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IRODALMI–KULTURÁLIS LAP

„A kertet választom és a könyv-
társzobát, a hallgatag sétákat, a 
szótlan imát és a csendes üldögé-
lést. Miért? Mert így lemérhetet-
lenül többet kapok abból, amire 
szükségem van. A magányban 
élt élet a nyilvánosnál határtala-
nul gazdagabb. Életemben ma-
gamnak akarok élni, nem pedig a 
nyilvánosságnak” – a verőfényes 
novemberi délutánokon, amikor 
a közeli erdőben sétálok, Ham-
vas Béla A babérligetkönyvének 
mondata gyakran eszembe jut. 
Amikor először olvastam, feluj-
jongtam örömemben, hogy végre 
valaki ezt megírta!

A magányban való feloldódás 
gyermekkorom óta az alaptermé-
szetemhez tartozik. Kiskoromban 
szívesebben játszottam egyedül, 
építgettem a saját mesevilágom, 
kitaláltam a szereplőket, és be-
szélgettem erről a képzeletbeli ba-
rátommal, minthogy a szomszéd 
kislányokkal babázzak. 

A magányos természetemből 

sajnos sok problémám szárma-
zott, az óvodában például megro-
vásban részesültem amiatt, hogy 
nem mászom fel az orgonafára, 
és a csoportjátékból is rendszerint 
kimaradok. Tiszta szívemből gyű-
löltem az óvodát, a kontyos óvó 
nénit, neki köszönhetően a cso-
portjátékos korombelieket is. 

Első osztályban a Zita nevű
roma osztálytársammal voltam 
csak hajlandó barátkozni, s ezt a 
felettébb furcsa szokásom a tanító-
nő szóvá is tette édesanyámnak, és 
gyorsan elültettek a cigányleányka 
mellől. Ma ez rasszista tettnek mi-
nősülne, a kilencvenes években 
„normális” pedagógiai módszer-
nek számított, ahogy a tenyeres, a 
körmös, a sarokba állítás is.

A magányhoz való viszonyom 
később sem változott sokat. Szá-
momra a társasági élet valósá-
gos kínszenvedés, minden ilyen 
alkalom után úgy érzem magam, 
mintha egész nap kapáltam vol-
na a mezőn. 

A katona lőtt, bombát indított, talált.
Sikeres napja volt.
Gyermekkórház, öregek otthona, 
rehabilitációs központ.
Éjjel fáradtan hazatér,
átöleli az asszonyt,
megcsókolja,
megsimítja gyermeke fejét, 
aki játékkatonával játszik.
Apuka! Mi a parancs? 
Mondj egy célpontot, és lövök,
csak, kérlek, ne a macit.
A mosogatótálból a vizet
az udvarra löttyinti, és rágyújt.
Bent megöleli a kisfi út és mesét mond neki.
A koordináták lelketlenek, gondolja, miközben
                                                  lassan elszenderül.

A MAGÁNY NEM MAGÁRA HAGYATOTTSÁG
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Nem szeretem az üresjáratot 
a beszélgetésekben, képtelen 
vagyok csevegni semmitmondó 
témákról, csacsogni magas sar-
kú cipőmárkákról. Amitől leg-
jobban viszolygok, az a pletyka. 
Mások magánélete, egészsége, 

testalkata, szakmai teljesítmé-
nye, vélt vagy valós dolgainak 
részletes és szaftos kitárgya-
lása aljas és emberhez méltat-
lan dolog. Inkább választom a 
könyvtárszoba, a kert, az erdő
csendjét. 

A csend nem némaság, a termé-
keny magány pedig nem magára 
hagyatottság, a szemlélődő, befe-
lé többet fi gyelő személyiség pe-
dig semmiképp sem antiszociális 
lény, egyszerűen csak más utakon 
jár, másképp talál önmagára.
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Szabó Fanni

Az áldozat Isten eledeleKis falum egyetlen és legked-
veltebb autószerelőjénél beszél-
getünk az asszonykával, mikor 
megcsörren a munkálkodó mes-
ter telefonja. Látszik, hogy nagy 
baj van, mert a kezében lévő
szerszámokat a motorháztetőre 
dobja, leteszi a telefont, és szól 
az asszonynak, hogy az összes 
létező seprűt vigye magával. 
Szó nélkül is értik egymást, be-
ülnek az autóba a seprűkkel és 
elhúznak, én pedig ott maradok 
a kibelezett autómmal a széttárt 
kapu közt. Pár óra múlva visz-
szajön az asszony, mondja, hogy 
nagyjából eloltották a temető-
ben keletkezett tüzet.

Mifelénk ha valaki meghal, 
egy ideig minden nap gyertyát 
kell gyújtani a sírjánál. Ilyen 
szomorú gyertyagyújtásból tá-
madt a nagy tűz, igazi tisztítást 

végzett a sírok között, a nyári 
aszályban.

Látni akartam én is a falu je-
lenlegi legszomorúbb és legfon-
tosabb eseményét, ezért megkér-
tem az asszonykát, jöjjön vissza 
velem. A látkép eléggé eklektikus 
volt: háttérben leperzselt domb-
oldalon sírok, előtte, a hidegház 
körül sörözve üldögélő, büszke 
férfi ak. A szanaszét dobált sep-
rűk, ásók, kapák és biciklik azt 
mutatták, hogy kemény munkát 
végeztek a tűzoltók.

Mire odaértünk, zajlott már 
az akció kiértékelése egy-egy 
üveg sör kortyolgatása mellett, 
melyeket a boltos hozott ki az 
esemény hírére. Ennyi férfi  egy 
kupacban ritka dolog, régi em-
lékek elevenedtek fel: mikor a 
Pista háza égett, amikor a Lajo-
sé, vagy amikor a boltosné csűr-

je. Akkora tűz viszont sose volt 
még, mint mikor a gáter. Persze 
csak azért, mert volt biztosítá-
sa. Annyira beleélték magukat 
a mesélésbe, hogy egy-egy atyafi  
beállt a kör közepébe, s úgy adta 
elő bősz hangon a történetét. 

Egy idő után rájöttem, hogy 
a férfiak leginkább nekünk, 
a két fehérnépnek játszanak. 
Mert ahol megjelenik a nő, 
ott a férfiak már nem egy-
mással kommunikálnak. Kész 
előadóművészet, színészi pará-
dé és sírokon pózoló akrobatika 
volt, amit elműveltek érettünk, 
nem is beszélve a választékos, 
díszes, kimunkált csipkelődé-
sekről és az erőtől duzzadó me-
takommunikációról. 

Ilyen megtisztelve még soha-
sem éreztem magam férfi társa-
ságban, mint e temetőben.

vigasság vers

Mint egy ötcsillagos rémálomban, a boltí-
ves, pinceszerű terembe három fekete kö-
penyes, csuklyás alak vonult be és foglalt 
helyet az emelvényen álló asztalnál. 

– Szóval nem tagadja, hogy tanár? – szó-
lalt meg a középen ülő, hórihorgas fazon.

– Már hogy tagadnám! – húztam ki 
magam önérzetesen. – Papírom van róla. 
Diplomám. De ezt maguk, tanügyi ins-
pektorok is jól tudják.

– Mi nem inspektorok, hanem inkvizí-
torok vagyunk – emelte föl a kezét fi gyel-
meztetően a hórihorgas. A falakon égő
fáklyák imbolygó fényében megvillantak 
hosszú, karomszerű körmei. 

– Ugye, viccelnek? – néztem a sárgán 
foszforeszkáló, ragadozó szemekbe. – Az 
inkvizíciót már rég felváltotta a tanügyi 
inspekció. 

– Ha nem tudná, időtálló intézmény va-
gyunk – förmedt rám a hórihorgas jobb-
ján ülő, tömzsi alak. – Minket még a kor-
szerű tanügyi ellenőrzésekkel sem lehet 
lekörözni!

Mintha csak végszóra, a vaspántos ajtó 
nyikorogva kitárult. Egy kopasz, tagba-
szakadt férfi  nagy halom dossziét cipelt 
be. Az irattartókat a bizottság tagjai elé 
tette az asztalra, majd alázatosan haj-
longva kifarolt a teremből. 

– Ezek itt mind a maga ellen összegyűj-
tött bizonyítékok, melyek a napnál is vilá-
gosabban demonstrálják tanárként elköve-
tett, súlyos vétkeit – károgta a hórihorgas 
balján lúdtollát markolászó, cingár alak. 

– Már megbocsássanak, de mit kekec-
kednek velem?! – emeltem fel a hangom. 
– Én, kérem, szeretek tanítani.

– Tehát beismeri? – kiáltott fel a hóri-
horgas diadalmasan. 

– Hogy a hivatásomnak élek? – hüle-
deztem. – Ha tudni akarják, éppen ezért 
lettem tanár, és nem tanfelügyelő vagy 
tan ügyminiszter.

– Írja, domine kolléga, a jegyzőkönyv-
be – parancsolt cingár társára a hórihor-
gas. – A vádlott mindennemű kényszer 
alkalmazása nélkül, önként és kapásból 
bevallotta, sőt nem átallotta dicsekedve 
hangoztatni förtelmes bűnét. 

– Igenis, szeretek tanítani – vesztettem 
el a türelmem. – Számomra a tanítás já-
ték, szórakozás, szellemi kaland. Én, ké-
rem, a katedra Indiana Jones-a vagyok.

– Lassabban, ha lehet – nézett fel a jegy-
zőkönyvből a cingár alak. – A főnök maxi-
malista, nem veszi jó néven, ha a vádlott 
beismerő vallomásából kihagyok valamit.

– A hivatásom örömteli gyakorlásáért 
nem letolás, hanem elismerés járna – néz-
tem farkasszemet a jegyzőkönyvíróval, 
majd didaktikusan szótagolva megismé-
teltem hosszú évtizedek óta hangoztatott 
tanári krédómat. 

– Miféle perverz elhajlása ez a pedagó-
gusi pályának?! – hördült föl a hórihorgas. 
– Hogy jön ahhoz a nemzet napszámosa, 
hogy élvezze a tanítást?! A tanárnak kutya 
kötelessége véres verejtéket hullajtva robo-
tolni az iskolában. Egy normális pedagógus 
arról ismerszik meg, hogy állandóan sirán-
kozik a kicsike fi zetése, a társadalmi lené-
zettsége, a rábízott kölykök lustasága és po-
fátlansága miatt. Ki hallott már arról, hogy 

tanárnak lenni jó?! – üvöltötte magából 
kikelve. – Ez főbenjáró bűn, nyílt támadás 
a hagyományok, a rend és biztonság ellen! 

– Így igaz – bólogattak buzgón a társai. 
– Példát kell statuálni ezzel a nyavalyás-
sal, nehogy már követője akadjon! 

– Van itt még más is – mutatott a hó-
rihorgas szónoki mozdulattal az előtte 
tornyosuló dossziékra. – Ezekben több-
száz diák vallomását gyűjtöttük össze, 
akik eskü alatt, egybehangzóan állítják, 
hogy maga az óráin tanári státuszával 
visszaélve, rendszeresen kigúnyolta őket. 
Ironikus megjegyzéseket tett a külsejük-
re, a munkamoráljukra, a szellemi kapa-
citásukra. Védtelen áldozatai több tucat 
füzetet írtak tele sértegető „aranymon-
dásaival”. A szüleikkel is hasonló módon 
bánt. Tettesek gyülekezetének nevezte, 
a szülői értekezleteken a sárga földig le-
hordta őket. 

S ha mégsem rémálmodom? – borzong-
tam meg. Ha valamiféle, józan ésszel fel-
foghatatlan módon tényleg az inkvizíció 
markába kerültem? Meg akartam csípni 
magam, hogy meggyőződhessem valós 
helyzetemről, de a két kezem csuklótól az 
ujjaim begyéig össze volt kötözve. Miköz-
ben a kötéllel vacakoltam, a hórihorgas alak 
egy vékonyka dossziét emelt a magasba.

– Ez itt a kollegáiról írt humoreszkjeinek 
a gyűjteménye – harsogta sztentori hangon. 
– Sajnos már mind megjelentek nyomtatás-
ban. Sunyi módon megváltoztatta ugyan az 
iskola és a kollegái nevét, mégis egy az egy-
ben rájuk lehet ismerni. Ennyi is elég lenne 
ahhoz, hogy máglyára vessük.

Ezt is végszónak szánhatták, mert az ajtó 
újból kinyílt. Két marcona alak rohant be, 
megragadtak és kivonszoltak. A lépcső al-
jában sikerült kiszabadulnom fogvatartóim 
kezei közül. Minden erőmet összeszedve 
felfelé iramodtam. Néhány lépés után azon-
ban megcsúsztam, orra buktam. Egy pilla-
natra elsötétült előttem a világ. 

– Tanár úr, nagyon megütötte magát? – 
segített talpra állni egy hórihorgas diák. 
– Ezeken a megkopott lépcsőfokokon 
nem tanácsos rohangálni. Különben is 
csak az előbb csengettek be – tette hozzá 
cinkosan vigyorogva. – Az osztály nagy 
része még kint van az udvaron.

* a Tanár vagyok, kérem ciklusból

Akkor már tudtam, hogy haldoklom, 
fel kellett készülnöm, mert szárnyaimmal már 
nem tudok repülni, de van egy hely a mohatenger 
után, a szirtek alatt, ahová el kell jutnom, ott tudnak 
segíteni rajtam, csak ott, begyógyítják szúrt sebeim, 
csak ott van még az ellenszerből, de nem hagyják, hogy 
odaérjek, nincs hol aludnom, pedig olyan fáradt vagyok, 
végtagjaim visszatartanak, meg kell tőlük szabadulnom, 
át kell alakítanom magam, hogy felismerhetetlen legyek, 
láthatatlan az itteni szemeknek, amik minden lépésemet 
fi gyelik, átverem őket, de ha őket, magamat is elárulom, 
mennyit érek magamnak, nem annyit, ezt ők mondták, 
nem én, de már elkezdődött, nem tudom, ki az én, 
csak azt, hogy én nem ők vagyok, és elértem már 
a mohatengert, látom a szirtek alját, nem tudom, 
hol vagyok, de érzem a sós víz illatát, tisztább a tüdőm, 
a tüdőm az enyém, nem hagyom, hogy visszatartsák, 
de kik azok, akik visszatartanak? Már nem emlékszem 
rájuk, megélezett fogaimmal darabokra tépem őket, 
darabjaikat áldozatnak szánom.

Már a jövő sem a régi (9.)
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Mindenekelőtt tisztázzuk a cí-
met, könnyítve az értést. Daph-
né az ógörög mitológiában egy 
nimfa volt, akibe Apollón sze-
relmes lett, s ezért mindent 
megtett (hm), hogy elnyerje 
kegyeit, ám mikor végre a nim-
fához érhetett, az babérfává 
változott, így védve meg ár-
tatlanságát. Hogy a költő pon-
tosan miért választotta a Fák 
Daphnénak címet, a mítosz is-
meretében rengeteg kérdést vet 
fel – melyeket hadd fejtsen meg 
az olvasó, hiszen éppen ez az 
egyik legszebb az irodalomban, 
a szubjektív látószög. 

Öt ciklusra oszlik a mű: Beau-
tiful Losers, Akusztikus rezonan-
cia, A magányos hús, A hiány 
anatómiája, Szerelmes tanácsok 
csónakázás közben. Meglehe-
tősen szorosan függenek össze a 
ciklusok, azt is meg lehet kockáz-
tatni, hogy érdembeli különbség 
nincs köztük, mondanivalójuk-
kal, nyelvezetükkel is inkább ösz-
szefonódnak, mintsem szétvál-
nak. A témák pedig valójában a 
költő életei: házasság, apaság, ter-
mészettudományos érdeklődés, 
szerelem-szeretet, de harag, ke-
serűség, elvonulás is. Éppen ezért 
olyan e kötet, mintha egy dara-
bokra szaggatott fi lmet néznénk 
(olvasnánk), melyet a szerző elég-
gé tetszőlegesen illesztett, vágott 
össze, s e fi lmből a fi gyelmesen 
szemlélődő össze is tudja rakni a 

költő életét, életeit, már ha kész-
tetést érez rá: „számomra mindig 
is abban rejlett a versírás nehéz-
sége, / hogy ki legyen az alanya. 
/ egy határozott személyt keres-
tem, akibe belekapaszkodhatok, 
akivel azonosulhatok. / elsőre 
mindig apámra esett a válasz-
tás / aztán rögtön az első önki-
tárulkozásnál – / bevallom, erre 

valók a versek, / hogy mindenfé-
le titokzatos történet, / cizellált 
mondatok, választékos szavak 
mögé bújva, / akár egy bábjáté-
kos a paravánja mögül, / vagy 
egy gyóntatófülke homályából / 
mondjuk el, írjuk le gondolata-
inkat, / féltve őrzött titkainkat, 
sérelmeinket / vagy piszkos kis 
vágyainkat” (A szereplők).

