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A 2020-as év vége felé, mikor az 
ember a Megváltó születésére 
készülődik (dehogy erre: a kará-
csonyra gondol, kisbetűvel, az aján-
dékokra, miket muszáj megvenni), 
egy kicsit elszomorodom. Anyám 
meghalt 88 évesen, és ezzel mintha 
megszűnt volna az a fajta ráhan-
golódás, amit csak ő tudott megte-
remteni, mikor még ereje teljében 
volt. Pedig szegény már réges-rég 
nem ünnepelt úgy igazából.

Mennyire készülődtünk egy-
kor mi Jézus születésére! Mert a 
Megváltó nemcsak elhozta a bű-
nöknek bocsánatát, de össze is 

gyűjtött minket. Karácsony után 
következett a disznóvágás, mely-
re összejött a család, a szomszé-
dok, mint egy különleges, ég alat-
ti templomba, és mi is mentünk 
mindenhova, ahol úgy érezték, 
még hozzájuk tartozunk. Ez a 
család a testvéreket – az én nagy-
nénéimet, nagybácsijaimat –, 
ritkán az unokatestvéreket jelen-
tette, de ott volt például nagya-
nyám legfiatalabb testvérének 
a családja is. Szép, nagy, vegyes 
közösség voltunk, akik decem-
ber végétől január közepéig mind 
csak vágtuk a disznót, s heten-

te egyszer-kétszer gyújtottuk a 
perzselőszalmát, amely mellett 
oly jól lehetett hajnalonta mele-
gedni. No meg lábatlankodtunk 
s nyeletlenkedtünk mindenfelé: 
a férfiak az asszonyok, az asszo-
nyok a férfiak, a gyermekek a fel-
nőttek mellett, s aztán valahogy 
délre mégis meglett az agyas le-
ves, estére pedig a kolbász és a vé-
res hurka. Naná, hogy mikor ez a 
kisebb hadsereg leült a szomszé-
doktól kölcsönkért, szépen meg-
terített asztalokhoz, a fél disznót 
felette – de érdekes módon ezen 
senki sem bánkódott, mert tudta, 

hogy a koppra jön a hopp, a böjtre 
pedig a bőség – és most a bőség 
ideje van. A vacsora végén pedig 
mindenki kapott disznóköltséget, 
úgyhogy következő hétre megvolt 
az étel.

(Apropó, talán mi vagyunk az 
egyetlen nép, a székely, mely kita-
lált egy külön szót is a disznóvá-
gáskor elviendő ajándékra: itt van 
egy kis kóstoló, tessék, a „költsé-
gek”, a segítség fejében. Bizonyí-
téka ez annak, hogy réges-rég óta 
vágjuk a disznót és adjuk a költ-
séget, amivel nemcsak másokon, 
hanem magunkon is segítünk, 

hisz ugyanazt visszakapjuk, fris-
sen, egy-két hét múlva.)

Ma már nemcsak anyám átlép-
te miatt elképzelhetetlen egy ilyen 
disznóvágás-sorozat. Hanem azért 
is, mert a vírus folytán távolságot 
kell tartani, másképp a rend fura 
urai rabszállító kocsikkal visznek 
el. Bűnt elkövetni nem szabad!

… Már kilenc hónapja, de iga-
zából legalább húsz éve építjük 
le emberi kapcsolatainkat. Vajon 
marad-e még erőnk úgy ünnepelni 
majd egyszer a karácsonyt, hogy 
az ne csak az egyéni megváltásról, 
hanem a közösségről is szóljon?

Mintha csak a vasorrú bába
öltözne be vasemberruhába

A távolabb sarjadó fű zöldebbnek hat
sokkal, mint a talp alatti,

látszik utólag a völgy fele haladva,
hol ösvények szelik a mezőt

– emlékek fonala, és már nincs,
ki rendet vágna benne. Valaki.

Vasúton a párhuzamos sínek
problémája kísért,

tutajon kapálózva megszokás
a gyomorideg.

Elhúzni innen csakis
sportautóval kell/lehet,

melyről érdemes leütni
a visszapillantó tükröket,

mert a kilométerkövek hátán
is felsejlene, amit tudunk:

ott van a legnagyobb béke néha,
ahonnan elindulunk.

MEGVÁLTÁS ÉS DISZNÓVÁGÁS Sántha Attila
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Zorkóczy ZenóbiaSZEMÜVEG MASZKKAL

ZUVAT Simon Márta
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– Háló, magok-e azok, akik azt 
a ’zújságot írják, ami nekem es 
jár? No, ha igen, Trézsi vagyok a 
Zújútról, s ha meghallgat a ’zíró-
né, elmondok magának valamit, 
ami nálunk történt, s kicsit hátha 
kacag rajta ez a jedett, bérekesz-
tett nép. Én mondom, maga osz-
tán tegye, vegye, forgassa, csak 
a végire írja oda, hogy Trézsi 
nénitől hallotta. Ez fontos, met 
megvénültem, de a nevemet a 
’zújságba eccer se láttam. Osz-
tán ejsze a gyászjelentést valami 
fiatalkori fénképpel kitetetik, ha 
meghalok, de akkor mán mind-
egy lesz, hibát se keresek benne. 

No, szavamot ne felejtsem, el-
mondom gyorsan a történetet. 
Ahajt a szomszédba, rajtunkon 
féjel lakik egy ügyes legénke, aki 
(mind a mostani fiatalok) elment 
németbe pénzt gyűjteni. Mikor 
a tavasszal ez a kuvikosság elin-
dult, ő es hazajött. Igen, de ide-
haza a szereteje megunta, hogy 
feszt odavan, s ejsze azt a júrót 
se küdte neki, amit megígért, 
(valami fájin dolog lehet az, ha 
szeretik a leányok), s keresett 
magának más nyakabelit. 

Megbúsult a szegény legé-
nyecske erőst, s egyedül es vót 
feszt, met a zannyáék béjárnak 
a városba dógozni, s gyakran 
kezdte a flakonyok szádát csókol-
gatni. Eccer – eppe ment odale a 
kicsibótba italétt – előtte vót a 
maszkéta, met csak úgy lehetett 

s lehet bótba menni, s amíg ott 
ádázódott, hát jő bé a bótba egy 
csinoska fehérnép, a haja olyan 
kendermagos vót, mostani di-
vatos, kapisonos lila szetterbe 
s piros virágos stressz vaj reccs 
– mit tudom én, hogy mongyák 
– nadrágja vót nekije, s esment 
hímzett rezedavirágos maszk az 
orra előtt. 

A legénke kisuvatt – met sokan 
nem lehetnek odabé a bótba, ez 
a rendelkezés –, de odaki meg-
várta a fehérnépet, ügyesen ka-
ronfogta, s vezette magával. Az 
egy cseppet se kapálózott, úgy 
ment vele, mintha megbeszélték 
vóna. Hanem mikor ehherré fel-
értek, ahol a csóró lakik, béértek 
a kapun, s a fehérnép lekapá a 
maszkot a torta elől, a legénke 
kife héredett, s olyan gyorsan 
kezdett futni hátrafelé, mintha 
farkasok kergetnék. Hogyne fu-
tott vóna szerencsétlen, mikor 
megüsmerte, hogy a maszk alatt 
az ángyója van... Nemrég jött 
haza az es Ámerikából, met a 
leánya ott lakik, valami fíneszes 
vaj fitneszes. S vaj három esz-
tendeig nála vót a zannya, meg 
es tanyította jól urizálni, s olyan 
maszkuráson cifrán járni es!

Ő megüsmerte a legénkét, de 
azért hagyta, hogy karonfogja, 
met aszitte, hogy ittas, vezetni 
kell hazáig.

Szegén fiatalember, ahogy a 
határokot esment felcsapták, 

úgy elment szégyenibe, hogy mi-
lyen leánt választott magának, 
neki a világnak, hogy a zidén ej-
sze haza se jő...

Ez a ’zegész biztos, hogy igaz, 
met nekem Márci mondta a ten-
nap, mikor ment az esti misére, 
de a maszkot honn felejté s bé-
jött, hogy hamar aggyak egyet, 
met ha nem, megbüntetik. Neki 
a legény ángya panaszolta el 
a minap, mikor várta a futárt, 
hogy hojza neki a bijozabot, 
amit eszik, s amit a zinterneten 
rendel. Mért es kell a zilyennek 
futár, ő es el tudna futni utá-
na, minden reggel végigfut a 
Zújúton, a kóbor kutyák késérik, 
olyan csadara van, hogy nem kell 
nekünk ebresztő azóta.

No, ennyit akartam elmondani, 
s maga mit akar, még tegyen hajza, 
de mégse írja oda a nevemet, met 
Álózsi es nezegeti a zújságot, s a 
derekamot eltöri, hogy mán itt es 
zuvatolok. Inkább írja azt, hogy 
Rezeda jeligével küdte magának 
valaki. Ezelőtt es így izengettünk 
a Szívküldibe a rádijóba.

Istennek hagyom immár, ele-
get zuvatoltam, viszonthallásra! 
Fogalmajza meg ügyesen, s ha 
valami sztórit hallok, esment 
felhívulom. A ’zonokám meg-
tanított, hogy a zuvatnak most 
aszongyák sztóri. A rossz nya-
valya érti, de ha ő mongya, aki 
majd harmincesztendősön es 
még tanól, biztos úgy van!

Próbáljon csak feltenni a kedves 
olvasó a maszkos arcára egy szem-
üveget! Bepárásodik. Ilyenkor 
mit tehet az ember: vagy elkezd 
tapogatózni, vagy megáll és meg-
billenti a látókáját, míg elmúlik 
a homály. Próbálkozhat azzal is, 
hogy visszafogott lélegzettel pár 
lépést tesz, majd vár biztonságos 
helyen, felemelve az okuláréját, 
míg megint kitisztul az üveg, az-
tán újból halad gyorsan egy kicsit, 
és így tovább. Esetleg áttér a bőr-
légzésre. Vagy egy csövön keresz-
tül lélegzik, mint a búvárok. 

Szegény szemüvegesek! Ma-
gukra vannak hagyva, tapoga-
tózhatnak kedvükre, ha boltba 
mennek vagy hivatalba. Vajon 
erre még miért nem találtak ki 
egy használható forgatókönyvet, 
mikor pedig oly nagy a koronaví-
rusos találmányok listája?

A fegyelmezett német bará-
tom meséli, hogy ő lecsúsztatva 
az orrára teszi ilyenkor a brillét, 
pontosabban a maszkra, úgy pró-
bál fókuszálni, kikukucskálni a 
valóságba, nagy erőlködések kö-
zepette. Istennek se szegné meg a 
maszkviselési szabályt! A szabály 
az szabály, be kell tartani! Billeg 
előre és hátra attól függően, hogy 
mit kell nézzen. Lecsúsztatott 
szemüvegén keresztül próbál fel-
fele, lefele és előre is nézni. Hol 
apókásnak érzi magát (pedig még 

fiatalember), hol akrobatának, 
mikor hátradőlve egyensúlyoz, 
hogy végre vízszintesen is lásson. 
Ő arra vágyna, hogy hosszabb le-
gyen a szemüveg szára.

 Francia barátnőm, az ötdiopt-
riás, már lazább. Ő tetszetős törlőt 
hord szarvasbőrből, amivel min-
den homályt kitöröl francia köny-
nyedséggel, mert nekik még ez is 
jól áll, ezt is beemelik az eleganci-
ájukba. A maszkot divatkellékként 
kezelik, pont úgy, mint a szemüve-
get, így hibát nem találsz ebben a 
szettben sem. A Szajna partján a 
csúnyább arcú nők is teljesen ki-
virágoztak, végre a szemükre és 
karcsú alakjukra terelődött a hang-
súly, így a titokzatos takarásban 
igencsak jól érvényesülnek. Ők a 
fertőtlenítőben bíznak, illatos kéz-
törlőik divatszínekben pompáznak.

Budapesten? Homályos szem-
üvegekben ülnek a népek a vil-
lamoson és a buszon. Nem kell 
sokat látni, úgyis bemondja a 
hangosbemondó, hogy melyik 
megálló következik. 

Románia? Itt a legrafináltabb 
a felhozatal. Improvizatív meg-
oldásként a szemüveg szárára 
akaszthatod a maszkot, jelezve, 
hogy a szemüveg a legfontosabb. 
Az így hordott maszk állítható, 
hol szakállként hordod, hol csak 
szájtakaróként. Ha rendőrt látsz, 
gyorsan felhúzod az orrodra. Itt 

majdnem kötelező a szabálysér-
tés. Ha mégis elkapnak, megver-
nek, mint Bukarestben.

Szóval minden népek közül a 
legtalálékonyabb a román, főleg, 

ha még magyar is, és ráadásul 
székely. Ő azt mondja, otthonról 
ki nem mozdul, míg el nem vonul 
ez a fránya vírus. Maszkja nincs. 
Ha véletlenül mégis be kell men-

nie faluról a városba, kölcsönké-
ri a szomszédét, hisz az is csak 
egyszer hordta egy hónapja, az-
óta kiment belőle a vírus.

Kedves szemüveges barátaim! 
Részvéttel vagyok irántatok, s 
csak drukkolni tudok azért, hogy 
találjanak nektek is valami meg-
oldást, hogy könnyebb legyen az 
életetek. Addig is szolidarizálunk 
veletek, tesszük magunkat, hogy 
nem tudjuk azt, hogy ti gyakran 
szabályt kell sértsetek, ha látni is 
akartok. Veletek vagyunk, estén-
ként énekelünk értetek, vagy tap-
solunk, mondjuk 8–9 között.

vers
Vermesser Levente

Nem szép,
nem új
Fekete liszt, fekete liszt,
az ördög őrölte,
a péksüteménybe
péntekre kell,
legyen Black Friday!

Nyálas júdáscsók,
na nyomjunk egy szelfit,
lúzer, ki nincs itt,
de kár, hogy majd lent
nem lesz sztárfotó.

Aloe – 42x31 cm

Tangramtáj – 30x20 cm
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a könyv
SEPSISZENTGYÖRGY MONUMENTÁLIS KÉPES TÖRTÉNETE Miklóssi Szabó István
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Cserey és József előtt Sepsiszent-
györgy történetét Csíkmadarasi 
Bogáts Dénes (1882–1949) írta 
meg, ami önmagában is nagy 
munka volt, hiszen a város levél-
tárát két alkalommal is elpusz-
tították, először az 1658. évi ta-
tárjárás, másodszor 1849-ben az 
orosz megszállás alatt. 

Jelen, immár harmadik ki-
adást megérő mű első változata 
1999-ben jelent meg, kissé meg-
mosolyogtató borítóval, melyet 
mákvirágok díszítettek (a város 
akkori polgármestere Albert Ál-
mos volt, így sokan azt mondták 
a mákvirágok miatt, hogy álmos 
a város). A második kiadás 2012-
ben látott napvilágot, a mostani, 
melyet a Gutenberg Kiadó gon-
dozott, 2020-ban jelent meg. A 
mű akkora ráncfelvarráson esett 
át, hogy rá sem lehet ismerni: a 
minőségi könyvkiadás példája 
lett, e sorok írója meg a bőség 
zavarával küszködik, tanácsta-
lan, hogy miről szóljon és miről 
ne, akkora mennyiségű anyagot 
kell(ene) bemutatnia.

1332-től 1920-ig

A könyv alapvetően két nagy fe-
jezetre tagolódik. Első részét, a 
Fejezetek Sepsiszentgyörgy első 

világháború befejezéséig terjedő 
történetéhez Cserey Zoltán jegyzi. 
Ezt nevezhetjük a szövegrésznek, 
melyben – amennyire azt a hi-
ányzó levéltári anyagok lehetővé 
tették – alapos leírást kapunk a 
város születéséről és a fejlődése 
körüli bonyodalmakról:

„A város korai történetének 
rekonstruálása nehéz feladat, 
mivel a régi levéltári anyaga 
az idők során majdnem teljesen 
megsemmisült. Egy 1660 körüli 
feljegyzés szerint ez az anyag az 
1658. évi tatárdúlás alkalmával 
elégett. (…) Sepsiszentgyörgy 
első okleveles említése 1332-ből 
ismeretes. A település önálló plé-
bániával rendelkezett, Mihály 
nevű papja 15 banálist fizetett a 
pápai tizedbe, és az adóterhek-
ből ítélve a nagyobb plébániák 

sorába tartozott. A helységet a 
templom védőszentjéről, Szent 
György lovagról nevezték el.” 

Fejlődése nem volt zökkenő-
mentes: 

„A város önkormányzatisá-
gán súlyos csorba esett 1492. 
szeptember 23-án, amikor a 
Báthori István országbíró elnök-
lete alatt Székelyudvarhelyen 
megtartott székely nemzetgyű-
lés határozata kimondta, hogy 
Szentgyörgy, mivel soha nem 
volt kiváltságos szabad város, 
hanem olyan, mint a többi kö-
zönséges székely városok és fal-
vak, ezután is Sepsiszék hatósá-
ga alá tartozzék. Az országbíró 
és vajda Báthori István nem volt 
következetes cselekedeteiben, 
mert két hét múlva (Segesváron, 
1495. október 7-én) a fenti ítéle-
tet megmásítva újat hozott. Eb-
ben kinyilvánította, hogy noha 
előbb Sepsiszentgyörgy mező-
várost más községek módjára 
Sepsiszék hatósága alá rendel-
te, mégis meg akarja tartani 
eddigi szokásaiban és hatósá-
gában, ezért megparancsolja a 
királybíráknak, kapitányoknak, 
bíráknak és esküdteknek, hogy 
Szentgyörgy kiváltságos várost 
[civitas] és lakóit ezentúl hábor-
gatni ne merészeljék.”

