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IRODALMI–KULTURÁLIS LAP

Az erdélyi asszonyokban török vér van
s némi tatár. Ha csókolnak, legalább százötven év
behódolást kérnek s vért.
Drága Báthory Annák, Bethlen Katák,
honnan hadban elvesző férfi ben ennyi élet,
ha már széltörte napraforgószártól is
megrendül, s keres – ezredvégen –
szívzuhatagos költőket százötven éves
kukoricásokban?
Annák, borissza férfi aké,
Tündérkertünk s Kelet minden fűszer-
számával fűtötte konyhátok vérünk;
Zsuzsannák, Katák, Erzsébetek, könnyű
véretek hevíté kandallóit Erdély
rideg kővárainak, tárt szellemóvó szárnyat
elpárolgó melege fölé.
S ontotta méhetek Kárpát-medencébe a magyart!
De most már elég.
Ezeréves vén vagyok, nevemben némi
Árpád-házi kondenzcsíkkal, esengve kérlek,
hagyjatok megpihennem.
Legalább száz esztendőre előre
megtermékenyítettelek benneteket,
szüljetek szorgalmasan,
s neveljétek föl a kis bitangokat!
Ha Nap-korszak jő, hőelszívóakká,
ha jégkorszak, jég hátán is megélhetőekké!
Asszonyaim, erdélyi asszonyok,
cigány szeretők, örök fél-, negyed-
zsidók, örmények, szászok, románok, magyar
utódokat szülő székely-magyar asszonyok,
hódoltam eleget, időtök eljöve!
Hüvelyklábujjamon lyukas a zokni,
lehúzom, kitérdelt nadrágom levetem,
borítsa mezítelenségemet barna, vörös, szőke
vízesészuhatag hajatok, s legyenek áldottak
lassú, kereső útra induló ujjbegyeitek,
míg ezerévek húrjain játszva 
örökkévalóvá zendítik a pillanatot.
Asszonyok, drága, Kárpát-medencét benépesítő
erdélyi asszonyok,
a világ öt égtájáról ideér,
borzongat csókotok –
De ezer év, százötven, sőt már ötvenöt év is sok.
Annyi vész után hódítanék még,
de már csak néktek hódolok –

(1999)
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Alázattal mondom, kirájuram, egészen 
beléje szoktam mán az irkálásba, szá-
molni se igen tudom, hanyadiknál tartok, 
pedig több nap, mint kolbász. Érti, ugye, 
kirájuram?! Kissé körmönfontoltabban 
kell ezután fogalmaznom, rejtelmes utá-
lásokban, met itten ezek rajtam tartyák 
árgyilus szemeiket. Igaz is, kirájuram, 
mekkora dolog van! Az itteni magyariak 
válogatásra készülnek. Nagy cécó lehet ez 
nekiek, azóta egyvégbe szerepelnek, az én 
hejtartói küszöbömet is elkoptatták mán. 
Mondtam is, hajrá, fi úk, nyomassátok, 
csak az én délutáni teámat békibe hagy-
játok, mer arra kényelmes vagyok. Rum-
mal. Aztat sejtem, áldomásos kirájuram, 
hogy mostan a helyzet immár erősen 
fokozódni fog. Ezek a sokféle magyari-
ak (én meg jegyzem: sokan se tesznek ki 
egyet) immán egyvégbe csak ingerked-
nek egymással, unom mán őket, mint a 
Béjvaccsot a tévébe. Röhögnék rajtuk, ha 
nem zavarnák hejtartói köreimet: mind-
egyik azt mondgya, hogy a fene eszi meg 
őköt, s a zinger szakittya kettőbe, any-
nyira tárgyalhatnákok egymással, de én 
aztat gyanítom, kirájuram, hogy ez csak 
humbug. Pimpongoznak ezek, kirájuram, 
de én a Béjvacsnál csak egyvalamit unok 
jobban, lelkem rajta: eztet a pongot. Való-
jába megfojtanák egymást egy kanál víz-
be, királyuram, de há szerencsére nincs 
annyi kanál víz, met akkor mit csinálnék 
én annyi fojtalékkal?! Acsarkodnak ezek, 
mint pincsikutya a madárijesztőnek, de 
tuggyuk mink aztat mán régről, hogy 
amelyik kutya pincsi, az nem harap. Mos-
tan aztat várnám még szinte kíváncsian, 
hogy tényleg megbeszélnek-é valamit a 
közönséges választmányra, vagy párhu-
zamosan robognak el a nihilációba, va-
lahogy úgy, ahogy mi váltottuk egymást 
Szőr Gamma Tivadarral odahaza, a régi 
szép időkben: mivel nem szívlelhettük 
egymást a jelenlétben, én csak akkor 
mentem be a Három Feslett Kecskébe 
(ahol, remélem, az úri közönség még min-
dig táncol), amikor őt már kifelé hozták; 
az ajtóközben szerencsére nem ismertük 

meg egymást, ehhez ő túl részeg volt, én 
meg túl józan. Szóval kirájuram, ezt a 
példát jelenségként csak azétt hoztam fel, 
plasztikásan körülírval a dolgokat, hogy a 

helyzet sújosságát anélkül érzékeltessem, 
hogy fejem búsba vegyülne. Szavaim bő-
beszédűségét bocsánatolja meg nékem, 
kirájuram; a helyzet az, hogy ezek mellett 

a magyariak mellett mán annyira meg-
szoktam én is, hogy csak elbeszélünk egy-
más mellett, üresded cirádák hibiszkusz-
bokraival, hogy most, hogy kegyelmednek 
ilyen belsőséges jelentést áll módozatom-
ban megcirkálni, csakúgy áradnak be-
lőlem a tiszta szavakba mártott őszinte 
érzések. Jut eszembe, ha kiráj uram is 
jónak lássa, hejtartói minősítésemben 
ide fogom rendelni eme magyari klánok 
bossait egy konzultírozásra, mejnek ke-
ritésében megtanítom őket az egyenes 
beszédre, még ha ez némi szelídebb po-
fozkodásomba fog is kerülni. Igaz, attól 
félek, nagy eredményt nem érek el, met 
lehet, hogy konzultírozásom következmé-
nyeképen egyenes lesz a beszédjük, de az 
egyiké jobbegyenes, a másiké pedig bal-
egyenes. Meg hát, ha jobban belegondo-
lok, az itteni körmönfontolt világban igazi 
megrökönyösödést keltene, ha ezek kiál-
lanának, s fennhangosan kimondanák, 
amit igaziból gondolnak. Ejszen, össze is 
dőlne eme erdélyi ország intrikákkal alá-
mosott pillére, a béjelentés pillanatába a 
tévék mind ésszeromolnának, s nem tud-
nám megnézni a Béjvaccsot – amiről az 
elébb már említék.

Ígyhát, kedves kirájuram, lassan arra a 
következményre jutok magammal, hogy 
kérvényelni fogom visszavonulásom. Ej-
sze jobb lesz, ha mást küldend a helyembe, 
olyant, aki jobban érti e sokféle magyari-
ak megveszekedettségeit, s még elélvezi 
is ideig-óráig. Az én jellegem túl direkte 
módi az itteni létérzésekhez, én annak 
idejébe mán Szőr Gamma Tivadarnak is 
megmondtam, hogy egy utolsó utálatos 
szarcsimbók; én itt is csak így járkálnék 
el, de nem, itt nem lehet. Mondgya meg, 
kirájuram, mit tegyek én ezekkel iten? 
Tudom, hogy a válogatás után lecsillulnak 
maguktól is, de addig? Addig ki bírja elvi-
selni a méncsergésüket?

Felsőbbrendű tanácsát, rendelését epe-
kedő torokkal várom,

Őfelségem I-ső Fülig Jimy hejes tartója,
Mindhalálig Dzsó

Az elmúlt napokban Csíkszereda 
légterében légigyakorlat zajlott. 

De tényleg.
Na persze ez akkor lenne igaz, 

ha Csíxereda lenne akkora, hogy 
légi tere legyen. De nincs. Ezért 
ez a légigyakorlat, amelyet a 
Román Királyi Légierő, izé, Bi-
rodalmi Cirkálók, izé, MIG nem-
tudomhányasok végeztek a nem 
létező Székelyföld légterében, 
bőszen végrehajtották berepülő 
szimulációs gyakorlatukat, és 
még Isten, meg a Dumnyezó, s a 
Babba Mária tudja, mit.

Ott repkedtek, időnként meg-
lepően alacsonyan, ilyeneket 
legutóbb akkor láttunk, amikor 
a román légierő menetrendsze-
rűen palántálta el lejárt szava-
tosságú MIG21-es repülőgépeit, 
kicsit aggódtunk is, mert, na, 
mi lesz, ha a pityókáskert végé-
ben hirtelen kinő egy ejtőernyő. 
De itt nem kellett aggódni, ezek 
repkedtek, még helikopterek is 

voltak, a gyimesiek azóta is ke-
resik ennek a furcsa madárnak a 
fészkit.

Szerencse a véletlen hadgya-
korlatban, hogy a mindszenti bi-
kaistállóban szemfüles emberek 
voltak, s egy régi Szokol rádió se-
gítségével jól béfogták a hadgya-
korlat légi kommunikációját. 
Azóta is röhögnek rajta. Csak a 
Jóisten, s a földi irányítótiszt (na 
jó, tiszt nem volt, Pista intézte az 
egészet, mert pénz nem volt, s ez 
jobban fi zetett, mint a Kaufl and-
ban az árupakolás) tehet róla, 
hogy katasztrófa nem történt.

Szóval, titkos információcsere. 
Mindent letagadok.

Aszongya az első repülő. Na, 
nem a repülő, a pilóta:

MIG1: – Möjdej, möjdej! Csak 
vicceltem. Na, itt az Alfa-Bravó, 
célirányban haladok.

(Pista): – Ne mind alfabétázz, 
bazmeg, látlak, AB vagy, Fehér 
megyei, menegessél.

MIG2: – Figyelem, Tan-
gó-Romeó, 800 méter, berepülés 
megkezdve.

(Pista): – Ó, a k....a életbe, hü-
lye teleormányi. Vigyázz, te, ott 
a magasfeszültség, Somlyó olda-
lába’, há’ normális vagy-e?

MIG2: – Negatív, negatív: 
Nincs magasfeszültségi vezeték.

(Pista): – B.zd meg, akkor ott a 
sípálya, nehogy elb.sszátok má’...

MIG3: – Red kód, red kód!!! 
Kódul rosu! Ott az aknavető 
Karcfalva végében.

(Pista): – Anyád kínja, az ott 
Laji bá a ganyéhányó villával. 
S külömben es, jelentkezzél bé, 
mert orrba üttetlek, ha hazajössz.

MIG3: – Viktor-Sierra, szolgá-
latjára.

(Pista): – Há’ mé’ nem mondod, 
Viktor vagy? Aggyisten, Főnök!

MIG3: – Mondom, Viktor-Si-
erra, mint VS, mint Vaslui.

(Pista): – Na, veled nincs es, 
amit beszéljek.

Azonosítatlan gép: – Pazsa-
lúsztá, ruminyszkij kudá?

(Pista): – Ott vannak, ne’, ke-
resd meg. Utoljára a pityókavet-
tető felett láttam Dánfalván.

Azonosítatlan gép: – Hi, guys. 
How are You?

(Pista): – Itt ne, ityeg a fi tyeg. 
Na menjél te es, nem veszünk 
semmit.

Sokadik MIG: – vgtjrekhggfs-
rakdv.

(Pista): – Mi van?! Mondjad, 
ember, valami emberi nyelven...

Sokadik MIG: – Eszóesz! 
Eszóesz! Eszóesz!

(Pista): – Na, ezt már értem. 
Na, egy csomó alumínium lesz 
megint Somlyó oldalában.

Sokadik plusz 1 MIG: – Itt 
Charlie-Lima, nyolc óránál 
fegyveres gyalogság páncélo-
sok mellett.

(Pista): – Az, anyád, bolond 
kölörási. Az ott Gyimesen van, 
mennek pityókát szedni, van 

velük egy traktor es, múlt héten 
vették a palánkai piacon.

Sokadik plusz 1 MIG: – Kérek 
engedélyt a tüzelésre, célpont be-
fogva.

(Pista): – Nehogy lelődd, b.zd 
meg, várd meg, amíg a pityóka... 
ó, b.zd meg... na, ez es elment, ó 
na, most Andrisnak es pont most 
kellett parittyázon...

MIG sokadig: – ABDCEFG-
HIJKLMNOPQRSTUVZX...

(Pista): – Na, nekem osztán 
sorolhatjátok az összes román 
megyét, ennyit nem fi zettek ne-
kem. Na szerusztok.

(Tu-tut-tu-tu...)
Eddig a hangfelvétel.
(Amúgy a hadgyakorlat sikeres 

volt. Ukrajnának vannak még va-
lami eladó gépei, Pista rábeszél-
hető még.) A helikopterek még kö-
röznek. Én a kilencediken lakom, 
ide nehogy leszálljatok, teraszom 
sincs! Na, leszállás! Mondom, le-
szállás! Le... ó, lesza..., na mindegy.

Self Distancing – 2020 (Öntávolságtartás)
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Farkas Árpád

Mikor az öregemberek mosakodnak

Mitikus keleti szél, zúzmarás járdaszegélyek, 
szalicilhó, szuszogó hajnalok, komondor-éj, bő-
rön elolvadó pelyhek, sustorgó záporok, véralá-
futásos ég, suvadásos dombok, melyek a férfi ak-
ban éjjel mélyre szállnak, hosszú csendek, ahol 
a szülőföld ölébe kapva csucsujgat, s lábujjhe-
gyen jár a szél – honvágya lesz a székely ember-
nek, ha épp a magyar fővárosban olvassa Farkas 
Árpád líráját, és ezekkel a képekkel szembesül a 
legújabb gyűjteményes kötetében. 

Kinek ne jutnának eszébe gyerekkora telei Farkas Ár-
pád sorait olvasva? A nagy havazások? A mindig hallga-
tó hegyek? Hiába a pesti kánikula, a ragyogó ősz, a kö-
dös-huzatos gyergyói szeptemberre gondolok, a székely 
ember ilyenkor már begombolja a lájbit, s a tűzifa is fel 
van vágva, a pityókát kiásta, készülődik a nagy télre. 

Hazahívnak a Mikor az öregemberek mosakodnak, a 
Köszörű-időben, az Így, a Dézsakút, A nagyhatár zsol-
táraiból, A befalazott szószék, Alagutak a hóban, az Er-
délyi asszonyok című versek. Az otthonomról szólnak, a 
tájról, melyhez tartozom, rólunk, székelyekről, akik keve-
set beszélünk, de amikor megszólalunk, szavaink mélyre 
szállnak, alagutat fúrnak a hóban. A mi asszonyaink a 
féléves telek vidékén, az örök hó határán, a jég hátán is 
megélnek, csókjuk 150 év behódolást kér, és vért.

Nehéz beszélni olyan költő lírájáról érdemben, amely-
ről megannyi értő tanulmány született már, többek 
között Cs. Nagy Ibolya, Görömbei András, Lászlóff y 
Aladár, Alföldy Jenő tollából. Versekről egyébként sem 
könnyű hitelesen írni, ha nem irodalomtudományos 
szintézist vagy irodalomtörténeti korrajzot akarunk pa-
pírra vetni, annál többet, mint ami egy jó versben van, a 
kritikus nemigen írhat. A verset nem lehet megmagya-
rázni, körülírni. Azt érezni kell. 

Farkas Árpád a Bogdán Lászlónak adott interjújában 
azt mondja, hogy „a vers megtisztítja az érzelmi járata-
inkat”. Igen, ezért fontos verset olvasni, katartikus élmé-
nyünk lesz, megtisztulunk. 

Az Alagutak a hóban című verseskötetében – de nem-
csak ebben, hanem itt a legmarkánsabban – gyakran él 
a hó-metaforával. A vallomásos verseiben, az elégikus 
költeményeiben sokszor megjelenik a hó mint a tiszta-
ság, a csend, a némaság, a székely táj és ember jelképe. 
Egyébként a második Forrás-nemzedék költőinél ez visz-
szatérő motívum, mondhatjuk kis túlzással azt is, hogy 
összekötő szimbólum, hídszereppel bíró fogalom. 

Ami nem is csoda, hiszen nemcsak a székely tájra, ha-
nem a rendszerváltás előtti időkre is utalnak ez által a 
költők, így Farkas Árpád is. A személyesebb hangú, ala-
nyi versekben is megtalálhatjuk a közösségről szóló gon-
dolatokat, a versek célja a korról szólni, az egyetemesség 
erejével hatni az olvasóra. 

„Fölmorajló meleg testem
jégcsap szemek nézik. 
Fut az idő, mint a hideg
a hátamon végig” (Porka havak)
A hó-versek gyakran játékos rímtechnikával, köny-

nyed ritmussal élnek, fülbemászók, akár az ének, a sú-
lyos, tragikus mondanivalót próbálják oldani ezzel. A 
„hópuha muzsika” azonban súlyos és jeges rétegekké 
nehezül el bennünk, miközben „fölöttünk celofán-ég 
zörög”, s a „fájdalom pirosa úgyis észrevétlen üt át, 
mint gézen a vér”. 

Az Alagutak a hóban, a Szivárgásban vagy A befa-
lazott szószék képi világa, gazdag metaforái magukkal 
sodornak, s még jobban kihangsúlyozzák a kommunista 
diktatúra kegyetlenségét, a leszorítottságot, a szabad-
ságtól megfosztott ember kálváriáját, érzelmi vívódását. 

A befalazott szószékben Farkas Árpád Európa közöm-
bös harangjairól ír, amely a mai korral is összecseng, 
akár most is írhatta volna a költő a verset. Kontinensünk 
harangjai most is épp oly közömbösek, mint a rendszer-
váltás előtt…

De ugyancsak írhatta volna ma a Véres havakat (1992. 
január 1-jén született a vers…). Azóta látszólag szabadab-
bak vagyunk, mi fi atalabb költők eljátszhattunk a sza-
badság illúziójával, az utazás önfeledt mámorával, aztán 
előbb-utóbb a mi szárnyainkat is lenyesik. 

„Lázasan, a legmélyebb alázattal
nyelem a véres havat, torkom felsebzi
egy-egy csontszilánk, de nem az fojtogat.
Nyugat kellett nekünk, Új-Bizáncban?
Tessék, itt a friss hó, terítve kés-villa-géppisztoly, 
villásreggelizzetek e pimaszul áruló-becsapó
tág és szép Európa ege alatt!” 

(Véres havakat)

A Gyermekjátékok című vers sorai szintén túlmutat-
nak a vers keletkezésének idején, nemcsak egy adott kor-
ban aktuális az olvasatuk, hanem szinte bármikor.

„A század főterén
itt ül
görcsben a felnőtt emberiség, 
és játszani nem tud, 
hó hull, 
játszani nem tud, 
hó hull, 
játszani nem tud, 
gyermekkor hava hull rá.”
És ott a letisztult szöveg, melyben nem találunk fölös-

leges jelzőket. Mintha folyton a katarzis felé igyekezne 
a költő, mintha a vers a mindenség, az istenközeliség, a 
teremtés nyelve lenne. 

Egyik személyes kedvencem a Mikor az öregemberek 
mosakodnak című prózavers. Az öregemberek ráncai-
ból, mozdulataiból, amikor reggelente derékig levetkez-
ve tisztálkodnak, kiolvasható a véres huszadik század. 

