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Czóbel Minka

Száz szál gyertyát!
Esik eső sűrű cseppje, sötét felhők alatt,
Szomorúan verdesi a ragyás csárda falat.
Tört ablakon süvít a szél, benn egy csonka lámpa,
Meg-meg inog hosszú drótján, füstös már a lángja.
Vendég ide, hogy is jönne, ily cudar időbe’,
A vén csaplárné is alszik, ott a kármentőbe’.
Hej! mert olyan jómadarak, most már nem is járnak,
Mind elpusztult, régen vége a betyárvilágnak.
Ámde mégis ajtó nyílik, lassan belép rajta
Őszült ember, meglátszik, hogy régi betyár fajta.
A csaplárné meg nagyot néz, hogy még egyszer hallja:
Száz szál gyertyát, száz itce bort ide az asztalra!
A vén betyár egyre ordít, fokosát forgatja:
Kocsmárosné! Száz szál gyertyát,
Száz itce bort ide az asztalra!

Ami közös, ami nem (Átmenet vándorokkal) (olaj, vászon, 110 × 165 cm, 2019)

úti cél

A Kondorosi csárda titkairól
„Kondorosi csárda mellett / Gulya, ménes ott delelget: / Csárdabeli szép asszonynál / Bort iszik
az öreg-bojtár – írja Arany János
A betyár című versében. Nemrég
egy családi utazás során betértünk
mi is a Kondorosi csárdába. Bár
hallottunk már arról, hogy a nyolc
út találkozásánál fekvő csárda igen
nevezetes hely, méltán verselte meg
Arany János, a legendárium szerint
Erkel Ferenc is muzsikált itt a betyároknak, és Rózsa Sándor nevére a mai napig felkapja mindenki a
fejét, mégsem számítottunk többre,
mint egy kellemes ebédre. Valóban
méltó a dicséretre a csárda szakácsa
és sürgő-forgó személyzete, de nem
ez sarkallt most írásra.
A rafinált étlap átböngészése
után figyeltem fel arra, hogy az
épületben múzeum is működik.
Bevallom, kiállítás gyanánt csupán néhány népművészeti tárgyra
és archív fotóra számítottam, de
igen nagy meglepetés volt, amikor
a bejáratnál látható körözvényről
maga Rózsa Sándor szólított meg.
Ilyen invitálásra elmosolyodik a
gyanútlan látogató, és azonnal be-

lép nemcsak a kiállítótérbe, hanem
a játékba is. Ugyanis itt tényleg
minden adott az igényes és szórakoztató ismeretterjesztéshez: en�nyire izgalmas helyen talán nem
nehéz érdekes helytörténeti kiállítást rendezni, ez most mégis jóval
több annál – az a fajta tárlat ez és
az a muzeológiai igényesség, amely
példaértékű lehet. Már az első lépésnél azt érzi a látogató, hogy itt
számítanak rá – ez a kiállítás valószínűleg nem úgy készült, hogy
összegyűjtötték, mi mindent lehet
tudni a Kondorosi csárdáról, majd
tárgyakat rendeltek az ismeretanyag mellé, és egyszerűen elosztották ezeket a rendelkezésre álló
terekben, hanem már az elején a
látogató szemével tekintettek erre
a feladatra. A kiállításba eleve kódolva van, hogy több korosztály
érkezik ide egyszerre, ezért különböző nehézségi fokozatú játékot
kínálnak a bejáratnál. Más tétje
volt a gyerekek által követett kiállításvezető feladványoknak, és más
a mi feladatlapunknak: a gyerekek
fegyvert és lövedéket kaptak, nyeregből lőhettek célba, ha sikeresen

megfejtették a rejtvényt, mi pedig
magától Rózsa Sándortól tanultunk
meg valamit. Egy titkot osztott meg
velünk, de persze a gyerekek is füleltek, és a nyaralás alatt időnként
jókedvükből elkurjantották a betyártól tanult szentenciát.
A tárlat szöveges része épp elegendő információt foglal össze
ahhoz, hogy az ember mégiscsak
bennfentesként távozzon, és épp
elegendő támpontot kínál, ha valamely témáról többet szeretne
megtudni a látogató – pluszinformációkat a QR-kódok által is kaphat az ember, de nincs hiányérzete
a látogatónak akkor sem, ha teljesen kütyümentesen járja végig a
termeket. Remek alkalom a játszva tanulásra – egyaránt szó esik
az 1848–49-es szabadságharcról,
régi mértékegységekről, de a művészetekben vagy a popkultúrában
megjelenő betyáralakokról is. Jól
megfér egymás mellett az érintőképernyő és a népi hangszer, dallamokat hallgathatunk, körözvényt
szerkeszthetünk a saját adatainkkal, kuncogva, álmélkodva fedezzük fel a sok apró rafinériát, ame-

Bonczidai Éva
lyet egy-egy sarok, egy-egy tábla,
egy-egy lehetőség rejt.
Ismeretterjesztő szándékkal csak
néhány fontos témát emelek most
ki, ígérem, bőven marad felfedeznivalója annak is, aki végigolvassa
a cikket.
„Hírmondónak való betyárt
sem találtak benne”
Nincs is ideálisabb hely egy csárdának, mint nyolc út találkozásánál
– annyi a jövő-menő ember, hogy
mindig van kit megvendégelni. A
csonka kontyos oromzatú, nádfedeles, alápincézett, földszintes,
ívpillérsoros tornácos épület a 18.
században épült, de már kedvelt
találkozóhely volt itt korábban is.
A hatóságok szemközt építették fel
a zsandárlaktanyát, de innen nemcsak a betyárokat tartották szemmel, hanem a Batthyány-kastélyban időnként összegyűlő, ellenzéki
érzelmű nemeseket is. A legenda
szerint a Kondorosi csárdából alagutakon is ki lehetett jutni: az egyik
egy vizenyős nádasba vezetett, a
másik 8-10 kilométer hosszú volt,
és a Hármas-Körös partja mellet-

ti füzesbe vitt ki. Ez utóbbi alagút
egyik szakaszán egy hatalmas terem
is volt, ahol a föld alatt 18-20 lovat
is kényelmesen el lehetett rejteni. A
háromméteres fallal körülvett csárdának hivatalosan csak egy kijárata volt – a nagykaput figyelték is a
rend őrei –, de sokan úgy tartották,
hogy a betyárok ezeken az alagutakon menekülnek el a pandúrok elől.
A Csendőrségi Lapok 1930. január
1-jei számában Beöthy Kálmán egykori csendőr ezredes ismertette a
Kondorosi csárda titkos kijáratait
és rejtekhelyeit. Ugyanis egyszerű
magyarázata volt annak, miért nem
lehetett itt betyárt fogni. A Békés
1892. április 3-i száma tudósított
arról, hogy rejtett kéményt tártak fel
a Kondorosi csárdában: „Az épületnek feltűnően massív, nagy és széles
kéménye volt, melyről csak most
tudódott ki, mikor megbontották,
hogy az korán sem volt végig kémény, sőt nagyon is kis mértékben
volt az, hanem nagyobb részben egy
tágas szoba, ahol kényelmesen megfért hat ember, olyannyira kényelmesen, hogy annyi borozó hely volt
számukra asztal mellett berendezve.
folytatás a 3. oldalon
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Czóbel Minka versének szélére

KI IS EZ CSAJ ÉS MIT ÜZEN SZÁZ ÉV TÁVLATÁBÓL?
Nem is tudom, hol érdemes kezdenem: még kiskölyökként hallottam
ezt a nótát, sok mással együtt, valamiért mégis különösen megfogott,
pedig mi közöm is lehetett hétnyolc évesen a betyárokhoz? Az,
hogy egy kölyökkori emlék miért
is válik fontossá, sok spekulációt
megenged, de olykor mégis megmagyarázhatatlan. Volt egy időszak
azután, amikor egyre kevesebbszer hallottam magyar nótát, így
hosszú évtizedekre elcsendesedett
bennem ez a szöveg és ez a dallam
is, mígnem egyszer, nem is olyan
régen, valamiért eszembe jutott.
Aztán lázasan keresgélni kezdtem
– hisz akkoriban még internet sem
volt –, és láss csodát, belebotlok
régi és újabb hangfelvételekbe, s
ami az igazi meglepetés, hogy ez
bizony egy Czóbel Minka-vers. Egy
nagy vers ráadásul. Nem kisebbít-

ve ezzel persze a dalszövegszerzők
munkásságát, mégiscsak felkapja
a fejét az ember: ez a név ismerős,
még ha nem is túl gyakran találkozunk vele, annyi csak dereng, hogy
a huszadik század eleji költők között kell keresgélnünk ezt a nevet,
valahol Reviczky, Justh Zsigmond
és Ady környékén.
Czóbel Minka 1855 és 1947 között
élt, majdnem kilencvenkét évesen halt meg, nagybirtokos család
gyermeke. Pályája nemcsak időben
metszi Ady és a nyugatosok életét,
hanem életútban, érdeklődésben
és irodalmi ízlésben is. Talán ő fordított először magyarra Verlaineverseket, de fordított magyarról
németre és angolra is, Madách
Tragédiáját és Petőfi verseit. A századelőn az elsők között ő merészelt
szabadverseket írni, ahogy ő maga
is nevezte: rhytmicus prózát. Nagy

műveltségű, több nyelven beszélő és
verselő költőnk volt, akivel méltatlanul bánt az irodalomszakma és az
utókor is.
„Czóbel Minka pedig túlélte kortársait, túlélte utódait, túlélte utódainak utódait, és vénséges vénen
úgy múlt el, hogy szinte már senki
sem tudott arról a hajdani lobogó
leányról, aki magyarul, franciául,
angolul, németül verselt, magyar
klasszikusokat fordított nyugati
nyelvekre, nyugati moderneket fordított magyarra, először szólalt meg
magyarul a franciás dekadencia
hangján, szinte előzmények nélkül
elkezdett magyar szabadverseket
írni. Helye a klasszikusaink között
volna – és már életében ismeretlenné öregedett. A mi nagyon igazságtalan kritikánk és igazságot nehezen
tevő irodalomtörténetünk is kevés
jelentékeny költővel volt oly mél-

