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IRODALMI–KULTURÁLIS LAP

Az Erdélyi Előretolt Helyőrség utolsó szá-
mát tartja kezében az olvasó, a lap meg-
szűnik. Ezen alkalomból mondhatnánk 
Önöknek és magunknak is sok okosságot, 
de minek. 

Lehetne mondani, hogy haladni kell a kor-
ral, süssünk Váncza-féle sütőporral (ahogy 
a 20. század elejének híres reklámjában te-
szik), s hogy bizonyára kerül valami más az 
eljövendő online világban, ami jobb lesz.

Miközben pedig tudjuk, hogy nem lesz 
jobb semmi. Tetszik, nem tetszik, a mű-
vészemberek kissé az utókornak is dol-
goznak, titkon azt remélik, hogy – ha a 
jelenkor nem is – felfedezi őket egy maj-
dani néző vagy olvasó. Amíg létezett írott 
lap, könyv, addig még esélye is volt erre, 
csak a megfelelő olvasónak vagy nézőnek 
kellett a könyvtárba vagy egy rommezőbe 
betévednie. Eltelt pár ezer év azóta, hogy 
a Gilgames eposzt a sumérok agyagra ve-

Elegem van a verslábból, a rímből,

hát nem írok több verset, barátom!

Itt nincs semmi kilátás, belátom,

hát kiszállok én csendesen a ringből.

Nem leszek többé, ki áltatja magát,

hogy verse valakit megvigasztal.

Tudom, egyre kevesebb az asztal,

amelyen verseskönyv hever. Nohát

kár tölteni az időt: inkább a bort!

Hadd szédítsen el, hisz arra való,

akár a gyermeknek a hintaló...

Élj vidáman, és halaszd el a torod,

hol más néz a pohár fenekére,

s kívánja: nyugodjál békességben.

UTOLSÓ VEZÉRCIKK
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Búcsúszonett

Sántha Attila

látószög

örökvers

tették, és egy Austen Henry Layard nevű 
olvasónak kellett befordulnia egy agyag-
könyvtárba, hogy megismerjük és úgy 
olvassuk a művet, mint a világirodalom 
egyik remekét. (Pedig az is lehet, a su-
mérok a maguk idejében semmire nem 
tartották a Gilgamest.) Azonban kizáró-
lag az online térben tárolt szövegekkel 
ez nem történhet meg: pár ezer év alatt 
biztosan előfordul majd egy-egy nagy 

villanyleoltás, amely megszüntet min-
den elektromos szöveget. 

A mi korunkat nevezik majd az akkori 
tudósok a sötétség korának, a barbari-
kumnak, amikor az emberi elme hirtelen 
megszűnt működni, eltűntek a lapok, a 
könyvek, megszűnt minden.

Az nem is kérdés, hogy bizonyára 
megérdemeljük a mi korszakunkat érin-
tő nagy kitörlést, reszetálást, ctrl-alt-

delete- et (hogy átvegyem az online világ 
terminológiáját). 

Talán az is lehet, hogy jelen, utolsó lap-
számunk tartalmazza azt az írást, amely 
ugyanúgy hat a jövő olvasójára, mint a 
Gilgames énrám. 

De az biztos, hogy a következő, meg 
nem jelenő számunkban meg nem jelenő 
szöveg már nem fog hatni a nagy reszetá-
lás utáni világ olvasóira…



2

IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET

AZ EMBER EGYSZERRE DÉMON ÉS MESTER IS Varga Melinda
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Demeter Arnold

Négy ló

Elhagyni

Gondoskodás

– Romániából 1982-ben menekültél el, és egy 
ausztriai menekülttáborban töltöttél több mint 
hat hónapot, ebből született a kétezres évek vé-
gén a kisregény, amelyet most újrakiadásban ol-
vashatunk. Az alkotói munkafolyamat nem volt 
könnyű. Miért?

– Két regényem írása viselt meg lelkileg, az 
egyik a Sóvárgás, a másik a Regál címet kapta. 
Az utóbbi esetében újra átélni és ugyanakkor el-
távolodni az egykori valós élménytől próbára tevő 
feladatnak bizonyult. Megmutatni a láthatatlant 
észbontó kihívás. Az ember egyszerre démon és 
mester is. Azt szeretné, hogy érzelemmentesen 
olvassák a szövegét, minden csak a gondolatban 
játszódjék le, senkit se kerítsen hatalmába a szö-
veg. Egyik német olvasóm azt írta: „Ne haragudj, 
Zoltán, annyira megviselt a történés a regényed 
elején, nem tudtam tovább folytatni a könyved. 
Talán majd később, ha én is eltávolodom a cse-
lekménytől, sikerül befejeznem.” Ezt azért emlí-
tem, mert mindenikünkben másként visszhang-
zik az, amit olvas.

– A határ motívuma többször visszatér a könyv-
ben. Földrajzi határ, történelmi határ, léthatár, 
ezeréves határ – csak néhány értelmezési lehető-
ség. Melyikkel írható leginkább körül a regényed?

– Erre a mai világ történései is rezonálnak. 
Testvérháború folyik a szomszédunkban, határ 
választ el ettől a szörnyűségtől. Ugyanakkor a 
trianoni határ nemzettragédiánk jelképe, az, 
amit már sohasem lehet visszafordítani. Tamás 
sem jelképes határon szökik át, hanem azon, 
amely két különböző világot választ el: a kom-
munista diktatúra alatt szenvedők világát a sza-
badon élők világától.

A modern kori lágerben
nem ölték meg az embert

– Hogyan született meg a cím?
– A cím a fenséges, a királyi szimbóluma lehet, 

de ugyanakkor a pokolé is. A modern kori lágerben 
nem ölték meg az embert, nem zárták kalodába, 
nem kínozták, nem sanyargatták, életveszélybe 
csak a lágerlakó társai hozhatták, és ennek, ha 

csekély is, de volt esélye. A múlt század ötvenes, 
hatvanas, hetvenes, nyolcvanas éveinek lágerlakó-
ja másfajta, a jövője bizonytalanságában élt.

– Az Előretolt Helyőrség olvasói ismerik Trais-
kirchen című versed, a 89-es forradalomra em-
lékező számunk örökverse volt. A lágerben írtad?

– Egy novemberi estén, amikor ember még nem 
érezte oly elhagyatottnak magát, mint akkor én.

A menekülő ember
nem visz magával semmit

– Mi segített a szellemi és fizikai túlélésben? Egy 
ilyen élethelyzet embert próbáló és traumatikus 
tapasztalatokat von maga után. A regényben a 
főszereplő könyvet visz magával a szökésekor. 
Te mit vittél? A zetelaki nagymamád fényképét, 
édesanyád fotóját esetleg?

– A menekülő ember nem visz magával semmit. 
Élettel átitatott emlékei vannak! Nem tervez, nem 
gondol a jövőre. Egyszerűen menekül. Átadja ma-
gát Istennek, a sorsnak.

– Félig székelyföldi vagy. Mit gondolsz, a sza-
badság megélésében az, hogy valaki székely, 
mennyiben segít? Jutott-e eszedbe például Tamá-
si Ábel Amerikában című regénye, amikor ebből 
a szörnyű menekülttáborból megérkeztél a tenge-
rentúli országba, Kadániába, azaz Kanadába?

– A menekülttáborban – a lágerben – megszű-
nik az ember racionalitása. Lehet, ez csak az én 
tapasztalatom, de nyugodt szívvel kijelenthetem, 
hogy az akkori lágertársaim sem viselkedtek más-
ként. Egyfajta túlélési módra rendezkedtünk be, és 
ennek az érzésnek a hatására is cselekedtünk.

– Számos székelyföldi lakos dolgozik külföldön, 
hasonlóan kilátástalan helyzettel szembesülhet-
nek, mint te a ’80-as években. Miben segíthet ne-
kik a könyv?

– Valójában semmiben, hogy konkrét választ 
adjak. Igen, a diktatúra megszűnése után az olcsó 
székely munkaerőt kihasználták közös hazánk-
ban, Magyarországon is. Írom, közös hazánkban, 
mert az erdélyi ember – bármit tesz vele a törté-
nelem – hazának tekinti a mai Magyarországot, 
és annak fogja tekinteni az idők végéig. A székely 
ember – félig magam is az vagyok, vagy egészen 
az – az egységes magyar nemzet legfőbb ereje. 
Trianon, százévnyi elszakadás, a kommunista 
diktatúra, semmi, de semmi nem tudta megsem-
misíteni! „Porlik, mint a szikla”, de ott van, nem 
mozdul, nem adja fel létét. Ne is adja! Isten segít-
sen meg bennünket!

Amíg eltalálok a naplementéig, 
hadd pihenjek meg öledben. 
Idegen dallamokat fogad örökbe a nyugalom, 
miközben subák ölelésében pihennek. 
Messze, a kaszálókon túl, most négy ló 
keresi visszaútját hiába, és mire eljön a hajnal, 
már rég úton van a kétségbeesés. 
Keresünk lófuttában, féljük a lóhalálát. 
Várunk.

Törékeny itt minden, mint apró állatok
vadászat idején. Egykor sír volt ez a legelő. 
A fölötte elszálló madarak visszanéznek rá, 
árvák a halottak, akár apró gyermekek 
szegénység idején, ahol a jó szó is csak néha terem.
Minden omladozó, szerteszét hever egy élet, 
mint a tárgyak, melyeknek nincsen már becsülete,
s bent, szobák rejtekében a megbékélés köhécsel. 
Csak néha járnak erre, bűntudattal, mint akik 
egy életen át hagynak el egy helyet.
Hát most indulunk, valamikor még jövünk.

Nagy bajok idején, 
amikor szépasszonyok járnak
kalibák és kazalok között mint tanulság 
egy megigazult hazugságban, megtörnek 
a napsütötte arcok ridegségei. Úgy nő szívükre 
a fájdalom, akár elhagyott kalász köré a gyom,
s kérdő tekintetekkel őszülnek gyeplők és 
ostorok árvaságába. Hajnali zötykölődések 
madárszámolásában bújik belőlük elő a gyermek, 
kinek nevetése fent az erdei kaszálókon bujkál, 
olykor egy megbékélni vágyó paraszt arra téved.
Ott lakik a gondoskodás, mozgásában egy élet megpihen, 
és betegsége végóráiban lovait még 
megitatja.

interjú

vers

Részlet a csíkrákosi templomtorony déli oldaláról. Mosolygó, egymás kezét fogó, másik kezükben botot tartó alakok

– interjú Böszörményi Zoltánnal, a Regál szerzőjével –

Böszörményi Zoltánt annak a Regál című 
kisregényének újrakiadásáról kérdeztük, 
amelyben a főhős a kommunista diktatú
ra elől menekül. Az ausztriai menekülttá
borban töltött időszak megrázó eseményeit 
önéletrajzi történések ihlették.



3

IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET

Persze, feltételezem, hogy az 
irodalomban kicsit is jártas ol-
vasónak nem idegen Böször-
ményi Zoltán neve, illetve a szó 
szerint regénybe illő, különleges 
életútja. Az Aradon alapított, 
fényforrástermékek értékesíté-
sével foglalkozó import-export 
cégével, majd egy bukaresti gyár 
megvásárlásával – találó megfo-
galmazásában – „fényt vitt Ro-
mániába”. Ezen felül a Nyugati 
Jelen és az Irodalmi Jelen folyó-
irat, az Irodalmi Jelen Könyvek 
Kiadó finanszírozása révén szel-
lemileg és anyagilag egyaránt 
évtizedek óta támogatja az iro-
dalmi életet, az alkotóközössé-
geket, az erdélyi magyarságot (a 
Nyugati Jelen napilap öt megye 
szórványmagyarságához jut el 
rendszeresen).

Hiába tagadnánk, mindunta-
lan keressük a műben az életraj-
zi ihletettség és a küldetéstudat 
eredetét, nyomait, részletekre 
vagyunk kíváncsiak, amelyek 
közelebb visznek bennünket a 
meneküléshez vezető külső és 
belső történések megértéséhez, 
kicsit úgy olvasva a szövegeket, 
mint egy összeálló nagy regény-
folyamot (külön kutatás tárgyát 
képezheti, hogyan is alakult ki 
az életművel kapcsolatosan a re-
ferenciális olvasás.) A Regál kü-
lönleges helyet foglal el ebben a 
paradigmában, hiszen egy nagy 
fordulat előzményeit ismerte-
ti az olvasóval: Böszörményi 
Zoltán ezúttal, mint fogalmaz, 
megírta történetének egy epi-
zódját, a Kanadába emigrálás 
tapasztalatait. De korántsem 
úgy, ahogy az olvasói elvárása-
ink alapján gondolnánk, ezért 
mondhatjuk azt, hogy műfaját 
és tárgyválasztását illetően egy-
aránt meglepetés a mű.

Modern lágerregény

A szerzőt, miként a Darabokra 
tépve című regényében is meg-
figyelhettük, az egész helyett a 
rész érdekli, arra a hónapokig 
tartó eseménysorra fókuszál, 
amely az elindulástól a megérke-
zésig vezetett. A modern láger-
regényként emlegetett szöveg-
ben a narrátor egyes szám első 
személyben beszéli el a történe-
tet, mégis alig fedhető fel a szub-
jektív szál. Már az első monda-
toknál sejthető, hogy a megírás 
itt nem lelkigyakorlat, noha vé-
gig fennáll a kettősség az ese-
mények ismertetése és szubjek-
tív értékelésük között. Ebben a 
megközelítésben már most kije-
lenthetjük, hogy a regény, össz-

hangban a kivándorlás okaival, 
elérte célját, hiszen azért akar 
az én-elbeszélő Jugoszlávián át 
Ausztriáig (Ausztria hozta lét-
re a menekültek befogadására 
alkalmas intézményrendszert), 
majd innen Ausztráliába men-
ni, hogy minél messzebb legyen 
önmagától (közben megtudjuk, 
hogy végül Kanadába érkezik).

„Magam elől akarok mene-
külni?” – kérdezi az elbeszé-
lő. A vele készített interjúkban 
többször elhangzott, hogy nem 
szerette írni ezt a regényt (ami 
a műben szereplő sérelmek, 
megalázások, árulások alapján 
érthető), és nem is derül ki az 
olvasó számára, hogy valójában 
miért szánta rá magát az írásra. 
A mottó erre a halogatásra és az 
eseményektől történő érzelmi 
eltávolodásnak a szükségszerű-
ségére utal: „azzal bíbelődöm / 
hogy a szót / mint eleven mada-
rat / magamba fojtsam”. Amel-
lett, hogy a határhelyzet a Regál 
legfőbb tapasztalata, az eltávo-
lítás a szöveg belső dinamiká-
jában is jól működik, arányos a 
menekülttáborok belső, olykor 
gyilkosságig fajuló történései-
nek és a hozzá kapcsolt szubjek-
tív értékelésének az ismertetése; 
a mértéktartás titokzatossággá 
alakul. A gyakran versképeket 
idéző kiszólások, rövid, szikár 
mondatok is emlékezetessé, 
máskor pedig szentenciaszerűvé 
válnak: „Ha jól kezdődik a nap, 
az ember attól fél, rossz lesz a 
vége” (111.). 

A műfaji előzmények isme-
retében (igaz, modern lágerre-
gényt keveset olvashatunk, de 
a menekült- és munkatáborok-
nak, illetve az emigrációnak 
nagy irodalma van) talán nem 
is az az igazi kérdés, hogyan éri 
el a határt az elbeszélő, inkább 
az, ami e mögött van: a külső, 
ismert okok mellett mi sarkallta 
arra az elhatározásra, hogy el-
hagyja szülőhazáját, miben hitt, 
milyen álmai voltak. A probléma 
sokoldalúságát jelzi az is, hogy a 

szabadságkeresésnek is változa-
tai vannak, a szabadság megta-
pasztalhatósága kategóriákhoz 
kötött: másfajta szabadságra 
jogosult egy politikai menekült, 
egy gazdasági menekült, és így 
tovább. Maga az én-elbeszélő 
is szkeptikus a szabadságot il-
letően, a milyen lehetőségeim 
vannak a szabadságra kérdést 
megelőzi a filozófiai közelítés: 
határozzuk meg először, mit je-
lent számunkra a szabadság, 
majd tegyük egyértelművé, hogy 
milyen szabadságról is beszé-
lünk. Böszörményi akaratsza-
badságról, fizikai szabadságról, 
szellemi szabadságról, létsza-
badságról, mozgásszabadságról, 

MEGMARADNI A HATÁRHELYZETBEN Pál-Lukács Zsófia
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a könyv

A csíkrákosi templomtorony északi oldala az 1970-es évek elején és ma. Stilizált agancsú szarvastehén előtte pálmaszerű életfával és spirális jelképpel (Vécsey magyarázata)

     „Szívet kell cserélned, nem égboltot”
        (Horatius)

alkotói szabadságról beszél, de 
kiemeli azt is, hogy a szabadság 
azonos a létbizonytalansággal.

Írástechnikai szempontból 
érdekes a kérdés, hogy egy mai 
világpolgár hogyan megy vissza 
a múltba, miként emeli e fizikai 
és élettörténeti szempontból is 
viszonylag kis zóna terepét a 
szöveg (s ily módon az életmű) 
egyik fő helyszínévé. Mivel fő-
ként a láger működését helyezi 
középpontba, valószínűleg a le-
hető legkisebb torzítással, a mű 
dokumentum- vagy tényregény-
ként is olvasható. A szöveg foko-
zatosan halad e felé a tudatosság 
felé, az érzelmek helyét átveszi 
a történések ismertetése, a cél-
pont eléréséért tett erőfeszítések 
felülírják a belső sérelmeket.

