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IN MEMORIAM SULYOK VINCE

SU LYOK VIN CE

Gyõ ri al kony
Va la hogy tel je sen vá rat la nul lob bant rá 
a vá ros ra – és rám – tü ze i vel a mai al kony: 
men tem az egyik hí don át va la ho va, 
si et tem vol na is tu laj don kép pen –  
s még is meg áll tam, meg kel lett, hogy áll jak 
a vö rös, li la, sár ga fény ör vény ben, 
a fo lyók vízeiben meg sok szo ro zó dó 
tûz or gi á ban, mely fész ket ve tett 
a ko mor fü zek haj ko szo rú ként ki bon tott, 
sze lek bor zol ta ág zu ha ta gá ban. 

Va la ha ré gen lát tam itt már ezt a ké pet, 
egy ilyen al konyt, de si et tem
ak kor is va la ho va, mint e mai es ten, 
s va la mi más sal, va la mi „fon tos sal”
te le lé lek kel ak kor is – mert nem áll tam meg, 
hogy meg fü röd jek eb ben a fény or gi á ban.

Hogy új ra er re jár jak, er re várt ta lán 
az óta itt az al kony; hogy sze mem be szór ja 
szép sé ge min den üsz kö sö dõ, fá radt,
de egy re még fel iz zó su ga rát.

Gyõr, vá ro sa if jon ti éve im nek!
Tá vo li, tengermenti al ko nyok 
s vi lág vá ros ok fé nye i vel van csor dul tig 
te le még sze mem, szí vem, lel kem, 
ahogy a hos  szú utak ról most ha za tér ve 
meg ál lok ezen a haj da ni hí don, 
hogy az egy kor elmúlasztottat hely re hoz va 
el ácso rog jak most al ko nyi fé nye id 
zu ha ta gá ban, fény cso dá i ban,

most, ami kor már nem csak ház te tõ id 
s egy más ba öm lõ fo lyó id fö lött, 
de lel kem ben is al ko nyod ni kezd.

A vers elõ ször a Mû hely 2003/5. szá má ban  je lent meg.
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GÖMÖRI GYÖRGY

Két le vél Su lyok Vin cé tõl
Su lyok Vin cé vel 1958 õszén kezd tünk el le ve lez ni. Mind ket ten ver-

se ket író, öt ven ha tos me ne kült egye te mis ták lé vén már ko ráb ban is hal-
lot tunk egy más ról, rész ben az „Iro dal mi dél után” c. le ve le zõ-já ték nak 
kö szön he tõ en, amit a ná lunk jó val idõ sebb, Bécs ben élõ ré gi emig ráns, 
Kan nás Ala jos in dí tott el va la mi kor 1957-ben. Eb ben a já ték ban hét-
nyolc fi a tal köl tõ kö röz te, il let ve bí rál ta meg egy más ver se it úgy, hogy 
Kan nás le má sol ta és szét küld te a ne ki be kül dött szö ve ge ket. Nem tu dom 
pon to san, mi kor ma radt ab ba a já ték, gon do lom, 1960-ban, ami kor Kan-
nás Ala jos vég leg az Egye sült Ál la mok ba köl tö zött.

Le vél be li kap cso la tom Vin cé vel meg sza kí tás nél kül tar tott 1969-ig, 
ak kor egy év re meg sza kadt, hogy az tán megint fel újul jon egy év ti zed re. 
Az tán (1982 és 1998 közt) megint ab ba ma radt, fõ leg az én hi bám ból. 
Mi vel nem a ki es Nor vé gi á ban, ha nem a kul tu rá lis szem pont ból jó val 
köz pon tibb Ang li á ban él tem, Vin ce en gem rész ben hír for rás ként hasz-
nált, nem egy le ve lé ben ér dek lõ dik az idõ sebb író tár sak, Cs. Sza bó, 
Sza bó Zol tán, Ha tár hogy lé té rõl, bár pél dá ul Csével õ is le ve le zett. De 
hogy ös  sze fog lal jam, 71 „iga zi” le ve lem van Su lyok Vin cé tõl és ki nyom-
tat tam ma gam nak tõ le még to váb bi hat, elekt ro ni kus pos tán kül dött 
le ve let. Az internetnek kö szön he tem, hogy Vin cé vel egé szen be teg sé ge 
el ha tal ma so dá sá ig kap cso lat ban tud tam ma rad ni, s vé gül utol só, most 
már saj nos poszt hu musz ver ses kö tet ének kor rek tú rá já ban se gít het tem 
va la men  nyit.