A város fejlődését nehezítet-
te, hogy meglehetősen közel (35 
km) helyezkedik el Brassóhoz: 

„a XVI. század eleje a Sepsi-
szentgyörgy és Brassó közöt-
ti első nagy konfliktus ideje. 
Brassó – mint a térség legfej-
lettebb kézművesipari és keres-
kedelmi központja – nehezen 
fogadta el, hogy a közelben lévő 
mezőváros vásártartási jogot 
szerezzen magának, mely ki-
váltság a brassai piac beszűkü-
lését eredményezhette”. 

Évtizedekig tartó hercehurca 
következett, mely alatt Sepsi-
szentgyörgy hol megkapta, hol 
elvesztette a vásártartási jogot. 
Ugorjunk: 

„A XVII. század végén Erdély 
Habsburg-uralom alá került, 
melynek megszilárdulása az adó-

terhek és egyéb szolgáltatások 
növekedéséhez vezetett. A Thö-
köly-mozgalom után Veterani 
osztrák generális idegen kato-
nasággal megszállta Háromszék 
falvait. A tábornok beköltözött 
Sepsiszentgyörgyre. Katonái a 
várost teljesen kifosztották.”

A XIX. századi huszárezredek 
hadgyakorlatai is nagy terhet 
róttak a városra: 

„A fegyvergyakorlat idejére ke-
nyeret, szénát, zabot a brassói ka-
tonai élelmiszerraktár biztosított, 
az elszállítás viszont az adózó nép 
kötelessége volt. (…) Mindenfajta 
szolgáltatásért, ha szűkre szabot-
tan is, de bizonyos fizetség dukált, 
a kérdés csupán az volt, hogy a 
lakosság mikor kapta kézhez a 
járandóságot. Sepsiszentgyörgy 
jobbágylakossága 1842-ben arról 
panaszkodik Márk Antal főbíró-
nak, hogy az 1840-es hadgyakor-
lat alkalmával kijáró szálláspénzt 
még két év után sem törlesztették. 
(…) A huszárezred hadgyakorlatai 
miatt szenvedő Gidófalva, Árkos, 
Kilyén és Szemerja lakói 1844-
ben szintén egy igazságtalanság-
ra hívják fel a főkirálybírói hiva-
tal figyelmét. Azt állítják, hogy a 
gyalogosok évi összevonása al-
kalmával a szék teljes lakosságát 
mozgósítják a siker érdekében, 
míg a huszárok esetében csak az 
értintett települések kénytelenek 
a hosszúra nyúló időszak minden 
nehézségét elviselni.”

Hogy a híres székely határőr-
ség valójában milyen nehéz ter-
heket rótt a lakosságra, arról így 
ír Cserey Zoltán: 

„A határőrség behálózta az 
egész társadalmat. Minden pozi-
tív hozadéka ellenére természet-
ellenes állapotot tartott fenn. El-
sősorban a katonáskodó rétegek 
érezhették azt, hogy a születéstől 
a halálig az élet minden területén 
katonai régula és sajátos törvé-
nyek irányítják sorsukat, és ez-
által családjukét is. Nem csoda 
tehát, ha az idő múlásával a ha-
tárőrintézmény egyre népszerűt-
lenebbé vált a háromszéki székely 

lakosság körében, és mind egyre 
többen sürgették átalakítását, il-
letve felszámolását.”

Cserey Zoltán gyakorlatilag 
az 1920-as évekig vezeti végig 
olvasóját Sepsiszentgyörgy tör-
ténetén. Az általunk is idézett 
nehézségek mellett kitér a város 
szerepére az 1848–49-es szabad-
ságharcban, a közigazgatási és 
társadalomtörténeti sajátossá-
gokra, amit a polgárosodás követ.

Elbeszélgettek,
mint a Kolczák

A könyv következő fejezete Jó-
zsef Álmos munkájának eredmé-
nye. Címe: Várostörténeti séták. 
Több száz oldalon át nyerhetünk 
betekintést a város fejlődésébe: 
„e rész a látvány és a szó kettős 
élményével szándékozik meg-
ajándékozni az olvasót, ami-
kor a közzétételre kiválasztott 
mintegy ezerháromszáz fénykép, 
képes levelezőlap és írásos doku-
mentum segítségével megpró-
bálja visszavarázsolni Sepsi-
szentgyörgy újkori történetének 
jórészt elfelejtett – talán a fiatal 
generáció által nem is ismert –, 
de a városiasodás szempontjá-
ból fontos mozzanatait, egykori 
képét” – fogalmaz a szerző.

Az olvasó elé táruló sajátos 
sepsiszentgyörgyi világ rajza le-
hengerlő erővel bír, ráadásul a 
képek mellett alapos leírások se-
gítik a tájékozódást. A történel-
mi Sepsiszentgyörgy összes fon-
tosabb épületét, utcáját, gyárát, 
iskoláját rendkívüli pontosság-
gal mutatja be. Mindemellett a 
„mi lett volna, ha” is megjelenik 
(például szobrok, melyek nem 
kerültek kiállításra: az 1848-as 
emlékmű helyén Andrei Mu-
reşanunak terveztek szobrot ál-
lítani), ráadásul a humorról sem 
feledkezik meg a szerző: 

„A Kolcza testvérek – Gyula 
és Gábor – bérbe adták kerthe-
lyiségüket, de mint fogyasztók 
gyakran látogatták. Ha lehetőség 
adódott, olyan asztal mellé ültek, 

ahonnan jól láthatták, figyelhet-
ték a betérő vendégeket. Közben 
iddogáltak, és alig szóltak egy-
máshoz. Egy alkalommal, mikor 
a záróra is ott érte őket, bejelen-
tették a főpincérnek, hogy szeret-
nék azt megváltani, azaz kérik a 
nyitvatartási idő meghosszabbí-
tását, lévén hogy még beszélniva-
lójuk van. Ők azonban továbbra 
is hallgattak, csupán a rendelt 
italt fogyasztották. Innen a szent-
györgyi szólás: »Elbeszélgettek, 
mint a Kolczák«.”

(Legyen itt egy olyan adalék, 
amely nem szerepel a könyvben, 
nem is lesz benne: e sorok írója e 
nevezetes Kolcza kertben fogyasz-
totta el élete első Pepsi márkájú 
üdítőjét a megboldogult diktatú-
rában. Persze pult alól kaptuk.)

Mindent összevetve a Sepsi-
szentgyörgy képes története egy 
olyan könyv, amely méltán foglal 
el előkelő helyet az erdélyi vá-
rosokról szóló könyvek között. 
Mintegy ráadásként a művet tér-
képek, a város polgármestereinek 
bemutatása, az utcanevek válto-
zása, azok névadói és névmutató 
egészíti ki, melyet a levéltári for-
rások felsorolása tesz teljessé.

Cserey Zoltán–József Álmos: 
Sepsiszentgyörgy képes törté-
nete. Gutenberg Kiadó, Csíksze-
reda, 2020. (210 x 255 mm, 742 
oldal, cérnafűzött, keménytáb-
la, védőborító, www.gutenber-
gkonyvesbolt.ro, www.guten-
berg konyvesbolt.hu)

Régi bazárvásár a főtéren

A főtér (Szabadság tér) a parkosítás előtt

Cserey Zoltán és József Álmos helytörténészek akár élet-
műnek is beillő munkára vállalkoztak a Sepsiszentgyörgy 
képes története megírásával. A közel 750 oldalt számoló 
könyvben több mint 1500 fotó vált elérhetővé, emellett ala-
posan dokumentálták a város alapítását, annak fejlődését.
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színház

– A rendszerváltás után az el-
sők között voltál, aki kipróbálta 
a független bábos létet. Honnan 
indultál? Mesélnél egy kicsit a 
kezdetekről?

– Désen nőttem fel, a legva-
dabb szórványban, és (azt hi-
szem) ez teljesen megszabta a 
gondolkodásmódomat. Felnőtt-
ként Kolozsvárra kerültem, ahol 
az elején a Maszkura csoportban 
játszottam, ahol Béres Laci volt 
a rendező. Őt aztán felvették a 
Puck bábszínházhoz, és meghí-
vott engem is a bemutatójára. 
Akkor láttam életemben először 
nagy bábszínházi előadást, rá-
csodálkoztam erre a világra, és 
nagyon tetszett. Ezért beálltam 
én is a Puckhoz, ahonnan aztán 
egy év után ki is szálltam, de 
úgy, hogy csinálok egy magán-
produkciót. Ugyanebben az év-
ben, tehát 1998-ban létrehoztam 
az 1001 Mese Bábszínházat.

– Milyen volt a fogadtatásod 
szabadúszó bábosként? Akkori-
ban még nem nagyon volt senki 
ezen a pályán…

– Meg akartak fojtani. A Puck 
magyar vezetősége egészen az 
inspektorátusig ment, hogy tilt-
sák le az óvodáknál és az isko-
láknál az előadásaimat.

– Te jó ég!
– Meg akarták tartani a mono-

polhelyzetüket a gyermekelőa-
dások terén. Eddig ugye nem 
volt konkurenciájuk, aztán meg-
jelentünk mi, és ez nagyon nem 
tetszett nekik. Pedig az előadá-
saimat sem látták, nem vették a 
fáradságot, hogy megnézzék, és 
mégis azonnal elítéltek. Én an-
nak örülök, hogy azok a szakmai 
elképzeléseim, amikkel elindul-
tam, hogy majd másképp és job-
ban fogom csinálni ezt a műfajt, 
nálam végig megmaradtak.

– A turnéiddal sikerült egész 
Erdélyt lefedned?

– Nagyjából igen, de olyan 
helyeken is megfordultam Te-
mesvártól Bukarestig, ahol úgy 
veszik, hogy nincsenek is ma-
gyarok, pedig vannak. Az egyik 
célom az volt, hogy járjam a 
szórványt és játsszak az ottani 
kevés gyermeknek, mert ugye én 
is a szórványban nőttem fel, és 

tudom, hogy mennyire szüksé-
gük van a kultúrára.

– Az utazó színházad sofőrje 
is te voltál?

– Igen. de az elején még nem 
volt autóm, tehát vonatoztam, 
stoppoltam és gyalogoltam, 
még szekéren is utaztam. Nyil-
ván az alapgondolattól a megva-

lósításig minden az enyém volt. 
Én írtam a darabokat, én ját-
szottam el, de én menedzseltem 
a fellépéseket is.

– Milyen témákat dolgoztál 
fel, milyen üzeneteket fogalmaz-
tál meg az előadásaidban?

– Sokszor egészen komolya-
kat. Az egyik mesémben példá-
ul a megmaradni itthon, nem 
elvándorolni témát is feldol-
goztam.

– Mi volt a legszebb ebben az 
életmódban?

– Minden. Szerettem játsza-
ni, szabad lenni, magam eldön-

teni, hogy mit akarok csinálni, 
improvizálni… és adni a gyer-
mekeknek…

– Három gyermek édesapja 
vagy. Hogy tudtad összeegyez-
tetni ezt az utazós életmódot a 
gyermekneveléssel?

– Nem volt könnyű megszer-
vezni az életünket, mert a fele-
ségem, Varga Csilla is színész-
nő, neki is nagyon változatos a 
programja. Sokszor babysitter 
vigyázott a gyermekeinkre. A 
feleségem azt mondta, hogy ő 
nem tudná csinálni azt, amit én. 
Mert túl kockázatos ez az élet-

mód, sok benne a bizonytalan-
ság, a veszély… nincs lehetőség 
soha megpihenni… és anyagilag 
sem kifizetődő. Nem is beszélve 
az örökös utazások során fel-
bukkanó veszélyekről, hogy el-
romlik az autód és egyedül ma-
radsz az úton…

– Most, hogy nem tudsz ját-
szani, bevételed nincs szabad-
úszóként. Támogatást sem 
kapsz, húsz év kemény szolgá-
lat után. Hogy élitek túl ezt a 
nehéz időszakot?

– Úgy, hogy elmentem egy 
gyárba dolgozni. Több munkát 
is kipróbáltam, de egy sem volt 
jó. Nem számomra, hanem én 
nem voltam jó a munkáltató-
nak: mert nem vagyok nő, mert 
idős vagyok, meg mindenféle 
kifogásokkal jöttek. Nagyon 
nehéz volt munkát találnom. 
A családért viszont az ember 
mindent megtesz. Most ez van, 
így kell élnünk.

A GYERMEKEKKEL EGYÜTT KELL LÉLEGEZNI
Zorkóczy Zenóbia

– beszélgetés Bereczky Gyula bábművésszel –

BERECZKY GYULA 1969-ben született, gyermekkora Dés-
hez kötődik, 1997–1998 között a kolozsvári Puck bábszínház 
tagja. 1998-ban megalapítja az 1001 Mese Bábszínházat. Előa-
dásai: Két gyűrű, Morgó Marci, Ügyes Tamás, Farkaskirály, Vízi 
Sándor, Szekrénymese, Borsóci, Napsugár, Nagymama mesé-
je, Árvácska, A kígyónyelvű sárkány. Évi több száz előadást 
tart(ott) Erdély-szerte. Nyaranta gyermektáborokat szervez.

IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET 2020. december

vers
Keszthelyi György

Terepszínben a tél

Egy és más december

A hittérítő

Maholnap mínusz valahány, a tél
lassan pörgeti fel a motort,
a bolygók szerepe szerint
igyekszik tárolni műszakát,
nem garantál patyolatfehér 
vásznakat, nem kecsegtet szántalpon
röpködő, felszentelt kísértetekkel, 
de meghitt sikátorokkal sem, amelyek
hegyről a völgybe csalogatják
a többé-kevésbé aláöltözött
csenevész pulyákat. Okfejtését
sokezer zárójelentés fedezi,
néhány vizenyős lélegzetvétel között
a bosszúvágy talán mérsékelhető,
azonossá gyúrtak, egypetéjűekké, 
a kép, a hang egyetlen gépezet,
se jászol, se betlehemi csillag, 
visszafordulnak a napkeleti bölcsek, 
üres a jéghideg sivatag, elidegenedtünk
ezekkel a kalodába szorult, 
eltunyult kaptafa-pofákkal. 
Szégyenszemre koslató sorsok... 
A káromlás terepszínű,
lopakodó üzemmódban teszi
Istent az ördöggel egyenrangúvá.

Bábosként nem elég távolról játszani a gyermekeknek, 
hanem oda kell hajolni hozzájuk, még ha paraván vá-
lasztja is el az előadót a kis nézőktől. A gyermekekkel 
együtt kell lélegezni, meg kell érezni az összetartozást a 
közös játékban – tartja Bereczky Gyula. A járvány kitö-
rése óta gyári munkás.

gyapjúsapkát visel 
már ősszel – de 
nyáron is
a hitet farzsebből osztogatja
nyomtatott jövőkép 
gesztenye héja hull szaglik 
fekete ördög süti a sarkon 
fehér kötényben

mint a Nádas-patak medrén a sár,
lomhán lazul egy szürkés partszakasz –
feladott stég? – ha széle beszakad,
marad egy megrongált, haszontalan nyár.

Kis kartondoboz rajta a város –
két szegény reggel – egy csendes éj,
amelyből – akinek háza sincs –
annak is kijut egy-két karéj.

a díszteremben csuhás barátok
értekeznek áldásos erőkről –
megváltást mesélnek próféta-bölcsen
mária-hangú félszeg leányok.

új lakkot vontak régi padokra,
amelyek nyáron franciaágyak,
(tavalyról átmentett túlélési tárgyak)
eminens idők gubbasztanak bennük.

didergő varjak gyűlnek ilyenkor
forró teára, langyos bablevesre,
folyik a járdán az arcok akvarellje,
egy kiflit is zsebregyömöszölnek,
osztják a világ kezdetét-végét,
koldulnak puttonyból ütődött narancsot,
lopnak kézügyből lejárt lelki békét.

egy és más december – valami téli folt
lappang, burjánzik még tünetmentesen –
egy év – hátán egy másik – így és ennyi volt.
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képzőművészet

A LEGJOBB KÉPEIM MÉG BENNEM VANNAK Bálint Tamás

– Gyermekkorában is ennyire 
színesnek látta a világot? Mikor 
döntötte el, hogy a képzőművé-
szeti líceumba jelentkezik?

– A gyermekéveimet körülbe-
lül hatodik osztályos koromig 
főleg a dzsúdó határozta meg. 
Nem számítottam jó gyermek-
nek, környezetem verekedősnek 
tartott. Szüleim, hogy energiá-
imat valamelyest mederbe te-
reljék, már napközis koromban 
beírattak cselgáncsozni. A gond 
az volt, hogy nemcsak az edző-
teremben gyakoroltam a küz-
dősportot, hanem az iskolában 
és az udvaron is. Ötödiktől rajz-
osztályba kerültem, ahol kinyílt 
számomra egy új világ. Egyre 
jobban kezdett érdekelni a rajz, 
a festészet. Tehetséges osztály-
társaim voltak, akik most is jó 
barátaim, s akik később ismert 
grafikusművészekké váltak, töb-
bek közt Csillag István, Léstyán 
Csaba, Fazakas Barna. A rajzot 
és a festészetet Gaál András ta-
nította, a szobrászatot pedig Fe-
rencz Ernő. A szakórák számom-
ra sokkal izgalmasabbak voltak, 
mint az elméletiek, szenvedéllyel 
vetettük bele magunkat a fel-
adatokba, egészséges versengés 
alakult ki köztünk. Gaál András 

személyisége, rajztudása, vir-
tuozitása felszította bennünk a 
lelkesedést. A középiskolában 
pedig Márton Árpád tanított 
nagy odaadással, átéléssel, ha-
tározottan él bennem egy-egy 
akkori téma még ma is.

