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Turczi István

Az irodalom mosolya

A Madách Imre Irodalmi Pályázat mai díjkiosztó ünnepségére háromféle beszédet 
írtam. Vicceset, keserűt és mosolygósat. A vicceset félretettem, a keserűt összegyűrtem. 
Az irodalom és a mosoly bensőséges kapcsolatáról fogok ma beszélni.

Az irodalom mosolyáról. Arról, hogy miért szívet melengető érzés egy emlékünnepsé
gen elmondani: az irodalom, ez a hatalmas, sötét, kincsekkel teli tárna, mindannyiunk 
számára nyitva van. És kimeríthetetlen. Ahányszor leszállunk mélységeibe, annyiszor fel 
is hozhatunk onnan valamit, amire egyszerűen csak azt mondjuk: szép. És legbelül elmo
solyodunk, mert a szépség és a mosoly szinonimák; az esztétikum és az élet találkozásá
nak testvértanúi.

Elmondom egyik utolsó olvasmányélményemet, megvilágítandó, mire is gondolok. A 
történet igaz, Mikszáth Kálmán jegyezte le a Jókairól szóló monográfiájában. 1846- 
ban játszódik, röviddel azután, hogy Jókai első regénye, a  Hétköznapok megjelent, és a 
szerző 7 Ft-ért beköltözött Szigligeti Ede pesti lakásába. Jókai Komáromban élő édes
anyja névnapot indult köszönteni egy barátnéjával. Valahol félúton szerencsétlenség 
történt, felborult velük a hintó, és az asszony a karját törte. Visszaindultak, ő a fá j
dalomtól rövidesen elájult, és társnője a hetényi paplakba szaladt be segítségért. Az 
eszméletlen asszony arcát nagy buzgalommal törülgette egy anyóka, a sovány, töpörödött 
pap né, aki nem volt más, mint Csokonai Vitéz Mihály híres Lillája: Vajda Júlia.

Az élet és az irodalom találkozásának nagy momentuma ez, nincs iskolát járt ma
gyar ember, aki az önmagában szomorú eset, a felborult hintó ellenére ne érezné a pil
lanat szépségét, aki a két asszony szinte mesébe illő találkozását hallva ne mosolyodna 
el, legalább ott legbelül.

A magyar kultúra addig él, amíg emlékezik és emlékeztet, azaz ösztönöz az át-, a túl- 
és a továbbélésre. Az át-, a túl- és a tovább- közötti lét a KÖZÉLET, vagyis az esemé- 
nyesülő értékek piaca, amely arra hivatott, hogy megteremtse a mire és mikor emlékez
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zünk szellemi bázisát. Erre való a kiállítás, a színházi-, film- és könyvpremier, vagy ép- 
a pályázat.

Madách Imre nevével és örökségével könnyű azonosulni. És érdemes, mert aki így 
tesz, jó  nyomon jár. És jó  nyomon járt a pályázatot kiíró megyei közgyűlés ill. a Palóc
föld szerkesztősége, amely a hagyományokhoz híven ismét két kategóriában hirdette meg 
a jeligés pályázatot: szociográfia, irodalmi riport, esszé-tanulmány ill. vers-széppróza 
kategóriákban. Miután tavaly is engem ért a megtiszteltetés, hogy koordinálhattam a 
zsűri munkáját, van viszonyítási alapom arra, hogy eldöntsem, jó  irányt vett-e az önök 
pályázata. Elsőként adódik a mennyiségi összehasonlítás: a felhívásra tavaly 39 pálya
munka érkezett be, több mint 2500 flekknyi terjedelemben. Az 1995-ös évben összesen 
72 pályamunka, mintegy négyezer gépelt oldalon. Ha semmi mást nem vennénk f  igye
lembe csupán a kvantitatív szempontokat, már akkor is tényként kezelhető: a Madách- 
pályázat ismertsége és hatóköre nőtt. Nem is elhanyagolható mértékben. Vagy ha nem 
nőtt, hát a szerkesztők lettek ügyesebbek -  és ez is fejlődést jelez.

A pályaművek egyötöde a határainkon túlról, Szlovákiából, Erdélyből, Újvidékről 
érkezett. A Nógrádi Krónikában már elmondtam, hogy a pályázatok alapján egyértelmű: 
a lap értékőrző, sőt megyei viszonylatban értékmentő szerepe erősödött. Ami egyébként 
törvényszerű is: a nehezedő gazdasági helyzet egyik első áldozata mindig a kultúra, 
amelynek túlélői keresik a relatív biztonságot jelentő „bunkert” Ha a vélekedésem helyt
álló, jövőre sem lesz kevesebb pályázó. Csak pályázat legyen. És akkor ismét előcsalo- 
gatható lesz az a bizonyos mosoly.

