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„Kovács Lajos korán
zajos.”

Részletezték a progra-
mot, ketten mehetnek az
osztályból Esztergomba,
az augusztusi irodalmi,
kulturális táborba. Nekem
arra az időre a bányászü-
dülőbe van beutalóm. 

A szüleim intézték. Nyilván kell valahol a gyereknek nyáron lennie, mégiscsak
hetedikes. Rendes tőlük, de csak egy hétig bírom ezt a kétségbeejtő helyzetet,
aztán intézkedni kezdek. Nem akarok bányászüdülőbe menni, Marika néni!
Ofő fölhívja a szervezőt, akit jól ismer, és szerez tőle egy plusz helyet; még-
iscsak ott lesz a táborban a Nemere, én meg már úgyis mindent elolvastam
tőle. A Kincskeresővel is én hülyítem a többieket magyar szakkörön. Bányá-
szüdülő sztornó, Kincskereső-tábor a lábaim előtt. 

A riporterekhez kerülök, nyilván ott van üresedés. Riporter kerestetik,
ezek szerint nemcsak a tévében, hanem a táborban is. Vannak még szépírók,
színjátszók, meg illusztrátorok. Jóska bá, a munkacsoport vezetője megígéri,
hogy az előadás után én csinálhatok a Nemerével interjút a Tábori Kincskere-
sőnek. Ad magnót, mikrofont. Fölényesen bizonyítom előtte szakmai előkép-
zettségemet és tántoríthatatlan kritikai ítélőerőmet a táborba becipelt
tizenegy darab könyvvel. Erről referál is a Kovácslajosnak. Ő a tábor szerve-
zője és vezetője, és még a szépírókkal is foglalkozik. Ezért én a Kovácslajost
nem terhelem külön a munkamegosztással. Biztos vagyok benne, hogy a sok
dolga mellett ő ezeken a kiváló könyveken már túl van, és azonos a vélemé-
nyünk, miszerint a Nemere a legjobb író. A beígért előadás fenomenális, min-
den sarokban ufók repdesnek és kis marslakók lepik el a környéket. Miután
mindenki elhúzza a csíkot a strandra, én Jóska bával egyedül maradok a
földre szállt istennel. Magnó bekapcsol, riporter elhaló hangon kérdez,
szerző teljes odaadással válaszol. Jobb vagyok, mint a Stúdió ’84 szerkesz-
tőgárdája együttvéve. Az interjú végén udvariasan szól a Nemere, hogy majd
figyeljek oda a szöveg leírásakor, mert a mikrofont nem tartottam elé rende-
sen. Ufó vagyok, kis marslakó magam is, előveszem a táskámból a tizenegy
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könyvet, mindegyiket alá kell írnia, kivétel nélkül. A nagy találkozás fizikai
terhelésű megkoronázása után Jóska bával visszamegyünk a táborba, azon-
nal leírom a szalagról a beszélgetést, nehogy egy szót is elfelejtsek. Jóska
bá és a Kovácslajos este legépelik, belejavítani nem tudnak, minden
szóra pontosan emlékszem. Kirajzszögezik a faliújságra még aznap
este a kész művet öt teljes ápernégyes lapon!

A riporter élete nehéz. Minden nap munkacsoportos foglalkozás. Dél-
előtt előadás, kirándulás vagy múzeumlátogatás. Elő kell rájuk készülni, aztán
délután a hallottakat, olvasottakat összefoglaljuk, cikkben megírjuk. Jóska
bának mindenhez van valami könyve, füzete, folyóirata. Na, még azo-
kat is elolvasni, feldolgozni. A Péter bá nagyon okos ember, tart vá-
rosnéző sétát, levéltári szemináriumot, és helyettesít bárki vendéget,
aki valami oknál fogva nem tud eljönni a táborba. Viszont annyira sokat
szeret beszélni, hogy nem lehet követni, leírni. Még jó, hogy a levél-
tárba öten megyünk vele, plusz Jóska bá, mert a több jegyzetből össze
tudjuk rakni, hogy a levéltár nem postán maradt levelek tára. A szép-
írók a Kovácslajossal verset és rigmust írnak, mondát, legendát találnak
ki. Meg persze paródiát. Laza egy csoport vagytok, mondjuk nekik, ti
csak költötök, kitaláltok. Én meg már a harmadik könyvajánlómat írom,
kell kérnem újabb faliújságot, mert gyorsan megtelik anyaggal az az-
napi oldal. Jóska bá nem panaszkodik, a Kovácslajos sem ad vissza kéz-
iratot, rendes, kulturált emberek, kitartóan gépelik a munkáinkat.