Érdekes kísérlet az Akuszti-
kus rezonancia című ciklus, 
melyben a poézis egybefolyik a 
kozmológiával, technológiával, 
tudománnyal, de valójában a sze-
relemmel, a testtel, a szellemmel 
is. Eff ajta kísérletezéssel nem 
sokan próbálkoztak: „valami 
furcsa hangot ad ki a Föld / ku-
tatók a tengerek mélyén mér-
nék le / de én tudom hogy ez a 
hang valójában a tied / fogad 
csikorogtatva nyögdécselsz / 
mint óceáni mélyárokban / a 
víznyomás alatti hajóroncsok” 
(Akusztikus rezonancia). Vagy: 
„a tudományos rész a vers dísz-
lete / ráadásul kölcsönkért / 
a szerelem nem / és nem lehet 
alku tárgya sem / vagy szeren-
csejáték mint az asztronómia 
/ amikor felteszel mindent egy 
lapra / hogy elnyerhesd a nap-
tól a fényét” (A vers díszlete).

Ugyanakkor a kötetben a köl-
tő meglehetősen lemezteleníti 
magát. Nyilván sikerült úgy 
tennie ezt, hogy ne menjen túl 
a jóérzés határain, még akkor 
sem, ha a vetkőzést bizony dü-
hében teszi. Ebből következik, 
hogy olykor a megbánás ver-
seskötete is ez. Picit komor, pi-
cit dühös, picit keserű, máskor 
borongós, elmélázó, mosolygós, 
de bárhogyan is teszi, minden-
képpen „diményes”. És igen, 
valójában a regény műfaja felé 
mutat, a fi gyelmes olvasó simán 
összeállítja a költő életét belőle. 
Már ha egyáltalán szükséges, 
hogy összefolyó egységként ke-
zelje a verseket.

Dimény H. Árpád: Fák Daph-
nénak (versek). Erdélyi Híradó 
Kiadó, Kolozsvár, 2022

„NEM LEHET BUKÁS NÉLKÜL NYERNI”
Miklóssi Szabó István

2022. november

Csepcsányi Éva

Fecske Csaba

Vértestvér

Mi marad?

Nagy ár

Anna milyen volt

Bivaly erejű, Toldi-szerű bátyám
a bánat italát issza, a szégyen füstjét
fújja mindennap.
A gyermekkor tündérmezején együtt
jártunk, ő mutatta meg nekem a világot,
a tudomány és történelem titkait.
Aztán egyszer elnyelte a kórház fehére,
és én magam maradtam, testvértelenül.
Mégis – húztuk tovább az életet, az imát,
a szerelmet, az ábrándot és képeket.
Mi maradt hát?
A gyermekkor tükördarabjai, szivárvány-
töredékek, a mégis összetartozás vére,
igen, ez marad: a család és a vér.

vers a könyv

Cím nélkül

Csaknem zavaróan jó címmel bír a verseskötet (Fák Daph-
nénak), s e zavar éppúgy rejtőzik a cím sokféle értelmezési 
lehetőségében, mint a kötet sokszínűségében. Dimény H. 
Árpád előző könyve, a Levelek a szomszéd szobába 2016-
ban jelent meg, az elmúlt hat év világosan mutatja, hogy a 
szerző nem pocsékolta idejét, öt ciklusból álló új könyve 
már-már verses regénynek is elmenne.

minden nagy kihívásra kész vagy-e
dolgozni csendben mint vakond ha túr
a költő fölajzott gordonkahúr
panasz szunyókál benne vagy zene

a szív forró kemence volt kihűlt
jégcsipkét hímez rá a tél
az ego legmélyén korom szitál
aszalt gyümölcsként édesül a múlt

időnk fut mint agár elől a nyúl 
láttad már hogy bucskázik fel szegény
még meg se virradt már alkonyul

az életünk álom sok furcsa tény
produkció mely minden pénzt megér
de mindezért halál talán nagy ár

Mi marad hát? Az írás,
persze, s ahogy Hamvas mondja,
végül Isten és a bor,
de az csak a végállomás.
Én is próbáltam apáca lenni,
férjhez menni egyszerűen,
de nemigen ment.
Mint Hajnóczy Péter – írni,
mindenképp és mindenáron,
míg van bor és bőr a képemen,
és még azon is túl, azután is...
Mit lehet tenni, van végzet, és
van szabad akarat – és nincs
lehetőséged dönteni.

Milyen volt szőkesége, nem tudom még,
hiszen állandóan festi a haját,
különben is olyan korrupt az emlék,
a csúnya is szépnek adja el magát.

Milyen volt szeme kékje, nem tudom már,
mert napszemüveget viselt a drága,
gyönyörű volt, ám hűtlen és csapodár,
csak az én verseim mosták tisztára.

Milyen volt hangja selyme, nem tudom már,
az a régi CD sajnos eltörött
a szeptemberi zűrös búcsúzónál,
szeme alatt az a kék folt már örök.
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Mióta a gazda feleségétől kapott papírt, ceruzát, 
radírt, Pista már a harmadik rajzot csinálja az 
istállóban a tehénről. Eleinte dugdosta a rajzait, 
lopva dolgozott, de már nem titkolja, hogy mit 
csinál, a majorban mindenki tudja, jönnek meg-
nézni, ahogy dolgozik. Állnak mögötte, nézik, 
megjegyzéseket tesznek. Van, aki csak odapil-
lant, és már megy is tovább, de van, aki hosz-
szan ott marad mögötte, csodálja, ahogy a rajz 
kiteljesedik. 

Most a gazda felesége ül mögötte egy fölfordí-
tott vödrön. Pista csöndben rajzol, az asszony, 
karcsú, negyvenes, inkább városinak látszó nő
hallgat. Mással sem igen beszél, magának való-
nak tartják a majorban, kicsit tartanak is tőle, 
mert nem tudják, mit gondol, min jár az esze a 
sok hallgatás közben. Pista zavarban van, igyek-
szik, hogy jól sikerüljön a rajzolás. A tehén feje, 
orra nem akar jól alakulni, Pista beleradíroz, 
közben lopva hátra sandít, mit szól hozzá az asz-
szony, de az inkább a levegőbe néz.

Hosszúra nyúlik a csönd, Pista el is feledkezik 
az asszonyról, minden fi gyelme a rajz felé fordul, 
olyan részleteket sikerül megoldania, amikkel ad-
dig sehogy sem boldogult.

– Én a kutyánkat rajzoltam sokat.
Az asszony szavára Pista csodálkozva fordul 

hátra. A gazdáné elrévedő tekintettel, mosolyogva 
folytatja. Pistának az jut az eszébe, látta-e valaha 
is mosolyogni. 

– Meg madarakat. Azokat nagyon szerettem. 
Pedig nem könnyű, a madarak folyton mozognak. 
Különösen a kicsik. 

Pista nem tudja, mit mondjon, egyáltalán 
mondjon-e valamit. Önkéntelenül is visszamo-
solyog, ettől meg is ijed, nem illetlen dolog-e 
egy cselédfiútól rámosolyogni a gazda felesé-
gére. Az asszony még mindig a távolba nézve 
folytatja. 

– Apáméknak volt egy festő barátja, vendégség-
ben volt nálunk. Azt mondta, jók a rajzaim, érde-
mes lenne komolyan venni. Azt mondta, hogy te-
hetséges vagyok. 

Pista abbahagyja a rajzolást, az asszony felé 
fordul.

– Folytasd csak nyugodtan, nem akarlak za-
varni. 

– Dehogy zavar.
Az asszony most tényleg őrá mosolyog. Pista 

meglepődik, milyen szépnek látja így, mosolyogva. 
Bátorságot gyűjt a kérdezéshez.

– Megvannak még a rajzok? Meg lehet nézni?
Az asszony fölnevet, de mindjárt meg is kemé-

nyedik az arca. 
– Dehogy vannak, rég kidobtam az összeset. 
– Kár.
– Miért lenne kár? Nem lettem festő, gazdasz-

szony lettem, minek nekem a rajzok? 
Fölkel, indul kifelé, megáll. Pista is föláll.
– Te ne kövesd a példámat. Rajzolj tovább, mert 

tehetséges vagy. A legjobb az lenne, ha találnál egy 
mestert, aki tanítana. 

Elgondolkodik.
– Szeretsz rajzolni?
– Én nagyon.
– Akkor ne hagyd magad eltéríteni tőle. 
Az asszony kimegy az istállóból, Pista áll a láda 

mellett, amin a rajzlap fekszik, néz utána. Különös 
asszony, gondolja. Jó volna lerajzolni, mosolyogva 
is, meg szomorúan is. Vajon mit szólna, ha meg-
kérné rá? 

Ezen elmosolyodik. Visszaül a ládára, maga elé 
igazítja a papírlapot, a tehén felé fordul.

– Gyere, Rózsi, folytassuk!
Az hátrafordul, ránéz Pistára, aztán kérődzik 

tovább. 
Pista úgy elmélyül a rajzolásban, hogy Katit csak 

akkor veszi észre, amikor az megszólal mellette.
– Mit akart a nő?
– Milyen nő?
– Ne tettesd magad. A gazdáné. Láttam, itt ette 

a fene egy órán át.

– Nézte, ahogy rajzolok. De nem volt az egy óra, 
fél sem volt. Tán nem tetszik?

– Tőlem itt töltheti az egész napot. De vigyázz, 
bajba sodorhat.

Pista leengedi a ceruzát, Katira néz.
– Milyen bajba?
– Magába bolondít, olyan bajba. 
– Ugyan már. 
Kati leül Pista mellé a szalmára.
– Mutasd a rajzot. Na mutasd már. 
Kézbe veszi a lapot, nézi.
– Tényleg jó, még az előzőnél is jobb. Nem gon-

doltam, hogy ilyet tudsz.
Visszaadja.
– Nem jól élnek ezek az emberével.
– Kicsoda?
– Hát a nő.
– Honnan tudod?
– Tudom. Látom. Nem is illenek össze. A gazda, 

az egy rendes parasztember, csak gazdag, de kü-
lönben ugyanolyan, mint te vagy én. De a felesége, 
az úrilány.

Gúnyolódva elhúzza az ú-t: úúúrilány.
– Az apja gimnáziumi tanár Kaposváron, 

vagyis már nem tanít, mert öreg, de azért ma is 
sétapálcával jár meg keménykalapban. Van egy 
nagy házuk, egy csomó szoba. A Janika, tudod, 
a Fekete Lajos kisebbik fia egyszer volt náluk, 
bent a házukban, az mesélte, hogy zongorájuk is 
van, meg csipketerítő mindenütt, meg rengeteg 
könyv. Én nem tudom, hogy az minek, úgysem 
olvassák el, na mindegy, szóval úri népek. Ez 
meg az egyszem lányuk. Nem hiszem, hogy pa-
raszt feleségének nevelték.

– Akkor miért ment hozzá a gazdához?
– A pénzéért, a gazdagságáért, nyilván. Mi má-

sért. Attól, hogy valakik úri népek, még lehetnek 
szegények. Csórók! Éppen az ilyen nem viseli el a 
szegénységet. Nekünk az semmi, de az ilyen bele-
hal, ha nincs meg neki a jóléte.

– Én ezt nem hiszem. Már hogy csak a pénzé-
ért. Szerintem inkább az a baja, hogy meghalt a 
kislányuk.

– Az igaz, hogy azóta még rosszabbul élnek. 
Soha egymáshoz nem érnek. 

Kati a szalmában matat, összemarkol egy cso-
mót, bábut formál belőle.

– Te! Szerintem ezek soha nincsenek úgy az ágy-
ban sem. A Terit is azért abajgatja a gazda, mert 
kell neki, hogy úgy legyen. Kell az a férfi nak.

Pista erre nem szól.
– Na szóval csak vigyázz. Nehogy a gazdáné meg 

veled akarjon úgy lenni. 
Pista szélesen elmosolyodik.
– Irigyelnéd?
– Te hülye, a gazda kettéhasítana, ha csak a ke-

zét megfognád. Ez nem vicc. 
Másik szalmacsomót fog össze, a kettőt egymás 

mellé teszi, játszik velük. Leteszi a földre az egyik 
babát, ráteszi a másikat.

– Tudod te egyáltalán, mit kell a férfi nak a nővel 
csinálni? Voltál már úgy nővel?

Pista nem válaszol. 
– Nem voltál, hát persze hogy nem voltál. 

Egyszer majd lefekszek veled, barátságból, csak 
hogy tudd, hogy hogy megy az. De nem most, 
most nincs kedvem. Meg dolgom is van. Na Is-
ten áldjon, művész Pista, rajzolgasd csak a te-
heneidet.

Pista néz Kati után, ahogy megy kifelé a félho-
mályos istállóból. A kinti erős fény körülrajzol-
ja a sovány alakját. Így alakra semmi különös, 
nem olyan, mint a Teri, aki csupa ívelt forma, 
öröm ránézni. A járása, azért abban van valami, 
amitől jó odanézni. Pista kellemes bizsergést 
érez magában. 

Visszahajol a rajz fölé, de nincs már kedve foly-
tatni. Elrakja a rajzot, ceruzát, előveszi a vasvillát, 
rendezgeti az almot. A gazda felesége jár a fejében, 
hogy annak milyen lehet a ruha alatt az alakja. 
Kár, hogy nem fi gyelte meg jobban, de majd meg-
nézi alaposan.

Bajna György

Anti

2022 nyara

PISTA TÖRTÉNETE (RÉSZLET) Bencsik Gábor

Nélküle a legjobb kántor,
Legnagyszerűbb művész
Se tudott volna kicsikarni
Istent magasztaló dallamot
A kitűnő Kolonitsból.
Abban az időben a fújtató Antira,
A félnótásra volt bízva a nagymisén,
Ahogy sok más alkalommal is,
Aki templomi szolgálata után
A Novák-palota előtti útkereszteződésben
Irányította előszeretettel a forgalmat,
Ameddig meg nem jelent
Valamelyik szitkozódó rendőr.

Az orgonaszekrény hűvös oldalának
Hajtott fejjel most Antira gondolok,
Miközben Szent Pál apostol üzenete
Hangzik az oltártól.
Egyre romló hallásom az oka,
A megfordíthatatlan? Hiszen
Foszlányokban érkezik a szó,
Hogy mint elszálló madár
– Sokszor egész csapatnyi költöző – 
Pillanatok alatt eltűnjön
A feneketlenségben?
Csak a Kor 13,1* marad velem,
Melyen tűnődni majd otthon fogok.
Most Anti emléke, a templom,
És a hűvös deszka nyugtat.

*„Szóljak bár az emberek vagy angyalok nyelvén,
ha szeretet nincs bennem, olyan vagyok, mint a zengő érc
vagy pengő cimbalom.” (1Kor 13,1)

versregény

Hajnal volt másoknak, neki reggel – nyári.
A Nap valahol már nyújtózkodott,
hogy közömbösen, csaknem unottan
szemlélje ragyogásának újabb eredményeit:
a mély repedésekkel felszabdalt szántókat,
a füvek, virágok, a búza aszott maradványait,
a lángra lobbantott erdők füstölgő üszkeit,
a halott madarakat, szomjan halt állatokat…
és a boldog dögevőket.
Ukrajna fölött eltűnődött a menekülő hangyákon
és a szétroncsolt tetemeken:
ezek is a fény áldozatai,
valóban egy ösvényen jár
a ragyogás és a pusztulás?

Már a jövő sem a régi (11.)
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A MEGHATÁROZATLAN LÉNYEG MEGRAGADÁSA Bálint Tamás

– Mikor fordult komolyra a fo-
tózás, mikor ért be az elhatá-
rozás, hogy ezzel foglalkozna, 
és milyen kanyarokon át veze-
tett az út a közelmúltban több 
kiállításon is látható diploma-
munkához?