– Milyen stációk jelölik továb-
bi pályáját, kiknek a hatására, 
illetve mikor vált az olajfestés a 
kedvenc eljárásává, a színkeze-
lés és szimbolika hogyan nyert 
teret művészetében?

– Tizenegyedik osztályban, 
Temesváron, országos tantárgy-
versenyen vettem részt. Meg-
tetszett a tágas belváros, a szá-
mos templom és zsinagóga. Az 
ottani művészeti középiskola az 
egyik legerősebb volt az ország-
ban. Egy év múlva oda felvéte-
liztünk egyetemre többen is az 
osztályból. Akkor még minden 
szakon három-négyszeres túlje-
lentkezés volt, és nagy örömöm-
re elsőnek jutottam be festészet 
szakra, amihez ugyanakkor az 
is hozzájárult, hogy magyarul 
vizsgázhattunk művészettörté-
netből. Leon Vreme osztályába 
kerültem, személyében egy iga-
zi koloristát ismertem meg. Ké-
sőbb tanított Constantin Flon-
dor is, aki testközelbe hozott 

egy nagyon szubtilis, átszelle-
mült szemléletet. Szakács Béla 
rajzóráin pedig, azt hiszem, 
minőségi javulást értem el a ta-
nulmányrajz terén. Míg David 
Carol festészeti és módszerta-
ni órái igazi szellemi kalandot 
jelentettek számomra, nagyon 
élveztem az eszmefuttatásait.

Tisztultabb viszonyok

– A tanítás és alkotás miképp 
férnek meg, illetve egészítik ki 
egymást, akár időben is? Ho-
gyan alakítja a diákok látás-
módját?

– A tanári pálya biztos eg-
zisztenciát jelent egy művész-
nek, nem volt bátorságom más 
utat választani, ez a minta mű-
ködött bennem, közvetlen mes-
tereim is egyben mind tanárok 
voltak festői mivoltuk mellett. 
Meg vagyok békélve ezekkel a 
feltételekkel. A család–isko-
la–műterem hármasságában 
osztom meg az időmet, ebből 
kell kihoznom, amire képes 
vagyok. A legjobb képeim még 
bennem vannak, rajtam múlik, 
hogy mikor teszem őket látha-
tóvá. Az iskolában igyekszem a 
festészetet megszerettetni, és 
ez tényleg nagy kihívás, mert a 
képi világ, ami szembejön – ha 
csak a médiára gondolok – öm-
lesztett, teljesen szűretlen, és 
akaratlanul szétzilál. Nekünk, 
művésztanároknak ebben az 
ellenszélben kell rászoktat-
nunk a diákok figyelmét a képi 
minőségre, magunkat pedig 
formában tartanunk, úgy is 
mint alkotók, hogy legyen fede-
zete a mondandónknak. 

– Milyen hatások érik, alakít-
ják, milyen impulzusokat enged 
be a festészetébe?

– A művészettörténet tele van 
nagyszerű életművekkel, renge-
teg kisebb-nagyobb hatás ért, 
sok nevet, művészt említhetnék, 
aki beépült a világomba. Ha egy 
korszakot kellene kiemelnem, 
akkor a két világháború közötti 
magyar festészet áll a szívemhez 
legközelebb. Ez az időszak az én 
szememben a festészet hőskora, 
gondolok itt a szentendrei fes-
tőkre, a Római Iskola művésze-
ire vagy olyan egyéniségekre, 
mint Nemes-Lampérth József, 
Nagy István vagy Farkas István. 

– Mi a munkamódszere, mi-
lyen köznapi helyzet, élmény 
szolgáltat inspirációt?

– Általában reggel, délelőtt sze-
retek dolgozni, ebben a napszak-
ban örülök a létnek a legjobban. 
Legtöbbször egy konkrét élmény-
ből indulok ki, vázlatot készítek, 
vagy ha úgy adódik, lefényképe-
zem a témát. Ez lehet egy külvá-
rosi részlet, a vasút, egy híd vagy 
kút látványa, vagy éppen egy arc. 
Törekszem arra, hogy az érzékelés 
élményét átmentsem, de közben 
kiemeljem a konkrét tér-időből. 
Többször körbejárok egy-egy mo-

tívumot, így született meg a Híd 
vagy a Kút sorozat. Van, mikor a 
helyszínen dolgozom, ilyenkor vi-
szont kevésbé tudok elvonatkoz-
tatni, látványfüggőbb lesz a mun-
ka. Nincs állandó munkarendem, 
vannak pillanatok, amikor elbi-
zonytalanodom és úgy érzem, 
hogy nem tudok megújulni. Nem 
termelem a képeket, ez idegen tő-
lem. Az egyéni kiállításoknak is 
akkor látom értelmét, ha tényleg 
hozzá tudok tenni valamit az ad-
digiakhoz. Kipipálni az önismét-
lést, nehogy elfelejtsenek – ilyen 
félelmek nem mozgatnak. 

– Ehelyett milyen tervek, kiál-
lítások, témák foglalkoztatják?

– Az utóbbi időben kollázsokat 
készítettem, felmerült bennem 
az igény, hogy kiszűrjem mun-
káimból a fölösleges részlete-
ket, kevesebb tényező alakítsa a 
képfelületet. Hasznos kitérő volt, 
tisztultabb viszonyokra töreked-
tem, s úgy látom, hogy ez – leg-
alábbis részben – sikerült. Ezt az 
anyagot Csíkszeredában, a Szé-
kelyföld Galériában kellett volna 
kiállítanom, de a vírus miatt az 
egész elhalasztódott. Viszont így 
örömmel fogadtam a felkérést és 
az alkalmat, hogy ezeket a mun-
kákat itt bemutathassam.

– beszélgetés Vorzsák Gyula festőművésszel –

VORZSÁK GYULA Csíkszeredában született 1975-ben. Ab-
ban a Nagy István Képzőművészeti Líceumban végzett, mely-
nek – a temesvári Nyugati Egyetem Képzőművészeti Karának 
elvégzése, az ottani Csiky Gergely Állami Magyar Színház 
díszletfestői állása, valamint egy budapesti ösztöndíj után – 
jelenleg is a festészettanára. Az olajfestészetben érzi magát 
leginkább otthon, számára a színek az elsődlegesek. Számos 
egyéni és csoportos kiállítást tudhat maga mögött, a közön-
ség Kárpát-medence-szerte találkozhatott már műveivel. 

IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET2020. december

Önarc – 30x20 cm

„Nem akarom a színeket alárendelni más szempontnak, 
nemcsak azért, mert festészeti kultúrámból fakadóan a 
színkomponálást lényegesnek tartom, hanem mert a szín 
egy fontos energiahordozó számomra. Egy színösszefüg-
gés élménye a rajongásig tud fokozódni bennem, de egy 
kép csak akkor áll össze, ha érzékkel van tagolva, rendez-
ve. Ha csak a szenvedély van, akkor az önmagában kevés, a 
megfékezése, terelése legalább annyira fontos.”
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vers
Törteli Réka

Kronológia

Karosszék-forradalom

Nyitva maradt

Böszörményi Zoltánnak először 
a verseit ismertem meg. Első 
prózakötete, ami a kezembe 
került, a tavaly megjelent Só-
várgás volt. Szerintem kétféle 
olvasó létezik, és ezt leginkább 
a svédasztalnál fogyasztó em-
berek mintáján keresztül tudom 
szemléltetni: az egyik minden-
ből szemezget, apró adagokban 
haladva az asztal egyik végétől 
a másikig, a másik megáll annál 
a tálnál, amelynek a tartalma 
elsőre megízlett, és csak akkor 
megy tovább, ha mind elfogyasz-
totta. Az utóbbi típushoz tarto-
zom, ha a szerző elnyeri a tetszé-
sem, akkor „felzabálom” minden 
elérhető könyvét, és utána állok 
odébb a következő íróhoz. Ezért 
amint a Sóvárgást elolvastam, 
rögtön hozzá is láttam a Regál-
hoz, majd Az éj puha teste kö-
vetkezett, aztán a novellásköte-
tek, végül minden más, amihez 
hozzájutottam. Mindegyiknél 
megálltam egy keveset gondol-
kodni, és az a furcsa érzés fogott 
el, hogy minduntalan új írót ta-
láltam magamnak. A formai, te-
matikai, stilisztikai sokszínűség 
először összezavart, aztán le-
nyűgözött: egy folyton megújuló 

írót kaptam. Aztán megtaláltam 
a kapcsot, és rájöttem: a szál, 
amire Böszörményi nem csupán 
a prózáját, de a verseit is felszövi, 
maga a világ. A képszerű, néhol 
már filmes vágásokkal megjele-
nített belső univerzum.

Ennek a világnak a része a 
Darabokra tépve is. Arra már 
kitértem, hogy a szerző sajátos 
eszköze ez a jó értelemben vett 
„kaméleon” elbeszélés. Minden 
nézőpont más, minden elbeszé-
lés egy új írói arc. Azt viszont 
előző írásaihoz képest is újdon-
ságként éltem meg, hogy itt egy 
regényen belül találunk újabb 
nézőpontokat. Ez a különleges 
vibrálás ritmust kölcsönöz a 
könyvnek, leginkább olyat, ami 
a lírára jellemző. Ilyen ütemben 
változik maga a műfaj is, hiszen 
egyszerre kapunk romantikus 
történetet, kalandregényt és 
dokumentarista esszéket. A rit-
must jól építik a vers- és novella-
betétek, a szereplők írásai, akik 
ismét újabb írói vonalat kever-
nek a szerkezetbe. 

A levelek, újságcikkek és nap-
lóbejegyzések alakítják első-
sorban a regény történelemmel 
kapcsolatos részeit, de az egész 

cselekményre is igaz az állítás. 
A filmszerűségre asszociál-
hat az olvasó, hiszen amolyan 
flashbackszerűen, dózisokban 
kapjuk meg száz év emlékezetét 
a regény lapjain. Ezek a doku-
mentarista elemek nem annyi-
ra a történet előremozdítását, 
mintsem a szereplők karak-
terfejlődését szolgálják. A ka-
rakterfejlődés fokozatos, apró, 
szinte észrevehetetlen lépések-
ben történik. Első olvasatra 
csak annyit érzünk, egyre in-
kább tudunk azonosulni a sze-
replőkkel. Érdemes újraolvasni 
a regényt. Számomra a második 
olvasatra vált egyértelművé, 
hogy amint a szereplők bele-
nőnek saját szerepeikbe, úgy 
érik maga a könyv is. A stílusok 
váltakozása egyre komolyabb – 
néhol komorabb – irányt vesz, 
ezáltal a könyv fejlődésregény 
és fejlődőregény is egyben. Ez 
a fajta fokozatos építkezés teszi 
egyszerre közönségregénnyé és 
gondolatébresztő alkotássá a 
művet. Ebben az aspektusában 
a Darabokra tépvét talán Szerb 
Antal A Pendragon legendájá-
hoz hasonlítanám, amely a ko-
mikumot ötvözte a történelmi 

esszékkel úgy, hogy a filozófus 
és az éjjeliőr számára is érthető-
vé, szerethetővé váljék. Böször-
ményi is ezt a célközönségek kö-
zötti átjárást teremti meg.

A dokumentumbejegyzések 
mellett vers- és novellabetétek 
is szerepelnek a regényben. Ezek 
a szereplők írásai, ismét más és 
más stílusban, új írói perspektí-
vákat nyitva.

Thomas Larringen (a regény 
egyik kulcsszereplője) rajongója 
lettem, sajnos spoilermentesen 
ezt nem tudom megindokolni, de 
talán azért, mert leginkább vele 
tudtam azonosulni. Az írói válság 
átültetése az írással foglalkozó 
karakterek révén régi önkifejezé-
si módszer, itt mégis őszintébb-
nek hat a megszokottnál, talán 
azért, mert valahol ott tartok az 
életemben, mint hősünk.

„Megmagyarázhatatlan bé-
nultság szakadt rám, egész lé-
nyemből eltűnt az indulat, a láz, 
a tüzes lelkesedés, a vágyako-
zás, a világot felkavaró szenve-
dély” – írja Thomas a jegyzet-
füzetében. Mikor az olvasó és a 
szereplő összeolvad, átszakad 
egy gát, nem külső szemlélői 
leszünk a regény világának, ha-
nem részesei. Így váltam a re-
gény részévé én is. Mikor pár 
hónapja – még a regény megje-
lenése előtt – volt szerencsém 
először olvasni a Darabokra 

tépvét, még nem igazán értet-
tem, mi fogott meg a műben. Az-
tán hetekkel később észrevettem 
magamon, hogy eltávolodtam a 
saját életemtől, úgy, hogy közben 
ugyanazt éltem meg, csak egy 
másik világban. 

A jó könyv nem akkor határozza 
meg az olvasót, amikor leteszi az 
utolsó oldal után. Nem is akkor, 
amikor átgondolja azt az érzelmi 
többletet, amit kapott tőle. Ha 
másodszor, harmadszor olvassuk, 
és már el tudjuk különíteni ma-
gunkat attól, akik előtte voltunk 
és attól, akikké utána váltunk, 
akkor értjük s tapasztaljuk meg a 
hatást, amit nyújtott.

Böszörményi Zoltán egy jó 
író. Erre már az első könyv után 
rájöttem, amit tőle olvastam. A 
Darabokra tépve csak igazolást 
nyújtott. Ha össze kellene fog-
lalnom, miért tetszett a könyv, 
azt mondanám, azért, mert kész 
világot tárt elém, amibe csak be 
kellett lépnem. Ebben a világban 
pedig úgy éreztem, a szereplők-
kel együtt haladok, formálok, 
élek. A szerző azonos című ver-
séből idézve:

„… lépteimet írom
a darabokra tépett
tájra”

Böszörményi Zoltán: Darabok-
ra tépve. Irodalmi Jelen Köny-
vek, Arad, 2020

A jó könyv nem akkor határozza meg az olvasót, amikor leteszi az utolsó oldal után. Nem 
is akkor, amikor átgondolja azt az érzelmi többletet, amit kapott tőle. Ha másodszor, har-
madszor olvassuk, és már el tudjuk különíteni magunkat attól, akik előtte voltunk, és 
attól, akikké utána váltunk, akkor értjük s tapasztaljuk meg a hatást, amit nyújtott.

Köröket rajzoltál a szántóföldbe.
Piszkos lett a körömágyad, mint a
napszámosoké a nyár derekán, akik
leveszik a fejükről a piros kendőt.
Délután a nap rézsútosan
megvilágítja a piszkosszürke hullámokat.
Ottfelejtett ruhadarabok a parcella végén,
éhbér és nyitva maradt kukafedelek.
Nem számít, mert reggel minden ködös,
zöld, a harmat végigsimítja a bokát.
Csak még egy nap, és eltelik, összerogysz,
visszafogad az anyaföld.

Hogy mikor lett hatalmad? Már nem emlékszem.

Ott álltam pénztelenül, megdermedve.

Meleg, párás lakásról álmodtam, penészvirágokkal

a falakon. Spirálosan körvonalazódtak. Mennyire olcsó!

Rothadó ornamentika. Egy reggel arra ébredtem, hogy

eltanultam az összes szokásodat. Köhögtem, a bokám

a duplájára nőtt. Részeges lettem és sánta. Húztam magam

után a fejedben lévő torzszülöttet, elvetélt filozófiát.

Karosszék-forradalom, ez volt a mesterséged,

vízköves pohárral kezedben szónokolsz a délutáni alvásról,

nőkről, akiknek darabjait szétszórtad a szobában.

Nincs helyem anyák és istennők között, akik

szolgálni tudnak. Hogy milyen Karenin vagy te?

Fekete hajszálak a márványon, hányás és morfiumtapasz.

A két íves félholdat levágták, bőre régen találkozott

a nappal. Nyáron volt, nem is olyan rég,

hogy a testét kitolták a műtőből, és

idegen nyelven szólították. Ne mozdulj, ha az implantátumod

feszül a bézs melltartóban. Lassan a testedhez idomul a

gömbölyded műanyag, a még élő bőr alatt. A csomók, mint

a kontinensek a földgömbön, körbeérnek. Vándorolnak

sejtről sejtre. Mígnem a csontjaid recsegésétől

örökre megsüketülsz.

Keleti szél – 31x42 cm
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DARABOKRA TÉPVE (RÉSZLET)

Böszörményi Zoltán

*
Thomas soha nem beszél az elmúlásról, 
mintha az nem is lenne része az életének. 
Valahányszor szóba hozzák a témát, úgy 
tesz, mint aki nem is hallja, miről folyik 
a beszélgetés. Vallja, hogy a hatvanhoz 
közeli férfiak megemberesednek, nem 
kergetnek illúziókat. Nem ragadja őket 
magával semmilyen hév, kábulat, delí-
rium, nem akarnak odüsszeai világokat 
meghódítani. 