Az idegenség

Műfaji és témabeli sajátosságai 
mellett a Regál közvetve aktuá-
lis kérdésekkel is kapcsolatban 
áll, Kelet-Európa és a befoga-
dó Nyugat ellentéte óhatatlanul 
mai kérdésekre mutat rá. Mint 
ahogyan külön szakirodalmat 
lelhetünk fel a trianoni utódál-
lamok menekültjeiről, úgy írták 
be magukat a történelmi és iro-
dalmi emlékezetbe Márai Sándor 
emigrációs évei, Bodor Ádám 
Sinistra körzete vagy a Verhovi-
na madarai című műve. Nem áll 
távol a Regáltól ez a múltbeli pár-
huzam sem. A menekültkérdés-
nek mint az idegen kérdésének 
komoly filozófiai irodalma van, 
Visky András Kitelepítés című 
műve kapcsán az elűzöttség és 
kitelepítettség megtapasztalása-
kor fogalmazta meg a következő 
tágabb horizontú megközelítést: 
„a kitelepítés egy univerzális ál-
landó. Kitelepítenek bennünket 
önmagunkból, a saját intimitá-
sunkból.”1 Böszörményi Zoltán 
könyve nem vezet el ilyesfajta 
megállapításokig, azt is mond-

hatjuk, hogy a következtetések 
megfogalmazásával a mű „adós” 
marad, az olvasóra bízza ezt a 
konklúziót, gondolkodásra, vívó-
dásra késztet. Miközben a regény 
központi motívuma az elvágyó-
dás, nagyon keveset tudunk meg 
a múltról és a jövőről is. A múlt 
inkább negatív emlékek révén 
jelenik meg, az egy-két elmesélt 
történetből is érezzük, hogy 
rossz házasságot hagy maga mö-
gött az elbeszélő, ennek ellenére 
családjához, gyerekeihez nagyon 
ragaszkodik, a jövő pedig, mint 
mindig, bizonytalan, ezért sem-
mi érték nincs hozzárendelve, 
nem tudjuk, hogyan képzeli az 
elbeszélő, milyen lesz. Igaz ez a 
beszélő neveket viselő mellék-
szereplőkre is, az ő karakterük, 
szemben a főhősével, szándéko-
san kevésbé kidolgozott.

A kivándorlás története során 
közvetlenebb erkölcsi dilem-
mákkal is találkozhat az olvasó. 
A megcsalás motívuma, amely-
lyel maga az elbeszélő is viasko-
dik, vagy az eltökéltség, a mun-
ka, a cselekvés és a hozzá rendelt 
szorgalom mint az önmegvaló-
sulás motívuma ehhez az értel-
mezéshez áll közel, miközben a 
szöveg fő szervezője a kiszolgál-
tatottság, ellenőrzöttség marad: 
„Azt is le tudják ellenőrizni, 
hogy ki leszek?” (35.) – teszi fel 
a kérdést az elbeszélő még a tör-
ténetmesélés elején. Talán sem-
mi nem magyarázza meg job-
ban a mű által megfogalmazódó 
kérdéseket, mint a főszövegben 
idézett Horatius-gondolat, ami 
a Regál egyik legfőbb tanulságát 
hordozza: „Szívet kell cserélned, 
nem égboltot” (164.).

Böszörményi Zoltán: Regál. Iro-
dalmi Jelen Könyvek, Arad, 2022

1 https://konyvesmagazin.hu/nagy/vis-
ky_andras_kitelepites_interju.html

Mielőtt elolvasnánk Böszörményi Zoltán Regál című mű
vét, amely idén második kiadásban jelent meg az Irodalmi 
Jelen Könyvek gondozásában (az első kiadást, amelyet az 
Ulpius-ház publikált, öt nyelvre fordították le, 2016-ban a 
Frankfurti Könyvvásárra jelent meg németül), érdemes 
megismerkednünk a szerző élettörténetével, amely ebben 
a műben a történet előzményeként szolgál.
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Szurkos András

Tetesd el, avagy tedd el, s elé se vedd

Spirituális fénylény az emberembrió, 
keresi a szüleit, s ha megtalálja, 
rájuk bízza életét.
Nem tudja, „milyen lóra tett”,
s védekezésképtelen.
Tele a világ elszúrt dolgokkal, 
a párkapcsolatok sem kivételek. 
Olyanok, amilyenek. De milyen ember 
az olyan, aki nem tiszteli az életet? 
Tedd el, s elé se vedd!

Hittem az idő egyirányú mozgásában,
s megérintett a visszafordíthatatlan.
Egy tojás eltörése változtat az entrópián
az univerzumban. Elhagyottan a kávé kihűl, 
minden elered lefelé. Ahogy a tanító néni
mondta: erős lelke mindenkinek van,
de ha magára marad, foszlányként
sodródik az űr üresszemű egén.
No hiszen! Eggyel több, amitől félni kell.

A magány sodort Kézdivásárhelyre
1966 első tele kellős közepén,
huszonötödik születésnapon,
„okos enged, ha már szenved” alapon. 
Négy asszony fogadott a munkairodában, 
kikérdeztek, messziről jöttet töviről hegyire. 
Tettre kész ember vagy fityfiritty alak jött ide.
Nem mindegy, kivel körmöl naphosszat 
az ember egy légtérben.

Másnap belébotáztam egy cinkába.
Jó fej lehetett, akárki csinálta. 
Ibolya gőzöm nem vót, neki se, hogy 
a ravasz asszonyok előre megfontolt 
hátsó ötlete akasztott egymás nyakába. 
Még a hazakísérést es olyan agyafúrtan
– ma profi mód – ókumulálták ki, úgy tűnt, 
mintha nehezen áttekinthető kiindulópontok 
sokasága közül mi magunk találtuk vóna 
telibe az egyetlen üdvözítőt. 
Sorsajándékként éltük meg a frigyet,
de érdemeink es kidomborodtak:
„én így, én es így az első pillanattól”.
 
Sokak szerint elég, ha egy lány annyit tud, 
akár egy tyúk, csak legyen odaadó, 
szófogadó és helytálló. 
Kinek a pap, kinek a paplan,
engem a természetessége fogott meg.
Az olvasottsága meglepett. Ha így vágja 
Tolsztojt és Dosztojevszkijt, 
akkor bennem a kiutat meglátja. 
Magánypácban érlelődött vágyaink 
hasonló értékeket prognosztizáltak.
Indulós lemezt tett fel a pick-upra – 
hogy ragadjam meg az alkalmat. 
Tedd a Reggelig, rózsám, nálad maradok-ot!
Az albérletemig a sietve es félórás 
gyalogutat tegye meg helyettem az, akinek
az orvos mesterséges hidegrázást javall.
Künn hullott a hó, felkelt a Nemere,
a kutyát se lenne szabad kitenni. 
Tudat alatt közmondás-bölcsesség: 
ha a kacsa víz alá merül, 
vagy beborul, vagy kiderül. 
Kérésparancs a kimondott vágy, 
s nem követel drága infrastruktúrát. 
Bernyászkodásmentes intim csókjaink 
vitaminkatalizátorként hatottak: 
nem cancukáltunk sehova,
osztottuk-szoroztuk az öröm összetevőit.
 
Közben elmesélte, van egy kislánya, 
a nagyanyja neveli. 
Meglepett, hisz olyan fiatal. 
Nem intettük óvva egymást, miként szokták
idenéz s tova lát nyüszütölő ándungos 

vers

maszkurák, akiket Isten előgyámolít.
Gondolatmosollyal nyugtáztam magamban,
hogy vannak házastársak, akik bezzeg
úgy odavannak, ha kisbabájuk születik, 
mintha ilyen csak velük történt vóna meg.

Nem tömték degeszre indiszkrét emlékek 
kéjre éhes éveim, tán azért ért 
szájburungként a „terhes vagyok”.
Álljunk meg egy szusszanásra, mert 
aki a táplálékláncban nemcsak egy szem,
hanem ha csak egy picurkával es, de több, 
annak kutyakötelessége gondolkozni.
Tüsszentésre elég a „csak így tovább”
figyelmesség, de itt életre kelés esett meg. 
Azt kell tenni, amit tettek a szüleink velünk, 
hogy most ketten itt lehessünk!

De nem!
Megriasztott nyúlként ugrott ki a számon 
a legotrombább és legkegyetlenebb válasz: 
tetesd el! Nem mentség, hogy kicsit
változott a leányzó fekvése. Titkosabb és
drágább az élet, mint gondolná az ember.
Egyszeri és megismételhetetlen. Fogd fel!
A döbbenetet, a megvetést, amivel elment,
csak a legnagyobb filmekben láttam. 
Nyári égen gomolyfelhő, hol a leányálom. 
Ha felidézem, a hidegzuhanyt má’ várom. 
Valaki állította, ott lakik Kolozsváron.
 
Sorsom nem teljesedett be máig,
tán miánna nem jött behívó idáig.
Létezik lelki betegség, a nyavalya sem
halálos, csak mindig rosszkor újul ki. 
Fél évszázadnál több múltán végre 
kézzelfogható: budapesti telefonszám.
Hívtam. Kicsit zavartan szólt, 
én pedig elfelejtettem a hangját, 
de hamar beazonosítottuk egymást. 
A fiával lakik, senki és semmi nem érdekli, 
csak az Úr. Mániákus vallásgyakorló, 
jobban tudja, mint én, mikor kell Miatyánkot
mondani, mikor Üdvözlégy Máriát.
Látni szerettem vóna őt és a fiát. 
Találkozhatnánk?
Misére megyek péntek nyolcra. Hova? 
A ferencesek templomába, 

kilenckor várlak a kijárati ajtónál,
háromnegyedre vége lesz… 
Megszakadt a telefon. Nem hívtam újra,
nehogy meggondolja magát.
Háromnegyedtől néztem bé az üres 
templomba a zárt vasrácsos ajtón át, 
akkor mellém lépett egy asszony: 
Nem tudja, hogy a járvány miatt mise nincs?
Látom, de itt várok valakit, mese nincs. 
Mire feleszénkedtem, elburungozott. 
E biza ő es lehetett. 
Többször hívtam, eredmény nulla.
Egy év múltán felvette.
Azt mondja, nem ő szólított le. 
„Holnap menj a paphoz, s gyónj, 
ha megkönnyebbülsz, találkozhatunk.” 
Én nem papnak, a bennem élő
Istennek szoktam gyónni.
Az ördög is ezt szokta mondani. 
Megszólalt nála egy másik telefon, 
vártam a lányom hívását, most ő hív,
Jó, akkor én leteszem – s letettem.
Feladta a leckét. Fel fogom ajánlani, 
hogy neki meggyónok mindent. 
Nem fogadja el, az egyház a mindene. 
Még nem pipáltam ki. 
A „tetesd el”-t jóvátenni nem tudom,
bűnbánásra tartogatott lelki erőm fogytán, 
lőtávolságon belül koslatok.
Rám férne imája, mielőtt találatot kapok.

Székely szavak:
tedd el, s elé se vedd: gyenge jellemű ember
cinka: leánygyermek
belébotázik: belebotlik
ándungos: furcsa természetű
kiókumulál: kifundál
cancukál: csatangol, csavarog
bernyászkodik: kandúr jellegzetesen nyávog párzás 
előtt
nekiherdül: bőszen hozzáfog valamihez
maszkura: fafejű, bugyuta
szájburung: szájra ütés
miánna: miatta
eszénkedik: eszmél, gondolkozik
elburungozik: nagy sebesen elmegy

Részlet a csíkrákosi templomtorony déli oldaláról. Felnyergelt ló, gazella
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A FELESLEGES EMBER Kudelász Nóbel

Feltételezem, hogy anyja szomo-
rúan, apja mérgesen mondogatta 
Lisnyi Móricnak, hagyjon fel a 
dologgal. Ő azonban egy álomért 
nemcsak a családi fészket, de a 
jogi és a közgazdasági egyetemet 
is otthagyta, mindkettőt még az 
első vizsgaidőszak előtt. És most 
itt ül a sarki presszóban, annak is 
a legsarkában, ahonnan az egyik 
ablakon át a márkaboltokkal teli 
rendezett, tiszta sugárútra, a má-
sikon meg a szutykos, hófoltos 
sikátor bejáratára lát. Most végre 
van egy pályázat, amelyre bene-
vezhet, jó eséllyel nyerhet is. Ötig 
kell leadnia a sorközökkel együtt 
számolt legfeljebb hétezer leü-
tésnyi kéziratát. A fődíjat tudná, 
hová tenni – egy ezres, vannak 
adósságai –, de mindenek fölött 
az azzal együtt járó közlést re-
méli megnyerni, nyilván, hogy 
odadörgölhesse a papa orra alá. 
Hány nagyágyú indult már ha-
sonlóképpen, nem igaz? Persze 
azt nem veszi számításba, há-
nyan buktak el így. Előtte papír, 
tiszta lap, talpa alatt a világ, feje 
fölött légypiszokkal gyöngyözött 
keretben meg egy régi fotó arról, 
hogyan festett a környék olyan 
hetven-száz évvel korábban – ezt 
nézi éppen.

Én meg őt. Szintén csak gyaní-
tom, mire gondol: micsoda vál-
tozás, a fotón egyértelműen fel-
ismerhető az egyik szemközti 
koloniál stílusú épület – dereng 
neki, hogy van ilyen, hangzása 
alapján nyilván előkelőt, békebe-
lit jelent. Meg a fiákerek… Hogy 
rohan az idő, alig pár évtizede 
még ilyesmikkel klaffogtak végig 
a macskaköves utcácskán, most 
meg tessék! Zümmögnek az elekt-
romos autók, trolik, rollerek és 
biciklik, valahogy megtalálták a 
módját annak, hogy ezt a nem túl 
széles szakaszt különféle zónákra 
és övezetekre osszák. Van zöldö-
vezet, biciklisáv, megálló, parko-
lóhely, biciklitároló, négyosztatú, 
környezetbarát kukák kutyakaki-
konzollal, nyilvános vécé, szop-
tatófülke elektromosautó-töl-
tőállomással egybeépítve, és még 
mindig marad bőven hely a jár-
műveknek, gyalogosoknak, akik 
mindezeket igénybe vegyék. No, 
de dolgozzunk egy kicsit, csavarja 
le Móric a töltőtolla kupakját. 

Neki ez munka, nekem szó-
rakozás. Még nem tudja, ki va-
gyok, de pár év, vagy még annyi 
se, és tudni fogja. Nekem már 
fél oldal előnyöm van, ő még a 
címet se írta le. De lám csak, 
most nekikezd. Leírja a nevét, 
a címet. Aztán a tekintete a ma-
gasba ugrik, magával rántva 
Lisnyi fejét, amitől az hajszál-
pontosan ugyanolyan abnormá-
lis tartásba merevedik, mint a 
Máriáé El Greco Pünkösd című 
festményén. Ez a szent nyak-
bicsaklás, az ihlettarháló póz 
semmi jónak nem az előjele. Ám 
Lisnyi nem marad sokáig így, le-
horgad a feje, a papírt méregeti, 
és egy saolin szerzetest megszé-
gyenítő gyorsasággal kezdi rá-

suhintani a mondanivalóját. Én 
sem tétlenkedem, lám, haladok 
a szövegemmel.

Most is, miközben ő viszont 
ismét megakad. Ezúttal a bejá-
rati ajtó csengettyűje tereli el a 
figyelmét, egy vendég érkezik. A 
csilingelés Lisnyiben párhuza-
mos gondolatmenetet indít el, ez 
pedig újfent elvonja a figyelmét. 
Csengettyű, egy apró rézcsen-
gő… Egy túlélő az elektromosan 
vezérelt, digitális, mozgás-, gesz-
tus-, hő-, ujjlenyomat-, retinaér-
zékelős korban. Ugyancsak le-
tűnt időket idéz, amikor itt még 
kalapos urak poharazgattak, 
nevükön szólították egymást, 
és felhúzós zsebórát hordtak a 
mellzsebükben, újságot olvastak, 
és csak úgy ragyogott a cipőjük, 
amelyet érkezéskor a sarkon 
megpucoltattak a szőke kisfi-
úval. Tényleg, lehetne ilyesmit 
csinálni ma, mint például szám-
laképes cipőpucoló? Vannak dol-
gok, amiknek már örökre búcsút 
mondhatunk, nem jár már üve-
ges a negyedekben, nincsenek 
már zsindelykészítők, hamuzsírt 
se főz már senki, és pipacs se 
nő a gabonaföldeken, de hogy a 
génkezelt magvak vagy a per-
metszerek miatt-e, azt nem tudja 
Lisnyi. De újból elkalandozott. 
Gyerünk, még egy bekezdést.

Nem tudom, mit ír, de látszó-
lag ő maga sem, mert áthúzza, 
megfordítja a lapot. Mélyet 
sóhajt, felfújja az arcát, kime-
reszti a szemét, egyszóval gőze 
nincs, mi legyen. Nem is olyan 
egyszerű, mi? Ami engem illet, 
haladok, nekem nem nehéz. 
Kedves Móric, nagyon annak 
az embernek a látszatát kelted 
bennem, aki minden szerepből 
kiesett, most úgy látom, a két-
ségbeesés környékez, a kétely, 
hogy az az álom illúzió marad. 
Mert mit csinálsz: átsandítasz 
hozzám, már-már azt hiszem, 
hogy lelepleztél. Aztán előveszel 
egy könyvet, belelapozol. Sze-
gény fejed, dilettánsok módjára 
keresel kapaszkodót: hogyan 
csinálja más, mit lehet lopni, 
aztán megpróbálni átcsoma-
golni, hátha nem veszik észre, 
hogy koppintottál. Én laptopon 
dolgozom. Nem is értem, eddig 

miért nem jutott eszedbe, min-
denesetre most elteszed a köny-
vet, előhúzol egy kopott HP-t, 
amin van egy  smiley matrica, 
ellensúlyozandó, hogy lassan 
indul be. Mindent elfelejtesz, 
mire írni kezdhetnél, tipikus ez 
is. Kíváncsi vagyok valamire, 
ezért felállok, a mosdó felé in-
dulok, visszafelé pont rálátok a 
billentyűzetedre: igen, a Delete 
gomb ragyog a legfényesebben. 