A közéleti, látomásos, gondolati versek mellett érdemes 
szót ejtenünk a szerelmes költeményekről. Tud úgy beszél-
ni, hogy könnyet csal a szemünkbe, a szerelem, a szerelmes 
férfi  fájdalmát szép és érzelmes képekben adja vissza. A 
Másnapos ének című kötetében találjuk a legtöbb, szerel-
mi témát kibontó verset (Kamasz-szerelem, Makacs játék, 
Szerelemért, Csikorgó, A nevetésed, Intim, Végül). 

„Az öröm porcelánragyogású kupolái alatt” – ezzel 
a képpel búcsúzom az olvasótól, s arra biztatom, hogy a 
székely lombhavazásban vagy a budapesti kánikulában, 
Európa tág és szép ege alatt próbálja felfedezni Farkas 
Árpád verseit. Így megtalálja a pillanat varázsát, a ra-
gyogást, a szépséget, az örömet.

Farkas Árpád: Ostorzúgásban ének (egybegyűjtött ver-
sek). Előretolt Helyőrség Íróakadémia, Budapest, 2019

„Orra bukva az avaron, 
forogva a mennyköves határon, 
az ember mondja a magáét, 
mint akit nem vertek még szájon, 
mint aki lélegzetet is
e föld gyomrából vesz már, 
kövek köhögnek tüdején,
nyelvére agyagos sár 
tapad, 
hogy érezze, 
ne csupán látva lássa
a földet, honnan vétetett
a fel-feltámadásra”

Mikor az öregemberek mosakodnak, százados esők csorognak alá
fonnyadt tenyérpárnáikról, csillognak az arc vízmosásos árkaiban,
úgy mosdanak az öregemberek, szétterpesztett lábbal, keresztelőjánosok
méltóságával a cinezett mosdótál fölé hajolva, úgy mosdanak,
mintha utoljára mosakodnának, törülközőt sem kötnek már derekukra,
spriccolhatja víz a nadrágot, nem számít, a kimért és alapos szappanozó-dörzsölő
mozdulat megmunkál minden bőrfelületet, pórusokat zaklat: ráérős, meregető
és nyújtózkodó mozdulatokkal mosdanak az öregemberek, apró szusszanásaiktól
porzik a víz, s visszahulló függönye mögül felsejlenek háromnegyed százados
hajoló mozdulataik, botot emeltek a földről, forrásból itták a vizet tenyérrel merve,
az Irtisz vagy a Tisza partján hajoltak így a patak fölé, bokornak támasztva
a bajonétos puskát, mikor bukdácsolva, ügető hajolgatással kergettek ellenséget

vagy épp előle futtak, fölperzselve a földet, és szagolva, törölve magukról vért;
úgy mosakodnak az öregemberek, mintha háromnegyed század szennyét kellene
magukról lemosniuk, mint akik mindig tisztán szerettek volna élni,
friss, törülközés utáni hangulatban; már csak vasárnap reggel mosakodnak
így az öregek, már csak temetések előtt,
mikor utolsó útjukra kell kísérniük a vissza nem térő társat,
úgy mosakodnak, bizony, az öregemberek, mintha utoljára mosakodnának,
mintha szennytelen ragyogással szeretnének bekerülni a tiszta búzát termő
anyaföldbe, melyet szétporladó testük lassan megillet.
Mikor az öregemberek mosakodnak, hatalmas tisztaságszomjjal
hajlik a zöld vizek fölé a Huszadik Század.
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előadó-művészet

– Egyre nagyobb gond az isko-
lákban, gyermekközösségekben 
vagy akár otthon is a gyerme-
kek fegyelmezése. Mesemondó-
ként hogyan tartod féken a na-
gyobb létszámú, gyermekekből 
álló közönséget?

– Laskasirítővel. Volt olyan, 
hogy megemeltem, s mondtam, 
ügyeljenek, mert édesapám is azt 
szokta mondani, hogy csúf világ 
lesz, mikor rosszalkodtunk. Per-
sze erre kacagnak, viszont rám 
fi gyelnek. A fazekamat is néha 
megveregetem, de nem mindig 
a gyermekek miatt. Sokszor a 
szülőket vagy tanító néniket is 
fegyelmezni kell, mert a háttér-
ben beszélgetnek és zavarják a 
mesét. Egyszer végighallgattam, 
hogy épp a főzésről tereferél-
tek előadás alatt. Ahhoz, hogy 
visszalopjam őket az előadás-
hoz, úgy bántam velük is, mint 
a gyermekekkel, bevontam az 
előadásba azzal, hogy rákérdez-
tem, mit is főztek. Eleinte rette-
netesen zavart, mikor valamiért 
nem fi gyeltek. Mérges lettem, és 
elmondtam a közönségnek, hogy 

én ember vagyok és nem tévé, 
tehát rám is hat, ahogyan visel-
kednek. Kicsit meghökkentek, 
mikor komolyan szóltam hozzá-
juk mesélés közben. Azóta a tü-
relmem rengeteget csiszolódott. 
Rájöttem, hogy azért rosszalko-

dik, viselkedik kirívóan a gyer-
mek, mert fi gyelemhiánya van, 
mert nem kap elég szeretetet.
– Mondj egy esetet, amikor játé-
kosan leszereltél egy gyereket!

– Az egyik előadáson egy kisfi ú 
valami popzenét énekelt, miköz-
ben én meséltem. Kihívtam, hogy 
ő legyen a farkas a mesében, aki 
fellép egy számmal. Odaadtam a 
laskasirítőmet, hogy az legyen a 
mikrofon, amibe énekel, a fazekat 
pedig dobnak. Olyan jól csinálta 
és olyan jól állt neki, hogy a lányok 
el voltak ájulva tőle. A siker pedig 
megszelídítette, és így nem evett 
meg senkit.
– Gondolom, a nevelésben a szi-
gor, a letörés, illetve a megalá-
zás helyett hatékonyabb lenne 
az ilyenfajta hozzáállás, megkö-
zelítés…

– Valószínűleg igen. A gyer-
mek meg kell kapja a fi gyel-
met, amire szüksége van, s ak-
kor megszelídül. Ez működik. 

Egyébként csak mérgelődök, s 
hiába szidom meg, úgyis folytat-
ja tovább a magánszámát.

A mesemondót az élő
közönség arca inspirálja

– Családanyaként mennyire 
volt terhes számodra egy ilyen 
folytonos utazással, szervezés-
sel járó életmód?

– Nagyon nehéz volt! Most ez 
a Covid-os időszak jót is hozott, 
nem csak rosszat, mert lelassul-
tam végre. Tudok itthon háziasz-
szony lenni nyugodtan, és van 
egy kiszámítható ritmusom. A 
legszebb, hogy a család együtt 
van! Most ennek az előnyeit élve-
zem. Jobban oda tudok fi gyelni a 
gyermekeimre, saját magamra, 
a párkapcsolatom pedig sokkal 
jobb lett. Megtetszett az is, hogy 
normális emberként éljek, és 
hogy az életem is normálisabb 
legyen. Jó ez, mert azóta min-

dennap megcsodálom a virágo-
kat, főzök egy jót, és mindennap 
eszünk egy jót. Régebb a turné-
im miatt nem mindig volt időm 
enni, s ha igen, összevissza. 
– Szabadúszó előadóként most 
nincs bevételed. Miből élsz?

– Egy takarítónői állást kap-
tam a szomszéd faluban, egy 
gyümölcs üzemben. Április óta 
ott dolgozom, miután próbálkoz-
tam online mesemondással, de 
az nem hozott bevételt. Nagyon 
hiányzott, hogy előadjak, me-
séljek, ezért kezdtem az online 
előadásokba, de nem láttam a 
közönséget, szörnyű volt. A me-
semondót az élő közönség arca 
inspirálja, ami egy tükör szá-
mára. Nem tudtam áttörni ezt 
az erős online falat. Nem harag-
szom, hogy ez történt. Mindent 
kipróbáltam, így nem vádolha-
tom magam, és jobban megértem 
a helyzetet is. Azon is gondolko-
dom, hogy régebb a mesemondó 
együtt dolgozott a néppel a me-
zőn, és pihenés közben vagy este 
a fonóban mesélt. 
– Nyilván kell a való élet is, ami 
inspirálja a mesemondót…

– Így van. És az akadályok azért 
vannak, hogy leküzdjük őket és 
fejlődjünk. Volt eddig is bennem 
alázat, de most még több van. 
Megnyugodtam. És tudom, hogy 
soha nem veszítem el a mesemon-
dói énem, mert az együtt van az-
zal az egyszerű emberrel, aki én 
vagyok, aki sepreget.

Mesebeliség Csernik Pál Szendétől

SOHA NEM VESZÍTEM EL A MESEMONDÓI ÉNEM Zorkóczy Zenóbia

– beszélgetés Csernik Pál Szendével –

CSERNIK PÁL SZENDE (Sepsiszentgyörgy, 1977) székely mese-
mondó, lábbábos, a sepsiszentgyörgyi Művészeti Líceum képzőmű-
vészeti tagozatán érettségizett 1995-ben. 2007-ben kezdte el a 
mesemondást és bábozást Magyarországon, majd létrehozta saját 
egyszemélyes stúdióját Lábita Színház névvel. Azóta rendületlenül 
járja előadásaival a nagyvilágot, elsősorban a Kárpát-medencét, 
de turnézott már Amerikában, Ausztráliában és Európa számos or-
szágában is. Televíziós szereplései a Duna TV-ben: Kívánságkosár, 
Duna-szőkítés, Család-barát. Berecz András vendége volt a Kos-
suth Rádió műsorában. Meselélek című, mesés önéletrajza 2019-
ben jelent meg a Tortoma Könyvkiadó gondozásában.

IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET 2020. szeptember

Háromszék adta azt a csi-
lingelő hangú mesemondót, 
aki csodás történeteivel, 
szeretett székely anyanyel-
vén mindenkit elvarázsol 
a nagyvilágban. Régebben 
röpködött, mint egy tündér-
lány, egyik kontinensről a 
másikra, és vitte a három-
széki Dálnokról hozott me-
sevarázst – a vírus ennek 
ideiglenesen véget vetett. 
Ma sepregetésből él, de tud-
ja, hogy soha nem veszíti el 
mesemondói énjét.
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képzőművészet

SZÉTSZERELHETŐ PRÓBABABÁK Bálint Tamás

– Úgy tudom, kezdetben mo-
dellszűke miatt kezdtél önarc-
képeket felhasználva alkotni. Ez 
tényleg így alakult, a közösségi 
médiában „modellkedők” között 
nem került megfelelő alany?

– Igen, ez így alakult, de ha 
a kezdeteket említed, érdekes 
lehet, hogyan indultam. 2009-
ben jelentkeztem egy kiállításra, 
melynek egyúttal elvállaltam a 
katalógusa megtervezését is. Ez 
egy kisebb formátumú nyom-
tatvány volt, minden alkotónak 
egy saját oldallal. Én még nem 
tudtam, milyen alkotással jelent-
kezem, de az átdolgozott portré-
fotóm a szervezőknek annyira 
megtetszett, hogy meggyőztek, 
inkább azzal vegyek részt. Így 
született meg az első fotómani-
pulációm, amit nagy csend kö-
vetett, aztán beállt egy évenkénti 
2–3 darabszámos átlag. A mér-
földkő az első egyéni kiállításom 
volt, ott jöttek képbe igazán az 
önarcképek. Évente, abban az 
1–2 esetben mindig találtam va-
lakit, de erre a kiállításra hat új 
munka született elég rövid idő 
alatt. A potenciális alanyok addig 
voltak nyitottak, míg ki nem de-
rült, egy ilyen fotózás mit takar: 
igazából nyersfotók készülnek, 
amelyeken semmilyen módosí-
tás nem történik addig, amíg egy 
konkrét témához darabolom, le-
fejezem őket. Az önarckép azért 
is indokolt, mert a témáim nagy 
része személyes ihletettségű. El-
képzelhetetlen, hogy egy idegen 
arcot használjak egy olyan témá-
hoz, ami engem mélyen foglal-
koztat, vagy végérvényesen nyo-
mot hagy bennem, mint például 
egy szülő elvesztése.

– Egyáltalán hogyan sikerül 
a galériák világát, a digitális 
művészeteket összeegyeztetni a 
reklámgrafi kusi munkával?

– Úgy, hogy én vagyok a közös 
pont. Vagy fordítva, ez a két fő 
vonal foglalkoztat, és akármi-
lyen jellegű munkában mélyülök 
el, érzelmileg kötődöm minde-
nik projekthez, és maximálisan 
azonosulok velük.

– Mennyire köt a megrende-
lés, és hol kezdődhet a művészi 
szabadság?

– Akik tervezőgrafi kai projekt-
tel keresnek meg, azért teszik, 
mert tetszik nekik az a vonal, 
amit képviselek. Emiatt szeren-
csés módon – ez idáig – nem 
kellett olyan kompromisszumo-
kat kössek, amelyekkel szakma-
ilag nem értek egyet. Inkább én 
szoktam kihívások elé állítani 
magam, amikor eldöntöm, egy 

adott projekthez olyan stílusvi-
lág passzolna, ami számomra 
még ismeretlen. Feltérképezem 
a megrendelő preferenciáit, ja-
vaslok egy koncepciót, amelynek 
elfogadása után szabad kezem 
van, legalábbis amennyire a pro-
jekt engedi, persze ehhez a meg-
rendelő nyitottsága is szükséges.

A színházban teljesen más. 
Adott a szöveg, a színpadi lát-
vány, és általában van egy el-
képzelés is, hogy mit szeretné-
nek. Én rendszerint jövök egy 
javaslattal, és szerencsés eset-
ben a szempontok találkoznak. 
De gyakoribb, hogy nem. Így 
általában a végeredmény egy 
olyan egyveleg, amit ritkán ér-
zek magaménak.

A dekoratív forma mögötti 
tartalom

– A Csíki Játékszín arculatának, 
valamint plakátjainak tervezése 
során ez mintha sikeresen ta-
lálkozna. Hogyan jött létre az 
együttműködés, és mekkora az 
átjárás?

– Az együttműködés úgy jött 
létre, hogy a Csíki Játékszíntől 
lehetőséget kértem és kaptam, 
hogy kipróbálhassam magam 
plakáttervezőként. Amikor java-
soltam, hogy indokolt lenne az 
arculatváltás, már intézményen 
belül is megfogalmazódott az 
igény. Annak ellenére, hogy egy 
födél alatt történt mindkettő, 
a színház arculata és a plakát-
tervezés között óriási szakadék 
van bennem. Egyrészt mert az 
arculattervezés egy nagyobb 
volumenű, következetességet 
és egységességet megkövetelő, 
időigényesebb projekt, a plakát-
tervezés meg a soron következő 
előadások sajátos koncepcióját 
képviselő reklámanyag, aminek 
a feltételei előadásonként és ren-
dezőnként változnak, így óriási 
rugalmasságot igényel. Másrészt 
míg az arculati projektjeimmel 
komfortosan haladok, addig a 
plakátok esetében folyamatosan 
az az érzésem, hogy nem sikerül 
megfelelni a saját elvárásaimnak.

– Mivel pihened ki a munkát?
– Azzal, hogy nem tervezek be 

semmit, és azt csinálom, amihez 
épp kedvem van.

– Mi inspirál/motivál, mi hajt 
előre alkotás közben?

– Bármi, de minden egyes pro-
jektet kutatómunkával kezdek. 
Elsőre csak laza ráhangolódás, 
ami aztán témaorientált doku-
mentálódássá növi ki magát. A 
folyamat részét képezi a körvo-

nalazódó ötletek leellenőrzése 
is, ez biztosíték arra, hogy nem 
csinálok valami olyat, ami már 
létezik. Fontosnak tartom, hogy 
amit létrehozok, ne csak egy de-
koratív dolog legyen, hanem le-
gyen mögötte tartalom, koncep-
ció, ebből adódóan törekszem 
fi gyelni a következetességre és a 
témahűségre. Alkotás közben az 
hajt, hogy a tőlem telhető maxi-
mumot kihozzam a projektből, 
és addig nem adom ki a kezem-
ből, amíg nem vagyok elégedett.

– Milyen technikával alkotsz, 
milyen eszközöket szeretsz?

– Fotómanipulációkat készí-
tek, vektorgrafi kai elemekkel 
ötvözve. Ami a tervezőgrafi kát 
illeti, határozottan a fl at-mini-

mal vonalat képviselem a kez-
detektől fogva. Az eszközöm az 
asztali gépem, de van egy beugró 
kategóriájú tükörrefl exes Cano-
nom is. Programhasználatban 
elég oldschoolnak számítok, de 
szerintem a végeredményt ez 
nem befolyásolja.

A megoldások szerencsés
találkozása

– Számos stílusjegy, visszaté-
rő elemek jellemzik alkotásaid, 
következetesen ki is tartasz ezek 
mellett. Hogyan alakult ki, mire 
vezethető vissza ez az irány?

– Semmiképp sem egyből ala-
kult ki. Az elején egy kompozí-
ción minden akkori kedvenc, 
mutatós alkotóelem megfordult, 
társítottam, variáltam, aztán 
amikor kifulladt, kezdtem csupa-

szítani, míg ki nem alakult vala-
milyen harmonikus összkép. Ez 
többnyire a kezdeti irány- és for-
marendszer keresésének tudható 
be. Ma már sokkal tudatosabban 
alkotok, de a lehetőségek próbál-
gatása továbbra is jellemző rám.

Az egyetem alatt egy ru-
haboltból nagyon szép pró-
bababákat kölcsönöztem egy 
projekthez. Szétszedtem, test-
részenként is befotóztam, aztán 
gépen újra összeraktam őket, 
de játszva azzal, hogy egy adott 
testrészt nem a helyére illesz-
tek. Ezt annyira izgalmasnak 
találtam, hogy kezdtem élő em-
berekkel is próbálgatni. Sokáig 
erős fi xációm volt az is, hogy 
szoborszerűvé tegyem a bőrt, 

de ezt idővel elengedtem. A lufi  
a Gabrielle d’Estrées-adaptáció 
kapcsán került képbe, mert a 
modell csak arc nélkül vállalta 
a fotózást, így keresnem kellett 
egy olyan elemet, ami kiegészíti 
a kompozíciót. Tehát a külön-
böző megoldások szerencsésen 

összetalálkoztak, így vált tuda-
tossá ez az irány.

– Hogyan indult az alkotói pá-
lyád? Kik segítették a fejlődésed?

– Általánosban a rajztanárom 
tehetségesnek talált, és biztatott, 
felvételizzem a művészetibe. Mi-
után bekerültem, nyilvánvalóvá 
vált, hogy a többiekhez képest 
sehol sem vagyok. Elég nagy te-
her volt ez a felismerés, évekig 
harcoltam magammal. Márton 
Árpád miatt esett a választásom 
a festészetre, mert az ő óráin le 
tudtam vetkőzni a görcsös meg-
felelési kényszert, és onnantól ér-
zékelhetően elindult egy tanulási, 
fejlődési folyamat. Árpi bácsi – 
nagyon empatikus tanárként is – 
mindenkit a saját fejlődési szintje 
és választott technikája szerint 
korrigált, soha nem próbált ránk 
erőltetni semmit. Nagyon so-
kat köszönhetek neki, egyebek 
közt azt is, hogy végre elhittem, 
odavaló vagyok. Egy szerencsés 
véletlen folytán találtam rá a 
Partiumi Keresztény Egyetem 
reklámgrafi ka szakára, akkorra 
már nagyon izgatott a digitális vi-
lág. Egyetem alatt Nica Ioachim 
tanár úr töltött be hasonló, men-
tori szerepet, neki is sokat kö-
szönhetek, de Újvárossy László 
fordított pszichológiai módszere 
is szerencsésen működött rajtam. 
Persze ő tudatában volt ennek, én 
akkor az orromig sem láttam.

