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HAJNALI SZÉL
Az Apáczai Kiadó országos vers- és prózaíró versenyének margójára

PACHMANN PÉTER

Mindenki izgatott, mindenki vár valamit. Ahogy a Kiadó Budapesti Központjának 
előterébe lépek, hangos, lüktető gyerekzsivaj üti meg a fülem, élénk tekintetű lurkók 
és izgatott, büszke szülők kíséretében. Nagy nap ez a mai, kiderül, kik a legjobbak, kik 
írták a legszebb költeményeket, a legszebb novellákat az Apáczai Kiadó pályázatára. 

A szülők persze jobban izgulnak, mint a gyerekek, a kisebbek ugyanis a világ leg-
természetesebb módján majszolják a szendvicseket és a süteményeket az életkorok és 
kategóriák mentén zajló eredményhirdetés előtti utolsó pillanatokban is. Foszlányo-
kat hallok szülőktől, nekik persze egyetlen falat sem megy le a torkukon. Egyszerű a feladatom, mondja is mindenki, 
Esztergályos Tanár úr arra kért fel, hogy a győztes pályaműveket tolmácsoljam a hallgatóság felé. 

Nem lehet gond, gondolja mindenki, és persze én is így látom, főként, hogy egy nappal korábban megkapom a verse-
ket és a novellákat, így otthon is tudom gyakorolni, hogy minden a legtökéletesebben menjen. A pillanat lassan érke-
zik el, a Kiadó ugyanis úgy dönt, nemcsak a győzteseket, 
illetve a dobogós helyezetteket jutalmazza, hanem azokat 
is, akik bejutottak a döntőbe, és így meghívást kaptak az 
országos eredményhirdetésre, a Budapesti Központba. 
Így senki nem megy haza üres kézzel, az sem, akinek a 
zsűri most éppen nem az első, hanem a tizedik helyet tar-
totta helyénvalónak. Szép pedagógiai gesztus. 

Én következem. Vers- és prózamondás a feladat, mind-
kettőt több mint harminc esztendeje űzöm, emlékszem az 
iskolai versenyekre, a remegő lábaimra és a remegő han-
gomra, ahogy a zsűri előtt kell megfelelnem, emlékszem az 
eredményhirdetésekre, ahol általában említették a nevemet 
és könyvjutalmakban részesültem is, győztes azonban, sem 
általános, sem középiskolában, egyszer sem voltam. Most 
mégis én tolmácsolom a győztest, ilyen és e� éle gondolatok 
járnak a fejemben, ahogy a mikrofonhoz lépek. Egy nevet 
mondok, a leg� atalabb győztes nevét, és egy verscímet. Majd felnézek, hiszen így tanították, jó, ha megvan a kapcsolat a 
hallgatóságommal. Hatalmas a terem, több százan ülnek előttem, gyerekek és szülők is, és véletlenül összeakad a szemem 
a győztes kis� ú édesanyjáéval. Csillogó szempárt látok, büszke, hatalmas barna szemeket megcsillanni, majd azt, ahogy 
egy gyors mozdulattal letörli a könnyeit az édesanya. És itt elakadok. Századmásodpercek telhetnek el, mégis hónapok, 
évek peregnek le a szemem előtt. Látom, ahogy a � atal nő a szíve alatt hordja magzatát, látom a szülőszobán és a kór-
házból való hazaindulás pillanataiban. Látom, ahogy csókolgatja, ölelgeti imádott kis� át, és látom, ahogy tisztába rakja, 
megfürdeti, � noman megdorgálja, ha rossz dolgot tesz. Aztán fényképek villannak elém, ahogy az első szavakat kimondja 
a kis� ú, ahogy az első rajzait készíti zsírkrétával, ahogy az első karácsonyi díszeket ragasztgatja édesanyjával, ahogy az 
első Mikulás megérkezik hozzá, és ahogy az első kislány � nom illatát megérzi az óvodában. És a legfontosabb, amit látok, 

hogy ezekről ők ketten mindig beszélnek, mindig mindent 
megbeszélnek, és úgy alszanak el. Aztán fényképek villan-
nak a kis� ú kamaszkorából, majd felnőtt életéből, és látom, 
ahogy az én felnőtt kis� am éppen a győztes kis� ú verses-
kötetét emeli le a polcról a könyvesboltban, hogy abból az 
én unokámnak olvasson fel verseket, hogy az én unokám 
olyan szépnek és boldognak láthassa a világot, amilyennek 
egykor a mostani győztes látta és megálmodta. 

Így kezdek neki a versnek, másodszor is felnézek a 
hallgatóságra és elcsuklik a hangom. És most először éle-
temben, egyetlenegyszer, helyénvalónak érzem a bakit, 
az elcsuklós bakit és a közönség is pontosan tudja, hogy 
pillanatnyi megtorpanásom szerves része a győztes vers 
tolmácsolásának, anélkül minden zengő érc és pengő 
cimbalom csupán. 
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