Néha átnézek az illusztrátorokhoz, mert egy rendes újsághoz
kellenek képek is. Megbarátkozom Vili bával, aki azzal szerez gyors
hírnevet magának, hogy mindjárt az első focimeccsen a védőkerítésbe
passzírozza a bőrlabdát. De én mint sajtófigyelő azt is tudom róla,
hogy híres karikaturista; rajzol vicclapba, gyerekújságba. Amiért si-
kerül lelepleznem a szignója alapján, kapok tőle saját rajzot, rakom a
gyűjteménybe – alakul ez is. Interjúmhoz nagyon klassz Nemere-portrét raj-
zol. Érezzük, becsüljük egymás tehetségét. Nem sejtjük, hogy találkozni fo-
gunk évekkel később, más intézményi keretek között én is a rajzolója leszek
egy rövid időre. A szépírók paródiát írnak a Nemeréről, kispályások. Nem
értem a Kovácslajost, hogyan gúnyoltathatja ki ezt a remek embert! A leg-
kevesebbet a színjátszókról tudunk. Ők mindig próbálnak Ani nénivel. Állí-
tólag. Még a strandon is. Mert biztos a hivatalos próba alatt mást csinálnak.
Színészek, hát istenem. Nekik is könnyű dolguk van, ők csak a végén, az
utolsó este mutatják meg, mire jutottak. De arról nekünk már nem kell híreket
gyártani. Ani néni stábja kitesz magáért.

Egy alacsony, sápadt kiscsávó karddal az oldalán mászkál közöttünk
nap mint nap. Még időben kiderül, hogy a szerepét gyakorolja, a színjátszók-
nál statiszta, egyébként meg a táborvezető nagyfőnök fia, úgyhogy leteszünk
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Kistom lefegyverezéséről. Egyébként lehet extra pozíciókat szerezni a tábor-
ban nem születési alapon is. Minden vacsora előtt napi értékelést tartanak
a csoportvezetők, én három oklevél beszerzését elegendő teljesítménynek

tartom ahhoz, hogy megnézhessem az Ötvös Csöpit a tévében. Mert
amúgy tévénézés nincs. Jóska bá kacsint, Vili bá int, ezek után a Ko-
vácslajos, látom a harcsabajsza villanásán, nem szívesen, de az enge-

délyt megadja, húzok a portáshoz, neki van tévéje. Már megy a film, a többiek
folyamatosan jönnek utánam, rátapadnak a portásfülke ajtajára. Megtöröm
a tábori kulturális diktatúrát.

Az ebédlőben egyszer a Kovácslajos elé sodródom. Nem szokásom di-
rekt kerülni, de egyrészt kiderül róla, ő is író, csak nem ír annyit, mint a 
Nemere, másrészt a napi munka Jóska bá nyomása alatt igencsak lefoglal. 
A szegedi vendégekkel beszélget, akik állítólag a Kincskereső igazi szerkesz-
tői, és mondja is hangosan, vannak itt néhányan, például én, akik a szegedi
országos táborba is elmehetnének. Délután, a lapbemutatkozó program után
megszólítom a Kincskereső igazi, nagyon szakállas szerkesztőjét: itt van
nálam az újság előző teljes évfolyama, szeretnék kérni mindegyikbe aláírást.
Göcögve fogja a fejét, de kifogás nincs, gyűlnie kell a gyűjteménynek, írja is
kilencszer a nyomtatott neve mellé az igazit: Baka István. Szóval, találkozunk
jövőre, Szegeden? És a Kovácslajos persze akkor még nem sejti, hogy jövőre
nemcsak az országosba, hanem ide, az ő táborába is visszajövünk.

(2)

„Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship.”