Ami pedig saját személyét illeti, ő annyi 
mindent megélt és újraélt már, nem látja 
értelmét, minek kéne haramiáskodnia, 
hangoskodnia, tüntetnie abban az állan-
dó ellenszélben, a barátságtalan miliő-
ben, melyet ő is segített feltámasztani. 

Rá mindenképpen háládatlan feladat 
hárul, mivel egy különleges folyamat ré-
szese, olyasvalaki, aki világokat épít, és 
közepükbe embersorsú lényeket teremt. 
Életükért, hányattatásaikért, végzetü-
kért felelősséggel tartozik egy magasabb 
rendű lénynek, aki árgus szemmel kíséri 

mozdulatait. Valamennyi eddigi regény-
hőse visszatekint rá. Neheztelnek, ha 
méltánytalanul bánt velük, ha rosszabb 
sorsot szabott ki rájuk, mint amilyet meg-
érdemeltek volna. Női szereplői még neki 
is támadnak, ha továbbmerészkedik a 
kelleténél, ha jobban belelát a lelkükbe, 
mint amennyire az ildomos lenne. De az 
sem tetszik nekik, ha azokat a jó mélyre 
eldugott titkokat megszellőzteti. A nők 
szent meggyőződése, hogy a férfi legyen 
férfi, viselkedjen úgy, mint egy férfi, le-
gyen szigorú, fegyelmezett, erős ideg-
zetű, ha megcsalják, ne kiabálja szerte a 
világba fájdalmait. Ki a frászt érdekel egy 
férfi szenvedése? A férfi ne kínlódjon, ne 
szenvelegjen, ne jártassa a száját. Legyen 
gyengéd, megértő, segítőkész, szenvedé-
lyes szerető, indulatait a szeretkezésben 
élje ki, ne a bosszúvágyban. Legyen fi-
gyelmes és tettre kész, kövesse és teljesít-
se nőjének minden óhaját és vágyát, sőt, 
azon igyekezzen, hogy ezeket előre kita-
lálja, megérezze, kikövetkeztesse. A férfi 

azért van, hogy szolgálja a nőt, és soha ne 
mondjon neki nemet. 

Istenem, hányszor hallotta már re-
gényalakjaitól a fentieket! Ő pedig, va-
lahányszor elmarasztalták írásainak női 
szereplői, visszavágott nekik. Ne aggályos-
kodjanak. A mafla férfiak úgyis mindent 
a lábuk elé cipelnek, és mindezt anélkül, 
hogy toporzékolnának vagy kikövetelnék 
maguknak. A férfiember nem szereti a cir-
kuszt, a veszekedést, az állandó forradal-
mat. Mindent megtesz, csak hogy ezeket 
elkerülje. Hajlandó magát megtisztítani 
az élethazugságoktól, hogy így visszanyer-
je önbizalmát és lelki egyensúlyát. Ro-
main Gary írta valahol, miszerint minden 
íróra érvényes, hogy jobbik énjét igyekszik 

a műveibe oltani, az esendőségeiről pedig 
mélyen hallgat. Naná, majd hülye lesz el-
vágni maga alatt a fát. Miért, az író álta-
lános értelmezésben nem kétnemű, nő és 
férfi? Hallotta valaki Anna Kareninát pa-
naszkodni Madame Chauchat-nak, hogy 
Tolsztoj úr milyen kegyetlen sorsot szánt 
neki? Elképzelhető-e, hogy egyszer, a jö-
vőben, a világirodalom nagy regényeinek 
női szereplői nemzetközi kongresszust 
szervezzenek, és ott napokon, mit napo-
kon, éveken keresztül megvitatják az őket 
ért jogtalanságokat, sérelmeket, rágalma-
kat, megpróbálják visszaszerezni és saját 
kezükbe venni életüket, sorsukat? 

Thomas mosolyog. Önmaga életére és 
sorsára gondol.

FÉNY A PORSZEMEKBEN Izer Janka

A cselekmény szálai helyenként 
egymásba gabalyodnak, máshol 
párhuzamosan futnak a fő tör-
ténéssel. A szereplők filozófiáról 
beszélgetnek, könyvekből olvas-
nak fel egymásnak. Olykor ver-
sek kerülnek elő, újságcikkek, 
vagy épp Edmund Veesenmayer 
jelentése Magyarországról (1943. 
december 10-éről).

A szerző különböző műfajú 
irodalmi alkotásokat fűz bele a 
regény szövetébe, találunk benne 
poétikus, leíró részeket, verset, 
interjút, novellát, cikket, jelen-

tést, kordokumentumot egyaránt. 
Olyan, mint valami díszes mintá-
jú takaró, vagy maga a Föld a kü-
lönböző népeivel. Így mutatkozik 
meg, hogy mind különbözünk, de 
ugyanakkor mégis egyek vagyunk 
e világ gyermekeiként.

A cselekményt titokzatos, 
misztikus erő irányítja és a 
halál, ezzel mutatva be az élet 
súlyát és azt, hogy az egész lé-
tezés csupán játék, ahol bármi 
megtörténhet.

A mű a fiatalok nyelvén író-
dott, elsősorban hozzájuk szól 

egyfajta könyörgésként, hogy 
ne vessék meg a tudást, hazánk 
történelmét. És hogy a szeret-
kezésen kívül más értékekkel 
is tele van a világ. Olyan tör-
téneteket dolgoz fel, amelyek 
ma különösen aktuálisak. A 

nők ellen elkövetett erőszak és 
annak pszichés hatása példá-
ul különösen fontos téma, s ez 
mélyen, őszintén jelenik meg a 
regényben. Böszörményi Zoltán 
meglepően jól imitálja az egye-
temisták nyelvét, eleveníti meg 
az ő világukat, zenehallgatási 
szokásaikat, könnyedén belebú-
jik bárki fejébe, legyen a szerep-
lő nő vagy férfi. 

A kezdeti könnyed hangvétel 
folyamatosan mélyül és kanya-
rodik egyre fontosabb, súlyosabb 
témák felé. Az erőszak mellett 
Trianon, a második világháború 
és a lét nagy kérdései bukkan-
nak fel sorra. Más oldalakon egy 
ars poetica-szerű vallomást ol-
vashatunk az írói létről, a költé-
szetről, a művészetről, a regény 
kulcsszereplője, Thomas Larrin-
gen feljegyzései révén. Komplex 
és összetett mű a Darabokra 

tépve, mindenki találhat benne 
olyan témát, ami leköti, magával 
ragadja. Az olvasás közben pedig 
a nyelv szerelmesei különösen 
szép, költői részekbe botlanak 
minduntalan.

„Azon töpreng, a hullámok-
ban terjedő fény megkerüli-e 
a porszemeket anélkül, hogy 
megsérülne vagy megsérte-
né őket, mert nem érzékeli az 
ember: a porszemek úsznak-e 
a fényben, vagy a fény a por-
szemekben” – így szól a regény 
talán legszebb mondata.

Ajánlom mindenkinek, aki 
egyszerre akar olvasni filozófiá-
ról, művészetről, történelemről, 
szexről, emberi sorsokról, és úgy 
általában az életről.

Böszörményi Zoltán: Darabok-
ra tépve. Irodalmi Jelen Köny-
vek, Arad, 2020
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Síró férfi – 50x35 cm

Böszörményi Zoltán legújabb regénye, a Darabokra tépve 
a külföldi és hazai kortárs irodalom, a történelem, a filo-
zófia, a pszichológia ötvözete fiatalos, valóságosnak tűnő 
történetekbe ágyazva, olyanokba, amelyekkel nap mint 
nap találkozunk. Megcsalás, féltékenység, egzisztenciális 
bizonytalanság és a művészlét kérdései váltogatják egy-
mást a több szálon futó történetben, melynek a keretes 
szerkezet különösen kedves formát kölcsönöz.

– Thomas Larringen jegyzetfüzetéből –

Hány árnyalata van a reménytelenségnek? Dzsesszes, neoklasszikus és oratórikus, Ho-
negger-művekhez hasonló. Ha lemondunk a szenvedélyről, és mint a peripatetikusok, 
sétálva magyarázzuk a megmagyarázhatatlant, derűlátók leszünk, a világmindenség, a 
téridő megállíthatatlan tágulása nem okoz szívaritmiát, megcsendesedik bennünk a lét, 
az esős délután sem zavar. Nem megy az idegeinkre. 

Létezik bennünk egy akarat, mely, ha testet ölt, megteremti azt a képzetet, ami nem 
más, mint a világ. Álmodni is így álmodunk világképzetet. Így jutunk el a nirvánába, 
mely egyben végső célt, beteljesülést, egyesülést jelent Istennel, az abszolútummal. 

A megteremtettnek el kell bújnia a szenvedés elől. Megváltoztatnia formáját, kinézetét, 
színét, hogy azonosuljon környezetével, mimikrizzen, kikerüljön a lélekvándorlás szen-
vedéssel járó körforgásából. 

Az ámulatból. 
Fedél alá meneküljön az eső elől, magára zárja az ajtót, és vele együtt a végtelent. 
Transzcendentális gyönyör. 
Zene. 
Zeneszó. 
Honegger-szimfónia. 
Tükör. 
Az idő tükre. 
A feltámadásé. 
Az elásott gondolaté. 
A vihar rapszódiája. 
A visszafordíthatatlan és megállíthatatlan elmúlásé.
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IZSÓP Izer Janka

Csendben fekszem az ágyban. A 
takaró súlyos. Befészkelem ma-
gam a biztonságos melegbe, és 
hallgatom a kinti faliórát. Nem 
akarok sehová sem menni. Még 
felkelni sem.

Tizenegy óra múlhatott.
A fejem nehéz, zúg. Túl sok 

minden történt mostanában, ro-
hanás egyik helytől a másikig, 
találkozások, munka, veszeke-
dések, szakítások. Elfáradtam.

Nézem a plafont. Üres, fehér, in-
ger nélküli. A zúgás kicsit tompul. 
Már-már úgy tűnik, tudok gondol-
kodni, de mégsem. Olyan, mintha 
az agyam egy része körtáncot jár-
na megállíthatatlanul és túl gyor-
san ahhoz, hogy követni tudjam. 
Pihenni szeretnék. Egy hétig nem 
kelni fel. Aludni. Vagy csak bámul-
ni ezt a hallgatag mennyezetet. 

Próbálok ellazulni, de nem 
megy. Pattanásig feszült figye-
lemmel várom, hogy valaki belép 
az ajtón már megint és nem hagy 
békén. Senki sem tudja, hogy itt 
vagyok, nyugtatom magam.

Ketyeg a falióra odakint. Kü-
lönben csend van. Hallgatózom.

Mikor lehunyom a szemem, 
újra abba az óriási, tükrös terem-
be kerülök. A parketta csúszik, a 
csillárok túl erősen ragyognak, a 
zene irgalmatlanul hangos. A li-
monádéban ihatatlanul sok a cu-
kor. Émelyegve nézek fel és látom 
meg, hogy az a fiú kivált a tömeg-
ből és elindult felém.

Sosem lehet tudni, nem a 
szomszédnődet készülnek-e 
igazából felkérni, gyorsan kell 
elfoglalnom magam valamivel. 
Megigazítom a cipőm csatját. A 
fekete strasszkövek visszatükrö-
zik a csillárok fényét, ez mindig 
megnyugtat. Csak kezdő vagyok, 
félek a megbotlástól, egyensúly-
vesztéstől, de a fiú karja erősen 
tart. Határozottan vezet, köny-
nyű lekövetni a mozdulatait, a 

csípőm, a lábam szinte magától 
mozdul, a szeme zöldeskéken 
villan, mint amikor a Balaton 
fölött a tűzijáték elpattan és be-
borítja az eget.

Észrevétlen gyorsasággal ér-
nek véget sorra a számok. Mo-
solygok, ő is mosolyog.

Aztán nyáron a Duna-par-
ton ültünk. A tavaszi karantén-
időszak kihaltságáról beszélt. 
Üveges drehert ittunk mellé, 
előttünk a Lánchíd, szemben a 
Gellért-hegy. A családja jött szó-
ba, aztán az illatom. Hagyjuk is!

Végül az ágya jut eszembe, 
olyan, mint egy fészek. Erről 
meg az első este, amikor táncol-
tunk egy koncerten. Akkor még 
tangózni sem tudtam, de nem 
zavarta. Mert tud irányítani.

Szeretem. Ezért vagyok most 
itt, egyedül.

Nincs energiám erre. Átélni 
újra még egyszer a csalatást, az 
elhanyagoltságot, az örökös vá-
rakozást, a veszekedéseket. De 
nem is kell végigcsinálnom.

A fenil-etil-amin hormon, ami 
ezért az egészért felelős, átlagosan 
tizennyolc hónapig termelődik. 
Nekem sikerült hatra csökkente-
nem. Csak csend kell hozzá, ma-
gány. És alámerülés az egész osto-
ba érzelmi hullámzás alá.

Először végigfuttatni az elmén 
az elmúltakat. Felvázolni a jövőt, 
ahol ő nincs ott. Elfogadni, hogy 
vége, elgyászolni őt, és elképzelni 
a jövőt nélküle. Sírni, amíg ki nem 
ürülök teljesen. Aztán hagyni, 
hogy ez az üresség körülöleljen, 
elringasson. Az első hét a legnehe-
zebb, olyankor nem tudok csinálni 
semmi mást. Utána már köny-
nyebb, dolgozni is lehet.

Fekszem az ágyban, súlyos a 
takaró. Befészkelem magam a 
biztonságos melegbe. Kint a fa-
lióra ketyeg. Nem akarok sehová 
sem menni. Még felkelni sem.
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Ilyés Krisztinka 

Petőcz András

Lövétei Lázár LászlóBöszörményi Zoltán

Regős Mátyás

Befejezhetetlen

Akiről beszélünk

Államalapítás utánSzőcs Géza-apokrif

Van egy másik

„Mélyedj magadba. Hallgatózzál.
A holdkeltében málna-zaj van,
angyal szuszog a ketyegésben,
izsóp növekszik bent a falban.”

/Szőcs Géza/

Visszavárlak, visszavár
Pápua vagy Kolozsvár,
ha vetkőznek a hajnalok,
a csillagokra hajolok.
 
A zöld bőrfotelben
szendereg a délután,
mellette egy talibán
zörgeti az álmok ajtaját.
 
De a fények fürge lények,
tudják, ki mire vár,
szamócaízű hajnalvár.
 
Halkan zokog, némán sír
holdtöltekor Raszputyin.
 
Ködlevelek a halak útján,
hol ezer jelmez, álarc készül,
hazug halak, ármányhalak,
ferdítgetnek bőszen, vigécül.
 
Bőbeszédű november,
kígyó-reményt vermel,
látja ezt a remember,
nahát, ilyen az embör?
 
És így kiált fel a világ:
De halálos e karnevál,
elszabadult egy miazma,
a lányodra és fiadra!
 
Ici, le masque est obligatoire!

Szőcs Géza-hangulat

pártos idő ide pártos
            tér oda –
gyere kedves
utazzunk a hőskorba:

meghalt Első István vagyis
            ama Vajk
mond hát ezt is mond hát azt is
            minden ajk

de te ne félj irodalom
nem lesz itten interregnum:

oszt majd szoroz s milliméter-
papírra ír Próza 
            – Orseolo –
                          Péter

avagy vigaszágon
            hazajön ha nincs más
hazatér Kijevből Költő
            – később Első – András...

szóval lesz itt vers és próza
            s dráma
amíg Tusnád fölött
            amíg valahára
megszólal a tengerszemben
tündéréknél megszólal egy
megpendül
            a víz alatt egy hárfa

Csíkszentdomokos, 2020. november 22.

Szőcs Géza halálára
Akiről beszélünk, nagyon vágyott a szeretetre.
Elsősorban is szeretetre vágyott, a szomorúság,
a szomorúság mindig ott vibrált az arcán, mindig
ott volt valami szomorúság a tekintetében.

Akiről beszélünk, menekült volt, ízig-vérig menekült.
Menekült folyton, maga sem tudta, hova is szalad,
és hogyan is találhatná meg az otthont, ami nincs, 
mert elvették valamikor, valamikor nagyon is régen.

Akiről beszélünk, hívő volt, hívő a hitetlenek között.
Reménytelenül hitte mindazt, ami elérhetetlen,
hitte, építhet magának valamit, amiben kedve telik,
mert komolyan vette költő elődje üzenetét.

Akiről beszélünk, gyermek volt, mert gyermek maradt.
Felnőtt testbe zárt kicsinke gyermek, akit megver a sors,
és csodálkozó szemekkel nézi, miként is történik
minden úgy, ahogyan nem lenne szabad történnie.

Elment közülünk, akiről beszélünk, itt hagyott minket.
Nem látjuk többé. De tudjuk jól, valamiképpen itt van,
a társaságunkban üldögél, és, miközben szivarkára gyújt,
valami jobb, valami szebb világról magyaráz.

E vers, többek között, szó szerinti
vagy megváltoztatott formában,
Szőcs Géza-idézeteket tartalmaz.

Fűzöld fonálban, gyanútlanul
forgolódik a belső medve.
Álma alatt egy másik álom,
mintha mélyebbre készülődne.

Anyanyelv alatt másik nyelv van,
néhány szóban egy másik késés –
„Mein Schatz, ne várj. Későn jövök.”
Tekintetünkben: visszanézés.

Ez a vers csak egy másik fonál.
Az fűzöld volt, ez pedig égkék.
E vers alatt is van egy másik.
Meztelenségben meztelenség.

