
A repüléstörténeti múzeum csak 
a Két legenda találkozása hívó-
címmel hirdeti a szeptember 13-ig 
még látogatható kiállítását. Hir-
dethetnék akár a két rivális ta-
lálkozásaként is, hisz a második 

világháború után 75 évvel az avia- 
tika szerelmesei világszerte még 
mindig azon vitatkoznak, hogy a 
két kiváló, együléses vadászgép 
közül melyik volt az eredménye-
sebb, a tökéletesebb szerkezet. 

Most a szolnoki Reptár fedett ki-
állítóterében – a Krakkói Lengyel 
Repülési Múzeum kölcsönzésé-
ben – egymás mellett csodálhat-
juk meg a második világháború 
két legismertebb vadászrepülőjét, 

a brit gyártmányú Spitfire-t (pon-
tosabban egy ’44-es Supermarine
Spitfire LF Mk.XVI E AU–Y-t, 
amely példány szerepelt az Angliai 
csata című filmben is) és egy Mes-
serschmitt Bf–109 G-t. 

Ez utóbbi típust használta 1942-
től a magyar légierő is, sőt, mi- 
után a Magyar Waggon- és Gépgyár 
(MWG) megkapta a repülő gyártá-
si licencét, rövidesen Győrben is 
gyártani kezdték a sárkányt, a gép 

törzsét, majd a berepüléseket is 
magyar pilóták végezhették az új 
gépekkel. Itthon csak Me 109-es-
ként vagy Messzerként emlegették 
tervezőmérnöke, Wilhelm Emil 
Messerschmitt családnevének rö-
vidítése után, ám a nemzetközi 
szakirodalomban inkább Bf 109-
ként hivatkoznak rá, hisz eredetileg 
a Bayerische Flugzeugwerke augs-
burgi, majd regensburgi gyárában 
készült. 
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vezérvers
Acsai Roland

Ez a varjú

Ez a varjú mától

megtér a múlthoz,

kukoricaszárból

rakott kúpok

hegyes tornyáról 

felemelkedik az Úrhoz,

és fátyol-

felhőbe fúr most

a csőre százszor,

ahogy az út fogy,

minden szárnycsapáskor,

és mint a kulcsok,

megleli a zárat bárhol.

Riválisok nagy találkozása
tárlat

Naptárod,

órád egyremegy, 

hallod,

az idő költözik.

“

“
Csodamadár (fa, 60 × 60 ×18 cm, 1991)

folytatás a 3. oldalon

Szilágyi Diána 

2 6 7Lázár Emese 
tárcái

Interjú 
Vargha Mihály 
szobrászművésszel

Borbély László 
novellája

Idén az angliai csata 80. évfordulója kapcsán az Egyesült Királyságban számos megemlékezést 
tartanak, ahol békés légi bemutatókon, baráti találkozókon elevenítik fel a német Luftwaffe és 
a brit légierő, a Royal Air Force több hónapos küzdelmét. Itthon csak a szolnoki repülőmúzeum, 
a Reptár idézte meg a nagy légi háború szellemét, két ikonikus vadászrepülő együttes 
bemutatásával.
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Nincs rajta semmi különös. Apró, vézna 
termet, pici bajusz az orr alatt,  micisap-
ka alól kikandikáló kajla fülek. Kék nad-
rág, kék felső, kitaposott cipő. És mégis. A 
seprű. Amivel sirr-surr, sirr-surr, sebesen 
sepri az utcát. Akkurátusan lendíti a cirok-
seprűt. Jobbra sirr, balra surr. Elmélyülve, 
némán seper, szemét a járdára szögezi, nem 
néz fel. Sirr-surr, dolgozik serényen a sep-
rű a türkizkék, okkersárga, napszítta zöld 
házak között. Néha megáll. Olyankor a zárt 
kapuk elé gurítja az utca szélén árválkodó 
kék, sárga, fekete fedelű kukákat. Gyorsan, 
sietősen, mintha nem akarná, hogy kiessen 
a ritmusból, elillanjon a surrogás a seprű-
ből. Ki ő? Nem rosszkedvű kobold, nem is 
lassú dzsinn, nem is álmosan seprő vice, 
ki a szürke hajnal porát a körúton felveri. 
Titokzatos. Nem árul el semmit a sirr, hall-
gat a surr. De amikor hajnalban, szürkü-
letben megjelennek, felcsillan az ablakok 
szeme, boldogan nyújtózik a szürke járda 
és száll-száll a magasba az utca finom pora. 
Libbennek a falevelek, lengedeznek tarka 
virágszirmok. Szertartásuk szent, szóval 
soha senki meg nem zavarja. Sirr-surr, 
énekel a seprű, dallamára lépeget az apró 
ember, s lejtenek kettesben egy különös, ti-
tokzatos tangót. Olyankor nincs más, csak 
ők ketten. Meg az utca, ahol monoton tán-
cukat járják konokon. Sirr-surr, sirr-surr. 
Tisztább lesz tőlük ez a bolondos világ. 

SZOMSZÉDOK
Echte budai úri népek. Doktorok. Egy lent, 
egy fent. Kár, hogy még sincs doktor a ház-
nál. Nincs, mert ők egyéb tudományágban 
szerezték a címet, amit a nevük elé bigy-
gyesztettek. Réztáblán, a postaládán. Csu-
pa nagybetűvel. Hogy jobban lássuk. Mert 
a budai úri népeknél, legalábbis itt nálunk, 
így szokás. Ahogy a tudatosság. S az élet, 
s a mód. Van elektromos autójuk. Kerék-
párjuk, amit a szűk lépcsőfordulóban tárol-
nak. Márkás futócipőjük, túrabakancsuk, 
körömcipőjük, félcipőjük, gumicsizmájuk, 
papucsuk, kertbejáró és házi, amit a fo-
lyosón tartanak. Mert a budai úri népek, 
akikkel egy házban élünk, utcai cipőben 
nem lépnek be a lakásba. Cipőt le, jöjjön 

be! Főleg, mióta a vírus megjelent. Azóta 
soha! Egészen pedánsak. Takarékosak is, 
bár mindig égve felejtik a lépcsőházban a 
villanyt és bőven locsolják a közös vizet. 
Mert van kis kertjük is. Alig pár négyzet-
méteres, igaz, de gazdagon termő, az eklek-
tika boldog zsúfoltságában viruló. Van ott 
tulipán, kék nefelejcs, gyöngyvirág, rózsa, 
levendula, liliom, akác és jázmin is, de te-
rem citromfű, kakukkfű, petrezselyem, les-
tyán, koktélparadicsom, paprika, legalább 
négyfajta, és más, számomra ismeretlen, 
de bizonyára nagyon hasznos növényzet. 
Az öreg mandulafát kivágták, kellett a hely 
a járdának, a járda mellett a pavilonnak, 
alatta az ülőgarnitúrának, mellette a hin-
taszéknek, mellette a napozószéknek és a 
kispadnak. Az öreg körtefának megkegyel-
meztek. Gondolom, azért, mert tűzálló. 
Ugyanis alatta építették a szabályos kör 
alakú tűzhelyet. De okosak ezek a budai úri 
népek, mert melléje egy kis tavacskát is al-
kottak. Kábé két ebihalnak való méretű, de 
úgy tud csobogni, hogy csak na. Mert cso-
bogtatóval is ellátták, s néha, amikor ker-
ti partit tartanak és teleaggatják a körtefa 
ágait a sok színben pillogó lampionokkal, 
a tavacskát megcsobogtatják. Más napo-
kon nem, így egész jól, boldog zavarta-
lanságban tenyésznek benne a szúnyogdi-
nasztiák. Kár, hogy minket, nem úri budai 
népeket, nemcsak a tavacskában született 
vérszívók csípnek, hanem a füst is. Amit a 
vendégek kedvéért gyújtanak a fenti és len-
ti doktorok, és szigorúan tudományos ala-
pon csakis vizes fával táplálnak. Kicsit ful-
doklunk olykor, de szó nélkül újramossuk 
a függönyt, ruhát, szellőztetjük a lakást. Vi-
lágért sem zavarnánk meg reklamálással a 
finom úri népeket. Inkább mosolyogva fel-
seperjük a lépcsőházban a kerti papucsuk-
ról lehullajtott sarat, amit ők nem. Kivisz-
szük a kukákat, behozzuk a kukákat, amit 
ők nem. Leseperjük a pókhálókat, amit ők 
nem, és megtakarítjuk az ablakot is, amit 
ők nem. Sőt, ha néha fennakadunk a for-
dulóban a márkás bicikli szarván, belebot-
lunk a drága futócipőbe, akkor diszkréten 
káromkodunk előre köszönünk néki, s el-
haló hangon motyogjuk, ahogy azt a kedves 
szomszédoktól, az echte budai úri népektől 
tanultuk: óh, pardon! 

tárca

Anyai nagyapám kiváló asztalos 
volt, állítólag ifjúkorában még he-
gedűt is faragott. Hogy miért ju-
tott ez eszembe? Talán mert reggel 
elcsíptem egy, gyerekkorom híres 
cigányprímásaival folytatott be-
szélgetést a tévében. Erről beug-
rott nagymama folyton tüsténke-
dő kis alakja, és hason heverésző, 
cigarettafüstbe burkolódzó nagy-
apám, amint a Jó ebédhez szól a 
nóta című műsort hallgatják a régi 
rádión. Az öreg legendájából őrzök 
néhány történetet, egyszer talán 
meg kellene írnom őket. Például 
azt, hogy ez a mátrai legény úgy 
járt udvarolni az én tököli nagy- 
anyámnak, hogy többször is át-
úszta érte a Dunát. Meg hogy egy-
szer beverte egy bokszoló orrát. 
Az én időmben persze már nem 
ilyen forróvérű, addigra meggör-
bítik szikár alakját az évek. Kurta 
kalapjában kis lugasát gondozza, 
metszegeti, szombat hajnalban ő 

hozza a friss kenyeret egyenesen a 
gyárból, s az a pompás illat a hét-
vége nyitányát jelenti számomra, 
amikor nem kell menni óvodába, 
a szüleimet is többet láthatom, és 
izgalmas kalandok várnak rám na 
meg a barátaimra. Olykor beültet 
biciklije gyerekülésébe, és útra 
kelünk, még a málnaszörp ízére is 
emlékszem, amit a kocsmában kér 
nekem. Pedig ezt a nővérem me-
sélte magáról. Lehet, hogy annyira 
tetszett a történet, mintha velem 
esett volna meg? Aztán egyre több 
időt tölt szobájába gubódzva, szid-
ja a tévé bemondóit, cigarettázik, 
zsörtölődik nagyanyámmal, rozs-
dás ollóval kapargatja kislábujja 
kelését, amely aztán elfertőződik. 
De annyira, hogy először csak az 
ujját, később pedig az egész lábát 
amputálni kell. Onnantól még el-
viselhetetlenebb szegény, sebzett 
és kiszolgáltatott. Az egykori hé-
rosz mankókra támaszkodva, foltos 

pizsamában ácsorog az előszoba 
ajtajában, és fürkészi, mi minden 
történik kint az udvaron. Sokszor 
látom még ma is őt így, amikor 
megidézem rokonaimat a csepeli 
temető lakói közül.  

