És amikor n�alakjaimról ámuldoztak, akkor sem m�veimet, hanem 

�ket magasztalták. Mert csak szürke kis kaparnokoncként leírtam azt, amit az 

élet nekem tollba mondott. A csudákat, amelyekben érdemtelenül részesültem.

Ezek után kedvelhetnek-é a szellemi könyökvéd�s kukacnokok?


