
    Gaál  Zoltán és Kovács katáng Ferenc 
verses levelezését tartalmazza a Fák egy-
más között címmel az Ághegy Könyvek 
sorozatban megjelent  legújabb könyv. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arne Svinger egy Hubert nevű kisfiúról írt 
könyvsorozatából két, nyolc évnél időseb-
beknek való történetet fordított magyarra 
Kovács Ferenc Hubert kalandjai címmel. 
A szépen illusztrált gyermekkönyv a Pont 
Kiadónál jelent meg. 
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ÉN VOLTAM EZ! 
 

„A kőfalról, amely az ódon kolostort határolta, 
már lekopott a vakolat, de ahol a vakolat 
megmaradott az esőverte, szürke falon, vörös 
krétával és szénnel írott nevek voltak láthatók. 
Az ákombákomok között tűnődve keresgélt 
Szindbád a téli alkony  pirosló fényében, és 
igen nagy volt a boldogsága, midőn a félig 
lemosott, lekopott írások között vörös krétával 
írott S betűt fedezett fel. "Én voltam ez!" - mond-
ta magában, és hirtelen a német kereskedő 
táncoló boldogsága jutott eszébe, aki a Len-
gyelnyereg barlangjában megtalálta tíz év 
előtt otthagyott névjegyét.”     /Krúdy Gyula/ 
 
A sors, ha nem is iróniájából, de mindenkép-
pen játékos hajlamából fakadóan Kovács Ka-
táng Ferenc könyvét Nyíregyháza felé a vona-
ton, egy egyébként szomorú családi eseményre 
való utazás közben olvastam.  Ez az út egyéb-
ként is mindig a feltöltődés ideje, nem képlete-
sen, szó szerint: leszállok otthon, lelépek a 

