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A címlapon:Mohau Modisakeng: Passage11,
2017,150×200cm

A hátsó borítón:Csontó Lajos: Avégtelenis
megtelikutakkal,egyframeavideóból

Támogatónk  
a Communitas  
Alapítvány

A Várad folyóirat 
működését a Bihar Megyei Tanács  
biztosítja

Művészet

Kultúra

Társadalom

Kritika

Törzsasztal

In memoriam

Galéria

Irodalom

A 81. születésnapja utáni napon, június 17-én Nagyváradon 
elhunyt Fábián Sándor költő, műfordító, a váradi magyar iro-
dalmi élet doyenje. 1937. június 16-án született Nagyszalontán. A 
nagyváradi Klasszikus Líceumban érettségizett, majd a maros-
vásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézetben szerzett orvosi 
oklevelet. 1962 és 1966 között Sarmaságon bányaorvos, 1966 
őszétől nyugdíjba vonulásáig Nagyváradon üzemorvos. Alapító 
szerkesztője a Kelet–Nyugat hetilapnak (később folyóirat), az 
egyetlen munkatárs, aki a lap 1996-os megszűnéséig minden 
szám elkészítésében közreműködött.

Első kötete (Nehézszépség) 1964-ben jelent meg az Irodalmi 
kiadó nál, a Forrás sorozatban. Előszót az idősebb pályatárs, az 
ugyancsak dél-bihari születésű Tóth István írt, egyebek mellett 
így fogalmazva: „Lászlóffy Aladár robbanó dinamikája, Szilágyi 
Domokos lázas önmaga-keresése, Jancsik Pál belső izzása mel-
lett valami páratlan józanságot képvisel ez a racionális költé-
szet.” Fábián költészetére a kritika korán felfigyelt. Gyógyításés
ihlet címmel 1962 tavaszán Kántor Lajos az Utunk hetilapban 
méltatta: „Fábián verseit (…) a képek és gondolatok együttes ere-
detisége tette rövid idő alatt népszerűvé, egy sajátos költői látás-
mód, amely mögött felfedezhettük az orvosi hivatástudatot is, a 
gyógyítást életcéljául választott ember humánumát.” Szőcs Ist-
ván az Utunkban1964 júliusában megállapítja: „Fábián verskul-
túrája és érzékenysége folytán alkalmas arra, hogy mint saját 
maga mondja egyik versében, rádió adó-vevő készülékké vál-
jon, amely felfogja és értelmes jelekké változtatja a világ, a lét 
felől szüntelenül áradó üzeneteket.” A Nehézszépség szerzőjét az 
IgazSzóban Szilágyi Domokos így méltatta: „Magatartása a gon-
dolkodó emberé, kinek számára a világ minden dolga jelent 
valamit, következésképp mindennek tanulsága van. Ha szabad 
így mondanom: költői minőségében is letette az orvosi esküt.”

Következő kötetei a kolozsvári Dacia kiadónál jelennek meg: 
Többkék (1972), Nyármadár(1976), Tizenötsorosok, (1981). A Több

Szűcs László

Búcsú Fábián Sándortól

kékről Szőcs István írKöltészetieszmény
agyakorlatban címmel, az Előre 1972. 
augusztus 12-i számában: „Fábián Sán-
dor költői világképe ritka összhangban 
áll a modern tudományosság szemléle-
tével; a tudományos látóhatár nála 
nemcsak ismerethalmaz, nem fitogta-
tott szólamkincs, nem űrbombaszt, de 
szerves látásmódbeli sajátosság.”

1987-ben Nikolits Árpád készíti el Vörös
csuklyában címmel Fábián Sándor sza-
mizdat kötetét . A mű jellege miatt 
abban az időben nyilván méltatást sem 
publikáltak róla. Olyan szövegek meg 
sem jelenhettek volna, mint az Önki
szolgáló című háromsoros: „Polcok közt 
hiába keresel / A kasszához üres kosár-
ral érsz / Áru is önmagad leszel.”