Valójában Klárinak, Kovácslajos mindannyiótok által irigyelt feleségének kö-
szönhetted azt, hogy többedmagaddal visszamehettél az esztergomi csa-
patba. Az első szegedi táborod másoknak a jubileumi tizedik volt, ott már
Baka Pista neve alatt dolgoztál, aki mélyen megdöbbent, hogy eléje nyújtot-
tad aláírást kérve az éppen akkor megjelent Döbling című verseskönyvét. Ko-
vácslajost is olvastad már, a Nyolcadikba járni áprilisi tréfa és a Megmarad a
meseház meggyőzött arról, hogy létezik Nemerén túli világ. Igaz, írtál biz-
tonságból egy pályaművet, amelyben Arthur C. Clarke egy komikus elbeszé-
lésének folytatását kellett kitalálni; ezzel vált számodra világossá, hogy a
Kincskereső berkeiben is jelen van a tudományos-fantasztikus irodalom. Ko-
vácslajos elolvasta, javítgatta. Simai Miska bácsiról aztán kiderült, hogy szer-
kesztőként ő is ír ilyen típusú ifjúsági regényeket. Baka Pista pedig, igaz, ő
komoly költő, de azért imádja a horrort meg a sci-fit olvasni. Mindenesetre
sikeresen teleírtad barátaiddal ezt a tábori faliújságot is. Mire Baka Pista 
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délutánonként visszajött a versírásból ellenőrzésre, a munka részetekről el
volt végezve. Valójában tehát Klári vetette fel neked, miért ne mennétek el
újra az esztergomi táborba. El is intézte, Kovácslajosnak nem kellett az üres
helyeket pótlólag meghirdetnie. Megismétlődött az egy évvel korábbi
augusztus közösségi élménye, amelyben felnőtt és gyerek, tanár és
diák egy tud lenni, mondtad örömmel és nyomdakészen már az első
tábor alkalmával egy megyei újságíró kérdésére. Nem sejtetted, ugye, hogy
lesz még további alkalmatok is? Esztergom és Szeged az évek, vagyis a tábo-
rok ritmikus ismétlődésével átitatódott egymásba. A helyi speciális téma min-
dig maradt: feltárni, feldolgozni Esztergom és környékének múltját,
történelmét, irodalmát, kultúráját; valódi, nyomtatott Tábori Kincske-
resőben sajtó alá rendezni az eredményeket. Publikációs tevékenysé-
ged ebben a hét kiadványban gyökeredzik. Szeged az évenkénti
találkozásokkal országos barátságokat hozott: Hédivel, Gáborral és a
két Edittel mindig öröm volt újra és újra együtt lenni. Gondoltad volna,
hogy majd éppen Patóval, aki pedig egyetlenegyszer bukkant fel 
valamelyik nyáron sportfelelősként, harminc évvel később Hradec Krá-
lovéban emlegetitek fel egy ötliteres söröskorsó társaságában Kovács-
lajos vívmányait? A szegedi barátok és kollégák az évek alatt nem
csupán átlátogattak hozzátok Esztergomba, hanem törzsvendégekké
lettek. Ákos, a polihisztor, Gábor, a költő, Szoki, a színész. Évről évre
bővült, színesedett veletek a tábori jelenlét, a Halhatatlan Kincskere-
sők Könyve. Ez utóbbi, meggyőződésed, Kovácslajos főműve, ami
egyetlen példányban, piros műbőrkötésben létezik. A riporterek cso-
portvezetőjét, Dankó Jóskát egy alkalommal Kovács Géza helyettesí-
tette, vele dolgoztál, és ez a párosítás olyan jól sikerült, hogy a
következő alkalommal már hárman követtétek a riporterek munkáját.
Neked is bővültek az egyéb feladataid: hol vetélkedőt, hol zenés estet
szerveztél. Bírtad, amíg kitartottak a céduláid meg a kazettáid. Legjobb öt-
leted következményével nem számoltál: tubusos mustárra ugráltak a csapat-
játékosok, a cél az volt, hogy minél messzebbre lőjék ki az anyagot. Eszter, a
városi könyvtár képviselője és a táborvezetőség lelke minden szervezői inté-
sed ellenére a frontvonalba gyalogolt. A lehetőségeid is bővültek: saját rész-
leged van, hozod a táborba Dórit, akit elsők között tanítasz németre, Gyuri
öcsédet és az ő Zoli barátját. Hét tábor, gondoltad mindig, és mindennek a
mozgatója valójában egyetlen ember, Kovácslajos, aki folyamatosan csapatot
alkotva maga körül képes embereket meggyőzni a nem akármilyen igényű öt-
leteiről, és még rá is veszi őket a kreatív munkálkodásra, kutatásra, együtt-
gondolkodásra. A hét év alatt, persze ahogy az egy fejlődésregényben dukál,
volt szerencséd őt nem csupán tábori szervezőként és szépíró csoportveze-
tőként, hanem tanárként és iskolaigazgatóként, megyei lapszerkesztőként
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és országos gyerekirodalmárként is megismerni. Tiszteletbeli zrínyisnek érez-
ted magad, kirándultál az osztályaival, részt vettél a színpadi bemutatóikon.
Ha az Új Forrás szerkesztőségi ülésére autózott, beszólt érted, hogy menj