Farkas Wellmann Endre

tánytalan, mint Czóbel Minkával”
– olvashatjuk róla a Magyar Elektronikus Könyvtár oldalán. Gazdag,
izgalmas és érdekes életmű maradt
utána, számomra különösen érdekesek az 1914-ben megjelent versei
– ekkor már Ady Új versei után vagyunk –, de az ezt megelőző időszak
szövegei között is találunk igazi műremekeket, mint például a szóban
forgó betyárnótát is.
A Száz szál gyertyát című brillírje, mint kiderül, 1903-ban jelent
meg először, és mivel szerzőnket a
dekadensek közé szokás sorolni, e
szöveg nem e tekintetben meglepő.
A letűnő világ gyönyörű balladája
viszont mégsem zsánerkép, hanem
egy mély empátiával átélt élethelyzet, és minden dekadenciája ellenére
valamiféle előremutató optimizmust
hordoz. Talán nótaként is épp ezért
tudott annyira népszerűvé válni: a

fokosát forgató ősz betyár ünnepi
vacsorája jövőt ígér, annak a társadalmi rétegnek – sőt, rétegeknek
– az újra feltámadását, amelynek
történelmi hivatásában a szerző hinni tud. Ez az ígéret állandó: hiszen
amíg éneklik, hallgatják ezt a szöveget, addig megvan a maga éltető
közönsége, vagyis még létezik az az
értékvilág, amelyért Czóbel Minka
kiállt, és amely az 1848-as szabadságtörekvésekkel is összefüggésbe
hozható. A betyárvilággal egy történelmi korszak is búcsúzik, de szellemisége és törekvései újraélhetők
maradnak, sugallva, hogy a legyőzöttség és minden történelmi kudarc
múló állapot.
A dal zeneszerzője egyébként Fráter Loránd, aki a szerző kortársaként katonaként is részt vett a századforduló magyar társadalmának
életében.

tárca
ÍGY LETTEM HAJLÉKTALAN
Amikor még normális mederben csordogált az életem, hidegen hagytak a hajléktalanok. Átnéztem rajtuk. Nem vetettem meg
mélyen őket, de szentül hittem, hibásak
abban, hogy ez lett a sorsuk. Néha ismerősöket láttam köztük, ám a régi, elégedett és
büszke vonások gyökeresen átalakultak rajtuk. Gyűrött, barázdált arcokba ütköztem;
napbarnított bőrükkel együtt zsugorodtak
érzékszerveik is. Körmük alatt feketéllett a
kosz, fogaik kihulltak, lappangó betegségeik
miatt csoszogtak, harákoltak, bűzlöttek, a
szájukból nikotin- és alkoholszag áradt.
Az egykori katonatiszt, aki harmincnyolc
éves koromban mint behívott tartalékos tizedest megalázott a nyílt utcán, most szakállasan, gügyögve a markát tartotta alamizsnáért. Felismertem az általános iskolai
matektanárt is, aki a válása után mindennap
pocsolyarészegre itta magát; az ötvenéves,
sikkasztó könyvelőnő pedig maga alá piszkítva a buszállomásokon dekkolt, miután
szabadult a börtönből.
Mindig beleborzongtam a látványba, és
felfordult a gyomrom. El nem tudtam képzelni, hogy önhibájukon kívül jutottak erre
a sorsra. Aztán én is a társukká szegődtem,
két éven át osztoztam sanyarú életükben…
Gépészmérnökként dolgoztam egy mezőgazdasági gépalkatrészeket készítő gyárban.
Exportra is termeltünk, sokat utaztam a volt
szocialista országokba. Éppen kéthetes lengyelországi küldetésről jöttem haza. Itthon
azzal fogadott a feleségem, hogy bezárt a
gyár, felszámolják a munkahelyemet. Ötvennégy éves voltam ekkor. Későn nősültem, jóval fiatalabb feleségemtől kislányom
született. Csaknem egy éven át nem tudtam
elhelyezkedni. Az asszony zsörtölődött, panaszkodott a pénztelenség miatt, aztán fogta magát, a fejem fölül eladta a lakótelepi lakását (a szüleitől kapta még lány korában),
és a gyerekünkkel Belgiumba költözött a
kamaszkori szerelméhez, aki jól menő fűrészüzemet működtetett.
Még nem éreztem, hogy veszély fenyegetne, elfogadható körülmények között tengődtem. Egy alföldi cég apartmanházakat épített a Balatonnál. Másfél évig lesz munkám.
Gépkezelőnek vettek fel. Lakókocsiban laktam a vendégmunkásokkal. Belenyugodtam
a helyzetembe, de szorgalmasan böngésztem az újságok álláshirdetéseit. Bárhova
elmentem volna mérnöki beosztásba, de a
szerencse elkerült. Nőkkel vigasztalódtam.
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Száznyolcvanhat centi magas vagyok, jóvágású, jó kondíciójú férfi, arcomról sugárzik
az értelem, bizakodtam. Kevés visszautasításban volt részem. Önbizalmam a kilátástalanság ellenére sem ingott meg.
Megismertem egy orvosnőt, akit egy lázas
munkáshoz hívtak ki. A kolléga tüdőgyulladást kapott, a hölgy naponta látogatta,
injekciózta. Anita két évvel idősebb volt
nálam. Randiztunk, együtt vacsoráztunk,
moziba és színházba jártunk. Már régen
megözvegyült, és egy ódon villában lakott az
óváros és a fürdőtelep határán. Két férjezett
lánya és három unokája volt. Mindnyájan
Budapesten éltek. Pár hónap elteltével Anitához költöztem. Kiléptem az alföldi cégtől,
és mivel rengeteg iparosmunkához értek,
elkezdtem a villa felújítását: csempéztem,
parkettáztam, villanyt szereltem, tapétáztam, festettem, mázoltam. Remekül kijöttünk egymással, azt hiszem, boldog voltam
Anitával. A boldogság a tudósok szerint jó
egészség és rossz memória. Igyekeztem elfelejteni a magányos éveket. Anita kissé telt
volt, az orrát nagyra és hegyesre formálta
a Teremtő, de szeretete és ragaszkodása
minduntalan megbabonázott. Imádtam…
Három és fél évet éltünk együtt. Ám egy
márciusi napon órák alatt elment. Hajnalban belázasodott, kapkodva lélegzett. Orvost hívtam, aki riasztotta a mentőket. Anita
addigra elvesztette az eszméletét. Küzdöttek
az életéért, de hamarosan meghalt. Soha
nem tudtam meg, hogy mi okozta a halálát.
Lányai a temetést követően odaléptek hozzám, és durván közölték velem, holnapra takarodjak el a házból: „Andris, nem akarunk
ott látni. Rajtunk nem élősködsz!” A ruháimat és a cuccaimat kidobálták az udvarra.
Megtakarított pénzemből szobát vettem
ki a közeli nagyvárosban. Mikor már nem
tudtam fizetni a bérleti díjat, magához vett
egy hajdani kollégám, akinek az iszákossága miatt tönkrement az élete. A hírhedt
„pokoli toronyban” lakott, amely korábban
munkásszállásként működött, majd lerobbanva évtizedek óta a perifériára sodródott
emberek otthona lett. Vedeltünk és éheztünk. Lefogytam, az erőm elhagyott. A kollégám nyár elején befogadott egy prostituált
nőt, aki miatt nem volt maradásom. Őszig
a színházkertben vertem tanyát, a magas
támfal tövében aludtam, kartondobozokból csináltam fekhelyet. Lerongyolódtam,
guberált göncökben jártam, a kórház vécé-