2015-ben a Várad gondozásában jelent 
meg az életművet összefoglaló Arsbre
visvitaidem–válogatottésújköltemé
nyek,műfordítások című könyv. Korábbi 
köteteinek legjobb költeményei mellett 
száz új verset is tartalmaz, nyomtatás-
ban meg nem jelent szövegeket is, öt -
ven év költői termésének legjavát. Utol-
só nyilvános szerepléseit e könyv be -
mu  tatói jelentették Nagyszalontán és 
Váradon. Nyolcvanhoz közel teljes szel-
lemi frissességgel varázsolta el a kö -
zön  séget, a rá jellemző szellemességgel, 
humorral, öniróniával. Ezt a képet őriz-
zük meg róla.
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FőPRóbA
ÉlőVáradperformance

ZudorJános Romániából jöttem címűpoémája
részleteinekfelhasználásávalírtabiró ÁrpádLevente,
KemenesHenrietteésOzsváthZsuzsa.RendezteTasnádi
SáhyPéter

Mindig	valami	nyavalya	jön	rájuk,	most	éppen	ilyen	nyavalya	van	
(ZJ)

OZS
Az	ismeretlen	katona	szobra	

Lombosgesztenyefákalatt
Eladtálseladtalak

Ahogyaláncfűrészeskezdihasítaniavilágot
Énmajdúgynemmondoksemmit
Csaknézek,félretekertnyakkal,minta
mozdítható
Modellezhetőtárgyak,nézek,denemrád
Szóvalcsakfélre
Mertmindigjobbnemtalálkozniegyrég
megbánt
Ismeretlenkatonával,akitéppkettéhasított
Mellkasánálfogvaazérzés,szóvalfélre

2018. április 27-én, Zudor János születésnapján 
a nagyváradi Posticum központban a szerző 
Romániábóljöttem című kötetét tárgyaló szimpó-
ziumot szervezett a Fiatal Írók Szövetsége és az 
Élő Várad Mozgalom. A műről Antal Balázs, Gon-
dos Mária Magdolna és Kiss Ernő Csongor érte-
kezett, majd André Ferenc, Géczi János és 
Selyem Zsuzsa beszélgetése segített a Zudor-

költészet tágabb kontextusainak feltárásában, 
Kemenes Henriette moderálásával. Az eseményt 
Tasnády-Sáhy Péter rendezésében az Élő Várad 
Mozgalom performance-a zárta Biró Árpád 
Levente, Kemenes Henriette és Ozsváth Zsuzsa 
előadásában. Lapszámunkban a performance 
szövegét, két tanulmányt, továbbá Zudor János 
néhány 2016-ban írott versét olvashatják.

Éselfordulazágyonalelkiismeretlen
Százados,maganemtudparancsolnia
katonáinak
Mondanám,ésénpedigmégisezredes,
Egyanyaszültmeztelenkontrollvesztett
Kegyelemdöfésreváróféllábúólomkatona
Ittállokakopottfaszúidegennel,de
Márúgysemmutatkozunkbeegymásnak
Mertatitokvoltaképpaz,hogynemén
vagyokaz,
Akirőlszólnáltevagymostéppén,hanem
Márúgyiskitaláltad,hogyezazegész,hogy
ígyegyremásra
Nemakkorakunszt,csaknéhapipogyagyáva
Azember,devanilyen.Azismeretlenkatonát
ÁlmábanfeloldjaazIstenaszínpadikussból.
Szólj,mertszolgádhalljaszódat.
Énmagamrégannakérzem,egyfélretekertnyakú,
Kopottfaszúismeretlenkatonaszázadosának,
Akifrissenpolírozottláncfűrészével
Éppmostkezdikettéhasítani
avilágot.

Ezmostcsakfőpróba!

ÁRPI
Edzés!
OZS
Főpróba!
ÁRPI
Edzés!
OZS
Főpróba!
HENI
Szerintemisfőpróba!
ÁRPI
Jó,akkorlegyenfőpróba…Kezdjétekel!
OZS
Énnem!
HENI
KezdjeaHalálúr!
OZS
Vagytanárúr!
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HENI
Halálúr!Vagytanárúr!
ÁRPI
Nekemcsakkérdéseimvannak…
OZS
Jó,akkorkezdemén…megint…
Talpaimalattropognakalegyek
Astartvonaltólelrugaszkodom
mégarajtelőttbeéremmagam
hakell,hanem,ittélnem,halnom
Demuszáj,vinnimuszájatestet
Egyzsákban,alattamroppannakasoklegyek
Viszemmagammal,amimegragad
Homokos,vizessíkon,hamegyek.
HENI
Mitviszelmagaddal?
OZS
Eztiselviszemmagammal.Eztiselviszemmagammal.
HENI
Ezígyplágium.
OZS
Intertextualitás!
HENI
Intertextualitás…
OZS
Árpi,tenemmondod?
ÁRPI
Nem.
HENI
Akkorlegalábbaztmonddel,temitviszelmagaddal?
ÁRPI
Mondom,hogycsakkérdéseimvannak.
OZS
Például?
ÁRPI
Kimondjameg,kiéamúltam?
Kimondjamegnekemjövőm?
Aholtegnapmégaludtam,
ottholnappárnátkapoke?
Kimondjameg,kitszerethetek?
Kihozhatújszabályokat?
Mindaz,mittegnapbiztostudtam,
hamissáholnapválhate?