Huszonöt éves korom óta elég 
sokszor költözködtem, de bármek-
kora lakásba is sodort vagy kény-
szerített az élet, két bútort soha 
nem hagytam hátra. Mindkettőt 
nagyapám készítette. Még az ő 
szobájukból valók, s a hattyúmotí-
vum, ahogy az egész egykori kol-
lekción, nyomon követhető rajtuk. 
Az asztallábak a hattyúnyak szép 
ívelését imitálják, a fotel karfái is, 
melyek végén még a madár fejét is 
megformázta a mester. Bizonyára 
illúzióban ringatom magam, de 
úgy hiszem, hogy amikor végigsi-
mítom a karosszék hattyúnyakát, 
készítője dolgos kezéig is elérzek, 
s így bármikor újraélhetem nagy-
apám érintését.
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Hazánkban egyetlenegy sem ma-
radt épen ebből a géptípusból, 
ezért is különleges lehetőség, hogy 
most megtekinthetik a látogatók.

A Spitfire, a másik legenda, a brit 
gépgyártás egyik büszkesége, mely 
híres volt jól kormányozhatóságá-
ról, fürgeségéről, amit többek közt 
könnyűségének, áramvonalassá-
gának, nagyszerű Merlin motorjá-
nak és különleges szárnyainak kö-
szönhetett. A keskeny, rendkívül 
vékony, ellipszis alakú alsó szárny 
újításnak számított a 30-as évek 
végén, amikor inkább a sok fém-
ben és a robusztusságban hittek. 
Nagy magasságban is gyors volt, 
de tudott „lopakodni” is, ha kellett, 
felhasználva a váratlanság erejét. 
Álcázószíneivel a háború során so-
kat kísérleteztek – állítólag még a 
rózsaszín is felmerült –, de főképp 
a szigetország borongós felhő- és 
üde földszíneire, zöldre, barnára, 
szürkére és opálos kékre festették; 
Szolnokon jelenleg lengyel színek-
ben pompázik. 

Ami a kamuflázst, az álcázószí-
neket illeti, nem maradt le mögötte 
a tekintélyes vetélytárs, a Messzer 
sem. A sivatagban például vöröses 
homokbarnára festették a testet, 
míg az orr fehér, a has kékes volt. 
A kiállítási darab szürkészöld, 
felhőszínekre restaurált példány, 
amely 1999-es kiemeléséig 55 éven 
át pihent egy észak-lengyelországi 
tó fenekén. 

Egymás mellé állítva feltű-
nik sok egyéb hasonlóság is a két 
gépmadár között. A közel azonos 
méret, a karcsú, keskeny alsószár-
nyas elrendezés, noha a német 
gép kevésbé lekerekített, szöglete-
sebbnek hat; elég, ha a pilótafül- 
ke kialakítására vagy a szegecselt 
héjszerkezetre pillantunk. Prakti-
kus „kiegészítői”, a szárnyprofilon 
elhelyezkedő féklapok is közelről 
megfigyelhetők, amelyek alacso-
nyabb sebességnél, például a lan-
dolás során segítették a könnyebb 
kormányozhatóságot; ugyanez a 
Spitfire-ről nem mondható el. 

Az itt látható, Gustavnak is becé-
zett Messzer egy G-modell, amely 
a legnagyobb számban gyártott 
109-es volt, 1942-től alkalmazták 
Európában és Észak-Afrikában. 
120 lóerővel erősebb volt, mint a 
korábbi, F-modell, a Friedrich, 
propellerlapátjai szélesebbek, és 
erős Daimler-Benz motorjának 
köszönhetően majdnem 600 km/
órával hasította az eget, de a JG 
27 ászpilótája, Franz Stigler visz-
szaemlékezései szerint a pilóták 
mégis kevésbé kedvelték, mint az 

F-eket. Légi harcban ugyanis gyen-
gébb volt, hisz a nagyobb sebesség 
miatt a fordulósugara is nagyobb 
lett, ami a tüzelési pozíció eléré-
sének szempontjából jelentett hát-
rányt, de a felszállásnál is vigyázni 
kellett vele, mert ha a pilóta hir-
telen túl nagy löketet adott a mo-
tornak, a gép átbillent, és a feje 
tetejére állt a kifutópályán. Ennek 
ellenére még így is kiváló vadász-
gép maradt, amelynek a világ leg-
több légi győzelmét tulajdonítják. 
A háború alatt ebből került ki a 
gyárakból a legnagyobb darab-
szám, talán mert erre az időre már 
kiforrott a sorozatgyárthatósága, 
amely egyszerű és gyors volt, ezért 
viszonylag olcsóvá is tette. 

A hangárban egyébként meg-
csodálhatunk egy másik gyönyö-
rű fémmadarat is, amely szintén 
Willy Messerschmitt konstruktőr-
nek és csapatának zsenialitását 
dicséri: egy kecses, kobaltkék Bf 
108 „Taifunt” (Nord 1002), amely 
eredetileg egy négyüléses, egy-
motoros sport- és túrarepülő volt, 
viszont gyorsasága és kezelhető-
sége miatt kisegítő feladatokra a 
háborúban is bevetették, például 
futárként vagy felderítőként; még 
a Magyar Királyi Honvéd Légierő 
is rendszeresített belőle néhány 
darabot. Tekinthetjük ezt a Bf kí-
sérleti modelljének is, hisz jó pár 
műszaki paraméterét felhasznál-
ták később a vadászgépnél is. Ez 
a konkrét darab azonban már egy 
késői modell; Franciaországban 
készült és Renault-motorral ellá-
tott példány.   

A mintegy 3000 négyzetmé-
teres kiállítási csarnok számos, 
műszaki szemmel izgalmas cseme-
gét felvonultat, csillagmotorokat, 
hajtóműveket, két MiG-katapult- 
ülést, lokátorokat, de olyan, laikus 
érdeklődők számára is figyelemre 
méltó darabokat is, mint a magyar 
tervezésű, pilóta nélküli felderí-
tőgép prototípusát, a K-001 Dene-
vért, amely Vég Pál lenyűgözően el-
szánt és merész konstrukciója, egy 
kivételes projekt. Ahogyan kivéte-
les a teljes Góbé vitorlázógép-csa-
lád, vagy a Lepke is, amely a zseni-
ális Rubik Ernő nevéhez köthető. 
A magyar repülés történetének 
különleges, megbecsülésre méltó 
darabjai ezek, melyek történetét a 
tárlat színvonalas részletességgel 
mutatja be. 

Csakúgy, mint a magyar kato-
narepülés történetét ismertető 
gyűjtemény, amely a gyönyörű, 
letisztult formavilágú múzeum-
épület, a 170 éves Indóház másik 

szárnyában kapott helyet. A tárlat 
számtalan fotót és relikviát vonul-
tat fel; pilótasapkákat, jelvénye-
ket, bevetési naplókat, egyenru-
hákat, fegyvereket és személyes 
tárgyakat egyaránt. Érintőképer-
nyős információs felületeken és 
gazdag grafikájú tablókon ismer-
hetjük meg a kiállított darabok 
és néhai tulajdonosaik lenyűgöző 
életútját. 

A magyar űrrepülés sokat em-
legetett legendájára, Farkas Ber-
talan űrutazására – amelynek 
egyébként idén májusban volt 
éppen a 40. évfordulója – szin-
tén megemlékeznek. Látható az 
öltözete, személyes tárgyai, sőt a 
Reptár külső helyszínén, a parkjá-
ban megtekinthető az az L–29-es 
„Delfin” típusú sugárhajtású repü-
lő is, amelybe fotók tanúsága sze-
rint országos körútját járva 1980 
nyarán a Szolnoki Kilián György 
Repülőtiszti Főiskolán, egykori is-
kolájában ismét beült. 

Ha már kijutottunk a csarnok-
ból, rögtön a különleges festésű 
repülőkbe botlunk, amelyektől ne-
héz lesz a gyerekeket elvonszolni 
– hacsak nem veszik észre a sajnos 
árnyéktalan, de legalább fantázia- 
dús, repülős tematikájú játszó-
teret. A sastollas Csőrike, a két 
Cápeti: mind egy-egy látványos, a 
repülés szerethető, vidámabb ol-
dalát megmutató darab, amely az 
itt felsorakozott legtöbb tárgyról 
ugyebár nem mondható el. Kint 

tárlat
folytatás a 1. oldalról

lokátorok, rakéták és egyéb földi 
légvédelmi eszközök mellett szov-
jet gyártmányú Mi helikopterek is 
megfigyelhetők.

A magyar katonai repülés törté-
nete az ötvenes évektől komoly ösz-
szefonódást mutat a szovjet iparral, 
így érthető, hogy a Reptár elég im-
pozáns MiG-kollekcióval büszkél-
kedhet. Az 50-es évektől gyártott 
modellek közül többek között lát-
hatunk itt vasakat a 15-östől a 23-
asig, de kint van a híres MiG–29-es 
vadászrepülő is. 

