
Halász Margit íróval a Vidróczki-kódex címû új regényérõl Bán Magda beszélget

AA  mmeessee,,  mmiinntt  aazz  eellbbeesszzééllééss  ffoorrmmáájjaa,,  mmaannaappssáágg  úújjrraa  eeggyyrree  ggyyaakkoo--

rriibbbb  aa  vviilláággiirrooddaalloommbbaann  ééss  aa  kkoorrttáárrss  mmaaggyyaarr  pprróózzáábbaann  iiss..  AA  ttee  mmûû--

vveeiidd  aa  bbuukkoolliikkuuss  mmeessee  hhaannggjjáánn  sszzóóllaallnnaakk  mmeegg..  MMiiéérrtt  vváállaasszzttoottttaadd

ééss  mmaarraaddsszz  hhûûssééggeess  eehhhheezz  aa  nnaarrrraattíívvááhhoozz??

Két oka is van. Az egyik elementáris gyermekkori élményen alapul.

Egy Debrecenhez közeli tanyán éltem tízéves koromig. Nem volt té-

vé, ott esténként összejöttek a családok és még a sámli is mesélt.

Én meg tátott szájjal hallgattam. Annyira felzaklattak ezek az életme-

sék, hogy valahogyan fel kellett dolgoznom azokat. Kettõt-hármat

összefûztem, tettem bele szörnyeket, kísérteteket, melyeket egysze-

rûen csak „szürkeségnek” neveztem, és mint önálló produktumokat

adtam elõ amolyan fellépésként. Ötévesen már „kölcsönkértek” a

szomszédok egy-két órára, ha szórakozni akartak. A szüleim odaad-

tak, azzal a feltétellel, hogy a megbeszélt idõre tényleg vigyenek

vissza a rendeltetési helyemre. Egy kisszéket is cipeltem magammal

mindig, erre álltam, mert nagyon pici termetû voltam, és úgy érez-

tem, széken állva megsokszorozódik az erõm. Szóval ekkor jöttem

rá, hogy mesét hallgatni, és mesét mondani legalább olyan finom,

mint a mákos tészta.

A másik okot felnõttkoromban találtam meg. Rájöttem, hogy min-

den emberi élethelyzetnek megvan a maga népmeséje. Hoppá-hop-

pá, gondoltam, akkor én elindulok ezeken az õsi ösvényeken, és

nézelõdöm, kérdezõsködöm. El is indultam, és lett vagy öt könyvem,

melyek ezen az úton születtek. És, persze, ahogy lenni szokás, gon-

doltam egy nagyot, ki kellene egy kicsit cifrázni ezt az egészet vala-

mi extrém mintákkal. Így jött az az ötlet, melyet az elõzõ regényem-

ben bevállaltam, nevezetesen, hogy a meséket keverem a már-már

szociografikus valósággal, csak kisül belõlük valami. Legfeljebb be-

lebukom, és akkor mi van? Nem buktam bele, szerintem, és az olva-

sók szerint is „fogyasztható” lett a Gyöngyhomok. Ezen felbuzdulva

írtam meg „magyar Matyi” kalandjait, a Vidróczki kódexet, és ezt a

furcsa extrém-mixet tartottam szem elõtt írásakor.

AA  hhoommookk,,  aa  ffoollyyóó  uuttáánn  aa  VViiddrróócczzkkii--kkóóddeexxbbeenn  aa  MMááttrráábbaa  hheellyyeezzeedd

ffiiaattaall  hhõõssööddeett..  VViiddrróócczzkkii,,  aa  hhíírreess  bbeettyyáárr  lleesszz  vveezzeettõõjjee  éélleettee  kköövveett--

kkeezzõõ  sszzaakkaasszzáábbaann,,  aa  mmeeggiissmmeerrééss  ffoollyyaammaattáábbaann..  MMiiéérrtt  iiss??

Hát legelõször is a tájról. Szerintem Magyarország gyönyörû és ins-

piráló. Eldöntöttem, hogy egy-egy regénnyel bemutatom egy-egy il-

lusztris helyszín ízét és színét, hisz a természettel eddig még nem

sikerült betelnem. És hátha más számára is örömforrás lehet a Ti-

sza, a Homokhát, vagy a Mátra. Hegyekbe vágyódtam a síkság

után, talán ezért esett a csodálatos kék Mátrára a választásom. 

A betyárok pedig régóta izgatják a fantáziámat. Kik õk? Honnan jön-

nek, hová mennek? Sokat olvastam és kutattam e témában. Aztán
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megállapítottam, hogy tulajdonképpen köztörvényes bûnözõk. Na de

hát nincs olyan ember a földön, akit két szóval aposztrofálni lehetne!

És akkor még nem is beszéltem arról a már-már sztárnak kijáró ra-

jongásról, ami egy-egy szûrös-gubás kistérségi keresztapát övezett.

Igazi celebként poroszkáltak, mindenki róluk beszélt, és majmolták

az öltözködésüket, szófordulataikat pedig úton-útfélen idézgették.