Kellei György

Árnyékban rejtőző II. (olaj, vászon, 50 × 60,5 cm, 2020)
jében, a csapnál mosakodtam. Napközben
a bevásárlóközpontok bejáratánál üldögéltem, és eldobált cigarettacsikkeket szívtam. Időnként a markomba ejtettek egy-egy
fémpénzt, vagy odaadták a bevásárlókocsit,
hogy toljam vissza a többi közé. Ha szerencsém volt, nem húsz forinttal, hanem százzal lettem gazdagabb. Előfordult az is, hogy
az emberek a drága kocsijukból hajították
elém a pénzt, hogy ne kelljen közel jönniük
bűzlő testemhez. S nevettek, amikor sietve
és dülöngélve rátapostam a guruló fémdarabra. Általában ingyenkonyhán ebédeltem,
és télre bevonultam a hajléktalanszállóra.
Négy-öt hét elteltével azonban meglógtam,
a csavargók gonoszságát, acsarkodását,
már-már állatias magatartását képtelen voltam elviselni. Inkább hóban, fagyban töltöttem az éjszakákat, és ha mázlim volt, egyegy kóbor kutya vagy macska pár falatért
cserébe melegített. Sokszor éreztem úgy,
hogy lázas vagyok. A fogaim is bizseregni
kezdtek, az egyik meglazult, töredezett körmű ujjaimmal rángattam ki, aztán hosszasan köpdöstem a vért.
A rendőrök néha bevittek a kapitányságra, mivel hiányoztak, illetve érvényességüket vesztették az igazolványaim. Nem tar-

tottak bent sokáig, mert büdösebb voltam,
mint egy pöcegödör.
Az álmatlan éjszakákon próbáltam magyarázatot keresni mostoha sorsomra.
Miért kerültem taccsvonalon kívülre? Hol
hibáztam? Mit rontottam el? Vádolhatom-e magam mindezért? Furcsa, de nem
éreztem gyűlöletet senki iránt, nem forrt
bennem csendes bosszú. Mit is tehetnék?
Csak később említették, hogy két év vánszorgott el így az életemből. Az idő nem
létezett számomra… Egy nyári délelőtt
félig-meddig fogyasztható zöldségek, gyümölcsök után kutattam a vásárcsarnok
szemeteskonténerében. Behajoltam, és kapaszkodva, mint a piaci kofák mérlegének
a nyelve, ide-oda himbálództam a konténer
szélén, amikor az ismerős rendőr megszólított: „András, magát keresik.” Hátrabillentem, a gyengeségtől tántorogtam, de
azért lábra álltam. Tornacipőmből kilógtak körömgombás ujjaim. Magas, fiatal és
elegáns lány állt előttem. Tiszta és jóságos
szemébe néztem. Ilyen volt kiskorában is.
Nem olyan hideg, mint az anyjáé. Elérzékenyültem, pedig a lélek már régen elhagyta
a testemet. A lányom a vállamra borult, és
zokogva átölelt.
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folytatás a 1. oldalról

úti cél
A bejáró direkt a kéményből volt a
benyíló setét szobába, a padlásról
nem volt sem bejáró, sem ablak,
úgy hogy a padláson járva senkinek
fogalma sem lehetett arról, hogy
massív kémény falazat mellékesen
mit rejt magában. Erre a rejtőkre most véletlenül jöttek rá a ház
lakói, vagy a kondorosiak között
senkinek sem volt róla tudomása.
Hanem ez a fölfedett rejtekhely sok
mindenféle rejtélyre vet világot,
ami évtizedekkel ezelőtt boszorkánysággal és hihetetlenséggel volt
határos. – Hányszor történt ugyanis, hogy a pandúrok szeme láttára
szorultak be üldözött betyárok a
kondorosi csárdába és mégis mikor
a pandúrok is a csárdához jöttek,
hírmondónak való betyárt sem találtak benne.”
„Én Rózsa Sándor vagyok!”
Az anekdoták szerint Arany János és
Erkel Ferenc is megfordult a Kondorosi csárdában, de leghíresebb vendége kétségkívül a legendás betyárvezér, Rózsa Sándor volt.
Rózsa Sándor a röszkei–szegedi
tanyavilágban született 1813. július
10-én. Apját korán elveszítette,
egyes források szerint lólopásért
felakasztották, más források szerint
pedig rablás közben ütötték agyon.
Ezzel is magyarázható, hogy a számkivetettként felnőtt, írástudatlan fiú
szintén letért a törvény útjáról. Huszonhárom éves volt, amikor először
indult ellene hatósági eljárás, mert
két tehenet lopott. A szegedi börtönből megszökött és futóbetyárnak állt.
Rablásai során több embert megölt
– köztük csendőröket is, 1845-ben
azonban kegyelmi kérvényt nyújtott
be a királyhoz, mert szeretett volna becsületes életet élni. A kérését
elutasították, de három év múlva,
a szabadságharc idején amnesztiát
kapott a Honvédelmi Bizottmánytól, és 150 felfegyverzett lovassal
szabadcsapatot alakíthatott. Jó harcosokat toborzott, de a törvényen
kívüliekből szerveződő legénység
nehezen fogadta meg a parancsokat,
és elrettentőek voltak a túlkapásaik:
például az Ezeres nevű falu lakosságát nemcsak lefegyverezték, hanem
ki is rabolták és 36 embert megöltek.
Emiatt feloszlatták a szabadcsapatot, de a vizsgálatok tisztázták Rózsa
Sándort, és nem tették felelőssé a
mészárlásban.
Ezt követően Rózsa Sándor tényleg megpróbált becsületes útra térni: csikósnak állt, megnősült, de a
szabadságharc leverése után ismét
bujdosni kényszerült, ugyanis azt

tartották róla, hogy ő a forradalmi
szervezkedés egyik irányítója, és
szokatlanul magas vérdíjat, tízezer
ezüstforintot tűztek ki a fejére. Ekkoriban már sokan az igazságosztót és a nép barátját látták benne,
a pandúrok nem tudtak a nyomára
akadni, rendszerint kisiklott a kezük közül, mígnem 1857-ben, egy
konfliktusuk után, a saját komája
segített őt kézre keríteni.
Rózsa Sándort kötél általi halálra
ítélték, de mivel a nép a szabadságharcost tisztelte benne, és a császár
nem akart belőle mártírt csinálni,
életfogytiglanra enyhítette a büntetését, melyet a hírhedt Kufstein
várában kezdett letölteni. Annyira
ismert bűnöző volt, hogy vasárnaponként pénzért mutogatták őt az
érdeklődőknek. „Midőn a börtönőr
zörgő kulcscsomagával a börtönt felnyitá, Rózsa Sándor szokás szerint
egy kissé fölemelkedett a nyoszolyáról, melyen kinyujtózva feküdt,
felső testét fölegyenesité s megvasalt meztelen lábát összevoná. Késő
ősszel, a hideg daczára, nyitva tartá
ablakait, s öltözete elárulta a puszták
edzett fiát. Ha a látogató szivarral kinálta meg, azt rendesen elvette, és
subája alá rejtette, melyet még pusztai kalandos életében viselt. Köszönete igen egyszerü fejbiczczentésből
állott. Rózsa Sándor iránt nem tanusithatni nagyobb szivességet, mint
ha az ember szivarral és dohánnyal
ellátja, hiszen még csak a szivar és
egy pipa dohány az egyetlen élvezet,
melyet neki a világ adhat” – számolt
be a Vasárnapi Ujság 1864. június
5-i száma az egyik ilyen látogatásról.
1868-ban amnesztiával szabadult
(ekkor épp Péterváradon őrizték),
Pestre utazott, és megkérte a kormányfőt, nevezze őt ki Csongrád
megyében csendbiztosnak. Nem
állhatott át a törvény oldalára, ezért
szabadulása után korábbi rablóéletét folytatta, társaival postakocsikat
támadtak meg, és hozzá fűződik az
első hazai vonatrablás története is.
Kistelek mellett a síneket felszedve
siklatták ki a vonatot, de a szerelvényen nem volt pénzszállító postakocsi, ellenben katonák igen, és szétugrasztották a támadókat.
Rózsa Sándort 1869 januárjában
Ráday Gedeon királyi biztos fogatta
el, ismét halálra ítélték, majd újra
életfogytiglanra módosították a
büntetését. Többszöri szökési kísérlete után 1873. május 5-én az ország
egyik leghírhedtebb börtönébe, Szamosújvárra került, itt eleinte szabóként foglalkoztatták, majd harisnyakötőként dolgozott. Gabányi János

Forrás: Facebook/Kondorosi csárda
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A régi csárda
kutatta behatóbban Rózsa Sándor
szamosújvári napjait, írásából kiderül, hogy a fegyőrök visszaemlékezései szerint a betyárvezér figyelmes, udvarias ember volt tekintélyt
parancsoló tartással, bár igazi különcnek számított. Volt olyan időszak, hogy huszonöten voltak egy
teremben, de ő egyik fogvatartottal
sem állt szóba. „Rátarti betyárember
volt. Sokszor megkérdezték tőle, miért nem beszél egyikkel sem? »Holmi csirkefogókkal, gazemberekkel
nem állok szóba. Én Rózsa Sándor
vagyok!« — felelte büszkén”– idézte
fel Szabó Károly főfegyőr 1930-ban.
Rózsa Sándor 65 évesen, 1878. november 22-én halt meg tuberkulózisban, a szamosújvári fegyházban.
Kalandos élete során összesen 22
évet töltött fogságban, a nép képzeletében idővel mégis a szabadság
hősévé vált. A kondorosi tárlaton
arról is szó esik, mikor tűnt el Rózsa
Sándor feje, és miért vizsgálgatták
azt nagyhírű tudósok.
A betyárvilág és Hollywood
„Pár évvel ezelőtt Amerika is jelentkezett. Csikágóból írt valami
irodalmi üzletes, hogy jó volna egy
Rózsa Sándor-filmet csinálni” –
jegyzi meg Móra Ferenc 1933-ban.
Ő ekkor a szegedi múzeum igazgatója volt, és azzal érvelve, hogy közművelődéssel foglalkoznak, nem a
betyárkultuszt építik, elhajtotta az
amerikai producert.
A Békés Megyei Közlöny 1925.
augusztus 4-i számában egy másik tervről számol be: a cikk írója
azt is megjegyzi, hogy az amerikai
film egyes jeleneteit a tervek szerint a Kondorosi csárdában fogják
forgatni, és a rettegett hírű alföldi
betyárt Eddie Polo alakítja majd.
(Eddie Polo a némafilmkorszak
egyik sztárja volt. Bécsben született 1875-ben, cirkuszi akrobata
volt, aki westernhősként vált ismertté.) „Amerikában minden ember ismeri Rózsa Sándort. Ennek
a betyárnak az élete határozottan
filmre kívánkozik, és csodálatos
módon még senkinek nem jutott
eszébe, hogy feldolgozza. Az amerikai filmgyárak minden nemzet
történetéből, mondaköréből dolgoznak fel részleteket, de magyar
tárgyú filmszcenárium még nem
került a kezembe. Pedig már most
kijelenthetem, hogy Rózsa Sándor
történetének internacionális sikere
lesz” – vélekedett Eddie Polo, a film
azonban nem valósult meg.