Le ve le zé sün ket lá to ga tá sok tar kí tot ták. Én két szer jár tam Os ló ban, 
elõ ször 1968-ban (ak kor Vincééknél lak tam), majd új ra 2004-ben, Vin ce 
ezt (fe le sé gé vel, Évá val együtt) Camb rid ge-ben vi szo noz ta 1972-ben. 
El sõ kö zös mun kánk ra már a hat va nas évek ele jén szö vet kez tünk: ez 
egy ma gyar nyel vû Bo risz Paszternak-verseskötet szer kesz té se volt, 
amit 1965-ben si ke re sen te tõ alá is hoz tunk. A kö tet, amit fe le-fe le 
arány ban for dí tot tunk, Wa shing ton ban je lent meg, az an gol ne vû, de 
ma gyar (Csicsery-Rónay Ist ván ál tal ve ze tett) Occidental Press ki adá sá-
ban, „Ka rá cso nyi csil lag” cím mel és a No bel-dí jas orosz köl tõ ké sei, II. 
vi lág há bo rú utá ni ver se i bõl vá lo ga tott. Kü lön si ker nek tar tot tam, hogy 
a kö tet elõ sza vá nak meg írá sá ra si ke rült meg nyer nem Victor S. Frank 
ne ves ame ri kai szla vis ta iro dal márt, akit ko ráb ban egy ox for di kon fe ren-
ci án is mer tem meg.

Eb ben az év ti zed ben még egy-két to váb bi ügy ben mû köd tünk együtt 
Vin cé vel – õ is, én is részt vet tünk az 1966-ban Mün chen ben ki adott 
Gloria victis 1956 for dí tói mun ká la ta i ban. Eb be a kö tet be Su lyok Vin ce 
az öss zes skan di náv nyelv bõl, va la mint lett bõl és orosz ból is for dí tott 
– én „csak ” há rom nyelv bõl, úgy mint len gyel bõl, an gol ból és orosz ból. 
Bár ko ráb ban vol tak köz tünk kü lönb sé gek egyes emig ráns sze mé lyi sé-
gek (így a „Nem zet õr” c. la pot szer kesz tõ Tol las Ti bor) meg íté lé sé ben, 
ez nem gá tolt meg en gem ab ban, hogy te het sé gem sze rint igye kez zem 
szol gál ni az öt ven ha tos vi lág iro dal mi an to ló gia ügyét, mint egye te mes 
ma gyar ügyet. Tol las mind ket tõnk nek na gyon há lás volt a for dí tá so kért, 
ne kem még kü lön az an gol nyel vû élet raj zi jegy ze tek meg szer kesz té sé-
ért. Vi szont ki csit túl be csül te nyelv te het sé ge met, ami kor egy szer át kül-
dött egy tagalógul írt ver set, mond ván, hogy ha tu dok in do né zül, ak kor 
bi zo nyá ra a tagalógot is ér tem.

1969-ben meg je lent „nem ze dé ki” vers an to ló gi ánk, az Új ég tá jak. Ezt 
(az idõ köz ben el hunyt Ju hász Vil mos sal) én szer kesz tet tem, és an nak 
si ke ré hez Vas Ist ván em lé ke ze tes (Nép sza bad ság-be li) is mer te té se után 
Vin ce ba rá ti szív vel gra tu lált. Ugyan ak kor meg je gyez te, úgy ér zi, hogy 
az õ lí rá ját az an to ló gia nem úgy mu tat ta be, ahogy õ már ab ban az 
idõ ben azt lát tam túl sok ré gibb ver se ke rült be le a ne kem vá lo ga tás ra 
át kül döt tek bõl. Ez rész ben a hos  szú át fu tá si idõ ered mé nye volt, hi szen 
a vers anyag gyûj té se már jó pár év vel ko ráb ban meg kez dõ dött.