Kimondja,hogyafelelősség,
kimondja,hogyítéletünk,
kimondja,hogyahazátősrég
Isten,markábametszibe?
Kimondjameg,holamennyország?
Kiismeriapoklokat?
Miválasztjaelegymástól
aleszeketsavoltokat?
Kidiktáljaazütemritmust?
Húrjainkonkizenél?
Kiszabjamegazútirányt
azismeretlencélfelé?
Aszitkokatkiszültebelém?
Ésholvanazatorkolat,
hováelmerültajóérzés?
Shogylettezbűnösgondolat?
OZS
Nemakarszinkábbszerelmeslenni?
ÁRPI
Konkrétanvalakibe?
OZS
Nem,úgyáltalánosan,emberileg.
ÁRPI
Értem.Várj!
OZS
Na?

Ez	a	földgolyó	készül	éppen	visszafojtódni	egy	ki	sem	gondolt	
lélegzetben.

ÁRPI
Ülünkegymássalszemben,
ésnemismerekrád.
Tegnapmégkalandoztam
testedtájékán,
maazösvénytfeléd
ellepteazáthatolhatatlan,
vadburján.
Hogymibenénés
mibenvagytegyenge,
azjelenpillanatbannemszámít.
Deazjutotteszembe,
hogyahatártköztünkésmagunkközött
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mihúzzukmeg–
nemvetemszemedre,
csakrácsodálkozom,
hogyazilyenközönyösszeadva
bizonyosfokon
aberlinifallal
rokon:
énnyugaton,tekeleten,
vagyfordítva:teljesenmindegy,
márnemtalálkozhat
lélekkelalélek,
ésköszönünkmégegymásnak,
devajonmivégett?
OZS
Akkorinkábblegyélkonkrét!
ÁRPI
harangozikatücsök
szívembenkiscsücsök
zenélzenélsahangalatt…
HENI
EzZudor!
OZS
Plágium!
ÁRPI
Intertextualitás!

És	csak	azért	imádkozom	hogy	tiszta	tudjak	maradni	legalább	
„a homlokomtól	fölfelé”

HENI
Hazamegyekésfelülökarraaplasztikhattyúra
amitmostanáigcsakaszúnyoghálómögülnéztem
kipróbálomcsakúgyvagytalánszánalombólmint
aztazismerőskisvékonykurvátakitszinte
mindenesteugyanottláttamlődörögniatájban
dehogyakkorőtvagymagamatszántam
ahúgyszagúköröspartraigen
detöbbremárnememlékszem
mikoréppnemvittevalakiszobára
anégyespatikamellettállt
sötétedésutánmindigittstrichelt
ezértgondoltamhogymégiscsak
tisztánakkelllennie

fizikailagésvalami
mélyebbértelembenis
akutyásembereketmesszireelkerülte
ővéznavoltabőremegmintalangyoskonyak
olyanvoltALÁNYmint
bodorPálSIMONILONÁJA
aváradikisvevericaazöngyilkos
úgykullogottutánamakkorestemintakinek
kilóravettemmegaszomorúhúsát
ésvoltaképpígyisvoltbárakkor
mégnemfizettemkicsakaztán
végighallgatottéshallgatottvégig
mintlemészároltgyerekbenajövő
hallgatottazágybanisfelettem
agorafóbiásatombombaszemmel
bámultrámaztánarohadóplafonra
„SZÉTSZAKÍTEZAZÜRESÉGLEGbELÜL”
ennyitnyögöttkicsak
magyarvoltőISmintÉN
„Örökreugyanaztazutolsócigarettátszívni
leélniegyéletetzárásig”
ezjártafejembenés
sosemültemmárfelaplasztikhattyúra
OZS
Szerelempipa…
Seggetcsinálokakezembőléskiáltokvidáman,
manincstestiismeretfurdalásom.
Jöhetasóherkényszer,jogutódjaafizetetlenmúlt.
Ésaznemperel,megússza,
pedigstrichelalélek:bekötszemet,megkötalkut.
bácsi,másmamáramódi.
Kacagvanyomomapánikesztétikaformanyelveszerint
fekveésegyikszememsír,
amásikkettősmérce,nevetvecsinálokseggetakezemből.
Éskiáltok,hogyaszámbólvettedkiaszót.
…
Elakadtunk.
HENI
Akkormost?
OZS
Maradapolitika!Árpikérlek!Mottó:Aholazautópályaaszfaltbólvan,
nempapírból
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HENI
Intertextualitás?
OZS
bocs,kikellmenjekpisilni.(Kimegy.)
ÁRPI
Aholamedvenemjáték,
Sazasszonynemember.
Aholegykupicakisüstivel
Kezdődikareggel.
Aholagyermek
Anyanyelvéntanul,
Ésmégisaligbeszél
Valakimagyarul.
Aholazsebpénzt
Euróbanadják
Senkineksemtaláljuk
Itthonanyjátapját.
Aholahálát
borítékbanmérik,
Ésrészegenimádják
AkönnyezőMaryt.
Aholnemsétálni
Mennekazerdőbe
Tájvédelmikörzet–
Jólesztüzelőbe.
Aholmindegy,
csakmairăusănufie,
Aholaztangazsálják,
Akiafőnökvalakije.
Aholnememberek,
Turuloknevelnek
Magyarnak,székelynek,
Sefnek,papnak,melegnek
Aholhatudjukis,
Hogyférfiférfit
Nőnőtszeret,
Inkábbelfordítjukafejet
Mert
Nemalényegalényeg,
Hanem,hogymitmondmajdaszomszéd.
AholMagyarbólmondjákmeg
Kikivelhadakozzék.