Ugyanígy meghiúsult egy másik
filmterv is: Robert Neumann Rózsa Sándor-könyvét, mely németül
Zürichben jelent meg 1938-ban Eine
Frau hat geschrien címmel, Londonban pedig A Woman Screamed
címmel, a Metro–Goldwyn–Mayer
akarta vászonra vinni, de a háború
idején mégis elálltak a magyarbarát
film elkészítésétől. A lengyel–észt
származású Miliza Korjus játszotta
volna Rózsa Sándor babájának szerepét, a színésznő azonban súlyos
autóbalesetet szenvedett 1940-ben.
Bár Rózsa Sándor története nem
került be a hollywoodi legendák sorába, itthon számos ponyvaregény
örökítette meg vakmerő kalandjait, de igényes irodalmi feldolgozások is, mint például Krúdy Gyula,
Móricz Zsigmond és Cserna-Szabó
András regényei.
A szájhagyomány más betyárok
tetteit is neki tulajdonítja, a szabadságharcban vállalt szerepe és a hatalom embereit kijátszó leleményessége miatt a szabadság egyik hősének
tartják sokan, és ha gonosztetteit
fel is róják, azzal relativizálják a nevéhez kötődő bűncselekményeket,

Rózsa Sándor Kufsteinben

hogy csak a gazdagokat fosztogatta,
és a szegényeket segítette. A népi
emlékezet megszépíti a betyárvilágot, erkölcsi mércének tekinti a
betyárbecsület sajátos szabályait. A
betyárvilág idealizálásában nagy szerepük van az irodalmi feldolgozások
mellett a hazai filmes adaptációknak
is, melyek népi hősökként láttatták
a talpraesett rablókat – 1971-ben
Móricz Zsigmond Rózsa Sándor a
lovát ugratja című regénye nyomán
tizenkét részes sorozatot mutatott
be a Magyar Televízió Oszter Sándor
főszereplésével, de idesorolhatjuk
Szomjas György filmjeit is, a Talpuk
alatt fütyül a szélt, a Rosszembereket vagy a Jancsó Miklós rendezte
Szegénylegényeket.
A kondorosi tárlat nagy hangsúlyt
fektet a társadalmi kontextus és a
pandúrok bemutatására is. Nem bagatellizálja a tényt, hogy a betyárok
többsége kegyetlen bűnöző volt, a látogató lelkét mégis a betyársorsokba
kódolt végzet megnyilvánulása érinti meg, furfangos szabadulások és
tragikus bűnhődések sorozatáról értesülhetünk, ha a betyárvilág ismert
alakjainak történetét fellapozzuk.

Forrás: Wikipédia

Nemrég kormányzati és uniós támogatással újították fel a Kondorosi csárdát. Turizmusfejlesztés Békésszentandrás, Kondoros és Csabacsűd településeken című 365 millió forint összköltségű projektben
a csárda rekonstrukciójára 62 millió forintot fordítottak. Felújították
a műemlék épület homlokzatát, elvégezték a nyílászárók cseréjét,
javítását, korszerűsítették a fűtési rendszert, és napelemeket telepítettek. Restaurálták Mihály Árpád és Cs. Pataj Mihály Betyárok rohama a szabadságharcban című nagy méretű festményét, és korszerű
kiállítást hoztak létre.
IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET
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novella
A PORKOLÁB-VÖLGYI DIÓFA
In memoriam Mészöly Miklós
Gyökereimet félig már előmosták
a nyári zivatarok. Ahogy a löszbe
kapaszkodnak, olyanok, mint az
emberujjak. Az öreg szőlősgazdák
talán még tudják, a már csak emlékeikben élő szüleiktől hallották, milyen sok éve markolom magam alatt
a mohalepte földet.
Amióta tavaszonként rügyet
bontok, e dombokon mindig voltak
szőlők. Soraik a meredek oldalak
magasából futnak le a völgybe,
szépen, rendezetten. Ahol állok,
még nem a domb púposodó háta,
de felső ágaim, az izgága akácok
ligetei között, átlátnak a túlsó
völgyre, a távolabb húzódó dombok szőlőskertekkel zöldellő lejtőire. Innen látszik a Porkoláb-völgy
három hosszanti ösvénye, és látszanak a szőlőpásztákat át- meg
átszelő szurdikok, lassan mélyülő
vízmosások. Balra a völgyet lezáró
dombtetőn útszéli kőkereszt áll,
jobbra a gabonatáblák szabdalta
sík nyúlik a láthatáron sötétlő ártéri őserdőig.
E látvány számomra a folyton
megújuló állandóság. Alakítói a szelek, a nyári zivatarok meg a hangyaszorgalmú emberek, akik aprócska
tanyákat emelnek, utakat köveznek,
és nem múló igyekezettel rendezgetik a vizek folyását. Látom őket,
amikor tavasszal kirajzanak, látom,
ahogy jönnek szerszámaikkal, a lófogataikat lassan felváltó gépeikkel,
kaptatnak nyár adta dolgukra az
emelkedőkön csapatostól vagy épp
csak úgy magukban.
Fajtatársaimat szétszórta az idő
a dombokon. Virágunk nem olyan
szép, mint a mandulafáké, nem
vonzza illatával a méheket, mint az
akácok, de lombjaink árnya áldott
kincse a szőlők között járóknak
és munkálkodóknak. Házaikat a
tövünkhöz építik, alattunk az asztalok és a padok a hűsölés, a nyáresti borozgatások és beszélgetések
meghitt helyei. A mi águnkra vetnek kötélhintát a gyereknek, zsineget a tolvajláson kapott ebeknek,
ránk aggatják kosaraikat az elemózsiával, és hosszú botjaikkal rólunk
verik a földre, majd szedik vászonzsákba termésünket, a diót.

Ősszel válik csak igazán nyüzsgő
életté a völgy! Férfiak jönnek puttonyokkal, asszonyok színes fejkendőkkel és vödrökkel, szedik a
szőlőt, még az aprócska gyerekek is
beállnak az apjuk vagy anyjuk mellé
a sorokba. A mézédes fürtöket behordják présházaikba, beletapossák
vagy darálják ásító nagy kádjaikba.
Mámoros méhek és darazsak keringenek a nektárt illatozó must fölött.
Munkájuk fáradalmát feledteti a
társas lét vidámsága, mert finomságokkal telt az árnyékunkba terített
asztal, újra és újra csordultig telik a
kancsó s a pohár gádorhűs borral.
Van úgy, hogy a munka végeztével
dalolnak és táncolnak késő estig,
hogy aztán másnap egy másik szőlőskertben folytassák a munkát. Bizony, így megy az hetekig.
Aztán elcsendesedik a völgy, a
szőlők levelei elvörösödnek vagy
sárgára sápadnak, míg aztán a szelek besöprik őket a szélzugos szurdikokba. Nemsokára beköszönnek
a fagyok, majd utóbb hótakaró alá
bújnak a présházak és a tőkék. A
csöndet csak néha verik fel a pincejáró férfiak, merthogy ők kezelik,
őrzik és kóstolgatják a fülledten
párás pincék hordóiban érlelődő
borokat.
A keresztutaknál álló társaimnál én jóval kevesebb, mindössze
egycsaládnyi emberrel érintkezem
közvetlenül. Köztünk a kapcsolat
épp ezért mélyebb, sokkal mélyebb,
mint a vándorokkal s a járókelőkkel
tartható kapcsolat. Ez már az egymás mellé rendeltségre, az egymásrautaltságra épülő összetartozás.
Generációk óta apáról fiúra száll ez a
kis földdarab a szőlőkkel, velem s az
árnyamba húzódó présházzal együtt.
Én látom a fakarddal vitézkedő
kisfiút lányokkal bújócskázó ifjúvá cseperedni. Hallom a gyorsan
növekedő, maszatos arcú kislányt,
ahogy a szerelme után sóhajtozik.
Azt is látom, amikor utóbb elhozzák a gyerekeket, hogy a nagyapjuk
térdére ültessék őket lovagolni vagy
nagyanyjuk ölébe nagyokat szus�szanva szenderegni, amíg elvégzik
a szőlősorokban adódó teendőket.
És eljön az idő, amikor botjukra
támaszkodva már csak nézik a szőlősorokat, az árnyas padon némán