Szőcs Géza (befejezetlen) című versére

hallgatnám, de a fák már sosem 
növik be azt a bizonyos túloldalt.

a vadrózsák suttogása 
belekapaszkodik az 
elsüppedő homoknyomaidba.

kapkod benned az óceán, 
hullámoznak a szívverések,
csuklódat mutogatod a vadrózsáknak,
hogy kitapinthassanak,
elragad tőlük a tengerár, 
belesüllyedsz a vízfodrok 
apró hangcseppjeibe,
                  és ez a hang tele van rettenettel,
                  és ezért alig hallható
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„s arcában két kavics úgy ragyog,
mint forró vaslapon hideg eperszemek.”

(Szőcs Géza: A visszatérés)

Vári Csaba 

Nagy LeaNagy Milán László

Erdősi Martin Zsolt

Lázár Kinga

Szabó Fanni

Kovács Újszászy Péter

Szőcs Géza emlékére

Akikkel valaha isKitoloncolás

A város alatt van egy másik

midász

Varázsszavai puskagolyók

Kék üveg

Szőcs Géza Vázlat egy búcsúvershez című versére

Az istennők varázsolni tanulnak,
dadogva szólongatjuk, lecsukott szemmel 
hívjuk magunkhoz őket.
Tekintetünkkel tartjuk a vízkék félgömböt, 
hogy ránk ne omoljon.
Burok felettünk az ég. Összezár. 
Meztelenül táncolunk a túloldalon lévőkért. 
Védőhálónk a szó, leválik nyelvünkről, 
a föld tetején pattog, akár az üveggolyó.
Hiába tapogatóznak idegen 
szótnemértők, ha értük nyúlnak, már máshol
vannak a sokszorozódott hasonlatok.
A kántálás egyre gyorsabb és hangosabb – 
nem tudják, melyik ének igaz, melyik igazabb 
a szóösszeszedetlenségben. Hulló esőcseppek 
gurulnak szét annak a bőrén, akinek volt mit 
kimondania. Aki másnak nevezte meg önmagát, 
– ő volt önmagának, ismeretlen önmagjának 
szaporítószerve –, most köteleket rángat 
legbelül, hanyattfordul a földön, 
fordított angyalt rajzol kezével a porba, 
mintha repülne, ujjai nyitottak. 
Varázsszavai puskagolyók, 
átlyukasztják a megvilágosodott 
eidolonokat, sejtjei a félgömb túloldalán 
körvonalazzák annak nem látható felét.

Vettem egy baglyot.
Gipszfehér madár,
szeme kék üveg.

Embere lettem
kicsit magányos
bal szemem kék üveg.

Szőcs Géza emlékére

Az utcákra vakító szürkeség ült.
Arctalan emberek bolyonganak.
A Tiszánál leültem, mint a sérült,
kinek szájából folyni kezd a hab.

A folyót figyeltem. És a rakpart
kövén elmúlásba forduló időt.
Az ellenállás terhét leraktam,
mert hiába érvek, ha elrémítők.

Arra gondoltam, mennyi várost
szel át a víz a mostani helyén,
amíg eljut a megnyugváshoz,
s föld fedi rég, ami most az enyém.

A város alatt van egy másik,
és a maszkok alatt is másik maszk van.
Talán elér az állomásig,
a szabad szó fullad a pánikszagban.

A város alatt van egy másik.
Állandóbb, élőbb, élhetőbb.

Ne mondd, amit mondhatna bárki.
Mondd a nehezen védhetőt.

A hó az eső álruhája
de meglátja tükrében magát
Az elásott Isten fogsorán
virágok nőnek át meg át.
 (Szőcs Géza: Mélyrétegek)

téli éjszakákon rólad álmodom
a nyári hónapok kicsontolt angyalok
szárnyatlanul fekszenek a kertben

a lépcsőházban találkozunk
egy maszatos arcú gyermek mosolyát viseled
lekvárfoltos emlékkép

emlékeztetsz a görög királyra
aki aranyra váltotta az érintését
s fogai között így nemesfém sercegett

midásznak szólítalak ezután,
közben a lábaid alatt csikorog az arannyá vált hó
kikanyarodtunk a városból
 
megjegyzed milyen nagy lettem
hogy a csigolyáim közé a félelem költözött
de a csontjaim tőled örököltem

mindig beléd ütközöm
ha a régi kacatok között keresgélek okot a maradásra
mire megtalálom aranyröggé válok

reggelre haza kell érnünk
a kertben már csak koszos libatollak hevernek
felfalja magát a tél

Szőcs Géza Mélyrétegek című versére

Meglátogatott a bojtos farkú idegen. 
Bejelentette, itt fog lakni a közelben.
Hellyel kínáltam egy felhőcafaton,
elárulta, mivel érdemelte ki a mennyet.

Sosem emelte fel a hangját.
Nők érzéseivel nem játszott.
Alku fejében tehermentesített.
Fonnyadó lelkeket csent el, mint 
felharsanó szirénák álmot.

Csodálattal bámultam ravasz arcát.
De megmozdult valami homlokán.
Visszatartott valója elszabadult. Hamar 
érkezett a szentekből álló égi blokád.

Keszthelyi György 
A gép

Szőcs Gézához

A szív suttyomban homokvárat épít,
közben a gép ablakot vág a testbe,
új hasonlatot tákol színteredre, 
míg csak suttogsz és dadogsz – ki tudja mit.

Elméletileg akár kilenc élet
fér el egy szorongó vadmacska-sorsban,
szajha az ösztön, apellál, elrohan, 
s a hegy csúcsán felpörgeti a gépet.

Erdély vad pagony, koncepciós hiba, 
magadra maradsz őszi berkeidben, 
a fehér magasles predesztinál.

Lesz ebből később nekrológ, galiba, 
vendégszerepelsz vőlegény-selyemben, 
a gép vastapsa telibe talál.

2020. november 7.

(Szőcs Géza emlékére)

Ránctalanná feszült ki az éjszaka dobja fölém, 
föl-fölpergett rajta sokszikrájú csillagok árja, 
elalszom villódzásuk alatt.
Álmomban istenekkel fogok kezet,
ördög lépteit söprögetem, és rejtem el.

Verset írok azokról, akikkel valaha is kezet fogtam,
majd felébredek, hogy lámpát gyújtsak, és felolvashassam
őket.

Amikor lépteit söpörtem, 
nyomomba eredt.

Érintése nem egy volt, 
hanem: Az.

1.
Csak elképzelem. Milyen lehet.
Az asztalodon félregurult tollad.
Csak hallgatom, amiképp van, aki hallgat,
vagy éppen beszél rólad,
aki más kegyelmeket firtat,
hogy hogyan hivatalodik be
macskamézes lelkünk odva.
Ezt a verset már rég megírtad,
döbbentem rá, ahogy elgondoltam:
mit írnál most saját halálodra.

2.
Látjátok, feleim, előbb csak kérdezni
tudok, döbbenetetek láttára.
Miféle ironikus felkiáltójelbe merevítettetek,
miféle gödröt ásattatok oda öröklaknak nekem,
miféle szájpadlásig feltépett sírást hallok,
miféle szívhasadásos, kék mosolyt
kell öltenem láttotokra,
miféle gyalázatos gyászruhát öltöttetek,
miféle ünneplőbe öltöztettetek,
ha ti csak gyászoltok és sírtok,
miután kisajátítottatok, már-már

elárultatok, holttá mondva,
holttá alázva?
Ez csak az álruhám volt,
ezt is csak kölcsönkaptam
erre a maszkabálra.
Legközelebb salapétában gyertek,
mint a kőművesek, az asztalosok, az ácsok,
gumicsizmában, mint a napszámosok,
a villanyszerelők, gumikesztyűvel
érjetek hozzám, hogy nehogy
megrázzon az angyaláram!
Ez a nap sem más
tinéktek, mint a többi, drága feleim,
nekem viszont menyegzői.
Hagyjatok mulatni!

3.
Te most már hallottad, láttad,
és nem írsz le egy sort sem többé.
Félszívvel se néztem utánad,
semmit se tettem föléd, se alád.
Most ezt a verset terítem testreád.
Légy szabad mindörökké!
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Fehér Enikő

Pethő Lorand

ujjaikon számolták verseit
                              körbe italt is töltöttek valamennyi halottnak

hajdani városlakó
„és hallgatom, hogyan beszél 
            egy elsüllyedt szigetről benned
vékony hangján egy hajdani városlakó”
Szőcs Géza: (befejezetlen)

mohákat növesztek szememre
hallgatom gyökerét a fának
mint átfut reszketve bennem

föl-le jár a reggel
arcom ablakon

lépteim nyomát mondd hol keressem?
angyalcsontokon?

most hol van az a tenger 
vagy cseppjei bennem?
csapokat zártak
rozsdás erekben

én hajdani városlakó
csak merülök
                      merülök
                                   merülök

egyre
a bennem elsüllyedt 
                                  szigetre

arcom ablakon

egy
tükrét véres bagolytollak csúfítják
fekete posztóval letakarja.
halott van a háznál, ragadozómadarak,
héják, sasok, sólymok lesik,
mi hullik asztaláról.

Hetedik levél, útilapi.
Ezt ma kaptam, Rózsi néném küldte, pos-
tagalamb fordultával, felfordultával.

Kedves Timur!

Köszöntelek, és csak testvéries morogás-
sal mondom, fejezd be ezt a száműzetéses 
hülyeséget, s gyere haza Rodostóból, ne 
mind piszkáld ide a leveleidet.

Értem én, hogy elveszítettél valami 
hülye választást, szégyenedben el kellett 
bujdosnod, na, de nem lett volna elég pél-
dául Bükk lokára menni, nem, te egyene-
sen Rodostóig mentél, Törökföldre, mert 
világéletedben szeretted a tonhalat, meg 
a baklavát.

Én itthon alig várom, megcsapkodhas-
sam a fejedet, addig még kicsit pihenek itt 
a szolgánkon, izé, na, gazdánkon, és meg-
eszem az emlékedre még egy tasak pulykát.

Itt sem vidám az élet, tegnap muszáj 
volt fürjet egyek, hiába volt mézes sörrel 
bekenve, én akkor is jobban szeretem a 
tökmagot, de hát ez van.

Szóval, Timur, gyere haza. Ne hülyés-
kedj, nem érdekel, merre jártál, merre 
Tekirdagoltál, tekeregtél: gyere, mert itt 
már mindenki elfelejtette, hogy te mek-
kora lúzer voltál.

Még macskasör is van itthon, ott valahol 
Alcsíkon csinálják, igazi macskasör, rendes 
macskáknak, jó, én igaz, hogy mást iszom, 
de nekem választékos az ízlésem.

Hétvégén sajtmustra volt itthon, a szol-
gánk, izé, na, gazdánk hozott haza belőle, 
hát én egy hétig nem kakálok, az biztos.

Egyébként errefelé jó idők járnak, az 
igaz, reggelente fel kell vennem még egy 

rend bundát, s délben már az eredetiből 
is kibújnék, de hát, ha minket egyszer ide 
telepített Csaba királyfink, Irnik, vagy 
Ernák, hogy Te is értsed, mit tehetünk?

Szóval, gyere haza, Timur. Itt még van déli 
harangszó, s ne mind mászkálj ott a hádzsi-
aszófiába, szépen elviszlek a dályai unitárius 
templomba, meglátod, milyen jó lesz.

Mirr-murr, kandúr.

Szeretettel karmolászta neked Rózsi 
Nénéd.

Nyolcadik levél, útilapi.
Kedves Rózsi néném!
Mennék én haza, mennék, de miért is 
mennék, amikor otthon csak az ármány-
kodás fogadna, s a vádaskodás.

Most is hallom a hírvivő seregélytől, 
hogy azt mondják otthon, én itt csak mo-
rogok és gyűlölködöm, és szidom az ott-
honiakat, pedig Allah a tanúm rá, úgy 
szeretlek benneteket, hogy még a farok-
szőrzetem is feláll belé.

Én aztán tényleg senkit nem bántok, 
pláne itt, a keserves száműzetésben, in-
tézzétek, csináljátok otthon, polgármester, 
megyei tanácselnök s paraszt mindig lesz, 
a többit ki kell művelni, mert az nem csak 
úgy szabadon terem, de hát ilyen mondatok 
miatt vagyok a száműzetésben.

Rózsi néném, erősen hiányzol a nagy 
gülüszemeiddel, a minap egy kurd embertől 
kaptam egy szem magozott datolyát, eskü-
szöm, pont olyan szemei voltak, mint Ne-
ked, egyből meghatódtam, aludtam is egyet 
a pultja alatt.

Amúgy erősen hiányoztok, azok az ádáz 
összeesküvők a hátam megett, meg előt-

tem, meg körülöttem, ott legalább valaki 
törődött velem.

Itt most rettenetesen kénytelen vagyok 
a hasamat süttetni a kegyetlen anatóliai 
nappal, borrrrzzzzzzzalmatos az egész.

Hát vigyázzatok magatokra, nem mint-
ha tudnátok, üdvözlöm Findusz macskát 
a Piricskén, s Téged, drága néném, hogy 
enném le a füledet.

Egyszer minden elmúlik, mondta 
egy macskacsászár, bizonyos Aurelius, 
ez, mondjuk, nekem annyit ér, mint az 
utánam dobott halgerinc, én egyelőre 
sztoikus nyugalommal tűröm ezt a ke-
serves sorsot.

Karmoltatom drága gazdámat, asszo-
nyomat, marad szerető hívetek, Timur.

törökországi levelek

TIMUR KAPITÁNY LEVELEI TEKIRDAĞBÓL, NEVEZETT RODOSTÓBÓL (II.)
György Attila

Farkas Kriszta 
amit rólad éreztem és gondoltam, szavakban

a vonalak és a görbék tánca
a papíroson egyelőre csak
gondolatok, egy vázlat -
az előadás és a szavak
megszületése nagyon hosszú,
távoli folyamat.
görcsös minden lépés feléd,
még az út is hepehupás,
nem kell kérnem, karolj belém,
mert a te lépted más:
nem egy a tempó, a dallam, a ritmus,
évek óta ez a közöttünk kialakult rítus
menete, jövete, lehet a kimenetele is;
a vendég én vagyok, a szeretőm lehetnél te is.

szamóca színe lesz a színpadi fénynek,
amint leírom az első szót,
de mi van akkor, ha ez
nem csak az első, de az utolsó
szó, lépés, figura:
a vastaps nem szíven üt,
hanem arcon csap.
remélni is csak annyit tudok,
hogy a vonalak és a görbék táncát
le tudod fordítani arra, hogy
mit éreztem és gondoltam rólad,
szavakban: görcsös hiány.

kettő
nyújtózik álmosan egy koporsókészítő
kezdődik a szezon.
istennek csúfolják, ha kimegy a szobából.

három
harangnyelv válik a halottból,
ma te kalimpálsz, 
holnap én verem a bim-bamot.
jérce vagyok, befagyott tavon:
magára hagyott olajmadár.

Fürdőzők – 75x83 cm

       Szőcs Géza emlékére
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Dávid Adél
hó

Hej, a kiskonyhában mily víg volt 
az élet, hej, a kisszobában mekkora 
a kacagás, hej, a kisszíveket betöl-
tötte az öröm, béke, gondtalanság. 
Hej, azóta sok év eltelt már. 

Nem jók már a lábakra a kiscipők, 
dobozban a kisautó, játékbaba, a pu-
fók arcok is megnyúltak. Van, aki 
vizsgára készül, a másik épp munkát 
keres, a legnagyobbat messzi földről 
várják haza. 

S hol egykoron ilyenkor már javá-
ban rotyogott a töltött káposzta, most 
üresen szomorkodik a fazék, a bejgli 
illata sem lengi be a kis teret, pedig 
milyen csodás, amikor a bőséges di-
óra, mákra göngyölt tészta sütés köz-
ben csendes megadással megreped. 
Tán még karácsonyfát sem hoz idén 
az angyal, ha nincs pénz, hát nem le-

het, de itt vagyunk együtt és ez a lé-
nyeg – gondolta az anya, s a könnye 
eleredt. Nem így tervezte ezt az évet, 
nem így az ünnepet. 

Este, mikor már mind összegyűl-
tek, felidézték a régmúlt éveket, hogy 
ki hogyan leplezte le az angyalt, és el-
kacagták a csínytevéseket, hogy ho-
gyan dőlt fel többször a karácsonyfa, 
maga alá temetve az üvegdíszeket, 
ki lopkodta le a szaloncukrot, majd 
tömte ki krétával házszentelés előtt 
a sztaniolt, bizonygatva, hogy ő biza 
nem evett. Kint hópelyhek szálingóz-
tak, s a kórusok felcsendültek: Meg-
váltó született. 

Csengő szólt. Mintha angyal szállt 
volna el felettük, egyszerre hallgattak 
el. Majd egyikük kinyitotta az ajtót, 
egy régi ismerős állt ott, kabátjáról 

rázta a havat, épp erre járt, mondta, 
csak átadja a kis csomagot, amit ho-
zott. Még a lépcsőházban is van vala-
mi – suttogta sietősen, majd távozott. 
Alig csukódott be az ajtó mögötte, 
ismét kopogtattak, egy távoli rokon 
gyümölcsökkel megpakolt kosarat 
nyújtott át, kis kóstoló is van az al-
ján, kacsintott. Majd újabb látogatók 
érkeztek, egymásnak adták át a ki-
lincset, volt kolléganők, barátok, osz-
tálytársak, de még olyan is, akit alig 
ismertek. 