Aholáldottis,vertisaMindenható,
Saholasorméghosszanfolytatható.

OZS
Pisiszünet	(Lost	Highway)

Pislográmkérdőnazéjjelisárga,mígszaporánszelemacsíkokat.
Egypárhomályosgömbfelel,biccent,kétlejtőmegindul.
Ígykészülaföld,istenem,asóstektonikusmozgás
Szétválasztnagyvizeket.
Úgyhogyvisszapislogok,minthalennekészválaszom,éshátvanis:
azolvadómirelit.Deszerintemmindezcsakdíszlet,
Ottfelejtetttárgyak,atakarásmögöttmindenarégi,folyosó,
Kávégép,sürgésforgás.
Szóvalkészülaföld,ésmennyivízfolyikleközbeközbe,mígazéjjeliőr
Pisiszünetenvanésénpontabónuszcigijeközbentorpanokmeg
Ésállokazebrán,bámulvaatőlemkétcentiresatufékezőkocsi
fényszórójába,mígtovábbpislográmasárga.
ÁRPI
Köszönjük,Zsuzsi,hogyeztmegosztottadvelünk!
OZS
OlvassunkinkábbaSummerKitchenből,aztajelenetet,ami
megmagyarázzaacímet.
ÁRPI
Aztmindigelolvassuk!
OZS
Van,akimárhallotta?(Megszavaztatjaaközönséget)

SÁRI:Készenvan.Máramármindenkikészenvan.Előkészítettükalevest,
acsigatésztát,asülthúsnakvalót.Gátá.Dehátholvanmégazeste,igaz,
kedveskicsikém?
TERÉZ:TudokvalamitsegíteniSárinéniéknek?
SÁRI:Szósincsróla.Tecsakkészülj,mertnagynaplesz.
TERÉZ:Igen…
SÁRI:Mégemlékszem,milyenügyesekvoltatok.Hajnalkámmindigmilyen
határozottanszavalt,olyankisédesvolt,akisruhábanakultúrban!
Emlékszelmég?
TERÉZ:Emlékszem,Sárinéni.
SÁRI:Kistalpraesett,ügyes,aranyos.Mindigköszönt.Mikorelment
egyetemre,aztánis.Látszottrajtatok,hogyfoglalkoztakveletek.
TERÉZ:Igen,Sárinéni.
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SÁRI:Demitmondjunk.Haaboldoguláshozezkellett…hátnekikvolta
legnehezebb,aszülőknek,megneked.Hogyitt,egyedül.Nekiisnehézvolt
ám,biztosan.Azidegenben.Jólkelltudniangolulott,igaze?
TERÉZ:Nagyonjól,Sárinéni.
SÁRI:Mindigolyanügyesvolt.Oszthallod,milyenmesszevanaz,
ahonnanjönnek?Ezer?
TERÉZ:Több,Sárinéni.
SÁRI:Kétezer?
TERÉZ:Több,Sárinéni.
SÁRI:Tízezer?
TERÉZ:Méglehet,hogyannálistöbb,Sárinéni.
SÁRI:Messze,nagyonmessze.Amúltkormutattaatévébe,hogyottanmár
sztrádákatépítettekvagymit,amikormimégcsakaszekerettaláltukfel.
Megaztatismutatta,hogyottilyenöltönyösökmegolajmágnásokvannak.
Jóéletlehetott.Felhőkarcolók…jaj,milyenmagasakazok.Hogyfélnékén
rajtuk.Meghátfelsemtudnékénottmenni,annyilépcsőn.Vagyezekben
vanmárlift?Ésazatemérdekemberazutcán.biztossokaszennyvíz.És
ivóvízvane?Hátilyenmarhaságokvannak,hogygumicukor,
kapitalizmus,hamburger.Meggangszterek!Hátláttuk,ottatévébe,azzala
csinoskisszőkével,amikoramásikkettőszökikésbeöltöziknőnek.
Lövöldözés.Terrorizmus.Szörnyűlehetott.Ésezilyentengerpart,nem?
Akkormelegvanott,ugye?
TERÉZ:Igen,Sárinéni.Nagyonmeleg.
SÁRI:Akkorottanbanánisterem.
TERÉZ:Igen,deabbólcsakkevesetesznek.Unják.Pedigmégcsakbarna
zacskóbasekelltegyék…EgyedülHajnalkámeszikottbanánt.őmindent
megeszik,mertezthozzamagávalszármazásilagmindenkeleteurópai.
Aztánebbőlkifolyólagmártízéveelfelejtetthazaírni.Csakkiszököttoda,a
tehénpásztorokközé,beleanagysemmiismeretlenbe,hogybanánt
zabálhassonkedvére,állampolgárilag.Állampolgárilaglehet,hogyboldog,
dekülönbennemaz,különbenramocsaházai.Ott,Floridábanmindig
történikvalami,vagyterrorkészültség,vagyhurrikán,vagycunámi,és
nemcsakakkor,haesküvőrekészülnek.Ott…ott…ottaszerelemismás…!
Olyantengerpartonfutós…denemazértfutnak,mertsohanincsidejük…
nem.Csakszeretnekrohanni.beleanagysemminapba,anagysemmi
tengerbe,hiszvanráidejükelég…
SÁRI:Akkorottaniselkélanyárikonyha…
TERÉZ:Csakottúgyhívják,hogysummerkitchen…!