Három órával később, öt előtt 
harminchárom perccel már va-
lósággal izzik a gomb a lámpa-
fényben. A nap lebukott. Lisnyi 
ideges. Nem lesz kész? Most 
mintha egyszerre érkezne sok-
féle ötlet, de szűk a nyílás, ösz-
szetorlódnak, egy se jön ki. Egy 
sor, törlés, újabb sor, megint tör-
lés. Pedig úgy jött be, hogy tud-
ta, mit fog írni. Pincér, még egy 
kávét! Ez kemény lesz, Móric, ha 
nem jön össze, apád megmond-
ta: ez az egy még, aztán vagy 
vissza a jogira, vagy megvonja a 
támogatást, mehetsz kutyakaját 
csomagolni. Húzz bele, barátom!

Azt csak én tudom, hogy hiá-
ba. Tehetség, rutin – mind mel-
lékes. Ismeretség, az kell csak. 
Móricnak az sincs, nekem az 
is van, ezért könnyű a dolgom. 
Mert ahogy a katasztrófák, úgy 
a sikerek is történések láncola-
tának eredményei: ha nyomulás 
van, ismeretség van, ha ismeret-
ség van, fődíj van, és közlés van. 
Hogy mit írok? Kit érdekel ma-
napság a tartalom? 

Még van hét perc ötig, de Mó-
ric még nem végzett. Én viszont 
igen, ezeket az utolsó monda-
tokat, szégyen, nem szégyen, 
vigyorogva írom. Lisnyinek ez 
az egy lövése volt még, de csü-
törtököt mondott. A büdös élet-
ben nem hall róla senki, még ha 
volna benne tetterő és tehetség, 
akkor is eltűnne a sikátorban, 
mielőtt egyáltalán lehetne va-
laki – ha nem is nagyágyú, egy 
szerény szakállas puska legalább 
–, az anyjának, apjának lesz iga-
za, piszlicsáré illető, mi is felejt-
sük el gyorsan, haladjunk csak 
tovább a sugárúton. Mennyi is, 
lássuk csak, 6332 leütés szókö-
zökkel, bőven határon belül van, 
küldöm is. Pá!

2022. december

Acsai Roland

Az időről

Tímea
 „Lenge lány,
  aki sző,
  holdvilág 
  mosolya:
  ezt mondja
  a neved,
  Ilona,
  Ilona.”
(Kosztolányi Dezső: Ilona)

Puszival
üdvözölsz
hajnalban,
Tímea.
Forró víz
és filter,
kiázik
a tea.

Kiöntöd,
megisszuk,
aztán et
cetera.
Elindul
az új nap,
akadhat
kis vita.

Én azon
tűnődöm,
mi miatt,
míg mea
culpázom
csendesen:
bocsáss meg,
Tímea!

Felkel a 
lányunk is,
hajában 
sok csiga,
és fehér
a bőre,
akár a
szépia.

vers novella

Mintha csak
pengene
bennem egy
citera,
bennem zeng
a neved,
Tímea,
Tímea!

Szebbet nem
dúdolhat
magában
Chris Rea.
Tudjuk, hogy
működik
köztünk a
kémia:

ahhoz, hogy
megcsókolj,
nem kell sok
frézia.
Hajnalunk
rózsaszín,
alkonyunk
mélylila.

Sorsunk nem
egyenes,
akár a
lénia.
Gyerekek,
házasság:
nehéz, de
szép iga.

A nap most
épp be süt,
fénye hány
uncia?
Örök az
élet tán,
nem kell el-
múlnia.

A száradó ruhák kint
    fehéren lengenek,
a napfény, mint az árvíz,
    sodor emlékeket.

A nyárnak záradékát
    megőrzik hajnalok,
a múlt fotói némák,
    a polaroidok.

A porcsinok lilák még,
    az árnyék hűsöt ad,
az égi óra jár még,
    a perc tovább halad.

Borotvahab a felhő,
    lemossa majd eső,
a kisgyerek meg felnő,
    a kávénk míg lefő.

Részlet a csíkrákosi templomtorony déli oldaláról. A zodiákus jelei, kéz, rákok, csíkhal 

(ez utóbbi kettő jelentése: Csík + Rákos?)

Részlet a csíkrákosi templomtorony déli oldaláról. Nap, Hold, zodiákusjel, ember
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KÍMÉLETLEN BESZÉD Borcsa János

2022. december

Előbeszéd

Életünk része a halál. Sok különböző 
halállal találkozol, s mindenik formálja 
életedet, és egyszer a te halálod is mások 
életének része lesz. Felmerül ugyanakkor 
a kérdés, hogy vajon olyan lesz-é halá-
lunk, amilyen volt az életünk. Az erényt 
hirdető antik hősünk azt vallotta, hogy 
„a jó emberrel nem történhetik rossz sem 
életében, sem halálában”. (XXXIII.)

Aztán a vizsgálódás során akár egy 
súlyos felismerés is megfogalmazódhat 
az alanyban, Szilágyi Domokost idézve: 
„jobb már énnékem, / élet, / kívüled” 
(Öregek könyve, 80–82. verssor), de 
mindenképpen mind a „kísérleti alany”, 
mind a kívülálló megfigyelő előtt komoly 
korlátok emelkednek. „A közeli halál tu-
datával valami olyasmi éri el az embert, 
amire nem lehet fölkészülni, kíméletesen 
beszélni sem lehet róla” – mondotta a 
nyolcvanadik születésnapja alkalmából 
készült interjúban Nádas Péter. (litera.hu 
– 2022. október 16.)

Ha íróember vizsgálódik, s tesz kísér-
letet ama halálgyakorlatok leírására, 
ugyancsak nagy kihívásokkal kell szá-
molnia, és tényleg egy kíméletlen beszéd 
választása lehet a járható út, mondjuk a 
képzelet erőteljes, a sötétség és az éjsza-
ka, valamint a mélység tartományához 
tartozó ősképeivel...

Testi-lelki betegség vagy előrehaladott 
életkor következtében juthatni olyan élet-
helyzetbe, amelyet az Öregek könyvének 
a beszélője ilyen kíméletlenül mond ki: 
„Testem lassúdadon / ellenségemmé vá-
lik”. (124–125. verssor) A személyiség fo-
kozatos felszámolása mehet végbe tehát a 
betegség/öregség megjelenésével. Ennek 
részeként az emlékezet lassú széthullása 
az erkölcsi és értelmi lény megszűnését 
eredményezi.

A távozó nyelv

„Vajon hová lett anyám emlékezete?” – 
ez az egyszerű, de élesen felvetett kérdés 
versek sorát indította el Fekete Vincé-
ben, mint erről egy interjúban beszélt. 
(Helikon, 2022. 17., szeptember 10.) A 
vizsgálódás folyamatos és szenvedélyes, 
a felmerült kérdésre számtalan válasz-
kísérlet keletkezik. A helyzetleírás meg 
távolról sem kíméletes: „Kiürítették / az 
összes szobákat, a konyhát, a kamrát. / 
(...) Kongó, üres helyiségek mindenfelé” 
(20.); „minden, minden, ami körülötte 
van, bizonytalan, / tétova mozdulatok-
kal jár-kel közöttük, idegen / hely, veszé-
lyes vidék, fenyegető terep” (50.); „most 
nem szikrázik fel semmi / (...), minden és 
mindenki ismeretlen.” (49.) 

Adott esetben például a demencia mint 
metafora a személyiség eltűnésének folya-
matát jeleníti meg. A politikai rendszerek 
építői tudják, az ilyen társadalmi „ter-
mékre” szükség van hatalmon maradásuk 
érdekében. A letűnt korokban brutális el-
járásokat alkalmaztak például a sztyeppei 

népek, hogy igazi alattvalókat, mankur-
tokat „nyerjenek” a maguk hasznára, ma 
pedig manipuláció révén „állítanak elő” 
agymosott tömegeket Keleten és Nyuga-
ton, s szabad választásokat színlelve építik 
ki és próbálják fenntartani mindenáron, 
no nem a nép, hanem a kevesek uralmát 
és hatalmát a többség fölött. Semmit nem 
bíznak a véletlenre, a társadalom teljes 
körű felügyeletére és ellenőrzésére van 
szükség ehhez az ördögi tervhez, akárcsak 
egy demenciában szenvedő betegnek. S 
minthogy a nyelvi kompetencia is sérül, 
hiszen az agresszív propaganda szóla-
mokra, közhelyekre redukálja a beszélt 
nyelvet, igazolást nyerhet, hogy a személy 
nyelvi határai az illető világának a határa-
it jelentik. (Lásd Wittgenstein!) 

Távozó nyelvként határozta meg a 
nyelvvesztés állapotát Fekete Vince, azt 
a helyzetet pedig, amelybe belekerült lí-
rai hőse, a holtág metaforával tette kép-
letessé. Egyiknek is, másiknak is van 
egy individuumot illető jelentésmezője 
és egy közösségre vonatkozó dimenzi-
ója. A nyelvvesztés mint betegségtünet 
az egyént fenyegeti, de mint társadalmi 
jelenség, közösségek – főleg kis népek és 
nemzetek – eltűnésével, beolvadásával 
járhat. A holtág metafora pedig egyéni 
szinten az elmagányosodás, a társadalmi 
nyilvánosságból való kirekesztettség tü-
netegyüttesét ragadja meg, közösségi-et-
nikai szinten meg a szórványlétet. 

Fekete Vince demenciában szenvedő 
lírai hőse mindent el akar mondani, de a 
történetek – úgymond – nem állnak ösz-
sze. Pedig volna mit elmondania egy élet 

alkonyán, hiszen minden ember külön vi-
lág, így tehát figyelmet érdemelne, miként 
is vélekedik az életről. De mint akármely 
holtág esetében, kívül marad egy élő és 
éltető folyamból, egyetlen „ér” sem bizto-
sít már kapcsolatot számára egy terület 
„folyóvízhálózatával”. Megszűnik egyik 
elidegeníthetetlen tényezője lenni egy 
természetes és nyitott beszédfolyamnak, 
vagyis a nyelvi kommunikációnak. Csak 
gondolat- és beszédfoszlányok tűnnek elő 
az „állóvízből”, s mintegy légüres térben 
lebegnek: „kerengenek az időtlenségben 
a szavak”. (32.) Máskor meg emlékfosz-
lány jön elő, de a történet kulcsszava, 
a pisztoly is a mélybe tűnt, akárcsak a 
kútba dobott lőfegyver, amitől tanácsos 
volt megszabadulni a háború befejezését 
követő időkben: „ott a kútban, oda dob-
ta, hogy / nehogy megtalálják, mert ha 
igen, akkor mi lesz?, / mi lett volna, nem 
tudja, mondja, megölik?, nem // tudja, 
itt van karnyújtásnyira, pár méterre tő-
lünk, / a föld felszínétől, az udvartól, a 
betongyűrűk alján, / a sárban, az iszap-
ban, a lerakódásban, mint a nyelv // is, 
az ő nyelve, az is karnyújtásnyira, úgy 
tűnik, és / mégsem éri el.” (29–30.)

Az egykor birtokolt nyelv már nem szol-
gálja a beszélőt. Számára elvesztek a sza-
vak: „mély tengerfenéken fekszenek / a 
szavak” (34.); „szavaid otthona / a mély, a 
hideg-rideg sötét”. (35.) Nem állnak össze 
mondatokká a szavak. Szóródnak és fogy-
nak, a nyelvi válságnak, illetve zavarnak 
egy beteges tünetét mutatván.

Így pedig nem másra, magára a költőre 
nehezedik a feladat, hogy megalkosson 
hőséről – sok apró „pillanatfelvételből”, 
kiragadott hangulatból, felidézett emlék-
ből, no meg a nyelvvesztést szemléltető 
konkrét nyelvi látleletekből, beszédfosz-
lányokból – egy összefüggő történetet, 
hogy azt a mindent elmondhassa helyet-
te. Éppen arról a valós személyről, aki őt 
világra hozta, s tiszta pillanataiban még 

mindig biztatja: „ne félj, fiam, ne félj!” 
(81.) Más, hasonlóan világos pillanatban 
pedig kérdéssel fordul a fiához: „boldog 
vagy, fiam?” (27.) Az pedig kegyelmi pil-
lanat lehet – tesszük hozzá –, ha a fiú 
mondhatja a távozó anyának a legutolsó 
percben: boldog vagyok, édesanyám...

Összegzésként azt mondhatom, egy 
súlyos költői vállaláshoz kísérletezett ki 
egy kíméletlen versbeszédet Fekete Vin-
ce, olyat, amely a nyelvvesztés tüneteit 
hol elbeszélve, hol megjelenítve, nem egy 
esetben költői értelmezését adva örökí-
tette meg. Úgy általában pedig egy meg-
ismételhetetlen élet egészét az elengedés 
fájdalmával idézi egy rezignációra han-
golt verssorozatban, a Halálgyakorlatok 
című könyvében.

Fekete Vince: Halálgyakorlatok. Magvető, 
Budapest, 2022

kritika

Madártávlatból a csíkrákosi templom déli oldala

– Fekete Vince új könyvéről –

Szókratész védőbeszédében hangzik el, hogy „a vizsgálódás nélküli élet 
nem embernek való élet”. (XVIII.) A vizsgálódást mint kísérletet téte
lezhetjük. Ennek a lefolyása nehezen látható előre, és ugyanezt tarthat
juk annak végkifejletéről is. Az ember esetében viszont, aki születésétől 
életkísérleteket tesz, más megvilágításban úgymond halálgyakorlatokba 
kezd, a végkifejletet illetően semmilyen kétség nem merülhet fel. A lefo
lyás, vagyis az eljutás ama végső pontig annál inkább kiszámíthatatlan.
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A LÉTEZÉS PADJA Gyürky Katalin

Az előadás megtekintése előtt azon gon-
dolkodtam, hogy vajon mi lehet az a 
kapocs, amely immáron második alka-
lommal köt össze egy norvég drámaírót 
és egy francia rendezőt. Stéphane Braun-
schweig ugyanis a Mi, egy pillanatra 
című Arne Lygre-mű után a szerzőnek 
egy újabb drámáját, Az öröm napjait is 
színpadra adaptálandónak vélte. Nos, 
látván az Odéon Színház művészei által 
játszott darabot, a válasz, azt hiszem, 
elsősorban a dráma szövetében, úgy is 
mondhatnám, különleges szövésében 
keresendő. A norvég irodalmi alkotás 
valami nagyon hasonló életérzést sugall, 
mint amit az egzisztencialista filozófiá-
ban igen jártas franciák akár színház-, 
akár irodalom-, akár filmművészetében 
megszokhattunk és megtapasztalhat-
tunk: a léthez mindkét nemzet a maga 
„elviselhetetlen könnyűségével” áll hoz-
zá. A problémák és a megoldásaik kü-
lönleges kezelésmódja lesz az, amely a 
hidegnek vélt norvégok és a náluk jóval 
szenvedélyesebb vérmérsékletűnek gon-
dolt franciák között hidat tud képezni. 
Így Lygre szövege mintha a két, egymás-
tól eltérő habitust egyesítené, amikor – 
lásd fesztiválhívószavak – a szüzséjében 
a norvégok elviselhetetlenség érzetből 
fakadó félelmét a franciák létbe vetett, 
pillanatnyi könnyedséget nyújtó remé-
nyével társítja. Azzal, hogy vannak még 
az életben napok, amelyek a sok nehéz-
ség ellenére örömöt tudnak adni.

A hídépítő pad

Ezt a fajta hídépítést gyönyörűen tükrözi 
Braunschweig adaptációjának az a része, 
amikor az előadás első kétharmadában 
az egyetlen hatalmas, fehér, parkbéli 
padból álló díszletre látszólag egymástól 
különböző élethelyzetű embereket ül-
tet egymás mellé. Kezdetben csak Lygre 
anyafiguráját (Virginie Colemyn) látjuk 
és annak külföldön élő, épp hazalátogató 
lányát (Cécile Coustillac), akik közül az 
anyafigura egyértelműen a reményt kép-
viseli. Abbéli reményét, hogy a házassá-
gával, a két gyermekével és a leendő uno-
káival is minden rendben van/lesz. És 
hogy megélheti a mai nappal az örömöt, 
hiszen újra láthatja gyermekeit. 

Az anyának ezt a „hurráoptimizmusát” 
azonban nemcsak a lánya bejelentése 
kérdőjelezi meg, mely szerint nem lehet 
gyereke, hanem a padhoz érkező újabb, 

szintén komoly egzisztenciális kérdések-
kel küszködő szereplők is. Ezek az alakok 
az anya és a lány beszélgetését megza-
varják ugyan, dramaturgiailag azonban 
épp jókor érkeznek: mihelyt a sztori „le-
ragadna” az anya és a lánya párbeszé-
dénél és a többi családtagjukhoz fűződő 
viszonyuk megtárgyalásánál (a padra 
várják a fiútestvért, Akslét is / Alexandre 
Pallu), egy „szomszédnak” (Pierre Pla-
thier) nevezett, épp ugyanehhez a padhoz 
gyakran kijáró férfi érkezik, akiről kide-
rül, most szakított a feleségével, akit egy 
utolsónak vélt beszélgetésre erre a helyre 
hívott meg, s aki hamarosan szintén meg 
is jelenik (Chloé Réjon).