Az ajándékdobozok a kisszobában 
sorakoztak, az asztal roskadozott a 
sok finomságtól, a család csendben 
ült mellette. Kint egyre sűrűbben 
havazott. A lépcsőházi szűk folyósón 
pedig tizenhét fenyőfa sorakozott. 
Egyiken még üvegdíszek is voltak.

Csepcsányi Éva 

Szilágyi-Nagy Ildikó

Lázár Balázs
Valaki jön

Téli séták

Azért felsír

A legsötétebb óra

szeretek a hóban járni 
hallgatni a karácsonyi harangszót
ilyenkor feloldódnak a hétköznapok
mint forró bőrön a hópehely
fura karácsonyi rongyokba 
bújnak az emberek
észreveszik egymás tekintetét
beszélni kezdenek
mint egy csodás téli mese
úgy rajzolódnak az életképek
néha akaratomon kívül is
belerángatnak egy másik létezésbe

Valaki jön az esti úton át,
messze szállnak a vadmadarak,
Máriásak a felvidéki éjszakák.
Kendők alatt hangtalan sírnak
ráncos, olvasós asszonyok,
jaj, hova visznek, Krisztus, hova visznek!
Megtisztulva érkezem, de megtisztult-e,
ki fogad?
Szent Szív kép vén sublót felett, a hímes párnák 
sápadt fejek alatt fájnak egy évszázada már.

Amikor a fények egy helyre
gyűlnek, és nem lesznek születettek,
csak az Öröktől fogva Született
és az Asszony, ki Istenét hordozta.
A bálványok porrá omlanak, 
a démonok többé
nem segíthetnek, nincs átok, 
nincs mágia, mely nekik életet
adhatna, hisz kezdettől fogva 
holtak, és holtakat vonzanak.
A legsötétebb órán magad leszel,
te magad Krisztusban.

2020 Karácsonyára

Másként lesz ez a covidos Karácsony,
hiányozni fog a legszebb dísz a fákon.
Mert nem találkozhat a nagy család,
kerülni kell még a kézfogást.

Mert minden ölelés megremeg idén,
nem gyűlik szemekbe az a régi fény.
És legszebb ajándék lesz a pillanat,
mikor majd újra maszk nélkül szabad.

Mert nem tárgyaktól valóságos ünnep,
és nem fontos már, jól ment-e az üzlet.
Mikor megváltás-mélyen a szeretet,
gyertyát gyújtani élőkért is lehet.

Lassan perccé sűrűsödnek korok,
nem tudni, tegnapok vagy holnapok.
Mintha megállna, felfénylik az idő,
s benne a titok óriás szárnya nő.

Elfedi őket, szűkülő terek,
elhalkulnak szépen az emberek.
Hallva hallani csupasz csendeket,
s hogy felsír az a kisded: megszületett…

Szilveszteri séta

Még a petárdák előtt a kutyát megjáratod.
Fiadat egyesek még ünneplik, nyolc
napon belüli születésnap. A táj a tudat
korlátait felülírja, ha rá figyelsz, Mária.
Téli séta, sok magnézium és magvak,
brokkoli és mandula. A depressziódiéta
függvénye a jókedv, a gyomorban kezdődik.
A december végi télbetörés a bőröd
felfrissíti, megalvad a stigma. Belül
forró vagy, hideg van kívül. A szívedet
fűtsd, különben megfagy. József hív,
hogy megint közbejött egy eset, nyolc
napon túl gyógyul, kocsmai rossz sztori.
Gábriel is máshol menti a testeket.
Jó, hogy a lencsét nem áztattad be.
Tegnapról maradt paradicsomleves.

Január

A remény hal, amit szűk lék jegén húznak a
halálba. A válasz: talán – pont olyan,
mint amikor levegőtől fuldoklik, szájából
a horgot vagy kitépi a sporthorgász, kicsi
halhúscafatok lógnak a fémen, vagy
benne hagyja, hogy majd pucoláskor az
asszony elbíbelődik vele, megsérti
kezét, amikor a horgot kihúzni akarja,
és magát a férje horgára akasztja, és
vagy kitépi húsából a horgot a sportférj,
vagy benne hagyja, hogy majd amikor a
nő a létezésből elpucol, Mária, majd te
elbíbelődsz vele, akár idegen lélek,
akár a hal, akár te magad halsz bele,
hogy a remény cafatokban lóg, de utoljára
kivilágosodik a titkos szerelem, mely
titkosan kezdődik.

Február

„Gyönyörű tested megöli magányom,
ha elhozod benne magadat. Benézek
az üres bokrok közepébe, organikus kuszaság
szegélyezi a sétát, amit megteszek, amikor csak
megtehetem. Bezár a kudarc és a fájdalom.
De akármilyen cserzett a bőr ujjam végén,
a korán nyíló barka bársonyos tapintását megérzem.
Így akarom tapintani belülről bőröd pólusait,
ezek a virágok sosem nyílnak el. Körmöm kézfejemhez
ütöm, vérezni kezdenek újra a stigmák. A fáradt
idegrendszer beint, és jelzi, hogy leköszön.
Aludni lenne jó, együtt, de most külön
sem megy. Viszkető varratok jelzik, hogy az idő
változik. A várakozás feszültségét kell meghaladnom”
– írod, Mária, és a szürkület ébredő madaraira
feszíted figyelmed hálóját. Véget élsz meg,
ami a kezdete valaminek.
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Vama veche – 75x53 cm
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vers
Nagy Milán László

Sztráda Máról holnapra

Bernd Burger lefeküdt, és nagyon rövid, 
de annál mélyebb álma volt. Reggeltájt 
azt álmodta, hogy miután meghozta 
a kivándorlására vonatkozó végleges 
döntését, kiment a temetőbe, hogy el-
búcsúzzon Seppl nevű testvérétől, és 
ekkor Bernd Burgerre fuldoklási roham 
tört rá, és azonnal felébredt. Végül is 
boldog volt, hogy időben felébredt az 
álomból, még mielőtt belefulladt vol-
na. Bernd Burger felkelt hát, készített 
magának egy neszkávét, majd kiült az 
erkélyre. Valahányszor Bernd Burger 
Sepplre gondolt, bűntudata támadt. 
Seppl túl nagy volt ehhez a kis világ-
hoz is, így már születésekor megfulladt. 
Bernd Burger szülei csak két gyermeket 
akartak, Seppl volt az első, Bernd Bur-
ger lánytestvére a második, ő pedig a 
harmadik gyermek, aki nem született 
volna meg, ha Seppl nem fullad meg a 
születésekor. Seppl tehát a halála által 
életet adott Bernd Burgernek. Így győz-
te meg Seppl Bernd Burgert, hogy búj-
jon a szerepébe, és Bernd Burgernek egy 
egész életen át az volt az érzése, mintha 
az ő szerepét játszaná. A testvére elo-
sont a felelősség elől, és a teljes terhet 
Bernd Burger vállára helyezte, amit 
Bernd Burger nem tartott fairnek, főleg 
egy testvértől nem. Sokkal okosabb le-
hetett Bernd Burgernél, de okosság ide 
vagy oda, miért volt Seppl olyan tapin-
tatlan Bernd Burgerrel szemben, hogy 
most helyette kelljen élnie, habár nem 
is tudja, hogyan élt volna Seppl. Bernd 
Burgernek tehát egy idegen életet kel-
lett élnie, melyben nem igazán ismerte 
ki magát. Az egész olyannak tűnt szá-
mára, mint egy szigorú matematikai 
egyenlet, melynek egyszerű logikájától 
Bernd Burger mindig megijedt. Ezen 
egyenlet végérvényessége előtt minden 
egyéb fontolgatás vagy kérdés elviselhe-
tetlenül giccsesnek tűnt, ez az egyenlet 
egyszer s mindenkorra kimerevedett, 
visszafordíthatatlanul, mert akkoriban 
az idő nem egytől huszonnégyig telt, ha-
nem azokban az években a feje tetején 
állt, és minden óramutató összegaba-
lyodott. Bernd Burger irigyelte a lány-
testvérét, mert ő nem volt részese ennek 
a konfliktusnak. Neki akár mindegy is 
lehetett, hogy akkoriban az idő hátul-
ról előre vagy elölről hátra folyt. Bernd 
Burger felnézett az égre, és úgy tűnt, 
mintha a csillagok kis, sápadt fémgom-
bok lennének, melyeket az éjszakai eső 
fényesre mosott, és ezek a gombok sor-
ra leszakadtak egy világoskék blúzról, 
anélkül, hogy szabad rálátást biztosítot-
tak volna valamire, ahogy egyébként a 
leszakadt gombok esetében az lenni szo-
kott, melyek az íróasztal vagy a zongora 
vagy a szék alá gurulnak, és amelyeket 
egyszer csak megtalálnak és néhány óra 
emlékeként megőriznek. Gombok vol-
tak, melyek valahova leestek, ahol többé 
nem lehetett fellelni őket, és ezért ér-
téktelenek maradtak. Bernd Burger ezt 
meglehetősen lehangolónak találta ma 
reggel, ám az égnek nem volt melle, nem 
volt válla, az ég egy érinthetetlen, hi-
deg, táj nélküli messzeség volt, és Bernd 
Burgernek eszébe jutott, hogy volt olyan 
idő, amikor a hónalja szörnyen bűzlött, 
habár nem is izzadt. Az orvosok is ta-
nácstalanok voltak. Aztán valamikor, 
mivel Bernd Burger nagy előszeretettel 
ette a fokhagymát, rájött, hogy nemcsak 
a szája bűzlik, amit el is fogadott, hanem 

még ennél is büdösebb a hónalja, így hát 
Bernd Burger felhagyott a fokhagyma-
evéssel, és harmóniumjátszásba kez-
dett. Sikerült megtanulnia A vándorlás 
a molnár dolga című dalocskát, melyet 
aztán minden szenteste eljátszott, és 
amelyet az egész nagycsalád áhítatosan 
énekelt, és mindenki kis zseninek ne-
vezte őt. Ámde Bernd Burger a harmóni-
umjátszást is abbahagyta, amikor Kub-
sira holtan találtak rá az iskolavécében. 
Kubsi román volt, de mindig ellenezte, 
valahányszor háborúsdit játszottunk, 
hogy mi, németek folyton fasisztasze-
repbe bújtunk, habár fogalmunk sem 
volt, hogyan kellene fasisztákként vi-
selkednünk. No de még egy oka volt 
annak, hogy Bernd Burger felhagyott a 
fokhagymaevéssel. Az apja, miként ez 
egy adott pillanatban kiderült számára, 
náci volt, és nagy beszédeket tartott az 
állomáson, amikor az önkéntesek a ke-
leti frontra utaztak. Mindenütt nagy be-
szédeket tartott, a zsidóknak is, amikor 
azok a Heltaugassét söpörték, azonban 
Bernd Burger apjának egyszer csak ne-
hézségei támadtak, Bernd Burger any-
ja ugyanis nem volt hajlandó belépni a 
pártba, és Bernd Burger apja győzködni 
kezdte Bernd Burger anyját. Gyermeke-
inknek olyan jövőjük lesz, amilyenről mi 
gyerekekként álmodni sem mertünk – 
magyarázta neki. Bernd Burgernek úgy 
tűnt, mintha Bernd Burger apja Bernd 
Burger nagyobbik fiútestvéréről beszélt 
volna. Bernd Burger anyja hajthatatlan 
maradt, s azt mondta: ha az őrület le-
jár, valakinek gondoskodnia kell a gye-
rekekről, tehát nem lépek be a pártba. 
Míg Bernd Burger apja beszédeket tar-
tott, Bernd Burger nagybátyja, aki kom-
munista volt, a lánytestvéréhez ment 
a Moszkvai Rádiót hallgatni, habár a 
lánytestvére a Moszkvai Rádiót sem 
szerette. Azonban Bernd Burger nagy-
bátyja itt biztonságban volt. Hisz sen-
ki sem gyaníthatta, hogy Bernd Burger 
apja házában bárki is a Moszkvai Rádiót 
hallgatja. Egyszer Bernd Burger apja túl 
korán érkezett haza, és rajtakapta Bernd 
Burger nagybátyját és feljelentette, ám 
amíg a Gestapo megérkezett, Bernd
Burger nagybátyja felszívódott. Az őrü-
let elmúltával megjelent Bernd Bur-
ger nagybátyja, és azt mondta, tudom, 
hol rejtőzik az apád, de nem akarom 
az egyik őrületet egy másikra cserélni. 
Szakmát váltottam. Most fogkoronákat 
készítek, fémből természetesen, a met-
szőfogakra, és mivel az orosz tisztek-
nek fontos, hogy az első fogaik fémesen 
csillogjanak, sorban állnak az ajtóm 
előtt, hogy lecsiszoljam a fogukat, és 
fémkoronákat helyezzek rájuk. Egészen 
jól keresek ezzel. Már két házat és két 
feleséget is sikerült vásárolnom, mind-
egyiktől négy-négy gyermekem van, 
ami bár erkölcstelen, de az orosz tisztek 
nagyvonalúan eltekintenek ettől, lévén, 
hogy az egyedüli szaki vagyok, aki a fo-
gukat fémfogra tudom cserélni. 

Hirtelen megjelent az erkélyen Bernd 
Burger felesége, aki miután hiába ke-
reste férjét a fürdőben, annak ruhái és 
cipője láttán rájött, hogy nem hagyhatta 
el a szállodaszobát. 

– Á, szóval itt vagy – mondta jóked-
vűen. Melitta az ölébe ült, megölelte, 
megcsókolta, azonban Bernd Burger 
szelíden, tapintatosan, de ugyanakkor 
határozottan kihámozta magát a felesé-

HOMOKKAL TELI BŐRÖND* (RÉSZLET) Franz Hodjak

Be vagy zárva homlokod
padlásszobájába. A
beazonosítatlan neszek
felerősödnek. Visszafojtott
lélegzettel szobrozol a sötétben.
Idegen jelenlétét érzékeled.
Nincsenek szomszédok, csak
hideg csillagok. Szemtanúi 
mozdulatlan szorongásodnak.

Végül elalszol a fal felé fordulva.
Valaki az ágyad szélén várja,
rémálomtól csatakosan felülj 
és megpillantsd. A hajnal ezalatt
kibújik az éjszaka gyomrából,
rettegésed szórt napfénytől elporlad.

Reggeli kávéd iszod a verandán,
zsebedben matatsz szabad kezeddel
és azon tűnődsz, ez lesz-e az utolsó 
doboz cigarettád, mielőtt szorongásod
felköltözik egy jeges égitestbe.

Szívverésed ritmusát 
követi cipőd kopogása.
Unásig hallott mondatok 
döngenek füledben. 
Lappangó hasfájás képében 
kísért az elhagyottnak hitt 
szégyen. Bár tested megnyúlt,
benned kucorog a kisfiú,
aki matchboxokat tologat,
míg elkészül az ebéd. 
És, aki halottnak tetteti 
magát, mert szereti ráhozni
apjára a frászt. De kénytelen 
vagy részt venni az önmagát
kioltó rohanásban, hogy ételt
rakj szeretteid elé. Állást 
foglalsz önző játszmákban.
Szó nélkül veszed fel a telefont
éjszaka. Szívverésed
idomul lassuló lépteidhez.
Nem érzékeled, 
elfogy alattad az út.

ge karjaiból, aki hosszasan, értetlenül 
bámult rá.

– Bernd – mondta –, annyira furcsa 
vagy ma.

– Mindig az vagyok.
– Rosszat álmodtál?
– Nem.
– Mire gondolsz?
– Semmire.

– Hagyjalak magadra, Bernd?
– Igen.

Szenkovics Enikő fordítása

*A regény decemberben jelenik meg a 
kolozsvári EXIT és a budapesti Szép-
irodalmi Figyelő Alapítvány közös ki-
adásában.
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EGY ÖREG UNITÁRIUS PAPNÉ VISSZAEMLÉKEZÉSEI

élő történelem

Ütő Lajost 1862. február 12-én, a 
papi szigorlat letételével egyházi 
hivatalra alkalmazhatónak nyil-
vánítottak, és kinevezést kapott 
a tordai algimnáziumba, ahol 
négy éven át latint tanított. Az itt 
eltöltött évek alatt ismerkedett 
meg Hévízi L. Tóth Annával, ké-
sőbbi hitvesével, akinek emlékét 
őrzi még ma is a férj bibliájában 
lepréselt kisvirág. 1867. március 
12-én esküdtek össze, és boldog 
házasságban éltek 60 éven át.

Hévízi L. Tóth Anna tízévesen 
élte át Abrudbányán az 1849. 
május 9-ei pogromot, melynek 
során 182 magyar unitárius lelte 
halálát (az egyház anyakönyve 
szerint). Az otthon levő család-
tagjait brutálisan legyilkolták, 
egyedül ő maradt életben. Egy 
román asszony, aki ismerte, 
mentette meg életét, majd egy 
másik román család vette gon-
dozásba, és nevelték mindaddig, 
amíg a Tordán élő nagyobb két 
leánytestvére és nagybátyja 10 
aranyért ki nem váltották. 

Ezekben a szomorú években 
nem járt iskolába, sokat felejtett 
magyar nyelvi tudásából, bevallá-
sa szerint „jobban tudtam oláhul, 
mint magyarul”. Tordára költözé-
sével megváltozott élete, egy iga-
zi család tagjaként „újra boldog 
voltam”. 1929. december 15-én 
helyezték örök nyugalomra korán 
meghalt hat gyermeke és szeretett 
férje mellé a küküllödombói te-
metőben. Hosszú életét az övéiért, 
unitárius családokért, a magyar 
nemzetért aggódó, őszinte, tiszta 
szeretete töltötte ki.