Tisztelt	Zudor	tanár	úr!
Mellékelten	küldöm	azt	a	levelet,	amellyel	a	közkórház	mellett	lévő	
törvényszéki	orvoshoz	(medic	legist)	kell	mennie.
Ellenkező	esetben,	nem	lévén	megállapítva	a	munkaképtelensége,	

a bíróság	gyerektartás	fizetésére	fogja	kötelezni	és	ennek	
amennyiben	nem	fog	tudni	eleget	tenni	elzárásra	ítélik.

OZS
Kaphatóafelfújható
Dulitleféleműpapa
rendkívülienrugalmas
műanyagazülepe,
haberúg,seggberúgható,ésmégsokmáselőnyevan.
VásároljonDulitleműpapát
EgyébkéntezZudor…Na,miazaszó,amitkeresek(közönség:
intertextualitás)

HENI
Agyerekmindentszeret,amiteléberaksz,főleg,hakábéveleazonosméretű
dologrólvanszó,és/vagymosolyográ.Ebbőlakategóriából,értelemszerűen,
aspenótszorulki.Anapközielsőnapjaibanmegtanultamamonkeyszót,
bárakkormégnemtudtam,románvagyangolnyelvenvane.beletettekegy
tálszínesenésérthetetlenülkavargógyerekegyvelegbe,slassankezdtük
megszokniegymást.Multikultivoltminden,anaponlebarulósnéger
babámatmindengyerekirigyelte,afőzőkonyhaimadártejlopástisa
tökéletességigfejlesztettük,ugyanabbólamerőkanálbólittunkmind,sorban,
ésfelváltvaőrködtünkazajtónál.Ajátszótérisiskaugyanúgymegvágtaa
romángyerekujjait,szóvalazarcukonselehetvastagabbabőr,mintaz
enyém,igaz,sosenéztem.Azanyukákegyformaplasztelintvetteka
kölyköknek,mindegyvolt,avégéreúgyisegybegyúrtuk.Jártukahóráta
karácsonyiszérbárékon,Ionuțvoltapárom,hozottaMikulásnarancsot
megfoszforeszkálószövegkiemelőtmindenkinek.Sosetettemkülönbséget,a
logopédusnál,nemmondtaménrațătse,récétse.Legjobbbarátnőmkerek
kisóvodásarcátkémlelve,mosolyogvaállapítottammeg,hogyaz
anyukájáraütött.Eztőnagyonnemvettejónéven,„énsoha,desohanem
ütnémmegseanyukámat,seapukámat!”,feleseltvissza,összeráncolt
szemöldökkel.Énnemvoltamlebozgorozvasoha,neméreztemanagy
hírhedtelnyomást,amirőlazöregésráncosemberekfolytonkérdezgettek.
„Éshogymegyazovi?Vannakbarátaid?Nemvertekmegaromán
gyerekek?”Te,dédi,jól.Akajátilletőennincsokomapanaszra,bára
virágmintáskanalakértnéhakitörabalhéazétkezőben.Kétpofáratömjük
magunkbaazuzsonnárakapotthagymászsíroskenyeret,amitotthonsoha
megnemennék,anyuörülisneki,aztmondta,biztosjóatársaság.Senkit
nemérdekel,hogyotthongulyáslevestvagypuliszkáteszel,ittugyanazt
kapjamindenki.Esőutáncsigátésgilisztátgyűjtünk,aztáncserélgetjükőket
egymásközött,egynagyobbértkétkicsit,tudod,hogymegyez.Nem,nem
vertekmegaromángyerekek.Éntöbbgyereketisvertemmármeg,deazt
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márnemtudom,hogymilyennyelvenbeszéltek.Kiabáltak,azbiztos.Ha
véletlenülmégiskaptam,aznemazértvolt,merténmagyarulbeszéltem,
hanemmertösszemarakodtunkegymozaikkockán,vagyvalami.Nem
vagyokszívbajos,megmondoménnekik,hanemhagynakbékén,hogy„Ești
răușitespunlamaicătău!”Képzeld,mártöbbrománszóttudok,mintte!
Mindenkielkelletténekeljenvalamit,amitotthontanítottakneki,én
elénekeltemaKossuthnótát,amittőledtudok,megtapsoltak.Mondtam,
hogyadédimtőlhallottam,mertmikorkicsivoltál,nekedezttanítottákés
mostisfolytonmondod,hogyfájneked,hogymárnemeztszoktukénekelni.
Mertmostmásvilágvan.Ezamásvilágmostazénvilágomis,hiddel,
dédi,nekedseTrianonfájmár…Köszvényaz.