– Igazán csak akkor vettem 
komolyan a fotográfi át, ami-
kor már felvettek az egyetem-
re. Kissé naivan vágtam bele, 
nem igazán volt tapasztalatom 
és rálátásom arra, hogy mire 
vállalkozom, de tudtam, hogy 
izgalmas lesz, és nem fogom 
megbánni. Majd szépen, az 
évek előrehaladtával lett vilá-
gos minden.

Az egyetemen több témát 
kaptunk, amelyekre egy-egy 
sorozatot kellett készítenünk 
félévenként. Én akarva-aka-
ratlanul mindig valahogy a vi-
déken, falun kötöttem ki, vagy 
valamilyen erre hajazó témát 
választottam. Közben pedig, 
elsősorban saját fotózási el-
képzeléseim megvalósítására 
elkezdtem fényképezni itthon 
a gazdaságot. Nyaranként min-
dig itthon voltam, segíteni kel-
lett az állatok körül, így igazán 
más témám nem is akadt, de 
fotózni nagyon akartam. Szóval 
a kellemeset a hasznossal kö-
töttem össze. Az itthonlét nem 

egy kényszer volt, szabadon vá-
laszthattam. Elégedett voltam, 
hiszen dolgozni is szerettem, és 
a fotózásban ráleltem egy olyan 
témára, amely tényleg érdekelt, 
és örömöm leltem benne.

– Hogyan írná le ezt a mél-
tán nagy hírverést kapott fotó-
sorozatot?

– Ez lett az a sorozat, mely vé-
gül a diplomamunkámmá nőtte 
ki magát, de más mellékszála-
kon is futottak hasonló képek, 
amelyek végül csak az Instag-
ramon kötöttek ki mint egyfaj-
ta online portfólió. Egy nagyon 
személyes indíttatású projektről 
van szó, amely többek között 
arra is keresi a választ, hogy mi 
a szerepe ma egy önfenntartó 
gazdaságnak. Lehet-e egyfajta 
jövő alternatívaként kezelni a 
természetközeli életmódot? A 
fotóprojektem alapját az emlé-
kek és a nosztalgia inspirálta. 
A nosztalgia egyfajta akaratlan 
emlékezet, és benne a lényeg tá-
rul fel. A lényegben pedig ott az 
eszme, az ideál. A nosztalgikus 
emlékezetben a dolgok nem úgy 
jelennek meg, ahogyan egykor 
jelen voltak, hanem ahogy so-
sem éltük meg: lényegi formá-
jukban. Sorozatomban ennek a 
meghatározatlan lényegnek a 
megragadása a cél, és annak tu-

datosítása a jelenben. Ilyen mó-
don egy olyan múltat idézek fel, 
amely sosem történt meg úgy 
teljes mivoltában, ahogyan most 
emlékszem rá, ezért lehető sé-
get kínál arra, hogy a jövő ben 
olyanná váljon, amilyennek sze-
rettem volna.

Tömören erről is szól, vagy 
főként erről szól az anyag, de 
részemről lehet mindenkinek 
saját értelmezése is. Szerintem 
elég sikeresek a képek abban, 
hogy azt a hangulatot idézzék 
meg, amelyre én törekedtem.

Amelyeken majd
nosztalgiázhatok

– Mikor döntötte el, hogy a 
nagyvárosból mindenképp ha-
zajönne, és továbbra is a képein 
bemutatott világot szeretné nap 
mint nap megélni?

– Számomra ez nem volt kér-
dés, úgy mentem ki Budapestre, 
hogy tanulni akarok, azt a pár 
évet kiélvezem, kihasználom, és 
utána mindenképp hazajövök. 
Fenntartottam a lehetőséget, 
hogy ez változhat a kintlétem 
alatt, de nem történt meg.

– „Már a jövő sem a régi”, „Az 
emlékezés, a múlt és a jövő vi-
szonya”, vagy a korábbi mun-
kacím és az előző válaszokban 
taglaltak, a „Nosztalgia” arra 
utal, mintha féltené az éppen 
dokumentált világot. A fényké-
pek, valamint a kétkezi munká-
ja által is annak a megmenté-
sén, továbbvitelén dolgozik?

– Talán az előbb erre adtam 
egy rövid értelmezést. Mond-
hatjuk, igen. Kicsit része ennek 
a projektnek az is, hogy már 
most gyártok magamnak előre, 
tudatosan olyan képeket, ame-
lyeken majd nosztalgiázhatok. 

Nem gondolom, hogy ez a vi-
lág eltűnne, nyilván más formát 

ölt, meg alakul, változik. Ah-
hoz képest, hogy nagyanyáink 
idejében hogyan gazdálkodtak, 
milyen volt a természetközeli 
életmód, biztosan átalakul, de 
nem gondolom, hogy eltűnne. 
Amit tudok, én is megteszek a 
megmaradásáért, ha másképp 
nem, akkor a fotókon keresztül. 
A gazdálkodásból is igyekszem 
lehetőségemhez mérten kivenni 
a részem, de nem vagyok min-
den nap itt, és nem is lehetek. A 
tapasztalatért és tudásért, amit 
kaptam, mindig hálás leszek, 
és megfelelően értékelni fogom. 
Még azt sem tartom kizártnak, 
hogy majd nekem is lesz egy kis 
gazdaságom.

– Hatnak-e a családtagok – 
akikkel a fotótáborokat kezdte 
– a munkásságára? Megbeszé-
lik a képeit? A támogatás mind-
végig töretlen volt úgy a fotó-
zás, a művészeti pálya, mint a 
gazdaságban való részvétel te-
kintetében?

– A családom minden tagjá-
nak és mindegyikük hozzáállá-
sáért is csak hálás lehetek. A tá-
mogatás egyértelmű és állandó 
volt és lesz, mindkét témában. 

– Nálunkfele még sokakat 
foglalkoztat az is, hogy mit szól 
a falu. Ez esetben mit szólt?

– A faluban nincs túl nagy 
visszhangja ennek, de alapve-
tően egy jó közösség van itt. Így, 
ha szóba is kerül, mindig elis-
merő szavakat kapok.

A valóságot tartom
fontosnak

– Mennyire könnyen kezelhető
modellek a tehenek?

– Ha megismerjük őket, és 
kiismerjük a természetüket, 
akkor tudjuk, mire számítha-
tunk. Nyilván nem tudom meg-
mondani nekik, hogy épp mit 

tegyenek, hova nézzenek, ho-
gyan álljanak. De elnyerhetem 
a bizalmukat, és attól kezdve 
olyan közel engednek maguk-
hoz, amennyire csak közel lehet 
férkőzni. Ez megenged, lehe-
tővé tesz olyan szögeket, ami-
lyeneket lehet, hogy egy külső
szemlélő nem tapasztalna meg, 
vagy sosem merne ilyen közel 
menni, így közelíteni hozzájuk.

– Ugyanakkor az idilli képek 
mellett a kendőzetlen valóság, 
a nehézségek is tudatosan je-
lennek meg a munkákon. Mit 
tart fontosnak megmutatni, a 
közönség fi gyelmét merre irá-
nyítaná?

– A valóságot tartom fontos-
nak. Ez egy idilli életformának 
tűnhet bárki számára, de tuda-
tosítani akarom, hogy megvan-
nak a saját nehézségei, kudarcai 
és szomorúságai. A munkamód-
szeremnek is a folyamatos jelent 
tartom, aminek köszönhetően 
mindent megmutathatok. Ré-
szese vagyok én is, így folya-
matosan, a teljes valóságában 
tudom megjeleníteni az egészet. 
És sokszor a szomorú dolgok 
ugyanúgy szépek tudnak lenni 
esztétikailag, ez sem mellékes.

– Mit bírnak el a képek, meny-
nyi utómunka megengedett? Mi 
a technika, munkamódszer?

– Technikailag nagyon vegyes, 
a kisfi lmes géptől középformá-
tumig és digitálisig mindennel 
fotózom. Sőt, sokszor telefonnal 
is. Utómunka minimális van a 
képeken, talán vágás, színbe-
li egymáshoz hangolás. Ritka, 
amikor belenyúlok a képekbe, 
talán egy-két eltévedt szőrszá-
lat, legyet például kiszedek, de 
ez sem jellemző. 

– Mi a következő terv, soro-
zat, milyen folyamatban levő
munkák, kiállítások vannak 
láthatáron?

– Ezt a témát, úgy érzem, még 
nem merítettem ki, még látok 
benne lehetőséget, talán egy 
picit más hozzáállással, de azt 
sem feltétlen tartom szüksé-
gesnek. Reménykedem abban, 
hogy lesznek még dolgok, ame-
lyek ennyire magukkal tudnak 
ragadni. Nem fog a polcon po-
rosodni a fényképezőgép, azt 
megígérhetem.

– beszélgetés Bányász Anna fotóművésszel –

2022. november

Noha a művészetek mindig vonzották, mégsem volt any-
nyira magától értetődő, hogy éppen a fényképezőgépre 
essen a választása: vargabetűk nyomán jutott odáig. A 
tehenészetbe sem született bele, mégis ennek a két világ-
nak a találkozása mindmáig kiapadhatatlan ihletforrása, 
egyik nélkül sem tudná elképzelni az életét.

BÁNYÁSZ ANNA 1996-
ban született Gyergyószent-
miklóson. Mindvégig művésze-
ti iskolákba járt, eleinte zenét 
tanult, majd a csíkszeredai 
Nagy István Művészeti Kö-
zépiskolában grafi ka szakon 
diplomázott. Fotókiállításain 
Erdélyben és Magyarorszá-
gon láthatók a képei. Mesteri 
tanulmányait a Moholy-Nagy 
Művészeti Egyetem fotográfi a 
szakán végezte, jelenleg Gyer-
gyóújfaluban él és alkot.

fotóművészet
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Arany almák

Lámpák

Egy fukszia

nekrológ

műfordítás

Már csak azt lapozgathatom, amit 
eddig írt, csak azt hallgathatom, 
amit felvételeken mondott.

Soha nem ejtette ki azt a há-
rom betűből álló szót. Klári az 
életet nagyon akarta, pont azt 
az életet, ami neki adatott: kar-
jaiban gyermekeivel, meghitt-
ségben családjával, bizalommal 
barátaival, cinkossággal diákja-
ival. Örült a napfénynek, a fák-
nak, madaraknak, fellegeknek… 

Nézem a felvételt, amit a Tom-
pa Miklós Társulat vele készített 
2021-ben az Anyák napjára, a Ta-
vaszi Csodaházikó-sorozatban. A 
megszólaltatott pöttömnyi lány-
kája elárulta, hogy az ő anyukája 
„mindig a kedvükbe jár, és min-
denből a legjobbat akarja kihozni”. 

Tényleg sikerült ez Tompa Klá-
rának az élet valahány területén: 
anyaként, színészként, színész-
tanárként, barátként. 

Felejthetetlen előadásaiért, 
„ragyogó szép színésznőként” a 
nézők szeretete, csodálata övez-
te. Szenvedélyesen tanított, szí-
nésztanárként diákjai számára ő
volt az etalon.

Ha találkozott szeretteivel, ez 
volt a szavajárására: „Szeretlek 
van”, ennél többet nem is mond-
hatott volna embernek.

Arra a kérdésre, hogy mi a leg-
fontosabb tanács, amit a gyerme-
keinek adna, megfontoltan csak 
annyit válaszolt: „Könnyedén!”

Amennyire lehet, lelked köny-
nyedén emelkedjen Istenhez, 
akiben annyira bíztál az utolsó 
pillanatban is!

Edwin Morgan

Alkonyat
A sötétebb sötétségre vannak eszközeink, hogy kezeljük,
a világosabb sötétség az, amely összezavar minket,
a nem tudás homálya, a szürke méregetés,
a várakozás, rejtett és elrejtő,
a nem nap és a nem éj és az undorító
megállás, a fantomok lassú meggondolatlan tette.
A csónakot megtöltő köd rosszabb, mint a víz.
Láttam, ahogy néhányan hisztérikusan kimerték,
mintha kikényszeríteni tudnák a kiszámíthatatlant – 
nem tudják. Oh a türelem látszatát kell mutatnod
még akkor is, ha a türelmet olyan nehéz felvonultatni.
Hamarosan látsz vonakodó démonokat elenyészni;
biztosan valami olyan, amit ki nem állhatnak; kígyóznak
ellenséges fájdalmukban, de átlátszóak,
idomítják őket, valami könnyebbel vannak megtöltve,
megöli őket valami, ami most csak 
a napfény lehet, igen a sötétség hiánya, a horizont
olyan, mint egy gubó, kipukkanva átadja
egy vörös olvadó tüzes domború gyümölcs-fejét,
megrakva a hullámokat azokkal az újra felajánlott ígéretekkel
a világosság felé vezető utakról és legjobb partra érésekről.
És olyan hangos szél tölti meg a vitorlákat, melyekkel
önmagunkkal kérkedünk a nappali fény világába,
kötelekbe, és permetezünk, és a felhők egyre úsznak és úsznak.

A szemétből mentettem ki három évvel ezelőtt.
Félig holtan, petyhüdt, esetlen köríve a letépett 
zöldnek, ott feküdt virág nélkül, hogy ajánlja
és valahogyan, mint egy forrás vagy egy kígyó, amely provokálja
a vertikális logikáját, visszautasította
a cserépbe ültetést; de én megerősítettem, kikaróztam, vártam.
Egyszer kopár, máskor bokros; kitartóan próbálkozik.
Az idén nyáron elhatározta, hogy sűrű lesz,
ejtőernyőket hajtott, rózsaszín és bíbor lógókat,
remegve amint a kamionok eldübörögtek,
majdnem bólogattak, hogy azt mondjam, szeretem őket,
és én így teszek, hallod, te furcsa növény, te,
ez igaz. Te nem szeretsz engem, de én valamit érzek – 
nem, nem tévedhetek, ez majdnem érzékelhető – 
meg vagy hajolva, egy lefelé fordított csészefül, és feltámasztás nélkül
összeesnél a földbe, ahonnan származol
nos miért kell állandóan olyan bátran virágoznod – 
nem tehetek mást, minthogy azt gondolom, ez nekem szól, az életed
megrakott hajlata a bájnak, mely állandóan hord.
de a legjobb termés, a legjobb virágzás morális,
és ha ez nem lehet – ki vagyok én, hogy ezt mondjam,
a klorofi l olyan buta – legalábbis én sugárzom,
mint egy antenna – nem rázkódom, nem a rovarokra értem – 
a bátorítás hullámai, összetartása a 
harcnak, hálának még a képzelt
háláért, bár aki tudja, hogy egy fukszia
mit érez, kitépve a szeméthalomból és a porból, a pokolból
ebbe a nyugati konyhaablakba, esti sugarakba
és az emberi tekintetek rejtelmesebb fényébe.

Bradbury, mi mindannyian a napra akarunk menni, ember!
Ez az ereinkben van, tisztára akarjuk kimerni – 
mindent, ami lehetetlennek tűnik, mi azt akarjuk – 
összegabalyodni azokkal a pazarló kiválóságokkal,
azt a meleget enni, egy arany védőkesztyűt szerezni,
a szívünket letenni az ügy közvetlen középpontjába.
Milyen neutrinó fürdő, nem fog minket megtisztítani?
És a héliumszárnyak, melyek átrepítenek minket a mozdulatlanon?
Azt mondják, mindez a gáz, de ez tényleg valószínű?
Kell találnunk valami módszert a lábnyomaink rögzítésére
mint táblákat a feketébb tűzbe a tűzben. Ott kell 
lennünk, ott voltunk, visszatérni ha
valamikor kellene. Mi a szabadság – 
otthonülők az évezred végén,
egy szerencsejáték cédula, egy kocsmai szónoklat, Szomszédok?
A mesterségnek durván egymillió fokozatot kell kiállnia.
Durván állni vagy durván egymillió? Mindkettő, 
garancia nélkül! Ez nem tudományos fantasztikum.
A laterális gondolkodás megtisztítja a hűtést
mint az egyetlen reményt. A Főniksz és a szalamandra
hőségre utal, melyet legyőz az élőhely,
nem kivédi. Milyen halak viselnek esőkabátot?
Látok tengerészeket égni, mint a költőket,
Forrni, mint a Pikteket egyetlen öltés nélküli páncélban,
csavarok a kék színből indulók és nem kékbe érkezők,
maguk mind itt és nem itt, aranyak és nem aranyak,
nem olvasztottak, de olvadnak, bámulva, az
energia ligetekbe, a feltámadás szállásaiba.
És hol máshol lehetnének, a mi kormányosaink?