A hangárban egyébként az érdek-
lődők némi extra fizetség ellenében 
bele is ülhetnek a Mig–21-es egy 
kétüléses, gyakorló változatába, 
ahogy egy barátságos, kanárisár-
ga JAK–52-es is kipróbálható. Aki 
ettől is nagyobb adrenalinlöketre 
vágyik, az „vezethet” MiG–29-es 
szimulátort, esetleg becsatolják 
egy pilótakiképző 3D karikába, és 
máris zuhanórepülésben érezheti 
magát. A repülés élményét kínálja 
a 4D-s mozi is, de bevallom őszin-
tén, szívem alatt a kisfiammal én 
csak ámuló nézője mertem lenni 

ezeknek a látványosságoknak. Azt 
azonban megtapasztaltam, ahogy 
a mozi felnőttközönsége a film alatt 
egy emberként üvöltött és fogta a 
karfát, szóval garantáltan felpör-
gette őket az élmény.

Aktivizálódásra hívogat a ka-
tonai akadálypálya is, amely fel-
kúszni, bemászni, leugrani csábít 
kúszófolyosóval, sötét labirintu-
sával; igazi erő- és bátorságpróba, 
csakúgy, mint a külön díj ellené-
ben igénybe vehető drótkötélpá-
lya, amely konkrétan egy kaná-
risárga AN–2-es gép gyomrából 
indul.

Elmondható tehát, hogy egy 
szakszerű, technológiai szem-
pontból izgalmas, tudományos 
igénnyel felépített gyűjteményt 
ismerhet meg a Szolnokra látoga-
tó, amely a súlyos témák mellett 
bőven kínál élménydús és aktív, 
egész napos kikapcsolódást az 
egész családnak. Talán már ennyi 
ízelítő alapján is egyetértenek ve-
lem abban, hogy nem csak a nagy 
találkozás apropóján érdemes ellá-
togatni Szolnokra.

Forrás: Facebook/RepTár – Szolnoki Repülőmúzeum

LAPSZÁMUNK SZERZŐI

Acsai Roland (1975) író, költő, drámaíró, műfordító

Borbély László (1968) író, szerkesztő 

Csinta Samu (1960) újságíró, szerkesztő 

Farkas Arnold Levente (1979) költő, író, drámaíró

Juhász Kristóf (1982) író, újságíró, előadóművész 

Kántor Mihály (1974) szakíró 

Kégl Ildikó (1976) író, újságíró 

Kis Petronella (1992) kritikus

Lázár Emese (1968) író, újságíró 

Szabó Fanni (1999) költő 

Szentmártoni János (1975) Magyarország Babérkoszorúja

díjas költő, író

Szilágyi Diána (1982) író, újságíró 

Legendák és riválisok találkozása: Messerschmitt Bf 109 G–6 vs. Supermarine Spitfire LF Mk.XVIE – Leitmann Zsolt fotója
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„Gyertek értem” – bocsátja vízre 
játék hajóját ezzel a szüleinek szánt 
üzenettel a Festett madár című 
film főszereplő kisfiúja (Petr Kot-
lár). De a szülei nem tudnak érte 
menni, hiszen elhurcolták őket a 
koncentrációs táborba, a gyereket 
pedig egy vidéki nagynénire bízták, 
remélve, hogy biztonságban lesz. 
Azonban nem sokáig maradhat ott, 
a nagynéni halála és otthonának 
megsemmisülése után kénytelen 
elindulni valamerre a kelet-európai 
pusztaságban. 

Azt hihetnénk, a koncentrációs 
tábornál még így is jobb sors vár rá, 
de hamar kiderül, hogy a kegyet-
lenség, az értelmetlen kínzás és 
gyilkolás közel sem csak a német és 
szovjet katonákra jellemző, hanem 
legalább annyira a puszta civili-
zálatlan, barbár, együgyű és állati 
ösztönök által vezérelt emberére 
is (noha az állat sosem lenne ké-
pes efféle aljasságokra). A film nem 
a megszokott események mentén 
mutatja be a második világháború 
időszakát (bár a tehervagonokba 
zsúfolt emberek és szökési kísérle-
tük következményei megjelennek), 
sőt az tulajdonképpen csak keretet 
ad a történetnek, de valójában a 
primitív népekre jellemző időtlen 
aljasságokat ábrázolja. 

Václav Marhoul összesen csak-
nem tizenegy évet szánt az életéből 
a Festett madár megalkotására (be-
leértve a szerzői jogokért és a finan-
szírozásért évekig folyó küzdelmet 

is). Filmje Jerzy Kosiński regényén 
alapul, melyet megjelenése után 
évekre betiltottak Lengyelország-
ban, mert úgy érezték, az ábrázolt 
világkép rossz fényt vet rájuk (bár 
az események pontos helyszínét 
nem jelöli meg a kötet), ráadásul a 
szerző önéletrajzi regényként állí-
totta be művét, de később kiderült, 
hazugság, hogy ugyanezt élte volna 
át a második világháború alatt. 

Nem véletlen, hogy a csak 18 
éven felülieknek ajánlott film 
premierjéről a Velencei Filmfesz-
tiválon nézők sora menekült ki. 
Nemcsak a történetet (és a majd 
háromórás játékidőt) kell ugyan-
is megemésztenie a befogadónak, 
hanem a képi világot is, hiszen a 
kamera az elkövetett kegyetlen-
ségek szinte minden képkockáját 
végigköveti és elénk tárja. Nem 
csoda, hogy már a film egyharma-
dánál úgy érezzük, egyelőre nem 
tudunk befogadni többet, a leg-
megdöbbentőbb ugyanis ezekben 
a tettekben, hogy egy részüknek 
oka sincs: mintha az elkövetők 
saját szórakoztatásukra, szimp-
la unaloműzésből tennék, amit 
tesznek. A fizikai erőszak és a lel-
ki terror, a megszégyenítés az itt 
élők legalapvetőbb reakciója má-
sok cselekedeteire, konfliktusai-
kat eszükbe sem jut egyéb módon 
megoldani. A kommunikáció oly-
annyira nem jellemző rájuk, hogy 
összesen kilencpercnyi párbeszéd 
hallható a film alatt. 

De vajon hogyan hat mindez egy 
gyerek jellemfejlődésére? És ké-
pes lesz-e még valaha elfogadni 
a szeretetet, ha egyszer valóban 
segítő szándékkal fordul felé vala-
ki? Az eleinte ártatlan, a történé-
seket döbbenten szemlélő kisfiú, 
aki kénytelen elviselni az őt ért 
igazságtalanságokat, idővel meg-
tanulja, hogy a túlélés egyetlen 
lehetséges módja az, ha ő is ke-
gyetlenséggel reagál a bántalma-
zásokra és fizikai-érzelmi kizsák-
mányolásra. Aki emberi módon 
közelít hozzá, az rövid időn belül 
meghal vagy brutális árat fizet jó-
hiszeműségéért. Joska (akinek a 
nevét csak a film utolsó perceiben 

tudjuk meg, hiszen nem is kíváncsi 
rá senki, pusztán egy csavargó ci-
gány gyerekként tekintenek rá bar-
na bőre, haj- és szemszíne miatt) 
mindössze a film legelején szólal 
meg néhányszor, az átéltek hatásá-
ról leginkább tekintete árulkodik. 
Petr Kotlár remekül közvetíti az 
érzelmek egész skáláját: tekintete 
hol értetlenséget, hol félelmet, hol 
dühöt, hol reményvesztettséget, 
hol kiüresedettséget, hol pedig 
elszántságot és magabiztosságot 
tükröz. 

A természet sugallta béke és nyu-
galom mindvégig éles kontraszt-
ban áll az ember értelmetlen pusz-
tításával. Ezen a vidéken az idő 

szinte mérhetetlenné válik: nem 
tudhatjuk, hány hónap vagy év te-
lik el a történet eleje és vége között, 
pusztán a természeti képekből és 
az emberek öltözködéséből követ-
keztethetünk rá, hogy talán másfél 
év lehet (a film elején és közepén 
tél van, az utolsó néhány jelenet-
ben pedig tavasz vagy nyár).

A címben lévő madármotívum 
az emberi társadalmat képezi le, 
melyben a többiek azonnal halál-
ra sebezik azt, akit nem tartanak 
maguk közé valónak, mert más a 
bőrszíne vagy a származása. Ha 
felülkerekednek az indulatok és az 
előítéletek, akár önbeteljesítő jós-
lattá is válhatnak...

novella

– Hogy mikor kezdődött? Hossza-
san töprengtem rajta magam is, de 
az ilyesmit nem lehet pontosan be-
határolni. Nem lehet azt mondani, 
hogy november 6-án 10 óra 18 perc-
kor, mert nincsen ennek szigorúan 
meghatározott ideje, mint a Railjet 
indulásának – magyarázta a nő. – 
Ám ha jobban belegondolok, tavaly 
tavasszal már voltak jelei... Persze 
nem vagyok egészen meggyőződve 
róla, csak arra emlékszem, hogy 
volt egy különös eset akkor ápri-
lisban, aminek köze lehet mind-
ehhez – tette hozzá bizonytalanul, 
és kérdő szemeit a vele szemközt 
ülő férfira szegezte, mintha meg-
erősítést várna. A férfi nem szólt 
semmit, de őszinte érdeklődéssel 
pillantott rá, amit az bátorításnak 
vélt, s folytatta. 

– Talán emlékszik ön is arra a 
szokatlan, rémisztő viharra, ami-
kor a feldühödött szél fákat csa-
vart ki tövestől, autókat borított fel 
– nézett ismét a férfira. – A helyi 
lap a mi háztömbünkről is írt, az 
alattunk levő fodrászat ablaka be-
törött és néhány vendég sérülést 
szenvedett. Felületi sebek voltak 
csak, semmi komoly, de hát hírér-
ték, ilyesmi, tudja, milyenek az 
újságírók. Vihar a másodikon, azt 
hiszem, ez volt a cikk címe. 