– Ha félretehetnél minden 
vállalást, határidős munkát, mit 
alkotnál a legnagyobb öröm-
mel? Mik a következő lépések?

– Mindig szép projektjeim 
vannak. Csak a ritmuson vál-
toztatnék, mert nem szeretem, 
amikor sokat kell várni egy visz-
szajelzésre, de nem annyit, hogy 
addig beiktassak valami mást. 
Ezt időpocséklásnak érzem, hisz 
folyamatos készenlétben állok. 
A határidőket szeretem, egy jól 
működő rendszer alapjai. De 
ha egy párhuzamos univerzum-
ban volna rá lehetőség, hogy egy 
színházi évadot a saját plakát-
koncepcióm szerint vigyek végig, 
nagyon boldog lennék.

Következő lépésként évadhir-
detés van a színháznál. Mind-
eközben folyamatban van egy 
ráncfelvarrós projekt, ezt egy 
kisarculat-, majd egy nagyobb 
volumenű webes projekt követi, 
és így tovább...

– beszélgetés László Hajnalka képzőművésszel, tervezőgrafi kussal –

LÁSZLÓ HAJNALKA 1983-ban született Csíkszeredában, otta-
ni középiskolás évei alatt festészetet, majd a nagyváradi Partiumi 
Keresztény Egyetemen tervezőgrafi kát tanult. Digitális nyomatai-
val rendszeres szereplője a hazai képzőművészeti kiállításoknak, 
grafi kai biennáléknak, egyéni kiállításain Nagyváradon, Kolozs-
váron, Csíkszeredában és Sepsiszentgyörgyön találkozhatott a 
közönség az alkotásaival. Művészetét letisztultság, tömörség, 
minimalista megoldások jellemzik, előszeretettel veszi alapul az 
emberi test ábrázolását, annak képi lehetőségeit. Jelenleg Csík-
szeredában él, saját tervezőgrafi kai stúdiójában arculatterve-
zéssel, reklámgrafi kával foglalkozik, valamint a Csíki Játékszín 
plakáttervezője, arculatának megújítója.

IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET2020. szeptember

Now You See Me – 2009 (Most engem látsz)

Munkáinak markáns, felismerhető formanyelve, motí-
vumszerűen visszatérő képi elemei, izgalmas fotómani-
pulációi kiforrott, karakteres művészről árulkodnak, a 
digitális vizualitást ötvözi a kiállítóterek analóg világával, 
művészi érdeklődésének középpontja az emberi test és 
arc. Mindezt a Csíki Játékszín plakátjain is megmutatja, 
emellett saját tervezőgrafi kai stúdióját vezeti, ráadásul 
képei egy részén modellként is megjelenik.
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HADD DUGJAM BE... A FÜLÉT! (RÉGIES STÍLBEN)

A PRÍMA PEDAGÓGUS*

Bölöni Domokos

Szakács István Péter 

IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET 2020. szeptember

vigasság

Egy fi atal szobaleány belépe ura szobájába, 
egyik kezében egy bepecsételt levelet tart-
va, másikkal némi zavarodottan előköté-
nyét összegöngyölgetve s ismét kisimítva. 

– Oh, édes uram – monda szemlesütve 
–, nekem igen nagy kérésem volna.

– No, s mi lenne az? – kérdé nyájasan 
az úr. 

– Látja, kérem, nekem van egy isme-
rőm, egy jó, becsületes ifjú, nincs olly 

több a világon, mint az én Jósim. Nincs, 
azt elhiheti ön. 

– No, s aztán?
– Aztán ő nekem itt egy levelet küld. De 

én szegény leány vagyok, ki iskolába nem 
sokat tanultam…, és… 

– Ahá, értem. Nem tudod elolvasni a 
levelet, s örömest szeretnéd érteni, mi 
van benne? Hát adsza ide, én neked el-
olvasom.

– Igen, a’ jó volna – visszonzá még vo-
nakodóbban a leány –, de tudja, uram, 
az embernek van titka, mit nem akarna, 
hogy mindenki tudjon, s aztán ha ön ol-
vassa...

– Mit tegyünk hát?
– Tudnám én – hebegé a leány még in-

kább pirulva –, de nem merem... Hogy-
ha... Igen, ha uram engedné, hogy köté-
nyemmel füleit bedugjam, aztán olvasná 

a levelet, akkor csak én hallanám, mi 
van benne. 

– Úgy legyen hát – mondá az úr. – De 
aztán nekem is volna egy óhajtásom...

S az úr kaczagva hajtá fejét a kívánt mű-
tét alá.

A levél hallatára a lány igen elszontyo-
lodék. Majd így szóla:

– Hát akkor legyen meg az uramnak is 
ama kívánalma...

Zöldfülű pedagógusként naiv fogadkozá-
sokkal kezdtem a pályát. Majd én meg-
mutatom, esküdöztem elszántan. Nálam 
nem lesz megértőbb, nagyvonalúbb, diák-
centrikusabb tanár, meglátjátok. Hiába fi -
gyelmeztettek tapasztalt kollegáim, hogy 
vigyázzak, mert a vesztembe rohanok, a 
diákok a magamfajta balekot pillanatok 
alatt szétszedik, mint lopott autót a kül-
városi szerelőműhelyben, nem hallgattam 
a tanácsaikra. Ne tévesszen meg a látszat, 
én valójában közületek való vagyok, tár-
tam ki szélesre szívemet diákjaim előtt. 
Rám mindig számíthattok, velem min-
den problémátokat megbeszélhetitek. Az 
iskola nem azért van, hogy szorongjatok, 
hanem azért, hogy jól érezzétek magato-
kat benne. Bizony mondom nektek, hogy 
nincs rossz diák, csak rossz pedagógus! 
Prófétai hevülettel kinyilatkoztatott hit-
vallásom hallatán a diákok gyanakodva 
méregettek, én meg, hogy kételkedésüket 
eloszlassam, buzgón sorolni kezdtem a 
korszerű oktatásra vonatkozó megannyi 
zöldséget, amivel az egyetemen a valóság-
tól elrugaszkodott tanáraim traktáltak. 
Ha úgy adódott, szembe mentem a kol-
légákkal is tanítványaim érdekében. Az 
iskola nem szabadidőközpont, utasított 
rendre az igazgató pár hónappal később 
egy pedatanács gyűlésen, az idősebb kol-
légák helyeslő morgása közepette. A diák 
az diák, a tanár pedig tanár! Nincs átjárás 
a kettő között.

Akkoriban még mindig tartottam ma-
gam eredeti elképzelésemhez, bár soka-
sodó nappali megpróbáltatásaim miatt 
éjszakánként már rémálmok gyötörtek. 
Azok a kurva kölykök visszaéltek a jó-
hiszeműségemmel, nagyvonalúságomat 
gyengeségnek vélték. Azt hitték, min-
dent megtehetnek velem. Gyakorta visz-
szatérő rémálmomban megvadult diá-
kok üldöztek. Arcuk kegyetlen vigyorba 
torzult, szemük rozsdamentes acélként 
villogott. A tanár az tanár, a diák pedig 
diák! Vesszen, akiből tanár lett, liheg-
ték a nyakamba. Szorult helyzetemben 
valami szép végszóra vágytam, magvas, 
megrázó mondatra, mely híven kifejezte 
volna vértanú végzetem, de a tragikus 
fi náléhoz passzoló, magasztos zengze-
mény helyett csak egy erőtlen bassza 
meg hagyta el remegő ajkamat. Ideg-
rendszerem napról napra romlott. Pszi-
chiáterhez kezdtem járni, dilibogyókat 
szedtem, végül az elmegyógyintézetben 
kötöttem ki. Ott, a háttérhatalmak által 
kényszerzubbonyba bújtatott igazi Na-
póleonok és meg nem értett zsenik zárt 
körű társaságában világosodtam meg: 
ha életem hátralévő részét nem akarom a 
tébolydában tölteni a waterlooi csata ku-
lisszatitkait és a világmegváltó találmá-
nyok részletes leírását hallgatva a hideg 

vizes zuhany dermesztő zubogása köz-
ben, ideje stratégiát váltanom. Tervem 
meghallgatása után a neves elmeszakér-
tőkből álló orvosi bizottság egyhangú-
lag gyógyultnak nyilvánított. Mehettem 
vissza a tanügybe. 

A tanár legyen szigorú és igazság-
talan. Ez az alapelv vezérel azóta ne-
velő-oktató munkám során. Az órát 
mindig megrovással kezdem. Nekem ne 
mondja senki, hogy huszonöt-harminc 

minden rosszra kapható diák közül né-
hányan ne követtek volna el valami ki-
hágást a szünetben. Aztán helyet fogla-
lok a katedránál, beírom a hiányzókat. 
Nálam azok is hiányzóknak számíta-
nak, akik fizikailag ugyan a padokban 
ücsörögnek, de a tekintetükön látszik, 

hogy lélekben valami egzotikus helyen 
tartózkodnak. Miután megteremtettem 
a kellő – bűntudattal, szorongással, 
tehetetlen dühvel vegyes – hangula-
tot, ellazulok a karosszékben, s röpke 
negyedóra múlva engedélyezem, hogy 
az osztály is leülhessen. Addig én az 
ablakon át a külvilágban gyönyörkö-
döm. Dombra épült iskolánkból, a város 
homlokának nevezett Szent Ignác Ró-
mai Kath. Főgimnáziumból kitűnő a pa-

noráma az efféle esztétikai élvezethez. 
Mondanom sem kell, hogy csak hátra 
tett kézzel, egyenes háttal ülhetnek. 
Csakis így kerülhető el, hogy ne mással 
foglalkozzanak, mert a diákok igencsak 
kreatívak, ha nem a tanulásról van szó. 
A módszerváltás nem ment olyan köny-

nyen, mint ahogy első olvasásra tűnik. 
Több szülő is feljött tiltakozni az emberi 
jogok megsértését hangoztatva, sikerült 
azonban elhitetnem velük, hogy mindez 
csakis a drágalátos csemetéik érdeké-
ben történik. S ugyan melyik szülőnek 
ne lenne fontos gyermeke érvényesülése 
az életben? A megfelelő légkör kialakí-
tása után jöhet a feleltetés. Kinyitom a 
naplót, tűnődve lapozgatok benne. Meg-
állok, újrakezdem, s közben jól hallha-
tóan azon morfondírozok, ugyan biza 
miféle homályos megfontolásból jöhe-
tett ez a semmirekellő társaság messze 
földön híres Alma Materünkbe. Van 
időm kedvem szerint nyújtani az élve-
zetet, fennhangon találgatni a diákok 
titokzatos iskolaválasztási preferenciá-
it, elvégre a tanórát mindig rugalmasan 
tervezem meg. Ilyenkor még a legfleg-
mább kölyöknek is fel szokott menni a 
cukra, kész idegroncs, mire sorra kerül. 
Köztünk legyen mondva, nincs az a diák, 
aki azt a rengeteg anyagot, amit a tanterv 
előír, képes lenne tökéletesen elsajátíta-
ni. Hogyan is adhatnék akkor tízest?! 
Maximum hetest, de a miheztartás vé-
gett néhány egyest is ki szoktam oszta-
ni. Ebben az infl álódó világban a jó öreg 
egyesnek még mindig megvan a maga 
sármja. Növeli az adrenalinszintet. Az 
enyémet biztosan. Feleltetés után jöhet 
az új lecke. Ennek kidolgozását a diákok-
ra bízom. Hadd élesedjen az elméjük! A 
készen kapott információkat, a részletes 
magyarázatokat úgysem becsülnék meg. 
Mindezt ülve intézem, a karosszékben 
kényelmesen hátradőlve. A tanár nem 
rohangálhat kerge birka módjára az osz-
tályteremben. Dolgozatíráskor viszont 
egész óra alatt a padok között sétálgatok 
– gumitalpú cipőben, hogy a puskázó 
diákok ne hallhassák közeledésemet. A 
dolgozatokat, az írásbeli feladatokat nem 
szokásom kijavítani. Az élet túl rövid 
ahhoz, hogy az ember hülyeségek olva-
sásával töltse! Dobókockával döntöm el, 
hogy milyen jegyet adjak. Gyors és biztos 
módszer, a tévedés kizárva. 

Nyájas olvasó, a fentiek alapján bizo-
nyára felvetődik benned a kérdés, jó 
döntés volt-e részemről a tanári hiva-
tást választani. A válaszom: igen. Több 
évtizedes pedagógusi pályám során ki-
vívtam kollégáim tiszteletét, az iskola 
vezetőségének elismerését, az illetékes 
intézmények részéről számos szakmai 
díjban részesültem. A legnagyobb elég-
tételt azonban mégis volt tanítványaim 
hálája jelenti számomra. Drága tanár úr, 
lelkendeznek tisztelettől elcsukló han-
gon, valahányszor találkozunk, köszön-
jük, hogy felkészített az életre.

*A Tanár vagyok, kérem ciklusból.

Imaginary Friend – 2017 (Képzeletbeli barát)
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a könyv

HŐLÉGBALLONT MINDENKINEK! Borcsa Imola
Esteledett, egy óra lehetett 
zárásig. Az ablaknál voltam, 
az utcai lámpa narancsos fé-
nyében hólyagzó tócsákat fi-
gyeltem, esős volt ez a hét is. 
Egyszer csak abbamaradt a 
számítógépek kerregése, és el-
sötétedett minden. Visszabo-
torkáltam a helyemre, tanács-
talanul néztem körül. Egy árny 
jelent meg az ajtóban. 

Látom, elvették a villanyt, 
toppant be Elvira néni. Éppen 
itten jártam a környéken, hoz-
tam Siklódi Manyikának egy 
tál képviselőfánkot, hazafele 
jövet meg eszembe jutott, hogy 
estére nincsen vérnyomáspi-
rulám. Azért léptem be. Nem 
fél, lelkem, egyedül ebben a 
sötétben? Hagyja el, na, meg-
várom magával, hátha hamar 
visszaadják, tette hozzá meg 
se várva a válaszom, bár tény-
leg nem bántam, hogy ott ma-
rad. Bebotorkált ő is, leült egy 
székre. 

Néhány percig szótlanul bá-
multuk, ahogy a falon vándorol 
az elsercegő autók fénye. Még 
szerencse, hogy múlt héten 
Portugáliában nem ilyen időt 
fogott ki, szólalt meg Elvira 
néni elgondolkozva. De akár-
hogy is, májusi eső aranyat ér. 
Vetettem egy kis salátát meg 
spenótot a blokk háta mögé a 
kertbe, de csak egy-egy sort, 
mert hanem Erzsike a negye-
dikről elkezd vartyogni, hogy 
a közös kert virágoknak van, 
mit csúfítom el, s hogyan gon-
dolom, hogy ottan magamnak 
termelek, pedig az akkora egy 
trehány fehérnép, egyszer a ró-
zsát meg nem metszette, s egy 

burjánt nem tépett ki soha a 
harangláb közül. Szóval olyan 
szépen kelt a salátám, pedig 
idén tettem először. Jó sűrű a 
sor, s szép húsos a levele. Lo-
csolom is rendesen, de az eső, 
az más. Ilyenkor úgy nő min-
den, mintha húznák. Feltéve, 
hogy van mi nőjön, élénkült 
meg a hangja hirtelen. Kérdőn 
néztem rá, amit a sötétben nem 
láthatott, de talán megérezte. 

Miklecz járta meg egyszer, 
fogott bele. Tavaszon történt, 
miután kikelt a pityóka. Meg-
vette a gyomirtót, valami új 
fajtát, amit addig nem használ-
tak. Kivitte a mezőre a munká-
soknak, azok meg hiába olvas-
ták el, hogy kell megvegyíteni, 
elrontották az arányokat. Úgy 
bépermetezték a földjit, kisült 
onnét nemcsak a gyom, de a 
pityóka is utolsó szálig. Mik-
lecz meg maradott a kárral. 

Pont akkoriban kellett vigye 
a nagyapját Magyarba a reu-
máját kezeltetni, (…) nem is tu-
dom pontosan, melyik városba, 
lényeg, hogy volt akkor ottan 
valami hőlégballon-fesztivál. 
Miklecznek úgy megtetszett, 
hogy kitalálta, ha már üres a 
földje, szervez oda ő is egyet. 
Május elejére, pont a választá-
sok előttre. 

Mert ez kétezertizenkettő-
ben történt, abban az évben 
választottunk polgármestert. 
Borbáth volt a jelölt, Miklecz 
meg a tanácsosi listán volt raj-
ta, akkor készült béállani a po-
litikába. Úgyhogy Borbáth még 
örvendett is, hogy Miklecz ilyen 
ügyesen időzítette a fesztivált, 
meg hogy milyen jókor sikerült 

rosszul a permetezés, mert ná-
lunk szokás, hogy választások 
előtt történjen valami. Négy év-
vel hamarább például Zsigmond 
Laci, ő lett aztán a polgármes-
ter, tokányolást szervezett má-
jus elsejére a város végibe, aho-
vá a sportcsarnokot tervezték 
építeni. Akkor tették le az alap-
kövét. Nyáron aztán ki is ásták 
neki az alapot, utána viszont 
nem történt semmi, évekig volt 
ottan egy hatalmas kráter. Min-
denki pöszegödörként emleget-
te, mert Zsigmond egy cseppet 
pösze volt. Csak aztán beléesett 
egy gyermek. Kelemenéknek a 
kisfi a, Zolika. Nem élnek már 
itten, kint vannak Londonban. 
Szóval akkor nagy volt a felhá-
borodás, Zsigmondnak le kellett 
volna mondani, de nem mon-
dott. A lyukat ugyan bétömték, 
de az már sokat nem segített. 
Szóval sokan haragudtak akko-
riban rájuk, s inkább Dancsuj 
Gézát támogatták, ő volt a füg-
getlen jelölt. (…) 

Mondott olyat is, hogy kémi-
ából van az a hogyismondják? 
Periodikus rendszer?, kérdezte 
Elvira néni. Periódusos, javí-
tottam ki, mire ő hevesen bó-
logatott, hogy pontosan, szó-
val Dancsuj azt mondotta volt, 
hogy itt köröttünk a hegyekben 
olyan fémek vannak, amik még 
a periódusos rendszerben sin-
csenek benne, s ha azokat kibá-
nyásznánk, mekkora lenne itt a 
jólét, csak ez a szemét városve-
zetés nyomorban és tudatlan-
ságban akarja tartani a népet. 
Ábrahám tanár úr, a fizikata-
nár, aki akkor már megint ivott, 
mert Burdujan doktor gyógy-

módjának csak néhány eszten-
deig volt hatása, bár az is nagy 
dolog, szóval ő azt mondotta, 
ha neki tanárember létére len-
ne pénze, ami sajnos nincsen, 
nagyon szívesen béfektetne 
egy ilyen bányanyitásba, hogy 
Dancsuj Géza meg minden hoz-
za hasonló keresgélhesse ked-
vire ezeket a ritka fémeket, s 
lehetőleg fel se jöjjenek onnan, 
míg meg nem találják. Tuzson 
meg is fenyegette, hogy kirúgja 
az iskolából, persze nem azért, 
amit mondott, hanem hogy ré-
szegen tart órát állítólag. Szó-
val Dancsuj mondott furcsákat, 
de Borbáthnak így is elég nehéz 
dolga volt, úgyhogy jól jött neki 
a fesztivál. 