földre, beszívom az ottani levegőt és árad belém a sok, évek alatt elfelejtett kép, hang-
foszlány, arc, emlék. Nem a megyeszékhelyen nőttem fel, most sem az a végállomás, de 
ismerem annyira, mint a tenyeremet. Azt sem nézegetem mindig, de tudom, hol futnak a 
fő vonalak, tudom, melyik hol szakad meg, tudom, minden gyerek tudja, hogy milyenek 
az élet-kilátásaim. A szerző ott született, ott nőtt fel, a könyv történetei is onnan indul-
nak. 
  A másik helyszín Norvégia. Húsz évesen jártam ott először és nem tudok szaba-
dulni a hangoktól, az arcoktól, a képektől. Oslo, Hamar, Lillehammer, Otta. És persze 
Liagard.  Azóta fejben (lélekben?) két otthonom van. A kettő között telepedtem le. Az 
egyik felé a háromszáz kilométer ugyanannyi, mint a másik felé a több mint másfélezer. 
A két otthon között ingázom, olvasok, ringat a vonat. 
 Visszamegyek a jó pár évtizeddel ezelőtti Nyíregyházára, bejárom az belvárosi 
utcákat, látom a zárt udvarú házakat, érzem a savanyú korhelyleves illatát a Tölgyes 
csárdából kiszivárogni, ahogy sétálok kifelé a városból a Sóstói úton. Hallom, ahogy 
felzúg a szurkolótábor a kihagyott helyzettel szinte egyidőben a pálya körül, ahol az 
Apa tölti a vasárnapjait, vagy ahogy a  gyerek író unokaöccsével bifláztatja a Petőfi-
verseket, történelemleckét.  Aztán átugrom Norvégiába, Lillehammerben irodalomfesz-
tivál van, a múltkor ráakadtam a facebookon, ott recenziókat, interjúkat találtam, itt még 
a fogadáson is részt veszek és hallgatom Maud nem szokványos – vagy ki tudja – élet-
történetét.  Aztán újra: Budapesten járok, olyan szemmel nézem a várost, mintha most 
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látnám először, és így, ilyen kritikus szemmel, tényleg most látom.  
 A könyvnek különös „műfaji” megjelölése van a belső borítón: „Séták”. Séta a 
helyszíneken, az időben, néha tyúkszemlépésben, néha nagy lendülettel. Bejárás, hely-
színi szemle. Hol egyedül, hol az Apa, Rocki, a gyerekkori barát vagy éppen Hamsun 
társaságában. Hol Nyíregyházán, Oslóban, Madeirán vagy a norvég hómezőkön. Hol 
valamikor a múltban, hol nagyon is most. A komoly vagy komolytalan, soha nem vá-
lasztott hivatások között. Aztán, mintha egy hálózat központjához, visszatér a lakásba, 
festmények, kisplasztikák, John Coltrane átszűrődő szaxofonjátéka, a csöpögő csapok és 
a szomszédok csoszogásának zajai közé. Séta csukott szemmel, éjszaka. Mint egy men-
tális térképen, félúton Nyíregyháza és Oslo között, több idősík és helyszín csillagtúra-
szerűen bejelölve, kirándulásokat teszünk, de mindig ugyanoda érkezünk vissza. Felvil-
lanyoznak a nevek, akik nyomot hagytak ezen a térképen akár egy grafika, kiállítás, 
színházi előadás vagy könyv formájában, széles a spaletta, Vasarelytől Ibsenen át IV. 
Károlyig. És ott van, kitüntetett helyen Krúdy, Hamsun, Márai – és az irodalmat értő-
tolmácsoló barát, Bánffy György. De nyomasztó is ez a szemrevételezés, a számbavétel, 
önkéntelenül is elkezdek szortírozni a lakásban, keresem azt a néhány dolgot, ami fontos 
és talán megmarad. Kinek? 
 Egyik kedvencem a Séták a mélyben – háttal nekem. A szerző saját magát követi, 
egy „kellemetlen fickót”, egy látomást egész nap. Alkalma van megfigyelni az egyéb-
ként ismerős mozdulatokat, gesztusokat. Együtt feszengenek a társaságban. Kicsit arra 
emlékeztet, amikor kisgyerekként hosszú perceket eltöltöttem a fésülködőasztal oldalról 
behajtott két szárnya előtt, igaz csak oldalról láttam magam, de bámultam bele a tükör 
mélyébe, hogy vajon az a sokadik azonos-e még velem vagy önálló életet él. Vajon hová 
megy, amikor újra kinyitom a tükör tábláit? Akkora a távolság, hogy biztosan saját élete 
van – és beleborzongtam. A szerző követi önmagát és egy ponton átveszi az irányítást: 
megtartja előadását. Nagy a siker. „Csak az első sorban tátong egy üres szék, oda egy 
szkeptikusan fürkésző alakot képzelek, nem tudok szabadulni tőle. Tudom, hogy min-
denki más mellett neki kell leginkább megfelelnem.” 
  Kollázshoz is hasonlíthatnám (mint ahogy előkerül ez a technika az utolsó olda-
lakon, a szerző maga babrál vele), ez az érzésem, amikor leteszem a könyvet, de az már 
sok volna. Komolyság, az élet különböző térfoglalásaira való rácsodálkozás, ítéletmon-
dás és humor – ez mind ott van a sorokban, a sorok között. Forognak a fejemben a dol-
gok, leszállok a vonatról, és mert nem hoztam virágot, egy virágüzletet keresek. Az 
nincs, az egyetlen kis bódé az állomással szemben, ami volt, kipakolós ruhásbolttá ala-
kult. Nem baj, elindulok gyalog a Széchenyi utcán. Van egy órám a buszig. Sétálok 
egyet. 

Bancsik Ágnes  
 
  
 
Kovács katáng Ferenc: Krúdy-kalucsni, Hamsun-köpönyeg, Napkút kiadó, Bp., 2013.) 
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      Második, javított kiadásban az Ághegy Könyvek Gaál Zoltán indította Cultifex Kia-
dójának gondozásában,  kiadásában jelent meg a Svart på vit (Fekete fehéren) címmel 
Gáál Zoltán svéd nyelven írt verseskötete. 
      Karinhy Márton Ördöggörcs című könyvét Moritz László kezdeményezésére Imre 
Márta, Sántha Judit, Sall László, Fenyő György, Thiringer Klara, Palotai István és Új-
vári Tünde és Robert Måshult közös munkával ültették svéd nyelvre. A Djävulskramp 
borítóján Moritz Lívia festménye. 
       A Hommage Tomas Tranströmer az Ághegy műhelymunkája. Ünnepélyes bemu-
tatója a stockholmii Magyar Nagykövetség tavaszi műsorában szerepel. 
        Robert Nestall Neufeld Robert egyik írói neve. Tiltott éden című izgalmas fan-
tasztikus regénye  századunk  végén játszódik. 
        Tar Károly: Hajnalban vadnyuszik ablakom alatt című regénye az Ághegy 
Könyvek sorozatban és az Erdélyi kiskönyvtár sorozatban is megjelent. 

Kisgyerekek játékos torna-
gyakorlatait tartalmazza ez 

a kiskönyv, amelynek  
rajzait a Munkácsy-díjas  

Soó Zöld Margit készítette.  



Kertész Anni: Kacsák (kerámia) 