Fordította Turczi István

És ha valaki elmesélné a kalandjainkat,
jegyezd meg, hogy a világegyetemben vannak távolságok,
valamint formák – szakadékok, sivatagok, falfülkék,
távolságok idő nélkül, mint házaló,
hogy elhozza neked, ha vársz, magyarázatokat.
Nem, láttuk, amit láttunk, de gyakran
van egy üres hely, melyet nem szabad szörnyekkel kitöltened.
Mindez azért van, aminek utána kell jönnie.
Ez a biztos szándék kiásására van, az utazás,
melyet egy férfi nek, nőnek és nekik tenni kell, és te csendesen
de remegve a székedben, felállva, követve
a fényt, amit meglátsz, himbálódzik, de sohasem tűnik el,
nagy mélységekbe, a sisaklámpáink, hívogatnak.

Zorkóczy Zenóbia

MINDENNÉL JOBBAN AKARTA AZ ÉLETET
− Tompa Klára színművész emlékére –

Régóta terveztem, hogy kifaggatom Erdély egyik legcsodá-
latosabb színésznőjét, Tompa Klárát, de az idő sajnos el-
fogyott, elkéstem. Mennyi mindent mondhatott volna még 
nekem, nekünk, mindannyiunknak!

TOMPA KLÁRA 
(Marosvásárhely, 1973 – 2022, Marosvásárhely)

1998-ban színész szakon végzett a Marosvásárhelyi Színházművészeti 
Egyetemen, majd 2007 és 2012 között ugyanitt végezte el a doktori tanul-
mányait. 1998-tól a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház tagja, valamint szá-
mos színészgeneráció osztályvezető tanára a Marosvásárhelyi Művészeti 
Egyetemen. Szakterülete a színészmesterség, az improvizáció és a zenés 
színészmesterség oktatása volt. Rövid pályafutása alatt több mint negy-
ven karaktert alakított a marosvásárhelyi színházban, tehetségét pedig 
több szakmai díjjal is elismerték.

Filmszerepei: a fi atal Lenke néni (Visszatérés, r. Elek Judit, 2009), Mag-
dolna (A vadlány, r. Zsigmond Dezső, 2008), Nő (főszerep) (Bricostorii, r. 
Andreea Păduraru, 2006), Nő (főszerep) (Hozzád megyek, r. Patkó Éva, 
2006), Stella (Szerelemjáték, r. Éry-Kovács András, 2002), Nő (Fény hull 
arcodra, r. Gulyás Gyula, 2001), nővér (Lassú vírus, r. Bartha Ágnes, 1998), 
mesélő elleni mesélő (Színjáték, r. Mráz Ferenc, 1996).
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Notte drámáját először is para-
dox módon az teszi izgalmassá, 
hogy az alapszituációjában nincs 
semmi meglepő. Egy, a korban 
már benne járó testvérpár, A net-
te és Bernadette elveszítik idős, 
beteg édesanyjukat, és elindul 
bennük a gyászfolyamat, azaz a 
darab címében megfogalmazott 
gyászút. Ezt az alaphelyzetet az 
útnak a milyensége, a dráma 
alcímében szereplő „vidám sira-
tó” jellege különíti el a szokásos 
gyásztörténetektől.

Fekete humor

A rendező, az expresszivitásáról 
és szürreális megoldásairól hí-
res Szabó K. István ez esetben 
is olyasfajta látomásos színhá-
zat tár elénk, amelyben a sirató 
nemcsak önmagában, öncélúan 
válik vidámmá, hanem provo-
katívan, azaz a nézőt a maga 
„nyomorával” szembesítő mó-
don, a Gogol-féle „mit röhögtök, 
magatokon röhögtök”-szituáció 
helyzetbe hozásával. Mindehhez 
persze elengedhetetlen a két cso-
konais színművésznő, az Anet-
te-et alakító Majzik Edit és a 
Bernadette-et megtestesítő Oláh 
Zsuzsa játéka, akik harmincéves 
közös pályafutásuknak köszön-
hetően egymást értve és szeret-
ve, mintha valóban testvérek vol-
nának, rendkívül hiteles módon 
tudják képviselni ezt a keser édes 
tragédiát. Úgy, hogy ennek a 
gyászútnak minden egyes stá-
cióját – az elhunyttal szembeni 
önvádat, a lelkiismeretfurdalást, 
a halál tényének tagadását, az el-
múlás kiváltotta dühöt, valamint 
a gyász okozta pszichoszomati-
kus tüneteket – egymás színész-
női és „testvérpári” tükrében, az 
erényeikkel és a hibáikkal bátran 
szembenézve és szembesülve ké-
pesek a rendezői instrukcióknak 
megfelelően elemelni a megszo-
kott, szomorúság és sírás kísérte 
ábrázolásmódtól. 

Fekete humorral, öniróniával 
és iróniával fűszerezve tudják 
rádöbbenteni a nézőt: milyenek 
is vagyunk valójában, amikor 
gyászolunk. Ehhez a célhoz, a 
nézők szembesítéséhez pedig 
már a külső megjelenésük is 
telitalálat. Karikatúraszerű ki-
nézetük: túl nagy hajuk, túl sok 
sminkjük és a szándékosan el-
túlzott gesztusaik láttán azon is 
elgondolkodunk, milyen jó volna 
magunkat egy krízishelyzetben 
csak egy kicsit kívülről látni, 
hogy ilyenkor a „kiakadt” állapo-
tunkon tudjunk kacagni is.

Gyászutazás

Notte drámájának másik izgal-
mas összetevője, hogy itt a gyász 
szimbolikus útját egy konkrét 
utazás keretezi: a két testvér 
nemcsak az anyja halála körüli 
„kötelező” helyeket: a mamával 
közös otthonukat, a kórházat, 
a hullaházat járja be, hanem 
a gyakorlatiasabb Anette ötle-
tét megvalósítva felkerekedik, 
hogy megkeresse a huszonöt 
éve halott apjuk elhanyagolt 
sírját is, és az elhamvasztott 
mamát odatemetve újraegyesít-
se a családot. A konkrét utazás 
állomásainak sorát egy remek 
rendezői fogással azonban nem 
a fent felsoroltak egyike, hanem 
egy szokatlan helyszín: a szín-
ház nyitja meg. Egy színház a 
színházban-szituációval indít 
a darab: a két testvér nagy dér-
rel-dúrral, ismét eltúlzott gesz-
tusokkal és hangerővel, elkésve 
csörtet be a nézőközönség közé, 
és a színpadon ekkor már jelen 
lévő, az előadásban az apa szel-
lemét zongorán játszva képvi-
selő Dargó Gergely előadásán 
szó szerint kiakad. Hiába, hogy 
egy híres Harold Pinter-darabot 
néznek, a nővérek közül főleg a 
fi atalabbnak, Bernadette-nek 
minden baja van: cigizhetnékje 
támad, de mivel ezt a nézőtéren 
nem teheti meg, mentacukorka 
után nyúl, amivel meg belecsö-
rög az előadásba…

Bernadette nyugtalansága 
azért kiváló, mert már előre-
vetíti a tragédiát: a testvérek a 
színházból hazaérkezvén – azaz 
most már a lakásukat (is) szim-
bolizáló színpadra fellépvén – 
kapják a hírt: a mama ezen az 
estén elhalálozott. A színház a 
színházban-alaphelyzet indít-
ja el tehát a gyászfolyamat első
stációját: a lelkiismeretfurda-
lást. Amit az okoz, hogy a test-
vérek éppen ezen az estén, ezen 
az egy estén mertek kimozdulni 
otthonról, épp akkor, amikor a 
mama távozott az élők sorából. 
S innentől kezdve Szabó K. Ist-
ván érzékeny, minden részleté-
ben kidolgozott adaptációjában 
a gyászfolyamat összes pszichés 
stációja és a konkrétan bejárt he-
lyek egymást feltételezve fognak 
egységet alkotni a színpadon.

Köszönhetően a kiváló dísz-
letnek is, amely azért is bra-
vúros, mert ebben a pici, kama-
raszínházi térben, ahol minden 
egyes tárgy kettős-hármas „sze-
reposztást” kap, a néző is képes 
együtt utazni és együtt „szenve-

legni” a testvérpárral. Például 
a nővérek gyászfolyamatának 
első helyszínén, a mama laká-
sán a biliárd golyó olyan tükör-
ként van jelen, amelybe belenéz-
ve, benne az anyjuk koponyáját 
látva Bernadette és Anette rá-
jönnek, mennyire hasonlítanak 
a mamára. 

A lakás kályhája egyben a 
krematóriumot is szimbolizálja, 
amellyel kapcsolatban – Ber-
nadette „nyavalygására”, hogy 
melege van – Anette közli: per-
sze, hiszen „ott sül a mama”.
Vagy ott van az otthoni öltöző-
szekrény, amelyet vízszintesen 
a földre borítva rögtön abban a 
vonatban találják magukat a nő-
vérek, amely – legalábbis remé-
lik – jó irányba, azaz apjuk sírja 
felé viszi őket. A gyász ugyanak-
kor (az apa „képbe hozásával”, 
aki egy családi fotón a falon 
és szellemként Dargó Gergely 
zongoristájában egyaránt meg-
testesül) a közös családi emlé-
keket is előhívja a testvérekből. 
Az utazás képletesen így időben 
visszafelé is megtörténik például 
akkor, amikor a mama szobájá-
ban kártyázva a lapokat a csalá-
di fotók helyettesítik. Miközben 
a nővérek felidézett gyerekszo-
bája (ahová apjuk egykoron be-
tért, hogy elalvás előtt betakarja 
őket) az apjuk sírja felé utazván 
azt az autóbelsőt is tükrözni fog-
ja, amelyben ülve Anette pan-
cser – mert érzelmei túltengése 
miatt fi gyelmetlen – vezetése 
majdnem egy halálos kimene-
telű balesetbe sodorja őket.

Mindez – főleg Bernadette-re 
jellemző – pszichoszomatikus 
tünetekkel egészül ki (a „jön fel a 
mama”-szólammal kísért hány-

ingerrel, légszomjjal, pánikro-
hammal), amelyek a két nővér 
habitusa közötti különbségre 
is rávilágítanak. Az eltúlzott, a 
normálistól jóval „teátrálisabb” 
testi tüneteit látva azt érezzük, 
hogy Bernadette ebben a folya-
matban főleg magát sajnálja. 

Anette, mivel kevésbé fruszt-
rált, sokkal jobban tud az elhuny-
takra koncentrálni, Bernadette 
tényleg kacagtató szenvelgéseit 
is le tudja a darab kiváló szófor-
dulatainak köszönhetően törni. 
Például a „jön fel a mama” visz-
sza-visszatérő Bernadette-féle 
szlogent kapásból lereagálja egy 
vicces, de annál találóbb mon-
dattal: „mégsem láttunk itt még 
egy csöppnyi rókát sem”.

Fontos azonban, hogy a vissza-
felé tartó út, azaz az emlékezés 
olyasféle szembesülést eredmé-
nyez, amely a két testvér kap-
csolatának eddigi dinamikáját 
is átkeretezi. Ez lesz útjuknak az 
az összetevője, amely az eddig ki 
nem mondott, elfojtott, egymás-
sal kapcsolatos sérelmeiket is fel-
színre hozza, amelyek épp ennek 
a bizarr családegyesítésnek a so-
rán oldódhatnak fel és meg. Ber-
nadette vádja, mely szerint „soha 
nem adtál nekik semmit, csak el-
vettél”, ütközik itt Anette vélemé-
nyével, aki szerint huszonöt éve a 

beteg apja ápolásában csak ő vett 
részt, az anyja és a húga kihúz-
ta magát ebből. Abban a remek 
diszkójelenetben pedig, amikor a 
két testvér férfi akhoz való viszo-
nyába is bepillantást nyerünk, a 
gyászfolyamatba szintén beleillő, 
„most kitombolom magam”-fázis 
során Anette-et majdnem felsze-
di egy tizennyolc éves suhanc, 
Anett viselkedésének mozgatóru-
gója a féltékenység, amelyet min-
dig is érzett a férfi ak meghódí-
tásában sokkal sikeresebb húga, 
Bernadette irányába. 

A gyász Notte drámájában, 
valamint Szabó K. István kivá-
ló adaptációjában olyan lelki és 
testi, olyan szellemi és fi zikai 
metamorfózis, amely a nézőt egy 
másfajta idődimenzióba is repíti. 
Amikor Bernadette ötször kér-
dez rá egyetlen nap alatt, hogy 
milyen nap van ma, az a gyász-
béli időérzékelésünk felborulá-
sának teljesen normális jellegét 
is tükrözi: azt, hogy nem baj, ha 
ilyenkor jó ideig azt se tudjuk, 
hányadika és milyen napszak 
van. Mert nem ez a fontos. Ha-
nem az elhunyt és a hozzá fűző-
dő viszonyunk. Az, amit József 
Attila oly gyönyörűen így fogal-
mazott meg: „Anyám meghalt, 
most nem tudom, hogy viselked-
jem vele szemben”.

BIZARR CSALÁDEGYESÍTÉS Gyürky Katalin

− Szabó K. István rendezése Debrecenben –

Ha a magyarok sírva vigadnak, akkor a franciák vidáman 
siratnak – legalábbis ez derül ki a kortárs francia szerző, 
Pierre Notte Gyászúton – vidám sirató két hölgyre, egy 
zongorára című drámájából, amelyet a debreceni Csoko-
nai Színház női sorsokat előtérbe helyező V. MagdaFesztje 
nyitóelőadásaként az erdélyi Szabó K. István rendezésé-
ben tekinthetett meg a közönség. A 2022. október 3-ai pre-
mieren jártunk.

PIERRE NOTTE: GYÁSZÚTON 
– VIDÁM SIRATÓ KÉT HÖLGYRE, EGY ZONGORÁRA

Csokonai Színház, Debrecen

Rendező: Szabó K. István. Szereposztás: Majzik Edit, Oláh Zsuzsa, Dar-
gó Gergely. Díszlet- és jelmeztervező: Ianis Vasilatos és Florina Vasilatos. 
Zeneszerző: Cári Tibor. Ügyelő: Pálóczi Zoltán. Súgó: Dihen Viktória. Rende-
zőasszisztens: Homonna Nóra.
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az idők kezdetén csak az északi oldal kedvezett
a mohatársadalmak kialakulásának,
de a sok spórácskaáldozat meghozta gyümölcsét;
fejlődött a gazdaság, és csökkentek a távolságok;
először északkeleten és északnyugaton
jöttek létre kolóniák, de ezek még függtek az anyavárosoktól,
majd néhány fán délre is érkeztek telepesek,
akik erős tendenciát mutattak a szakadárkodásra,
s nagy zűrzavart okoztak folytonos függetlenségi háborúikkal

2022. november

vers

Sáté

Ferencz-Nagy Zoltán

a függetlenségi háborúk

a mesebeliségről

puding

furcsán néznek

bújócskapisilősérzés
a mohák városállamai alkalmazkodtak a sötéthez
és az örökös félelemhez és a pityókaszaghoz;
az égbolton feltűnő árnyak enyhülést hoznak
a száraz levegő okozta légúti megbetegedésekre;
az árnyak jóindulatának elnyeréséért a mohalakók
áldozati spórácskákat eregetnek az égbe,
mire az árnyak fi cánkolni kezdenek,
majd hatalmas locsogással
megöntözik az egyik sötét sarkat,
növelve a pince páratartalmát,
s fenntartva a mohatársadalmak
hitvilágának rendületlenségét

a mohában a fi úcskák és a kislányok
a kutaknál találkoznak,
s nem kevésbé mesebeliek,
mint azok a fi úcskák és kislányok
akik a kutaknál szoktak találkozni;

a kút fölött telihold világít,
ezért jelentéktelenebbek a csillagok,
de hát a mohában a csillag nem sokat számít,
ott más rendeződik alakzatba az égen,
a függőlegesen kínlódó égen,
a folyton recsegő és ropogó égen,
ahonnan halált hoznak a fakopáncsok;

egyszer egy fi úcska és egy kislány
két különböző falucskából 
elindult a kút felé,
ki-ki a maga korsócskájával
s a maga anyai intelmével;
amikor a kútnál találkoztak, telihold volt,
de nem néztek az égre,
mert egymás szemét nézték,
ügyelve a távolságra,
így nem látták a fakopáncsot,
nem látták villanó csőrét,
nem látták ahogy éppen nekik hozza a halált;

a moha soha nem lesz már ugyanolyan;
a fakopáncs pattogó csőre mentén
a fakéreg felköhögi magából a lárvákat,
s kiderül, hogy mindig van valami bent,
valami, ami éppen annyira nem mesebeli,
mint amennyire nem mesebeli a moha
a fi úcska és a kislány nélkül,
s a kút nélkül, ahol találkoztak

a mohában is akadnak képek a fi ókok mélyén
bajuszos üknagyapákról s fejkendős anyókról,
s a mohában is szebb moháról álmodtak
a bajuszos üknagyapák s a fejkendős nagyanyók;
de az északi szél az ő idejükben is hidegen fújt,
délen pedig hangyák éltek, nyugaton s keleten ellenség,
így megmaradtak az álmaikkal;
ezért van az, hogy a régi képeken olyan furcsán néznek
a bajuszos üknagyapák s a fejkendős nagyanyók

egyszer majd a mohában is feltalálják a pudingot,
s a száracskák levélkéin a városállamocskákban
hirtelen több gyerek hízik meg, mint azelőtt,
mert még a mohában sem könnyű
mértéket tartani a pudinggal
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1. Ha nem segít a Legmagasabb, segít majd a Legmélyebb. 
Ha nem segít a Legmagasabb, segít majd a Legmélyebb. 
Ha nem segít… csengettek. Ő lesz az. A nővér. Már vártam, 
reggel kellett volna érkeznie. Rossz az idő, nyilván sárba 
ragadt a kocsija. Till majd felkíséri. Igen, ő megbízható. A 
kísérleteimben is segít, pedig a legtöbben elmentek. Elárul-
tak, magamra hagytak. Till itt maradt. Megbízható szolga.
2. Rettenetes útjuk volt. A vihar még a hágó előtt el-
kapta őket.