A sorjában a padhoz járuló szereplők 
– a volt házaspáron kívül egy özvegyasz-
szony és annak két fogadott fia, akik épp 
a közeli temetőben akarják elhelyezni az 
elhunyt férjük/apjuk urnáját – azon túl, 
hogy újabb élethelyzetekkel szembesítik 
a nézőt, az anya és a lánya beszélgetése 
elindította történeteknek tükröt tarta-
nak. Olyasfajta tükröt, amellyel elérkez-
tünk a Lygre-darab fő mondanivalójá-
hoz: ahhoz, hogy egyetlen élethelyzet 
hányféleképp realizálódhat a való élet-
ben. S itt nem holmi bulváros történe-
tekre kell gondolni – ez távol áll Lygrétől 
és Braunschweigtől is –, hanem komoly, 
már-már elviselhetetlen csapásokról, 
amelyeket ha az egyik szereplő fél meg-
oldani, a másikban ezzel kapcsolatban 
reményt adhat a megoldásra, és fordítva. 
Például az, hogy a még mindig késlekedő 
Aksle – tudjuk meg az anyjától – nyíltan 
vállalta a családja és a társadalom előtt is 
homoszexualitását, míg a padra odatele-
pülő gyászoló család egyik, szintén meleg 
fia ezt képtelen bevallani, egyetlen prob-
léma két végletére, két lehetséges megol-
dásmódjára figyelmeztet. 

Miközben mindkét gondolkodásmód 
adekvát jellegére is utal. Így is lehet, és 
úgy is, habitus kérdése, ahogyan a gyer-
mekvállalás vagy nem vállalás is az: az 
elsőként a padhoz érkező lány nem iga-
zán sajnálja, hogy nem lehet gyereke, míg 
a férjével szakító asszony épp gyermeket 
vár, akit ő nagyon szeretne, s akiről az őt 
elhagyó férj viszont hallani sem akar…

Előbb a gondolat

Az előadás azonban nem áll meg az „így 
is, és úgy is lehet” szintjén. A gyakorlati-
lag az erős szövegmondáson kívül szinte 

semmi egyéb színészi eszközzel nem ope-
ráló, franciára ráadásul a rendező által 
fordított darab nagyon „rámegy” a nor-
vég dráma egyik rendkívül fontos ösz-
szetevőjére: arra, hogy a padhoz érkezők 
először azt kommunikálják felénk, nézők 
felé, amit gondolnak, és nem azt, amit ki 
fognak mondani. 

Például a „szomszéd férfi ezt gondolja” 
kezdetű, e mondat többszöri ismétlése 
miatt már-már versnek hangzó monológ-
ból megtudjuk, hogy a férfi soha nem sze-
retett senkit úgy, mint azt a nőt, akit épp 
elhagyott. Az „egy volt feleség gondolja” 
monológ pedig arról szól, hogy mindent 
megtenne annak érdekében, hogy a férje 
visszafogadja őt, mert ő is imádja a volt 
párját. Ám azzal, hogy nem a gondolatai-
kat közlik velünk, hanem a „szomszéd” és 
„a volt feleség beszél” felkiáltással a má-
sikhoz fordulnak, már egészen másfajta 
érzelmeket kommunikálnak egymás felé. 
Az tehát, amit egy-egy szereplő gondol, 
majd pedig amit kimond, köszönővi-
szonyban sincs egymással. Ez arra utal, 
hogy egy emberen belül is csatázhatnak 
egy-egy élethelyzetben a megoldási lehe-
tőségek. 

S ezzel ott is vagyunk a „lét elviselhe-
tetlen könnyűségénél”: hiszen ha egy 
helyzetben így is dönthetek, meg az el-
lenkezőjét is művelhetem, ám az egyikkel 
saját magamnak, a másikkal meg a má-
siknak ártok, akkor már jobb, ha egyiket 
sem teszem. Akkor jobb, ha semmit sem 
csinálok. A nem cselekvés, a tétlenség 
azonban az életösztöneinkkel ellentétes, s 
ha így döntünk, végeredményben a halált 
választjuk, hiszen – halljuk a darabban 
– épp ezek a „mit tegyek?-féle dilemmák 
teszik végül sírba az embert”, ebből lesz 
egy idő után elegünk. Épp ezért nem vé-
letlen, hogy a pad – az egzisztenciálfilo-
zofálás padja – épp egy temető mellett ta-
lálható: ha már nincs remény, s úrrá lesz 
rajtunk a félelem, ide is vezethet az utunk.

Ahogyan Aksle útja is – valószínűsíthe-
tően – ide vezet. Az ő érkeztével erősödik 
fel igazán a temető szerepe a darabban. A 
várva várt fiú ugyanis alighogy megjön, 

azonnal közli is az anyjával és a húgával: 
el fog tűnni egy időre, hogy tisztába jöj-
jön önmagával. Egy kis szünetet akar tar-
tani mindenkivel (a párjával, Daviddal és 
a családtagjaival) való kapcsolatában is. 
S bár az anyja figyelmezteti: „egy anya 
és a fia nem tarthat szünetet”, Aksle már 
döntött: távozik. A kérdés ettől kezdve ott 
lebeg a szereplőkben (és persze a nézők-
ben is): Aksle tényleg csak helyet változ-
tat, vagy öngyilkosságba menekül? 

A kérdés pedig újabb – egyre erőtel-
jesebb és hatásosabb – tükrökben és 
megváltozott díszlet között lebeg to-
vább: a pillanatok alatt Aksle és David 
közös lakásbelsőjévé alakított enteriőr-
ben „egy másik én” képében és hangos 
gondolkodásában megismerjük Aksle 
szerelmének, Davidnak a kialakult hely-
zettel kapcsolatos véleményét (ami Aksle 
gondolatainak tükrözött másik oldala). 
A tükrözést az is aláhúzza, hogy Davidot 
ugyanaz a szereplő testesíti meg, mint 
aki Akslét alakította. Ám az egy emberen 
belüli tükör is tovább működik, hiszen 
az, amit David magában gondol Aksléról 
és az eltűnéséről, közel sem azonos az-
zal, amit a lakásukba érkező barátainak, 
majd az anyjának kommunikál. A kételyt, 
hogy mi lehet Akslével, egy időre David 
anyjának reménye enyhíti. Azé a „másik 
anyáé”, akit – szintén az egymásnak tar-
tott és az egy személyen belül működő 
tükör eklatáns példájaként – megint csak 
az „első anyát” játszó színésznő alakít, ám 
most egy magánéleti krízist átélő asszony 
képében, akinek az egyetlen örömét va-
lóban csak a fia esetlegesen helyrejövő 
boldogsága képezi/képezhetné.

Braunschweig véleménye szerint Lyg-
re darabjában „mindannyian rátalálha-
tunk önmagunkra”. Kiváló rendezése azt 
mutatja, a néző az „így is és úgy is lehet” 
között végig választhat: nincs kimondva 
a „tuti”, hogy egy-egy elénk tárt élethely-
zetben mi a jó döntés. Azzal a szereplővel 
fogunk menni, aki a mi élethelyzetünk-
nek tükröt tart. Míg a mellettünk ülő 
talán a másikkal. Ám mindegyik együtt-
menés adekvát.

2022. december

színház

A csíkrákosi templomtorony déli oldalának felső része

– a párizsi Odéon Színház Az öröm napjai című előadásáról – 

A Kolozsvári Magyar Állami Színház 2022. november 18-a és 27-e között 
Félelem/Remény alcímmel rendezte meg a 8. Interferenciák Nemzetközi 
Színházi Fesztivált. A november 25-én vendégszereplő párizsi Odéon Szín
ház Az öröm napjai című előadása az alcímben megfogalmazott mindkét 
hívószóra reflektált. A dráma szerzője, a norvég Arne Lygre mellbevágó 
szókimondásának és a francia rendező, Stéphane Braunschweig érzé
kenységének találkozása különleges, maradandó élményt eredményezett.

ARNE LYGRE: AZ ÖRÖM NAPJAI 

8. Interferenciák Nemzetközi Színházi Fesztivál – Odéon Színház, Párizs

Rendezte: Stéphane Braunschweig. Játsszák: Virginie Colemyn, Cécile Coustillac, Alexand-
re Pallu, Pierre Plathier, Lamya Regragui Muzio, Chloé Réjon, Grégorie Tachnakian, Jean- 
Philippe Vidal. Díszlet: Odéon Színház díszletépítő műhelye. Közreműködő díszlettervező: 
Alexandre de Dardel. Jelmezek: Thibault Vancraenenbroeck. Világosító: Marion Hewlett. 
Hangmérnök: Xavier Jacquot. Rendezőasszisztens: Clémentine Vignais.



8

IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET

Csíkrákos a Rákos-patak men-
tén, a Középcsíki-medence kijá-
ratánál fekszik. A község fölötti 
magaslaton áll a középkori ere-
detű erődtemplom, mely – bár 
csíkrákosiként van számontartva 
– a ma vele teljesen egybeépült 
Göröcsfalva területén található. 
Csíkrákos az 1332. évi pápai ti-
zedjegyzékben már megjelenik.

A torony és képei

A templom tornyának építési 
idejét egy 2018-as dendrokro-
nológiai kutatás során sikerült 
meghatározni. A Botár István ré-
gész által vezetett dendrolab.ro 
honlapján ez áll: egy „2018-ban 
ismételt helyszíni munka során 
a torony első emeletén, az észa-
ki falban talált fenyőfa építési 
állványból fűrészeltünk szeletet 
(13. minta). A mindössze 36 éves 
minta évgyűrűsorát a 2020-ban 
összeállított csíki középkori luc-
fenyő-kronológia 1463 és 1498 
közé keltezi. Eszerint az állvány 
építéséhez 1498/1499 telén kivá-
gott lucfenyőt használtak fel, ami 
a torony építését a 16. század ele-
jére valószínűsíti.”

Az állványzatfa kivágásának 
ideje (1498/1499 tele) mindenben 
egybevág Keöpeczi Sebestyén Jó-
zsef heraldikus, a Román Király-
ság címerének tervezője megálla-
pításával, aki a torony 
festményeinek készítőjét is meg-
nevezi: „A torony kívül a maga 
egészében festve van. Quaderezés 
s ezek közt rendszertelenül vörös 
festékkel állatok, emberek, égi-
testek tarkállnak a torony falán. E 
festés mesterét is ismerjük, mert 
a templom déli keresztszárnyá-
nak boltozata felett, a fedél alatt, 
nehezen megközelíthető helyen a 
következő vörös festésű minuscu-
lás felírat olvasható: Hoc . opus. 
fecit. petrus. Zabya. Előtte pedig 

 — (1507)” (Keöpeczi 
Sebestyén József: A középkori 
nyugati műveltség legkeletibb 
határai. Erdélyi Tudományos Fü-
zetek, 1921, 19.). (A felirat a 2001–
2004 közötti restaurálás után 
már nem található sehol – szerk. 
megj.) Eszerint a tornyot 1499-
ben vagy utána kezdik építeni, 
1507-ben befejezik, és Zablya Pé-
ter felírja, hogy ezt a munkálatot 
ő végezte.

A kutatók általában csillagá-
szati vonatkozásokat, az állatövi 
csillagképek jeleit látják a torony 
képein. Vannak, akik szerint a 
pogány kori természetkultusz 
termékenységi jegyeire emlé-
keztetnek egyes jelek. Mások a 
magyar ősvallás és hiedelemvi-
lág stilizált ábráit vélik ezekben. 

Keretes írásunkban közöljük 
Vécsey Gyulának erről szóló, 
A csíkrákosi műemlék jelképei 
című írását, amely a Har gita 
Kalendáriumban jelent meg.

Problémás restaurálás

Meglehetősen dilettáns hozzá-
állás vezetett ahhoz, hogy a két-

ezres évek elején végzett, nagy 
károkat okozó restaurálás meg-
történhetett – véli Molnár Attila 
restaurátor, aki még a munkála-
tok közben jelezte a műemlékvé-
delmi hivatalnak, valamint kü-
lönböző fórumokon is felszólalt 
amiatt, hogy nem szakszerűen 
zajlik a torony felújítása, sőt, visz-
szafordíthatatlan és visszanyer-
hetetlen mindaz, ami eltűnik. 

„2003-ban György Attila ba-
rátommal kimentünk a hely-
színre, ahol már javában zajlott 
a munka, fel volt állványozva a 
torony. Felmásztunk, ameddig 
lehetett, körbejártunk min-
dent, és akkor ért az első meg-
döbbentő meglepetés, hogy az 
állványon a járófelület tele volt 
középkori vakolattal. Begyűj-
töttünk több marék vakolatot 
(eredeti faldarabokat). De akkor 
már a legfelső szint úgymond 
restaurálva volt. Ott azonnal ki-
derült, hogy nagy bajok vannak, 
mert egy Plextol nevezetű szin-
tetikus ragasztót használt az el-

követő, ami egy középkori temp-
lomnál eleve nem jöhetne szóba. 
Ezt nagyon kis felületen – pár 
millimétertől néhány centimé-
terig – lehet használni ott, ahol 
a kipergés veszélye fennáll, és 
más anyagokkal nem lehet meg-
oldani. Ez egy vizes diszperzió, 
bediffundál (beleivódik, össze-
keveredik – szerk. megj.) a va-
kolatba. Itt gyakorlatilag átitat-
ták a vakolatot. És lényegében 
véve ez az a brutális cselekedet, 
amit nem lehet megbocsájtani, 
mert attól a pillanattól kezdve 
jelenlegi tudásunkkal, techni-
kánkkal, technológiánkkal és 
anyagainkkal nem tudjuk szét-
választani az eredeti felületet a 

hozzáapplikált felülettől. A má-
sik nagy probléma, hogy – lévén, 
hogy itt egy filmképző anyagról 
beszélünk – úgy hatott, mintha 
műanyag fóliával körbetekerték 
volna az épületet, és innentől 
kezdve a falnak az átjárható-
sága megszűnt. Tehát nem tud 
távozni a pára, lényegében sem-
milyen nedvességtartalom, és 

ez elindít egy kérgesedési folya-
matot. Mivel nem tud távozni a 
pára, ezért mikrorobbanásokat 
hoz létre a felület alatt. Ez szét-
repeszti a műemléket, és idővel 
ledobja magáról” – magyarázta 
Molnár Attila. 

Mint mondta, hiába tiltako-
zott és ellenezte, illetve kérte a 
műemlékvédelmi hivatal akkori 
vezetőjét, hogy állítsák le a rest-
aurálási folyamatot, ez nem tör-
tént meg. Úgy véli, sajnos, meg-
fosztottuk saját magunkat a ma 
látható és létező egyik legkomo-
lyabb történelmi ereklyénktől. 

Kérdésünkre, hogy mit veszí-
tettünk el, kiemelte, hogy a fest-
mények kivitelezése zseniális volt. 

„Olyan szarvasábrázolások vol-
tak, amelyek párjukat ritkítják. 
Olyan könnyed kézzel megrajzolt 
állatfigurák, amelyek nagyon ma-
gas szintűek, és nagyon messze 
járnak attól, amit odapingáltak 
utóbb. Annak idején, amikor Zöld 
Laji vezényletével csíki festőmű-
vészek restaurálták a tornyot a 
hetvenes években, annak ellené-

re, hogy ők nem voltak restaurá-
torok, csontprofibban dolgoztak, 
mint azok, akik utóbb restaurál-
ták. Ugyanis ők nem találgattak, 
csak abba nyúltak bele, amihez 
értettek, és zseniális módon egé-
szítették ki a hiányzó részeket. 
A festett anyag legalább hatvan 
százalékát intakt módon meg 
tudták őrizni, ez utóbb teljesen 
odaveszett. Ma ezek az ábrázolá-
sok nem is látszanak” – hangsú-
lyozta Molnár Attila. Hozzátette, 
az ábrázolásokból kiindulva úgy 
gondolja, hogy itt valamikor egy 
magas szintű tudásközpont, tál-
tosközpont lehetett. Itt nemcsak 
ábrázolások voltak, hanem pik-
togramok is, azaz képírás. „Sze-

rintem ez a torony jóval régebbi, 
mint maga a templom. Visszada-
tálnám az 500-as, 600-as évekre, 
de itt már kezdünk ingoványos-
ban járni. Például ott van a hal 
ábrázolása. A falon látható hal 
nem él, mert fel van fordulva, és 
adja magát, hogy a halálról van 
szó. De ez csak egy jelenet. Ez 
valamilyen módon fentről lefele 
olvasható történet kellett legyen 
valamikor. De én sem láttam ab-
ban az állapotában, mert akkor 
már szinte a fele le volt kenve.”

Arra is kitért, hogy a 2000-es 
évek elején látott egy alaprajzot 
a templomról, és felfigyelt arra, 
hogy a toronynak a templomhoz 
képest van egy enyhe eltérési 
szöge. „Erről nekem beugrott 
Giottónak egy festménye, ahol 
Krisztus a kereszten elbólint. 
Giotto sem azt festette meg, 
hogy Jézus meghalt, hanem azt 
a bizonyos pillanatot, amikor 
élet és halál között vagy. 

Folytatás 9. oldalon

2022. december

A CSÍKRÁKOSI ERŐDTEMPLOM TORNYA Bálint Tamás, Péter Beáta

A csíkrákosi templomtorony nyugati oldala az 1970-es évek elején és ma. Benkő Károly (1853) szerint „a nyugoti oldalán Jupiter van kicsinálva két kezeiben menyköveket szórva” – Jupiter mára eltűnt

képzőművészet

A csíkrákosi-göröcsfalvi római katolikus erődtemplom a 
bástyaszerű tornyán lévő rejtélyes ábrázolásokról vált hí
ressé. A négyzetes kockákba osztott, figurákkal díszített 
festménysorozaton állatok, emberek, égitestek, különféle 
jelek tűnnek fel, amelyek értelme mindmáig megfejtetlen. 
A toronyhoz kapcsolódik egy friss botrány is: a 2001–2004 
között végzett szakszerűtlen restaurálás következményeit 
csak most sikerült nagyjából felszámolni.