Micsoda szél volt! Ámokfutásá-
nak semmi sem szabhatott határt, 
nem elégedett meg azzal, hogy 
odakinn pusztított, elhatározta, 
hogy beront a házba is – emléke-
zett vissza, miközben gesztenye-
barna haját idegesen mutatóujja 
köré csavargatta. Aztán tekintete 

a távolba révedt, és jó darabig nem 
szólt semmit. – Épp palacsintát 
sütöttem, sercegett az olaj, a rádió- 
ból a Magashegyi Underground 
új dala szólt: ,,Egy, két, há, négy, 
őt, hat, hét, hogyan felejthetném 
el...” – énekelte hamisan, egzaltált 
tekintettel. – A szél olyan elemen-
táris erővel lökdöste az ablaktokot, 
hogy egészen megrémültem, sem 
a ritmikus dal, sem a palacsinta 
ígérete nem tudta tompítani azt a 
furcsa lüktetést a gyomromban. 
Tudja, milyen kétségbeejtő az, 
amikor panaszkodva bömbölnek 
az ablaküvegek – minden irány-
ból egyszerre –, mint valami meg-
kínzott állat. És hiába zengtek fo-
hászt elcsukló hangon, kérlelték 
a szelet, hogy hagyja abba, ne ta-
szigálja őket tovább, a feldühödött 
szél könyörtelen volt. Uralma alá 
akarta vonni az otthonokat, hogy 
ne legyen az embereknek többé 
menedékhelyük. Nem nyugodott: 
feltett szándéka volt, hogy bejut a 
házba, és a kinti világ meghódítása 
után leigázza a bentit is. Nem csak 
az ablakokat tépkedte hörögve, 
fújtatva, ki akarta szakítani tok-
jából a kulcsra zárt bejárati ajtót. 
Ötpontos, biztonsági, így aztán az 
nem sikerült neki – nevetett fel a 
nő egészen bizarrul. – Az erkélyaj-
tó meglazult kilincsével azonban 
könnyen elbánt. A fenyőajtó nagy 
robajjal kivágódott, és a zongorá-
nak csapódott. Tisztán emlékszem 
a csattanásra és a szél hangjára 
– mondta a nő szinte eksztázisba 
esve. – Káröröm hallatszott ab-
ból a hangfekvésből, rosszindulat. 

Nem hiszi, ugye nem hisz nekem? 
– támadt hirtelen a szótlanul ülő 
férfira, miközben ujjaival idege-
sen dobolt feszes combján. – Nem 
emberi hang volt az, hanem valami 
hátborzongató, artikulálatlan vij-
jogás. És közben táncolt: felkapta a 
függönyt, a derekára csapott, majd 
húzta-vonta a jajveszékelő mályva-
színű textilt, rángatta csipeszestől, 
tépte, szaggatta, miközben fölé-
nyesen énekelt. Most is hallom azt 
a dühöngő, vérszomjas hörgést, a 
ragadozó madarak vijjognak így, 
miközben vészjóslóan köröznek a 
levegőben, várva az alkalmas pilla-
natot, hogy lecsapjanak áldozatuk-
ra. Szóval, amikor ráunt a függöny-
re, a zongorával folytatta játékát. 
Lesöpört pár kottát a tetejéről, és 
– tüdőből feltörő mély sóhaj után 
folytatta – a szobrot. Ott volt az is, 
a zongora tetején. Meztelen volt, 
egy padon ült. Hullámos, hosszú 
hajának néhány fürtje a mellére 
ért, de sem egy riadt kar, sem egy 
elpiruló hajtincs nem tett kísér-
letet arra, hogy kitakarja a göm-
bölyded formát. Harminc körüli 
nő lehetett, alighanem tisztában 
volt a szépségével, de alázattal vi-
selte, az agyagba zárt tekintet erről 
árulkodott. Mesterien megformált 
pillanata volt ez a nőiségnek, az 
ártatlanság finom keveredése az 
érzékiséggel, valahol Botticelli Vé-
nusza és Goya Meztelen Mayája kö-
zött. A férjem egy galériában akadt 
rá, kicsivel az esküvőnk után. ,,Rád 
találtam, így is” – mondta, amikor 
izgatottan átadta, és szertartássze-
rűen a Malmsjö zongora tetejére 

helyezte. A férjem zárkózott em-
ber, nem beszél sokat. De néha raj-
takaptam, ahogyan áhítattal nézte 
a terrakottát. 

Érti már? Szemem a terrakot-
tatorzóra tapadt: itt egy kézfej, ott 
egy comb, amott egy hajtincs. A 
szobor ripityára tört, ahogy lesö-
pörte az az átkozott szél. És a fér-
jem nem nyúlt utána. Láttam! Épp 
megfordítottam a palacsintát, egy 
pillanatra benéztem a konyhából, 
és láttam. Sztoikus nyugalommal 
végignézte, ahogy lezuhanok és 
szilánkosra töröm magam. Hasz-
nálhatatlanra. Beavatkozás nélkül 
nézte végig, hiszen már nem volt 
szüksége rám. Akkor úgy éreztem, 
hogy valami tébolyult pogány is-
ten üzent nekem: szurokkal festett 
jeleket az égre, és várta, hogy meg-
fejtsem őket. Csak néztük bénul-
tan a romokban heverő asszonyt, a 
plafonon szétfolyó fekete égboltot, 
és akkor értettük meg, hogy vala-
mi véget ért. Megértettük, hiszen a 
szimbólumok csöpögtek a mennye-
zetről, szivárogtak a falakból, fel-
gyülemlettek a padlón. Megtorpant 
akkor a test, kétségbeesve kutatott 
menedék után a lélek. Igen, akkor 
történt. Április nyolcadika volt, 
péntek. Azóta élünk ezen a vihar-
verte kilencvenhat négyzetméteren  
– magyarázta a nő olyan fásultan, 
hogy ez az apátia betöltötte a teret 
és ott gomolygott a rendelőben. 

Az országos lapokban is sokat 
lehetett olvasni akkoriban a szélvi-
har pusztításáról, leállított vonatjá-
ratokról, feldőlt autókról, áram nél-
kül maradt háztartásokról. Arról, 

hogy a megvadult szél milyen ká-
rokat okozott – folytatta a fiatal nő. 
– A lényeget sosem írja meg senki – 
sóhajtott fel, aztán a terapeutára te-
kintett, majd a mellette ülő férjére. 
Már nem volt benne szemrehányás, 
szomorúság sem, csak dermesztő 
közöny. 

– És mi a lényeg? – kérdezett 
vissza a terapeuta. 

– Talán hogy kinyújthatta volna 
a kezét érte. 

– Hogyan? – értetlenkedett a 
pszichológus. 

– Talán a szél csak okozat volt 
– motyogta zavartan a nő. – Be-
avatkozhattunk volna. A férjem be-
avatkozhatott volna! Ám valahogy 
közönybe fagyott a szándék, emiatt
nem volt képes lendülni a kar. Igen, 
úgy hiszem, ez a kérdés már akkor 
eldőlt. A férjem döntötte el. Tavaly, 
április nyolcadikán, azon a pénteki 
napon. Pedig vaníliaillatú péntek-
nek indult – mosolygott erőltetetten, 
majd a szép arc vonásai hirtelen meg-
keményedtek. – Voltaképpen nem is 
tudom, miért jöttünk ide – nézett a 
férjére tanácstalanul –, hiszen mi 
már döntöttünk. Azaz a férjem!

Egyszerre álltak fel az elegáns 
magánrendelő robusztus barna 
bőrkanapéjáról. A nő megigazította 
formás fenekére simuló szoknyáját, 
miközben férje a tárcájáért nyúlt. – 
Köszönjük, hogy időt szakított ránk 
– szólt a férj, majd kifizette a kon-
zultáció díját, és feleségével együtt 
elhagyta a rendelőt. – Mondtam, 
hogy felesleges pénzkidobás az egész 
– lehetett hallani egy szemrehányó 
baritont a zár kattanása közben.

VIHAR A MÁSODIKON Kégl Ildikó 

Forrás: Facebook/The Painted Bird

BARBÁROK FÖLDJE Kis Petronella

film
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A folyó zavaros vizét itták, 
tisztítatlan folyt végig torkukon,
gyomrukban neoncsövek, 
hasukon át világítanak zölden, 
majd pislákoló sárgán, 
szentjánosbogaraknak tűnnek.

A parkban szendvicset esznek, 
tizenháromszor megrágva minden falatot, 
nem látják, hogy látom színük változásait,
 
a bennük lévő alvó kaméleont, 
a hangulatuk kékjét, 
a szemük barna sárfoltjait, 
ahogy a sárból embereket gyúrnak, 
saját maguk mását, ahogy játszanak velük.

A játék végén nem marad belőlük más, 
mint a messziről nézőre átragadt fényjátékaik.

Szentjánosbogarak

Juhász Kristóf

Tétova gyermek átnézhet a folyón,
mert a többiek nincsenek most nála:
régi jó király álmodik a Napban,
aggódó apa elszunnyadt a vártán,
vén csavargó elfáradt és ledőlt,
véres bajszú vitéz alszik, mint a bunda,
garabonciás, lantos, igric, bolond,
költő, bölcs és hóhér,
s hímringyó is pihen lángos pusztaságban.
Pihenhetnek, amíg el nem viszik őket.

Tétova gyermek sok kis zsebe rongyos,
kirágta a homok lángos pusztaságban.
Tétova gyermek tarisznyája rongyos,
minden ugyanúgy hullott ki belőle:
tékozló, bűnbánó, hazatérő fiú,
múlt asszonyágyakon igazt játszó félfi,
zászlók, keresztek, kopják vert vivője,
elképzelt szeretők útra szöktetője,
hétfejű tündérnek fejevesztett férje,
kövek közé hullnak az innenső parton.

Tétova gyermek átnézhet a folyón,
nagy a folyó, néma, nem felel, ha kérdik.
Nagy a gyermek szeme, keresi a mását,
ám hogy az épp lehullt, vagy úszik, nem tudni.
Ott áll hát a parton, mélázik, tűnődik,
szerencsétlenkedik, hosszan tétovázik,
orrot túr, körmöt rág, toporog kínjában,
vívódik tétlenül, szemét törölgeti,
lelkét vakargatja messze Isten alatt:
hogy is legyen mostan ezzel a folyóval?