Volt is ottan minden. Sült 
a miccs, folyt a sör, forgott a 
kürtős a parázs fölött. Meg volt 
híva vidámpark is, céllövöldé-
vel, kisautókkal, szökdelőkkel, 
amit csak el tud képzelni. Sőt 
még ilyen gólyalábasok meg 
tűzzsonglőrök is voltak. Meg-
mondom magának, én féltem is 
tőlük, úgy lóbálták s hajigálták 
a fáklyáikat, hogy a vér meg-
hűlt bennem. Burján Sári vi-
szont nem félt, hogy lángra kap 
a kontya, ott állott az első sor-
ban, mert együtt voltunk kint 
a két család, én is akkor ugye 
még az urammal, meg Sári is 
Öcsivel. Alig lehetett onnét el-
rángatni. 

Szóval volt ottan minden, 
csak épp hőlégballon nem. Az 
történt, hogy véletlenül elszál-
lott. Mert azelőtt nap ottan 
volt, azt látta Csulak Erzsike a 
meteo állomásról. Azóta nyug-
díjba ment, az ő helyibe nyom-

ta bé Kondráth a feleségit. Azt 
mondják, délután próbarepü-
lést akartak tartani, nem tud-
ták, hogy akkora szél kereke-
dik, hogy elviszi a légballont 
vagy hatvan kilométerre. S le-
szállásnál meg is sérült, nem 
tudták egy este alatt kijavítani. 
Úgyhogy nem volt hőlégballon 
a hőlégballon-fesztiválon. 

Hiába duvadt a sok nép, nem 
volt mire felszállani. Mert Mik-
lecz eladott már előre egy cso-
mó jegyet a repülésre. S mikor 
az emberek próbálták vissza-
kérni a pénzüket, azt mondot-
ta, ő a szélről nem tehet, az 
időjárást kérjék számon Szent 
Péteren. Aztán mikor látta, 
hogy igen nagy a felháborodás, 
meggondolta magát, s min-
denki, aki béfizetett repülésre, 
kárpótlásul kapott egy ingyen 
tál miccset. 

De akadt, aki mégsem volt 
egészen megelégedve. Borbáth-
nak abban a kampányban az 
volt a szlogenje, hogy „Szárnya-
ló Székelyföldet!”. Nem tudom, 
kiben lehetett annyi ambíció, 
de valaki éjszaka végigjárta a 
várost, s az összes plakáton a 
szöveg alá odaírta, hogy „Hő-
légballont mindenkinek!”. Lá-
tott volna másnap botrányt! 
Azt sem tudták, hogy tüntes-
sék el hamarabb a plakátokat. 
Mikleczet meg lemondatták a 
leendő tanácsosi helyéről, ek-
kor veszett össze Kondráthtal, 
a komájával, mert szerinte ő 
megvédhette volna, van elég 
gazember a tanácsosok között, 
nem ő lett volna a legnagyobb. 
Azóta sem állanak szóba egy-
mással.

TÜRELEMHEZ MAGNEBÉHAT, AVAGY ÉLŐSZAVAS NOVELLÁK Miklóssi Szabó István

Szerzőnk 1990-ben született, 
2014 óta van jelen az irodalom-
ban, írásait közölte többek kö-
zött a Helikon, a Látó, megkapta 
az Irodalmi Jelen debütdíját, s 
mivel párosan szép az élet, mel-
léje a Székelyföld havilap Szabó 
Gyula-emlékdíját is. Indulásnak 
egyáltalán nem rossz, főként, 
hogy közben elvégezte a gyógy-
szerészeti egyetemet. Ezzel meg 
is kaptuk a tíz novellát tartalma-
zó kötet címének eredetét: Mag-
nebéhat. Úgy gondolom, erre a 
tüneményes szerre szükségünk is 
van, ha egy olyan munkatársunk 
akad, mint a műben szereplő El-
vira néni, aki mintegy összera-
gasztja a könyvben szereplő írá-
sokat – pletykával.

Mert pletykakönyv ez, kérem, 
méghozzá a javából. Csakis a 
mások bajával törődik, a magá-

éra kizárólag akkor vet egy-két 
pillantást, ha le kell törölni egy 
ablakot, netán föl kell mosni a 
földet. Elvira néni a patikában 
dolgozó mindentudó HD-kame-
ra, akit mindenki ismer a kisvá-
rosban, cserébe ő is ismer min-
denkit, s jobb dolga nem lévén, 
beszél is róluk. Állandóan. 

Na de kérem, ez mégsem illő, 
kapja föl a fejét a kedves olvasó, 
és igaza is van, pletykálni csú-
nya dolog. Ám ne feledjük: szo-
ciológusok szerint éppenséggel 
a pletyka az, ami összeragasztja 
a társadalmat, ezért ritka fontos 
az emberi kapcsolatokban, an-
nak evolúciójában.

Borcsa Imola merészen az 
élőszavas novellák közé vetette 
horgonyát, ami bizony a gya-
korlott szerzőket is meg tudja 
viselni. Ráadásul jól is műveli 

ezt a műfajt: „Tényleg?, nyög-
tem ki ébredező kíváncsiság-
gal. Nyüvek rágják ki a nyel-
vemet, ha hazudok, hevült neki 
Elvira néni. Nagyanyám mesélt 
róla néhányszor. Szegény nem 
is ismerte, vagyis hogy alig, 
hároméves volt, mikor déd-
nagyapám elment. Szóval csak 
annyit tudott róla, amennyit 
dédnagyanyám mesélt neki. De 
a fafejűséget, azt mondták, tőle 

örökölte. Ha a dédnagyapám a 
fejibe vett valamit, ki nem le-
hetett téríteni belőle, ez is lett 
a veszte.” (Titanic) És így fut ez 
oldalakon át. A gyógyszerésznő 
és Elvira néni beszélgetéseiből 
derül ki egy egész kisváros sze-
relmi és történeti élete, bár a 
kép sajnos nem igazán lesz tel-
jes, amit az oldalszám rovására 
írok – a kötet mindössze hetven 
oldalt számlál. Érdemes lett 
volna ezt a világot jobban kifej-
leszteni, még inkább bevonni az 
olvasót.

Hiszen a téma (témák) adott: 
akad itt városi legenda (szekus, 
aki az áldozataitól elrabolt tár-
gyakat a város alatti alagutakba 
rejti, A kráter), külön kiemelést 
érdemel, hogy a szerző rend-
kívül jól, hitelesen ír az 1989 
előtti eseményekről (műrózsák 
a bokrokra drótozva, hogy kel-
lő ünnepélyességgel fogadják a 
diktátort, Májusi rózsa), idegen 
munkások elleni felhördülés (A 
lázadás), és így tovább. Ne fe-
ledkezzünk meg a nyelvezetről 
sem, az író kitűnően használja 

a kisvárosi (kézdivásárhelyi?) 
szlenget, nyelvjárást, nem vi-
szi túlzásba, hanem így mint-
egy hitelesíti a karaktereit. És 
ez csupán néhány ok, amiért 
ezt a már-már hrabali világot 
érdemes lett volna tovább írni, 
fejleszteni. Példaként elegendő 
Karácsony Benő Pjotruskájára 
gondolni, a regény kiválóan vá-
zolja a kisvárosi létet.

Olykor néhány képzavar is fel-
üti a fejét (víztorony, mint nagy-
ra nőtt martinispohár, vagy „dől 
belőle a panasz, mint szódából 
a buborék”), de ezekkel vajmi 
keveset kell törődni. Sokkal 
fontosabb az, hogy Borcsa Imo-
la személyében érdekes hang 
érkezett a magyar irodalomba. 
Minden kétséget kizáróan tehet-
séges és széles látókörű szerzővel 
van dolgunk. Kötetén világosan 
érezni, a szerző tud és akar fej-
lődni. Már ha nem pletykálko-
dással tölti az idejét.

Borcsa Imola: Magnebéhat. 
Napkút Kiadó – Erdélyi Híradó 
Kiadó, Budapest – Kolozsvár, 2019

IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET2020. szeptember

A Kézdivásárhelyen született szerzők (Fekete Vince, Sán-
tha Attila, Muszka Sándor) jellegzetessége, hogy úgy tud-
ják beszéltetni alakjaikat, mint a hétköznapokban. Most 
Borcsa Imola is csatlakozik hozzájuk, debütáló novel-
láskötete, a Magnebéhat a kisvárosi (kézdivásárhelyi?) 
szlenggel, nyelvjárással hitelesíti a karaktereket.
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vers
Szondy-Adorján György

Nos, csapra vertük az állami hordót,
térdelt előtte a fél kombinát,
melltartóm alatt én csöcsöket hordok,
így Kaca Manyi, és kéjtrombitált.
 
Mért mondta ezt, míg élveztük a réz
sárga dallamát, talán mert a szája
ráállt az ajaksípra, s ott kacér
dallá hasadt egy ország almafája.

Jó áron adtuk a szép, sima deszkát,
kijött az ágy, szék, polc, továbbá fejfák,
forgácsból húztunk vidám lakokat,

veled halászunk telkeim egén,
a kölök almát árul, falovat
s vígan trombitálunk, Manyi, meg én

Deja-vu - 2018

IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET 2020. szeptember

Végső köztársaság

Kígyófarok

Más bokája

Árpával érő angyalok

A végtelen balról

Kellék

Egyedül

Eljövetel

A sztahanovista
mozgalom alkonya

Manyi meg én

Tenyérnyi földedet rút eke szántja,
paraszti sorodnak bús reneszánsza
csillan üvegen, s annak fenekén
rőt állami fény, s vodka-csökevény.

Elvtársi üdvözlet! szemed világa,
körötted rongy a táj, a köz kirágta,
az eke szarvát fogod eleven
búval, az volt kezedben, eleve.

Munkádat végzed, hős szocialista,
fordul a föld oda-vissza, ma Pista
legyek, ha hegynek nem megyek, mese
habbal mind, a kommunális kegyek.

Leültem egy kényelmes székre,
vártam, hogy kiderüljön az igazság.
Halkan szemerkélt az eső, társadalmi
folyamatok csordogáltak erre,
és az emberiség egy része még pislogott.
A cicám ott sétált tűsarkú kedéllyel,
lehajoltam, és megsimogattam
egy gondolatom.
Aztán fölálltam, járkáltam évekig,
könnyebb úgy várni, majd visszaültem
a székemre, és töltöttem neked is,
míg végül a fáradtság lezárta szemeink.

Ismeretlen sötét víz partján ültem,
kíváncsin, mint egy első ölelés –
nem szólt hozzám se madár, sem egy isten,
a szél sem intett felém, feketén,
szörnyen tapadt az éghez a víz tükre.

Kerestem egy részt, amely ismert minden
idegenben, lehet egy nesz, vagy íz,
talán egy illat, tapintás, tekintet,
vagy látomás, dísztelenül, csak így,
már melléknevek nélkül, egy szál ingben.

És mindez hiába, már csak a szív üt
meg baráti hangot, éreztem, és
a víz fölé hajolva láttam, kín ült
arcomon, majd fanyar felismerés:
nincs szó nélkülem. Nincs szó rajtam kívül.

Apadjon el a szem, az én szemem,
s a te szemed, ne lássuk egymást mégsem
így, hogy nincs szavunk, senki más ne értse,
látni jobb, vagy élni szebb, énvelem,

és teveled, vagy mégis én megyek,
és ég veled, és rád szárad az égnek
ónos esője, pelyhei, míg érted
majd ismét eljövök, hogy itt legyek,

és ha itt leszek, egy kellék, a foltos
öröklétnek kelléke, az leszek,
és nem várunk se Godot-ra, se fényre,
 
egy fölösleges átok is föloldoz,
szemben a por, amiből vétetett,
hunyjon már ki ez a tekintet végre.

Megsejtettelek.
Mint aszimptota állok
függvényed mellett.

Itt vidám kofákkal találkozhatsz,
a vidám kofák mind angyalok –
míg árulják a petrezselymet,
táncot járnak, döngölőt,
a házukban az otthonok.

Itt vidám kofákkal találkozhatsz,
árpával érő angyalok,
a cickafark, s a céklalé,
a válaszuk, ha szédülök.

Itt vidám kofákkal találkozhatsz,
most mennyit ér az ér, ha vissz –
kenőcsöt hoztam, lábra, fejre,
és zörgetek a ház előtt, 
és száll reám a por, a szösz.

Tekintetem most odaszegeződik
a bokádra, elfogadnék egy ilyen
bokát én is, látszik, nem idomult
még ostoba lépésekhez, meg igen
fi nom hét-nyolcas lábfej koronázza.
Járnék a bokáddal, a te cipődben,
hogy néznék ki uram, akár egy üszkös
Hétfő reggel, elkergetnek az esti
miséről Szombaton, Vasárnap, Hétfőn,
és Kedden, míg végre csilingel egy nap is
itt ebben, Szerdán visszavenném régi
bokámat szőröstül, cipőstül, égi
bocsánat száll a fejembe akár
a szesz, meg a dicsőség, és maradna
vidám lehetőség minden cipőcske.

Bármely szerelem
félvállról vett világa
száműz magába.

„amit cselekszem, nem ismerem: mert nem azt mívelem,
amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt cselekszem.” 

Róm. 7, 15.

Soha vissza nem térő csónakban ülünk,
hogy mi lett a tájjal mögöttünk, nem tudom –
nyomunkban nincs fodor, csak néma víztükör
és onnan bámuló elűzött széltolók.
Mind egyre megy, mi százszor indult lefelé,
csak körözünk, mint rácson túl vadállatok,
nincs magára víz, nincs egyedül bárka sem –
én vagyok az utas. Az út is én vagyok.

Nem ismerünk, nem láttunk még,
vajon miféle vágy hozott,
ez itt a part, hol táncolunk,
s mind, egytől egyig kárhozott.
Csak egyre megy, nem érdekel,
ha jó kakasunk elfelejt,
majd zöld erdőben, sík mezőben,
ki páva volt, az páva lesz.
Ez itt a part, az ott a víz,
hol bukdácsol a csónakom,
ha indulok, vagy érkezem,
két rongyossá gyűrt alkalom.

Meddig mehet még csónakunk, uram, megoldott
vitorlával, behúzott evezőkkel, kénye-
kedvére szelednek, már mind útnak eredtek
madaraink a széllel, kihunyt szeme fénye
a leselkedőknek. Meddig mehet még így,
uram, hogy még idejekorán árvaságra
jut a képzelet, s titokzoknis nemzedékek
vakon fogadnak egy végső köztársaságra,
csak itt, csak most, ahol már nem akarunk lenni.

Csak integet, csak bólogat
az ablakból az elnök úr,
saját vizében ring a nép
és tekintete félreszúr.
Még imbolyog, majd égbe száll
a gép orra, a farka fel,
még ring a nép, de meghatott,
és hívják sörre, balra el.
Gálaököl csap asztalokra,
a ház kutyája fölvonít,
csak vicceltem, azt mondja Pál,
és még egy asztalt fölborít.
 
Lassan kifordul a föld és rajta az ország,
száradnia, áznia kell mindkét alapnak,
labdák csapódnak térfelünkbe és kiáltja
Švejk: „Ne lőjenek ide, itt emberek vannak!”
majd ásít és visszadől a monarchiába.
Most térdelünk az üst előtt, kosztot és hálát 
adunk annak, aki majd lealkudja egy
végső köztársaság kikiáltási árát.

Már itt nyugszunk az asztalon,
a pincér ebe elgyökönt,
és mind elalszunk álmainkkal,
Arakhné áll a sarkainkban,
és elbontja, mit egybeszőtt.

8



IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET2020. szeptember

próza

Estére hozták a hírt, hogy a fi a 
kiszenvedett.

„Korbáccsal verték a vár udva-
rán, hátáról, combjáról darabok-
ban szakadt le a bőr” – mondta 
az első hírhozó Szín Maríná ar-
cát kémlelve, de az rezzenéstelen 
maradt.

„Többször is összeroskadt 
a keresztfa súlya alatt, ereje 
annyira elhagyta, hogy végül 
egy idegen vitte föl a hegyre” – 
mondta a második hírhozó, de 
Szín Maríná arcának izma sem 
rándult.

„Hangosan hörgött a fájda-
lomtól, mikor a keresztfához 
szögelték. Sípolva szedte a leve-
gőt a kereszten, a katonák koc-
kát vetettek ruháiért, gúnyolód-
va, hogy miféle göncökben járt” 
– mondta a harmadik hírhozó, 
mire Szín Maríná a sajtárért 
nyúlt, vizet locsolt bele, rongy-
gyal dörzsölte.

„Az ecetes szivacsot elutasítot-
ta” – mondta a negyedik.

„Hármat feszítettek meg azon 
a napon, hármat” – kiáltotta az 
ötödik. 

„Négyet akartak, de az egyik 
gyilkosnak megkegyelmeztek” – 
kiáltotta gyorsan a hatodik.

„Ő az egyiknek a mennyet ígér-
te” – furakodott közbe a hetedik.

Szín Maríná sajtárral a kezé-
ben a kecskékhez ment. Fejni 
kezdte az első állatot.

„Aztán kiáltozva beszélt Jah-
véhoz, majd meghalt. Hamar ki-
lehelte a lelkét” – szaladt utána a 
nyolcadik. 

„Katona döfte át az oldalát” – 
tette hozzá a kilencedik.

Szín Maríná telefejte a sajtárt, 
a házba ment. Onnan szólt ki: 
„Menjetek innen. Eleget mond-
tatok, eleget hallottam.”

„De ki veszi le a keresztről? Ki 
temeti el?” – hökkentek meg a 
hírhozók.

„A tanítványai voltatok. Ti 
majd sírba teszitek” – válaszolta 
Szín Maríná.

Elcsendesedtek a tanítványok. 
„Nincs nekünk ahhoz pénzünk” 
– mondták. „Ráadásul már így 
is félünk, hogy minket is elfog-
nak, megkínoznak. Többen meg 
is szöktek közülünk, elrejtőztek 
a sivatagban.”

Szín Maríná egy ládához 
ment, mirhát és tömjént vett 
elő. „Ezzel a mirhával beken-
hetitek a testét. Cseréljétek a 
tömjént gyolcsra, azzal a testét 
boríthatjátok. Most menjetek 
innen. Eleget kértetek.”

„Félünk” – zúgták a tanítvá-
nyok. „Az anyja vagy, jer hát ve-
lünk, neked könnyebben odaad-
ják a holttestet.”

„Ne féljetek” – mondta Szín 
Maríná. „A papoknak egyelőre 
elég az ő halála, most nem kere-
sik a másét. A tetemet könnyen 
kiadják, örülnek a rómaiak, ha 
nem ők kell eltemessék”

„Hát nem fáj a szíved?” – kér-
dezték a hírvivők, és kezüket kö-
nyörgésre kulcsolták.

„Az én szívem nem tartozik rá-
tok” – rivallt rájuk Szín Maríná.

Megdermedtek a tanítványok. 
„Hát nem akarod látni még 

egyszer, mielőtt sírba helyez-
nénk?” – kérdezték. 