És akkor most a művekről. Rám a belső munkamegosztás alapján a szépirodalmi ka
tegória értékelése vár. Még akkor is, ha a beérkezett, nagy számú pályamű olvastán ar
comról némileg lefagyott a mosoly. Mondhatom úgy is: mosolyszünet állt be, ugyanis 
nem találtunk kiugró, egyértelműen erős, mondandójában és megformáltságában egya
ránt kiemelkedő írást. Sőt. Az egyes vélemények ütköztetése után tovább romlott az össz
kép. A rostálást követően alig egy tucat értékelhető írás maradt az asztalunkon. Nem 
tisztem az oknyomozás, külön tanulmányban lehetne szólni arról, hogy a mai magyar iro
dalom egészét tekintve is miért olyan kevés az igazán átütő erejű, korszakos érvényű 
írás; ill. milyen hatással van az új művekre az irodalom szerepének megváltozása, ne
vezzük nevén: térvesztése.

Mit tehet ilyenkor a zsűri? Mi nem adtuk ki az első díjat. Ennél direktebben nem fe
jezhettük ki véleményünket, ítéletünket a beérkezett szépirodalmi pályaművekkel kapcso
latban. Kiadtunk viszont két II. és két III.  díjat. Nem csupán azért, hogy salamoni 
gesztussal elosszuk a felszabadult 50 ezer Ft-ot, hanem mert a különböző műfajú írá
sok, tehát a versek és a prózai művek minősége ezt megengedte. Hiszen attól, hogy vala
mi nem kiugróan jó, még értéket képvisel - és ezeket az értékeket kívántuk mindenképpen 
visszaigazolni.

Megosztott II. díjat kapott Ádám-verseivel Tóth László, aki a mítosz és a leghét
köznapibb valóság között kifeszített kötélen védőháló nélkül egyensúlyozva jutott át a
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„túlsó partra"  , ill. Kamarás István, aki nem tudta ugyan kijátszani a zsűri éberségét az
zal, hogy több jelige alatt is versenybe szállt, de a LÉT jeligére beadott prózai munká
ja , amely Az Olvasó hazakísérése címet viseli - tetszést aratott. Pontos, átgondolt, szel - 
lemesen megírt anyagnak tartottuk. Csak az volt a kérdés, milyen díjat kap.

A III. díjakról. Mindjárt egy „nagy" név. Utassy József. Ő egyetlen verssel pályá
zott; amelynek befejezése igazi bravúr: a Keletinél leütött, vérző ember félelméről írva a 
saját félelmét fogalmazza meg - kimondatlanul is. Az Utassy-vers kapcsán azonban 
felvetődött bennem egy probléma: szerencsésebb volna, ha a kiíró a jövőben nemcsak a 
pályázat tematikáját, hanem a pályaművek terjedelmét is behatárolná, hogy a tól-ig ne 1 
laptól 100 lapig terjedjen. Így a szépirodalmi művek összevetése is reálisabb lenne. 
Megosztott III. díjat kapott az Észak jeligére beküldött pályamunka, Oláh István erdé
lyi író két novellája. A humor ritka vendég mostanság -  az irodalomban is. Oláh lendü
letes, friss prózája ezt a hiányt pótolta némileg.

A díjakon kívül létezik olyan kategória, hogy dicséret. Ennek lényege nem az iskolás 
vállveregetésben van természetesen, hanem annak visszaigazolásában, hogy a dicséret
ben részesülő munkák egyrészt szóba kerültek a díjak odaítélésekor, másrészt pedig a 
zsűri értelemszerűen közlésre javasolja őket, Ezzel a jóérzéssel olvasom fel Ádám Ta
más, Kálnay Adél, Léka Géza, Mózes Csaba, Pető Tóth Károly és Szikra János nevét.

Tavaly úgy köszöntöttem a közönséget, hogy „Tisztelt Pályázók és Pályamunkások!" 
úgy érzem, a megszólítás ma is érvényes, legfeljebb a pályadíj szóhoz járul mellékzön- 
ge, „az autópálya-díj"  . Ám az itt megjelent pályamunkások, a megye elöljárói, a szer
kesztőség, a Mikszáth Társaság, a városi önkormányzat, a művelődési központ és a 
könyvtár képviselői szerencsére azért gyűltek össze, hogy a szó szellemi és materiális ér
telmében adjanak, ne elvegyenek és közösen érezzék a munkájuk nyomán felszínre kerülő 
értékek súlyát, fontosságát, és nem utolsósorban: szépségét. Az irodalom mosolyát.

Elhangzott 1996. jan. 19-én Balassagyarmaton, a Madách-emlékünnepségen. ( -  a szerk.)
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