A két le vél, amit itt köz re a dok, csak íze lí tõt pró bál ad ni le ve le zé sünk-



67

bõl, de ar ra utal, hogy Su lyok Vin ce lel ki is me re tes, ígé re te it be tar ta ni 
igyek võ em ber volt, és olyan em ber, aki õszin tén tu dott örül ni má sok 
si ke re i nek. Az el sõ, 1963 már ci u si le vél a vé ge fe lé sze mé lyes re for dul: 
meg ír tam ne ki, hogy fe le sé gem gye re ket vár és er re Vin ce az zal vá la-
szolt, hogy az övé is ép pen most ál la po tos. Mind ket tõnk el sõ gye re ke, az 
én Be á ta lá nyom és az õ Pé ter fia te hát ugyan ab ban az év ben, 1963-ban 
szü le tett.

A má so dik le vél ér de kes sé ge az, hogy egy 1999-es ta lál ko zás után 
szü le tett Bu da pes ten. Pomogátséknál vol tunk egyik es te na gyobb tár-
sa ság ban, s vé let le nül ke rül tünk ös  sze Vin cé vel. En nek õ azért örült 
kü lö nö sen, mert a ta lál ko zás ré vén fel tud tunk újí ta ni egy ré gi, ki csit 
meg la zult ba rát sá got. Kü lö nö sen meg ha tott Vin ce le ve lé nek be fe je zõ 
ré sze, ahol ar ról ír, Rad nó ti Mik lós (mind ket tõnk sze re tett köl tõ je) éle-
te utol só éj sza ká ját ép pen Vin ce szü lõ he lyén, Ménfõcsanakon töl töt te. 
1944-ben Vin ce csak 12 éves volt, de ben ne is meg ma rad tak a há bo rú 
rossz em lé kei, s az az (õ ese té ben in do ko lat lan) bûn tu dat, hogy ta lán egy 
ki csit se gít he tett vol na Rad nó ti nak.

Ked ves Gyur kám,

a Pasz ter nák-kö tet tel kap cso la tos jó hí red nek meg örül tem, ha nem 
is egé szen osz tat la nul. Ne ha ra gudj, hogy en  nyi re meg kés ve vá la szo lok 
so ra id ra, de köz ben Gö te borg ban jár tam, az ot ta ni ma gyar egye sü let 
meg hí vá sá ra, s a fel ké szü lés is, meg az út is jócs kán el vett más kü lön-
ben is szû kös idõm bõl. – Hogy mi ért nem osz tat lan az örö mem? Azért, 
Gyur kám, mert leg utób bi le vél vál tá sunk óta új ra be ál lí tot tam ma ga mat 
egy fel adat ra: most õsz vé gé ig meg aka rom sze rez ni ma gam nak az os lói 
egye te men a fi lo ló gi ai tu do má nyok kan di dá tu sa el ne ve zé sû szép cí met, 
amely elõ fel té te le egye te mi könyv tá ros sá va ló ki ne ve zé sem nek itt Os ló-
ban. A vizs ga azon ban olyan erõ be fek te tést kí ván tõ lem, hogy emel lett 
más ra nem is me rek még gon dol ni sem. Az iro dal mat is, meg a ba rá ti 
le ve le zést is szó sze rint tel je sen ki kap csol tam éle tem bõl de cem be rig. Te 
okt. 31-et aka rod ja va sol ni a Congressnál, mint ha tár idõt, ami kor ra 
az anya got ös  sze ál lít hat juk. Örül nék, ha meg ér te néd hely ze te met, de 
ré szem rõl csak 1964. ja nu ár 31-et tu dok meg ígér ni, s eb ben az eset-
ben is ren ge teg mun kát ve szek a nya kam ba a vizs gát kö ve tõ 5–6 hét re. 
– Ami a nyom dai dol go kat il le ti, szí ve sen rád ha gyom a dol got, vá laszd 
ki, ame lyik a leg ked ve zõbb nek lát szik, akár Pász tort, akár az ang li ai 
len gyel nyom dát. – Le ve led ben csak an nak a hír nek nem örül tem, hogy 
Ame ri ká ba szán dé ko zol to vább men ni. Fe le sé ged nek vi szont jó egész-
sé get kí vá nok, s mind ket tõ tök nek sok bol dog sá got a jö ven dõ ki csi hez. 
Mi is most vá runk egyet a ta va szon. Re mé lem, hogy nem fog mi at tam 
csõd be jut ni a kis for dí tás kö tet ter ve. Pró báld meg ma gya ráz ni a dol got 
Katznak. Ölel lek:

Vin ce
Os lo, 1963. márc. 19.

Ked ves Gyur kám,

spa nyol or szá gi va ká ci ónk elõtt pár nap pal kap tam kéz hez szép 
Her bert-kö te te det; kö szö nöm a köny vet is, meg a be le írt szép aján lást 
is. Az in du lás elõt ti sok ten ni va ló mi att úgy dön töt tem, hogy va ká ci ós 
ol vas mány ként le ho zom köny ve det ma gam mal a spa nyol me di ter rán 
par tok ra. Örü lök, hogy így tet tem, mert így meg kap tam az ol va sá sá hoz 
a szük sé ges nyu godt lég kört. Her ber tet per sze is mer tem ko rább ról is, 
sok ver sét ép pen a Te for dí tá sa id ban ol vas hat tam a kü lön bö zõ fo lyó-
irat ok ban, má so kat né me tül vagy skan di náv nyel ve ken. Kö te ted ver sei, 
szép for dí tá sa id és a va ló di „meg emész té sük höz” ren del ke zé sem re ál ló 
ele gen dõ idõ foly tán még is úgy gon do lom, olyan Her bert-él mén  nyel, 
olyan Her bert-kép pel aján dé koz tál meg, ami ná lam Her bert lé nye ges 
fel ér té ke lé sé hez ve ze tett. „Az íz lés ha tal ma” cá fol ha tat lan bi zo nyí té kát 
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szol gál tat ja an nak, hogy Her bert va ló ban ko runk egyik je len tõs lí ri ku sa. 
Kü lön öröm, hogy Her bert ránk, ma gya rok ra is olyan nagy ro kon szenv-
vel te kint. Gra tu lá lok vá lo ga tá sod hoz és re mek be sza bott for dí tá sa id hoz! 
Ha va la mit saj ná lok a könyv vel kap cso lat ban, az az, hogy nem ír tál 
(nem ír hat tál?) hoz zá egy mag vas el mél ke dést is Her bert élet út já ról, 
köl té sze te he lyé rõl ko runk len gyel és eu ró pai iro dal má ban. Ké zi köny vek-
ben per sze nem ne héz el iga zí tó szö ve ge ket ta lál ni Her bert rõl, de egy köl-
tõ-for dí tó min dig ava tot tab ban néz köl tõ jé re s így vé le ke dé se is töb bet 
nyújt, mint a le xi kon cik kek.

Jú ni us 5-én na gyon kel le mes és vá rat lan (mert nem tud tunk ró la elõ-
re) él ményt je len tett szá munk ra, hogy an  nyi év után vi szont lát hat tunk 
Pomogátséknál. A 80-as évek tõl fo ko za to san egy re la záb bá vált köz tünk 
a kap cso lat, s ezt ész-ok alig ha in do kol ja, hi szen tud tom mal nincs és 
nem is volt köz tünk so ha né zet el té rés. Va ló szí nû leg csak a köl csö nös 
más irá nyú el fog lalt ság gal le het ma gya ráz ni a dol got. Hadd re mél jem, 
hogy a jö võ ben nem lesz nek ek ko ra in ter val lu mok, interruptusok kap-
csolatunkban…