Románia,	Románia,	kereszt	a	hátadon,	kereszt	a	lelkeden.

ÁRPI
EgyalkalommalfélútonbiharvajdaésSzékelyszentkirályközöttvásárt
tartottakvala.Válogatottszépnépséggyűltöszveejelesalkalommal,kiki
hoztaamagaportékáját.OttanvótvalaJános,azérmellékigazda,s
PityókásÁbel,aháromszékipityókaúres.Ippegegymásmellétérültakét
hírösgazda.Egyikcifrább,mintamásik,demondanomsemkell,Pityókás
ÁbeluramnakfidresebbfodrossabbvótagúnyájanevezetesJános
gazdáménál,mertÉrmellékenhamarpolgárosodottvalaatársadalom,s
kiméntadivatbulanépicifraság.Deabajszukegyazonmódpödröttvót
vala.Köszöntötteegymástakétgazda,deuram,teremtőm,minthaegy
nyelvetbeszéltekvónsmégsem!
MéregetteÁbeluramadiftongusokkalejtettókat,ingattaafejétJános
gazdaisazártedallamára.Erősttetszettvalamindkettőnekamásik
fonémakészlete,deegyikneksemjött,hogyelhiggye,bizamindenikőjük
magyar.Kisebbvitautánarradöntöttekétbecsületesgazda,hogyitten
csakaJóistentudigazságottenni,avagySzentPéter.
MivelippegakkorSzentPéterszokásosesernyőssétájáttettevala
Palócfődön,aJóistenhezkértbebocsátástakétgazda.Meghallgattavalaa
JóistenÁbelt,meghallgattavalaJánostes.Erősenfigyelmezettmindkettejök
beszédjire,sközbenazongondolkozottvala,hogymilehetettazőfejiben,
amikorilyensokféléreteremtettevalaegyazonnemzetet.
MegiskérdezteaztánÁbel:
–Jó,jó.Demelyikünkamagyarabb?
Hí,erreakérdésreigencsakfelbosszankodottazegyébkéntnyugodt
természetűJóisten.Akkoreszibejutott,mijárhatottafejibenakkor,amikor
ilyensokféléreteremtettevalaegyazonnemzetet!Hiszenkellettvalami
intrikaisafődre,túlegyszerűlettvón,hamindmegértiegymást.Akkor
aztánolyharagragyúltaJóisten,hogymánisvisszakűdteakétgazdáta
vásárba,várjákkiaválaszidejit.Vártakisvalaazok,nemeskeveset.Négy

kerekévháborúskodásutánelisfelejtettékmánamásikfonémakészletit,
mindegyikmegjártaaháborút,demindhejába.Ahegyentúl,avlahördögök
szörnyűterveteszeltekki,shatbahasítottákadráganemzetegységit!
HívattaakkoraJóistenÁbeltésJánost.
–Nalám,mostkiamagyarabbamagyarnál?Válaszolhattokerremán
tenmagatok!
NevetettaJóistenakétbambagazdaláttán:jólmegviccelteőketakkor.
Pedigacsel,amitbevetett,régivót.bölcsSalamonvágattavónígyszéjjela
kétanyaelőttagyermeket.
–Kár,hogytinemadtatokidejibeválaszt!–kacagottaJóisten.
Nézettegymásraakétgazda,pironkodvanéztekaJóistenrees.
Szégyenökbenmegfogadták,sohasenkineknemmondjákel,micsoda
butasággalzavartákmegaTeremtőAtyátsavilágfolyását.�

„Mi	mindannyian	kétségbeesetten	csinálunk	mindent,	ez	tart	életben	
minket,	hogy	nem	vagyunk	sehol	se	otthon,	hogy	akármelyik	nap	az	
utolsó	is	lehet”

OZS
Nyárvolt.
Öregsündisznók,alföldikotorászás
Postáshoztaamennyeiüzenetet
hogyteljesülmindentéliálmunk
ésindultunkszépcsipkékbenabálba
biciklingurultunkcsatakba,sárba
kísértkétrecéscsík,
acsipkékcsaptákaszelet
éshunytszemmelgurultunk,mígatéliálom
nyálacsapódottaszánkba
intettaköpködőnyárfa
sietni,mertkifogyabálbólazene
vigyázniazebránál,pirosonnem
átszaladni,előttünképpelütött
egybácsitavillamos,vagykiesettazajtón,
micsodazúgás,mennyisziréna,
hogyérjünkelidőben,
hakifogyazelemafényűzőestélyikből,
sötétleszevagyvilágos
éshameglátjukazárnyékunkat,
vajonvisszabújikeatéliálom
azodújábavagyvéglegittmaradunk
–öregalföldisündisznók–
ebbenaszanaszéjjelfoszlottnyárban…
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Jól	van,	gyerekek,	mondok	még	egy	mesét.

HENI
Mesehatmegadottszóval

Aznaptörténtmikorbetakartminketazég,ezazizzó,szilánkostükör.
Magunkatláttukbenne,integettünk,sazégmindannyiszor
visszaintegetett.Tudtukelőre,hogyígylesz,hiszmivoltunka
kiválasztottak.Számoltukamegmaradthónapokat,napokat,sateljes
sötétségközeledteajkunkholdsarlójátegyrelennebbgörbítette.Azutolsó
esténcsöndesenvízbefojtottukéseltemettükösszesállatainkat,felégettük
aházat,akertet,slevetettükaruhánk.Aszárazfüvetszélborzolta,fönn
márcsattogtakavillámok,samegvadultasztalokriadtanvágtattaka
mezőn.Egypillanatlehetettvagyannyisem.Végevolt.Eltompulta
fergetegsacsöndpernyéjefeketénszálltalá.Atükörotthevertporrá
törtencsupasztalpunkalatt.Csakálltunkegymássalszemben,fényév
vagykarnyújtásnyitávolságban,márnemtudom,hiszösszetörtatéris.
Azidő,mintamegolvadtüvegcsorgottkihegyezettkönyökünkről.Nem
moccantegyikünksem.Csakszememrebbentnéhanehezen,pillámról
sűrűezüstszilánkhulltamélybe.Hótemettebeatájat,fogunkon
fenődtekafagykései.Néztükegymástnesztelensmeztelen,ahogyátlátszó
testünkbőllassankiserkenapirosvér,majdahajszálpatakok
megrajzoljákfelszíniérrendszerünk.óriásokvoltunk,lábunknál,amia
világbólmaradt.Elaludtunk.Alvadtvérünklassankérgetformált
bőrünkön,akönnyleragasztottaszemünk,ahosszúévekpora
betapasztottaszánkésfülünk.Kígyózóindákkánőttekkörmeink.Amikor
eljöttazújtavasz,mifákkálettünk,kipattantakazelsőrügyek,majd
virágbaborultunk,viaszosleveleinkenkopogottazeső.ősszelmézes
termésthoztunk.Érdestestünketmajmokmászták,vállunkonszínes
madarakhadafészkelt,gyökerünkbolyhaiközénedvesorrúállatok
vackoltak.Évekmillióiperegtek,afákhelyénkéthegylett,svégülőkis
eggyéforrtak.Majmokbóllett,kíváncsi,emberformateremtmények
tűnnekfelahosszúgerincenolykor,sbárésszerűmagyarázatnincsrá,
mégissokáigelidőznekitt.Némelyikükcsakül,másokazegetkémlelik,
esetlegszunyókálnakanapsütöttehegyoldalon.Egyikükegyszer
fennakadtszemekkelbámultmagaelé,majdfüléthirtelenaföldre
tapasztottasfeszültenfigyelt.Esküszikrá,hogyamélyben,minthakét
szívdobbantvolna,lehet,csakegy,nemhallanitisztánamorajlástól,de
bizonyosvoltbenne,hogydobbantvalami.Haténylegkétszívvan
odalenn,magyarázta,nagyonközellehetnekegymáshoz,összesimulva,
valahogyúgy,mintfokhagymábankétszomszédosgerezd.