– A kurva istenit! – kiáltotta a kocsis.
– Segíthetek? – hajolt ki bátortalanul a hintó ablakán 

Melinda. 
– Azzal segít, ha behúzza a fejit a kisasszon, nem hi-

ányzik, hogy kiessen nekem.
A lány visszahúzódott a kabinba, és a biztonság ked-

véért megnézte, hogy jól be van-e zárva az ajtaja. Egész 
nap zötyögtek a kátyús és sáron úton, a kocsis megállás 
nélkül káromkodott.

Késő délután értek az udvarházhoz. A felhajtóutat beton 
és térkő borította. A ház előtt egy automobil állt. Melinda 
megkönnyebbült és magában hálát adott a kövezett portá-
ért, így nem egyből a sárba lépett, amint kiszállt a kocsiból. 
A fogathajtó lepakolta a csomagjait, és bekísérte a tornácra.

– Isten áldja, kisasszon.
Az inas a bejáratnál várakozott.
– Szép napot, hölgyem. Ön az ápolónő, ha nem tévedek.
– Igen, jó napot, Talján Melinda, elnézést a késésért, de…
– Ne szabadkozzon, ezek a hegyi utak megbízhatatla-

nok, különösen ilyen ítéletidőben, már hetek óta esik. 
Szabad a csomagját?

A lány átnyújtotta a bőröndöket és belépett a házba. Az 
inas magas, izmos férfi  volt, szögletes arccal. Mélyen ülő, 
de csillogó szemei értelmes tekintetet kölcsönöztek neki. 
Tömzsi orra alatt olajos, vékony harcsabajusz húzódott 
egészen a füléig. Elindult a lépcső felé, Melinda követte.

– Előbb a szobájába kísérem, vacsoránál találkozhat a 
gazdámmal. Ő majd eligazítja.

– Nagyon kedves, a bárókisasszony is csatlakozik 
hozzánk?

– Nem, de hamarosan őt is megismerheti.
– Talán jobb volna, ha már ma megvizsgálhatnám. 

Hányadik hónapban is van?
– Méltányolom a szorgalmát és biztosíthatom, hogy a 

gazdám is, de nincs szükség a sietségre, pihenje ki ma-
gát, vacsoránál minden kérdésére választ kap.

A lány bólintott és tovább követte az inast. Úgy tűnt, 
a lépcsők nem érnek véget. Egy darabig számolta a fo-
kokat, de negyvennél feladta. A harmadik emeletnél áll-
tak meg. Melinda teljesen kifulladt, azonban az inasnak 
szemmel láthatóan meg sem kottyant a lépcsőzés.

– Ez lesz az ön szobája – mondta a férfi  –, van bent egy 
külön fürdőszoba és egy gardrób. Helyezze magát kénye-
lembe, vacsora előtt értesítem.

– Igazán köszönöm, a kulcs…
– Kulcs sajnos nincs, de ne aggódjon, majd kopogok 

– mondta a magas férfi  és lesétált a lépcsősoron. A lány 
sóhajtott és belépett a szobájába.
3. A húgom mélyen aludt. Három napja alszik. Csodálom 
a nyugalmát. Őt nem zavarják a kellékek. Be kell valljam, 
én gyakran nem tudok aludni tőlük. Till bekopogott és 
közölte, hogy a nővér a szobájában van. Elküldtem, hogy 
készítsen vacsorát. Ma még nem ettem, a lány is éhes le-
het. Vacsora közben egyébként is könnyebb a társalgás. 
Amíg Till elkészül – oh, Isten áldja az ilyen hűséges szol-
gát –, még olvasok egy kicsit, talán egy szivar is belefér. 
Most már minden rendben fog menni. Ha nem segít a 
legmagasabb, majd segít a legmélyebb.
4. A fürdőszoba meglepően modern volt, kellemes, 
tiszta és meleg. Melinda megborzongott, amikor 
belegondolt, hogy otthon Pécsett még télen is hideg 
vízben mosakodtak. Vett egy forró fürdőt, aztán fel-
öltözött. Elgondolkodott rajta, hogy rúzsozza-e ki a 
száját. Eszébe jutott, amit az anyja mondott: a báró 
gazdag és agglegény, itt a lehetőség, hogy jó férjet 
fogjon. Aztán elvetette az ötletet, a báró húga miatt 
van itt. Egyébként is, bármennyire gazdagok, rendkí-
vül erkölcstelen lehet az a család, ahol egy ilyen fiatal 
lány házasságon kívül megesik. Hamarabb elkészült, 
mint hitte, az inas még mindig nem jelentkezett, ő
pedig egyre éhesebb lett. Sorban átnézte a holmiját, 
megigazította a ruháját, aztán tovább várt. Fél óra 

múlva ismét átpakolta a ruháit és könyveit. Ekkor ko-
pogtak, kinyitotta az ajtót:

– Kisasszony, kész a vacsora – mondta az inas, majd 
jelezve az irányt, a lépcsők felé mutatott.

Szerencsére most csak egy emeletet kellett lépcsőzni-
ük. Rövid folyosóra értek, végén egy kétszárnyú ajtóval. 
A magas férfi  kinyitotta az ajtót, majd befelé intett:

– Foglaljon helyet, a gazdám hamarosan csatlakozik.
– A bárókisasszony? 
– Ő már lepihent, később viszek neki vacsorát a szobájába.
– És ön?
– A cselédszálláson eszem, kérem – mondta a férfi , és 

újra, kissé nyomatékosabban intett az ebédlő felé.
Melinda bátortalanul lépett a hatalmas terembe, majd 

leült az egyik teríték mellé. Az asztal legalább tíz méter 
hosszú volt, azonban csak két szék előtt terítettek meg: 
az egyik a szoba ablak felőli végében volt, az asztalfőn, a 
másik pontosan mellette.
5. Átlagos. Az avatatlan szem még szépnek is láthatná, 
de egy műértő, mint én, tudja, hogy semmi vonzó nincs 
benne. Persze, kevés munkával egészen egyedivé tehetné 
az ember: egy kis rúzs, egy kis púder. Egy. Kis. Szike. De 
nem ezért van itt. Nem agyag, ő is szobrász. Ő majd segít. 
A bejárati ajtót fi gyeli, inkább meglepem.
6. A lány egyre éhesebb lett, de a báró nem érkezett meg. 
Melinda az ajtót nézte, és észre sem vette, mikor a férfi  
mögé lépett:

– Kézcsókom, kisasszony. Talján Melinda, ha nem té-
vedek.

Kissé megborzadt, de azonnal talpra állt és meghajolt 
a báró előtt:

– Báró úr, kérem, ne haragudjon, nem vettem észre…
– Ne szabadkozzon, kedvesem, halk léptű vagyok, 

mint az Userr családban mindenki. Kérem, üljön le.
A lány és a férfi  is helyet foglalt. A báró kérdés nélkül 

egy szelet sültet tett Melinda tányérjára, majd sorban 
pakolta a lány elé a különféle ételeket, aztán magának 
is szedett.

– Lásson hozzá, kedvesem – mondta a báró. – Kérem, 
nézze el nekem, hogy ilyen szerény körülmények között 
fogadom. Látja, a kiszolgálást is nekem kell végeznem, 
de hát szegény Tillt sem terhelhetem minden aprósággal, 
a többi cselédem pedig még nem érkezett meg.

– Az aratás miatt?
– Parancsol? – a férfi  szeme furcsán csillant.
– Az aratás. Gondolom a betakarítások idején nehe-

zebb háziszolgálót találni.
– Oh, igen, az aratás miatt. Fogyasszon.
Az étel fi nom volt, Melinda pedig éhes. Egy pillanatra 

megállt, úgy érezte, nem illendő ilyen gyorsan ennie egy 
nemes jelenlétében, ez feltűnt a bárónak:

– Kérem, biztosan megéhezett a hosszú úton, ne szé-
gyellje magát. Nálunk semmiért nem kell szabadkoznia.

A férfi  bort töltött és koccintott a lánnyal. Volt a mo-
solyában valami, ami leginkább egy farkasra emlékez-
tetett. Melinda elszégyellte magát, amiért ilyesmi jutott 
eszébe a báróról.

– Kegyelmes úr, ha szabad érdeklődnöm a munkám felől…
– Ez csak természetes, de kérem, legyen Otto.
– Megtisztel, de szabad tudnom, hogy a kedves húga 

hányadik hónapban jár?
– Ha jól sejtem, a harmadik trimeszter elején járhat.
– Nem tudta megmondani, mikor esett teherbe?
– Oh, ez esetünkben egy kissé bonyolult kérdés. 
– Sajnálom, ha...
– Kérem, mint mondtam, az én házamban nem kell 

szabadkoznia. Holnap találkozhat a húgommal, ön mint 
tapasztalt szülésznő biztosan pontosabb képet kap majd 
az állapotáról. A mai nap még szóljon a pihenésről. Az-
tán kezdődhet a munka.
7. Figyelem, ahogy eszik. Apró falatokat vesz a szájába, 
gyorsan rág. Éhes, de igyekszik jólneveltséget mutatni. Íz-
lik neki a bor. Apróságokról fecsegünk. Kíváncsi a húgom-
ra, holnap mindent megtud. Nagy segítségemre lesz. Ha baj 
történne a szülés során, vigyáz a húgomra, amíg a kellékek-
kel foglalkozom. Nem lehetek egyszerre két helyen, Till pe-
dig nem alkalmas a feladatra. Kell a segítő kéz. Befejezzük 
a vacsorát. Till a szobájába kíséri, én pedig visszamegyek 
a húgomhoz. Felébredt, ilyenkor mindig ideges, meg kell 
vigasztalnom. 
8. Ha az inas nem kíséri a szobájába, eltévedt volna. Úgy 

gondolta, egy kicsit több bort ivott a kelleténél. Szédült, 
és álmos volt. A báró nagyon kedves, valamiért mégis 
megijedt tőle. A mosolyát, a közvetlenségét inkább negé-
desnek tartotta, mint őszinte előzékenységnek. Elkezdett 
vetkezni, de rendkívül zavarta, hogy nem tudta bezárni 
az ajtót, túl szégyellős volt ahhoz, hogy egy idegen ház-
ban, nyitott ajtónál vetkőzzön le. Szerencsére az ajtó be-
felé nyílt, egy széket tolt elé, aztán átvette a hálóruháját. 
Az ágy rendkívül kényelmes volt, észrevétlenül aludt el. 
Álmában egy torz nőalakot látott vajúdni, ágya körül kis-
gyermekek zokogtak, sírásuk egyre hangosabb lett. Erre 
ébredt fel. A rémálom annyira élénk volt, hogy még ébren 
is hallani vélte a gyermeksírást. Felkelt, ivott egy pohár 
vizet és az ablakhoz lépett. Az udvart teljesen bevilágí-
totta a hold. Most, hogy volt ideje megnézni, még az éjjeli 
fényben is különösen szépnek látta a kertet. Ablaka éppen 
a főbejáratra nyílt. Észrevette, hogy az automobil nem áll 
a felhajtón. Furcsának találta, hiszen nem hallotta elmen-
ni, talán vacsora közben állhattak odébb vele. Akaratla-
nul is tovább fi gyelte az udvart. Pár perc múlva a hegyi út 
felől refl ektorfény világított fel. Az autó halkan parkolt le 
a ház előtt. A sofőrülésről a magas inas szállt ki. Kinyi-
totta az egyik hátsó ajtót, majd három gyereket tessékelt 
ki a járműből. Az ablakból úgy tűnt, legfeljebb tízévesek 
lehetnek. A férfi  egy pincelejáróhoz terelte őket, majd ő is 
lement utánuk. Melinda megborzadt. Gyorsan összehúzta 
a függönyöket, és még egy széket támasztott az ajtó elé. 
Egész éjjel forgolódott, pillanatokra visszaaludt. Nem tud-
ta eldönteni, hogy amit az ablakból látott, valóban meg-
történt-e, vagy csak a rémálom része volt.

Reggel összeszedte magát, és elhagyta a szobáját. Úgy 
gondolta, egy séta majd felébreszti, megpróbálta kiverni 
fejéből az éjjel történteket, arra gondolt, mégiscsak álom 
lehetett. Az udvarra indult, hogy kiszellőztesse a gondo-
latait. A bejáratnál az inassal találkozott.

– Segíthetek, kisasszony? – kérdezte.
– Nem, csak sétálni szeretnék.
– Ahogy óhajtja – mondta, és kinyitotta a hatalmas ajtót.
Melinda megtorpant és visszafordult a férfi hoz:
– Elnézést, valószínűleg butaság. Ne haragudjon, hogy 

ilyesmit kérdezek, de az éjjel olyan furcsa dolgot láttam, 
vagyis inkább álom volt, de meg kell kérdezzem…

– Csak tessék.
– Azt láttam, vagyis azt hiszem, azt láttam, hogy ön és 

három gyerek érkezett a házhoz az éjszaka.
– Nem álmodott. Valóban három gyermekkel érkez-

tem ide az éjszaka. Tudja, a báró úr szívén viseli a falusi 
gyermekek sorsát, és itt a házban gondoskodik róluk.

– Taníttatja őket? Ez igazán nagylelkű a bárótól.
– Inkább foglalkoztatásnak nevezném. Úgy is fogal-

mazhatnánk, hogy ők a birtok kellékei, nélkülük nem 
lenne ilyen ez az udvarház.

KELLÉKEK ÉS KINCSEK (RÉSZLET) Kertész Dávid

Már a jövő sem a régi (1)
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Ferencz Imre

Lábbelik

Mise

Nevek

Játszma

LefeléA jobb lator dala

Már a jövő sem a régi (6.)

Hevertem szalmán töreken
forgolódtam jobb helyeken
ragyogott az ég felettem
hittem tebenned Istenem

bár nem voltam én eretnek
mégis keresztre szegeztek
Uram én téged szeretlek
remélem szélnek eresztnek

hirdetem majd az Igédet
a Mennyet ha nekem ígéred
hálám irántad temérdek
szabadon valahogy megélek

Felkelt a nap véget ért
az éj fekete mágiája

szól a harang árad a hangja
hétkor nyit már az Isten háza

térdepel
rózsafüzért morzsolgat
köszönetet mond hálát ad
öreganyánk 
mámink nannyónk nainkánk

Isten irgalmaz könyörül rajta
neki bocsájt meg leginkább

Angyalok
voltak
valamikor
ezek az
ördögök

ifjak szépek 
voltak

valamikor
ezek a vén
dögök
valamikor
régen
szaladtam
hegyre
felfelé

most már
baktatok
meredek
lejtőn
lefelé

Hány lábbelim volt 
amióta megtanultam járni!
Cipők, bakancsok, csizmák...
Volt, amelyik nagy volt, a másik kicsi,
az egyik leette, a másik feltörte a lábam.
Fekete, barna, hétköznapi és ünnepi
lábbelik voltak, amikben gyalogoltam, 
jöttem-mentem, porba vagy sárba léptem...