Szín Maríná gúnyosan kér-
dezte:

„Nem azt mondta, hogy visz-
szatér a halálból is? Most menje-
tek innen!”

Vette a sajtárt, fejni kezdte a 
második kecskét. 

Elszéledtek a tanítványok.

Az első nap korán kelt, s miként 
a halottas házaknál szokás, ala-
posan kitakarított. Majd evett 
néhány falat sajtot, aztán leült, 
maga elé nézett. Hajában ezüs-
tös szálak jelentek meg, egyre 
több, egyre gyorsabban, mígnem 
csaknem teljesen megőszült. 
Többször is bekiáltottak a ház-
ba, de ő nem mozdult, nem vála-
szolt, egyre maga elé nézett. 

Délutánig ült a padkán, az-
tán sajtárt vett a kezébe, indult 
kecskéket fejni. Az asztalosmű-
hely előtt megbotlott, elesett, 
darabokra törte az edényt a 
keményre döngölt udvaron, az 
éles darabok felvágták a tenye-
rét. Ruhájába csavarta a kezét, a 
házba ment, ott vízzel alaposan 
lemosta. Mélyek voltak a sebek, 
itt-ott csontja is kilátszott. Tisz-
ta vászonba bugyolálta kezét, 
visszaült a padkára. Átütött a 
vér a fehér vászondarabon, a 
földre csepegett, az mohón itta 
be. Hamarosan kábulni kezdett 
a vérveszteségtől. Fölállt, az 
ajtó mögé rejtett, kihegyezett 
botra támaszkodott, fi a felesé-
géhez indult, aki néhány házzal 
följebb lakott. 

Szerencsére beesteledett, senki 
nem járt az úton. Lassan ment, 
minden lépést előre megterve-
zett. Tekintete egyre inkább el-
homályosodott, alig látta az utat, 
inkább emlékezetből lépegetett. 
Hamarosan a ház kerítéséhez 
ért, abba kapaszkodott.

„Mágdalená” – szólt be a házba 
halkan. 

Semmi válasz.
„Nem megyek a házba, míg be 

nem hívnak”, gondolta.
Összeszedte minden erejét.
„Mágdalená” – ismételte meg 

hangosabban. Azzal elterült az 
út szélén. Egészséges karját át-
döfte a maga alá rántott bot, ke-
vésen múlott, hogy mellkasába 
nem hatolt. Hangosan fölsikol-
tott, mire Mágdalená kirohant 
a házból.

„Anyám, drága anyám!” – ki-
áltotta.

Szín Maríná eszméletét vesztette.

A második nap reggelén puha 
kecskebőrökből vetett ágyon 
tért magához. Két kezét fi nom 
gyolcs borította, érezte, hogy 
testét lemosták, olajjal kenték 
be. Mágdalená ott kuporgott 
mellette. Mióta nem látta, haj-
dani csodálatos szépsége meg-

kopott, arca ráncossá, körmei 
töredezetté váltak, kezén kilát-
szottak az erek. Egyszerű fekete 
ruhát viselt.

„Megfejted már a kecskéket?” 
– kérdezte Szín Maríná.

„Meg, anyám” – válaszolta 
Mágdalená. „Megfejtem az este, 
és ma reggel is. A tejből majd saj-
tot készítünk.”

„Kértem, hogy ne nevezz az 
anyádnak” – mondta Szín Maríná.

Mágdalená hallgatott.
„Miből fi zetted meg az or-

vost?” – kérdezte Szín Maríná, 
és megrándult az arca.

„Nem kért fi zetséget, anyám. 
Azt mondta, hallotta beszélni, 
elég fi zetség az neki mindörök-
re” – válaszolta Mágdaléná.

„Úgy… elég lesz neki mind-
örökre” – mondta Szín Marí-
ná. „Amikor elkészül a sajt, 
viszünk neki fizetség fejében.”

„Úgy lesz, anyám” – mondta 
Mágdalená. Könnyek folytak 
végig az arcán, igyekezett el-
rejteni.

„Ne sírj” – mordult rá Szín 
Maríná. „Ő kérte a halálát.”

„Nem azt könnyezem, anyám” 
– mondta Mágdalená. Majd kér-
dezetlenül folytatta:

„Azt könnyezem, amire maga 
gondolt”.

Szín Maríná hallgatott. Két 
keze egyre lüktetett, próbálta 
titkolni fájdalmát. Menye fő-
zetet itatott vele, amit az orvos 
hagyott hátra, miután bevarrta 
a sebeit. Kábulat lepte be, ten-
gerparton találta magát, ahol 
a gyermek Jezsuha kagylókkal 

játszadozott, ügyet sem vetve a 
tűző nap hevére. 

„Nézd, anyám” – nevetett a 
gyermek. „Amíg éltek ezek a 
kagylók, haszontalanok voltak, 
legfeljebb a madarak lakmároz-
tak belőlük. Most, hogy üresek a 
héjak, már használhatóak.”

„Butaságokat beszélsz gyer-
mekem” – motyogta álmában 
Szín Maríná. Mágdalená olykor 
az ágyhoz lépett, látta, ahogy az 
egyre inkább ráncosodó arc ve-
rejtékben fürdik. Óvatosan letö-
rölte. Észre sem vette, hogy Szín 
Maríná vonásai megjelentek a 
vászondarabon.

Este tért magához. Erejét va-
lamelyest visszanyerte, haza-
kívánkozott. Menye elkísérte. 

Megfejte a kecskéket is. Szín 
Maríná végig mellette állt, kö-
nyörtelenül nézte minden moz-
dulatát.

„Nem vagyok tolvaj, anyám!” 
– kiáltott fel Mágdalená, amikor 
nem bírta tovább.

„Az vagy!” – válaszolt az egyre 
görnyedtebb hátú Szín Maríná. 
„Tolvaj, ha nem is a legnagyobb. 
Ha nem lennél az, megmenthet-
ted volna.”

Mágdalená hallgatott. Dol-
ga végeztével visszatért férjével 
közös házukba, letérdelt, imára 
kulcsolta a kezét.

A harmadik nap délutánján két-
szer egymásután hatalmasat 
dördült az ég. Hirtelen támadt 
szürkületből kezdett ömleni az 
eső. Szín Maríná az udvarra 
ment, kiegyenesedett, ameny-

nyire bírt, arcát az esővíznek 
kínálta. Harmadszor is döndült 
az égbolt, a villám a kecskék 
közé csapott be, folytatta útját 
a földben, az öregedő asszony 
lába alatt tört felszínre, össze-
égetve annak mezítelen talpait. 
Szín Maríná fájdalmat sem ér-
zett, csak egyszerre hátraesett. 
Időbe telt, amíg észrevette, 
hogy lábai megbénultak. Az 
egyre ömlő eső sárrá dagasz-
totta a ledöngölt földet, Szín 
Maríná alig bírt az eresz alá 
kúszni. Úgy érezte, mindjárt 
elszáll belőle a lélek. Fejét a ház 
oldalának támasztotta, orrá-
ba szúrt az égett hús esőszag-
gal keveredő szaga. A kecskék 
felé nézett, látta, hogy a villám 
mindegyik állattal végzett.

Kezéről leszaggatta a piszkos 
gyolcsot, sebeit az esővízbe tar-
totta. A hűvös esőcseppek meg-
könnyebbülést hoztak, hogy fel 
is sóhajtott. Bekínlódta magát a 
házba, ivott az orvos főzetéből, 
ágyára esett, hamarosan elaludt. 
Légzése egyenetlen volt, sovány 
mellkasán át látszott, ahogy do-
bog a szíve.

Hajnal fele ébredt föl. A ház-
ban csöndes, megnyugtató me-
legség, ágya mellett a földön 
Jezsuha ült, derűsen nézett rá. 
Kezében fehér kagylót tartott, 
aminek élével a tenyerébe vá-
gott, a kibuggyanó vércsöppöket 
felfogta a kagylóban, anyja szá-
jához emelte.

„Ez majd meggyógyít” – 
mondta csöndesen.

„Vidd innen a véredet” – för-
medt rá Szín Maríná. „Nem folyt 
elég belőle a vár udvarán? A Ko-
ponyák hegyén?”

„De ez Isten vére” – felelte Je-
zsuha.

„Nem érdekel, kié, vidd in-
nen!” – kiáltotta Szín Maríná. 
„Vidd a feleségednek, aki gyer-
meket sem tudott adni neked, 
mert a méhét szétrágták a más 
férfi aktól kapott betegségek. 
Vidd azoknak, akiknek szüksége 
van rá.”

„De ez Isten vére” – felelte Je-
zsuha. „Mindenkinek szüksége 
van rá.”

„Bolond vagy Jezsuha” – mond-
ta Szín Maríná. „Ha ez az Isten 
vére, akkor add vissza neki.”

„De én Isten Fia vagyok” – 
mondta Jezsuha. Egyre tartotta 
kezében a kagylót, melyben las-
san alvadni kezdett a vér.

„Én nem az Isten Fiát akarom, 
hanem a gyermekemet” – vála-
szolta Szín Maríná.

Többet nem beszélt, a fal fele 
fordult. Jezsuha a padkára ült, a 
kagylót maga mellé tette.

Miután Szín Maríná kilehelte 
a lelkét, sírva kuporodott a holt-
test mellé.

„Köszönöm, hogy magadra 
vetted a sebeimet, így feltámad-
hattam” – mondta Jezsuha. 

Betakarta anyját a kecskebő-
rökkel, kilépett a házból. 

Ragyogó reggel köszöntötte.

SZÍN MARÍNÁ SEBEI Miklóssi Szabó István

Mask – 2017 (Álarc)
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novella

A KÉN SZAGA Izer Janka

Már lenyugodott a nap, mire hazaértem. Még vi-
lágos volt, a mezők fölött vékony, fehér pára ült. A 
kőrisbogarak egyre bágyadtabban zajongtak a zsá-
komban, holnap már porrá őrölhetem őket. Szegé-
nyek, bocsássatok meg nekem.

Holnapután pünkösd, a mulatságokra szükség 
lesz porokra és szerekre, sok a házasulandó legény 
és leány a faluban. Lesz munkám elég.

A holdnaptár léböjtöt írt erre a napra, hajvágást 
és a fűszernövények begyűjtését. Vendégeim lesz-
nek, sokan. 

Ünnep előtt a lányok mindig hozzám jönnek 
hajat vágatni. Ricinus- és olívaolajjal kenem be 
fejüket, illatos, szappanos esővízzel mosom, ró-
zsa- vagy levendulavízzel hintem meg. Forró ké-
sekkel vágom le az elhalt hajvégeket, hogy töké-
letes legyen.

Mire a kunyhóhoz értem, a lányok már dalol-
va, kacagva, pletykálkodva vártak, összesen ti-
zenketten. Friss, üde energiával telt meg a ház, 
ahogy beléptünk. Segítettek elpakolni a begyűj-
tött növényeket, majd a hajvágás sorrendjét meg-
beszélve munkához láttunk. Kis vászondarabokat 
vettek elő, apró zsákokat varrni belőlük az illatos 
növényeknek, amiket az elmúlt napokban gyűj-
töttek a réten meg az erdőn, és nálam szárítot-
tak ki. Citromfüvet, mentát, levendulát, kakuk-
kfüvet, rózsát és fenyőtűt, ki-ki ízlése szerint. A 
frissen mosott és vasalt ruhák közé rejtik majd, 
a párolgó anyag előcsalja az illatot, így mennek a 
templomba, a táncba.

Közben a nagy üstben vizet tettem fel forrni a 
tűzre, levendulateának. Izzottak a szemek, pirul-
tak az arcok a reménytől, a várakozástól, az izga-
lomtól. A levendula majd megnyugtatja őket, alud-
niuk is kell, hogy a bőrük szép legyen, sápadtságtól 
és gyűröttségtől mentes.

Ahogy sötétedett a kuncogás, lassan elcsitult, ti-
tokzatos, komoly, elmélyült készülődés vette át a 
helyét, az a fajta, ahogyan csak nők tudnak ráhan-
golódni egy nagy napra.

Csendesen folyt a munka, egyedül a tűz patto-
gása törte meg a némaságot. Mindenki a maga ál-
mait szőtte bele a munkába. Ezekből a zsákokból 
minden évben újakat kell készíteni, hogy a tavalyi 
emlékek ne zavarják meg az idei ünnepet.

Felforrt a víz, beleszórtam a levendulát. Hét lány 
haja már frissen mosva, gondosan levágva száradt, 
a varrás szinte mindenhol készen lett, teát töltöt-
tem mindenkinek.

– Babba – kezdte egyikük, maguk közt így hív-
tak – te voltál valaha szerelmes?

Kérdezte, ahogy mindig is szoktuk.

– Még a régi istenek idején – feleltem mosolyog-
va, ahogy mindig.

– De hát csak egy igaz Isten van, ő teremtette ezt 
a világot.

– Ezt a világot igen. De sok minden történt e vi-
lág és az emberek megteremtése előtt. A régi világ-
ban nem voltak mások, csak istenek, akik azóta el-
pusztultak, halottak, akik még nem születtek meg, 
boszorkányok és varázslók, akik elenyésztek, meg 
hetérák, akik ma is élnek. Az istenek háborúztak 
megsemmisítve egymás hatalmát és azt a világot, 
csak egy maradt meg közülük, a ti Istenetek. De 
erről már sokat meséltem nektek.

– Mik azok a hetérák, Babba?
– Női lények, akik a megfelelő fi zetségért kie-

légítik az istenek és emberek vágyait. A hetérák a 
boszorkányoktól megtanulták a varázslást, az is-
tenektől elnyerték a szépséget és a halhatatlansá-
got, így járhatnak köztetek ma is. Amikor először 
szerelmes voltam, a régi istenek idején, egy nagy 
városban éltem, Melittának hívtak, a szerelmem 
Kharinosz volt. Ő látni sem akart engem, de végül 
megszereztem a vonzalmát.

– Hogyan?
– Úgy, ahogyan nem szabad.
– Varázslással?
– Azzal.
– Te varázsoltál?
– Nem, akkor még nem. Egy boszorkányt kér-

tem meg, hogy segítsen. Így tanultam el az első 
varázslatot. Kevés só szükséges hozzá, hét ezüstér-
me, kén, egy szurokfáklya, és valami a férfi tól, egy 
csizma, hajtincs, akármi. De most már indulnotok 
kell, későre jár – zártam le a beszélgetést.

A tea elfogyott, álmosan pislogtak a szemek, se-
gítettem megtölteni a zsákokat. Lassan nekiindul-
tak, vissza a faluba. Csak a három legidősebb ma-
radt ott, mint mindig. Ők szülői engedéllyel nálam 
töltötték az éjszakát. Nekik kell legelőbb férjhez 
menni, illatos fürdőt készítettem hát. Drága bal-
zsamot vettem elő, hogy a bőrük puha, bársonyos 
legyen, keletről hozattam az összetevőket még 
tavaly, a vándorcigányokkal. A lányok keze azért 
cserepes, érdes maradt, de ennek így is kell lennie, 
hogy lássék, dolgos háziasszonyok ők, jó feleség 
válna belőlük.

A legidősebb egy férfi inget hozott magával, és 
könyörgött, varázsoljak neki úgy, ahogy nekem va-
rázsolt a boszorkány.

– Nem fogod megbánni? A varázsolt szerelmet 
nehéz utána elhamvasztani. És mindig tudni fo-
god, hogy nem szabad akaratából szeret.

Nem hatott rá az okos szó, annál jobban követel-
te. Megfenyegetett, azt mondta, szól a papnak, hogy 
megbabonázom az embereket, boszorkánymester-
séget űzök, és eretnekként fognak máglyán elégetni.

Még nagy terveim voltak a faluval és a va-
rázserőmet is régen tettem próbára, talán ezért 
engedtem neki.

Az inget szögre akasztottam, ként gyújtottam 
alatta, a tűzre sót szórtam. Ruhám alól előhúz-
tam a varázskerék amulettet, harmincháromszor 
forgattam meg, minden forgatáskor elhangzott a 
lány és a férfi  neve, majd a varázsigét ismételtem 
el tizenhétszer.

„Van egy kis fa ága nélkül
Madár rászáll szárnya nélkül
Csipegeti szája nélkül
Ezer lepke elindula
Egynek szárnya elszakada
S mind az ezer megálla
S mind az ezer megálla”
Szinte láttam, ahogy az energia az ing felé áram-

lik belőlem, a nyitott ablakon besüvített a szél, 
eloltotta a lángot. A varázslat sikerült. De a siker 
helyett az ereimben szörnyű, baljós erő közeledé-
sét éreztem.

A kén szaga örökre a falakban maradt.

* Magyar népi szerelmi varázslás szövege Self-care - 2019 (Öngondoskodás)

IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET 2020. szeptember

Könnyező  Mária

Muszáj kimenni a harminckilenc fokban,
összeszedni a kutyaszart,
szétmossa az eső különben,
ami holnap a vihart meghozza.
A nagy tűzre jön az eső,
az apokalipszis, pedig csak
a két szemed könnyezik.

Így tép fel emléket minden,
a kolibritoll érintése semmiségnek
tűnik a bőr alatt, de kolibritollak
millióin vagy fakír. Apró csőrök
fészkelnek a végfácskákon. A kutyapiszkot
végül a kutyapiszkos
gödörbe teszed, Mária.

Sem a kutya, sem a piszka, a séta,
az ebéd, a főzés, a gödrök,
a fagyi és a palacsinta, hallgatások
a teraszon, reggeli tea, faültetés,
napraforgók, azok az érzések,
hogy holtotokiglan együtt, nem ugyan
azok, mióta elindult mellőled
az örök holtodiglanba.
Üres a halál, üres az örök élet.

Error a kapcsolatban

Magadba harapsz, Mária.
Lebontanak apró férgek fogai az időben,
marad a váz, a hús és vér féreggé lényegül,
és újabb húst és vért bont. Hasonló hasonlót
emészt meg.

Belépsz a traumán át a függőség világába.
De nem találod, mitől függj.
Belépő drog drog nélkül.
Csak az üresség marad, meg a tünet.

Az ürességgel teli tudat állandó
késztetést érez, hogy messzire
elkóboroljon.

Közel az antidotum, valamihez kötődsz,
mert az elköteleződés adja a megismerhetőségben
kibomló szabadságot.

Hiába. Így is van a szó, amit nem mondasz el.
Elveszíted a bátorságod, és miközben magadra
találsz, befagy a csatorna:
Az ön kapcsolata nem privát.

Az elveszett gomb

A szerencsétlenség a szerelemben olyan,
mint kártyán halált nyerni: Mindennek
vége, a rosszban jó, a jóban rossz.

A semmihez az vezet közelebb, ha
a hátunkon elképzelünk egy rothadó
foltot. De a rothadás igazán az arcon
üt ki először, meg a szívben.

Vidd el a szívet bioszálas arcfelvarrásra!

Ha van a szívednek arca. Minden az arc-
ulat, de arra ott a photoshop, meg a
facebook facelift. Nem használod,
hiba, ma már mindent lehet.
Cserepet szerélni, csak legyen, aki
erre gombot varr, a gombból meg
érzelmi biztonságot köt.

Gombfocistának minden elkallódott gomb
klinikailag jelentős szenvedést
okoz.

vers
Szilágyi-Nagy Ildikó

Mária szíve
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AZ AUTÓMAT NEM ADOM ODA!