vele, megnéztek egy kiállítást is Tatabányán. Ha Budapestre ment szín-
házba a tanárkollégáival vagy családilag, mindig akadt egy felesleges
jegye. Diáklapot szerkesztettél? Véleményezte. Irodalmi újságot állí-

tottál össze? Előszót írt hozzá. Vonzott a saját könyvtára és klasszikus lemez-
gyűjteménye, aminek rendszeres kölcsönzője lettél. Cseh Tamást ő ismertette
meg veled, lám csak, hát voltak nekünk szép élményeink. Az inspiratív beszél-
getéseiteknek alkalmat adott a fizikai munka is: kazettás mennyezetet csinál-
tatok, pincét betonoztatok, tetőcserepet cseréltetek, lugast építettetek. 
A konyha- és sörművészetről meg ne feledkezz! De arról se, hogy számára egy
teljesen érthetetlen és elfogadhatatlan helyzetet teremtettél, amikor az érett-
ségi évében azzal álltál elő, hogy nem mész továbbtanulni, pincér leszel a
Gundelben. Bátyuska, választasz két szakot, készülsz a felvételire, mondta,
de amikor elég határozottan a szülők válása és a rendszerváltás okozta sze-
mélyes és általános konfúzióra mutattál, röviden közölte, hogy na, ne, nem
kallódunk! Beültetett az autójába, elmentetek a főiskolára, ott meg lett be-
szélve Földes Vili hathatós támogatásával, hogy a tőkeorientált elképzelésed
smafu az eddigi dolgaidhoz képest. Főiskolás lettél, de fél év sem kellett
ahhoz, hogy belásd, máshol van dolgod. Azonnal elkezdtél magyar és német
felvételire készülni. De ehhez Kovácslajosnak alaposan bele kellett állnia az
életedbe. Lesz majd még ilyen alkalom, csak most még ne tudj róla! Az utolsó,
hetedik tábor ideje alatt az esztergomi piacon zöldségeskedtél. Délelőtt biz-
tosítottad a friss gyümölcsöt, zöldséget a táborlakóknak is, a nap többi 
részében pedig terjesztetted a kultúrát. Júniusban a szegedi tábort is meg-
jártad Kovácslajossal, ott még úgy volt, oda sem vesznek fel egyetemre. Pedig
ellátogatott a táborba a magyar tanszék híres tanára és annál is híresebb iro-
dalmi lapszerkesztője, akit Baka Pista folyamatosan faggatott a pontszámok
állásáról. Százötön áll a magyar-német szak, tudtátok meg Ilia Mihálytól.
Ezek szerint hiába volt a jelentkezési átíratásod az ELTE-ről a JATE-ra, a száz-
négy oda sem elég. Marad a zöldséggyümölcsös, gondoltad, Holmit, Nagyvi-
lágot, Tiszatájat a bódéban is lehet olvasni. Thomas Bernhardot már
felfedezted, a felvételin róla beszéltél, a Heldenplatz körüli botrányról és a
testamentuma értelmezéséről. A júliusi tévés pontszámközvetítést már csak
kihangosítva követted, de aztán rávetted magad, hogy odafigyelj. És nem
százötöt mutatott a képernyő, hanem száznégyet, érted, mit jelent ez? Száz-
négy, nem százöt, annyi, amennyi neked van. Levitték eggyel a ponthatárt!
Az esztergomi tábor után elautóztatok hármasban Szegedre, te, Klári, Ko-
vácslajos, talán szerkesztőségi ülés volt, Baka Pistával mindenesetre talál-
koztatok, meg is örökítettél egy sétát a Kárász utcán: a képen Baka nagyon
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magyaráz valamit Kovácslajosnak, Klári pedig nagyon fogja a fejét. Augusztus
végén újra – és nem sejtetted, milyen hosszú időre – megérkeztél Szegedre,
beköltöztél Baka Pista ajánlására a Móra Kollégiumba immáron egyetemis-
taként. 