Hány lábbelit nyűttem el, Uram,
hogy ne járjam le térdig a lábamat!
Megállok egyszer majd előtted
mezítláb, mint hajdanán a sorozó-
bizottság előtt,
és így szólok:

„Uram, míg szárad a kapcám a Holdon, 
döntsd el, mi legyen a további sorsom!”

Gyermekkoromban azt hittem,
hogy egyedül vagyok a nevemen,
de aztán rádöbbentem arra,
hogy még tucatnyi embert
hívnak úgy, mint engem.
Volt köztük tanár, pap,
kollektívelnök, sofőr, milicista stb.
Előfordult, hogy összetévesztettek,
és tisztáznom kellett a félreértést...

Ugyanazon név – és mennyi sors!

Gondolom, születésem idején 
nagyobb mennyiség volt raktáron e névből,
ezért aztán jutott másoknak is...

Gyermekkoromban azt hittem,
hogy egyedül vagyok a nevemen, mint az Isten.
Aki - jöttem rá később - bár egyedül van,
sokan mégis más-más néven ismerik,
és azt hiszik, hogy csakis az övék.

Csontfi gurák és paszuly...
Rakosgat minket a Nagyúr.

Sakkozik, néha malmozik.
Legalább nem unatkozik.

A fi gurákat le-leveszi,
aztán rendre visszateszi.

Így húzza ki a telet.
Úgy hívják: Gambit-művelet...

Tudja, hogy mi a vezércsel.
Játszik az eggyel, az egésszel.

Többet tud ő, mint a nagyok,
a híres világbajnokok.

Lépik éjjel a fehérrel,
nappal meg a feketével.

Mi vagyunk a keljfeljancsik.
Tesz-vesz az Úr, szórakozik.

Hogy állunk Uram, a meccsel ?
Ki veszít végül, és ki nyer?

Művészi sakktábla, op art...
Sakkozzunk Uram, tovább!
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„KÁRPÁTALJAIKÉNT ITTHON VAGYOK, MAGYARORSZÁGIKÉNT HAZAJÖTTEM”
Miklóssi Szabó István

2022. november

– Október végi, sepsiszentgyör-
gyi író-olvasó találkozódon em-
lítetted, hogy fogynak a kárpát-
aljai magyarok…

– Fogynak a magyarok az 
egész világon. Kárpátalján spe-
ciális a helyzet, de szinte fo-
lyamatosan az volt 1920 után. 
Elsősorban mindig az értelmi-
ség hagyta el Kárpátalját. 1994 
volt az az év, amire már jól em-
lékszem. Orvosok, művészek, 
ügyvédek, tanárok indultak el 
a jobb élet reményében. Aztán 
amikor kicsit stabilabb lett a 
helyzet, a folyamat lassult, de 
nem állt meg. 2014-ben, a há-
ború kezdetekor a férfi ak újra 
elindultak, leginkább a behívá-
sok elől menekültek. Ennek a ki-
telepedésnek voltam részese én 
is 2019-ben, amikor végleg át-
költöztem. 1994 és 2014 között 
van egy hatalmas különbség, 
megöregedett és kihalt egy nagy 
generáció, és nem született már 
annyi gyermek. A háború felerő-
södése 2022 februárjában pedig 
olyan csapás volt, amit már csak 
kevesen viselnek el, már nem-
csak a férfi ak indultak útnak, 
hanem egész családok, idősek is.

– Gondolom, a kivándorlás-
hoz hozzájárulnak az olyan 
hatalmi megnyilvánulások is, 
mint a munkácsi turulmadár 
eltávolítása. Mi vehette rá a vá-
rosvezetést arra, hogy háborús 
időkben vegyen le egy színma-
gyar jelképet?

– Az emlékmű eltávolítását a 
munkácsi polgármester (akinek 
a vezetékneve Baloga) már 2018 
októberében kezdeményezte. A 
Petőfi -szobrokat Ungváron és 
Beregszászon évek óta rongál-

ják, leöntik, kék-sárgára festik, 
ahogyan a Vereckei-hágón álló 
honfoglalási emlékművet is. 
Ezek szégyenletes dolgok, főleg 
abban az időszakban, amikor 
megannyi magyar vagy magyar 
származású férfi  adja az életét 
Ukrajnáért. Erőfi togtatás ez, de 
megtehetik, hiszen az ő orszá-
guk. Azt tesznek, amit akarnak. 
A kárpátaljaiak számára ez nem 
csupán sértő, bántó dolog, ha-
nem iszonyatos fájdalom is. A 
kárpátaljaiak békeszerető em-
berek. Befogadók, nyitottak. 
Semmi mást nem akarnak, csak 
hogy hagyják őket békében élni 
a saját szülőföldjükön. Már rég 
megszokták, hogy mindig van 
egy többségi nemzet. Csehek, 
„szovjetek”, most az ukránok…

– Sepsiszentgyörgyi írórezi-
denciád alatt volt lehetőséged 
kapcsolatba kerülni székelyek-
kel, erdélyi magyarokkal. Mivel 
jelenleg Magyarországon élsz, 
két szemszögből is láthattad az 
erdélyi magyart, kárpátaljai 
és magyaroszági szempontból. 
Milyenek vagyunk?

– Két hét nem sok idő, de ta-
lán annyira elég, hogy szívembe 
zárjam ezt a várost és a ben-
ne élőket. Az a néhány ember, 
akikkel itt naponta találkoz-
tam, akik körbevettek, vagy a 
boltosnéni, vagy a felszolgálók, 
vagy a kulturális élet mozgatói, 
mind az enyémek. Én úgy jöt-
tem ide, mint aki hazaérkezett. 
Nekem itt nem idegen a táj, és 
az emberek sem. Nagyon ér-
dekes tapasztalat, hogy az itt-
létem alatt találkoztam több 
magyarországi turistával, kö-
zöttük idegenebb voltam, mint 

a helyiek között. Most Magyar-
országon a palócok között élek, 
ott gyüttment vagyok akkor is, 
ha nem mondják, csak a hátam 
mögött. Budapesten nagyon 
sokan ukránnak neveztek, ami 
nem volna gond, ha az volnék, 
de én még csak nem is Ukrajná-
ban születtem. Itt ez a kérdés fel 
sem merült sem bennem, sem 
másokban. Szeretek Magyar-
országon élni, szeretem a fa-
lucskát, és lassan a dombokkal 
is megbarátkozom, látom ben-
nük a hegyeket, de egy nyelvet 
az itteniekkel beszélek igazán. 
Nincs ebben semmi sérelem 
vagy bántás, de van egy közös 
emlékezet, ami nagyon erősen 
összetart. Szeretem az itteniek 
kitartását, a nyitottságot, és azt, 

hogy nyavalygás helyett teszik a 
dolgukat, és jól érzik magukat. 
Engem a tenyerén hord a Te-
remtő, mert olyan emberekkel 
vesz körül, akikkel néha szó 
nélkül is megértjük egymást. 
Kárpátaljaiként itthon vagyok, 
magyarországiként hazajöttem.

– Beszélhetünk egységes ma-
gyar irodalomról? Vagy eléggé 
meg- és eloszlik: erdélyi, ma-
gyarországi, kárpátaljai...

– Az örök és visszatérő kényes 
kérdés. Nem tisztem megvála-
szolni, de természetesen vélemé-
nyem van. Azt gondolom, hogy 
egységes az irodalom, hiszen 
ugyanazon hagyomány szerint 
indulunk el. Megkockáztatom, 
hogy az első élményeink is ha-
sonlóak, az első zsengékben is 

talán hasonló hibákat követünk 
el. De van valamiféle különbség 
mégis. Hiszen másfajta életta-
pasztalata van egy határon túli 
szerzőnek, mint annak a ma-
gyarországinak, akinek például 
mindig szabad énekelnie a him-
nuszt, kitennie a nemzeti zászlót. 
Máshogyan értékes a szó, nem 
jobban vagy kevésbé, csak más-
hogyan. A tájszavak miatt más-
fajta a szókészlet is. Értünk min-
dent, de használatban minden 
más. Olyan ez, mint a nyelv, azt 
mondod, fuszulyka, én azt, hogy 
paszuly, a pesti azt, hogy bab, 
de értjük egymást. Nekem ma-
gyarul alkotni felemelő, Kárpát-
alján sokszor hazafi as tettnek is 
számított, főleg a szovjet érában, 
Magyarországon természetes.

interjú

– beszélgetés Lőrincz P. Gabriellával –

Sepsiszentgyörgy bekapcsolódott a Petőfi  Kulturális Ügy-
nökség Írórezidencia Programjába, ezentúl ide is jönnek 
alkotni írók, költők, műfordítók. Az első íróvendég a Kár-
pátaljáról Magyarországra 2019-ben áttelepült Lőrincz P. 
Gabriella volt, aki egy mesekönyvön dolgozik. Kisebbségi 
létről, háborús helyzetről kérdeztük.
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– fél éve vezeti az együttest Virág Endre –

2022. november

Csinta Samu

Harminckét évvel a megalakulása 
után váltott első ízben igazgatót 
a Háromszék Táncegyüttes. Az 
alapító igazgató, Deák Gyula Le-
vente drámaian korai halála által 
kiváltott helyzetben egyedüli pá-
lyázóként nyerte el a tisztséget az 
együttes egykori tánckarvezetője, 
Virág Endre, bár állítja, hogy nem 
voltak hasonló egyéni ambíciói. 

Az új igazgató az 1990-ben lét-
rehozott Háromszék egyik első
táncos alkalmazottja volt, ennek 
azonban természetesen „súlyos” 
előzményei voltak. Még 1985-ben 
hívta táncolni a Néptáncstúdióba 
a későbbi Háromszék első mű-
vészeti vezetője, Könczei Árpád, 
aztán örökre foglyul ejtette a nép-
tánc, a táncház világának „fertő-
zően” jó társasága, amely más, 
különleges közösséget alkotott 
a kommunizmus egyre vadabb 
utolsó éveiben. A szép új világba 
szerszámlakatosként érkezett, de 
azonnal váltott, amint lehetősége 
nyílt rá, illetve képes volt eleget 
tenni a toborzás szigorú krité-
riumainak. Azt követően 2006 
nyaráig táncolt az egyre növekvő
presztízsű formációban, közben 
minden lehetőséget megragadott, 
hogy fejlessze technikai tudását, 
illetve egyre többet tudjon meg a 
néptánc világáról. A Háromszék-
től való távozása is a benne egyre 
szélesebbre táruló perspektívára 
vezethető vissza. Miután jobbí-
tó szándékú ötleteit az együttes 
vezetői közül nem mindenki fo-
gadta egyöntetű elismeréssel, hir-
telen felindulásból megpályázta 
a Kovászna megyei Művelődési 
Igazgatóságnál adódó táncszak-
referensi állást. Heten voltak, őt 
választották. 2022-ig maradt ott.

Álommunkahely
és adósságtörlesztés

„Tény, hogy elsősorban módszer-
tani tevékenységre adtam a fejem, 
de már 2006 októberében elindí-
tottuk feleségemmel, Imolával a 
Százlábú elnevezésű gyereknép-
tánc-együttest. Előtte már 1992 
óta tanítottunk gyerekeket külön-
böző iskolákban, jómagam ma is 
öt helyen tartok iskolai órákat. El-
sősorban nem a műfaj megmenté-
se vezérelt, hanem annak az élet-
minőségnek a megőrzése, amit 
a néptánc képes pluszban adni 
a művelőinek. Mert abban sem-
mi természetellenes nincs, hogy 
alakulása folyamán a népi kultú-
ra mindig is a nemzeti érdekeket 
képviselte – ha nem tudatosan, 
akkor ösztönösen. Ezt a Százlábú 
ma egyetemista tagjai is igazolják, 
akik valahányszor meglátogat-

nak, mindig elmondják, mennyire 
más életminőséget tudnak megél-
ni a táncostársadalom tagjaiként. 
A színpadra kerülés ugyanis fe-
gyelemre, a másikra való odafi -
gyelésre, a viselet »viselésének« 
megtanulására, felelősségtudatra 
nevel” – vallja Virág Endre.

A Háromszékkel való kapcsolat 
természetesen ezekben az évek-
ben sem szakadt meg, felesége, 
a 2022-ben nyugalomba vonuló 
Imola révén változatlanul meg-
maradt egy szál. „De mindig azt 
mondtam neki, csak azt mondja 
el otthon, ami nagyon fontos. 
Megnéztem azonban az előadá-
sokat, nem utolsósorban azért, 
mert időközben több »százlá-
bú« tanítványunk is megjelent 
a profi együttesben. Összessé-
gében álom mun kahelyem volt, 
amit eszem ágában sem volt 
feladni.”

Deák Gyula 2022. januári ha-
lála után azonban rögtön megke-
resték: ugye te leszel a következő? 
Pedig, állítja, soha nem voltak 
hasonló ambíciói. A baráti kör, a 
szakma részéről érkező nyomás-
gyakorlás mellett azonban elin-
dult a szóbeszéd is, külföldről is 
érkeztek érdeklődő és bátorító 
hívások. Az együttes fenntartó-
ja, a háromszéki önkormányzat 
vezetői is kikérték a véleményét 
a lehetséges utód felől, és amikor 
önmagát nem sorolta a jelöltek 
közé, rákérdeztek: és Virág End-
re? „Lassan bennem is eldőlt: 
megpróbálom. Persze tele vol-
tam kétségekkel: vajon tényleg 
tudnék valami jót művelni? Min-
denesetre a pályázat benyújtásá-
nak napján délben úgy mentem 
oda, hogy ha egyetlen jelentkező
is akad, nem adom be az irata-
imat. De senki sem volt. Meg-
győztem hát magam, hogy nem 
szabad elutasítanom a kihívást, 
felelősséggel tartozom a Három-
szék iránt. Ugyanakkor tudtam, 
de nem éreztem az egésznek a 
súlyát, csak miután szembesül-
tem vele: immár 46 alkalmazott 
egzisztenciája múlik rajtam, min-
den döntésem, aláírásom követ-
kezményekkel jár." 

Deák Gyula érdemei felmér-
hetetlenek, vallja. Ezért aztán 
folytatni szeretné, amit az alapító 
igazgató csinált, hiszen nagyon 
jó dolgok zajlottak, egészséges 
arányban elegyítve a folklórt, a 
táncszínházat, a gyerekműsort, 
illetve a színházi produkciókban 
való részvételt. Talán az utóbbi-
ra erősítene rá, a Tamási Áron 
Színházzal közös, 2000-ben szín-
padra került Vérnász ugyanis 
nemcsak kitűnő előadás volt, a 

HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES: HAGYOMÁNYŐRZÉS ÉS MEGÚJULÁS KÖZÖTT 

tánc

Para István karikatúrája

Folytatni a hagyományokat, nevelve szórakoztatni – így 
foglalta össze a Háromszék Táncegyüttes új igazgatója, 
Virág Endre az Erdély legjobb táncszínháza előtt álló fel-
adatokat. A nemzeti érdekek képviseletét amúgy is mindig 
hordozta a műfaj.
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A MŰVÉSZET FOGADTATÁSA

táncosok is nagyon sokat tanultak 
a Bocsárdi László rendező irányí-
tásával zajló munkafolyamatból, 
ami az önbizalmukat is jelentős 
mértékben megszilárdította. A 
produkció nézőtoborzás tekinte-
tében is fontos mérföldkőnek szá-
mít, hiszen sok színházba járó azt 
követően kezdett el érdeklődni a 
táncprodukciók iránt, kezdett el 
járni a Háromszék előadásaira is.

Megtartási technikák

„A Háromszék mintaadó intéz-
mény, az előadások minősége, a 
színpadkép, a viselet, a zene te-
kintetében egyértelműen irányt 
mutat nemcsak a megye amatőr 
együttesei számára, de az erdélyi 
profi  együtteseknek is. Ezt a stá-
tust a továbbiakban is meg akar-
juk őrizni. A néptánc ugyanakkor 
olyan erős nemzeti mozgalom, 
amely a gyerekektől a felnőttekig 
különleges emberi minőséget ko-
vácsol gondolkodás, mentalitás, 
szórakozási forma tekintetében 
egyaránt. Ehhez képest arány-
talanul kisebb támogatást élvez, 
mint a sport, és céljaim között 
szerepel hozzájárulni ennek az 
aránynak a megváltoztatásához 
is” – állítja Virág Endre, aki a Ro-
mániai Magyar Néptáncszövetség 
elnökeként is feladatának tekinti a 
tevékenység elismerése fokozását.