Kozma Attila

Zorkóczy Zenóbia

IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET2020. szeptember

Fekete kabátok és vedlő prém-
sapkák, bakancsok, ormótlan 
csizmák csoszognak a fagyott 
pocsolyák tetején. Egy bácsi ki-
fújta a taknyát két ujjával ösz-
szecsípve az orrát, anyám azt 
mondta, ne nézzek oda, én meg 
azt gondoltam, hogy az, amit a 
bácsi kifújt magából, odafagy az 
aszfaltra, az öreg meg elmegy, és 
belőle ennyi marad örökre. 

Befordult a busz: Azt.a.kurva.
mindenit.ember, eztet.a.szar.
buszt.kű’dik.kovásznára, ez-
tet.érdemeljük.mocskos.szent-
györgyiek.hejj, biztos.met.a.
kárpác.megverte.az.elektrót, 
h o g y. s z a k a d t .v o l n a . l e . tő -
bő.a.kezetek.amikor.aláírtá-
tok.az.ordin.de.deplászáret! 
Nekünk jutott ülőhely, anyám 
gyorsan betuszkolt a busz ajtója 
melletti padra, hogyha valami 
baj lesz, akkor gyorsan tudjunk 
leszállni. Megtelt az utastér, 
már állóhely sem maradt, de 
a tömeg még mindig nyomult 
felfelé. Az embereket parity-
tyával lőtték fel a pokol üszkös 
torkából, köhögve, hogy el-
kapd a világ összes betegségét. 
Tedd.a.sáladat.a.szájad.elé,ne.

ez.es.mejen.büdös.szivarszagú, 
prüsszög.de.nem.képes.elta-
karni.a.pofáját. 

– Hova mind akarnak felszáll-
ni?! Nincs már hely!!! – üvöltött 
a sofőr A soferrel nem szabad 
beszélni! felirat mögül. 

Akkor értettem meg, hogy mi-
ért lett lánccal határolva az ajtó 
nyílási szöge, különben a „nép” 
letépné onnan, hogy még.az.es.
ne.foglalja.a.helyet, legyen.hova.
felszállni a mocskos.gazember.
ország állampolgárainak, a fi ze-
téses helyváltoztatást biztosító, 
gázolajüzemű, az államilag meg-
határozott futásteljesítményt 
már többszörösen teljesítő gép-
járműre. Csend lett, egy nutria-
sapkás ember nekilátott becsuk-
ni a sarkából mégiscsak kifordult 
ajtót, a lánc csattogott: ne.úgy.
ember.alulról.emeljétek, no.ké-
ne.induljunk, gabi.segíts, hátra.
es.adjon.meleget.soff er.úr, ejj.
de.büdösség.van.azt.a.kurva.
mindenit. A motor alapjáratá-
nak ritmusára az egész utastér 
remegett, úgy festett, mintha 
mindenki egyszerre és azonos 
intenzitással kapta volna el a Par-
kinson-kórt.

Nádifarkasok rontottak a 
buszra, nekiestek és elkezdték 
marni a lemezeit, a falkavezér 
elsőre a vezetővel végzett, mert 
tudta, hogy csak ő tud buszt 
vezetni, a légfékből hangos cic-
cenéssel elmenekült a „lég”, az 
egész trotyomobil mozgásra 
képtelenül ott ragadt a puszta 
peronon, mint a dermedt ta-
kony, segítséget nem remélve, 
mert az állomást körülvevő 
tízemeletesekben odafagyott a 
nép az öntöttvas kaloriferek-
hez, áramszünet idején meg 
amúgy sem működnek a liftek. 
A nádifarkasok gumicsizmá-
ban voltak, szánalomra méltó-
an alulöltözöttek, de kitartóan 
rágták a buszt, üvöltöttek, hogy 
a borozsnyai.interszekcióig 
mennek, a sofőr feltámadt, visz-
szaüvöltött, hogy ez fejenként 
három lej hetvenöt bani, hát.
de.dincsen.pénzünk.fölnök.úr!

– Akkor itt maradtok, már 
hely sincsen, hova az anyátok 
valagába akartok még felülni?

– Hát ott azdot a gyermmekett 
vegye a zanyja a zölibe, s akkor 
lesz! – mutatott rám az egyik, én 
pedig megkukultam a nyuszi-

bunda sapkámban. A farkasok 
lökdösődni kezdtek a nutriasap-
kással, de az rúgott néhányat, 
és hirtelen becsukta az ajtót. Az 
utazóközönség éljenzett volna, 
de nem tették, mert ismét jutott 
mindenkinek ideje a privát bosz-
szankodásra. Akkor.dögöljetek.
belém.indabuszotokba, szöktes-
setek.belé.a.rétyi.tóba.s.abba.
nyuvadjatok.belé.az.esszesen, 
Rambo,kinyuvasztotta.volna.
az.egészeteket, de.nincs.itt.sze-
rusz.ember, szerusz.tárzán! A 
nádifarkasok elkódorogtak, be-
levesztek a betonszínű ködbe, 
csak némi szálló, száraz hagy-
mahéj mutatta, merre járnak. 

Emberek akaratlanul egy-
másba bújva, élő-szőrös perma-
frosztként vacognak a naftalin- 
és motorinaszagú sötétségben. 
Elindultunk, mentünk, kanya-
rodtunk.

Legyen.szíves.a.bodega.előtt.
tegyen.ki.ne.a.sztációnál, jó.jó.
lajoska, ajtó ki, lánc reccsen, hi-
deg be, ajtó puff an, majd ismét 
tovább haladunk. 

Az.interszekciónál.leszállok, 
ne.a.buszon.gyújtsa.meg.a.szi-
varját.halljjaje, jó.de.a mezőbe.

fúj.a.szél, leszállt a nutriasapkás 
is. Aggódtam érte, arra gondol-
tam, hogy azok a farkasok, akik 
a nádifarkasokra várnak, most 
megeszik a nutriasapkást.

– Hátul ne mind szökdösse-
nek, met nem veszi bé az egyest! 
– pattant fel a buszsofőr. 

Tovább: támolygó lucfenyők 
az utat keresztező vasút mentén. 
Most.már.ne.aludjál.el, mindjárt.
otthon.vagyunk, ne.tedd.az.ab-
lakhoz.a.fejedet.mocskos. Még 
sötétebb lett: tengerpart, távirá-
nyítós kishajó a Neckermannból. 
Kerek rágógumi. Tízes románból. 
Új pegász bicikli. A nyolcadikosok 
nem tudnak nekem gólt rúgni. Kö-
vér koca miniszter!

A.szargyárnál.leszállok!
A nyálam majdnem lecsep-

pent, de gyorsan visszaszívtam, 
nehogy a koszos padlóra essen. 
Megérkeztünk. Na.az.ura.nem.
jött.utána.pedig.van.kocsijik, 
hát.látode.Manyika.busszal.jöt-
tek.szengyörgyről.

Hazaértünk. A telefonasztal-
kán cetli: 

ELMENTEM.
– A színestévét elvitte-e? 
– Nem.

„Ha megszeretlek, kopogtatás 
nélkül is bejöhetsz hozzám!” – 
mondhatnám én is kedves kül-
földi barátaimnak. De az autó-
mat nem adom! Az autómat nem 
adom oda! 

Kedves látogatóim kérték, és 
normális körülmények között 
természetes is lenne, hogy oda-
adjam, de itt nálunk nincsenek 
normális körülmények, csak 
nem normálisak. Mert ez az ab-
szurd országa, Ionesco és Cara-
giale találták fel, az addig nem is 
létezett. 

A helyzetkomikumokat és 
helyzettragikumokat mit sem 
sejtő vendégeimet, barátaimat 
nem tehetem ki különböző helyi 
specifi kumú nonszenszeknek. 
Mert itt csak akkor vannak biz-
tonságban, ha az én házamban 
vannak, esetleg az én autómban, 
amit én vezetek. Punktum. 

Itt, kérem, unatkozni nem le-
het! Ezért csak laza, erős szívű 
és idegzetű, ugyanakkor kalan-
dos kedvű emberek jöjjenek!

Ha hajnali egykor indulsz el 
otthonról, hirtelen egy vaddisz-
nó keresztezi az utadat, kettő-
kor meg egy medve, háromkor 
szarvasok, négykor ordas farkas, 
ötkor a kicsi huncut róka, hatkor 
egy ló valamelyik bokorból kiug-
rik az útra, hétkor tehéncsorda 
duvad veled szembe, nyolckor a 
legelő bárányok állják utadat, ki-
lenckor kígyó napozik a melege-
dő aszfalton, a későbbi időpon-
tokban valószínűleg a rendőrök 
állítanak le, délután szintén. 

A mi országunkat a befi zetett 

autósbüntetésekből tartják fenn. 
Bokrokból leskelődnek reád a 
rendőrök. Nem is sejtheted, de 
ha elhagysz egy települést, a me-
zőben, a helységnévtábla előtt 
büntetnek meg. 

Ha mindezeket sikerül egy kül-
földről jött vendégnek megúszni, 
másfajta meglepetések lesnek 
rá, pusztán csak azért, hogy ne 
unatkozzon. 

Elindulsz például egy szé-
kelyföldi falucskából a tökéletes 
úton, mit sem sejtve, gyanútla-
nul, és mire belejössz a sebesség-
be, mert alig van az úton, hirte-
len megszűnik az út. Az éberség 
fenntartása okán, meglepő he-
lyeken rövid kis részeket nem 
aszfaltoznak le, meghagyják pél-
dául zötyögősre vagy kátyúsra, 
hogy emlékeztessen a múltra, 
a régi időkre. Gyakran a hidak 
előtt találhatók az ilyen helyek, 
ugyanis az útvállalat nem tud 
együttműködni a hídépítőkkel, 
így az aszfaltozásból mindig ki-
hagyják az utóbbiakat. 

Kellemetlenül érintheti a ked-
ves utazót az is, ha kiderül, hogy 
lezárták az utat, amit táblákkal 
előtte időben nem jeleztek, tehát 
vissza kell kerülni akár száz ki-
lométereket is. 

Ennek egy enyhébb változata, 
ha találsz egy helyi vezetőt, aki 
átvisz a mezőn. Ez helyi speciali-
tás. Ilyenkor röhögve bukdácso-
lunk a mezőn autónkkal (ezt csak 
mi tudjuk, mi vagyunk képesek 
rá) sorokban. Csak a föld gazdája 
rázza az öklét és szórja a szeget, 
hogy ő is jól meglepjen minket. 

Végül kapsz egy kis autópálya-
részt, ott meg szembemész egy 
fával. Nem azért, mert sokat it-
tál, hanem mert zöldnek tettetve 
magukat az építők az autópálya 

kedvéért sem vágták ki az útban 
álló fát, hanem beépítették. 

Nem lazíthatsz egy pillanatra 
sem, jön a következő veszedelem.

Az autópályáink izgalmait ki-

pihenni megállsz egy benzinkút-
nál. S akkor nagy hirtelen körbe-
vesznek a rosszak, mint az Edda 
Művekben, ahol a kör közepén 
állsz. Mivel körbevesznek, elve-
szel. A többit nem részletezem. 

Jó. Tereljük a fi gyelmünket 
a falvakra. Mondjuk Székely-
tamásfalvára akarsz menni. 
Útközben táblát látsz: „Drum 
bun!”. Olvasod, előkapod a te-
lefonod, megkeresed a román- 
magyar szótárban a jelentését, 
írja, hogy azt jelenti, hogy: „jó 
út”. Nézed az utat, egyálta-
lán nem jó. Félméteres kátyúk 
a föld úton. Végtelen időkig 
zötyögsz, várod, hogy véget ér-
jen már a „jó út”, azt hiszed már 
kimentél a világból. Egyetlen 
tábla van kitéve minden keresz-
teződésnél, amire az van írva: 
„Drum bun!”. Ezt már ész nem 
fogja fel. Csak este, miután meg-
mentettek, s miután megittál öt 
pohár 51 fokos szilvapálinkát, 
tudod meg, hogy a mi testvérné-
pünk ilyenfajta szarkazmussal 
kíván mindenkinek jó utat. 

Jó utat, kedves külföldről érke-
zett és más körülményekhez szo-
kott barátaink, de lehetőleg ne az 
én autómmal! Az én autóm, ha el-
viszed, nem tudod visszahozni, s 
akkor mivel mentselek meg?! 

A hegyeken, ha kilyukad az 
autód kereke, a medvék esznek 
meg. Ha belemész a kátyúba, a 
tengelyem törik el, nekem se lesz 
autóm. Minden megtörténhet 
veled, képzeld el, amiből neked 
is bajod lesz, és nekem is, úgy-
hogy nem adom oda az autóm!Standby - 2014 (Készenlét)
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kiállítás

IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET 2020. szeptember

– pálos rendtörténeti vándorkiállítás –

vers
Czegő Zoltán

A néma cimbalom
A Törpe torony rángatózik Ünnepnap van
Madarak a házak fölötti virradatban
Falombokon meghúzódva ölelések
Remegve mint ki mindenről lekésett
Él a falu a város Önmagában vétlen
Imádkozik A sors jövőben megsegéljen

Ezt nem tanítják az iskolákban
hogyan úszod meg száraz lábbal
a Gyimest a Balatont a földkerekséget
s mindazt ami egy életen át éget
Kiért és kinek állasz gyászt szerelmet
Kiáltasz-e bár akkor ha vernek
Ellenünkre telnek évek tanácstermek
Niagarányi könny tán sose nyer fi gyelmet

Terjeng köröttünk sunyító hiány
A tegnap szállt el önként Bíró Dalma
Csókkal behintett földön idegen kaszál
Ez hát a jelen erdélyi birodalma
Az igazság fogadkozik némán vakon
Sötétítő előtte minden ablakon

Még nem halunk éhen Nem is az a gond
De hont keresünk bújva akár a vakond 
A szabad szó szárnya száz éve ismeretlen
Egyetlen tanúnk Isten az egekben

És annyiban nyugtat hogy terjeszthető
Égve is egyszerű akár a szalmatető
Így imádkozzunk Szárazon vízi malom
Jön a mi időnk nótával Néma cimbalom

Ma már jó szó az is 
ha fennhangon mennydörög
köröttünk tél tavasz 
mert szerelembe öltözött

2020. július 4.

PÁLOSAN SZÉP AZ ÉLET Péter Beáta

Hargitafürdőn, Székelyudvar-
helyen, Csíkszeredában, Csík-
somlyón, Kézdivásárhelyen és 
Marosszentgyörgyön válthattak 
(busz)jegyet a kiállításra az „uta-
sok”, minket Petőcz László, az au-
tóbusz vezetője kalauzolt végig. 

A tárlat nem a rend történe-
ti kronológiáját követi, hanem 
egy-egy fontos pillanatot, mo-
tívumot, személyt emel ki. A 
kiállítás magyar nyelvű, ám 
QR-kódok segítségével, illetve 
vezetőfüzetben tartalmak ol-
vashatók angolul és lengyelül 
is. Képernyőkön végiglapoz-
ható a legdíszesebb magyar 
nyelvemlék, az Országos Szé-
chényi Könyvtárban őrzött Fes-
tetics-kódex, amely a XV. század 
végén készült Nagyvázsonyban. 
Megtekinthető Esztergomi Bol-
dog Özséb számos ábrázolása, 

lapozgatni lehet az 1950 előtti 
és az 1989 utáni pálos élet fotó-
it. Gregorián és barokk stílusú 
zenét lehet hallgatni a Misztrál 
együttes előadásában, imákat, 
verseket, valamint azt a dalt, 
amelyben szinte kizárólag olyan 
magyar települések helynevei 
szerepelnek, ahol egykor (1526, 
illetve 1786 előtt) pálos kolosto-
rok voltak a történelmi Magyar-
ország területén.

A lengyel kapcsolat

Hangsúlyos szerepet kap a kiál-
lításban a lengyelországi Częs-
tochowa, a mai rendi központ 
1382-es alapítása, valamint az 
ott őrzött Fekete Madonna-ikon 
és annak több magyarországi 
másolata, sok mindent megtud-
hatunk a lengyel tartomány 1786 

Magyarország, közöm van hozzád! jelmondattal Bol-
dog Özséb halálának 750. évfordulója alkalmából 2020-at 
emlék évnek szentelték az egyetlen magyar alapítású, az 
egész világon elterjedt férfi  szerzetesrend tagjai. Az emlékév 
rendezvénysorozata a rendalapító ünnepén, januárban kez-
dődött el, ekkor nyitották meg egy buszon a Pálosan szép az 
élet vándorkiállítást is a budapesti Szent István bazilika 
előtt. A busz augusztus végén több erdélyi településen is járt. 

utáni helyzetéről, illetve az 1934-
es magyarországi újraindulásban 
játszott kulcsszerepéről. 

Egy forgatható „falon” ma-
gyar pálos alkotókat mutatnak 
be – írókat, költőket, vagy éppen 
fafaragókat –, mint például a Vi-
tae fratrum szerzőjét, Gyöngyösi 
Gergelyt vagy az 1934-es újrain-
dulás egyik alakját, Gyéressy Béla 
Ágoston atyát, A fehér barát című 
rendi értesítő elindítóját. Köztük 
van Virág Benedek (1752–1830) 
tanár, szerzetes, költő, műfordító, 
történetíró, a magyar ódakölté-
szet első mestere is, akinek gon-
dolata végigkíséri az autóbuszt 
zarándok útján: „Születtem, sze-
rettem hazámat, s dolgoztam 
érte. Ez az én életem története. Te-
gyetek ti is így, tanítsátok utódai-
tokat, s ha ezek is így tesznek, ak-
kor Magyarország boldog lesz.”

De kik voltak a fehér barátok?

Petőcz László „autóbusz-vezető” 
így mondja el a pálosok történetét:

– Boldog Özséb esztergomi ka-
nonokként rangját feladva kezdte 
meg összegyűjteni a remetéket 
Magyarország egyik legszakrá-
lisabb helyén, a Pilisben. Ezek 
a pécsi remeték voltak az elsők, 
akik Boldog Özséb szerzeteshez 
csatlakoztak. 1038-ban a pápa 
egy regnumot íratott részükre, és 
megkaphatták a pálos rend elneve-
zést, illetve a habitust is. A pálos az 
egyetlen rend, amelyek a habitust 
tiszta fehéren hordhatják, ez a tisz-
taságot, az őszinteséget és a Mária 
iránti elkötelezettségüket jelképe-
zi. A pálosok aranykorának első 
időszaka a török időkig tartott, ez-
alatt több mint száz templomot és 
kolostort építettek fel, Magyaror-
szágon és más országokban is ter-
jesztették Remete Szent Pál gondo-
latait. Buda elfoglalását követően, 
1556-ban a pálos rend feloszlott 
és a felvidéki területre szorult, de 
vissza-visszatértek az országba, és 
próbálták az emberekben tartani a 
hitet, hogy lesz még Magyarország 
Mária országa. Nagy Lajos és Má-

tyás király is nagy tisztelői voltak a 
pálos rendi szerzeteseknek. Nagy 
Lajos királyt például Márianoszt-
rán gyógyították a pálos atyák, 
akik ismerői voltak a gyógyfüvek-
nek, az orvoslásnak, így a király 
megígérte nekik, ha lehetőség lesz 
rá, visszahozatja Remete Szent Pál 
ereklyéit Velencéből. Ígéretét be-
tartotta, Budaszentlőrincre szál-
líttatta az ereklyéket. Később a tö-
rökök megrongálták a fedlapot, és 
ez jelzésértékű is volt, hiszen csak 
három darabra tudták összetörni. 
Ebben az időszakban szakadt há-
rom részre Magyarország.