A tétova gyermek, 
meg a folyó ítélet, magukba szívják

a titkot az apostolok,
a feltámadás illatát,
életemet ennek a gyűlöletnek,
az anya fia iránt érzett
gyűlöletének köszönhetem,
ez a magatartás bizonyos dolgot
komolyan vesz, bizonyos ponton
azonban mégsem veszi már
komolyan, és kinyilvánítja,
hogy létezik valami más, ami
még komolyabb, hányszor álltam
a háza előtt, már a küszöbén,
hogy megkérjem, értsen meg végre,
harcosok táncolnak a test
felületén, felületes
testek tánca a küzdelem

olvasás, a fölösleges
dolgok evangéliumát
másolom, nincs többé bosszú,
pócsmegyer, húsz július tíz,
péntek, az asztalon fehér
terítő, nem takarja el,
a pókhálóba dohányfüst
tapad, szükséged lehet még
erre az illúzióra

életfa, levele, ága,
gyökere a földbe vájva,
láthatatlan titkos máglya,
mint minden szerelmes, sokat
beszéltek önmagukról, mintha
ezáltal megérthetnék a
világot, amely lehetővé tette
őket, jobb lesz, ha a hosszú
történetet itt megkurtítjuk,
utána a város püspöke elé
vezette fiát, hogy annak színe
előtt mondjon le minden
birtokáról, és adjon vissza
mindent, ami még esetleg
nála van, kezökben fáklyát,
korbácsot vagy kígyót tartanak,
halott halhatatlanságát
eleven halálra váltja
a halandók mátkasága

eleven

Fantomok (200 × 100 × 25 cm, 2006)

Szép volt a tavasz.
Ordítoztam Istennel, mint egy idióta,
temetőkben és kocsmákban napnyugtakor.
Mindig tett valami agyament gesztust,
amitől a két helyszínt összekevertem.
Húsz év múlva megsúgta:
akkor is templomba jártam.
Hálás voltam, hogy nem szólt korábban.

Szép volt a tél.
Asszonyok ölén rohadtam, mert hazudtam.
Pokolra és játszótérre szikár nap sütött,
mikor később férjhez mentek,
én meg a feleségemhez.
Ropogó fák között vittem a keresztet,
azt hittem, az enyém a legnagyobb,
pedig csak erőlködtem,
hogy ne lásson jól az ég.

Szép volt a nyár.
Megkoronáztam elsőszülöttem,
mert elfelejtettem: országunk még nincs.
Aranyat csináltam, könyvet és házat,
Dőlt a vérem, mint egy pogánynak.
Bármit is akarjunk,
a fiam nyújtja át
az utolsó kelyhet, ha vége.

Szép lesz az ősz.
Acsarkodva halunk ki, kultúremberek,
idézgetjük egymást, járunk temetésre, 
esküvőre.
A gyóntatófülkék persze üresek,
de legalább nem mi vagyunk az ördög.
Hadd meséljünk inkább
írástudatlan, rablott gyermekeknek,
pusztában a tűznél, mint a lantosok.

Ajánlás:
Naptárod, órád egyremegy,
hallod, az idő költözik.
Nézd, nézd: hatalmas a kert.
Ne számold, hányadik.

Hogyan rontsuk el 
a naptárt?

Francisco Goya 
Ha az értelem alszik, előjönnek a szörnyek 

című metszetéhez

Ha az értelem alszik, előjönnek a szörnyek,
rejtekhelyük mi magunk, ők – mi vagyunk,
alvajáró hasonmásaink mögött vonulunk,
követjük őket, utánunk ének, előttünk félek
tőlük, a hatalom kezében tartom el őket
magamtól, hogy elérjem az ént, a sokasodó 
formák rétegét, amit levedlek magamról.

Rétegek

Farkas Arnold Levente

Szabó Fanni

„(…) majd lenyűgözöm a vadakat, mint a napfény 

hatalma.”

                                             Albert Camus: A hitehagyott 

vagy egy zavaros elme

Amikor elvakítja a vadakat a napfény hatalma, 

bőrsátrainkról folyni kezd a víz,

a bőrsátrainkról folyó víz alá állunk, 

testünkről lemossa festékeink.

Testünkről folyó festékeink formálják alattunk a földet,

a formálódó föld repedezni kezd a vadak szellemétől.

A vadak szelleme beszél velünk,

a beszéd ritmusára önkéntelenül ugrálni kezdünk,

ugrálunk, lábunk erejétől kettéválik köztünk a tér. 

A napkorong feltűnik a mélyből, mindenkit elvakít.

Az étel megszentelése

Lidérc (fa, 140 × 10 × 28 cm, 2004)
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– Milyen mesterek fogják a ke-
zét, valahányszor belevág az 
anyagba?
– Természetesen sokan vannak, 
hadd szorítkozzam inkább élethely-
zetekre. A családi szájhagyomány 
szerint a felső-háromszéki faluban, 
ahol felnőttem, Lemhényben min-
dent lerajzoltam, ami a szemem 
elé került. Sajnos egy sem maradt 
fenn e rajzok közül, de arra jók vol-
tak, hogy a szüleim képzőművészeti 
pályára szánjanak. Édesanyám az 
akkoriban alakult kézdivásárhelyi 
rajzosztályban tanító, ugyancsak 
lemhényi születésű festő, Kosztándi 
Jenő gondjaira bízott, ez számított 
az első tudatos lépésnek az éle-
temben a művészpálya irányába. 
Ötödikes-hatodikos koromra már 
magamban is eldöntöttem, hogy ezt 
akarom csinálni. A szobrászat iránti 
érdeklődésem kilencedikes korom-
ra kezdett kikristályosodni. A festé-
szetben, a grafikában kicsit mindig 
hazudni kell, a terepábrázolás, a 
három dimenzió azonban konkrét, 
kemény, férfias munkát igényel. 
Ilyen „érvek” mentén döntöttem a 
szobrászat mellett.

– Hogyan sikerült túltennie 
magát azon, hogy nem jutott 
be a kolozsvári egyetemre, 
és végül „csak” Jászvásáron 
(Iași-ban) sikerült diplomáz-
nia?
– Emiatt soha semmiféle frusztrá-
cióval nem kellett megküzdenem. 
Mindenekelőtt azért, mert én nem 
feltétlenül Kolozsváron, hanem 
szobrászatot akartam tanulni. A 
magyar tanárok által működtetett 
kolozsvári szobrászképzés „megfoj-
tása” és Iași-ba költöztetése amúgy 
is politikai döntés volt, amiről én 
nem tehetek. Negyedik próbálko-
zásra, de a legmagasabb jeggyel 
jutottam be magyarként a iași-i 
egyetemre. Nagyon érdekes világba 
csöppentem, amelynek identitása, 
tartása van, akárcsak Székelyföld-
nek. Azt a négy évet úgy kezeltem, 
hogy külföldön tanulok ösztöndíj-
jal. Míg a kor kolozsvári naciona-
lista román tanárai mindent el-
követtek, hogy megkeserítsék a 
diákok életét – főleg a magyarokét –,
addig Iași-ban tisztelet övezett. Én 
például népviseletben mentem ál-
lamvizsgázni – székely ing, mező-
ségi bujka és farmernadrág –, és 
ez senkinek nem okozott gondot. A 
banketten pedig azzal provokáltak, 
vajon táncolni tudok-e, mire eljár-
tam nekik a mezőségi legényest.

– Milyen szobrászokat akar-
tak faragni Iași-ban?
– Az anyag iránti tisztelet volt az 
elsődleges, annak misztikumára 
igyekeztek rávezetni bennünket. 
A román szobrászat és általában a 
képzőművészet roppant erős, in-
tuitív, bennünket is folyamatosan 
kreativitásra ösztönöztek. Hang-
súlyos a vallási élet iránti tisztelet, 
ez még az ateista művészek eseté-
ben is megfigyelhető volt. Nagyon 
melegszívű emberi magatartással 
találkoztam, ami emberileg és szak-

mailag egyaránt jót tett nekem. 
Jómagam elsősorban a főleg Brân-
cuși-ra visszavezethető avantgardiz- 
must értékeltem a román szobrá-
szatban, tudni kell azonban, hogy 
olyan művészek is akadtak, akik 
nem a brâncuși-i, tömbből való le-
képezést fejtegették, hanem dara-
bokból rakták össze az egészet. A 
Ceaușescu-korban is igen mély ér-
zelmeket ébresztő művészetről be-
szélhettünk. Nyaranta egy hónapon 
át szobrokat faragtunk a környező 
falvak önkormányzatainak – akkori-
ban néptanácsnak nevezték őket –, 
olyankor részt vettünk a falusi bú-
csúkon, kapcsolatba kerültünk az 
emberekkel. A kőkemény akadé-
mizmus helyett amolyan szobrászi 
útravalót kaptunk.

– A rendszerváltáskor minden-
ki többnyire nyugatra indult, 
ön meg keletre, a diplomázás 
utáni első munkahelyéről, a 
piski márványfaragó üzemből 
haza. Mi tűnt vonzónak akkor 
Háromszéken?
– Már a piski éveim alatt felvet-
tem a kapcsolatot Baász Imrével és 
Vinczeffy Lászlóval, jelezve, hogy 
amint lejár a kihelyezésen köte-
lezően letöltendő három év, me-
gyek haza. Szerencsére csak másfél 
évet kellett várnom, 1990 elején 
Vinczeffy már jelezte is, hogy lenne 
egy hely a képtárnál. Kónya Ádám 
volt a múzeum frissen kinevezett 
igazgatója, jeleztem neki, hogy jön-
nék, és 1990. március 15-től már ott 
dolgoztam. Vonzott Baász művelő-
désszervező szerepe, Szentgyörgy 
kulturális szempontból pezsgő éle-
tű város volt, a Medium kiállítással 
különös rangot vívott ki magának, 
barátok voltak ott, minden haza-
várt. Jól tettem, hogy hazajöttem.