A csíkrákosi templom nyugati oldala
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képzőművészet
Folytatás a 8. oldalról

Ez a rákosi templomnál mindig 
visszatérő motívum mind a képi 
anyagban, mind a hangulatá-
ban. Van benne egy ilyen titok: 
a lét-nemlét, az élő és a halott, a 
szellemvilág és a való világ kö-
zött. Valahol ezen az úton lehetne 
elindulni a megfejtésben. Ma szá-
momra nem az a legfontosabb, 
hogy ki tette ezt a szörnyűséget, 
hanem az, hogy hasonló még egy-
szer ne történhessen meg.” 

A restaurátor felhívta a fi-
gyelmet, hogy kiemelt műemlé-
keknél bárki szóvivője lehet egy 
ilyen ügynek, és – noha sokan 
támadták emiatt – ma is szót 
emelne a pusztítás ellen.

Értékmentő beavatkozást
javasolnak

 
2013-ban a válság kezelésére 
összeült egy szakmai csoport, 
amelynek Búzás Árpád plébá-
nos, Császár Attila polgármes-
ter, Molnár Attila restaurátor, 
Albert Homonnai Márton épí-
tész, műemléki szakmérnök és 
Tövissi Zsolt építész, műemléki 
szakmérnök voltak a tagjai. 

A Tövissi Zsolt építész által 
készített jegyzőkönyv először is 
rögzíti a 2001–2004 közti, Seres 
László magyarországi restaurátor 
vezetésével végzett restaurálás 
kivitelezőinek, valamint magyar-
országi szakértőinek véle mé nyét: 
„az adottságokhoz iga zítva tör-
tént a konzerváló beavatkozás, 
valamint az esztétikai helyreál-
lítás módja és mértéke... Fegyel-
mezett eljárás, hogy retust al-
kalmaztak a fennmaradt eredeti 
festések esetében, míg a hiányok-
nál rekonstrukciós jellegű ki-
egészítést lazúrosan, egy fokkal 
világosabb tónust alkalmazva. 
Természetesen a romlás jellegé-
ből adódóan a hiányzó részek 
túlsúlyba kerültek, ezért összha-
tásuk is erőteljesebb...” (Szentki-
rályi M., 2005)

A következőkben viszont a 
szakmai csoport megállapítja, 
hogy „ennyi év után sajnálatos 
meghibásodások tapasztalha-
tók az északi, illetve a nyugati 
oldalon, úgymint nagymértékű 
vakolatleválás, megújult felüle-
ti algásodás, és nem utolsósor-
ban továbbra is bántó a hiteles 
történeti falképanyag végzetes 
eltakarása.”

Szintén a jegyzőkönyvből tud-
juk, hogy a válság kezelésére 
megtartott, 2013. július 16-ai 
szemrevételezés nyomán a szak-
mai csoport tagjai a következő 
épületkárokat tapasztalták: 
l a vakolatok nagyfelületű kér-

gesedése, táskásodása, helyen-
kénti leválása,
l az eredeti falképek teljes 

pusztulásának veszélye,
l vakolatleválások az északi és 

nyugati oldalon,
l tömítetlen vakolatfelület, 

cementes vakolatfelületek, vako-
latmezők táskásodó felületekkel,
l biológiai károsodás, algáso-

dás, mohásodás,

l művészettörténeti és eszté-
tikai veszteségek, korábbi felira-
tok eltűnése,
l a történeti falképanyag har-

sány lazúr alá rejtése,
l az eredeti rétegeket átha-

totta a Plextol, mely ily módon 
összetapasztotta a „szépítő” be-
avatkozást a hiteles történetivel,
l a hitelességet kompromittá-

ló, hipotézisen alapuló zoomorf 
falkép-kiegészítések.

Kimondták az értékmentő 
beavatkozás szükségességét, 
annak két lépcsőfokát vázol-
ták: az első cél a további ká-
rosodás megállítása, a máso-
dik az esztétikai helyreállítás 
következményeinek felszámo-
lása. A jegyzőkönyvben ez 
szerepel: „az első mállások 
szegélyezését és a fal vizesedé-
sét megakadályozó lépéseket 
elengedhetetlenül fontosnak 
tartjuk a további károk meg-

állítására. Ezzel párhuzamo-
san feltétlenül el kell végezni 
a torony kutatását. A jelenleg 
szerencsétlenül megszilárdí-
tott, csekély páraáteresztő ké-
pességű külső filmréteg, mely 
a történeti falképanyagot elta-
karja, károsan felgyorsítja az 
egyébként évszázados lassú-
ságú sóképződést, mely a leg-
főbb károsítóként a gyengébb 
megtartású, de az értékes fal-
képanyagot hordozó vakolat 
további lemállásához vezet.” 

Hangsúlyozták, hogy a  rossz 
munka szerzőinek felelőssége 
meghatározható. Ők (a kivitele-
zők) a műemlék átvételénél egy 
leromlott állapotú, ám minden 
tekintetében hiteles állagú épü-
letet vettek át, és ennek az el-
lenkezőjét adták vissza. A fent 
említett tényből fakadóan, a 
közösség erre a hiteles állapotra 
tart igényt.

Sikeres visszaállítás

2018-ban a község polgármeste-
re Czimbalmos Attila festő-res-
taurátort kérte fel a visszaállítás 
vezetésére. A felkérést számos 
egyeztetés, a tervek kidolgozása, 
valamint a költséges visszafordí-
tó munkához szükséges források 
megszerzése követte. 

2020-ban sikerült nekifogni a 
munkálatoknak. Mára a Teleki 
László Alapítvány támogatásá-
val és a helyiek összefogásával 
nem csupán a torony restaurálá-
sa valósult meg, hanem a temp-
lomhajó és a szentély felújítása 
mellett az épületegyüttes vízel-
vezetését is sikerült megoldani. 

Czimbalmos elmondása sze-
rint nem egy szokványos káro-
sodás kijavításáról volt szó: a 
korábbi beavatkozások nyomán 
egy hatványozott problémahal-
maz tárult eléjük. Többek között 

megemlíti, hogy a 2001–2004 
közötti restauráláskor olyan kép-
részletek is felfestésre kerültek, 
amelyek nem is biztos, hogy ere-
detileg ott voltak, vagy hogy úgy 
voltak megalkotva, míg más rész-
letek ezzel szemben elpusztultak. 
Szerencse a szerencsétlenségben, 
hogy néhány esetben a frissebb 
réteg azóta megkopott, és alatta 
az eredeti festékrétegek halvá-
nyan láthatóvá váltak.

Czimbalmos Attila vezetésével 
a templomtornyon dolgozó csapat 
igyekezett a retusaikat visszafo-
gottan, halványabb színben, az 
eredetiben megmaradt ábrákhoz 
képest jól elkülöníthetően megva-
lósítani. Ezzel egyszerre sikerült 
tiszteletben tartani az eredeti fe-
lületeket, és értelmezhetővé, lát-
hatóvá tenni azokat az ábrázolá-
sokat, amelyeknek köszönhetően 
ez a különleges műemlékünk eny-
nyire híressé és közkedveltté vált.

VÉCSEY GYULA: A CSÍKRÁKOSI MŰEMLÉK JELKÉPEI

Az idősebbek még emlékeznek arra, hogy régebben a naptárak hó-
nap nevei mellett ott szerepelt régies elnevezésük is, így pl. Rák hava, 
Kos hava, Oroszlán hava, Szűz hava stb. A Zodiákus-Állatövi csillagké-
pek magyar megnevezései ezek, és azt fejezték ki, hogy az illető hó-
napban melyik csillagkép az uralkodó. A csíkrákosi templom tornya, 
mely az egyik legrégibb építészeti emlékünk (XI-XII. század), nemcsak 
ezeket, hanem a természetkultusz pogánykori emlékeit is megőrizte. 
  A csíkrákosi templom tornyán valós ábrázolás formájában maradtak meg a 
Zodiákus jelei. A jelképeket vöröses színben, bekarcolt körvonallal freskósze-
rűleg festették a torony oldalára, az évszázadok viharai és zivatarai azonban 
nagyon lekoptatták ezeket. Leggazdagabb a déli oldal, majd a nyugati, míg 
az északin csak egyetlen jelképet találunk. Ez egyedülálló a maga nemében. 
  A torony déli oldalán legfelül találjuk a Nap és Hold képet (mely egyúttal a 
székelyek címereleme is). A napkörbe egy hatágú csillagszerű jelkép van be-
írva (a kettősség yang-yin típusú szimbolikával kifejezett jelképe vagy a férfi 
princípium jelképe, kifelé csúcsokkal ábrázolt formában). Mellettük találjuk 
az Ikrek, majd ez alatt a Vízöntő csillagképének asztrológiai ábrázolását.  
  A Nap és Hold jelképei alatt ott van a kiegyensúlyozó mozdulattal ábrázolt 
Mérleg csillagkép asztrológiai szimbóluma. A visszafordított fejű őzsuta áb-
rája a női termékenység jelképe, míg a Nyilas jelképe a száguldó lovon ábrá-
zolja az íjász alakját. Már csak a nyereg helye látható a lovon, az idők folya-

mán az alak megsérült (egyébként az európai szokásos valós ábrázolási mód 
inkább egy térdeplő íjász). A Rák és Halak (két egymásután úszó hallal ábrá-
zolva) mellett két kéz figurája is látható, a kifejezés formája szerint az adó és 
elfogadó életelv jelképei. A déli oldalt két háromszögékítményes, női és férfi 
princípiumot kifejező jelkép zárja be, ahol a csúcsokkal kifelé rajzolt három-
szögek a férfi, míg a befele rajzolt a női princípiumot, életelvet jelképezik. 
  A nyugati oldalon már kevesebb jelképet találunk. Egy kecskebak figu-
rája a férfi termékenységet jelképezi, a Kos asztrológiai jegyét, szintén a 
szokásostól eltérő módon, hiszen egy anyajuh ábrázolja, mely a régi mat-
riarchátus, anyajogú társadalomra utal. Két, ellentétes pozícióban úszó 
hal is megjelenik (yang-yin), majd egy toronyrés mellett megismétlődik 
a férfi és női életelv háromszögékítményes napkörbe írt jelképe, majd-
nem sértetlen állapotban. A Skorpió csillagkép asztrológiai jegyét a Kí-
gyók csillagképének jelképe erősíti, mely szintén különleges együttállá-
si ábrázolási mód, de megtaláljuk a zergebak figurális jelképét is. A Szűz 
csillagkép jegye kettőzött figurális megoldással szerepel (egy fiatal lány 
kézenfogva vezet egy leánykát), majd a Rák csillagkép is megismétlődik. 
  A hiányzó tizenkettedik Zodiákus jegyet, a Bikát az északi oldalon találjuk 
meg, stilizált szarvastehénnel ábrázolva, előtte pálmalevél formájú életfával, 
mely déli eredetére utal. A páratlan műemlék, mely a múltban s a jelenben 
is sok idelátogató figyelmét magára vonta, a folyamatban levő restaurálás 
után az egyik legérdekesebb idegenforgalmi látványosságunk lesz.

(Hargita Kalendárium, 1974, 148–149.)

A csíkrákosi templomtorony déli oldala az 1970-es évek elején és ma
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– Turbolya, légy szíves, ne böködjél már a bajuszod 
végével, szeretnék aludni – motyogta Zsázsa félá-
lomban manópárjának a puha sásnyoszolyán, a me-
leg lapulevél-dunnák alatt.

– Szóval szerinted túl hegyes a bajszom, Zsázsa? 
– kérdezte sértődötten Turbolya, aki eddig szintén 
félig aludt, de mert olyan volt a természete, hogy a 
sértődéstől teljesen föl szokott ébredni, most is ez 
történt. Zsázsa meg se hallotta, és már újra álomba 
motyogta volna magát, de Turbolya nem hagyta any-
nyiban a dolgot:

– Szóval túl hegyes a bajszom? Hát tudod mit? 
Akkor megyek, és levágom! Hallod? Le bizony! 
Sőt, még a szakállamat is levágom, aztán kiakasz-
tom az ablakba légycsalogatónak! Akkor majd 
örülni fogsz, he?

– Prrr-pityipúúú – hortyikált erre Zsázsa édes 
álmában.

– Mi az, hogy prrr-pityipúúú? Jól megsértesz, 
aztán hortyikálsz tovább, mintha manó se történt 
volna? Hát manóba se veszel engem? Na, majd lesz 
nemulass mindjárt, mert direkt fölkelek, és nem tu-
dom, mit csinálok, de az kellemetlen lesz! Hallod? Te 
megsértés után hortyikálva pláne megsértő kutya-
füle, te! – hadarta Turbolya egyre hangosabban.

– Hú! Fölébredtem! Kipattant a szemem! De mi-
ért? Mi a baj, Turbolya? – kérdezte riadtan Zsázsa.

– Mi az, hogy miért? Hát te nem is figyeltél arra, 
amit eddig mondtam, amiért, és amivel, és aho-
gyan, végzetesen és numizmatikusan megsértet-
tél? – pörölt mérgesen Turbolya.

– De manócskám, a numizmata érmegyűjtőt je-
lent, nem? Ez most hogy jön ide, de tényleg? Hiszen 
nekünk nincsenek is érméink... – motyogta erre 
Zsázsa, próbálva közben visszatérni álmai békés bi-
rodalmába.

– Te csak ne manócskázzál itt nekem! Ha tudnád, 
hogy fáj a szívem, mikor így elbagatellizálod az ér-
zelmi életünket! – fokozta a feszültséget Turbolya. 
De erre már aztán Zsázsa is fölriadt úgy igazándiból, 
meg is mérgesedett szintén, és máskor oly szelíd kis 
lelkét elöntötte a getva, a katyvasz, meg a rittyó, s így 
förmedt rá kedvesére:

– Most kezdjél el nagyon gyorsan békén hagyni 
engem a zöldségeiddel, Turbolya, jó lesz-e? Em-
lékszem, ismertem előtted egy fikuszt, egy parlagi 
kaktuszt, meg egy éjmanót, azok is mindig ilyen 
hányaveti frikkfrakkokkal kezdtek el érzelmesked-
ni minden piszlicsáré bagatellből kifolyólag. Rette-
netesen untat és idegesít az ilyesmi, és a lelkivilá-
gomat is rosszul érinti, szóval nem szeretnék erről 
többet beszélni, ha jól értem, igaz?

– Ne hasonlítgassál engem, legyél már olyan 
kedves, mindenféle széltalálta, szerencsétlen, pos-
ványos lelkületű régi ismeretségeidhez! – vágott 
vissza dacos lélekkel Turbolya, majd így folytatta:

– Hiszen egészen biztos lehetsz abban, hogy soha 
senki nem szeretett téged olyan áhítatosan tiszta, 

önzetlenül merész és büszkén levendulaszagú szere-
lemmel, mint én, akit folyamatosan sértegetsz ezek-
kel a kellemetlen, posványos szellemi mélységekbe 
rántó és mindenféle dolgokkal!

Zsázsa erre aztán határozottan fölült az ágyban, 
szétborzolta összeborzolt haját, és olyan komolyan 
nézett Turbolyára, hogy attól minden eleven és holt 
dolog a világon, aki, vagy ami történetesen nem 
Turbolya azonnal összeaszalta volna magát, és az-
tán nagyon halkan így szólt:

– Ide figyelj, én nagyon szeretlek. De ha ezt fogod 
csinálni rendszeresen, akkor egyfolytában idege-
sek és boldogtalanok leszünk. És én így nem aka-
rok élni. Úgyhogy nem biztos, hogy szerintem van 
ennek így értelme, hogy mi ketten egy forrásból 
igyunk ezután.

Turbolya erre nem mondott semmit, csak szintén 
nagyon komolyan és hosszan nézett Zsázsára. Töb-
bek között azért is szerelmesek ők egymásba, mert 
olyan hasonlóan tudtak nézni. És nemcsak ilyenkor, 
hanem akkor is, ha éppen boldogok, de sajnos most 
nem így állt a dolog.

Aztán Turbolya szó nélkül föl állt, és pakolni kez-
dett, Zsázsa pedig szintén szó nélkül nézett tovább.

– A zellerszárakat meg a bambuszrudakat itt 
hagyom, együtt ültettük őket, egyikünk sem dol-
gozott rajtuk többet, mint a másik. Meg hát ne-
ked jobban is jönnek itt, mint ahová én megyek. 
A műhelyt meg majd kipakolom valamikor. Majd 
elkérem a kucsmagombáéktól a gyökérkordét, arra 
fölfér minden holmim – mondta hosszú, néma ma-
tatás után Turbolya.

– Jól van, köszönöm. Azért egyél valamit… van a 
kamrában csalánlekvár meg kenyér – felelte csüg-
gedten Zsázsa.

– Nincs nekem most étvágyam. Jobb, ha me-
gyek! Vigyázz magadra. Majd üzenek a széllel.

– Vigyázz magadra te is!
Azzal Turbolya vette a hosszabbik sétabotját, az 

okosabbik kalapját meg a nagyobbik tarisznyáját, 
és olyan halkan lépett ki az otthonukból, ahogy 
csak a nagyon-nagyon szomorú manók tudnak.

Kisvártatva régi barátaival, Gévagombával 
meg Vándorkagylóval ivott a Pocsolyaparti Sem-
misztőben. 