Változatlanul fontos feladat a 
táncosok megtartása is. E „tech-
nikák” közé tartozik a felsőfokú 
képzés elvégzésére való ösztön-
zés, csakhogy a sűrű program 
mellett roppant nehéz fi zikailag 
is jelen lenni a Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem ko-
lozsvári táncművészeti karának 
előadásain. Eddig heten iratkoz-
tak be, hárman már végeztek, 
hárman pedig 2022 végéig jutnak 
diplomához – ami fi zetés tekinte-
tében is jelentős előrelépést jelent 
nekik. Az együttesből ma négyen 

rendelkeznek felsőfokú végzett-
séget is honoráló fi zetéssel, 16-an 
pedig nem, és ezt Virág Endre 
komoly gondnak tartja. Marad a 
szolgálati lakással, illetve a Há-
romszék szellemiségéből és mű-
vészi értékéből fakadó csábítás.

Eltáncolt képek

A fél éve tevékenykedő igazgató 
azt állítja, öt évre előre kész az 

együttes műsorterve. „Fiatalabb 
alkotók bevonására, a közremű-
ködői kör tágítására törekszem. 
Gyerekelőadások felújítását is 
tervezzük, hiszen a hajdan nagy 
sikerű Ludas Matyi bemutatása 
óta több generáció felnőtt, sőt, a 
tánckarban is mindössze ketten 
vannak, akik táncoltak az eredeti 
előadásban. A művészeink ezen 
az őszön igen intenzív életet él-
nek, alig van szabad hétvégéjük, 
ezt is szeretném »emberszabá-
súbbá« tenni a jövőben.”

Miközben a Háromszék Tánc-
együttes székházában felújítás 
zajlik, több előadás is előkészü-
letben van. A legközelebbi bemu-
tatót november 30-ra tervezik, 
akkor Az ember tragédiája kerül 
színpadra Könczei Árpád zenéjé-
vel és rendezésében, ifj. Zsuráfsz-
ky Zoltán koreográfi ájával. 2023 
márciusának elején a Magyar Ál-
lami Népi Együttes táncosa, Mó-
dos Máté koreográfi ájában vegy-
tiszta folklórműsort mutatnak be, 
amelynek különlegessége abban 
rejlik, hogy a Kis-Magyarország 
különböző tájairól származó ze-
nét-táncot kívánja közelebb hoz-
ni. „Olyan műsorra készülünk, 
amelynek akár egyes részeit kü-
lön-külön is lehet majd vidéki 
előadásokra vinni. Aztán jöhet 
a Munkácsy-képek eltáncolása a 
békéscsabaiakkal koprodukció-
ban, ami egészen különleges vál-
lalkozásnak ígérkezik.”
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Hogy szerencsésen járjunk, az út kezdetén régi magyar 
nyelvű imákat imádkoztunk, volt, aki külön elmondott 
egy vagy két ősi imát, majd szép moldvai magyar éneke-
ket énekeltünk. Az utazás alatt egyetlenegy ember volt, 
aki végig fi gyelt: a sofőr, aki Huruiești községből szár-
mazott és nem ismerte a magyar nyelvet, de amikor ke-
resztet vettünk, tiszteletét fejezte ki, ő is ismételve ezt 
ortodox hite szerint.

A csoportban lévő két nagypataki fi atalabb útitársunk-
nak is nehezebb volt használni magyar őseik nyelvét, hisz 
ők csak passzívan ismerték, ezért füzetből próbálkoztak 
követni minket (a két középiskolás leány nem vett részt 
eddig magyar nyelvű foglalkozásokon). Természetesen 
volt egy megbízott személy, aki mindent, ami magyarul 
történt, fordított nekik román nyelvre.

A továbbiakban a társaság beszélgetett, viccelt vagy 
kérdéseket tett fel azokról a falvakról, amelyek utunkba 
estek: mely falu milyen eredetű, és mindenről, amiről 
beszéltünk. Így megtudhatták, mi Sascut magyar neve 
(Szászkút), miért lett Egyedhalmából Adjud, és miért 
lett Bodzából Buzău.

A gazdáné és a fennjárók fogadnak

Dobrudzsába érve megálltunk a Szent András-barlangnál, 
amely Ion Corvin faluhoz tartozik. A település a nevét 1912-
ben hivatalos úton kapta a török Kuzdkunt helyett, az nem 
Korvin Jánosra, Mátyás király fi ára utal, hanem abban az 
időben így nevezték meg az apai ágon vlah származású Hu-
nyadi Jánost. Minden nyitva volt, úgy értve a templom és a 
barlang is, valamint a Szentkút, amely vájatában mindenki 
szeme láttára úszott egy kígyó. Nem közeledtem hozzá, így 
nem tudtam meg, milyen fajta lehetett.

Megérkeztünk Ojtozra, ahol kiszállva a buszból meg-
kérdeztem egy úton járó falusi asszonyt, melyik a Konc-
ferenc Teréz néni háza.

– Várják kendteket, vă așteaptă – válaszolt magyarul 
és románul. 

Nemsokára a rámutatott kapu előtt meg is jelent egy 

kemény, magas férfi , két gyerek, és egy másodperc múlva 
Teréz néni is.

Mindenki örvendett, és ahogy beérkeztem a szépen 
gondozott udvarba, megláttam, hogy a tornác elején el-
rendezett asztalok várják a társaságot. Az udvarban bent 
voltak Teréz néni rokonai mint fennjárók1: húga, sógor-
asszonya, a szomszédok és mások.

Szép nagy berendezett háza van Teréz néninek, aki 
egyedül lakik, az egyik fi a kint a városban él, a többiek 
elmentek külföldre dolgozni, nekik is van házuk.

A fi ának kis vállalkozása van, és most szakított pár percet, 
hogy velünk legyen. Értegetett magyarul, ám román nyelven 
beszéltünk, örvendett a látottaknak, de szerényen segítette 
édesanyját, nem zavarva a magyar nyelvű társalgásokat.

Beszéltem egy idősebb férfi val, Kerekes úrral, aki egy 
szépszámú családról beszélt nekem. Ők tízen voltak test-
vérek a szüleinél, neki szintén annyi gyereke van. Uno-
káinak száma 46.

Az asztali ima előtt mi is bemutatkoztunk, és kis ün-
nepélyes pillanatként átadtunk egy Szűz Mária-szobrot, 
melyet Serbán Bonaventura készített, aki a mostani bá-
kói magyar nyelvű kollégium gondnoka. Bonaventura 
nemcsak szobrász, hanem azoknak a csángómagyar fi a-
taloknak a gondozásán is dolgozik, akik a román tagoza-
tú iskolákban tanulnak.

Háromféle fogással vártak minket, és bizony az ebéd 
után a helyiek közül többen jöttek az udvarba beszélgetni. 

Estére elmentünk szálláshelyünkre, az Ojtoztól 10-15 
perc buszozásra levő Groapa Leului (Oroszlán Gödre) 
panzióhoz (ez egy Konstanca-Mamaiai török közösségi 
tulajdon). Örömmel fogadtak minket, ahogy mondták, 
az ősrokonokat.

A fi atal hölgy nagyon gyorson elosztotta a kétszemé-
lyes szobákat és tájékoztatta a vendégeket, hogy a ten-
gerpartra késő estéig lehet kimenni fürdeni, hisz vannak 
felügyelők a tengerparton.

Megkendeztük az atyát

Másnap a reggeli után mindenki népviseletben jelent meg 
az ojtozi szentmisére készülve. Ám előbb a falu áttekinté-
sén vettünk részt, hisz együtt a falubeliekkel akartunk és 
töltöttünk is el minél több időt.

Elmentünk a misére, ahol a templom jobb oldali pad-
sorában, elöl kaptunk helyet. Nem tudom, mennyire 
voltak ezek nekünk fenntartva, de megtisztelve éreztük 
magunkat. 

A szentmisét két római katolikus pap tartotta, a prédi-
kációjuk a vendégszeretetről szólt.

Pár szót megérdemel a helyi plébános is, Abalintoaiei 
Daniel, aki 1974. július 16-án született (fontos ez a dátum!) 
a Neamț megyei Román városában. Általános és középis-
kolai tanulmányait a Hunyad megyei Hátszegen (románul 
Hațeg) végezte, majd 1993-ban Jászvásáron érettségizett. 
Ugyanott végezte a teológiát, 1999. június 27-én szentelték 
pappá a bukaresti Szent József-székesegyházban.

Két nyelven beszélő ember, a magyar irodalmi nyelvet 
is bírja, hisz Erdélyben (igaz, román környezetben) ta-
nult magyarul. 

A szentmise idején a helyiek virággal köszöntötték a 
születésnapjára emlékezve. Erre a mi csapatunkban va-
lakinek volt egy „kendőzője”2, amit ilyen esetre illik a 
régi hagyományok szerint vállra vetni az ünnepeltnek, 
ami meg is történt. Az események sorozata mindenki 
számára meglepetés volt. 

Mise után több fénykép készült együtt a helyiekkel, ez-
után egy újabb közös ebéd történt, közös éneklés, fény-
képezés és mesélések.

Összegyűlnek a tengerpartra
szakadt rokonok

Mise után következett egy nem szervezett, de annál szebb 
mozzanat. Az történt, hogy sok, Konstancán és környékén 
élő csángó idejött, volt, aki negyven kilométert is megtett, 
hogy felkeresse az Ojtozban vendégeskedő rokonait. Fele-
ségem húga is itt a környéken él, és ő is eljött találkozni vele. 
De azt, hogy ilyen sokan vannak, azt még én se tudtam.

Ezek után egy szép estét folytattunk a tengerparton, 
közösen a régi és újabb ismerősökkel.

A bukaresti Hungarológia Egyetem megismerését a 
program utolsó napján szerveztük meg, ott dr. Szilágyi 
Szilárd professzor várt ránk. Nagy szeretettel fogadott, 
és ismertette, milyen feltételek és lehetőségek adódnak 
a moldvai magyar fi ataloknak, hogy egyetemet tudjanak 
végezni még akkor is, ha egy román nyelvű középiskolá-
ban végezték tanulmányaikat.

Ami fontos, az, hogy ne csak román fi atalok legyenek 
ezen a tanszéken, hanem moldvai magyarok is, akiknek 
több szükségük van itt szerezni diplomát.

Míg hazaértünk, azon vicceltünk, hogy mü es meg-
jártuk magunkat délkeletre szakadt testvéreinknél pont 
úgy, mint a néprajzosok, amikor hezzánk jönnek.

1 Moldvai magyar kifejezés: a tiszteletreméltó vendégek 
kiszolgálói, ünnepi kiszolgálás előkészítői.

2 A kendezőt (kendőt) a keresztapa/keresztanya vagy a 
közösséget szolgáló személy kapja meg, és a „kend” társa-
dalmi rang elismerésében részesíti.

LÁTOGATÓBAN A ROKONOKNÁL

Már a jövő sem a régi (4.)

2022. november

– csángók a Fekete-tenger partján fekvő Ojtozon –

A klézsei Szeret–Klézse Alapítvány a Moldvai 
Csángómagyarok Szövetségének együttműkö-
désével és a magyarországi Külügyi és Külke-
reskedelmi Minisztérium támogatásával kirán-
dulást szervezett négy csángó falu (Pokolpatak, 
Tyúkszer, Forrófalva, Nagypatak) magyarjainak 
a tőlük elment nemzettársaikhoz a Fekete-ten-
ger partján levő Ojtozba. A „rokonlátogatás” 
2022. július 16–18. között történt.

Duma-István András

élő történelem

A TENGERPARTI OJTOZ (OITUZ)

A Lumina községhez tartozó Oituz falu (Konstanca megye) 
Mihail Kogălniceanu és Sibioara helységektől délre, Nă-
vodari városától kb. 7 km-re nyugatra fekszik. A helyiek 
beszélnek magyarul, és úgy tartják, hogy ők moldvai csán-
gó római katolikusok. 
Az öregek mesélései szerint 1923-ban Ferdinánd király ado-
mányként, „kiosztásként” adta a földet azoknak, akik az első 
világháború során hősként harcoltak, vagy az özvegyeiknek, 
utódaiknak. A kezdeti haszonélvezők száma körülbelül 45 
család. A Bákó megyei Lujzikalagor (Luizi Călugara) községből 
származtak az Adam, Butacu, Butăcel, Sabău, Coceangă, 
Ferent, Ghenţa, Varga, Horvat, Pal, Palcău, Sascău, Matei, 
Chiuș, Chiriches, Cuna, Ţâmpu, Bogdan stb. családok (magya-
rul: Ádám, Butak, Butacsel, Szabó, Kocsánga, Ferenc, Genci, 
Varga, Horvát, Pál, Palkó, Szászkó, Máté, Küs, Kerekes, Kuna, 
Compó, Bogdán).
Kezdetben a Mihail Kogălniceanu-i plébániához tartoztak, ahol 
német katolikusok éltek. 1923 és 1940 között Ojtoz lakosságá-
nak egy része ősztől tavaszig Lujzikalagorban lakott, majd a 
tavaszt követően visszatért és megművelte a földet.
Mondásuk szerint, mivel „nyáron a kígyók rágtak, télen a 
farkasok üvöltöttek”, többen feladták földjüket, és Amerikába 
vándoroltak, egy részük pedig visszatért Moldvába. Nyolc 
család maradt a faluban: Butăcel Mihai, Tulbure Dumitru, Pal 
Anton, Palcău Iosif és Chiuș Verona (magyarul: Butucsel Mi-

hály, Tulbur Demeter, Pál Antal, Palkó József, Küs Verona), ők 
vályogházakat építettek.
1940-ben a Mihail Kogălniceanu-i németeket hazatelepítették 
Németországba. Súlyos veszteség volt ez azoknak a lakosok-
nak, akikkel együtt éltek. Oituz egyes lakosai szarvasmarhát, 
lovakat, mezőgazdasági felszereléseket és még földet is vásá-
roltak azoktól a németektől, akik elmentek.
Az ojtozi csángók a második világháborúban sokat szenved-
tek, harcoltak a keleti és a nyugati fronton, sok falufi a halt meg 
a harctereken. 1945 után, a második hullám során a háború-
ban harcolókat újabb földkiosztásban részesítették.
A Németországba repatriált németek közül azokat, akiket a 
Német Demokratikus Köztársaság területén találtak a szov-
jetek, visszahozták M. Kogălniceanura és környékére. Ott nem 
találták meg otthonaikat, mert a román lakosság elfoglalta 
helyüket. Oituzba kellett letelepedniük rokonaiknál (akik már 
korábban házasodtak össze a csángókkal): Fehndric, Arnold, 
Drese, Wacner, Streille, Roloshi, Rujanschi stb. 
1990-ig Oituz lakosságát 509 család jelentette mintegy 700 
lélekkel, közülük körülbelül 110 német nemzetiségű volt. Ez 
utóbbiak egy része a ’90-es években emigrált Németországba, 
a csángók egy része pedig Olaszországba, Spanyolországba, 
Görögországba ment dolgozni. Az idők folyamán a helyiek sok 
esetben Bákó megyei leányokat és fi úkat vettek el.
A faluban körülbelül a harminc év felettiek magyarul beszélnek 
azzal, aki így szól hozzájuk, az annál fi atalabbak inkább csak 
értik a nyelvet, románul válaszolnak.
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Bagoly Andrea

HálóÁlomkoff er

Terhek

Dubb László*

BAGOLY ANDREA 2005. július 21-én született Sepsiszentgyörgyön. 
Kovásznán él és tanul. Írással aktívabban két-három éve foglalkozik.

léghajótárca

Nem viszek magammal nehéz
koff erokat,
csak egy alufóliába csomagolt
álmot.
Egy óratorony tetején százszor
kondulunk meg együtt.
Egybeolvadunk.