Lemészárolják a magyarokat

Születtem 1840-ben Abrudbá-
nyán. Mikor kéthetűs voltam, 
Apám meghalt. Anyám elmaradt 
négy leánnyal. Férjhez ment egy 
fiatal tordai ügyvédhez. Mivel 
első férje is ügyvéd volt, engem 
leányának fogadott, nagyon szere-
tett és egy elkényeztetett gyermek 
voltam, sokszor emiatt sírásba 
hoztam a többi testvéremet. Ezért 
vagy tán egyébért apám a két köz-
belső testvéremet Tordára vitte 
oskolába nagymamihoz. Boldog 
voltam egy esztendeig, akkor hal-
lottam, hogy jönnek az oláhok és 
megölnek. De mind apám, mind 
anyám mind azt suttogták, csak 
én ne féljek. De jöttek a megmene-
kültek Abrudbányára. Megszáll-
tak és hamar jöttek a zalatnaiak, 
mert azt is felgyújtották és soku-
kat megölték. Ekkor már nyíltan 
mondta apám anyámnak, vegyen 
nekem csizmát és legyen jó öltö-
nyöm, ha futni kell. Be is követke-
zett, egy este az egész város szeke-

rekkel, ki hogy tudott, menekült. 
A városban sötét volt, mentünk mi 
is, de csak az utcán voltunk, mert 
bizonyosan nem lehetett tovább 
menni, visszavertek az oláhok. 
Ekkora már megvirradt, vissza-
futottunk, ki merre lehetett. Mi új 
helyt laktunk, a város és a falu kö-
zött, fent egy hegyen (valószínű, 
hogy a városból menekültek az 
említett helyre – Ü. L.). A várostól 
a falut egy patak választotta el. De 
közel voltunk, visszafutva talál-
koztunk anyámnak egy jó barát-
néjával, és együtt futottunk haza. 
Már ekkor mondták, hogy bent 
vannak a városban. 

Münket találtak először. Mint 
írom, egy hegyen és réten volt a 
lakásunk, beütötték az ablakokat, 
összetörtek mindent. Anyámat és 
barátnéját puska agyával leütöt-
ték. Rálőttek. A barátnéja anyám 
vérében megmaradt, azután még 
találkoztam vele Tordán. Apám 
fogott engemet, hogy előbb engem 
találjanak, utána őtet. De én kisik-
lódtam a karja alól, lefutottam az 
alsó udvarra, Apámat is láttam, 
amíg a kapun kifutott, már ak-
kor a nagyobbik testvéremet egy 
oláh melybe szúrta a lándzsával. 
Én akkor lefutottam a szomszéd-
ba, ott amennyi párnahéj ki volt a 
tollutól üresítve, bizonyosan zsák 
helyett vitték el. A szomszéd egy 
nagy fiának, ki akkor jött haza Fe-
hérvárról, az oskolából, a földön 
volt melybe lőve. Az anyjának a 
két szeme meg volt ütve, fel volt 
dagadva, mint két lúdtojás ké-
ken. Engem küldött, hogy menjek 
doktorért. Mondta az anyja, hogy 
hova hívjam, én már nem tudtam 
hívni, mert akkor már az oláhság 
nagy része mind lement a város-
ba. De azért a mű hídunk tele volt 
velük, bizonyosan sokan voltak, 
de még át lehetett menni. 

Mondta az anyja, hogy én a fi-
ának fogjam meg a kezét, ő meg-
fogja a lábát, húzzuk le a patakba, 
mű is szökjünk bele. Lehúztuk 
egészen, de ott hogy tettük bele, 
milyen erővel lehettem, én nem 
tudom, csakhogy benne volt, az 
anyja is belészökött, de én féltem 
belemenni. Amíg én ott állottam, 
odajött egy oláh, lehúzta a csiz-
mámat, belétette a párnahajba. 
Ekkor én is lefutottam a hídra, 
de már akarva vagy akaratlanul, 
beletaszítottak a patakba. A patak 
megkerülte velem a műhelyünket, 
elvitt a másik hídig. Ott bizonyo-
san a part felé vihetett, mert egy 
oláh a lándzsával a fejemre vágott.

Két román családnál is lakik

Hogy vitt tovább a víz, nem tu-
dom, csak elvitt egy helyre, ott 

meglátott egy oláhné, kiáltott az 
oláhoknak, hogy vegyenek ki. Ott 
meg annyi részeg oláh volt, azok 
közül engemet kifogtak, bevit-
tek a kis rossz házba, ott ki tudja 
mikor levetkőztettek. Ott annyi 
oláhné volt, engemet bedugtak 
egy magas ágy alá. Adtak kenye-
ret, hogy egyem. Egyik oláhné, 
melyik ennem adott, megsúgta 
magyarul, hogy hallgassak. Hogy 
mikor vettek ki engemet onnan, 
nem tudom, csak mikor kivettek 
engemet, nem volt ott semmi, 
párna sem, csak egy négy lábon 
álló, szalmából font ágy. Mindent 
elvittek onnan, csak a sok oláhné 
volt ott. Egyik meg akart fésülni, 
de nem tudott, mert fájt a fejem, 
akkor látták, hogy meg volt vágva. 
Az oláhnék nem voltak oláhnék, 
hanem onnan a szomszédból a 
doktor kisasszonyok voltak felöl-
tözve oláhnéknak (így álcázták 
magukat, hogy átéljék a pogro-
mot és egy szegény román család 
segített rajtuk). Ők elmentek, én 
ott maradtam, hogy meddig vol-
tam ott, nem tudom. 

Csak egyszer mondta a szegény 
oláh és a felesége, engem elvisz-
nek egy gazdag helyre, ott vesznek 
nekem selyem köntöst és úgy já-
ratnak, mint a tekintetes asszony 
tett (az édesanyjáról van szó). El 
is vittek a hídon keresztül, mind-
járt ott voltunk. Ott volt egy oláh 
és egy oláhné, nevemen szólítot-
tak. Úgy kellett lenni, hogy ők is 
ösmertek münket. Ott voltunk, 
de nem lehetett sokáig, mert 
mondták, hogy tovább kell men-
jünk, felpakoltak két lóra derekajt, 
gúnyát, ennivalót. Egyik lóra en-
gemet ültettek, a másikra a kisfiút 
(a gazdag román család kisfiáról 
van szó, akit később kisöccseként 
említ), mert nálamnál kisebb volt. 
Volt nekik éppen akkora lányuk, 
mint én, meghalt, engemet azért 
fogadtak fel, hogy legyek az övék. 

(…) Hazaérve láttuk, hogy a falu 
össze van rombolva. A mi házunk, 
ablakok, ajtók kiszedve, minden 
össze volt rombolva. Égetve nem 
volt, hamar helyre hozták. Mikor 
már minden csendes volt, men-
tünk a templomba, ezért felöltöz-
tettek szépen. Meghagyták, csó-
koljunk kezet a papnak. Mindjárt 
ahogy oda mentünk, az oltárhoz, 
apám, anyám, kétfelől letérde-
peltek, engem közből. Akkor a 
pap a palástjának egyik szárát a 
fejemre tette és egy nagy könyvet 
a fejem felé tartott. Bizony abból 
imádkozott. Akkor felkeltünk, 
tudom, hogy valami ünnep jött. 
Azt mondta, hogy én minden reg-
gel és este mondjak el 10 „Tatăl 
nost”-ot (Miatyánkot), és csinál-
jak 10 „matinat” (speciális ima). 

De anyámnak sokat adott ki, hogy 
csináljon, mert én kimentem ját-
szani a kisöcsémmel és ők még 
mindig imádkoztak. 

Ott voltam egy évig, akkor Tor-
dán megtudták, hogy én egyedül 
megmaradtam. De akkor még 
nem volt biztos egy magyar úrnak 
megindulni utánam. Már akkor a 
két szalonnás és túrós asszonyok 
(piaci kofák) mentek szekérrel a 
vásárba, nagybátyám beszélt egy-
gyel, hogy alig 14-15 esztendős 
testvéremet hozzák el, hogy vi-
gyen engemet Tordára. Úgy is lett. 
Mikor a testvérem bejött a házba, 
éppen a ravatal mellett voltam, 
legyeztem a kisöcsémet. A testvé-
rem mondja, hogy visz Tordára. 
Én nem megyek, mert „Mama, 
Tate” (anya, apa) nem enged. De-
hogy nem, mondja, ő a lánytestvé-
rem, s hogy miért jött. 

– (a román asszony mondja:) 
– Nem azért vett ő engem, hogy 
haza vigyenek. 

A szegény testvérem elment a 
hivatalhoz, előadta, hogy miért 
jött, de engem nem adnak ki. Ott 
voltak az oláh urak, akik járták 
a házunkat. Oda hívatta az asz-
szonyt is, miket mondtak, nem 
tudom, de ő semmiképp nem 
akart beleegyezni. Kérdezték, 
hogy a tartásért mit kíván, abba 
se akart beleegyezni. Ott megha-
tározták, hogy a testvérem adjon 
10 aranyat. Úgy nagy bajjal bele-
egyeztek, de úgy, hogy várja meg 
a testvérem, míg eltemetjük a 
kisöcsémet. Megvárta!

A temetésre vittek két-három 
loval „vizes kártyát”. Mindenikre 
tettek egy „prescurat” (szentelt 
kenyér), arra megint kis ujjnyi 
sárga viaszgyertyát. Az erdőlők 
kiválasztottak egy szép magas 
fenyőfát, arról egy három ujjnyi 
hajat lehántottak, úgy maradt, 
mintha hófehér szalag volna, te-

tejébe raktak piros kis kendőket, 
ezt úgy hívják, „suliţa” (kopja). 
Elviszik a temetőbe, mikor ki-
viszik a koporsót, azt felállítják 
a fejéhez, hazamennek. Minden 
szegény kap egy kör gesztust, 
méghozzá pénzt, ezt úgy hívják, 
hogy „pomana” (halotti tor).

A visszailleszkedés

Mikor ez is megtörtént, utána 
in dultunk (Tordára). Szegény 
öreg nagymámi (nevelőapjá-
nak édes anyja) várt, hogy tud-
jon valamit apámról. Mit sem 
tudtam róla mondani. Szegény 
testvérem mind járt szerzett ne-
kem barátnékat.

Nagybátyám feladott az oskolá-
ba, nagy bajban voltam, mert én 
inkább szerettem oláhul beszélni, 
mint magyarul. Szegény nagyma-
mi elküldött Béluskához, vegyek 2 
krajcáros faolajat. Én, mint men-
tem magamban, mind mondtam 
„ulei” – olaj, „lemn” – fa, tehát ké-
rek olajfát. Szegény kereskedőné-
nek kihullott a könny a szeméből, 
„nem az kell neked, fiam, hanem 
faolaj”, „aşa-aşa”, persze azt teszi, 
hogy úgy-úgy. Esténként kiültünk 
a kapuba a kis barátnéimmal, jöt-
tek haza a csordából a bivalyok. 
Mondom, né jönnek a „bivoliţa”-k, 
azok nem bivoliţak, hanem biva-
lyok. Így rendre-rendre belejöt-
tem a magyar nyelvbe. Nagylány 
lettem, a testvérem férjhez ment 
egy áldott emberhez. Magukhoz 
vettek, férjhez adtak.

Benedek szerint minden falusi 
papnak kell, hogy legyen három 
leánya. Nekünk nem három, 
hanem öt leányunk és öt fiunk 
volt, a sors soknak találta, elvett 
belőle. Négyük megmaradt, há-
rom leányunk és egy fiunk, hogy 
legyen, kik gondunkat viseljék 
utolsó napjainkban.

Hévízi L. Tóth Anna unitárius papné öregkorában

IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET2020. december

Ütő László

– az 1849-es abrudbányai vérengzés –

A Kisküküllő völgyében, Dicsőszentmárton városközpontjától 5 km-re, délnyugatra fekszik 
Dombó község. Ha belelapozunk az unitárius egyházközség jegyzőkönyveibe, a lelkészek 
sora között találjuk Ütő Lajost, aki 1866 és 1910 között mint a falu „építő papja” írta be nevét 
a hitközösség történetébe. 44 évi gazdag, példaértékű lelkészi szolgálatában nemcsak élet-
társa, hanem segítője és támasza is volt felesége, Hévízi L. Tóth Anna, kinek életéről, de főleg 
megrázó gyerekkoráról szól ez a történet a saját visszaemlékezései alapján.
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Miklóssi Szabó István ajánlja

KARÁCSONYI NOSZTALGIAAMIKOR A SZERZŐ VISSZANÉZ

Bálint Tamás (1985, Székelyudvarhely) költő, közgazdász
Böszörményi Zoltán (1951, Arad) költő, író, szerkesztő
Csepcsányi Éva (1985, Eger) költő, író
Dávid Adél (1985, Sepsiszentgyörgy) könyvtáros, költő
Erdősi Martin Zsolt (1997, Szentes) költő, író
Farkas Kriszta (2002, Gyergyószentmiklós) költő
Fehér Enikő (1997, Tatabánya) költő, író
Ferencz-Nagy Zoltán (2001, Brassó) költő
György Attila (1971, Csíkszereda) író, újságíró, szerkesztő
Hodjak, Franz (1944, Nagyszeben) író
Ilyés Krisztinka (1999, Keszthely) költő
Izer Janka (1996, Budapest) író, költő
Kertész Dávid (1993, Tiszaásvány) író, költő
Keszthelyi György (1955, Kolozsvár) költő, író
Kovács Újszászy Péter (1996, Kolozsvár) költő, kritikus
Lázár Balázs (1975, Szolnok) színész, költő
Lázár Kinga (2001, Barót) költő, diák
Lövétei Lázár László (1972, Lövéte) költő, műfordító, szerkesztő
Miklóssi Szabó István (1977, Sepsiszentgyörgy) író
Nagy Lea (2000, Budapest) költő, író
Nagy Milán László (1998, Szolnok) költő, gyógypedagógiai asszisztens
Pethő Lorand (1983, Bánffyhunyad) költő, műfordító
Petőcz András (1959, Budapest) író, költő, szerkesztő
Péter Beáta (1982, Csíkszereda) író, teatrológus, újságíró
Regős Mátyás (1994, Budapest) költő
Sántha Attila (1968, Kézdivásárhely) költő, író, irodalomtörténész
Simon Márta (1971, Gyergyóújfalu) író
Szabó Fanni (1999, Dombóvár) költő
Szenkovics Enikő (1974, Kolozsvár) műfordító
Szilágyi-Nagy Ildikó (1978, Veszprém) író, szerkesztő
Törteli Réka (2000, Zenta) költő, festőművész
Ütő László (1949, Székelykeresztúr) tanár, helytörténész
Varga Klára (1963, Kecskemét) író, újságíró, tanár
Vári Csaba (1978, Székelykeresztúr) költő
Vermesser Levente (1969, Csíkszereda) költő, tanár
Zorkóczy Zenóbia (1971, Székelyudvarhely) színésznő, előadóművész
Lapszámunkat Vorzsák Gyula (1975, Csíkszereda) festőművész al-
kotásaival illusztráltuk.

LAPSZÁMUNK SZERZŐI

Ami a tévénézőknek minden 
karácsonykor a Reszkessetek, 
betörők! vagy az Igazából sze-
relem, nekem az A kísértet-
kastély, gyerekkorom egyik 
legkedvesebb könyve. Nem 
találtam információt róla, hogy 
pontosan mekkora példányszám-
ban jelenhetett meg, de szinte 
minden háztar-
tásban akadt be-
lőle a kilencvenes 
években, nálunk 
rögtön kettő is, 
amivel ugyanak-
kor bőven le va-
gyunk maradva a 
munkatársnőmtől, 
aki hajdanán öt pél-
dányban kapta meg 
születésnapi aján-
dékként.

Pedig nem kará-
csonyi a történet, 
amolyan aranyosan komolyta-
lan, igényesen, de nem épp Mark 
Twain-i magasságokban megírt 
tinikrimi, három tinédzserről, 
akik felcsapnak magánnyomozó-
nak. Első ügyüket izgulhatjuk vé-
gig, melyben a bosszantóan okos 
Jupiter Jones, amolyan ifjú Sher-
lock-ként vezeti győzelemre Pete 

és Bob szárnysegédeit. Eredetileg 
forgatási helyszínt kellett volna ta-
lálniuk, és bebizonyítaniuk, hogy 
tényleg kísértetjárta a hely, de he-
lyette megfejtették a kastély urá-
nak, a néhai némafilmsztárnak 
a titkát, akinek a hangosfilmek 
térnyerésekor áldozott le a csilla-
ga. Egy letűnt kor előtti főhajtás, 

amely egy percig 
sem engedi komo-
lyan venni magát, 
miközben egy pil-
lanatra sem válik 
nevetségessé.

Bájos és nosz-
talgikus, de ne 
várjunk mélysé-
get a karakterek-
től, fordulatoktól, 
csak engedjük 
át magunkat a 
könyvnek. Noha 
az évek múlásával 

kopott a fényéből, még felnőtt 
fejjel is élvezetes. Ráadásul idő-
ben sem vesz fel többet, mint egy 
átlagos, minden karácsonykor 
agyonismételt film, csak jóval 
többet ad annál.