Bókológyömbérgyökér-gyöktörzspárlatot ittak. Ez 
volt minden erdei kocsmák legszigorúbb itala, és di-
rekt azért volt ilyen szép, bonyolult neve, mert ősi szo-
kás szerint csak addig ihatta az erdőlakó, ameddig ki 
tudta mondani. Időnként persze előfordult, hogy va-
lakit elkapott a virtus, és megszegte a hagyományt. 
Az így pórul jártak általában hetekig feküdtek, és egy 
évig csak langyos kamillateát ihattak, valamint egy 
életre megtanulták tisztelni az erős párlatokat. És 
mindenki ismeri annak az ugróvillásnak a történe-
tét, aki egyszer úgy bebókológyömbérgyökér-gyök-
törzspárlatozott, hogy akkorát ugrott tőle, hogy nem 
tudott visszaesni a földre, és elvitte a déli szél...

MESE ARRÓL, HOGYAN KELL KIBÉKÜLNI
Juhász Kristóf 

novella
Gere Nóra Éva

Nagyanyám szelleme

Csillagrobbanás

Boldog dinoszaurusz

Nagyanyám szelleme
az előszobában,
a tükör mögött lakik.
Minden nap
kirúzsozza a száját,
leány korában levágott copfjai
a nyaka körül,
mint boát,
hátradobja,
és Adyt szaval.

Magunkra kell-e venni
a letett konyhakötényt?
Anyám negyvenkilenc évesen
kezdett jól főzni,
azután, hogy
eltemettük nagyanyámat.

De a halála csillagrobbanás volt,
a közeli bolygók
mind belezuhantak
a semmibe:
nagyapám, anyám,
a vasárnapi ebédek,
és József Attila-idézetek.

Tegnap a James Webb
űrtávcső
lefényképezte a múltat.
A világegyetem
négy egész hat tized milliárd
évvel ezelőtti
állapotát.
Minden milliméter
egy galaxis,
minden pixel
egy égitest.

vers

Ezen a képen
anyu még minden
lehetne.
Gázbolygó, üstökös,
nitrogénatom.
Itt még megvan
az esélye
nem akkor és nem oda,
nem embernek születni.
Dinoszaurusznak inkább.
Madárnak.
Vagy fának,
mindig is az akart lenni.

Anyám nyakára ül,

valamit az ételbe szór.

Táncdalokat énekel,

míg mi mosolyba

dermedt arccal

esszük a levest.

Majd meghajol,

mi tapsolunk.

1–2. kép. A torony felirata még lát-
szik az 1970-es évek elején, Vécsey 
Gyula felvételén. Az Ughy István által 
vezetett restaurálás során tűnt el. A fel-
irat ugyanazon Zablya Péter munkája 
lehet, aki a templomban levő feliratot 
is készítette (3–4. kép). A baloldali jelek 
feloldása: 50 (szünetjel) 7, azaz 507

3–4. kép. A templom déli kereszt-
szárnyának boltozata felett, a fedél 
alatt, nehezen megközelíthető helyen 
gót minuszkulás felirat volt olvasható 
még 1921-ben is: 1507. Hoc . opus. fe-
cit. petrus. Zabya (Orbán Balázs rajza, 
Keöpeczi Sebestyén József megfejtése). 
A felirat mára eltűnt

1. A toronyfalról kinagyított felirat

2. A torony

3. A számokat tartalmazó gót betűs felirat a templom keresztszárnya alatt

4. A Zablya Péter nevét tartalmazó gót betűs felirat a templom keresztszárnya alatt
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EMBERSZIGET Csinta Samu

2022. december

Tágra nyílt égszínkék szemekkel, tiszta 
tekintettel ül a padon, előtte járókeret, 
amely elsőre amolyan öltözékkiegészítő be-
nyomását kelti, hiszen a taxi érkezésének 
hírére régi reflexek állítják talpra. De csak 
egy pillanatra, mert lábai, egyensúlyköz-
pontja szinte rögtön cserben hagyják, bi-
zony jó, hogy előtte a kapaszkodó. Ott ül a 
padon, derűsen szemlélődik, mint aki már 
mindent látott, és tisztában van vele: ezt a 
világot csak derűsen, megbocsátóan sza-
bad kezelni, hiszen olyan, amilyen, jobbat 
aligha lehet várni tőle. Az ember már-már 
melléje ülne, talán csak úgy hallgatni a be-
lőle áradó mosolygó, szótlan optimizmust, 
talán meg is kérdezni tőle a titkot: hogyan 
lehet ilyen szépen, derűsen megöregedni? 
Hiszen annyi keserves, fájdalommal, szen-
vedéssel terhelt öreget látni, akiket nem kí-
mélt az idő. Vonszolják magukat a szó tény-
leges és átvitt értelmében egyaránt, mint 
akik már nem hisznek abban, hogy valaha 
is meghallhatják az éteri hangot, amely – 
Weöres Sándorral szólva – azt mondja: no 
gyere, tedd le.

Az idősotthon társadalma amúgy az élet-
kor diktálta kézifékes fokozatban is nyüzs-
gő hangyaboly benyomását kelti. A hajdan 
harsányak ma is hangosak, a félénkek min-
den és mindenki elől kitérve csoszognak 
papucsukban, a „kapitányok” változatlanul 
rajtuk élik ki diktátorhajlamaikat: gyere 
már, meddig várjak rád, hogy gomboltad 
be azt a lajbit, megint vékony zoknit húztál, 
aztán főzhetem neked a teát. Az udvarlós 
típusú férfiak ma is szükségét érzik, hogy 
valamennyi szembe jövő nőnek tegyék a 
szépet, poros bókok hangzanak el, az asz-
szisztensnő rutinosan válaszolgat a vadá-
szösztön eme kései megnyilvánulásaira.

A hajdani elegancia egyre kopó jegyeit 
magán hordozó, összetöpörödött bácsi ke-
resi az előtérben az újságot, látszik rajta, 
tudatában az olvasás változatlanul az ebéd 
utáni szieszta része. Miután nem találja 
az aznapi lapot, beletörődve emel le egyet 
a halom tetejéről, szinte mindegy, mit, a 
mindennapokhoz kell a betű. A délelőtti 
kézműves foglalkozások során is az első 
sorban ül, lelkesen hajtogatja a papírlapo-
kat, mártogatja az ecsetet a vízfestékbe, 

őszinte, gyermeki örömmel könyveli el az 
érkező dicséretet. Élete társa kedves, mo-
solygó hölgy, régről beágyazódott gesztu-
sokkal, mondatokkal igyekszik irányítani 
emberét, aki azért picit lázad, gyönyörűen 
süt a nap, mondja, inkább melegedik még 
egy keveset az udvaron. Az ajtó előtt aztán 
nagyobbat nyújtózkodik, mint amennyit 
megroppant csigolyái engednének, ijedten 
néz körül, vajon észrevette-e valaki fájdal-
mas fintorba torkolló nyújtózkodását.

A nyugalmazott színésznőt itt is kisebb 
udvartartás veszi körül, mindenki sütké-
rezne egy keveset a primadonnának járó 
fényben. A város egykori futballistaked-
vencét több mint fél évszázaddal ezelőtti 
meccsekről kérdezik, gólokról, vélt bun-
dákról, mert sosem késő kicsit bennfen-
tessé válni az élet nagy dolgaiban. Közben 
megy a néha gonoszkodó piszkálódás, 
az időlegesen beköltöztetett otthonlakót 
„nyugtatgatják”: majd meglátod, itt fe-
lejtenek téged is, mint… – és érkeznek az 
örök történetek a gyermekek, hozzátarto-
zók hálátlanságáról, a magából kifordult 
világról.

A tiszta tekintetű hölgy azúrkék víztükör 
által övezett szigetként látszik kiemelked-
ni a mindennapok néha piszkos tajtékot 
vető áradatából. Egyenes tartással üldö-
gél, néha visszamosolyog az őt nyugtatga-
tó gondozóra, miszerint öt perc múlva itt a 
taxi. Érzem, meg kell ismerkednem vele, 
melléje ülök hát, és a percekkel ezelőtt 
befejeződött ebéd felől érdeklődöm. Rám 
néz szótlanul, szinte titokzatosan moso-
lyog. Imponálónak érzem a diszkréciót, 
amellyel a talán nem kifogástalan ebédet 
nem hajlandó minősíteni. Van ilyen, mert 
hát többnyire finom a nagyobb mennyi-
ségben főtt étel, de néha bizonyára mel-
lé is lehet fogni vele, nyugtázom kettőnk 
néma párbeszédét. 

Megérkezik az autó, a hölgy „felpattan”, 
majd a járókeret és egy gondozó segítsé-
gével távozik. Helyére rögtön lehuppan 
egy társ, és szinte konspiratív módon 
súgja a fülembe: már arra sem emlékszik, 
mit evett. Kint elindul a taxi, fedélzetén 
egy azúrkék, immár egyre messzebb sod-
ródó emberszigettel.

tárcaműfordítás

Ismét a halál
(Death Again)

Ne váljunk érzelgőssé vagy komorrá, ha a halálról van szó. 
Igazából ez a legegyedibb cselekedetünk a születéssel együtt.
Gondoljunk rá úgy, mintha reggelit készítenénk, hisz
pont annyira hétköznapi. Beletörsz két tojást egy edénybe,
vagy egy edényt két tojásba. Belecsusszansz a koporsóba,
amikor a nedveket már lecsapolták, vagy még jobb,
a tűzbe csusszansz. Persze egy picit nehéz elfogadni
az utolsó csókod, utolsó italod, az utolsó étkezésed, 
amit a halálraítéltek egészen pontosan meg szoktak
határozni, mit kérnek, mintha mondjuk, Istentől 
kapnák azt a sajtburgert. Pár szerelmünk talán 
elsuhan lelki szemeik előtt, de valójában az egész
egy békésen szunnyadó tó a hajnal küszöbén,
miközben köd száll fel, és egy magányos őrült szólongat,
és mozdulatlanul bámulod az áttetsző vizet.
Ismét csak annyit fogunk tudni, mint gyerekként,
amennyit tudnunk hivatott, hogy a víz hideg
és mély, és hogy a nap csak a felszínt melegíti.

Élet
(Life)

Már nem vagyok szakavatottja az életnek.
Néha mikor felébredek, rá sem ismerek.
A házak, autók, a bútorok, a könyvek mind csak 
derengenek, míg a fák, a madarak és a lovak 
tisztán kivehetők. Ugyanakkor értem a régi 
idők különféle zenéjét – a 19. század előttieket.
Vajon hol voltam mindez idő alatt?
A vonat ablakából számolom a virágokat
Sevilla és Granada között, meg a bikákat és az olajfákat.
Nem tudtam Lorca szobájában aludni, mert kísértetjárta.
Még az üveg bor is lidércessé vált, amit vittem.
Spanyolország nem heverte ki meggyilkolását. 
Éjszakái tele vannak a halál vörös fogával. 
Sokan voltak, aki követték. Nem tudsz számolni
fent is, lent is, egyszerre madarakat és virágokat.

Larsonék holstein bikája
(Larson’s Holstein Bull)

A halál bennünk várakozik, hogy egy ajtó kinyíljon.
Türelmes, mint egy döglött macska.
A halál egy húsvér ajtókilincs.
A halál az az angyali tanyai lány,
akit felöklelt a bika iskolából
hazafelé jövet, amikor rövidítésképpen
átvágott a legelőn. Hetedik osztályba járt,
de se írni, se olvasni nem tudott. Nem volt már szűz.
„Gyengeelméjű”, mind így beszéltünk róla. 
Májusban történt, amikor nyílik az orgona,
és hullanak a csillagok.
Hatvan éve itt lakik az emlékezetemben. 
A halál mindent elrabol, kivéve a történeteinket.

Dimény H. Árpád fordításai

JIM HARRISON
(1937. DECEMBER 11. – 2016. MÁRCIUS 26.)

Az amerikai költő és író a Michigan 
állambeli Graylingben született. 
Tizenkét regénye és kilenc novel
láskötete jelent meg, ezenkívül 
emlékiratokat, gasztromemoárt, 
gyermekirodalmat és forgatóköny
veket is írt, de mindenekelőtt köl
tőnek tartotta magát, haláláig 18 

verseskötete jelent meg. Legismer
tebb munkája a Legends of Fall (Az 
ősz legendái) című regénye, amit 
A szenvedélyek viharában címmel 
filmesítettek meg, és világsiker 
lett. Számos nyelvre lefordították 
műveit, magyarul korábban nem 
jelent meg nyomtatásban verse.

Húsvét 2008
(Easter 2008)

A tudósok úgy tartják, a halál folyékony. 
Belépünk a vizek világába, miután elenged-
jük az irányítást, ami nem is volt a mienk. 
Zene szól majd, mint mikor távoli motor-
csónak hangját halljuk a víz alól, úszás 
közben. Az erre vonatkozó megállapítások 
zavarba ejtők, de a víz egyszerűen csak 
önmagává mossa a zenét. Mivel nem lesz 
fülünk és szájunk, megkönnyebbülés lesz 
feladni a nyelvet, érezni a fölöttünk szálló 
madarat anélkül, hogy mondanánk, madár, 
és hallanánk fáradhatatlan vérünket fel és 
alá pumpálni. Nincs szükségünk fülekre 
észlelni az átsuhanó bolygókat, vagy a hol-
takat, akik már rég eldöntötték, hogy sem-
mi mást nem érdemes mondani, csak di-
csőség, azért, hogy részesei lehetnek annak 
a világnak, melyet szolgájaként otthonnak 
nevezünk. Amikor Krisztus kiemelkedett a 
vízből, csak csodálkozott az isteneken, aki-
ket rég maga mögött hagyott, amikor visz-
szatért negyven nap után a pusztából.

Költözés
(Moving)

Nem azok, akik itt éltek és elmentek,
hanem amit hátrahagytak: egy megtépázott seprű,
üres vállfák, egy játékbaba lábai, 
a birtoklási vágyunk tévedései,
hogy emlékeztessenek önmagunkra;
ha nincs alkohol vagy hit, 
az unalom omlasztja a falakat,
de bármilyen új mámor megerősítheti azokat, 
egy kéjsóhaj, kis cirógatás,
párnába fojtott kacarászás;
ajándékként hagyjuk magunk mögött 
a hétszobányi levegőjét az egykor 
katedrálisnak hitt háznak,
képzelt fenevadakkal ablakai előtt,
és egy nő keserű bánatát, alálógatva a mennyezetből,
mint valami látványosságot.
Végül mégis itt vagyok, egyre többször találom
magam megüresedett sivárságban,
a sötétben állok, háttal egy ablaknak, 
és a ház hajóként siklik velem a múltba,
vissza, egyre mélyebbre, annak az esztendőnek a
sötétjébe, amikor mindez megtörtént.
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Sántha Attila

Heydte báró a következő nyilatkozatot 
teszi Deák Imre fordításában (most csak 
a lokalizáláshoz szükséges részt idézem):

„Azonnal, mihelyt a fölkelősereg ma-
radványai a bekövetkezett lovassági ro-
ham után a július 31-én Segesvár mellett 
vívott ütközetben Héjjasfalva felé mene-
kültek, kozákrajok keltek át Fejér
egyházán és Fejéregyháza fölött a 
Küküllőn, és ily módon elvágták 
nagyon sok menekülőnek az útját, 
akiket mindjárt le is kaszaboltak. 
(übersetzten Kosakenschwärmer in und 
oberhalb Weißkirchen die Kokel und 
schnitten so sehr vielen Flüchtigen, die 
auch gleich zusammengehauen wurden, 
den Weg ab.2)

Én, az országúton lovagolva, a ko
zákok után siettem, amikor közvet
lenül a szökőkútnál Fejéregyháza 
és Héjjasfalva között [láttam], egy 
leszúrt felkelőtiszt mellett (Ich eil-
te, auf der Landstraße herreitend, die 
Kosaken einzuholen, als ich knapp an 
dem Springbrunnen zwischen Weißkir-
chen und Teufelsdorf neben einem ers-
tochenen Insurgenten-Offizier), ki már a 
nadrágjáig le volt vetkeztetve (…) (Mikes 
1930, 270)

A Deák Imre-féle fordításból egyálta-
lán nem az tűnik ki, hogy a kozákrajok 
mindannyian a Küküllő túlsó, azaz jobb 
oldaláról jöttek át a folyón. A szabatos 
fordítás pedig az lenne, hogy a kozák-
rajok mind a folyó túlsó oldaláról jöttek 
át (ahogy Vajda György Mihály fordítja: 
„kozákrajok keltek át Fehéregyházánál 
és fölötte a Küküllőn”3).

Ez azt jelenti, a kozákok két helyen 
keltek át a folyón: egyik részük átgázolt 
ott, ahol a folyó érinti a falut (azaz 
Fehéregyházánál), a másik részük a 
folyó fennebbi részén: itt van egy átkelé-
si hely, a búni híd. E hidat bevenni gyer-
mekjáték volt, mert az azt védő Bernard 
százados ukmukfukk eltűnt a csatatérről, 
kisszámú, egy kilométer hosszan elszórt 
újonccsapata pedig vezető nélkül nem tu-
dott ellenállást kifejteni.4

Heydte a kozákok után megy, eszerint a 
Küküllő jobb oldalán (nem azon az olda-
lon, amelyen Fehéregyháza van, s ahová 
eddig mindenki tette az útját): ez az út az 
I. katonai felmérés (1763–1787) térképe 
szerint Segesvárról indul, Kisbún és az 
északabbra fekvő Nagybún között halad 
el, majd Sárdba ér, ahonnan bele lehet 
csatlakozni a Segesvár–Udvarhely or-
szágútba. Sárddal átellenben, a folyó bal 
partján Héjjasfalva van, ahová egy hídon 
lehet átjutni. 

Landstraße = vidéki út
(Heydte szóhasználatában)

Heydte azt mondja, a Landstraßén lovagol, 
amit Deák Imre országútként fordít, és emi-
att mindenki a Segesvár–Székely udvarhely 
közti, akkori és mai országútra gondol. 

Nézzük, mit jelent a Landstraße. 
1.) Az ausztriai németben és a későb-

bi osztrák–magyar monarchia területén 
egyértelműen országutat. 