(3)

„Lesz-e könyv, s mikor lapzártáztok? Most elmerülök táboraimban. 
De lesz állítólag internetünk, tehát tudok figyelni. 
Üdv néktek, Lalyos”

A távolság, a problémák folytonos gyűrűzése, no meg persze az elfog-
laltságok, munkálkodások ellenére a találkozások, látogatások, közös
programok mindig terítéken voltak. Jólesett neki, hogy barátja Bálintot
és Kristófot, a fiait is már úgy fogadta, mintha családtagok lennének.
Megvolt ez a tágabban értelmezett családi kör érzete a valahova tarto-
zás igézetével. Ha üdvözlő sorokat írt, azt minden Kovácsok és Molnárok
nevében tette – és aprajának, nagyjának egyaránt szólt az üzenet. Míg
ők a konyhában vagy a balkonon sörös- és pálinkáspoharakat ürítve az
aktuálisan megcselekedendő, megszervezendő, megírandó dolgokról
vitáztak, addig az újabb generáció barátja fiai, Kistom és Bence által is
már kinőtt játékszobájában forgatta fel a világot. Már ők táboroztak és
versenyeztek. Bálintot elsős korában Kisklári, barátja lánya vitte Pilis-
marótra táborozni. Oda, városi szinten mentették át az egykori eszter-
gomi Kincskereső-táborok értékeit. A zsérei barátait is ott ismerte meg,
Földessy Lacihoz egyszer elvitte magával, kirándultak együtt a környé-
ken, esténként hivatalos és alapos mulatságban volt részük. 

Történtek szegedi események is. A Móra Kollégiumban már tanár volt,
Erdélyi Ági megbízásából irodalmi programokat szervezett. Wehner Tibornak
éppen akkor jelent meg új, abszurdokkal teli prózakötete. Az újforrásos nyári
szerkesztőségi ülésekről jól ismerték egymást, barátja ragaszkodott hozzá,
hogy ő is ott legyen ezeken a kulináris és szellemi szpartakiádokon, amiket
főleg ő kezdeményezett és kivitelezett. Adott volt hát, hogy összehozzon velük
egy szegedi vendégfellépést. A doktori avatására is eljött Klárival, készült egy
kép, amin majd kicsattan a büszkeségtől, mintha ő teljesített volna. Különben,
tényleg. Bernáth Árpáddal, a programvezetőjével hosszan diskuráltak az ét-
teremben; később mindketten elismerően beszéltek egymásról. Bátyuska,
aztán sokáig élj meg ebből a munkádból! Barátja néhány évvel később Szege-
den szerzett újabb, vezetői diplomát. A halászcsárdában ünnepelték meg a
szakmai előmenetelt, nem győzték rendelni a drága vörösborokat.
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Az évek folyamán néha szomorúan látta, hogy barátja igazi kihívása-
inak, vagy inkább eredeti elhivatottságainak színterei egyre szűkültek. Kéz-
iratban maradtak az egykori mórás szerző ifjúsági regényei és mesekönyvei;

elsorvadt, kimúlt az egész pedagógusi-írói szerkesztői étoszát intéz-
ményként bizonyító Kincskereső gyerekirodalmi folyóirat; szerkesztő-
ségváltáskor nem akart tovább az Új Forrás megtűrt kategóriájába