– A pálosok a török időket köve-
tően visszatértek Magyarországra, 
próbálták a pálmafát újra meggyö-
kereztetni és felvirágoztatni. Ami-
kor 1786-ban II. József, a kalapos 
király rendeletet adott ki, misze-
rint a pálos rendet megannyi más 
renddel együtt megszünteti, VI. 
Piusz pápa a częstochowai pálos 
rendet függetlenítette a magyar 
rendtartástól, és így a pálos rend 
meg tudott menekülni a teljes 
feloszlatástól és vagyonelkobzás-
tól. A pálosok 1934-ben térhettek 
vissza Magyarországra. Nagyon 
nehéz volt újraindítani a rendtar-
tást, de mindent megtettek annak 
érdekében, hogy ez sikerüljön. So-
káig sajnos nem tudtak működni, 
1950-ben a kommunista rezsim 
újfent bezáratta a templomokat 
és a pálos szerzetesek nagy részét 

koncepciós perbe fogták, köztük 
Vezér Ferencet is, akit 1951-ben 
kivégeztek. Van még vértanúhalál 
a pálos szerzetesek körében, pél-
dául Fráter György, aki Erdély 
szabadságáért, függetlenségéért 
a török időkben nagyon sokat 
próbált tenni.

Holló, cipó, oroszlán

Arra is választ kapunk, miért 
szerepel a pálosok címerében a 
pál mafa, a holló és a két orosz-
lán. „A holló étellel, cipóval látta 
el Remete Szent Pált, amikor a 
keresztény üldözések során egy 
oltalmazó pálmafa árnyékában 
találta meg a lelki békét, majd 
később, amikor 113 éves korában 
elhunyt, Remete Szent Antalt két 
oroszlán segítette, hogy a sírgöd-
röt megásva tisztességgel elte-
messék. Később Velencébe, majd 
Budaszentlőrincre kerültek földi 
maradványai.”

A kiállítás a pálosok abortusz 
elleni harcáról is szól, és leül-
hetünk a buszban kialakított 
megbékélés pontra is, ahol az 
„Istennel, az önmagunkkal és az 
embertársainkkal való kiengesz-
telődésre” van lehetőség. Meg-
ismerhetjük továbbá a motorke-
rékpálosok tevékenységét, és egy 
kisfi lmben pálos atyák mesélik 
el, hogy a kommunista időben 
milyen volt pálos életet élni.

A pálos alkotók munkásságával is megismerkedhet a látogató

Időutazás. A pálos busz a csíkszeredai Szent Kereszt templom előtt
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ÉVEIM A NAGYVÁRADI 2-ES SZÁMÚ FIÚLÍCEUMBAN

élő történelem

Konfl is és szalmazsák
 

Abban a szerencsés helyzetben 
voltunk, hogy nem kellett felvé-
teli vizsgát tennünk a nyolcadik 
osztályba, jelentkezhettünk bár-
hova. Érdekes, az előző években 
mindig tartottak felvételi vizsgát. 
Én a 2-es számú Fiúlíceumba 
iratkoztam, bentlakást is kértem. 
Nagyvárad akkor még magyar 
ajkú városnak számított. Édes-
apámmal a váradi állomásról 
konfl issal mentünk a Tudor Vla-
dimirescura átkeresztelt Körös 
utcai internátusba. Szalma zsákot 
és zsákvarró tűt is kellett vi-
gyünk, ezekről addig nem hallot-
tam. Az internátus hátsó udvarán 
szalmával tömtük meg a zsákot. 
Voltak, akik már aludtak ilyenen, 
és fi gyelmeztettek, jó keményre 
kell megtömni a zsákot, aztán be 
kell varrni a száját. 

Fiúlíceumunk az egyik legné-
pesebb középiskolának számí-
tott, három párhuzamos nyol-
cadik osztály indult. Bennünket, 
vidéki diákokat több bentlakás-
ban szállásoltak el. A Körös utcai 
internátus a Klasszikus Magyar 
Vegyes Líceum gondozásában 
állt, a vidéki fi úk bentlakására 
szolgált. Iskolánkból ide csak 

mi, a nyolcadik osztályosok ke-
rültünk és a kilencedikesek. A 
tizedikesek és tizenegyedikesek 
más konviktusba kerültek. A 
klasszikus diákok az épület kü-
lön szárnyában laktak. 

Színes, tarka diáktársaság 
gyűlt össze itt az intézetben. Jöt-
tek Nagyszalontáról, Margittáról, 
Érmihályfalváról, Székelyhídról, 
Diószegről, Telegdről, valamint 
a Körös-menti és az Érmellék 
kisebb településeiről is. Szilágy-
somlyóról Simó Bélával, Bucival 
ketten kerültünk ide. Somlyóról 

a legtöbben a közeli zilahi kö-
zépiskolát választották. Zilah 
Kolozs tartományhoz tartozott. 
Most is csodálkozom, hogy tud-
ták elintézni a zilahiak, hogy ná-
luk megmaradjon a gimnázium. 
Gyerekkoromban akkora ellentét 
volt a két város között, ami főleg a 
focimeccseken csapódott le, hogy 
én szüleimmel közöltem: nem 
megyek Zilahra, a csuprosokhoz.

Bentlakási élet

Internátusunkban közös nevelőnk 
volt a klasszikus diákokkal, Tóth 
Bélának hívták. Példásan szervezte 
meg konviktusunk mindennapjait. 
Még tartott a módi, a kisebb diá-
kok tisztelték a nagyobbakat, szót 
fogadtak nekik. Nevelőnk a kilen-
cedikesekből tett naponta felelő-
söket, akik ellenőrizték a szabályok 
betartását. A felelős karszalagot vi-
selt, és akit valamilyen kihágásért 
felírt, annak úszott a vasárnapi ki-
menője. Nem mehetett a városba, 
helyette szigorított szilenciumon 
vett részt, vagyis tanulnia kellett. 

Vasárnap mi nyolcadikosok dél-
után háromtól öt óráig mehettünk 
ki a városba, a kilencedikesek két 
órával tovább, hét óráig marad-
hattak. Reggel hat órakor keltünk. 

Kötelező volt a torna, utána a de-
rékig való mosdás. Az épületben 
levő kantinban reggeliztünk, majd 
a napi felelős vezetésével kettős 
sorokban mentünk az Eminescu 
utcai, mintegy húszpercre levő is-
kolánkba. Egykor az utcát a kiváló 
római katolikus püspökről, Sza-
niszló Ferencről nevezték el, a régi 
váradiak is mindig így emlegették.

Az órák után visszamentünk az 
internátusba, ebéd után követke-
zett a szilencium, vagyis a tanulás. 
Este bennünket, nyolcadikosokat, 
egy-egy kilencedikes kikérdezett 

a másnapi leckékből. Én a nagy-
szalontai Krilek Pityunak adtam 
számot tudásomról. Nagyon jó ba-
rátok lettünk. 

Lefekvés előtt lábat mostunk. A 
napi felelős ezt is ellenőrizte. Eme-
letes ágyakban aludtunk mind-
annyian, egy hatalmas teremben, 
nyolcadikosok, kilencedikesek 
egyaránt, körülbelül negyvenen. 
Én a felső ágyat választottam. Ele-
inte sírás környékezett, amikor a 
hazaiakra gondoltam. Ilyenkor fi -
gyelmem elterelésére magamban 
elkezdtem oroszul számolni.

A Mokos-féle tisztító

Tóth Béla nevelőnk kijelölte a 
szekrényeket. Két diáknak jutott 
egy szekrény. Farkas Tónival, 
nyolcadikos klasszikus diákkal 
osztoztam a szekrényen. Közösen 
vettünk egy tintásüveget, amit 
Tóni véletlenül kiöntött. Lenvá-
szon lepedőink látták kárát. Mi 
nem jártunk úgy, mint Megyeri, 
Petőfi  vándorszínész barátja. El-
vittük tintás lepedőinket a közeli 
Mokos tisztítóba, s láss csodát, 
patyolattisztaként kaptuk vissza. 
Jegyezzem meg, a Mokos család 
egyik férfi tagja országos kosár-
labda válogatott volt, jóval előt-
tünk végzett fi úlíceumunkban. 
Büszkék is voltunk rá. 

Elég az hozzá, nemcsak én vol-
tam eleinte szomorú amiatt, hogy 
elkerültem a meleg szülői ház-
ból, Tóni barátom is búslakodott. 
Egyik vasárnap délelőtt sírva kérte 
látogatóba érkezett édesanyját, vi-
gye őt haza, nem akar itt maradni. 
Édesanyja vigasztalta, nem vitte 
haza, és jól tette. Farkas Tóni kitű-
nő orvos lett, sokáig a Felix-fürdő, 
Erdély legnagyobb gyógyfürdője 
főorvosi tisztjét töltötte be.

Sárvári és a többiek

Hozzám édesapám jött látoga-
tóba, s vitt el 1952 októberének 
egyik vasárnapján, roppant nagy 
örömömre, egy kettős focimér-
kőzésre. Először a B-ligás, má-
sodosztályban játszó Törekvés 
[Metalul] játékosai futottak ki a 
gyepszőnyegre. Örömmel fi gyel-
tem Spielmann [Sárvári] Ferenc 
játékát. Tagja volt az 1944-ben 

magyar bajnokságot nyert Nagy-
váradi Atlétikai Club, a híres 
NAC együttesének és az 1949-
ben román bajnok Nagyváradi 
Haladás csapatának. Hétszeres 
magyar- és tizenegyszeres román 
válogatott volt. A fő találkozóra, 
az A-ligás, 49-es román bajnok 
Haladás mérkőzésére megtelt a 
stadion, több ezer néző magyarul 
biztatta a többségében magya-
rokból álló csapatot. Nagy fi gye-
lemmel kísértem a jobbszélső 
Demjén Öcsi játékát, aki isko-
lánk XI. osztályos diákja volt. A 
kapuban Jank Ferenc röpködött 
a lövések után. Nem gondoltam, 
hogy néhány év múlva kiváló és 
szeretett főnököm lesz. A mérkő-
zés után a város központjában, a 
Szedosz vendéglő előtt sok száz 
szurkoló tárgyalta a mérkőzés 
eseményeit. Másnap a főutcai 
Sportüzlet kirakatában magyar 
nyelven jelent meg a beszámoló 
a meccsről, fényképfelvételek kí-
séretében. Megemlítek még egy 
sportvonatkozású eseményt. In-
ternátusunkban nagyszalontai 
kollégáink nagyon büszkék vol-
tak, hogy az Aranycsapat kapusa, 
Grosics Gyula szalontai lányt vett 
feleségül. Az esküvői fényképet a 
Körös-híd melletti fényképész ki-
rakatában csodáltuk meg.

Foci a szünetekben 

A nyolcadik osztályban az első 
negyedév vízválasztó volt. Aki két 
vagy több tárgyból megbukott, azt 
kizárták az iskolából. Osztályunk-
ból is többnek távoznia kellett. Szo-
morúságom hamar elmúlt. Vasár-
naponként Bárdos Jóska bácsiék, 
távoli rokonaink gyakran meghív-
tak ebédre. Náluk az otthon mele-
gét érezhettem. Piri néni nagyon 
fi nomakat főzött, roppant ízlettek 
sültjei, amikhez a krumplipüré 
mellé kompótot társított. Azt is 
szerencsének mondhatom, hogy 

iskolánknak nagy udvara volt, 
szünetekben nyugodtan focizhat-
tunk. Minden osztályt háromtagú 
csapat képviselt, a miénkben én 
is játszottam. Osztályrangadóra 
is sor került, váradiak az intrisek 
ellen. Kispályás focit játszottunk 
két ököl nagyságú gumilabdával 
a többi osztály ellen. Osztályunk 
csapatában a legjobb focista, a 
nagyváradi Székely Gyula már a 
Haladás ifjúsági csapatában ját-
szott, Lónak becéztük magas ter-
metére való tekintettel. Télen, az 
órák közötti szünetekben Gyula 
kezdeményezésére legtöbbször 
huszonegyet játszottunk, ő tartot-
ta a bankot. Nagymestere volt a 
puskázásnak, szerinte azért, mert 
bal kézzel írt. Akkor még nem ka-
merázták be a tantermeket.

Az igazi pedagógus

Nyolcadikban osztályfőnökünk, 
a természetrajzot tanító Béczy 
Tamás olyan volt, mint egy jó 
édesapa. Kitűnően zongorázott. 
Az egyik legkedvesebb tanárom, 
Tátray Barna megszerettette 
velem a francia nyelvet. Az iga-
zi pedagógust róla mintáznám. 
Ragyogó, szeretetet sugárzó 
szeme tiszteletet parancsolt. 
Viselkedésre is tanított. So-
kat beszélt nekünk Párizsról, a 
Louvre Múzeumról, a Sorbonne 
Egyetemről, ahol diákoskodott, 
tőle hallottam, hogy Ady Endre 
Harc a Nagyúrral című versét 
a híres francia szobrászművész, 
Auguste Rodin A gondolkodó 
elnevezésű, nem kevésbé híres 
szobra ihlette, amit nagy költőnk 
Párizsban megcsodált. Tátray 
tanár úr humorral fűszerezte 
óráit. Egyik-másik osztálytár-
sam a que francia kötőszócskát 
kűnek olvasta, kö helyett. Az 
osztály nagy derültségére ilyen-
kor mosolyogva rászólt a diákra: 
„Fiam, ne úgy olvassad, mert 
az segget jelent.” Laczka Ágnes 
számtantanárnőnk nem sokkal 
volt idősebb, mint mi. Nálunk 
kezdte pályafutását. Szelíd, ked-
ves arcára szívesen emlékezem. 
Néhány váradi osztálytársam 
rossz vagányságból többször 
szemtelenkedett vele, kihasznál-
va tapasztalatlanságát. Az egyik 
zsilettpengét szúrt a padba, azt 
pengette. Előfordult, hogy ta-
nárnőnk sírva hagyta el az osz-
tályt. Ilyenkor aztán bejött Péter 
Sándor történelemtanárunk, jól 
letolta az osztályt. Tanárnőnk-
nek tanulságos volt ez az év. A 
következő tanévben áthelyezték 
a lánylíceumba, megtanult fe-
gyelmezni, szigorúnak mondták 
lányismerőseink.

Érettségi tablónk 1955-ből

Az 1949-ben labdarúgó román bajnok Nagyváradi Haladás 1954. évi törpecsapata, melynek csapat-

kapitánya voltam. Balról jobbra: Nádudvary György, Simó Béla, Tötös Lajos, Mészáros Miklós, Acstalán 

János. Farnas Sándor, Szilágyi Lajos, Ádelmann Tibor, Nagy Vince, Debreczeny Zoltán, Juhász Béla

Kicsengetési kártyán
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Nádudvary György

Szilágysomlyón 1952-ben végeztem el a 7 osztályos elemi isko-
lát. Városunk Bihar tartományhoz tartozott. Abban az időben 
csupán Nagyváradon, a tartomány központjában működtek 
középiskolák. Nagy volt a választék magyar nyelvűekből is, 
kitűnő szaklíceumok léteztek: fémipari, pénzügyi, egészség-
ügyi. Elméleti líceumnak számított a leány- és a fi úlíceum, va-
lamint a klasszikus líceum. Előbbieknél a reál tantárgyakra 
helyezték a hangsúlyt. A klasszikus líceum fi lológiai jellegű 
volt, latin és görög nyelv is szerepelt a tanrendben, együtt ta-
nultak a leányok és a fi úk. Tanítóképzőbe is lehetett menni.
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könyvkalandok

ÍGY ÉLT PASTEUR. ÉS AZ ÁZALÉKÁLLATKÁK

Bálint Tamás (1985, Székelyudvarhely) költő, közgazdász
Borcsa Imola (1990, Kézdivásárhely) író, gyógyszerész
Bölöni Domokos (1946, Dányán) író, szerkesztő
Czegő Zoltán (1938, Bukarest) költő, író, újságíró
Duma-István András (1955, Klézse) költő, író, művelődésszervező
Farkas Árpád (1944, Siménfalva) író, költő, műfordító
Gerencsér Anna (1994, Budapest) író
György Attila (1971, Csíkszereda) író, újságíró, szerkesztő
Izer Janka (1996, Budapest) író, költő
Kozma Attila (1977, Kovászna) színész, humorista
Miklóssi Szabó István (1977, Sepsiszentgyörgy) író
Nádudvary György (1939, Kapuvár) jogász
Péter Beáta (1982, Csíkszereda) teatrológus, újságíró, író
Szakács István Péter (1957, Székelyudvarhely) tanár, író, publi-
cista, irodalomtörténész
Szilágyi-Nagy Ildikó (1978, Veszprém) író, szerkesztő
Szondy-Adorján György (1971, Csíkszereda) költő, író
Varga Melinda (1984, Gyergyószentmiklós) költő, szerkesztő
Zorkóczy Zenóbia (1971, Székelyudvarhely) színésznő, előadóművész
Zsidó Ferenc (1976, Székelyudvarhely) író, szerkesztő, műfordító, 
tanár, néprajzkutató

Lapszámunkat László Hajnalka (1983, Csíkszereda) képzőmű-
vész, tervezőgrafi kus alkotásaival illusztráltuk.

LAPSZÁMUNK SZERZŐI

Kíváncsi természettel szület-
tem, büszke vagyok rá, hogy alig 
öt évesen megrázott a villany 
(szöget és csavarhúzót dugtam 
a konnektorba), hatéves korom-
ban az egész lépcsőházban ki-
vertem a biztosítékot. A fentebb 
említett lakáségetés tíz éves ko-
rom körül történhetett, amiért 
a Pasteur-könyvet teszem fele-
lőssé, amely valami elképesz-
tő módon felgyújtott. Ártatlan 
gyermekek lelkét mérgezni 
kémiával, biológiával, kérem-
szépen… rávenni őket, hogy az 
iskola kémialaborjából kémcsö-
veket, Bunsen-égőket lopkodja-
nak halomra, és addig sírjanak 
a szüleiknek, amíg mikrosz-
kópot nem vásárolnak nekik. 
Egy befőttesüveget drótoztam 
teraszunk korlátjára, vizet, szé-
naszálakat, kevés húst tettem 
bele. Hónapokig tenyésztettem 
ott az ázalékállatkákat, mik-
roszkóp alatt tanulmányoztam 
őket. Híre is ment a szomszédok 

között, hogy valami boszorká-
nyosságot művelek, még szeren-
cse, hogy a szekuritáté be nem 
törte az ajtónkat, mert a dikta-
túrában az ázalékállatkák te-
nyésztése is szigorúan tilos volt. 
Mint úgy általában mindené, a 
jó pártállomány kivételével.

A lakáségetésre úgy került 
sor, hogy mindenféle alkímiai 

kísérletet végeztem. Különfé-
le gyógyszereket, egészségügyi 
szeszt, mosószereket vegyítet-
tem össze az iskolából elcsent 
kémcsövekben, alája helyeztem 
a Bunsen-égőt, s mire észbe kap-
tam, egy kisebbfajta robbanást 
idéztem elő a családi büszkeség 
egyik tárgyán, a lakkozott össze-
csukható ebédlőasztalon. Apám 
rémülten rohant be szobámba, 
aztán másodszor is, egy vödör 
vízzel. Lángolt az asztal, foltosak 
lettek a falak, újra kellett feste-
ni a szobát. Az okító szándékkal 
kapott atyai pofonok emlékét 
büszkén őrzöm mind a mai na-
pig; azóta tudom, a tudományért 
meg kell szenvedni.