2.) Ugyanakkor a német nyelvterület 
többi részén kizárólag vidéki utat jelent. 
A számtalan felhozható példából csupán 
egyet ragadjunk ki: a Duden-féle német 
értelmező szótár (Deutsches Universal-
wörterbuch von Dudenredaktion) sze-
rint „kisebb, burkolt út a lakott terüle-
teken kívül, ami különösen hasznos a 
lakott területek közötti forgalomban”.5 
Megkeresésemre Bács Béla János műfor-
dító a szó ezen jelentését így adta meg: „a 
településeken kívül haladó, kisebb, meg-
erősített útról van szó, mely elsősorban 
az egyes települések közötti közlekedést 
szolgálja. Megtévesztő lehet a Land elő-
tag, mely valóban országot (is) jelent, 
ebben az esetben inkább ’vidéki’ érte-
lemben értelmezendő.”

Heydte vajon milyen értelemben hasz-
nálhatta a szót? 1809-ben a bajorországi 
Feuchtwangenben született, Bajorország-
ban nő fel, majd 1828-ban csatlakozik a 
Savoyai Jenőről elnevezett 13. császári 
és királyi cseh dragonyosezredhez (az 
osztrák hadseregen belül). Csehország-
ban katonáskodik mindaddig, amíg jön 
az 1848–49-es forradalom.6 Noha az 
osztrák katonai nyelvben a Landstrassét 
az országútra használták, őbelé minden-
esetre mélyen beleivódhatott gyermek-
korában, hogy a szó jelentése ’vidéki út’, 
ráadásul Csehországban (ahol húsz éven 
keresztül lakott) a németek szintén ebben 
az értelemben használják7.

Heydte könyvet ír a magyar 1848–49-es 
eseményekről, ebben is előjön a Landstraße 
szó (az 1863-as kiadásban8 a 62. oldalon, az 
1864-es kiadásban9 a 76. oldalon). Paulov 
tábornok a Torda vármegyei Kisilván tar-

tózkodik csapataival, mikor megtudja, a 
felkelők elfoglalták a szomszédos Földra 
falut, emiatt megparancsolja csapatainak, 
hogy a Savoyai-dragonyosok lovasszázada 
az úton (Landstraße) helyezkedjen el. Kisi-
lva (románul Ilva Mică) és Földra (románul 
Feldru) között sosem volt olyan mértékű 
országút, mint Segesvár és Székelyudvar-
hely között, sőt azt kell mondanom kis túl-
zással, hogy egy semmibe vezető útról van 
szó, amelyen ugyan át lehet jutni Moldvá-
ba, de a madár sem járt arra. Az Első kato-
nai felmérés pontosan úgy jelöli ezt, mint a 
Segesvár és Bún közti vidéki utat. 

Eszerint Heydte is ’vidéki út’ vagy egy-
szerűen ’út’ értelemben használta a szót.

A kozákok hadoszlopban
vonulnak fel

Most egyelőre jegeljük a másik informá-
cióját („Fejéregyháza és Héjjasfalva kö-
zött”), és nézzük, Heydte mit ír könyvé-
ben a fehéregyházi/segesvári csatáról. 

Heydte elmondja, Lüders orosz tá-
bornok Segesvár egy, a folyótól északra 

levő dombjáról nézi a csatát, ahonnan az 
egész völgyet beláthatja. Más források-
ból tudjuk, hogy ez a folyó jobb partján 
levő Galgenberg (Akasztófadomb), a mai 
Dealul Gării (Állomás dombja). 

Több helyről is megvan ezen azonosí-
tás, itt most csak a fehéregyházi, erősen 
jó hely ismerettel rendelkező Máthé At-
tilát idézem, aki szerint a Galgenberg a 
Villa Franka helyén volt (vendéglő a vas-
útállomástól északra levő domb tetején): 
„14 óra körül a vezérkarával a Galgen-
bergen (Villa Franka) posztoló Ligyersz 
– társaságában Michael Sculler segesvári 
pappal – kénytelen jobb szárnya lövészeit 
és lublini vadászait friss erőkkel megtá-
mogatni”.10

16 óra körül Lüders orosz tábornok 
Heydte osztrák őrnagyot bízza meg azzal 
a feladattal, hogy vezesse a folyó mentén 
a lázadók jobbszárnya ellen induló had-

oszlopot (colonnen: hadoszlop, azaz az 
értelmező szótár szerint „sokszoros kes-
keny sorokban fölállított seregosztály”), 
alája ad négy ulánus lovasszázadot.

Hadoszlopban egy úton lehet men-
ni, elöl kevesen, sokan utánuk, sorban 
(„sokszoros keskeny sorokban fölállított 
seregosztály”). Hol megy egy katonacsa-
pat libasorban? Az úton. Ha összecsap-
nak egy másik sereggel, akkor szétoszla-
nak, csataláncba fejlődnek. Nos, Heydte 
egy oszlop vezetését kapja meg. Egyetlen 
esetről tudunk a csatában, mikor az oro-
szok hadoszlopként viselkednek: azokról 
az ulánusokról van szó, akik a Nagy-Kü-
küllő jobb partján lovagolnak fel, majd 
oldalba és hátba támadják a magyarokat. 

Ezek után Heydte ír Petőfi haláláról 
is, amit most azon egyszerű oknál fog-
va nem idézek, mert könyve 1864-es ki-
adásában Heydte azt mondja, a Petőfire 
vonatkozó adatot egy bizonyos Macská-
sitól hallotta. Azaz Heydtében kételyek 
támadtak arra nézve, hogy igaz-e, amit 
mondott 1854-ben, és a számos szóbe-
széd egyikét adja el.

„Fejéregyháza és Héjjasfalva között”

Foglaljuk össze: az eddig tárgyalt összes 
adat arra utal, hogy Heydte a bekerítő 
hadműveletet végrehajtó kozákok után a 
Küküllő jobb partján megy (azon az olda-
lon, amelyen Kisbún és Nagybún van), és 
útközben valahol lát egy holttestet, ame-
lyet Petőfinek néz. 

Ennek viszont látszólag ellentmond 
azon kijelentése, hogy a Petőfinek hitt ha-
lott egy szökőkútnál van (erről terjedelmi 
okok miatt más alkalommal szólok, mert 
erősen sok szökőforrás volt a környé-
ken), a szökőkút pedig Fejéregyháza és 
Héjjasfalva között leledzik – márpedig a 
Fejéregyháza és Héjjasfalva közti út ese-
tében mindenki a Segesvár–Székelyud-
varhely országútra gondol.

Folytatás a 13. oldalon

MELYIK ÚTON LÁTTA HEYDTE „PETŐFIT”?

élő történelem

Dienes András térképe a fehéregyházi csatáról, pirossal az én javításaim

1929-ben Deák Imre kutató megtalálja a bécsi Állami Levéltárban August 
von Heydte báró 1854-es jelentését az 1849. július 31-én zajlott fehéregyházi 
csatáról és az általa Petőfinek nézett személy holttestének leírásáról, azt sa
ját fordításában közzé is teszik1 (a jelentés eredeti német szövege mindmáig 
közöletlen). Ebben szó van arról, hogy a Petőfinek nézett holttest a „Land
straße” melletti „Sprigbrunnen”-nél (szökőkútnál, szökőforrásnál) feküdt. 
Alább azt járom körül, melyik „Landstraße”-n is járt pontosan Heydte.
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élő történelem
Folytatás a 12. oldalról

Mi lehet ezen ellentmondás magyaráza-
ta? Hogy válaszolhassunk, meg kell vizs-
gálnunk Lengyel József székelykeresz-
túri orvos 1860-as információját. Heydte 
a Székelykeresztúrhoz közeli Székelyud-
varhelyen játssza a szabadságharc utáni 
években a székelyek Haynaujának sze-
repét, s mikor egy társaságba kerülnek, 
Lengyel alaposan kikérdezi őt Petőfiről:

„Egy alkalommal a báróval találkozva 
a beszédet a csatára vezettem, s tudakol-
tam tőle Petőfiről. Tőle hallottam, misze-
rint igen jól emlékezett, hogy egy hegyes 
álszakálu szőke egyént látott az ország
út mellett egy mellén kapott dsidaszurás 
miatt elesve, s mint mondá, hogy talán 
neki ez alak fel sem tűnt volna, ha mind-
két nadrág és zubbonya zsebeit kifordítva 
nem látja, s abból egy csomó összeíroga-
tott papírt kihullva nem lát. A helyet, hol 
ez lehetett, megmagyarázva bizonyos 
valék, hogy Petőfi volt, mert az alig volt 
100 lépéssel idébb, hol utolszor láttam. 
— Sírja felől is megbizonyosodtam. 
Ez a fehéregyházi határ felső fe
lén északról lefutó patak martjára 
ásott közös sírban van, hová 134 más paj-
tásával közös sírba temettetett.”11 

Most lépjünk túl azon a kijelentésen, 
hogy Petőfi szőke lett volna, és koncent-
ráljunk a helyet érintő információkra. 
Heydte elmondta Lengyelnek, hogy „az 
országúton” látta Petőfi holttestét. Újra 
ugyanaz a félreértés: az erdélyi ember 
országútnak érti a Landstrassét. Ugyan-
akkor a sírt a Nagy-Küküllőtől jobbra te-
szi, a fehéregyházi határ felső felén 
északról lefutó patak martjára. 

A folyóba északról csak a búni 
határ két patakjának valamelyike 
fut bele. 1849-ben és ma is két, teljesen 
jelentéktelen patak van itt: a Búni ma-
lomnál a III. katonai felmérés térképén 
Reisel bach néven szereplő, ma románul 
Rusul (Orosz) pataknak mondott folyó-
víz, valamint a Nagybúnból (Felsőbún-
ból) a Küküllőbe torkolló Pârâul Satului 
(Falupataka), amelynek a katonai felmé-
rések térképein nincs is neve (amúgy a 
helyi magyarok a Kincses-patak nevet 
használták). 

• Heydte 1854: „Fejéregyháza és Héjjas-
falva között” látta Petőfi holttestét

• Heydte/Lengyel 1860: a Landstrasse 
mellett látta a holttestet, Petőfi sírja a 
Küküllő jobb oldalán, az egyik búni pa-
taknál van.
A fenti egyenletből az jön le, hogy Fe

jéregyháza és Héjjasfalva köze = 
Bún. Ha ránézünk bármelyik térképre, 
azt látjuk, hogy Bún falu Fejéregyháza és 
Héjjasfalva között helyezkedik el, igaz, 
északra, a három falu pedig egy lapos 
háromszöget zár be. A térképek alapján 
beszélő Heydte szavait tehát így is lehet 
értelmezni.

Ezt erősíti meg Heydte (vagy a szava-
it kompiláló titkosszolgálati szakember) 
utolsó, 1877-es megszólalása is a témában. 

„Petőfi holttestének megtalálása. Fe-
héregyházától Héjjasfalváig csu-
pán két magyar katona holtteste 
hevert, az egyik – közvetlenül a fehér-
egyházi vendéglő mellett – zubbony-
ban (»in einer Jacke«), mely hasonló 
volt ahhoz, amelyet az osztrák élelme-
zőszolgálat pékjei viselnek (»Wie sie die 
österreichischen Verpflegsbäcker tra-
gen«), a másik Héjjasfalva feleútjánál, 
csaknem szemben a szökőkúttal és 3–4 
ölnyi távolságra az úttól. Minthogy e 
második holttest mellett papirosok he-
vertek, – némelyike szakadt, némelyi-
ke véres volt – az osztrák seregbiztos 
[azaz Heydte] elrendelte a papírok fel-
szedését…”

Az, hogy Fehéregyházától Héjjasfalvá-
ig csupán két magyar katona holtteste 
található az úton, kizárólag akkor lehet-
séges, ha a Küküllő jobb partján jutunk 
el Segesvártól Héjjasfalváig. A folyó bal 
partján ugyanis ott volt a földi po
kol, ott kaszaboltak le az oroszok 
több száz magyar katonát. 

Petőfi holttestét újra a búni határba 
teszi az 1877-es cikk is: „Bún (Fehéregy-
háza és Héjjasfalva közötti helység) 
idősebb lakosai esetleg felvilágosítást 
tudnának adni arról, hogy az egyetlen 
holttest, mely akkoriban az ő határuk-
ban feküdt, hol lett elföldelve.”

Minden jel arra utal tehát, hogy ed-
dig rossz felé kerestük azt a helyet, ahol 
Heydte szerint Petőfi meghalt.
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Néha nyúl vagyok,
öreg tapsifüles, akit gyerekek
mosolya kísér és a játék.
A magasles nem rólam szól,
de még a vadászkürt sem,
magamat kergetem faltól falig.

Keszthelyi György

Epizódusok

vers

Voltak itt tornyok, koldusok,
egy öreg központ, bohókás bolondok,
levitézlett ökölvívók
olcsó rumba fojtott horogütései, 
aztán ne feledd, hogy a konyhabútort
részletre vetted és elég snájdig voltál,
a munkáslányok a húsodért szerettek.

Csónakok voltak és evezők,
fekete hattyú a kis szigeten,
jeges telek és a meleg sörök villamosa
vitt körbe a kihalt városon,
míg az darabjaira hullott szanaszét.
Szívtad a kapadohányt, öcsém,
kátránypapírban éjszakáztál.

Volt itt vágóhíd, panoptikum,
kölcsönbe vettek, leigazoltak,
vissza nem adtak azóta sem,
pedig a lakkozott doboznak ára van.
A muskátli emlék, nosztalgia,
ugyanúgy a letaglózott marha 
párolgó vére, rángatózó lába.

A Loire menti kastélyok egyikében
húzod meg magad, ha félrebeszélsz,
és olykor még mindig látod a sirályokat.
Később paplant viszel az utca emberének,
noha így, kölcsönbe véve 
ő sem bírhatja sokáig, kipurcantja
a tulajdonjog s az epilepszia.

Ugyan már, enyhe kis kötetlenség,
a buggyant titkárnő piros garbóban
rózsaszín mignonok között viháncol.
Te meg a harmadikról ereszkedtél a föld alá,
vágd már le azt a régi fejet, dobd el, 
holnap majd mást ültetnek helyébe.
A gyógyszereket pont reggel nyolckor osztják.

Kölcsönbe véve

Máskor hiéna vagyok,
van min kuncogni bőven,
konzervált dög az álmom,
döglődő, finnyás arisztokrácia,
más zamatok – isten tudja, miért
imádom az olajos gépeket.

Amikor véletlenül az ember
nyúl ki belőlem és meg akar fogni,
akkor hívom a vadászokat,
szaladok vihogva, kihívóan,
hátha egyikük telibe talál
és hazacipel a vállán.
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LAPSZÁMUNK SZERZŐI

MOST MÚLIK PONTOSAN…

Hát elindultam. Tudtam, ki az, akit szeretek: ő, aki 
15 évesen, amikor megismertem, az ölembe ült. Is-
teni kijelentésként éreztem a jelenlétét. Egy pillangó 
volt, egy álom, egy olyan érzés, mint amikor kisgye-
rek koromban az erdőket jártam „egyedül”, és úgy 
éreztem, Istennel beszélgetek, hozzá énekelek. Sok-
szor mentem el medvék és szarvasok mellett gyer-
mekkoromban egyes-egyedül, és még csak a veszély 
legcsekélyebb gondolata vagy érzése sem fordult 
meg bennem. Azután is mindig éreztem a jelenlétét.

1996-ban jártunk, huszonegy éves lehettem, ő 
meg csak tizenhat. Arra gondoltam, hogy udvarolni 
már nincs idő. Egy-két év, és én lelkész leszek, és 
akkor – jaj Istenem, mi is lesz velem, jaj Istenem, 
sehova sem fognak befogadni, jaj, elveszíthetem őt. 

Ők Erdélyből kivándoroltak, Magyarországon 
éltek. Döntöttem. Elmentem hát cserediáknak 
Pestre, hogy találkozhassak vele, hogy én, a tak-
nyos elmenjek és szembenézzek az apjával, s meg-
kérjem a kiskorú lánya kezét. Egy az egyben, mint 
a cigányoknál… Így történt. Egy színész isme-
rősünk, Mészáros Zoltán kísért ki az egyik reggel 
a vonathoz. Őt korábban a dunaújvárosi Magyar 
Piacpárt képviselőjelöltjeként ismertem meg, és 
akkoriban 40 éves lehetett, az 1990-es évek elején 
az Angyalbőrben című sorozatban Urbán közle-
gényt játszotta. Ha jól emlékszem, el is mondtam 
neki bánatom, de szabadúszó filmszínészként 
nem biztos, hogy felfogta egy „bús férfi kisfiús pa-
naszait”. 

Elmentem a leányhoz. A szívem a torkomban 
dobogott, hiszen még nem ismertem a családját. 
Az édesapja talpig úriember volt, és az édesanyja 
is mindkettőnket szeretettel vett körül. Befogad-
tak, szerettek, szerettem őket, de egy adott ponton 
a szemükből azt olvastam ki, hogy az idő nem al-
kalmas: fiatal volt a leányka, még érettségi, egye-
tem stb. előtt. Úgy hát nem is szóltam. Erdélyiek 
voltak ők is. Egy vérből valók. Úgy éreztem azon 
a ponton, hogy értjük egymást, várnom kell vagy 
lemondanom róla.