Jó len ne va ló ban, ha – mint írod és ja vas lod – Uppsalából „ha za té rõ-
ben” eset leg Os ló ban is meg tud nál áll ni egy iro dal mi est re, er rõl azon-
ban ed dig sen ki il le té kes sel nem tud tam szót vál ta ni, mert jú li us ban–
au gusz tus ban úgy szól ván egész Nor vé gia „zár va tart”, a tu ris ta-ipar 
ki vé te lé vel. Így er re majd csak va la mi kor szep tem ber fo lya mán tu dok 
ér de mi leg vá la szol ni. Én ré szem rõl kí vül ál lok min den egye sü le tes di 
já té kon itt, így a két itt lé te zõ ma gyar egye sü let prog ram vá lasz tá sá ba 
se tu dok be le foly ni, de szól ni fo gok mind két he lyen er rõl a le he tõ ség rõl. 
Saj nos úgy tu dom, hogy ép pen az idei õsz re már van két je lent ke zõ is 
(Já no si An tal az MTV 2-tõl Bu da pest rõl és Tó fal vi Zol tán Er dély bõl). 
Okos nak tar ta nám, ha sze mé lye sen ír nál a két egye sü let ve ze tõ i nek, 
ne vü ket és cí mü ket ide mel lé ke lem le ve lem hez. Hi vat kozz nyu god tan 
rám, de én min den kép pen kap cso lat ba lé pek ve lük eb ben az ügy ben, 
füg get le nül at tól, hogy Te írsz-e ne kik.

An gol nyel vû Rad nó ti-ta nul mány kö te ted hez lá tat lan ban is gra tu lá-
lok. Saj nos leg alább egy év re elõ re an  nyi min dent ma gam ra vál lal tam 
már, hogy nem me rek egy re cen zi ós pél dányt ké ret ni szá mom ra, mert 
kér dé ses, mi kép pen fut ná rá idõm bõl. Ezt azért is saj ná lom, mi vel Rad-
nó ti (s er re biz to san em lék szel) min dig na gyon kö zel állt a szí vem hez. 
Éle te utol só éj sza ká ját (s ezt ta lán Te se tud tad ed dig!) az én szü lõ fa lum-
ban, Ménfõcsanakon töl töt te, tõ lem alig 1–2 ki lo mé ter re; de Ab da, ahol 
meg gyil kol ták, se fek szik lég vo nal ban messzebb re 6–8 ki lo mé ter nél szü-
lõ há zam tól. Fáj dal mas ar ra gon dol ni, hogy egy po hár tej jel vagy víz zel, 
vagy egy ehe tõ fa lat tal, vagy leg alább egy jó szó val eset leg eny hí te ni 
tud tam vol na szen ve dé se in, ha egy ál ta lán tu do mást sze rez het tem vol na 
ott lé té rõl, s ha õr zõi a kö ze lé be en ged tek vol na; s ha ma gam is nem let-
tem vol na csu pán 12 éves akkor…

Meg le põ en fi a ta los ma rad tál! To váb bi jó egész sé get és mun ka ked vet 
kí ván va, ba rá ti szív vel ölel lek,

Vin ce, Éva
Os lo, 1999. aug. 12.
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TOLNAY IM RE

Szín- és szén jegy ze tek
Krajcsovics Éva raj za i hoz

Egy ken dõ vel le húz za a polc ra ra kó dott fi nom por ré te get, mint a ré gész az agyag táb lák ról, 
a vul ká ni ha mu val be le pett pom pe ji vi lág ról. Kes keny ré sen vi lá gít be a fa kó nap fény, le fúj ja a 
fe hér te rí tõ re hul lott vi rág port. Fel söp ri a bar na pad ló ról a szür ke port. El tol ja a fe ke te láb tör lõ re 
szi tált vé kony hóhártyát. 