tartozni, elvágta inkább azt a köldökzsinórt, amely évtizedeken át magas-
kulturálisan éltette. Maradt városa történelmének hű őrzője és iskolájának
folytonos megújítója. Helyi pedagógiai programalkotó és iskolateremtő mun-
kájával nem csupán a város, de a vidék vezető oktatási intézményévé tette
az iskoláját. Örömmel nyugtázta, hogy a baljós jelek ellenére barátja megta-
lálta mindig, mindenütt a maga újabb és újabb feladatát. Nyughatatlanul
dolgozta fel városa értékeit, emlékeit, helytörténeti munkákat írt és szer-
kesztett, könyvsorozatot gondozott. Sokszor vicceltek azzal, hogy a városi
lexikonba azért nem tudja felvenni, mert ahhoz az nem elég, hogy ott szüle-
tett. Miért, Aszlányinak ehhez talán elég lehetett a város határában autó-
balesetben meghalnia? Cserélgették a könyveiket. Még jó, hogy németül írsz,
magyarul sem lehet téged érteni, így legalább van rá okunk! Megtörtént az
a furcsaság, vagyis inkább kegyelmi állapot, mikor az egykori kezdő fiatal
szerző az akkori tapasztalt szerkesztő szerkesztője lett. Jó három éven át
együtt figyelték a frissen, aktuálisan megjelent gyerekirodalmi műveket;
hónapról hónapra készültek az Új Könyvpiac számára az ajánlók, tanul-
mányértékű kritikák, bemutatók és recenziók. Egy megrögzött gyerekiro-
dalmár visszatérése volt ez a gyerekirodalomba; barátja könnyed, stílusos
nyelvezetével, nyitottságával megmutatta, hogyan lehet a jó szándékú kri-
tika segítségével áthidalni az aktuális gyerekirodalomban évtizedek óta tá-
tongó generációs és hazai/külföldi szakadékot. Pompás recenzió, mint
mindig, uraim, válaszolt a kooperatív munkálkodásra felelős lapszerkesz-
tőként Pécsi Györgyi. A kecskeméti műfordítóverseny is ilyen közös terep
lett a számukra. Nem volt olyan év, hogy az unokái, Ábel vagy Villő el ne
vitték volna az első díjakat vagy dicsérő okleveleket. Még szerencse, hogy
csak az angol szekcióból.

Egy hete beszéltek utoljára telefonon, gratulált a díszpolgári kitün-
tetéséhez, bátyuska, hol vagy, ünneplünk otthon baráti és családi körben,
itt volna a helyed, persze, hogyne örülnék neki, büszke vagyok rá nagyon,
ezt tényleg kiérdemeltem. Nyár végén beugrott hozzá, elemezték és értékel-
ték, amíg erejük volt, a személyes és a közösségi élethelyzeteket, a betegsége
lehetséges kimenetelét. Még terveztek is, szokásosan, de azért óvatosabban.
A világot végeredményben folyamatosan meg kell váltani, nem? Felemleget-
ték az előző nyarat, amikor egy teljes napot töltöttek együtt. Olyat mutatok
nektek, amilyet még biztosan nem láttatok! Végigautóztak a Duna hozzájuk
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közel eső szlovákiai oldalán, megálltak a Béla kastélyparknál, a kelta teme-
tőnél, Pató Pál úr magyar nemzeti koszorúkkal díszített sírjánál. Utóbbi ér-
telmezhetetlen látványától röhögésben törtek ki, Bálintnak és Kristófnak
felvilágosító jellegű irodalomórát improvizáltak, valamint pedagógiai
célzattal felemlegették Pató barátjuk – nem véletlen névegyezés – haj-
dani szegedi Kincskereső-tábori „ej, ráérünk arra még” sportfoglal-
kozásait. 

Az atlantai repülőtér ellenőrző pontján várt a becsekkolásra, amikor
megszólalt a mobilja. A kijelzőn barátja neve villogott. Most nem vehetem
fel, holnap már Bécsben leszek, majd onnan visszahívom, mondta ma-
gában, aggódik, vagy tán irigykedik, hogy majd éppen most lépek le.
Aztán mégsem várt holnapig, gondolta, megnyugtatja, hogy megün-
neplik mihamarább azt a díszpolgárságot. De nem ő, hanem Klári volt
a vonalban.
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