A szívem szakadt meg, amikor felültem a vonat-
ra és búcsút vettem. Még annyi forintom sem volt, 
hogy hazamenjek, az édesanyja adott egy ezrest, 
hogy legalább Pestig érjek el…

Pesten már vártak. Zoli, az „Urbán közlegény” 
vitt is mindenfele. Kocsmáztunk, ittunk – minden, 
ami belefért: táncház, muzsikaszó a Király utcában 
(szegény Könczei Árpádot is jól leteremtettem, hogy 
miért ment el Szentgyörgyről, és el szerettem volna 
énekelni mindenkinek, még Berecz Andrásnak is, 
hogy „ej, nem szeretem az idők járását” – no de ez 
egy görbe este volt). Így, jó mámorosan kötöttünk ki 

az azóta is kérdéses Bakáts tér 8. szám alatt, ahol ta-
lálkoztunk, ha jól emlékszem, Kiss Tiborral és még 
valakivel, akinek már nem tudom a nevét, de emlék-
szem, hogy valamit beszéltek Szatmárról vagy Nagy-
váradról, hogy valamelyiküknek ott vannak rokonai, 
vagy onnan származik. Halvány sejtésem, hogy va-
lami producerféle lehetett.

Kedvesen fogadtak. Nem akartam mutatni, de 
bennem akkor háború és világvége dúlt. „Örökre le 
kell mondjak? Örökre el kell felejtsem? Hát nem igaz 
az egész, amit Isten kijelentett, amikor az ölembe 
ült? Hát ilyen sötét lemondás az ember élete?”

Közben beszélgettek. Mintha csak távolról 
duruzsoltak volna, és Zoltán kiköpte nekik, hogy 
verseket is szoktam írni. Megpróbáltak felvidíta-
ni. Töltöttek, és papírlapot nyomtak az orrom elé: 

– No lám’sza, írjál valamit, mert mi sok mindent 
zenésítünk meg, és szöveget is keresünk hozzá.

– Mit írjak? – kérdeztem.
– Bármit – válaszolták. – Például azt, ami most 

benned van, azt, amit most érzel, akárhogy is le-
gyen, bármi is legyen az.

 Leültem az asztalhoz és leírtam. Elbúcsúztunk, 
és a villámlások után még mindig esett. 

Évek teltek el. A pillangó elrepült, szívem min-
dig szomorú maradt, és bár mindig ismerős volt a 
szöveg, Isten úgy akarta, hogy mindez csak nem-
rég jusson az eszembe. 

„Azóta is szüntelen Őt látom mindenhol...”

Túlzás

Értem kígyók verekednek,
Téged angyalok szeretnek.
Velem disznók kúsznak sárban,
Érted ugranak az árba.
Reám viharfelhők gyűlnek,
néked ágyat vetnek fűben.
Engem bábaasszony hozott világra,
téged fehér szüzek vártak.
Nekem minden csókom méreg, 
a tied csodás szemérem.

Kitagadtam a világot,
volt szeretőm – tizenhárom,
volt aranyam,
volt erényem,
volt reggelim,
volt ebédem…
Hitem is volt – megtagadtam,
hazám nem volt – mégis kaptam…

A tavasztól szűkre tágul világom,
benne szemeidet látom. 
Megmásznám az Ararátot, 
hagynék életet-barátot,
egy korty bortól berúgnék – ha látod.
– Na látod!!

Értem kígyók verekednek,
Téged teremtettek értem…

2022. december

Télffy Ármin

Az ősz húrja

Bocz Gábor Sebestyén

TÉLFFY ÁRMIN 
1996-ban született 
Budapesten, a Páz-
mány Péter Katoli-
kus Egyetem ma-
gyar-angol szakos 
hallgatója.

– Akarsz venni egy könyvet?

– De miért, Jenő? Otthon van már egy!

tárca, vers

léghajó

Para István karikatúrája

Acsai Roland (1975, Cegléd) író, költő műfordító
Bálint Tamás (1985, Székelyudvarhely) költő, közgazdász
Bocz Gábor Sebestyén (1975, Sepsiszentgyörgy) lelkipásztor, író, költő
Borcsa János (1953, Kézdivásárhely) irodalomkritikus, tanár
Csinta Samu (1960, Sepsiszentgyörgy) újságíró, publicista
Demeter Arnold (1998, Csíkszentkirály) költő
Dimény H. Árpád (1977, Kézdivásárhely) újságíró, költő
Duma-István András (1955, Klézse) költő, író, művelődésszervező
Ferencz Imre (1948, Kászonaltíz) költő, szerkesztő
Gere Nóra Éva (1995, Csíkszereda) költő
Gyürky Katalin (1976, Debrecen) irodalomtörténész, kritikus, műfordító
Harrison, Jim (1937, Grayling/Michigan – 2016, Patagonia/Arizona)
költő, író
Juhász Kristóf (1982, Budapest) költő, író, kulturális újságíró, előadóművész
Keszthelyi György (1955, Kolozsvár) költő, író
Kudelász Nóbel (1975, Gyulafehérvár) költő, író, televíziós szerkesztő
Pál-Lukács Zsófia (1985, Csíkszereda) tanár, kritikus
Péter Beáta (1982, Csíkszereda) író, teatrológus, újságíró
Sántha Attila (1968, Kézdivásárhely) költő, író, irodalomtörténész
Szurkos András (1941, Haraly) író, költő, újságíró
Télffy Ármin (1996, Budapest) költő
Varga Melinda (1984, Gyergyószentmiklós) költő, szerkesztő
Zorkóczy Zenóbia (1971, Székelyudvarhely) színésznő, előadóművész

Lapszámunkat Pinti Attilának a csíkrákosi erődtemplomról készült fotói-
val, valamint Vécsey Gyulának a Csíki Székely Múzeumban őrzött képei-
vel illusztráltuk.

Hiszel-e te egy Istenben, egy hazában, egy is
teni örök igazságban? Hiszele az egy család
ban, hiszel-e az egy szerelemben, és abban, 
hogy a jó házasságok az égben köttetnek? 
Ezek a gondolatok jártak a fejemben, amikor 
teológiai tanulmányaim közben nősülhetné
kem támadt. „El akartam intézni az ügyet”, 
hogy egyetlen gyülekezetet se bántsak egyke
ségemmel, midőn kikerülök „terepre”.

Mialatt hosszan rám néz, tekintete
emlékek között kalandozik, és történetet 
mesél ismeretlen illatokat árasztó hallgatásról.
Arca olyan, mintha egy otthontalan
költő hagyta volna véletlenül a levegőben,
hogy tovaússzon a messzeségbe, s önmagát
elfeledve szavakká váljék. Átlapoztam
a vakáció óriási könyvét, aláhúztam a sorokat, 
amik tetszettek, hogy ne kelljen újraolvasni 

miattad az egészet. Lassan végére érek a gyümölcsök
duzzadóan vörös és titkosan sötét költeményének 
is. A színek egy oktávval lejjebb szállnak, mintha 
a homályos jövő mélyéről törne föl a múlt.
Hallgat a tópart, unottan söprik a 
részeges szelek, a repkedő levelek a nyári 
színek emlékét fikázzák. Az ég felé tárja ürességét
a strand, kis kertem kusza és buja virágzásának
egy időre vége. Dühödt indulattal veri telt ölét
a bodza törzséhez az ősz, hogy megszülessen
a megváltó téli nyugalom.
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A FEHÉR LÓVÁ VÁLTOZÓ KŐ Duma-István András

Zorkóczy Zenóbia

Biztos láttátok, hogy nálunk a 
kereszteződésekben egy nagy kő 
van. Sokan azt mondják, hogy 
vetett kő, de ha megkérdezitek a 
nagymamát, ő elmondja, hogy 
este a Mária harangszó után ebből 
egy szép fehér ló lesz. Aztán aki 
ezt a lovat meg tudja lóhátazni, az 
a mesevilágba tud eljutni. Sőt mi 
több, a tündérek világának lesz az 
uralkodója, hisz aki a fehér lovat 
megmentette a szépasszonyoktól, 
az érdemet kap magának.

A szépasszonyok azok, akik 
mindig kínozzák a lovakat, a ze-
nészeket, a fiatal legényeket, és el-
lopják a kisgyereket. Éjjel bemen-
nek az istállóba, és megfonják a 
ló haját, meglóhátazzák a boszor-
kány világban, ahol a szépasz-
szonyoknak boszorkányiskolája 
van. Aztán a szegény lovak reggel 
fáradtak és izzadtak. Én is, mikor 
kisgyerek voltam, láttam a ló kis 
gecákba1 font haját.

Ez úgy volt, hogy mi a tűz kö-
rül a sutúba ültünk, és nagyma-
mám mesélt. Amikor elfáradt a 
mesélésből, arra kért minket, 
hogy mindenki mondjon el egy 

történetet. Aki nem tudott, an-
nak ki kellett találnia egyet, és 
ha szép volt, akkor mindenki 
elfogadta, meg aztán az új mese 
„repült szájról szájra, házból 
házba, faluról falura, és elment 
a nagyvilágba”.

Hát ez a kisgyerek, akit a mese 
szerint Jánosnak nevezünk, el-
mesélte, hogy nekik is van két 
lovuk, és hogy náluk is történt ez 
meg az a lovakkal. De mivel ő tud-
ta, hogy a fehér ló a Szent László 
táltos lova lehet, úgy gondolta, 
meglesi és meglóhátazza. Arra is 
gondolt, hogy elviszi az istállóba, 
és megköti, ha pedig megköti, ak-
kor bizony ő lesz a táltos.

Nos, annak idejében nem volt 
tévé, az emberek igazából csak 
beszéltek ellátó tükrökről, de a 
tévét nem ismerte még az em-
beriség se. Így az emberek min-
den nap részt vettek egy misén, 
meg a gyerekek nemcsak misén, 
hanem meséken is nagyobb sze-
retettel vettek részt. A misére 
azért mentek, mert abban az 
időben a páterek között is volt 
táltos, és az meséket is tudott.

Nem is szégyellték ezeket el-
mondani a misén. Én es jártam 
ilyen misékre, de bizony jó volt 
annak idejében! Nos, ez a gyerek, 
amint meghallotta az esti szent-
misét, elmaradt a vecsernyére is, 
ezután Jánoskánk elbeszélgetett 
Mariskával, s jött haza az úton. 
Akkor kezdték szerelni fel nálunk 
a villanyoszlopokat áramnak. El-
gondolkodott János: 

– Mi lesz, ha éjjel megvilágít-
ják majd az utcát? Akkor nem 
fog lóvá változni a fehér kő? – 
Félelem volt benne, de bátorság 
is, hogy ezt legyőzze. A kigondolt 
pillanatot tettre is kerekítette.

Amikor megérkezett a keresz-
tező úthoz, felmászott az osz-
lopra, amelyik a fehér kő mel-
lett volt. Azt is kigondolta, hogy 
ha a kő lóvá válik, ahogy a falu 
mondja, akkor neki csak annyi 
dolga lesz, hogy leugrik a ló há-
tára. Hisz ezt az ugrási gyakor-
latot sokszor is csinálta, amikor 
édesapja a lovakkal engedte. 

Várt egy óra hosszat, végre 
felcsendült a Mária harangszó. 
Csak szem és fül volt minden-

hez, de a kőből nem lett fehér 
ló. Imitt-amott késett emberek 
mentek el az úton, ám meg se 
sejtették, hogy ő ott van az osz-
lopon. Így telt el egy-két óra, a 
végén érezte, hogy a görcs össze-
húzza mindkét lábát.

Épp arra készült, hogy leszáll-
jon, hisz a szél is fújni kezdett. 
Nem messze ettől a helytől volt 
egy bodega, ott üldögéltek a késett 
legények, amíg végre elindultak 
haza. Amikor két ilyen késett le-
gény a kereszteződéshez közele-
dett, János az oszlopról elkezdett 
sziszegni és mondogatni, hogy hű-
hí-hű-hejj! Olyan vékony hanggal 
csinálta, hogy ő maga is meglepő-
dött, mennyire kísérteties, igaz, 
ehhez a szél is hozzájárult.

A két battyogó fiú meghallot-
ta, az egyik jobbra, a másik bal-
ra úgy elfutott, hogy még e füles2 
se érte volna utol őket. Ráadásul 
pont akkor egy szamár kereke-
dett az útra! Mert ugye a szom-
széd szamara a záron kaput nyi-
tott, és elment. A legényeknek 
a kalapjuk is elmaradt a nagy 
futásban. 

Ezen történtek után aztán el-
indult egy olyan mese, hogy a 
fehér ló megtámadta a két ko-
mánkat, s hogy bizony éjjel nem 
jó itt járkálni. 

Ha valaki nem hiszi el ezt a me-
sét, akkor járjon el a moldvai csán-
gó falvakban, és nézze meg, hogy 
a kereszteződésekben ott van egy 
kő, ami éjjel a Mária harangszó 
után átváltozik lóvá. Akármennyi 
autó is van, még ma is előfordul, 
hogy nappal is egy fehér lovas hír-
vivő végigszalad a falvainkban. Mi 
ezt tudjuk, hogy minek, mert az, 
aki jó hírt visz, csak lovon viheti, 
ahogy László király járt a lován. 
Aztán a követ nehogy bevigyétek 
az udvarba vagy az istállóba, mert 
bizony nem tudtok többé aludni! 
Én vényülök, s talán ezért nem 
nagyon alszom, de a táltos lóról 
ezt-azt el tudok nektek is monda-
ni, hátha meg lesz engedve nekem 
is az alvás.

1 Hármasba font haj, cafra, amit a 
leánykák is be szoktak fonni, és ge-
cába felpenderítik a fejükre.
2 a nyúl
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A film alapanyagát az a szenve-
délyes gyűjtés és kutatás terem-
tette meg, melyet a színháztör-
ténész Szebeni Zsuzsa 2010 óta 
végez ebben a témában. Bánffy 
Miklós trilógiájával, az Erdé-
lyi történettel foglalkozva fel-
tűnt neki, hogy az író múzsája, 
Carola mindegyre felbukkan a 
kordokumentumokban. Egy idő 
után kiderült, hogy tulajdon-
képpen minden szál hozzá vezet, 
illetve minden szál az ő kezében 
van. Egyetlen fejbólintással el-
érte, hogy nőként először üljön 
repülőgépen, egyetlen sóhajá-
ra mindent megtettek kedvéért 
a legokosabb, legrátermettebb 
férfiak. Mindezt nemcsak szép-
ségével és lenyűgöző nőisé-
gével érte el, hanem azzal is, 
hogy bíztak az értékítéletében 
a legkülönb férfiak. Művelt volt, 
egyedi, sajátos véleménnyel. Ő 

volt A nő, aki megteremtette, 
létrehozta a legnehezebb idők-
ben a legcsodálatosabb magyar 
írói közösséget, az Erdélyi He-
likont, mely alkalmas volt arra, 
hogy az akkoriban is csatározó 
írótáborokat összegyűjtse. Ca-
rola bábáskodásával, a Helikon 
égisze alatt ebben az időben 
került sajtó alá Szerb Antal Ma-
gyar irodalomtörténete. Carola 
férje, gróf Bornemissza Elemér 
– bizonyára felesége hatására 
is – nemcsak a saját birtokát fej-
leszti, de bölcsődét és kórházat 
finanszíroz. Bánffy gróf színhá-
zat tart fenn, hogy csak egy pár 
példát említsek. 

Több felfedezés is támogat-
ta a film létrehozását. Nem-
rég előkerült csodával határos 
módon Carola levelezése, va-
lamint más értékes kordoku-
mentumok is felbukkantak, 

amelyek a filmben még hite-
lesebbé teszik a korrajzot. A 
produkció voltaképpen Carola 
életepizódjainak megfilmesí-
tése, melyekből kibontakozik 
egy izgalmas női sors. 

A női alkotócsapatnak sikerült 
egy izgalmas, a főhőssel együtt 
gondolkodó filmet készítenie. A 
mindenes Szebeni Zsuzsa vizu-
alitása mellett gyakorlott dra-
maturgként Ugron Zsolnának 
óriási szerepe van abban, hogy 
a film folyamatosan fenn tudja 
tartani az érdeklődésünket. Az 
archív filmfelvételek csodával 
felérő megszerzése Bertha Lí-
via érdeme, és az ő történelmi 
dokumentumfilmes tapaszta-
lata is nagyon kellett ide (a fil-
mes megközelítés leginkább az 
ő érdeme, gondolom). Rengeteg 
kordokumentum épül be a film-
be, mely egyáltalán nem tűnik 
zsúfoltnak vagy erőltetettnek, 

sőt a dramaturgiának és a ren-
dezésnek köszönhetően inkább 
szükségesnek, kielégítőnek. A 
film egyensúlya remek, végig fe-
szült és tartalmas marad.

Összességében nézve a film 
egy támaszpontot nyújt a mai nő 
számára is, hogy merjen kibon-
takozni, merje vállalni önmagát, 
istenadta szerepét.

film

mese

Szilvássy Carola szerepében Kádár Noémit láthatjuk

(csángó népmese)

Budapesten és Kolozsváron is bemutatták A maga termé-
szete szerint és szabadon című dokumentumfilmet, amely 
báró Bornemissza Elemérné Szilvássy Carola életét dol
gozza fel. A mű a huszadik század vészterhes első felének 
Erdélyét mutatja be, melyben tehetős emberek lényeges 
dolgokat tettek a köz javára. Szilvássy Carola mondta az 
ikonikussá vált, lényegre törő szavakat: „Kell, hogy legyen 
Erdélyben egy otthona a magyar szónak”.

A MAGA TERMÉSZETE SZERINT ÉS SZABADON (DOKUMENTUMFILM)

Producer: Molnár-Bánffy Kata, Salt Communications Kft. Forgatókönyvíró: Szebeni Zsuzsa, Ugron Zsolna. Ren-
dező: Szebeni Zsuzsa, társrendező: Bertha Lívia és Ugron Zsolna. Operatőr: Szepesi Dávid. Szereplők: Kádár 
Noémi (Carola), Bodolai Balázs (Bánffy Miklós), Laczkó Vass Róbert (Janovics Jenő), Farkas Adrienne (diako-
nissza). Narrátor: Fehérvári Péter.
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