
Hol tartok. Hol tartunk. 

Hosszú idő után talán ismét tartok valahol. Talán. Talán. Mármint az írás – 

az irodalom területén. Végre sikerült befejeznem Matuska Szilveszterről 

szóló regényemet, A nagy merénylőt, a kézirat ott van a Forum 

Könyvkiadó asztalán (fiókjában). Ha jó lesz a csillagok állása, talán meg is 

jelenik nemsokára. Így már nem csupán mesélgetek, anegdotázom a 

biatorbágyi rém rendkívül mozgalmas életéről és ellentmondásos alakjáról; 

ahogy kell, minden szépen le vagyon írva. Egy csantavéri írta le egy másik 

csantavériről. Egyik kótyagos a másik kótyagosról.  

Szerettem, szeretek eldicsekedni vele, hogy egyike vagyok azoknak az 

egész földgolyóbison, aki a legjobban ismeri Matuska Szilveszter életét. A 

nyomában jártam mindenütt, ahol csak a nyomában lehetett járni. Öt 

felbecsülhetetlen értékű „gyöngybetűs”, tengernyi titkot rejtő levele a 

birtokomban van. A Váci Királyi Országos Fegyintézetből küldözgette haza 

Csantavérre drága jó édesanyjának, nevelőapjának és nagy tekintélyű 

apósának, no meg a „kissórogrának”, Ferikének, a későbbi dr. Dér 

Ferencnek, e sorok írója szép emlékű orvosának. 

Hogy mire megyek mindezzel, s hogy megyek-e valamire, a nagyközönség 

számára az csak majd a regényből derül ki. Ha kiderül egyáltalán . . . 

Mostanra sikerült összegereblyéznem bő négy évtized publicisztikai 

termését is. Szigorúan válogatott írások, ám így is kitesznek több mint fél 

ezer oldalt. Nagyriportok, irodalmi szociográfiák, „mélyinterjúk”, tárcák, 

jegyzetek, kommentárok, vezércikkek . . . A Szakadó, Maradék, a gádorok 

világa, nagyinterjú Teller Edével, a hidrogénbomba atyjával, dr. Béres 

Józseffel, a Béres-cseppek zseniális feltalálójával, Puskás Öcsivel, s itthoni 

nagyjainkkal . . . Ja persze, és a címe: Nem éltünk gyöngyszigeten. Hát 

bizony nem. 



Ha belegondolok, nem kis dolog ez: egyszerre két könyv. Főként akkor 

különleges a pillanat, ha tudjuk (emlékszik még valaki rá?): legutóbbi – 

(bízom benne, hogy nem a legutolsó) novelláskötetem, a Királytemetés 

1996-ban jelent meg, a Burány Nándorral, Németh Istvánnal és Tari 

Istvánnal közös kötetünk, a Szórványban 2004-ben, s a „kiheréletlen” 

Ketrecbál újrakiadása 2010-ben! 2012 – a Hét Naptól való meglehetősen 

dicstelen távozásom óta nem írtam riportot, kommentárt, glosszárt, 

irodalmi szociográfiát. Nem volt rá, nincs rá igény: az utóbbi esztendőkben 

nem kért tőlem senki írást . . . 

Ha így nézzük, nem kis dolog ez a két könyv. Mondom: talán ismét tartok 

valahol . . .       

 

És ami az előbbieknél sokkal fontosabb: hol tartunk. Nagy családként, 

közösségként. Úgy vélem, előbbre tartunk, mint ahogy egyes 

közösségrombolók, az önös érdekből mozgolódók, a csalánt mindig a más 

farkával verők, látni vélik, láttatni szeretnék. A fogyatkozás, az elvándorlás, 

az elöregedés ellenére tartunk valahol. Előrébb is talán, mint ahogy én 

tartok ezzel a két könyvemmel. Sokan vannak, sokan vagyunk, akik 

hozzájárultunk ahhoz, hogy tartsunk valahol. A tehetségünkkel, 

közösségmegtartó munkánkkal, teljesítményünkkel . . . 

Ezért ha nem is éltünk, nem is élünk gyöngyszigeten, tartunk valahol. Úgy 

vagyunk vele, mint a Szenteleky Kornél által emlegetett pompeji eb, „aki 

kandi szemmel nézett bele a lávába, valószínűleg arra gondolt, hogy hátha 

a láva megkíméli őt, talán megáll előtte”. 
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