Kis Pál István
ücsörögve, várják felnőtté lett fiaikat és lányaikat, hogy jöjjenek, és
ültessék ölükbe a csillogó szemű
apróságokat.
Így követtem végig életútján a
kaptatón lassan közeledő öregembert. Az egykor lenszőke haj ma
is erős szálú, de szürke, a futkosó
lábak megfontolt léptekké szelídültek. Nem használ botot, alakja
szikár, tartása meg egyenes, mint
a jegenyéké. Arcán a szelíd vonások
a megélt tavaszok múltával megkeményedtek, de a szeme, a szeme
ugyanaz az átható kékség. Jó ideje
már, hogy csak ritka vendég. Ha
szerelmes asszony jön is vele, hiába fogják egymás kezét, törzsükről,
úgy látszik, embersarj nekik nem
adatott.
Ahányszor csak jött, szemében
ott égett a kíváncsiság, a kérdés;
miben áll az önmagát megokolni
képes falét ősi titka? Még kamasz
volt, amikor először próbált szót
érteni velem. Tapasztalva, hogy
nem tudok az ő hangján válaszolni,
képessé tette magát sugallatokat
váltani, megérteni a szavakba nem
foglalhatót, és konok igyekezettel
előcsalogatni a természet üzeneteit.
Ettől aztán különös értelmet kaptak a találkozásaink. Szavak nélkül
kérdezett, s ha megérzéseiben ott
volt a válaszom, azt hosszan fontolgatva, fehér papírja fölé hajolva,
aprócska jelek sorává alakította.
Amikor az egyik lap megtelt, újat
vett maga elé, és ezt addig folytatta,
míg bele nem fáradt.
Ő csak kérdezett, én meg csak
egyszerű létezésként próbáltam válaszokat érezni felé. Sokszor nem
volt megfelelő fogalmam az őt érdeklő kérdésekről, csak sejtések
lehettek az üzeneteim, de neki ez
pont elég volt. Leginkább az izgatta, félek-e attól, hogy egyszer majd
nem leszek, s én, aki félek a lombokat tépázó szelektől, a törzseket
kettéhasítani képes égi villanásoktól, az avartüzektől, az emberek csattogó fejszéitől, próbáltam
tudatni vele, hogy nem vagyok képes az általa emlegetett történést
se félni, se értelmezni, mert olyan
sose lesz, hogy megszűnjek élet lenni. Hogy létemnek részesei a testemet széthordó rovarok, a korhasztó

Árnyékban rejtőző I. (olaj, vászon, 46 × 55 cm, 2020)
gombák, a továbblétezésbe átsegítő
aprócska életek.
Én persze viszontkérdéseket nem
voltam képes sugallni felé, neki meg
eszébe se jutott a saját létezésének
titkába beavatni engem.
Most, ahogy felém közeledik, van
valami szokatlan a viselkedésében.
Bár egy pillanatra megáll, csodáló
tekintetet vet a lombkoronámra,
útja egyenesen a kis tanya pincéjébe vezet. Az ott még fellelhető néhány demizsonból az egyiket fülön
ragadja, kerít hozzá egy tiszta decis
poharat, kihozza, és az árnyas padra ülve maga elé teszi. A bíborszínű
ital hófehér gyöngyöket vet, amikor
kitölti. A kadarkák játszanak így
a fénnyel, hogy aztán pajtásukká
tegyék a képzeletet. Hosszan nézi,
melengeti tenyerében, majd egyhajtásra kiissza. Szinte azonnal újat
tölt, de keze már ráérős, egyelőre
nem nyúl érte. A tarisznyájából zizegő papírlapok helyett egy szépen
egybekötött köteget vesz elő, s tenyerével gondosan letörli az asztalt,
mielőtt maga elé teszi. Lassan újra
a pohárért nyúl, aztán egy hirtelen
mozdulattal felkelve az asztal mellől, kezében a pohárnyi borral, közvetlenül a törzsem elé áll.
Beszédem van veled, súgja rekedten. Meglep a hangja, s hogy annyi
tavasz után újra beszél, emberi
nyelven szól hozzám, de leginkább
az, hogy értem is, amit sugall vele, s
hogy nem kérdezni, inkább közölni
akar valamit.
Az ott az asztalon egy könyv, mutat a furcsa kötegre, abban most
már benne vagy. Nem a papírban,

mint távoli ismeretlen társaid, nem
is mint kép, betű vagy bármiféle jel.
Beleírtalak, mint egy hétköznapiságában is megfoghatatlan jelenséget,
megfejtve és emberi szavakba foglalva lényegedet, a létezésed titkát.
Múlhatatlanná tettelek. Átlényegülhetsz eztán, mint anyag, bármely
más létezéssé, szellemi értelemben
örökre ilyen maradsz. Így épülsz
majd be a könyvemet olvasó emberek tudásába, fogalomkészletébe,
megismétlődve minden újabb nemzedékben. Olyanná lettél, mint amilyenek mi vagyunk, emberek, nem
csupán anyag voltunkban, de szellemiségünkben is halhatatlanok.
Csak azért jöttem el hozzád, talán
utoljára, hogy ezt elmondjam neked, hogy feltárjam előtted a titkot,
amit nélküled nem sikerült volna
megfejtenem. Rád ürítem a poharamat, tisztelegve a mindenség előtt.
Talán értem, legalábbis sejtem,
miről beszél. Hogy bevonta létezésemet egy másik körforgásba, melynek titkát ő már ismeri, de előttem
az nyilván örök titok marad. Mégis
úgy ül vissza a padra, mint aki jól
végezte dolgát. Magában poharazva várja ki az estét. Már a csillagok
is kigyúlnak, amikor lassú, kimért
mozdulatokkal visszaviszi maradékával a demizsont a pincébe, bezárja a tanyát, könyvét a tarisznyájába
süllyeszti, és lépés közben sarkait
a rögök közé mélyesztve, elindul a
holdfényben fürdő völgy felé.
Én meg csak nézek utána, némán,
a jelenvalóságában megmutatkozó
mindenség előtt tisztelegve.

Kedves Olvasónk!
Mindannyiunknak vannak kiemelkedő olvasmányélményei,
amelyekhez időről időre visszatérünk, és amelyek iránytűként működhetnek életünk során; gyakorta idézzük őket, hivatkozási pontként tekintünk rájuk, jó szívvel ajánljuk barátainknak.
Ha szeretné megosztani velünk az irodalommal és kultúrával kapcsolatos gondolatait, vagy beszámolna a legmeghatározóbb olvasmányélményeiről, emlékezetes színházi előadásokról vagy kiállításokról, írjon a szerkesztoseg@kmtg.hu
vagy a Petőfi Irodalmi Ügynökség, 1394 Budapest 62. Pf. 394.
címre.
A közérdeklődésre leginkább számot tartó, továbbgondolásra
késztető írásokat közzétesszük az OLVASÓINK AJÁNLJÁK című
rovatunkban.
Oly közel (olaj, vászon, 58 × 75 cm, 2017)
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Jóna Dávid

Az utolsó zserbó
A társaságban évődött valaki, gúnyosan kacarászott,
miközben az utolsó zserbó szelet az asztalon figyelt,
épp a csokimáz repedéseiben eveztem,
amikor az egyik felhangosodott, magából kikelt.
Bólogattam, hogy igen, és hát persze,
de közben a zserbó isteni lekvárját néztem,
azt gondoltam, hogy egy gyors mozdulattal veszem el…
Illik ezt? Úgy döntöttem, mégsem.
Az utolsó szelet, már ötöt ettem…
De persze – mondd, ki számolja?
Az asztalon egy mécsesláng
a zserbómnak táncol, játékosan körül udvarolja.
Mama II. (olaj, vászon, 40 × 80 cm, 2011)
Szép szelet, formás, és főleg
tökéletes benne az arány,
a házigazda felkapta a tálat, körbe kínálta,
s majd letette az asztal túloldalán.
Micsoda tapintatlanság,
miért nem a pogácsát kínálja? Attól porzik a szám.
Szemüveg nélkül, háttal állva is jobbat sütött
apám testvére, a keresztanyám.
De legalább a zserbó megmaradt,
túlélte a kört, mint az utolsó a tálon,
az egyetlen örömöm ma a zserbó,
édes, ízes bizonyosságom.
Megállítanám itt az időt,
s míg beléjük fagyna a szótag, átnyúlnék az asztal felett,
csukott szemmel enném,
s a boldogsággal látnám az egyenlőségjelet.
És akkor megtörtént, aminek nem szabadott volna:
Elvette, elvette az egyik rosszéletű galád,
ott ültem kisemmizve, elveszve,
és még csak meg se rebbent a szentéletű vendéglátó család.
Vitatkoztam, érveltem, már nem számít semmi,
ebben persze jó vagyok,
nem láttam mást, csak hogy ők a garázdák,
és az álszent zserbó-tolvajok.
És akkor jött egy újabb tálca,
egy zserbó-piramis – délután sütöttem, mondta,
s a tálcát az üvegasztal széléhez
egy picit odakoccintotta.
Kínáltak, vettem, a tányéromra tettem,
néztem, mint a bűnt, a jóvátehetetlent,
jóllakottan és megszégyenülten ültem ott,
de az étvágyam már elment.
Mennyiszer volt már, hogy jött,
de nem akkor, amikor kértem.
Elgurult a sezlon alá,
egy jó pár rózsafüzér-szem.
Zserbóban látom mindazt,
mit éltem tőlem elragadt,
az egyetlent, mit elvittek,
s egy tálcányit, mi megmaradt.

Főcze Kornélia

Baricz Dezső

Időutazást névnapodra?

Kapu

és elkészíteném az aranylétrát minden
irányba. nagy malomkerék-csillaghoz
hasonlítana. véletlen évekkel kitölteném
a létrafokok közötti űrt – kékes fény
áradna onnan.
reszkető kézzel csak megérintenéd,
és mormolnál mély varázsigét
– míg arcod az időt szitálná,
elindulnál időhavazásban az
aranylétra fokain – bármely irányba.

a nyitva hagyott kapukon
betévednek a kóbor kutyák
és megeszik ami a városból maradt.
bujkálok az igazságok elől.