Robert Arthur: A kísértetkas-
tély. Metrum, Budapest, 1989

IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET 2020. december

Bálint Tamás ajánlja

léghajó
Ferencz-Nagy Zoltán
Csak Havazik

Kilátó
Takaró

Őszi völgy

FERENCZ-NAGY ZOLTÁN 
2001-ben született Brassó-
ban, ahol idén érettségizett az 
Áprily Lajos Főgimnáziumban. 
Jelenleg a Babeș-Bolyai Tudo-
mányegyetem magyar-angol 
szakos hallgatója. Verseit a 
Székelyföld folyóirat közölte.

2020 végén a marosvásárhe-
lyi Lector Kiadó gondozásában, 
Szonda Szabolcs fordításában 
látott napvilágot a román költő, 
Alexandru Mușina (1954, Nagy-
szeben – 2013, Brassó) Macska-e 
a cica? magyar nyelvű kötete. 

Két részre hasított kötetet kap 
kézhez az olvasó, az első ciklus a 
dáktör niku & his skyzoid band 
címet viseli, a második A reggel 
királya. A fordító elmondása sze-
rint két kötetből összesítette a ma-
gyar kiadást, ami ezért ugyancsak 
sokszínűnek mutatkozik. 

Az első rész a szleng, a me-
nősködés segítségével az olykor 
abszurd romániai állapotokat 
mutatja be, melyek között ott 
navigál dáktör niku, aki mint-
egy megtestesítője az elmúlt 
néhányszáz éves román létnek. 
Ő a góré, aki nem elegyedik 
környezetével, mégis minden-
ki róla vesz példát, őt utánozza, 

irigyeli, imádja, utálja. Ez a fajta 
bulgakovi, goethei rossz szellem 
lehet akár a néhai diktátor, a 
szocreál ideál, a baksis képvi-
selője, amely sehogy sem akar 
kikopni a romániai valóságból, 

Második részében a kötet jóval 
líraibb, önmagába forduló, ke-
serédes, egyfajta mély bölcses-
séget hordoz. Írásakor a szerző 
valószínűleg tisztában volt az-
zal, hogy nemsokára távoznia 

kell az élők világából, talán ezért 
is érezhetjük, hogy a sorokban a 
normális élet és az őrület közti 
egyfajta egyensúlyozás jelenik 
meg: „A nagyon magányosak 
átlátszó csuklyában járnak. / 
Nekünk úgy tűnik, fényből van. 
/ Ők ólomból lévőnek érzik.”

Külön kiemelést érdemel a 
könyv borítója, amely Csillag 
István képzőművész munkája. 
A háttérben a szocreál „cartier” 
(blokknegyed, tömbháznegyed), 
előtérben a híd, mely összeköti 
az élőt és a holtat, áttetsző testű 
macska, aki a régiek hite szerint 
szintén az élő- és túlvilágot köti 
össze. Azt az érzést kelti az olva-
sóban, hogy a költő visszanéz – 
immár a túlvilágról.

Alexandru Mușina: Macska-e a 
cica? Szonda Szabolcs fordítá-
sában. Marosvásárhely, Lector 
Kiadó, 2020

Habosak a háztetők,
friss, éles illat,
reszelt cukorrépa
egy nagy teknő forrásvízzel;
csak a forgalom ideges,
nyüszítenek az ablaktörlők,
s a jégvirágok mögül
a szemöldökök
v betűkbe ráncolva
keresik a tavaszt
s a sószóró autót.

A mezők végtelenek,
De nem tartanak örökké.
Déli meleg, a táj recés.

Talán ha a nyár kilenc hónap,
Kilenc hónap lenne, tartana,
Akkor a porból kibújna valami.

De így csak pityóka lesz,
Meg paprika a kertben,
S egyéb furcsa zöldség,
Kilenclábú karalábé.

A hegy homályt vet,
s olyan a pirosra sült vonulat,
mint kihűlőben a kalács –
gőzét harmatba zárja,
majd dérré hegyezi
az alkonyi csend.

Egy halk szekér
lopakszik a földúton,
és meggörnyedten búsong
a kocsis,
kéne neki egy kis közvilágítás.

Kimegyünk a hegyre.
A szél enyhén hűvös,
De te belém karolsz.

Nézd, mondom,
Te pedig nézel,
De rájössz,
Hogy nem tudsz eléggé nézni,
A világ túlszárnyalja képességed,
Összeroskadsz,
A tenyeremre kaplak,
Hagyom, hogy elpárologj,
S bámullak, most már
A láthatár a határod,
S nem tudlak eléggé nézni,
S elpárolgok.

Ha most ránk hullana
Egy álomsúlyú takaró,
Ami alatt a fejünknek nincs melege,
Sőt mintha felhő lenne nyári napon,
A takaró hűsen tartana,
Kintről nem sok hang szűrődne át,
Csak valami csobogó moraj;
Hiába keresnénk a szürkületben
Patakot a lepedőn,
Csak összegabalyodnánk
Egymás hűvös végtagjaival,
Kicsit gyanakodva, 
Mert nem hallatszana
A blokkok közti szőnyegporolás.
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A CSÍKI KAMARAZENEKAR MEGTALÁLTA A KÖZÖNSÉGÉT Péter Beáta

Kelemen Barnabás Kossuth-díjas 
hegedűművész és Kokas Katalin 
Liszt Ferenc-díjas hegedű- és brá-
csaművész koncertezett nemré-
giben a Csíki Kamarazenekarral. 
A Csíki Moziban tartott hangver-
senyt online lehetett követni. A ze-
nekar két alapító tagjával, Kovács 
Lászlóval és Adorján Csabával 
beszélgetve kiderült, hogy noha 
a járványhelyzet hangsúlyosan 
érintette az előadóművészetet, 
igyekeztek megkeresni a lehetősé-
geket, hogy a betervezett koncer-
teket meg tudják tartani. 

„Amikor nyáron már lehetett 
szabadtéri koncertet tartani, ak-
kor rögtön meg is tartottunk hár-
mat a Mikó-vár udvarán, kettőt 
pedig ősszel. Azután már csak 
online lehetett, de ezt is igyekez-
tünk kiaknázni” – magyarázta 
Adorján Csaba. Hozzátette, míg a 
Csíki Moziban tartott koncertjei-
ken 200-250 fős közönség szokott 
részt venni, addig az online felüle-
ten ennél mintegy ötször többen 
követték a koncertet. 

Ugyanakkor nem tehető össze 
az online közvetítés a helyszínen 

megtapasztalt koncertélménnyel, 
a technika nem tudja visszaad-
ni az élő koncert hangzását. „A 
hangversenyen például meg lehet 
tapasztalni azt, hogy amikor két 
hangszerben két különböző hang 
szólal meg, a dobhártyán meg-
jelenik egy harmadik hang, és az 
csak élő előadásban hallatszik. És 
olyan hangok és vibrációk ezek, 
amelyeket nem pótol semmilyen 
technikai felszerelés. Kell töre-
kedni arra, hogy visszaszoktassuk 
a közönséget, amikor majd lehe-
tőség lesz erre. Mert a leépülés 
sokkal könnyebben megtörténik, 
mint ahogy felépítünk valamit” – 
mutatott rá Kovács László. 

Adorján Csaba hozzátette, félő, 
hogy ha sokáig marad ez az álla-
pot, hozzászoknak az emberek. 
„Többen visszajeleztek, miután 
megtartottuk az első online kon-
certet, hogy milyen jó volt. De le-
het, hogy ezzel azt érjük el, hogy 
leszoktatjuk a közönséget a konk-
rét koncertre járásról, és az ilyen 
jellegű kultúrafogyasztásról, és 
ez szomorú. Reménykedünk, 
hogy egyszer visszaáll a rend, 

és újrakezdhetjük az építkezést. 
Mert ezt csináljuk húsz éve: kö-
zönséget építünk.” 

Teljes jogú 
szimfonikus zenekar

A 2001 nyarán megalakult ka-
marazenekar az évek során teljes 
létszámú szimfonikus zenekarrá 
nőtte ki magát, de a kezdetekre 
emlékezve, megtartották a Csíki 
Kamarazenekar nevet.

Kovács László kiemelte, mindig 
a kis lépéseknek voltak a hívei. 
„Szerte az országban számítanak 
ránk, illetve a külföldi karmeste-
rek, zenészek is érdeklődnek min-
dig. Látják, hogy mit csinálunk, 
szívesen jönnek. Van egy hang-
szeres bázis is, ha megszorulunk, 
akkor tudjuk, hogy kit hívjunk, és 
a zenészek is szívesen jönnek. Van 
egy bizalom felénk. Amikor elis-
mert vendégzenészekkel dolgo-
zunk együtt, akkor a zenekarnak 
is nagyobb a motivációja.” 

Csaba is úgy véli, hogy egy más-
fajta impulzust kapnak ezáltal a 
zenekar tagjai, folyamatosan fej-
lődni, tanulni tudnak, és ez fontos, 
mert szakmailag ez viszi előbbre. 
„Eljutottunk húsz év után olyan 
szakmai szintre, hogy számon 
tartanak. Akár a magyarországi, 
akár az itthoni szakmában tud-
nak rólunk, követik a tevékenysé-

günket. Most értünk el oda, hogy 
végre előre tudtunk tervezni egy 
BGA-s támogatásnak köszönhe-
tően, mert a szakmában ismert 
személyeket, világszínvonalú ze-
nészeket csak így lehet elhívni. A 
2019-20-as évad volt az, amikor 
előre tudtuk az egészet, megvolt 
rá a fedezetünk, a fellépőkkel már 
megkötöttük a szerződést, és ak-
kor beütött ez a vírushelyzet”. 

2008 óta a zenekar évente 
több mint hat nagyzenei koncer-
tet ad. Az évadot igyekeznek úgy 
összeállítani, hogy mindenik 
koncert különleges, közönség-
barát és stílusokban változatos 
legyen. Ez mellett pedig számos 
más zenei eseményt támogat és 
szervez. Egyik fontos projektje 
az V-VIII. osztályos diákoknak 

szóló leckehangverseny-soro-
zat, amely az országban egye-
dülálló komolyzenei program. 
Az öt évvel ezelőtt Csíkszereda 
Polgármesteri Hivatala által el-
indított projekt a kori- és úszás-
program mintájára jött létre, és 
a diákok klasszikus zenei neve-
lését célozza meg. 

A zenekar alapítói kiemel-
ték, a város összes iskolájából 

az V-VIII. osztályos korosztály 
évente négy előadáson vesz részt. 
Ezek a koncertek interaktívak, és 
azon túl, hogy megismerkednek 
a gyerekek egy-egy zeneművel, 
zeneszerzővel, korszakkal, arra 
is megtanítják őket, hogy egy 
komolyzenei koncerten (vagy 
más előadáson) mint közönség 
hogyan kell viselkedni.

mese
A JEGENYEFAMENYASSZONY Varga Klára

Egyszer volt, hol nem volt, volt 
egyszer egy erdő. Az erdő szélén 
meg egy falu. Abban a faluban élt 
egy szép lány. Az erdőn túl, a vá-
rosban szolgált a kegyelmeséknél.

Beleszerelmesedett a cifra ko-
csisba. Járt utána a kocsis, de 
más után is járt. A konyha abla-
kából meglátta a szép lány, hogy 
az istállóból jön ki a cifra kocsis 
a kisasszonnyal, mind a kettőnek 
a hajában szalma, a ruhájuk meg 
szanaszét. Hát eleredt a könnye, 
nem is látta, mi van a kezében, 
ejtette le sorban a tányért, po-
harat. Az asszonya elengedte a 
munkából, hadd menjen haza, 
sírja csak ki magát. Ment a szép 
lány az erdőben hazafelé, de bi-
zony nem látott a könnyeitől, 
letért az útról, és ahogy ott bot-
ladozott a páfrányok között, fel-
ébresztette az erdei szellemet.

Amikor a szellem felébredt, és 
meglátta a síró, botorkáló lányt, 
megsajnálta, gondolt egyet, és je-
genyefává változtatta. Így esett, 
hogy a szép lány nem ment haza, 
hiába keresték a szülei, a falube-
lijei, a kegyelmesék szolgái, meg 
a vadászkutyák, akik szerették, 

mert etette őket. Senki nem 
akadt a leány nyomára.

Élt a városban egy legény, jó-
ravaló, módos, szép termetű. 
Erdőkerülő volt, az erdőt s min-
den fáját, bokrát, állatát ismerte. 
Szemet vetett rá egy városi bo-
szorkány, egy olyan kikent-kifent 
naccsága. Nem magának akarta 
a legényt, hanem a kikent-kifent 
unokájának. De bizony a legény-
nek nem kellett a kikent-kifent 
leány. Éppen az erkélyen állt a 
naccsága, amikor feltarisznyálva 
arra ment a legény az erdő felé, 
és akkor az a városi boszorkány 
mérgében azt mondta:

– Ha nem kell neked a világ-
szép unokám, akkor vedd fele-
ségül az első jegenyefát, amit 
meglátsz!

Hallotta a legény az átkot, bele 
is borzongott, megtorpant egy 
pillanatra, de aztán csak annál 
nagyobbat nevetett, és mire az 
erdőbe ért, elfelejtette a naccsá-
gát unokástul, mindenestül.

Hanem ahogy ment, mendegélt 
az erdőben, hát mit lát? Az út mel-
lett egy karcsú magas jegenyefa 
áll. Olyan szép és kedves, hívogató 

látvány volt, hogy nem bírt on-
nan tovább menni. A tövéhez ült, 
ott szalonnázott, de még aludt is 
egyet az árnyékában.

Attól kezdve mindennap az első 
útja a jegenyefához vezetett. Ott 
üldögélt, evett, ivott, szundított.

Egy nap éppen a fa alatt üldö-
gélt, amikor nagy dérrel-dúrral, 
hangos szóval három favágó jött 
arra, akiket még soha nem látott. 
Mindegyiknek egy nagy fejsze 
lógott a vállán. Azt mondták, az 
uraság parancsára ki kell vágják 
a dombon az összes jegenyefát. 
Új hintója van, s nagyon fél, 
hogy a jegenyék az ágaikkal meg 
ne karcolják.

Na, erre már az erdőkerülő is 
megszólalt, és azt mondta:

– Én ugyan nem tudok az ura-
ság parancsáról, de azt tudom, 
hogy ha kivágjátok a jegenyéket, 
az első esővel megindul a hegy. 
Ha beleragad a sárba az úri hin-
tó, és ottveszik valaki az urak 
közül, akkor tudjátok ugye, hogy 
titeket fognak elővenni? S biza 
még akasztófára is kerülhettek!

A favágók ismerhették jól az 
uraságot. Esküvel fogadták, hogy 

ők biza nem hogy egy fát, de még 
egy bokrot sem bántanak.

– Hanem azt az egy jegenyét 
az út mellett, amelyik alatt olyan 
jól elüldögéltél, azt kivágjuk, 
mert attól nem fog elférni az ura-
ság hintaja.

Na, erre aztán talpra ugrott a 
legény, s a fa elé állott.

– Mit véded te azt a jegenyét?
– Talán csak nem vagy szerel-

mes belé?
– Mert ha szerelmes vagy belé, 

ne félj, nem vágjuk ki, hozzád 
adjuk feleségül!

És csúful röhögtek mind. Az-
tán elmentek. Az erdőkerülő 
nem mert hazamenni. Átölelte a 
fa törzsét, úgy aludt el.

Másnap estefelé megint ott 
voltak a favágók. Valami rossz 
cujkát hoztak, hogy berúgjanak, 
a jegenyefára meg egy rongyos 
függönyt akasztottak fátyolnak, 
amit a város bolondjától, a Fir-
hangos Mári nénitől csentek el. 
Megtartották az esküvőt nagy 
röhögve. Aztán a sárga földig 
leitták magukat, vagy a sárga 
földig talán mégsem, mert any-
nyi erejük még volt, hogy kitá-

mogassák egymást az erdőből. 
Hiába mentek el a favágók, a 
legény nem hagyta ott a fát. Átö-
lelte, a lábával is átkulcsolta a fa 
törzsét, és félálmában azt találta 
mondani:

– Hallod, ha leány lennél, s 
annak is olyan szép és kedves 
lennél, mint jegenyefának, én 
bizony nem is keresnék magam-
nak más feleséget.

No, erre, lássatok csudát, meg-
rázkódott a jegenyefa, és visz-
szaváltozott leánnyá. Megörült a 
legény, ölelte-csókolta a jegenye-
fából lett feleségét.

Reggel elmentek a szép leány 
falujába, ahol nem is igen hit-
ték, hogy még élve viszontlátják. 
Persze, hogy odaadták a szép 
lány kezét a legénynek. Akkor 
aztán felkerekedtek mindnyá-
jan, elmentek a városba, a legény 
szüleihez. Azok látták, hogy 
szép a lány, kedves is, dolgos is, 
hát belegyeztek a házasságba, s 
csaptak nagy lakodalmat. A vá-
rosi naccsága, amikor megtudta, 
mérgében megzavarodott, s im-
már ketten lettek városi bolon-
dok: ő s a Firhangos Mári néni.

Közel húsz éve alakult meg Csíkszeredában zeneszakos 
egyetemi hallgatókból és lelkes, fiatal hangszertanárok-
ból a Csíki Kamarazenekar. Az elmúlt években a lépésről 
lépésre való építkezés jellemezte, és mára a város és a ré-
gió kulturális porondján meghatározó szerepet tölt be. A 
járványhelyzet az ő működésüket is átírta.
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