Bagoly Andrea (2005, Sepsiszentgyörgy) költő
Bajna György (1947, Gyergyószentmiklós) író, költő, újságíró
Bálint Tamás (1985, Székelyudvarhely) költő, közgazdász
Bencsik Gábor (1954, Budapest) újságíró, író, történész, agrármérnök
Csepcsányi Éva (1985, Eger) költő, író
Csinta Samu (1960, Sepsiszentgyörgy) újságíró, publicista
Dubb László (1947, Nagyvárad) író, vallási vezető
Duma-István András (1955, Klézse) költő, író, művelődésszervező
Fecske Csaba (1948, Szögliget) költő, publicista
Ferencz Imre (1948, Kászonaltíz) költő, szerkesztő
Ferencz-Nagy Zoltán (2001, Brassó) költő
Gyürky Katalin (1976, Debrecen) irodalomtörténész, kritikus, műfordító
Kertész Dávid (1993, Tiszaásvány) író, költő
Lőrincz P. Gabriella (1982, Beregszász) költő
Miklóssi Szabó István (1977, Sepsiszentgyörgy) író
Morgan, Edwin (1920, Glasgow – 2010, Glasgow) költő
Szabó Fanni (1999, Dombóvár) költő
Szakács István Péter (1957, Székelyudvarhely) tanár, író, publicista, 
irodalomtörténész
Székelyhidi Zsolt (1973, Debrecen) zenész, fotográfus, író, költő
Turczi István (1957, Tata) költő, író, műfordító, szerkesztő, egyetemi tanár
Varga Klára (1963, Kecskemét) író, újságíró, szerkesztő, tanár
Varga Melinda (1984, Gyergyószentmiklós) költő, szerkesztő
Zorkóczy Zenóbia (1971, Székelyudvarhely) színésznő, előadóművész

Lapszámunkat Bányász Anna (1996, Gyergyószentmiklós) fotómű-
vész alkotásaival illusztráltuk.

– Tiszelt D. Úr! Van egy kis farmom Panitban, hoz-
tam onnan tíz karton tojást. Kint várakoztam az 
előcsarnokban. A hitközség címét G. Jolánkától 
kaptam meg.

A legtöbb alkalmazottunk Panitból való. Talpra-
esett fehérnépek, nem éppen bakfi sok.

– Itt születtem ebben a városban. Íme, az irata-
im. Nem él már egyetlen rokonom sem az ország-
ban. Szegény megboldogult Grünberg Miksa annyi 
szépet és jót mondott önről.

Ó, persze, Grünberg Miksa. Amikor megismer-
tem, alig rúgtam el a hatvanadikat, ő meg közel 
járt a kilencvenhez.

– Mit tehetek Önért? – kérdeztem.
– Tisztelettel felkérem Önt, mint a hitközség 

elnökét, legyen egyetemes végrehajtója végakara-
tomnak. Tudom, megtette ezt Miksáért is.

Hogyne. De ciánt mégsem tudok szerezni. Egyre 
fogyunk, mind kevesebben vagyunk, sajnos ennek 
okán a temetésekkel kapcsolatos teendők egyre 
gyakrabban kötnek le. Olyan személyeket is elföl-
delünk temetőnkbe, akik átvertek bennünket. De 
majd a Messiás rendet tesz az eff éle ügyekben.

Amikor másodszor is szájára vette az én bölcs 
barátomat, óvatosságra intettem magamat. Nem 
tudtam lépést tartani az illetővel. Magas kora elle-
nére Miksa még mindig tudott meglepetést szerez-
ni az embernek.

– Van önnek végrendelete?
– Íme.
Az írás kissé kusza volt, a betűk a szokottnál 

nagyobbak. Annyi szent, az előttem álló alak nem 
volt az a kimondott tudós alkat.

„Alulírott, XY fi a, ismeretlen apától 1944. au-
gusztus 23-án a HMS K 428-as jelzésű fregatt 
fedélzetén születtem, amely akkor éppen az 
Égei-tengeren cirkált, és megmentett egy kisebb, 
kivándorlókkal zsúfolt hajót, amely Palesztina 
felé tartott. Anyám, aki akkor éppen várandós 
volt az alulírottal, azonnal vajúdni kezdett, amint 
kimentették a vízből. Az eseményt feljegyezték a 
fregatt hajónaplójába.

Örökül hagyom vagyonomat az alábbiaknak... 
stb., stb.

... A brit Tengernagyi Hivatal (Admiralitás), a 
tengerekre vonatkozó törvény betűje szerint bár-
mely személy, aki angol földön született, beleértve 
a személyszállító-, teher- és hadihajókat is, me-
lyek angol zászló alatt hajóznak, angol állampol-
gároknak tekintendők. Ebben a minőségemben, 
mint a brit korona bármelyik alattvalójának, jo-
gom van a tengerbe temetkezni. Jelen okiratom-
mal felhatalmazom D. L. urat, mint az itt olvasha-
tó végrendeletem végrehajtóját, hogy minden tőle 
telhetőt tegyen meg annak érdekében, hogy halá-
lomat követően testemet a tenger vizének vissza-

adja. Minden költség fedezetéül a Román Nemzeti 
Bank helyi fi ókjánál nyitott számlám korlátlanul 
a rendelkezésére áll... stb., stb. 

Sk. Kelt Marosvásárhelyt, 202... hó.. x napján.”
Bevallom, egészen váratlanul ért.
Megtörtént, nem is egyszer, hogy próbára tettek: 

felkért egy megejtően romantikus személy, járjak 
közbe a barcelonai szefárd főrabbinál az ügyében. 
Kész voltam kifi zetni a jótállást egy gojért a hit-
község dugipénztárából. Megkértek, esküdjem ha-
misan egy özvegy becsületének megmentése érde-
kében. Ám nekem is megvannak a korlátaim.

– És gondolt már valamelyik tengerre?
– Enyhe gúnyt érzek kérdésében, uram. Ter-

mészetesen az Atlanti-óceán lenne az ideális, de 
tekintve a költségeket megelégszem azzal, amink 
van, mert a Földközi-tenger valójában a világóce-
ánnal is összeköttetésben áll.

Nem állítom, hogy nagy kő esett le a szívemről.
– Tisztelt uram, tudomásom szerint, és levéltá-

runk adatai is ezt látszanak megerősíteni, ön az 
első, aki eff éle szolgáltatásra kér fel bennünket. 
Miért kellene eleget tennem az ön felkérésének?

– Azért, mert elsősorban ez egy micva1.
– Nem ezt a választ vártam Öntől, adoni2.
– Akkor állítson össze ön egy költséglistát. Kös-

sünk üzletet.
– Tudja mit, legyen fordítva. Ön fektesse fel a 

várható költségeket.
Éreztem, hogy ez az egész cécó minden, csak 

nem üzlet. Ilyen helyzetben bárki kikérné a rabbi 
tanácsát.

– Ez az utolsó ajánlata?
– Ühüm.
Áldott legyen az Ő neve. Létezik internet, létezik 

online Talmud. Utánanéztem.
„...mert por vagy te s ismét porrá leszesz...”3

Mint Jolánkától megtudtam, a látogatóm eladta 
birtokát, és elköltözött Panitból.

Ilyenformán az üzlet, már ha tényleg üzlet volt, 
esett. Költségvetés hiányában ugyan miért zaklat-
nám hivatalból a vezetőségi tanácsot mindenféle 
zakkant alakkal, aki átlépi a küszöbünket?

Felejtsd el!

* A szerző a marosvásárhelyi izraelita vallású
közösség vezetője.

1 Héber jelentése: parancs. Valahány szabály, 
törvény, parancs a zsidó vallás szerint a Biblia 
első öt könyvében benne foglaltatik.
2 uram (ivrit)
3 Mózes I. 3:19.

Rabigába állít minket
a megfeleléskényszer,
behunyjuk szemünket a valóság
fátyla alatt.
Ne kérd a csendes nyugalmat!
Tonnáinkat vállainkra vesszük,
hónapok csípős dere égeti arcomat.

Pici pók hálóját szövi
keresztül a lelkeden.
S hajadból hidat fon,
véredből iszik éjjel.
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VÍZ ALATTI MESE Varga Klára

Egyszer volt, hol nem volt, volt 
egyszer egy széles folyó. Annak 
a folyónak mind a két partján 
volt egy királyság. Egymással 
szemben állt az öbölben a két ki-
rályi palota, és kicsit távolabb a 
két lakótorony.

Miért utálta egymást a két ki-
rályság, már senki nem tudta, 
de ez volt a hagyományuk.

Meglehet, az égiek mást ter-
vezhettek, mert egy nap kecses 
hajókon tengeri népek érkeztek 
felfelé a folyón. A meder közepén 
cölöpöket vertek le, oda rakták ki 
az árukat, és megtartották a ne-
vezetes vízi vásárt, hátha majd ott 
megbékül a két királyság népe. 
De csak a két gyermek, a kicsi 
királyfi  és a kicsi királylány sze-
rette meg egymást a vásárban. A 
ketreceknél találtak rájuk a szü-
leik, ahol egy kismajmot simo-
gattak. Nyomban eltiltották őket 
egymástól. Hanem egy jószívű
kereskedő egy zöld köves gyűrűt 

adott titokban a kisfi únak, és azt 
mondta neki:

– Ne sírj, kicsi királyfi , itt ez 
a gyűrű. Ha megdörzsölöd a 
kövét, megjelenik a kismajom, 
akárhol is vagy. De csak akkor 
hívd, ha nagy bajba kerültök.

A királylány és a királyfi  éveken 
át fényjelekkel beszélgetett a két 
lakótorony ablakából. Egy nap 
a királylány a fáklyával jelezte, 
hogy a feketeföldi királyhoz akar-
ják feleségül adni a szülei, és a ki-
rályfi  tüstént jöjjön érte. 

Ez bizony nagy baj volt, a ki-
rályfi  megdörzsölte hát a gyűrű
zöld kövét. Abban a minutában 
ott termett a kismajom koroná-
san, palástban a királyfi  íróasz-
talán. Végighallgatta a királyfi t, 
majd így szólt:

– Jól van, királyfi , ne búsulj 
egyet sem. Elhívom a testvérei-
met, alattvalóimat. Még ma éjjel 
fúrunk a folyó alá egy alagutat 
toronytól toronyig, azon át el 

tudod hozni a királylányt, nem 
vesz észre senki. 

A királyfi  bólintott, és abban a 
szent pillanatban felsorakozott 
előttük egy regiment cerkófma-
jom. Olyanok voltak, mint erre-
felé a munkásördögök, akik még 
a régi időkben a várakat meg az 
utakat építették. A majmok de-
rekasan nekiláttak a munkának. 
Tomboló vihar volt azon az éj-
szakán, és soha nem tudta meg 
senki, hogy az ítéletidő vagy a 
fúrás miatt, de reggel a két to-
rony egyszerre dőlt a vízbe. Az 
egyik torony magába roskadt, és 
apró darabjaira esett szét, de a 
másik hosszában dőlt a vízbe, és 
nem pusztult el teljesen.

 A legfelső szobában továbbra is 
ott élt a királylány, lent pedig, ahol 
a kifúrt medren még éppen átju-
tott, a királyfi . Semmit sem tudtak 
egymásról hosszú éveken át.

Egy nap a lányszobába betört 
a víz. A királylány úszva mene-

kült az alsóbb szintek felé. Élő
emberrel nem találkozott, ép 
termeket sem talált. A pince-
szint táján egy terméskőből levő
fal állt ki a vízből. Ablak nélküli 
szoba volt valójában, a király-
lány a víz alatt kitapogatta az 
ajtaját, az ajtaján a kilincset.

A szobában a víz alatti romok-
ból mentett íróasztalánál ült a 
királyfi , és saját magával sakko-
zott. Nem tudhatta, él-e még a 
királylány, de sokszor elképzelte 
elismerő pillantását, hogy mi-
lyen takarosan berendezkedett 
itt férfi  létére. A királylány vé-
gigjártatta a tekintetét az edé-
nyeken, a mosogatón, a konyha-
ruhákon, a pingpongasztalon, a 
gitáron, és azt mondta:

– Nem maradhatunk itt. Tu-
dod te, királyfi , mi volt ez a szo-
ba régen? Apám kínzókamrája. 
Itt mindenkivel az történt, ami-
től a legjobban félt. Velünk is ez 
lesz, ha itt maradunk.

A királyfi  átölelte a király-
lányt, és a fülébe súgta:

– Itt kell maradnunk, mert 
semmi sem maradt a toronyból, 
csak ez az egy hely.

Ott maradtak. Minden meg-
történt velük, amitől féltek. 
Még több is, még olyan is, amit 
elképzelni sem tudtak. De még 
akkor is ott éltek, amikor már 
nem volt mitől félniük. Unat-
koztak hát. A királyfi  saját ma-
gával sakkozott. A királylány 
egy tengeri növény szárából 
abroszt szőtt, és kihímezte. 
Amikor elkészült, fölállt, hogy 
megmutassa a királyfi nak az 
emberhosszúságú kézimunkát, 
de ahogy a terítő alja leért a föld-
re, megállt a két csücskén, és egy 
fehér ajtó lett belőle. A királyfi  
felpattant, fogta a királylány ke-
zét, a másikkal meg lenyomta a 
kilincset, és így indultak el a víz 
tükörtermein át a felszínre, on-
nan meg a part felé.
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Székelyhidi Zsolt

Jelenések könyve

2. fejezet

Levél az első anyához

Az első anyának
mondd:
hét napja
eszem,
hét bárányban
alszom,
sok vizet
nyeltem:
tudok
semmiségeidről,
általánosításaidról.
Tudom,
messzire látsz
a tükörben,
nézésed
csorbát
nem szenved.
Próbára teszed
magad 
a sötétben,
használt
papucsodban
sosem 
botolsz meg.
Most mégis
becsuktad
az ajtód,
és benn hagytad
a legelső
fogást.
Azt mondom,
kezdj
újra főzni,

vers

mese

menj
a veteménybe,
vágd le 
a galambokat.
Etesd meg
a papucsban
érkezőket,
fi aid
falják
odaadásod,
lányaid
a kerti kaptár
mézével
ragadják
meg javadat.
Aki éhes,
nyíljon annak
szája:
aki téged
lenyel,
örökbefogad.
Az étel 
úrrá lesz 
gyomrukon,
anyjuk
emésztése
kerek
emberöltő.

Levél a második anyához

A második anyának
mondd:
úsztam ma
és elmerültem,
lent ezüst 
halakat

nyeltem,
de a víz
elhajolt
nyelvem elől.
Tudok
szépségedről
és ráncaidról.
Hősies
fogyasztó vagy,
fi zetséged 
pontos, 
nem
tartozol.
És nem tartozol
sehová, rég
becsuktad
a szád,
szó nélküli
vagy.
Azt mondom,
beszélj,
eredjen
a nyelv,
okos
ráncaid
előtt
gyűljenek
össze
gyermekeid.
Ússzanak
be rajtad
a szavak.

Levél a harmadik anyához

A harmadik anyának
mondd:

kőhegyre
mentem,
onnan
leugortam
és lebegtem.
Felhő és föld,
ahogy arc és öl,
fenntartások nélkül,
fi nom esésű,
tartós szövet. 
Tudom
völgyházadat,
kis kertedet.
Írni ereszkedsz le
a város hegyéről,
tintával, papírral
felszerelkezve mész,
a dús völgy ölében
enni és inni kapsz,
verseid mégis
soványak,
rímtelenek.
Gyermekeidet
csúcsra 
járatod,
fenn élnek,
míg te lenn vagy.
Patakból iszol,
földről eszel,
a völgy ellát.
Azt mondom,
hívd meg
őket sütire,
kínáld 
szőlővel.
Egyenek.
Azután

olvasd fel
a rímtelen,
satnya
sorokat,
dobáld őket
aszott
szőlőszemekkel,
öntsd rájuk
a maradék lisztet.
Zárd őket
a pincébe
össze magaddal.
Dohos kőfalra
írd új verseidet.

Levél a negyedik anyához

A negyedik anyának
mondd:
kétszer
ereszkedtem
sötétségbe,
hogy barlangot 
kutassak.
Elsőre nyitott szemmel,
aztán csukottal.
Elsőre frissen,
utána csüggedten.
A barlang 
nem tárta fel
titkait.
Tudom,
mit
mondanál,
mit 
tartanál vissza,
hogy ne add ki 

magad.
Nem titkaid vannak,
csak hallgatsz.
Hozzád értek,
megfogtak,
engedtek.
Szóltak,
kiáltottak,
suttogtak.
Tűrtél,
szerettél,
szorítottál.
Azt mondom,
engedd
a szókat,
mondd ki
sziklának,
fűnek,
víznek,
ami
megmaradt
benned.
Gyermekeidnek
adj útravalót,
gyümölcsöt,
verset.
Adj nehéz
követ
és aranyló
mézet.
Tanítsd ki
őket holdra
és napra.
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képregény