és látna téged az idő szép gyermekkora
elsuhanni – és térdre omlana
és kérne – hadd játsszál vele
meg nem született dolgok porában.
ha elfáradnál az utazásban,
becsöngetnél a jövőhöz éjszakára;
hanyatt fordulnál tapogatózva és
figyelnél – élesen:
végigkocogna szemed előtt az,
ami eljövend – törékenyen,
mint egy sor üvegpalack
áttetsző gyökérszellemekkel
és tudnád – egyetlen rosszul vett
lélegzet elég, hogy a félelem perce
megtorpanjon, megszoruljon benned,
mint tenyérben a gyík –
és látna téged az idő vénkora
elsuhanni – és térdre omlana
és kérne – hadd játsszál vele
magukba pusztult dolgok porában.
te leszorítanád forró szemhéjad,
csukott szemmel jönnél a megkopott
létrafokokon vissza, miként a
gyertya lángja – hajlongva
időhófúvásban –
MÍG ÉN HIÁNYOD SIVÁR JELENÉBEN
VÁRNÉK RÁD EGY NYÁRIKERTBEN –

elkártyáztam az utolsó
kenyeret a háztól,
tudom is én.
azt hiszem születésemtől
bennem nőtt ez a sárgás
zöldes ragadós betegség,
s most vermek mélyére kívánlak,
száraz kóró legyen hajad.
vaddisznót rejtsen melled,
öleden sáskák lakmározzanak.
megátkoztál s már nem ismerem
vágyaimat sem.
sóvárgón a fénybe nézünk,
repülni nem tudunk.
fáj nekem a röpképtelenség.
van egy dallam a fejemben.
azt hiszem a születésem dallama.
anyám dúdolta régen, amikor azt hitte,
egyedül van.
titkon tudom, imádja ezt a dallamot.
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TISZTA, MANÍRMENTES, RITMUSGAZDAG BLUES
Az olasz származású amerikai Dion DiMucci, vagyis művésznevén Dion, a popkorszak
hajnalán az érzelgős, susogó lágyságtól vett indulórajtot, a nagyjából tíz évig tartó fényes
sikeréra után mégis zátonyra futott. Most, nyolcvanegy évesen szédítően erős bluesalbummal
mutatta meg, hogy nem csak kemény fából, hanem vérbeli muzsikusnak faragták. A Blues
with Friends valóban örömzene, barátokkal – Bruce Springsteen, Van Morrison, Billy Gibbons
csak egy-egy közülük.
A jó bor nem öregszik, hanem érik.
Másodvirágzását éli. Soha nincs
késő. Ismerjük az összes többi ehhez fogható hadigét, amelyek az
idősödő vagy szépkorú előadók vis�szatérései vagy szűnni nem akaró
sikerei kapcsán elpuffogtathatók.
Az ikonikus zenei producer, Rick
Rubin újra felfedezte az 1980-as
éveket látványos eredmények nélkül
átdolgozó Johnny Cash-t, alaposan
megtámogatta a korábban szinte kizárólag popmelódiákat éneklő Neil
Diamondot, az egykori The White
Stripes zseniális gitárosa, Jack White
elhozta Loretta Lynn és Wanda
Jackson reneszánszát, Ethan Johns
pedig megmutatta, hogy Tom Jones
blues-soul-gospel előadóként legalább annyira képes érvényesülni,
mint csípőt pörgetve.
Az, hogy Wayne Hood neve a legtöbbünk számára ismeretlen, nem
jelenti azt, hogy ne lehetne – természetesen joggal – beilleszteni a
lényeges producerek fenti listájába.
Azt, hogy milyen részben vett részt
a doo-wop atyja, Dion új albuma, a
Blues with Friends elkészítésében,
nem tudni, talán se nem fair, se nem
célszerű firtatni. Mindenesetre az
eredmény magáért beszél: a nyolcvanegy éves zenész-énekes Hood által „felügyelt” munkája olyan príma,
hogy lehetetlenség elmenni mellette. Pedig a recept nem valami nagy
spila, nem áll mögötte nagy stúdió
(Joe Bonamassa frissen alapított le-

Lapszámunkat MAYER HELLA
festőművész képeivel illusztráltuk.
Mayer Hella 1976-ban született
Kolozsváron. 1996 és 1999 között
a stockholmi Gerlesborgsskolanban tanult képzőművészetet,
majd 1999-ben megkezdte tanulmányait a Magyar Képzőművészeti Egyetemen festő szakán.
Mestere Szabados Árpád volt.
2006-ban diplomázott.
Azóta rendszeresen kiállít, éveken át az OctogonArt, majd a Várfok Galéria Spiritusz szekciójának
művésze volt. Külföldön is bemutatta a műveit, például a Párizsi és
a Brüsszeli Magyar Intézetben, a
stockholmi Liljevalchs Konsthallban, a Kolozsvári Szépművészeti
Múzeumban. Részt vett csoportos kiállításokon a KOGARTban,
a Virág Judit Galériában, a Reök
Palotában.
„Lelkesen készülök a jövő nyári
kolozsvári kiállításra, ami újra a
Bánffy-palota selyemfényű tereiben lesz megtartva. A Zsombori családból három generáció
festőművész, azaz négy nő képei lesznek láthatóak öt teremben. Hárman visszatérünk újra a
szülővárosunkba, a legidősebb
rokon már ott marad örökké Házsongárd nagy szellemekkel teli

mezcége, a Keeping the Blues Alive
adta ki), de milliók sem repkedhettek az albumrögzítés során (az
előadók otthonában, házi stúdiókban vették fel a legtöbb dalt).
Miről is van szó? Tizennégy dalról, vendégelőadókkal. Egyszerű
forgatókönyv, amihez egyetlen létfontosságú instrukció bizonyult
szükségesnek: össze kellett trombitálni egy rakás tehetséges muzsikust. Dion és Hood, akiket egyaránt megillet a produceri kredit,
nem is cselekedett máshogyan. Volt
honnan és kiket felkeresni, mert
Dion személye leválaszthatatlan a
könnyűzenei fejlődésről, barátsága Bob Dylannal, Paul Simonnal,
Van Morrisonnal és még sokakkal
tisztességesen dokumentált. Az
1950-es és 1960-as évek egykori tinisztárját a rhythm and blues meg
a rock and roll színezetű popslágerei (Runaround Sue; The Wanderer; Ruby Baby) tette híressé, de
a country vagy a blues hangzással
már az életmű korai szakaszaiban
elkezdett kísérletezni. Olyannyira,
hogy például a Johnny B. Goode,
Chuck Berry rockpoézise az általa megénekelt bluesváltozatban
nemcsak az egyik legradikálisabb
feldolgozása a dalnak, hanem a
Billboard magazin által összesített
amerikai zeneitoplistán is előkelő rangsorba vétetett. Méghozzá
1964-ben, amikor elképzelhetetlennek tűnt a hangsúlyos, jellegzetes
földjében” – osztotta meg velünk
a festőművész.
Mayer Hella képein az álmok
változékony játékai érhetők
tetten: a gyerekkor hangjai biztosítják a háttérzajt ezekhez a
furcsa látomásokhoz. Mintha a
saját hangunkat hallanánk, de
egy olyan helyen visszhangzik,
ahol még sosem jártunk, mégis
otthonos. Csak annyi bizonyos,
ami a vászonra ráfér: a kép szélén túl a visszatérő rémálmaink
kezdődhetnek vagy akár a legszebb birodalmaink határai húzódhatnak, mintha épp azokat az
álompillanatokat emelte volna ki
a festő, amikor még bármi megtörténhet.
Szokatlan perspektívát kínál,
valami mindig rejtve marad, mégis
messzire láthatunk: a rejtettségről, az átmenetekről, a világba
vetettségről tudunk meg valami
lényegeset. Nézzük ezeket a parányi emberalakokat a visszhangos terekben, és a saját lépteinket halljuk nyikorgó parkettán,
kopogó kövezeten, lábujjhegyező
neszekként egy rég elmúlt zongoraórán. A dallam is megvan, az
ujjak finom érintése, a kinti madárcsicsergés és a parányiság
múlhatatlan tapasztalata. Gesztusokba, rituálékba burkolózó
honvágy, az álmokból előkúszó
lezáratlanság néz velünk szembe.
Levegős, könnyed veszedelmek, komolyba forduló játékok
kísértenek, de most még semmi
baj. A „még semmi baj” állapot feszültségét ragadják meg és oldják
ki ezek a képek: a titkok alján színek vannak, beszédesek és hallgatagok, mint a sokszor felidézett
és sokszor elhallgatott emlékeink.