– Mégsem vetette bele magát 
az akkori alternatív művésze-
ti megnyilvánulásokba, ame-
lyek szinte védjegyként azono-
sították akkoriban Háromszék 
fővárosát. Miért nem?
– Kétségtelenül nem voltam perfor-
mer, szerettem, elismertem Baászék 
produkcióját, de nem műveltem. 
Akár a focit: szeretem nézni, de nem 
játszom. Természetesen támogat-
tam is őket, a Szent Anna-tónál tar-
tott nemzetközileg is elhíresült per-
formance-fesztivál, az AnnArt több 
csatolt rendezvényének is helyszínt 
biztosítottunk a képtárban. Talán 
kevesen tudják, hogy én alkottam 
meg a Medium térformáját, amely 
aztán felkerült a kiállítás plakátjá-
ra. Akkoriban inas voltam, afféle 
művészsegéd, és ez egyáltalán nem 
zavart.

– Nem tartott attól, hogy in-
tézményvezetőként nem lesz 
elég ideje, energiája a művészi 
kiteljesedéshez?
– Mindig is tudatában voltam an-
nak, hogy Romániában művészet-
ből nem tudok megélni, és mivel 
nekem fontos volt, hogy hazajöjjek, 
kész voltam egy intézménybe beta-
golódva, de akár iskolai rajztanár-

ként is biztosítani az egzisztenciá-
mat. Felvillanyozott az a lehetőség 
is, hogy a múzeumban szinte köte-
lességszerűen beáshatom magam 
az erdélyi művészettörténetbe, a 
régészekkel megyek majd gyűjtőu-
takra. Amolyan minden lében kanál 
típusú fiatal voltam, minden érde-
kelt.

– Az önben lévő szobrász soha 
nem érezte magát vesztesnek 
ebben a versenyfutásban?
– Hozzám közel álló embereknek 
néha mondogatom, hogy nincs elég 
időm a szobraimra, de ez csak ide-
ig-óráig tart, mert ha annyira erős 
lett volna bennem az egyéni önmeg-
valósítás iránti késztetés, bizonyára 
más utat választok. Azt hiszem, erre 
a párhuzamosságra predesztináltat-
tam, és egyre inkább hiszek ebben.

– A vésőt is más irányítja 
néha?
– Szögezzük le mindjárt, hogy szá-
momra nem a százszázalékosan 
tudatos művészet az igazi, azt én 
inkább matematikának tekintem. 
Helyet kell engedni az improvizáció- 
nak, a pillanatnyi ihletnek, még az 
úgynevezett véletlennek is. Váratla-
nul megreped a fa, én meg belerajzo-
lok, folytatom a repedést, ez mind-
mind beletartozik, izgalmassá teszi 
az alkotást. Mi, magyar szobrászok 
annak idején nem is reménykedhet-
tünk köztéri szobrokban, legfeljebb 
azok, akik Bukarestben éltek és meg-
voltak a kapcsolataik. A rendszer-
váltás után a romániai magyarság 
talán csak azt a jogát nyerte vissza 
teljes mértékben, hogy emlékjeleket 
állíthasson. Ennek a reneszánsznak 
köszönhetően mi megcsinálhat-
juk íróink, művészeink, történelmi 
személyiségeink szobrait, és az én 
életművem igen fontos vonulatát is 
ezek a jórészt megrendelésre készült 
munkák alkotják.

– Mondhatni: sorsszerűen?
– Azt hiszem, igen. Kezdetben nem 
számoltam velük, de egyrészt sok a 
megrendelésem, másrészt nagyon 
jók a környezetemből érkező vissza-
jelzések. Mégsem a köztéri szobrok 
jelentik a kizárólagos fősodort, leg-
alább annyira fontosak az autonóm, 
saját elképzelés alapján készülő 
szobraim, plasztikáim is. Ezekben 
csak önmagamnak kell megfelel-

nem, bennük vannak az örömeim, 
a szorongásaim, világról, művé-
szetről alkotott felfogásom. Tisztá-
ban vagyok azzal, hogy az emberek 
többségének a köztéri szobraim tet-
szenek leginkább, bókként is, kriti-
kaként is megkaptam már ezt. Leg-
alább annyira értékesnek tartom 
azonban az autonóm alkotásaimat, 
a fejsorozatot, a halom, a múmiák 
sorozatát a lidérceimmel, a bálvá-
nyaimmal együtt.

– Nem tart a skatulyázás ve-
szélyétől?
– Nem, és a megkeresések ellen 
sem tiltakozom. Van olyan szob-
rász-restaurátor barátom, aki az 
utóbbi kategóriában is fantaszti-
kus dolgokat művel, de nem akarja, 
hogy túl sokan tudjanak az utóbbi 
identitásáról. Engem egyik beso-
rolásom sem zavar, sőt az intéz-
ményvezetői státusom sem. Mert 
mindenben, amit teszek, a saját 
logikám érvényesül, néha azon 
kapom magam, hogy a múzeum 
vezetésében is ugyanazon kreatív 
elveket igyekszem érvényesíteni, 
akárcsak a szobrászatban. Ahogy 
a szobrász előtt ott az anyag, ami-
be lelket kell lehelni, úgy a Székely 
Nemzeti Múzeummal kapcsolatban 
is ezt éreztem, amikor 2007-ben át-
vettem az igazgatását. És akárcsak a 
szobrász esetében, ebből az „anyag-
ból” is csak empátiával és szeretettel 
lehet kihozni a pozitívumot. Először 
a pudvás, fölösleges részeket kell ki-
takarítani, mert eredendően semmi 
sem rossz, legfeljebb az állapota. Az 
emberekre is igaz ez: legfeljebb nem 
megfelelő szerepkörben játszik, 
vagy nem kapott elismerést, esetleg 
kritikát a megfelelő pillanatban. Az 
igazi alkotás szeretetelvű, legyen az 
szobrászat vagy intézményvezetés. 

– Hogy érzi, megbecsüli a kör-
nyezete, a világ, mindazt, amit 
magából igyekezett adni?
– Rengeteget kaptam, és a hátra-
lévő időmben elsősorban arra kell 
törekednem, hogy megköszönjem 
a rengeteg bátorítást, amire szüksé-
gem is volt – még ha sokszor nem is 
mutattam, mennyire. Nem a kitün-
tetések az igazán fontosak, hanem 
amikor az emberek megállítanak 
az utcán, és megkérdezik, hogyan 
halad a múzeum felújítása, vagy 
megkérdezik, éppen min dolgozom, 

van-e magamra elegendő időm. En-
nél nagyobb díjat elképzelni sem 
tudok.

– Képtelennek tűnik különvá-
lasztani a képzőművészi, illet-
ve az intézményvezetői iden-
titását. Nem tudja, vagy nem 
akarja?
– Nem lehet, és hiba is volna, hiszen 
tizennegyedik éve halad párban a 
kettő. Kezdetben öt évet adtam ma-
gamnak, azzal, hogy ennyi idő alatt 
kiderül, megy-e ez párban. Az is 
benne volt, hogy a két tevékenység 
esetleg inkompatibilisnek bizonyul, 
és rákészültem, hogy akkor felállok. 
Az első öt év alatt azonban inkább 
az bizonyosodott be, hogy ilyen rö-
vid idő alatt nem lehet maradandót 
alkotni. Így történt, hogy most már 
tizennegyedik éve igazgatom a mú-
zeumot, és közösen sikerült szép 
dolgokat művelnünk. Miközben 
mindig lehet jobban, ebben bízva 
vállaltam a legutóbbi ciklust, amely 
2022 végéig tart. Ha rajtam múlik, 
szívesen végigcsinálnám a múzeum 
felújítását.

– Közben milyen Vargha Mi-
hály-szobrok készülnek?
– Mostanság éppen a Brassó mellet-
ti Négyfaluban készítek egy Borcsa 
Mihály-mellszobrot, ő a település 
nagy Kossuth-rajongó evangélikus 
lelkipásztora volt, október végére 
tervezzük az avatást. És folyamato-
san készülnek az el nem kötelezett 
plasztikáim, igyekszem mindkettőre 
megfelelő időt és figyelmet fordítani. 
Persze vannak kedvenceim, elsősor-
ban az egész alakos szobraim, mint 
például a kisbaconi Benedek Eleké, 
Szentgyörgyön Márton Áron vagy 
Gyárfás Jenő szobra, a nonfiguratív 
alkotásaim közül pedig a szárazaj-
tai, illetve a sepsiszentgyörgyi ’56-os 
emlékmű tekintenek vissza nagyon 
kedvesen rám. A beltériek közül 
a Lidércek és a Bálványok sorozat 
darabjai a kedvenceim, nagyobb 
méretű munkák, állvány nélküliek, 
valahol a szobor és az installáció 
közötti világban. A héjak dominan-
ciáját igyekeztem megformálni ben-
nük, napjaink oly elhatalmasodó ki-
üresedésérzését.

interjú

EMLÉKJELEK ÉS LIDÉRCEK KÖZÖTT Csinta Samu

Beszélgetés Vargha Mihály sepsiszentgyörgyi szobrászművésszel

Személyében a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum 
igazgatója és a szobrász igyekszik harmóniában élni. Az igazi 
alkotás szeretetelvű, legyen az szobrászat vagy intézményve-
zetés – vallja Vargha Mihály, a Magyar Művészeti Akadémia 
tagja, aki nem a százszázalékosan tudatos művészetet tartja 
az igazinak: ha váratlanul megreped a fa, belerajzolva folytat-
ja a repedést.

Lapszámunkat VARGHA MIHÁLY 
műveivel illusztráltuk.
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karantének

Kezdetben volt Az előretolt hely-
őrség? Vagy Az elátkozott part? 
Talán A három testőr Afrikában? 
Otcsenás Péter hírlapíró erre már 
nem emlékezett pontosan. Arra 
azonban határozottan, hogy az iro-
dalom és a képzőművészet sajátos 
határmezsgyéjén vonta látókörébe. 
Képregényben olvasta először Rejtő 
Jenőt. Folytatásban közölte a Füles 
rejtvénymagazin, amire kamaszko-
rában kimondottan a rajzos sztorik 
miatt fizetett elő a család. Hetente 
három történetet közöltek. A fiú 
gondosan kitépte és egy füzetbe ra-
gasztotta a megőrzendő oldalakat.