Az 1972-ben indult soro-
zatnak mintegy hatvan köte-
te jelent meg 1994-ig. Gyűjtők 
körében most is népszerűek a 
jellegzetes piros-fekete-fehér 
kemény kötéses könyvek, me-
lyek azért születtek, hogy ol-
vasmányos módon az általános 
műveltséget gyarapítsák (némi 
politikai felhanggal, például az 
Így élt Lenin kötetben vihogni 
való nagy hülyeségek vannak). 
Óriási előnyük, hogy képekben 
gazdagon illusztráltak, jókora 
részüket komoly szakemberek 
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Miklóssi Szabó István

léghajó
Gerencsér Anna Az angyalcsinálók

Mártonné – a doktorné, ahogy 
nevezik – a földszinten, az ut-
cára néző lakásban lakik, ahol 
narancssárga függöny zárja ki a 
lakásból a körút felvillanó képeit. 
Néha lányok kopognak be hozzá, 
s ilyenkor Mártonné rendezett, 
tiszta kis előszobán át kalauzolja 
be őket a nappaliba, virágos huza-
tú fotelba ülteti őket, és egy csésze 
forró gyümölcsteát ad a kezükbe. 
Mondd el, bogaram, hogy esett. 
És elcsipogják félénk madárhang-
jukon: én így, és ő úgy, és ez a vége. 
Mi lesz otthon? Mártonné pedig 
megveregeti a vállukat, megsimo-
gatja fényes hajukat, és csupán a 
dátumot kérdezi: – Mikor? 

Aztán kis dobozban fehér tab-
lettát ad nekik, mely kereken 
és rosszindulatúan lapul a fólia 
alatt, lenyelhető akár egy korty 
teával is, mert oly könnyű, mint-
ha nem húzná lefelé egy sosem 
volt élet súlya. Vagy ha túl késő, 
csak egy cetlit nyom a kezük-
be: jöjjön vissza ekkor a doktor 
úrhoz, és ne aggódjon, minden 
rendben lesz.

Ha valaki továbbmegy a hám-
ló falú boltív alatt, el a Márton-
né ajtaján lógó kis koszorú előtt, 
végig a kopogó, sárga kockakö-
veken, az udvar túlsó végében, 
a homályos lépcsőházban bal-
oldalt kopoghat be Huszárné-
hoz. Hozzá többnyire középkorú 
asszonyok jönnek, akik mögött 
hosszú, súlyos árnyék lebeg, 
mint valami fekete szárny, s 
keserűen, már-már gyűlölettel 
nézik a Mártonné lábtörlőjén 
topogó, kezüket tördelő leányo-
kat. Huszárné nem szól semmit, 
mikor ajtót nyit, csak némán 
beinti az asszonyokat, s átvezeti 
őket a rendezetlen halmokban 
álló régi könyvek, párnák, kötött 
pokrócok, újságok és fonalgom-
bolyagok halmain. A nappaliban 
aztán leülnek, és Huszárné nem 
kérdez semmit: csendes, szelíd 
hangján csak akkor kezd beszél-
ni, ha az asszonyok elmondták 
a magukét. Később senki nem 
tudja felidézni, pontosan mit is 
mond neki, de hangjában gyer-
mekhangú búcsúk visszhangoz-

nak, s szavai dallamára apró 
szárnyak nyílnak és csukódnak 
odafenn, apró kezek kapaszkod-
nak a felhők szélébe, s intenek 
az odalent maradtaknak. Az 
asszonyok ilyenkor rendszerint 
sírnak. Néhányan képet vesznek 
elő, hogy megmutassák Huszár-
nénak, s a fotópapíron láthatat-
lanul bomlanak ki a szárnyacs-
kák, s keretezik vigasztalóan a 
sosem változó, nevető kis arco-
kat. Aztán az asszonyok elmen-
nek, s az árnyék, mely vállukon 
ül, egy kicsit haloványabb, egy 
kicsit kisebb, mint mikor be-
mentek, akár el is lehet hinni, 
hogy apránként elfújja a szél, s 
egy nap végre eltűnik.

Huszárné és Mártonné néha 
találkoznak az udvaron, de so-
sem néznek egymásra. Azt azon-
ban mindketten hallják, ahogy 
odafenn halkan suhognak a pa-
rányi szárnyak.

GERENCSÉR ANNA 1994-ben született Budapesten, és az ELTE 
jogi karán végzett. Az irodalom, a rajz és a csokoládé a szenvedélye, 
de minden érdekli, amiből ötletet lehet meríteni az íráshoz. Gyer-
mekkora óta ír, elsősorban fantasztikus vagy rémisztő történeteket. 
Több novellája és esszéje is megjelent a (magyarországi) Előretolt 
Helyőrség, a Kortárs és a Napút folyóiratokban. Az ajtó másik ol-
dalán című kötete az Előretolt Helyőrség Íróakadémia Enumeráció 
sorozatában jelenik meg hamarosan. A közölt írás is a kötet része.

Vannak könyvsorozatok, melyek képesek örök nyomot 
hagyni az olvasóban. Így jártam én is a Móra Ferenc 
Könyvkiadó Így élt… sorozatával, melyből elsőként a Ha-
lász Zoltán által írt Így élt Pasteur jutott el hozzám. Elol-
vasása oda vezetett, hogy majdnem sikerült fölgyújtanom 
a lakásunkat.

írták (erdélyi vonatkozású a 
Mikes Kelemen-kötet, melyet a 
téma szakértője, a Sepsiszent-
györgyön élő Veress Dániel – 
Veress Gerzson költő apja – írt). 
Egy olyan korban, amikor nem 
volt internet, Wikipédia stb., 
igazi kincsesbányát jelentettek. 
Gyakorlatilag az összes fonto-
sabb történelmi, klasszikus iro-
dalmi, tudományos, művészeti 
személyiség megjelent a soro-
zatban (Napóleon, Garibaldi, 
Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, 
Petőfi  Sándor, Newton, Leonar-
do da Vinci, Marco Polo, Magel-
lán). Kőrösi Csoma Sándor 
életrajza akkora hatással volt 
rám, hogy tüstént vándorbotot 
ragadtam volna, ha a vándor-
élet viszontagságai (és az apám) 
nem riasztottak volna vissza az 
őshaza keresésétől. 

Úgy-ahogy ezek a könyvek is 
bejutottak a kommunista Ro-
mániába, a szigorú cenzúra el-
lenére. Persze üzletben hiába 

kereste a vásárló. Kérem, eze-
ket a könyveket cserélték. Nem 
csak más könyvvel, hanem to-
jással, krumplival, kávéval, ci-
garettával stb. Egy-egy könyv 
elolvasására feliratkozott az 
egész lépcsőház; minden való-
színűség szerint a Szekuritáté 
tudott erről.

Napjainkra már megkopott 
az Így élt… sorozat patinája. 
Egyrészt nincs akkora szük-
ség rá, másrészt néhány kötet 
szocialista felhangja, no meg a 
pontatlanságok sokat rontot-
tak a megítélésén. Az azonban 
bizonyos, hogy a maguk idejé-
ben ezek a könyvek számtalan 
olvasónak nyújtottak feledhe-
tetlen perceket, befolyásolták 
az életüket, pályaválasztásu-
kat. Mi sem bizonyítja ezt job-
ban, hogy mikor egyik fiatal 
ismerősömnek mondtam, mi-
ről készülök írni, küldött egy 
fotót, melyen a sorozat hat pél-
dánya jelenik meg…
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Gabrielle d’Estrées And One Of Her Sisters - 2011 (Gabrielle d’Estrées és egyik húga)
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TEODORIK CSATÁJA A HAVASIAKKAL* Duma-István András

Azt mondják, hogy réges-régen, még 
mielőtt András apostol idejött volna 
hozzánk, a magyarok egyetlen Istenben 
hittek, és a természet törvényeit Isten 
törvényeinek nevezték. Hát ami igaz, 
igaz, akár a hun ősapáink, akiktől szár-
maznak a csángók, akár a kunok, be-
senyők vagy a magyarok rokonságának 
más népe, mind ugyanazt az Igaz Istent 
imádták. 

Azt mondják az öregek, hogy az Igaz 
Isten törvényeit tartották be az ideva-
lósiak, és bizony a keresztény püspök-
ségek előtt itt az igaz istenhitben éltek. 
Eltért ez a keresztény hittől? Nem tud-
juk, de az idevalók néha ma is emlí-
tik, hogy sokan hamis Istent imádnak. 
András apostol után jöttek aztán a té-
rítők, és így nagy részünk a keresztény 
hitet vette át. 

Mikorra tehető ez, nem tudjuk, de egy-
szer idejött hozzánk egy Teodorik neveze-
tű ember (mások Teodoréknak mondták), 
a keletiek híres vezére. Az itteni vezetők 
nagy szeretettel fogadták őt, mondván, 
ha megsegíti őket abban, hogy az ősi, 
egy Igaz Istenben való hitüket megtart-

hassák, cserében ők is segítenek neki. 
Elmondták Teodoriknak, hogy a hava-
sokban élő testvéreik közé berontott egy 
új vallás, és most őket fenyegeti. Ha Teo-

dorik segít, hogy együtt visszatérítsék a 
havasokban lévőket az igaz hitre, akkor 
jótett helyébe jót várj.

Jól van, Teodorik elment, s egyszer 
a sok itt lakó magyar hallotta, hogy egy 
nagy hadsereg közeledik. Teodorik volt 
az, a seregével. 

Akkortájt már, bízva a nagy vezérben, 
az idevalósiak apróbb támadásokkal 
gyengítették a havasiakat. Az itteniek 
és Teodorik ekkor együtt harcra keltek, 
és jól elverték a havasokban élő, új hitet 
imádó magyarokat. Az a hír is járta, hogy 
egy havasi faluban pár ember azt mondta 
a keleti vezérnek, hogy áttérnek a keletiek 
keresztény hitére, és megtagadják az Igaz 
Istent. A keleti vezér tudta, mi folyik, és 
azt mondta:

– Aki nem tartja meg az igazi hitet, az 
keresztény se tud lenni, és nem érdemli 
meg az életet. – Így hát ezeket mind elí-
télte a vezér.

A keletiek aztán lassan meg gyengültek, 
a havasok között élők pedig nem felejtet-
ték el a vereséget, és hogy kik miatt tör-
tént az egész. Seregben keltek át, jöttek a 
havasokon, és amilyen verést kaptak, két-

szer annyit vissza is adtak a bent élőknek. 
Majdnem népirtásra tértek, de rájöttek, 
hogy az ők havasi vallása és a síkon élőké 
is az egy Igaz Istenben való hitet hirdeti, 
csak másképp. 

Később mind az idevalók, mind a ha-
vasiak elfogadták a kereszténységet, 
azután pedig újabb és újabb püspöksé-
gek jöttek létre Moldvában. Ezek is egy 
idő után elfelejtődtek addig, ameddig a 
Jász városban levő püspökség újra össze 
nem fogta a nép magyar nyelven beszélő 
részét.

Ezek után sok minden történt, de azt 
mondják, hogy akik menekülni akartak 
a havasokból, csakis a testvéreiknél, 
azaz nálunk kaptak menedéket, és ez 
ma is így van.

*Édesapám, Duma-István Márton el-
mondta nekem először óvodás korom-
ban 1960 körül, utána pedig többször 
is ő vagy a vele egykorú Farkas Mi-
hály, valamint a forrófalvi/nagypata-
ki Benke család több tagja (nagyma-
mám, Benke Katalin; Benke Márton és 
György Antal).
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1 vastagabb vesszőjű
2 hársfa
3 Szajkó, ebből is kétféle van: színes és fekete.
4 Más néven fürgemadár vagy császármadár. Pörögve repül, 13 tojást rak le, a 
fi ókák hasonlóak a tyúk csibéihez.
5 gólya
6 őz
7 hegyekben élő, kétszarvú zerge
8 szarvastehén
9 nyúl
10 Ürge vagy földi kutya. A cenke itt nem a kiskutyára utal, hanem az állat ki-
csinységére.
11 zokni
12 Ezek olyan vízforrások, amelyeket fatörzsből készült hordóval védenek. Fene-
ketlen faedényt vájnak be a forrás köré.
13 cserépfazék
14 A kályha előtt (ami nálunk szóba), van egy kiemelkedett töltés, ahová a kály-
hából előrehozzák a szenet (itt fém).
15 fával erősített barlangok
16 a juhászat főgondozója, sokszor táltos
17 juhászat
18 Most is így nevezik azt, ahová kápolnát emeltek a menekülők, a sebesültek és 
a járványban szenvedett halottak emlékére.
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Nagymamám, Benke Katalin 
halálakor az egész rokonság ösz-
szegyűlt Klézsén, Benke György, 
nagymamám testvére pedig me-
sélni kezdett a gyermekeknek, 
akik a sutúból bámulva hallgatták. 
A családtagok a beszédit mindig 
kiegészítették, ők forrófalviak vol-
tak: Benke, Krestyán, Katyor-Bá-
lán, Pajtás, Antal, Duma Salamon 
és más forrófalvi rokonok, akik a 
halottas házhoz jöttek. A felnőt-
tek is örvendezve hallgatták, hisz 
a klézseiek jó része Forrófalváról 
szármozott.

Ahol ez a történet kezdődött, 
azt a helyet egy ideig Besenyőor-
szágnak nevezték, később Kun-
országnak, aztán ez a rész Mol-
dova szíve lett. Abban az időben 
északról déli irányban, a Besz-
terce folyó Szeretbe ömlésinél, az 
északabbról érkezett szent folyó 
végtelen szerelmes áradatánál, 
amit Szeret folyónak neveztek el 
az emberek, mély magvú, örök 
erdők feküdtek. Fűz és más ló-
dzás1, fás növények voltak a víz 
szélén, a Szeret folyó jobb és bal 
oldalától távolodva nyárfák borí-
tották a helyet.

Dél felé tartva, a bal oldalán, az 
erdő dombos oldalain dió és szá-
dop2 termett. Jobb oldalán a nyár-
fák mellett a dombokon nyír gya-
rapodott, bik, gyertyán, rakattya, 
égerfa, mogyoró annyi volt, hogy 
a mókusok nem tudták felszedni.

A legszebb és legkülönlegesebb 
madarak éltek itt: sajkó3, cinege, 
veréb, szarka, mogyorósi tyúk4, 
vadréce, vadlúd, katrincás gém5 
és más gémek.

Az emberek kisebb-nagyobb 
állatokra vadásztak: vadkecské-
re6, fekete kecskére7, erdei vadü-
nőre8, bölényre, fi lesre9, bundás 
földi cenkére10, aminek bőréből 
karcunt11 csináltak, a húsát pedig 
gyógyításra használták.

Na, hát ezek az emberek a fü-
zesek melletti erdők tisztásainak 
mélyén éltek, ahol budinokat12 
tettek az ásott kutak és források 
köré. Ezeknél a forrásoknál ké-
szítették a csiprokat13, nyilakat, 
íjakat és a mély kova-gödröket, 
ahol fémet olvasztottak. A kova 
sutúkba14 fémet eresztettek, eb-
ből aztán fejszét, nyílhegyeket, 
kardot, üstöt és más eszközt ké-
szítettek. Ilyen kis erdei tisztá-
sok több helyen is voltak a Szeret 
folyó két oldalán, mint a későb-
biekben a magyar Bakó városa 
mellett, Klézse falujának alsó 
részén lévő Buda, amelynek neve 
a budinokból származik, hisz 
itt ilyen védett források voltak. 
Ugyanez volt a rekecsini völgy-
ben is, és sok más helyen.

Ezek a helységek a völgyben jól 
megvoltak, mégis a hegyekben 
mindegyiknek megvolt a földbor-
dés15 menekülőhelye. A völgyben 
elhelyezkedő kis falvakban fahá-
zak voltak, szalmával, náddal vagy 
zsindellyel fedve, a hegyen pedig 
barlangokban kialakított menekü-
lőhelyek. Itt tárolták az emberek a 
plusz terméket a menekülésre, ha 
a völgyi falvakat megtámadták. 
Addig is a hegyen bácsok16 voltak a 
rendes esztenáknál17.

Forrófalva eredeti nevét nem 
ismerjük, a régi helye a forrófalvi 

kápolna mögötti dombon túl ta-
lálható, ami az északi hegy alatt 
van, az úgynevezett kutaknál. 
Itt helyi emberek éltek, magya-
rul beszéltek, magyar hagyo-
mányaik voltak. Akkor, mikor 
Nagy-Magyarországon felfordult 
a világ, és több vallásba szakad-
tak a népek, errefelé vándoroltak 
a huszita magyar hívek. Ők talál-
koztak a völgyi falvakban élők-
kel, és itt bujdostak. Ekkor egy 
Fárró nevezetű ember birtokot 
kapott István vajdától. 

Később aztán újra menekülő-
ket kellett fogadni a barlangos 
menekülőhelyre, hisz ők is rokon 
népek voltak, a székelységből jöt-
tek errefelé. Így a hegyet, ahová 
először megérkeztek, Csicsol-
nak18 nevezték.

A sok népesedés miatt jár-
vány tört ki, de, hogy ne bete-
gedjék meg az egész népesség, a 
hegyen csak pár beteg maradt, 
a többiek a mai Forrófalva falu-
jában telepedtek le.

Amint a nép meggyarapodott 
– hisz munkás és eleven nép volt 
–, az erdőket levágták, és nagy-
birtokosok lettek. Sok munkásra 
volt szükség, jöttek még az északi 
Szabófalva, Berendest falvakból.

– Lehet tudni, mikortól volt 
a falu? – kérdezte az egyik vé-
nebb ember.

Erre Benke György, a mesélő a 
következőt mondta:

– Elvesztek a régi falvak ne-
vei, hisz azokról soha senki se 
írt, és ha írtak is, a későbbi vaj-
dák nem említették ezeket. A 
falvak újabb neveket kaptak, a 

régebbiek közül is pár megma-
radt, mint itt Klézsén is, Buda 
és Tyúkszer. Mégis Klézse lett a 
falu hivatalos neve, csak a nép 
emlékében maradnak meg a ne-
vek, ahol megmaradnak. 

Benke György aztán hozzánk, 
a gyerekekhez fordult, és így 
folytatta:

– Ti ne felejtsétek el, hogy 
ez a föld a miénk. Klézse és 
Forrófalva rokon nép, és ösz-
szeházasodott. Mindkettőben 
magyarfajta népek éltek, és 
mindkettőnek a története elvész 
az idők mélységében. Senki és 
semmi az égvilágon nem tudott 
rosszat tenni nekünk. Most két 

nyelven is beszélünk, az oláh 
nyelvet tanuljátok az iskolában, 
de a többit se felejtsétek el, hisz 
itt, ebben a faluban ugyanúgy 
tanítanak az idősebbek, mint 
más falvakban.

*

Édes, szép mesék voltak ezek, 
de akkoriban már sok gyerek 
unta, mert rövid kis története-
ket tanultak az iskolában, és le-
nézték népük bölcs és értelmes 
legendáit. Talán még vagyunk, 
akik nem felejtettük el ezeket, és 
ha most van lehetőség a feledés 
végén, úgy vélem, le kell írni.
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