nyitóriffek replikaszerű másolatának elhagyása.
A csillagok alkalmi szerencsés állásától eltekintve Dion azért mégiscsak az előző század közepének ikonikus alakja. A poppiac Elvis, a The
Drifters és Chubby Checker által
uralt virágkorában történő beágyazottsága annyira valós, hogy ember
legyen a talpán, aki megmondja,
hogy a nagy sikerek után mivel töltötte a szólókarrierjének jelentős
részét. A lejtőn megélt ki tudja hány
évet alapvetően John Hammond, a
Columbia legendás producere által
felfedezni vélt potenciál felől tudjuk
megközelíteni, de a Hoochie Coochie
Man csak megmaradt Muddy Waters slágerének, a Spoonful pedig
sorsdöntő darabként Howlin’ Wolf,
és nem az olasz–amerikai szülők
bronxi gyermekeként vésődött be az
emlékezetbe. A Columbia korábbi
zászlóshajója, Bob Dylan a júniusban kiadott új album fülszövegjegyzetében azt írta, Dion tudja, hogyan
kell énekelni, s azt is, miként kell
megszólaltatnia a bluest.
Nagyjából három dal szerepel is a
Blues with Friends című albumon,
ahol pontosan kirajzolódik, hogy
miről beszél a Nobel-díjas dalköltő. A Blues Comin’ On fiatalos és
gyors, de egyáltalán nem izzadtságszagú. Joe Bonamassa gitárszólójához egyetlen hangot sem lehetne
hozzátenni. Dion hangja pedig több
mint hatvanévnyi igénybevétel után

Mészáros Márton
ugyanolyan érdekes, mint amilyen
akkor volt, amikor Gábor Zsazsáról
énekelt a Donna the Primadonna
refrénjében vagy kamaszszerelemről
búgott a Teenager in Love könnyáztatta felvételén, csupán annyit
változott, hogy mostanra kapott egy
bluesos színezetet. Azt, hogy itt a vokál, a vonósok is jók, talán mondani
sem kell. Ugyanilyen kerek a Song
For Sam Cooke (Here In America)
című dal is, ami időszerűséget nyerhet a jelenlegi amerikai események
tükrében. Annál inkább, mert a
dalszöveg Dion valódi élményeiről
mesél, amiket az 1964-ben meggyilkolt színesbőrű soul zenésszel, Sam
Cooke-kal élt át a faji szegregáció
gyakorlatában a 60-as években kifogást még nem látó déli államokban tett fellépéssorozatukon. Dion
egyedisége Paul Simon vokáljával
megtámogatva több mint zseniális.
A másik New York-i zenei nagyágyú,
Brian Setzer gitárjátékával egészül
ki a rockabilly-beütésű szám, az
Uptown Number 7, ami könnyed,
mint egy tollpihe és finom, mint a
bársony.
Vannak itt még egészen kiváló
darabok, hol egy kis rock, hol némi
blues, hol country vagy urambocsá’
szakrális felhanggal. Billy Gibbons
„old-school” blueshangzást teremt a
Bam Bang Boommal, amiben Dion
egy Caroline nevezetű hölgyről énekel, de valójában a feleségével, Susannal való megismerkedéséről van
szó. Ugyancsak a magánéletet hívja
elő egy másik szerzemény, de nem a
számvetés felől, hanem az előadók
privát élete kapcsán: férj és feleség,
Bruce Springsteen és Patti Scialfa
csatlakozott a Hymn to Him, a Dion
’86-os Velvet & Steel albumáról is-

Király lépcső (olaj, vászon, 66 × 100 cm, 2011)

A fenébe! (olaj, vászon, 54 × 94 cm, 2009)

Zongoralecke IV. (olaj, vászon, 120 × 160 cm, 2011/2019)
Körmenet (olaj, vászon, 110 × 165 cm, 2017)

Zongoralecke V. (olaj, vászon, 80 × 100 cm, 2011)
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mert gospelhez. Meg sem kell említeni, mert evidencia, hogy az előbbi
gitárjátéka és az utóbbi háttérvokálja maga a csúcs. Joe Louis Walker hihetetlen bluesgitárt az I Got
Nothin’-ba, Dion és Van Morrison
mesteri bluesduettjébe tesz. Beszélő
gitárok sora váltja egymást…
A Blues with Friends olyan súlyos darabok gyűjteménye, amelyeket remek kamarapartnerek
támogatnak meg. Persze Dionnak
nem lenne szüksége a jelenlétükre, mert önmagában olyan, mint
egy úthenger. Energiabomba megkérdőjelezhetetlen
technikával,
kiváló ízléssel, remek mértékkel.
Lelkem rajta: klasszisokkal ver rá
a legtöbb pályatársára, akikkel valaha kitaposta a rock and roll ösvényét. Ez a tiszta, manírmentes,
ritmusgazdag csapás lenne a blues
új iránya? Ha abból indulunk ki,
hogy szeptember elsejére az album
feljutott a Billboard-blueslista első
helyére, van esélyünk a reménykedésre. Mindenesetre Lou Reed és
Bruce Springsteen valamire nagyon
ráérezhetett, amikor évtizedekkel
ezelőtt megjósolta, hogy a zenei fenomén egyszer kikecmereg az ipar
süllyesztőjéből.

Szarvaskenden nagypapánál
(olaj, vászon, 39,5 × 60 cm, 2011)
2020. szeptember
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karantének
Király Farkas

Post Scriptum, avagy Florentino
Ariza ismeretlen utóiratai Fermina
Dazához írt leveleihez
(részletek)

PS 3.
(ragtime,
in dolce stil BF)

PS 7.
nélküled nem, csak véled
működhet ez az élet

azért írom ezt a verset, bébi
mert ebbe érdemes belehalni

felmutatnálak, hidd el
mindenki lássa: hittel

keresve nem létező szavakat
míg a szíved-lelked megszakad

kötném hozzád a sorsom
mindenki hallja: mondom

leírnád azt, amire szavad nincs
ami egy felfoghatatlan kincs
amikor az, aki valakit szeret
felszakítja a makacs teret
ha a nő a férfit s a férfi a nőt
akarja, nos, széttépi az időt
amikor az ég színes boltozatja
pompáját sátorul vidáman adja
amikor a világ összes színe
csak a szerelem közvetítője
s ha ez a világ el is ég
marad nekik a mindenség
újra verset írok hát bébi
hiszen mindenen túl kell lépni
a tevének át a tű fokán
nekem a magam Rubiconán
úgy, hogy félig itt hagyom
magam – és félig átadom
tenyeredbe sorsom vonalát
mert fogaid között te hozod át
a szerelmet a túlsó partra.
Magister Dixit. A mester mondta.

PS 5.
alszol ezért nem látod
belélegzem az álmod
és felrepülök az égbe
és lezuhanok a mélybe
elhozom angyalok tollát
ördögök izzó kontyát
asztalra terítem szépen
ahogy középkori képen
ábrázolná egy piktor
éjszaka, teliholdkor
keverek belőlük rendet
sikoltó szerelmes csendet
borzasztó néma sóhajt
s amit még álmod óhajt
alszol ezért nem érzed
kezemből futnak a képek
s pilláid alá kúsznak
álmodat tenni jobbnak
álmodat tenni szebbnek
álmodd azt hogy szeretlek
hogy belélegzem az álmod
amikor épp nem látod
2020. szeptember

nem vagy sem szűz parázna
sem mérgezett barázda
de pazarlás hogy vesztek
véled akár egy percet
nem érdekel hogy mások
fejében szörnyű rácsok
alatt a tudat pompás
pampája sok hétpróbás
gaz gondolata tombol
hogy mért e sok a jóból
csak mert két kiadásban
vagyunk egyben és -másban
szerelmem ez a helyzet
ez minekünk a végzet

Rejtőzők I. (olaj, vászon, 25 × 58 cm, 2018)

Nagy Lea

Polymorphia

Tekintet

A kabátján hatalmas folt.
Csend van körülötte.

Jáspisszínű ma éjjel az ég.

Már órák óta csak ott áll a tó közepén,
és kezében szorítja az énekes hattyút.
Halála közben nem énekelt.
És azután sem soha többet.
Sem a madár, sem az,
akinek a kabátján hatalmas a folt.
A bükkfenyők lombjai között sistergés és zúgás.
Talán a darazsak. Egyre hangosabb.
Akinek a kabátján folt van,
elvesztette egyik fülére a hallását.
Nagyot dobbant a szíve.
Már nem a tóban állt.
Nem is állt.
Rohant.
A darazsak végérvényesen is elkezdték kergetni.
Vigasza csak egy volt:
a zaj, elveszett hallása miatt
sokkal tompább volt, mint azelőtt.
Mielőtt elesett, messzire dobta a hattyút.
A hattyút, aki már nem énekelt.

nélküled nem csak véled
ha botorságnak is véled

És nem is élt.
Soha többé.

Petőcz András

Érezte, ahogy teste alatt szétrepednek a tojások.
Még melegek voltak. A tojáshéjak rátapadtak kabátja foltjára.

A folyó felett,
a magasban

A darazsak szétmarták az énekes hattyút.
Fullánkjaik a madár húsába ragadtak.
Se éneklés, se zúgás, se tojások.
A kabátján héjak. Befoltozódott a csend.

Az újhold épp előbújt.

Halk minden dobbanás.
Elfelejtettük egymást.
Az arcodat megcsípte
egy szúnyog.

Fekete macska tekintete
szegeződik ránk.

A lépcsőkön hallatszik minden
nesz és susorgás.
Melegség fúj be az ablakokon át.

Rettegek mindentől, ami
nem Te vagy.
Valami fekete, nyávogó
vadállat lesi mozdulataimat.

Jáspisszínű ma éjjel az ég.
Az újhold épp előbújt.