Moz gat ja a szénrudat, ser ceg a pa pí ron a fél te nyér nyi fe lü let lét re jöt te. Lét re va gyunk 
(ide)hozva, lét re ho zunk. Nem szín be már tott bár sony, ha nem szín bõl szü le tõ. Kis ká o sza in kat, 
rend je in ket vet jük pa pír ra, ke res he tünk ugyan ha son la to kat a köl té szet bõl, ta lál ha tunk pár hu za mo-
kat és ro kon sá got a kép-csi ná lók 
kö zött, sze mé lyes kert je in ket még-
is csak mi mû vel jük, gesz tu sa ink 
meg is mé tel he tet le nek. 

A négy zet a tö ké le tes ség, az 
ab szo lút, a tra péz a vi szony lat, 
a relativizált tö kély. Nagy pén tek 
van, az ab szo lú tum koc ká zat vál-
la lá sá nak drá má ja a re la tí vum ban. 
Meg kel le ne szó lal tat ni a csön det, 
a drá ma it és a meg hit tet is. Aján-
dék ba kap tuk a pers pek tí vát, a 
tra péz a négy zet ál do za ta, a rés a 
fé nyé, vagy for dít va? 

A hár fa füg gõ le ges, a gi tár 
fer de, a zon go ra víz szin tes húr jai 
kö zöt ti csön det is le sze ret nénk raj-
zol ni. Az a ze ne, az lesz a kép. 

A tea gõ ze lá gyít ja a de rék-
szö gek szi go rát, ál má ban Mark 
Rothkóval te á zik az et ruszk sír kam rá ban. Együtt jár ják be a cerveteri nek ro po liszt. Meg állt és 
meg der medt az idõ, csak a kis zuz mók és spó rák ké kes-zöl des de ren gé sei köz ve tí tik az élet foly-
to nos sá gát. Meg ta lán a ne héz üres ség. Sú lyos, te lí tett, lük te tõ le ve gõk, két- és fél ezer éve sek.

Fén  nyel írt jegy ze tek, fény-lágyította szo bák. Itá li ai tér-engramok, éle sen be vé sõ dött zu gok, 
üres, el ha gyott szo bák. Az egyik tá vo li, na gyobb te rem ben va la ki gre go ri ánt éne kel. Itt már járt 
va la ha, gon dol ja, uj já val raj zol a pad ló po rá ba, az tán szén nel jegy ze tel a kis meg sár gult fü zet la-
pok ra. Té to va mér tan, spi ri tu a li tás sal ter helt fe lü le tek, lé leg zõ és lélekzõ tér-szeg le tek. Fén  nyel 
meg szó lí tott, sa já tos, szí nes csön dek, igen, itt mind egyik szo ba csend je más.

Ha az arany a Nap ve rej té ke, ak kor a szén a föl dé, az év ez re de ké. Krajcsovicsé szel le mi szén-
bá nya, mély ak nák, nem kül szí ni fej tés. Érez zük Jannis Kounellis spi ri tu á lis sze nes pin cé je sza gát. 
Nem a vá jár, a ka zán fû tõ zi hál, ha nem Gaia, hal kan, las san. Nem nagy  sú lyú ter hek az utó kor 
vál lá ra, csak ki csi, kön  nyû, le he let fi nom nap ló jegy ze tek, szim fó nia he lyett kamarazene. Fe ke te 
ra gyo gás, hi szen a leg több fényt ka pott fo tó pa pír a leg fe ke tébb. A szén szó ló ja, mely fel tár ja a 
dol go kat, bár csak a he lyü ket, nyo mu kat, em lé kü ket mu tat ja, õket nem. 

Rés nyi fényt en ged be az ab la kon. Csa ló ka nap fény, va kí tó fe hér ség. Hu nyor gunk, hu nyo-
rí tunk, hos  szú évek óta. Ve láz quez, Vermeer szel le mé nek te rei a le tisz tult szín- és szén fol tok 
mö gött, fény ben meg tisz tult idõk és tör té né sek. Tér-idõ-töredékek szó lal nak meg. Fényt ka pott 
he lyek. Fényt kap tunk. Sö té te dünk. En gedd vis  sza egy ki csit a füg gönyt.