Egyik nap zsörtölődve jegyezte 
meg, milyen kár, hogy nem tudja 
egy lélegzetvételre elolvasni az egé-
szet, mire édesapja némi keresgélés 
után letette elé az asztalra regényt. 
A Magvető Könyvkiadó sárga hátú 
Albatrosz sorozatában jelent meg, 
amiért a P. Howard rajongók nem 
lehettek eléggé hálásak az újraköz-
lést kezdeményező, amúgy rossz- 
emlékű Kardos Györgynek, az egy-
kori Katonapolitikai Osztály, majd 
az ÁVH alezredesének.

– Miért nem mondtad, hogy van-
nak Rejtő Jenő-könyveink? – kér-
dezte a fiú némi szemrehányással a 
hangjában.

– Nem kérdezted – hangzott a 
válasz.

Ami igaz, hiszen addig több-
nyire Karl May, James Fenimore 
Cooper, Jules Verne vagy Edgar 
Rice Burroughs könyveit falta. A 
Rejtő-történetek azonban nem csak 
olvasmányélményként jelentettek 
fordulatot számára.

Azokban az években kiadtak az 
íróról is egy életrajzfélét, amiből 

azt is megtudta, hogy Rejtő gyak-
ran a Japán kávéházbeli törzsasz-
talánál dolgozott. Általában ott 
vetette papírra töltőtollal a fejeze-
tek egy részét, és ha nem volt pén-
ze, ami nála gyakran előfordult, a 
kézirataival fizetett. A legolvasot-
tabb ponyvaszerzőként történetei 
annyira keresettek voltak, hogy a 
pincérek elfogadták a szövegrészle-
teket, amelyeket vagy az író váltott 
ki (mint a zálogházban szokás, ahol 
ugyancsak sűrűn megfordult, lévén 
állandó pénzzavarban fuldoklott 
egész életében), vagy valamelyik 
főúr bevitte a könyvkiadóhoz és ott 
fizettek érte.

P. Howard abszurd világa nagyon 
tetszett Otcsenásnak és alighanem 
befolyásolta is abban, hogy izgal-
mas, sok bunyóval fűszerezett törté-
neteket kezdett írni. Ez az „irodalmi 
tevékenység” amiatt is kapóra jött, 
mert eleinte úgy gondolta, hogy 
erre hivatkozva talán elodázhatja a 
nyári szünidőre egyeztetett munkát 
édesapjáék szövetkezeténél.

Aztán egyik este utolérte az írói 
válság. Némiképpen melankolikus 
hangulatban ténfergett odahaza: 
egyrészt belátva, hogy Rejtőt még 
a nála képzettebb szerzők sem tud-
nánk túlszárnyalni, másrészt nem 
rendelkezik olyan élményanyaggal, 
mint P. Howard.

De akkor új fordulat következett, 
majdnem olyan értékkel bíró, mint 
egy kalandregényben.

Édesapja, akinek volt türelme 
kivárni a kedvező lélektani pillana-
tot, a vacsoránál, csak úgy, mellé-
kesen megjegyezte, hogy új kolléga 
érkezett hozzájuk a szerszámkészí-
tő műhelybe. Egy veterán idegen-

légiós. Otcsenás szeme felcsillant. 
Mihamarabb jelentkezett nyári 
munkára. 

Annak kimondottan örült, hogy 
Tibor bácsi nem Afrikában szolgált, 
hanem Indokínában. Hiszen az még 
„fehér folt” – gondolta stílszerűen. 
Arról Rejtő nem írt. Ez hihetetlen 
perspektívába helyezte elkövetke-
zendő írói karrierjét, amelyet elkép-
zelései szerint legfeljebb az előtte 
álló gimnáziumi tanulmányok kés-
leltettek.

De Tibor bácsi Otcsenásnak so-
hasem mesélt sem Indokínáról, 
sem a francia idegenlégióról. Még 
arra a kérdésre is, hogy „olvasta-e 
Rejtő Jenő könyveit?” csak mosoly-
gott vékonyka „jávorbajusza” alatt 
és szótlanul folytatta a munkát gé-
pénél.

A kegyetlen kiképzési módszerei- 
ről hírhedt francia idegenlégióról 
sokáig úgy tartották, hogy búvó-
helyet nyújt a gyilkosoknak és más 
bűnözőknek. A szikár Tibor bácsiról 
persze senki sem feltételezte, hogy 
bármilyen köztörvényes bűncselek-
ményt követett el. Másoktól hallot-
ta, amikor első keresetét megün-
nepelték a szomszédos borozóban, 
hogy „a légiós” kalandvágyból in-
dult Franciaországba a második vi-
lágháború után. Szakmunkás szere-
tett volna lenni a Renault gyárban, 
de Párizs helyett Marseille-ben kö-
tött ki. Miután illúziói szertefoszlot-
tak, valahogy a ponyvaregényekből 
ismert, Forte Saint-Jean erődbe 
került.

Tibor bácsi csak az idősebbek előtt 
tett néha utalást a fiú által irigyelt, 
kalandos múltjára. Szótlanságának 
alighanem Otcsenás volt az oka. A 

szerszámkészítő műhely szünidős 
diákmunkásaként túl fiatal volt ah-
hoz, hogy a harcok nyomában járó 
áldozatokról és az emberi szenvedé-
sek valóságáról halljon.

Másoktól tudta meg azt is, hogy 
részt vett a harcokban Dien Bien 
Phunál 1954-ben. Az ott elszenve-
dett vereséggel szűnt meg a francia 
gyarmattartók indokínai befolyá-
sa. Az is a fülébe jutott, miképpen 
őrzött a szakasz hadifoglyokat az 
őserdőben: kerítés nem kellett, 
csak az ivóvizet óvták, anélkül úgy-
sem mert volna senki nekivágni az 
áthatolhatatlan zöld halálnak. Vagy 
ha mégis, hát menjen…

Ekképpen derült ki, hogy bünte-
tőszázadban is volt, a Csontbrigád-
ban leírtakhoz hasonló körülmé-
nyek között követ tört, amiért a 
maga módján rendezte a nézetelté-
rését valamelyik haragosával. Már 
akkor sem lévén a szavak embere, 
odavágott egy gránátot.

Otcsenás látta a Renault gépko-
csit, amelyikkel Tibor bácsi Fran-
ciaországból hazatért a nyolcvanas 
években. Végleg. Nem akarta a 
veterán légiósok kenyerét enni, in-
kább beállt melózni az erzsébetvá-
rosi villamosipari szövetkezet szer-
számkészítői közé.

Ahogyan azt Rejtő is megírta, a 
légiósok között alapszabály, hogy 
senki sem kérdez a másik előéle-
téről. Otcsenás hiába érdeklődött 
makacsul, Tibor bácsi mindig kitért 
a válasz elől, de a kétkezi munkáról 
örömmel beszélt. A zsinórokon lógó 
lámpák alatt mutatta meg a szak-
mája mesterfogásait.

Hatvanon túl is irigylésre méltó 
kondícióban volt. Ezzel sem kérke-

dett soha. A műhelyben minden-
ki kiváló szakembernek tartotta. 
Gyakran ismételgette, hogy „az 
ideges munkán nincs áldás”. Idős 
ember volt, de szemüveg nélkül ol-
vasta a távoli feliratokat. Kicsordult 
a könny az arcán, ha nagy ritkán fel-
kacagott.

Aztán még azon a nyáron, amikor 
elérkezett az ideje, végkép nyugdíj-
ba ment. Búcsúzáskor keményen 
szorította Otcsenás kezét, hátha a 
fiú felszisszen.

Otcsenás még sokáig kérdezget-
te édesapjától, hogy nincsenek-e új 
hírek felőle. Nyoma nyilván nem ve-
szett, csak elvonult, nem tartott kap-
csolatot senkivel a kollégái közül.

Halványuló emlékalakként de-
rengett Otcsenás lelki szemei előtt, 
aki idővel beletörődött, hogy nem 
fogja megújítani a magyar nyelvű 
idegenlégiós irodalmat. Figyelmét 
elvonták tanulmányai, új barátai, a 
családi élet ügyes-bajos eseményei.

Úgy három vagy négy év múltán 
nem mindennapi küldemény érke-
zett a szövetkezetbe. Péter jelenlé-
tében bontották ki az ütött-kopott 
katonaládát, ami dugig tele volt Ti-
bor bácsi idegenlégiós relikviáival. 
A hagyaték címzettje és tulajdono-
sa kizárólag a fiú volt. Ezt Tibor bá-
csi rövid kézzel írt üzenetben adta 
tudomására, amelyet így fejezett 
be: „Fiam!, rád hagyományozom 
ezeket útravalóképpen, felébredett 
gondolataimmal együtt: minden 
élet szenvedés; a szenvedést a mu-
landó dolgok iránti vágyakozás 
okozza; a szenvedés véget ér; ha 
elutasítjuk a mulandó dolgokat; ke-
resd hát a múlhatatlant! Isten áld-
jon, Otcsenás!”

HAGYATÉK INDOKÍNÁBÓL Borbély László

1956 (andezit, 230 × 120 × 30 cm, 2006)

Gyárfás Jenő (bronz, 230 × 100 × 50 cm, 2010)

Fej II. (fa, 38 × 25 × 25 cm, 1991)

Csereyné Zathureczky Emilia (bronz, 
80 × 60 × 35 cm, 2004)

Erupció (fa, 120 × 70 × 30 cm, 2007) Kapu (fa, 28 × 20 × 15 cm, 1999) Kós Károly (bronz, 70 × 60 × 40 cm, 2009) Tragikus maszk (fa, 60 × 48 × 25 cm, 1992)
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Szeptember 5. Lőrinc napja
Lőrinc napja, azaz rontónap. 
Lőrinc napján fordul az időjárás, 
vége van a nyári melegnek, jön az 
őszies idő. Lőrincről úgy tartják, 
hogy sok kárt csinál: belepisil a 
dinnyébe, vagyis az már szeptem-
ber 5. után vízízű, ehetetlen lesz; 
megrontja a vizeket is, túl hideggé 
válnak a fürdéshez.