Az is feltûnt, hogy némelyikük olyan profi módon menedzselte ma-

gát, hogy akár tanítani is lehetne a fõiskolák médiamenedzsment ta-

gozatain. Engem az érdekelt Vidróczkiban, hogy például milyen ál-

mai és vágyai lehettek, lehet-e ereje az utódokra? A

helyiek kollektív tudatalattijában és meséiben hogyan

élhet tovább a személyiségének varázsa? És ez ho-

gyan találhat telibe valakit ma?

ÚÚjj  kköönnyyvveeddddeell,,  úúggyy  éérrzzeemm,,  aa  vváállllaalltt  ffoorrmmaa  hhaattáárraaiitt  ffee--

sszzeeggeetteedd,,  hhiisszz  kkoorráábbbbaann  iiss  mmeeggttöörrttéénntt,,  hhooggyy  aa  mmaaii

éélleett  ttéénnyyeeii,,  sszzóóffoorrdduullaattaaii  bbeelleekkeerrüülltteekk,,  eellkkeevveerreeddtteekk  aa

mmeessee  aarrcchhaaiizzáállóó  hhaannggjjáávvaall,,  nnyyeellvvéévveell,,  ddee  aa

VViiddrróócczzkkiibbaann  BBuuddaappeesstt  lloommttaallaannííttáássááttóóll  EEuurróóppaa  vváárroo--

ssaaiinnaakk  llaakkóóiiiigg,,  mmiinnddeenntt  áátt  kkeellll  sszzõõnnii..

Igen, elég nagy falatnak tûnt számomra is. És íráskor,

emlékszem, minden hajnalban visszaolvastam az elõzõ

egy-két fejezetet, és próbáltam egy borzasztóan kötöz-

ködõ olvasó fülével hallgatni a szöveget, keresve, mibe tudnék bele-

kötni. Hát volt bõven mibe! Ezeket pirossal aláhúztam, és dolgozgat-

tam rajtuk. Aztán ahogy mentem mind elõbbre és elõbbre, egyre ke-

vesebb lett a piros. Ez merésszé tett, és odáig „fajultam”, hogy mai

reklámszlogeneket is beleszõttem, és úgy éreztem, mûködik a szö-

veg. Él, és egyéni szövése van, amelybõl messzirõl kitûnnek az ide-

gen szálak, melyeket egyszerûen csak ki kell húzkodnom.

AAhhooggyy  aazz  eellõõbbbb  iiss  eemmllíítteetttteemm,,  aa  nnyyeellvv  kküüllöönnbböözzõõ  rréétteeggeeiibbõõll  ééppüüll  ffeell

aa  ssaajjááttooss  HHaalláásszz  MMaarrggiitt--nnyyeellvv..  HHooggyyaann  aallaakkííttoottttaadd  kkii,,  hhooggyyaann  ééppíí--

tteetttteedd  ffeell  eezztt  aa  nnyyeellvveett??

Az anyanyelvvel való találkozásom a népballadák, népmesék, nép-

dalok alapélménye. Egyszer szomorú-balladával altatott bennünket

anyám, mi meg hangosan zokogtunk az ágyban. Hát, azon az estén

anyám eléggé mellényúlt a választással, mindenesetre én egy életre

megtanultam, hogy a szavaknak elképesztõ erejük van. Képesek

örömöt, bánatot, izgalmat, szeretetet, dühöt kelteni, ezért szeretnék

velük baráti kapcsolatot ápolni. Késõbb módszeresen írogattam az

idegenektõl, a „nagy arcoktól” hallott „nagy dumákat” arra, amire

éppen lehetett: zsebkendõre, falevélre, tenyeremre. Ez volt az én kis

titkos örömöm. Mert furcsa módon ilyenkor sohasem volt nálam pa-

pír. Aztán meg persze elkezdtem olvasni, és valósággal lubickoltam

a nagy írók alkotta irodalmi nyelvekben. Hát, valahogy így történt.

MMaattyyii,,  aa  ffõõhhõõss  eeggyy  sszzéénnééggeettõõ  ffiiaa..  AA  sszzéénnééggeettéésstt,,  mmiinntt  sszzaakkmmáátt

mmeeggiissmmeerrjjüükk  eebbbbõõll  aa  kköönnyyvvbbõõll..  KKoorráábbbbaann  aa  kkeerrttééppííttéésstt,,  aa  hhaalláásszzaa--

ttoott  ééss  mmáássookkaatt..  VVoonnzzóóddsszz  aa  kküüllöönnbböözzõõ  mmeesstteerrssééggeekkhheezz,,  aa  TTiiééddttõõll

ttáávvooll  eessõõ  pprrooffeesssszziióókkhhoozz??