Szeretek itt, éjjel, a folyó felett,
lakásom ablakából nézem a várost,
és hallom, ahogy az autók gumija
pattog az utca macskakövein.
A hullámokon fénycseppek csillogása.
Szeretek itt. Lassultan figyelni,
mi történik bennem, körülöttem,
hogyan fogy el mindaz, ami idő,
hogyan fogynak a hétköznapok.
Mozdul a folyó, sűrű és sötét.
A magasból látom, miként dolgozik,
ami valóban dolgozik, a két part
közötti anyag, hogyan választja szét
a távoli odaáttól a közeli ideátot.
Éjszaka van, lakásom ablakában állok.
Pattog az utca macskakövein az autók
gumiabroncsos kereke, közben dolgozik
a víz, egyre csak dolgozik, sodorva
magával mindazt, ami majd eljön.
Sűrű és sötét, megállíthatatlan.
Itt vagyok tehát, éjjel, a folyó felett.
Lakásom ablakából figyelem a várost,
úgy tűnik, csend van, és mégis
valami nem hagy nyugodni.

Rejtőzők II. (olaj, vászon, 58 × 58 cm, 2018)
IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET
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hamuban sült pogácsa
Gyulai Pál

A szél és a nap
Egykor régen szél urfival
Fogadott az öreg nap:
Egy vándor köpenyét melyik

Géza urfi
Géza urfi lovagolna,
Azaz hogyha lova volna,
De ha ló nincs, van egy pálca,
Kapja magát s felűl rája.

Lophatná le hamarabb.
Most már sarkantyúja nincsen,
Ej dehogy nincs, ád az Isten,
Jött a szél s magát fölfúván
Zúgott-búgott; mint csak tudta,

Ott a kréta, rajzol egy párt,
Ha eltörik sem vall nagy kárt.

A köpenyt úgy húzta, fútta.

Korbácsa is van e mellett,

Hát a vándor mit csinál?

Kenderből hogy jobb se’ kellett,

Elébb ugyan félelmében

Jó hajlós vessző a nyele,
Csak úgy csattint-pattint vele.

Ijedten kap fűhöz-fához,
De a köpenyt majd a vállhoz
Szoritgatja s odébb áll.

Gyi Fakó! vágtatva megyen,
Tüskén-bokron, völgyön-hegyen,
De már ez nem tréfa-dolog,
Félre álljon, aki gyalog!

Mosolyog a jó öreg nap,

Pósa Lajos

S hő sugárral, fényes-szépen

Ősszel

Megindul a tiszta égen.

Fecskemadárt tudakozom:

Átmenet (olaj, vászon, 82 × 82 cm, 2017)

Hát a vándor mit csinál?

Hová készűl olyan nagyon?

Keringélő dal

Lassabban megy, meg is izzad,

Csak azt mondja csicseregve:

A diófát

Diófa levele

Fenyőfára

Átölelem,

Mindig illatozzon,

Felaggatják,

Keringélek,

Zörgő-börgő dió

Karácsonykor

Kering velem.

Soha el ne fogyjon.

Diófa, diófa,

Bódi, Bódi bácsi,

Teremj sok minden jót,

Keringélő bácsi!

Jószagú levelet

A mennyországban is

Zörgő-börgő diót.

Van egy nagy diófa,

Ne szállj, kedvem a fecskével,

Jószagú levelet

Ezüst a levele,

Sem a sárga falevéllel,

Teszem a ládába,

Arany a diója.

Bódi, Bódi bácsi,

Majd visszajön még a fecske,

Zörgő-börgő diót

Szedik, szedik

Keringélő bácsi!

Lesz még a fán levelecske!

Csíkos tarisznyámba.

Az angyalkák,

No de most már ácsi!

Szép virágos napkeletre.

A meleget alig állja,
Majd a köpenyt földhöz vágja,
S hogy pihenjen rajt’, megáll.

Kérdezem a falevelet:
Mért oly sárga? Talán beteg?
Azt feleli a falevél:
Nemsokára viszi a szél.

Egykor régen így nyeré meg
Szél urfit az öreg nap:
Többet ésszel, mint erővel,
Igy közel, úgy hamarabb.

El is hozzák.
A diófát
Átölelem,
Keringélek,
Kering velem.

ujj a lap alatt
HÓDÍTÓ DINASZTIÁK
Európa viszonylag alaposan dokumentált, sokszor viharos történelme számtalan alkalommal képezte
már videójátékok alapját. A műfaji
megközelítések persze rendre különböznek vagy épp ötvöződnek,
legyen szó akció-, kaland- vagy
szerepjátékokról. A leggyakrabban
idézett zsáner azonban a stratégiai
játékoké, melyek a hadviselés, az
erőforrások kezelése, illetve a diplomácia aspektusai mentén egész
tablót képesek rajzolni egy-egy
történelmi esemény vagy akár egy
egész időszak köré. Már a videójátékok hajnalán feltárult a műfajban rejlő lehetőség: az 1981-es
Eastern Frontban megszálló német csapatokat kellett irányítani a
szovjet fronton, egy évvel később
a Legionnaire-ben pedig Cézár
katonáival álltuk útját a Római
Birodalom határain betörő barbár
hordáknak.
Az azóta eltelt közel negyven év
során a történelmi stratégiajátékok
elképesztően sokat és sokfelé fejlődtek. A műfajon belül kinőtte maIRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET

gát az úgynevezett grand strategy
stílus, melyben korszakokat felölelve szimulálják egy egész nemzet
vagy a meghódított nemzetekből
kovácsolt birodalmak gazdasági,
diplomáciai, illetve háborús törekvéseit. A kisebb-nagyobb mértékben alkalmazott absztrakció
ellenére ezek a játékok meglehetősen összetett mechanizmusokkal
működnek, és a sakkhoz hasonló
mélységű előretervezést igényelnek. Ennek az alműfajnak az egyik
eminenciása a 2004-ben indult
Crusader Kings sorozat, melynek
szeptember 1-jén megjelent legújabb epizódjával immár trilógiává
bővült a széria.
A Crusader Kings III a középkor
egy nagyobb szeletét öleli fel, Hódító Vilmos 1066. december 25-i megkoronázásától kezdve egészen 1452.
december 30-ig, azaz öt hónappal
Konstantinápoly ostroma előtt ér
véget. A köztes majdnem négyszáz
évben nem annyira a konkrétan
kijelölt célokért vagy egy-egy ellenfél legyőzéséért kell küzdenünk: az

Kántor Mihály
igazi ellenségünk a múló idő, erőfeszítésünk pedig, hogy mit hagyunk
hátra magunk után. A Crusader
Kings III ugyanis egy afféle dinasztiaszimulátor, melyben különböző fejedelmeket, vezéreket, uralkodókat és királyokat irányítunk
nemcsak Európában, de szerte a
világon Skandináviától Britannián
és Spanyolországon keresztül egészen Ázsiáig vagy Afrikáig. Minden
választható uralkodót számos tulajdonság és szakértelem jellemez.
Előbbiek határozzák meg, hogy a
karaktert mennyire félik a vazallusai, egészségileg mennyire életképes, és hogy milyen termékeny.
Mivel a választott karakterünk
előbb-utóbb bekövetkező elhalálozását követően az utódját kell tovább vinnünk, így ez utóbbi érték
különösen fontos. A tulajdonságok
mellett különféle szakértelmek is
jellemzik a szereplőket: a hadviselés, a diplomácia, az intrika, illetve
a vezetői készség. Ezek különböző
értékei határozzák meg emberünk
adott területen való jártasságát, te-

hát mindegyiknek lehetnek ugyanúgy erősségei, mint gyengéi. Ha ez
eddig nem lenne elég, még jellemvonásokkal is fel vannak ruházva,
melyek szintén hatással vannak
több statisztikára is. Bár a játék
nem tiltja, de büntet azért, ha olyan
döntéseket hozunk, melyek szembe
mennek a szereplő valamelyik releváns személyiségjegyével.
A játék célja a fennmaradás. Ha
adott királyunk utód nélkül hal
meg, kihal vele a ház is. Ám a játék ekkor még nem ér véget, hisz
átválthatunk egy másik, a színtéren már addig is jelenlévő másik
vezetőre. A házasságok – megköttetésük természetétől függetlenül
– fontos események a játékban, így
a párválasztást is több szempont
alapján kell mérlegelni. Például
ha a férj paranoiás, akkor folyamatos lesz a stressz (ami szintén
egy számszerű, befolyásoló jellemző a játékban), ha pedig a feleség
szűzies, nehezebb lesz vele utódot
nemzeni. Ezenkívül a gyerek örökölhet vagy továbbvihet születési

rendellenességeket – lehet például
púpos, sánta vagy albínó –, és rájuk
abban a korban még egy uralkodó
esetében is gúnnyal tekintettek.
Meghatározó a harmincféle vallás,
valamint az a több mint negyvenféle kultúra, melyek minden uralkodót jellemeznek. Ezek különbségei
vagy épp hasonlóságai nehezítik
vagy könnyítik a nemzetek közti
diplomáciát, ám ugyanígy hatással
vannak a párválasztásra is.
A készítők erre a harmadik epizódra már tisztában voltak azzal,
hogy a komplexitás könnyen elijesztheti az átlagos közönséget. Ezt
megelőzendő egy igazán példás,
magyarázó, segítő kezelőfelületet
hoztak létre, mely kézenfogva vezet
bennünket, míg ki nem tanuljuk a
játék minden csínját-bínját. S bár
ez a lecke elég hosszadalmas lesz,
mégis megéri kijárni, ugyanis a
Crusader Kings III a játéktervezés
magasiskolája.
(Crusader Kings III. Platform:
PC, Mac, Linux.)
2020. szeptember