Szeptember 8. Kisasszony 
napja
Kisasszony napja, az egyházi szo-
kás szerint Szűz Mária születésé-
nek napja. Sokfelé úgy tartották, 
hogy Kisasszonykor rózsát hány 
a nap: ilyenkor az asszonyok fel-
mentek a dombra a napfelkeltét 
megnézni, hogy meglássák benne 
Szűz Máriát és a nap körüli róz-
sákat. Időjóslás is kötődik szep-
tember 8-hoz, a ritkaszemű, bugy-
borékos eső esős időszakot ígér. 
Mezőgazdasági szempontból is 
jelentős dátum sokfelé: vetés kez-
detét jelentette. A szokás szerint 
a gazda tiszta ruhába öltözött és 
megszentelte a vetőmagot. Amíg 
kivitte a mezőre, senkihez sem 
szólt, és miután végzett, magas-
ra dobta a zsákot, hogy akkorára 
nőjön a gabona. A dióverést is Kis-
asszony-napon kezdik. Sokfelé a 
cselédek ekkor álltak szolgálatba. 

Fecskehajtó nap: a néphit szerint 
ekkor búcsúznak a fecskék.

Szeptember 12. Mária napja
Mária napja, kedvelt névünnep, 
sokfelé búcsúnap. Egyes vidéke-
ken a rokonokat kacsával, töltött 
paprikával, lepénnyel, kalácsokkal 
kínálják, vendégségeket, táncmu-
latságokat rendeznek, szomszédos 
falvakból is várják a vendégeket.

Szeptember 15. Hétfájdalmú 
Szűzanya napja
Hétfájdalmú Szűzanya napja: em-
lékezés Mária anyai fájdalmára. Az 
Ómagyar Mária-siralom is ennek a 
kultusznak állít emléket. Bizonyos 
bortermő vidékeken ismert szőlőmű-
ves kifejezés a fájdalmasra szed, 
azaz a szüretet erre a napra fejezi be.

Szeptember 21. Máté napja
Máté napja és hete sok helyen a 
búzavetés ideje volt, míg máshol 
inkább nem szántottak ezen a hé-
ten, mert azt tartották, hogy akkor 
a földet fel fogja vetni a gaz. A Má-
té-napi tiszta időt a jó bortermés 
előjelének tartották.

Szeptember 28. Vencel napja
Vencel napját időjósló napnak tar-
tották: ha esik, akkor szép lesz a 
következő tavasz.

Szeptember 29. Szent Mihály 
napja
Szent Mihály napja a gazdasági év 
egyik legfontosabb napja, fordulója. 
A Szent György napján (április 24.) 
legelőre hajtott állatokat ilyenkor 
terelték vissza a gazdák udvarába. 
A pásztorok szerződtetésének és 
elszámoltatásának napja, illetve a 
cselédfogás ideje is ez volt. Egy csal-
lóközi népdal így emlékezik meg a 
hagyományról:

Mikor a szógát fogadják,
Öcsémuramnak szólítják,

De amikor már megkapták,
Csak főtt krumplival táplálják.

Szent Mihály napja női dologtiltó 
nap volt: úgy tartották, hogy aki 
ilyenkor mos, annak kisebesedik a 
keze, aki pedig sulykol, mángorol, 
annak egész évben dörögni fog az 
ég az háza fölött. Sokféle más, idő-
járással kapcsolatos hiedelem is is-
meretes: a pásztorok úgy tartották, 
hogy ha Szent Mihály éjszakáján a 
juhok vagy a disznók összefeküd-
nek, hosszú, erős tél közeledik, el-
lenkező esetben pedig enyhe. Az 

aznapi keleti szél és az égzengés is 
hideg telet ígér.

Szent Mihály napja után kezdő-
dik a kisfarsang ideje, amely Kata-
lin napjáig (november 25.) eltart. 
Míg a nagyfarsang a húsvét előtti 
ünneplés, lakodalmazás, mulatozás 
időszaka, a kisfarsang a karácsony 
előtti felszabadult szórakozást je-
lenti: a termés betakarítását, a gaz-
dasági év lezárását ünnepeljük. Sor 
kerül lakodalmakra, bálokra, mu-
latságokra, az esti kalákát (például 
kukoricafosztás) általában mesélés, 
éneklés, tánc kíséri és követi.

Nicholas Guérin korábban a ha-
talmas kiadónak számító francia 
Ubisoftnál dolgozott, ahol egye-
bek mellett a népszerű Assassin’s 
Creed sorozathoz tervezett pá-
lyákat és írt küldetéseket. Az ott 
töltött kilenc év alatt munkájának 
egy része abból állt, hogy különfé-
le, a játékokban végrehajtható vé-
res merényletek és orgyilkosságok 
forgatókönyvét vetette papírra, 
majd ültette át ezeket a játék kör-
nyezetébe. Valljuk be, ez a tevé-
kenység azért kilenc év után már 
megkéri az árát a lelkünkből, így 
Guérin is inkább új vizekre eve-
zett. A Thunder Lotus Games sze-

rény stúdiójának berkeiben aztán 
elkészíthette a Spiritfarert, mely 
sok szempontból ellentéte koráb-
bi munkáinak. S bár ez is a halál 
témáját érinti, az erőszak helyett 
az együttérzés, a gyilkolás helyett 
pedig a törődés irányából közelít 
felé.

Történetünk hőse Stella, a vi-
dám és jókedvű révészlány, aki 
a nyugalomba vonuló Kharóntól 
megörökli annak munkáját. Fela-
data tehát az lesz, hogy felkutas-
sa és segítse az elhunytak szelle-
meit átkelni a túlvilágra. Ezt per-
sze nem a Sztüx folyó sötét vizén 
ringó ladikkal kell elképzelni, Stel-

lának egy nagy, modulárisan bő-
víthető hajója van, melyet a fedél-
zetére fogadott szellemek igényei 
szerint tud átépíteni. Itt kell őket 
vendégül látnia, megadnia nekik 
minden kényelmet, boldoggá tenni 
őket, egészen addig, míg végül a 
holtak önszántukból el nem fogad-
ják a tényt, hogy ők holtak. Ha ez 
megtörténik, akkor elkísérjük őket 
az Örökajtóhoz, amelyen keresztül 
átkelnek a túlvilágra. Néha ezek a 
búcsúk könnyűek, ám legtöbbször 
mégis inkább keserédesek, kü-
lönösen ha egy-egy vendégünket 
megszerettük itteni tartózkodása 
alatt. 

A holtak lelkei antropomorf ál-
latok képében jelennek meg, ha-
jónk pedig afféle posztmodern 
Noé bárkájaként ad nekik ott-
hont. Révészünk szerepében ezt 
az otthont kell lakájossá tennünk 
minden egyén számára. A ven-
déglátáshoz természetesen hoz-
zátartozik az élelemkészítés is, 
és persze nem mindenki ugyan-
azt a fajta ételt preferálja. Mivel 
a hajónknak nincsenek készletei, 
mindent magunknak kell meg-
termelni. Például a fenséges zöld 
szarvas, Gwen a kávét preferálja, 
így annak elkészítését a kávéma-
gok ültetésétől kell elkezdenünk. 
Gwen egyébiránt egy meglehe-
tősen mufurc karakter, ám a kávé-
val mindig a kedvében járhatunk. 
Vendégeink szerteágazó igényei 
végett a hajónk hamar inkább egy 
úszó városra, semmint egy bárká-
ra fog hasonlítani. A kert mellett 
lesz itt még baromfiudvar, kovács-
műhely, malom és még sok min-
den más. Mivel teendőink rend-
szeresen szólítanak bennünket 
egyik helyről a másikra, az ezek 
közötti közlekedést egy ügyességi 
minijátékkal oldották meg: szök-
décselnünk, forognunk és Stella 
méretes sapkája segítségével sik-
lanunk is kell a hajó egyes állomá-
sai között. A közlekedés mellett 
maguk az állomások is megköve-
telik az ügyességünket, legyen szó 
akár a kovácsműhely kohójának 
hőmérséklet szabályozóiról vagy 
a takácsműhely szövőgépének tű-
jéről. 

A Spiritfarer szívét-lelkét per-
sze nem a fenti tevékenységeink, 
hanem maguk a szereplők adják. 
Miközben megismerjük őket, hogy 
mit szeretnek és mit nem, mi ma-
gunk is tanulunk tőlük mester-
ségeket, midőn elmagyarázzák, 
hogy egyes kedvenceik hogyan 
készülnek. Mikor a kedvükben já-
runk, lassan megnyílnak és apró 
szeleteket adnak nekünk korábbi 
életükből. Például Atul, a beszé-
des béka miután megkapja tőlünk 
a pattogatott kukoricát, elmeséli, 
hogy mennyire hiányoznak neki a 
közös családi mozizások. Megható 
történeteik hátrahagyott szerette-
ikről, boldog napokról, múltbéli 
vétségekről, elszalasztott lehető-
ségekről és persze a saját halá-
lukról szólnak. Nemsokára pedig 
azon kapjuk magunkat, hogy Stel-
la szerepében nemcsak révészek, 
de barátok, bizalmasok, tanulók és 
tanárok vagyunk egyszerre. Kap-
csolataink természetétől függően 
pedig vendégeink későbbi távozá-
sa egyszerre lehet felemelő és szo-
morú.

Érdemes még megjegyezni, 
hogy a játék során Stella egyik 
legfontosabb és kimeríthetetlen 
erőforrása az ölelés. A karjainkba 
zárt szereplők, a gyengéd viszon-
zás, a gondoskodás és a szeretet 
ilyen széles gesztusa eddig egyet-
len játékban sem volt olyan szép, 
mint itt. 

(Spiritfarer. Platform: PC, Play-
Station 4, Xbox One, Nintendo 
Switch.)

hamuban sült pogácsa

A LÉLEKRÉVÉSZ

ujj a lap alatt
Kántor Mihály

Levélkürt I. (fa, 40 × 30 × 25 cm, 1997)

SZENT MIHÁLY HAVA – JELES 
NAPOK ÉS NÉPSZOKÁSOK 
SZEPTEMBERBEN

Forrás: Nintendo.com