Úgy is mondhatnám, hogy bolondja vagyok a szakmáknak, illetve a

mesterségeknek. Lenyûgöz egy-egy szakma kellékrendszere, az

emberi kreativitás és ügyesség. Órákon át tudom nézni a magamé-

tól legtávolabb esõ professziókat és mûvelõiket munka közben. Cso-

dálom az emberi sokszínûséget. És aztán persze leírom. Nem tar-

tom magam egy ügyû embernek, a tanításon és íráson kívül más

munkát is el tudnék képzelni magamnak. Egy kicsit furcsállom is azt,

akinek a szakmája a hobbija. Mondjuk, szépen hangzik, melynek

hallatán szélesen elmosolyodik az ember. Bennem azonban felvetõ-

dik a kérdés: na, de hát akkor mibõl töltõdik fel a munkájához, amit

jó esetben sugárzó szeretettel és teljes odaadással csinál? Benzin

nélkül nem láttam még autót haladni csak úgy, ha tolták. Persze, van

már olyan, hogy napelemes.... de hát akkor is.

NNeemm  mmoonnddhhaattjjuukk,,  vviisssszzaattéérrvvee  úújj  kköönnyyvveeddrree,,  hhooggyy  MMaattyyii

ttöörrttéénneettee  ffeejjllõõddééssrreeggéénnyy,,  hhiisszzeenn  mmiinntt  aazz  aarraabb  mmeesséé--

bbeenn,,  ootttt  éérr  vvééggeett,,  aahhooll  eellkkeezzddõõddöötttt..  AA  mmeeggiissmmeerrééssnneekk,,

aa  ttaannuulláássnnaakk  aakkkkoorr  mmii  aazz  éérrtteellmmee??

Valakitõl hallottam a napokban egy jó mondatot. E sze-

rint az utazást felfoghatjuk egyetemi kurzusként is. 

Akkor tehát a „mi Matyink” itt-ott elvégez egy-két sze-

mesztert. Az utazó lát és tapasztal, elrendez, felülbírál,

megért, szintetizál magában dolgokat. Sokan utaznak

manapság hobbiból, kényszerbõl, a jobb megélhetés

miatt és még sorolhatnám. Egy biztos, mindenhova

magunkkal cipeljük a fizikai és lelki valónkat, mellyel

napi huszonnégy órában együtt kell élnünk, vagy tet-

szik, vagy nem. Hatalmas tehát a feladat, mit kezdjek önmagammal.

Pusztán azért, mert A-ból B-be költözöm, nem szûnnek meg a gond-

jaim. 

A tanyától a metropoliszig mindenféle közösségi formációban

volt szerencsém hosszabb-rövidebb ideig élni. Azt tapasztaltam,

hogy nem szerelõdött át a személyiségszerkezetem sehol, minden-

hol volt miért jól és rosszul érezni magamat.

De visszatérve hõsünkhöz, a „mátrai Ábelhez”, ahogy Ambrus

Lajos nevezte Matyit, helyileg valóban oda megy vissza, ahonnan

jött, a Mátrába szenet égetni. Szerintem sok mindent ugyanúgy fog

csinálni, mint eddig, és sok mindent másként. A megismerésnek és

tudásnak, melyet külföldön szerzett mindenképpen volt értelme, ár-

nyaltabban lát majd dolgokat. Például hátha elég bátor lesz ahhoz,

hogy megvásárolja a magánzsákolás jogát, és nem hagyja, hogy õ

keressen majd a legkevesebbet a faszén bizniszen, éppen õ, aki a

legtöbbet dolgozik vele.

NNeehhéézz  éélleetthheellyyzzeetteekkeett  iissmmeerr  mmeegg  MMaattyyii  MMááttrraavveerreebbééllyyeenn,,  PPoorrttuuggáá--

lliiáábbaann,,  SSkkóócciiáábbaann  ééss  aa  LLaaddooggaa--ttóó  ppaarrttjjáánn..  EEzzeekk  eeggyy  rreeaalliissttaa  vvaaggyy

lléélleekkttaannii  rreeggéénnyytt  eeggyyeennkkéénntt  iiss  kkiitteennnnéénneekk..  IItttt,,  eezzúúttttaall  nniinnccss  eellmméé--

llyyüüllééss,,  eeggyyüüttttéérrzzééss,,  ttaannuullssáágg..  NNeemm  éérrzzeedd  úúggyy,,  hhooggyy  eebbbbeenn  aa  vváá--

llaasszzttootttt  ffoorrmmaa  sszzaabb  hhaattáárrtt,,  vvaaggyy  nneemm  iiss  eezz  aa  ffoonnttooss  sszzáámmooddrraa??

A regénnyel az elsõdleges célom az olvasó szórakoztatása volt. Va-

lami cinkos összekacsintás: gyertek, üljünk fel Matyi mellé, kalan-

dozzunk Európában, és nevessünk jókat. Lessünk be egy százéves

finn szaunába, derítsük fel az átok sújtotta skót kastély titkát, és an-

dalogjunk az atlanti-parton. Kár, hogy manapság a szórakoztatni szó

elég rossz felhanggal bír. Pedig nagyon lélekvidító és kiváltságos

öröm olyan dolgot létrehozni, amely fáradt lelkeket frissít, és a végén

valahogy az jön ki belõle, hogy pokolba már a bajokkal és a terhek-

kel élni mégiscsak az egyik legjobb dolog a világon.
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