Kinevették.

ÁRPI
Olyanedzésez,amelybebeleőrülsz.
OZS
Olyanfőpróbaez
amelyhalálos,vagy
legalábbis
helyrehozhatatlan
HENI
kegyetlenebb
mintbármiféleelőadás
OZS
Szomorú,hogycsakfőpróbavan.
ÁRPI
Mindigcsakfőpróbavan.
HENI
Vasárnapvan,ezittistenországa.
AfelkelőNaparcárakiülaszégyenpírja.

Azvagyokma,akiszemhéjaknélkülszületett.
Apámbarkáthozottatemplomból,ahol
afelebarátiszeretetrőlprédikáltakneki.

Nincstej,nincstojás,elmentekamadarak.
Szőnyegbombázás,atanítókkezébefegyver,
szaringáz,vakfolt,tűzzelvassalbékemenet.
Terroristaszellőkbontogatjákadrótkerítést.
Nincstej,nincstojás,elmentekamadarak.

–Lóképűnagyúraszószéken,tevagy,kifelégetteVerhovinát!
bujtogatónagyúr,fejedfelettarúd,mivellevertedafészkeket.
Sakálnagyúr,hitet,szót,ünnepetlopsz,jégfalbarejtettvadnyulat.

Egymatadormagasbaemelialevágottbikafület,
haldoklikafeketeállat,tombolvaujjongatömeg.
Szurkosizmaiutolsóerejévelgyilkossá
leszazáldozat,majdtántorogvaporbadől.
Amatadorkézelengediafület,hatalmasszúrt
sebazünnepeltmellkason.Vörösenbugyogó
forrás,tessék,fiam,tízbani,dobdbele,
jólgondoldmeg,ittmostkívánnilehet.

*
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Elalváselőttszemgolyóimathalbőrbegöngyölöm.
Földrelöttyentleves,kutyaházakforrófaggyúszaga,
asötétbeennyi,amitmagammalviszek.
Mindenéhségsúlyaazenyémis,
egyszáraztoroküresjáratonremeg.

*

Nincstej,nincstojás,elmentekamadarak.
Ajtódmostbecsuktadelőttem,jógazda,
adnáltemajd,mikormárkésőleszen!

AlenyugvóNaparcánkifakadnakakönyörgésfekélyei,
súlyosviharrúgkapáljaavajúdóeget.
Vasárnapvan,ezittistenországa.

Zudor János

Groteszkszületésnap

Kikellenetartania
örökké,nemolygroteszk,
ésrövid,mintaháromnapos
feltámadás,vállveregető,groteszk,
avégtelenidőfelfújtvégzete…

Anyomorúságvidámtestőrevagyok,
egészévbenszületésnapozok.

Másnapjaimvidámtespedésbentelnek.

2016. április 27.

Plátói,öntudatlan…
Viszonylagosegész
aPlátóiöntudatlan,
mintegyvisszanyert
egyensúly,mintegy
jogfosztottjogrend,
aCédrusKörtánca,
deazókorbólvaló,
mindenkori,absztrahált,
képzelt,éskonkrét

(macskáknyávognak
kikeletkor,abszolút
éskonkrét,HOZZÁNK
bESZÉLNEK),negédes
múzsacsípőjétriszálja,
aHoldugatvakérődzik,

Zudor János	(1954,	Nagy-
várad)	költő.	A	BBTE	
magyar–francia	szakán	
szerzett	tanári	oklevelet.	
Sziveri	János-díjas.	Leg-
utóbbi	kötete	A	rusnya	
valcer	(2012).
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KÖSZÖNÖM,KÖSZÖNÖM,
KÖSZÖNÖM,HALÁL,
EZTAJóSZERENCSÉT,
PÚPOSRÉSZLETÉT,
ÉNAFÖLDRESZÁLLNÉK,
VAGYAFÖLDALÁ.

Teisegyedülvagy?
Hontalan,magányos?
Cifrázott,kihunytcsillag?
Önvédelemabéred?
Harctalanavéred?
NESÍRJ,NESÍRJ,MEGÉRED…

2016. június 13.

Akínzáselégiája
Most.Viszontkínzásképpen.
Elfutniahangtalanhomályban.
Futni,futnimessze,adolgokelől.

Lágy,éshangtalanmesszeségbe.
Mígmegintmegkínoznak.Akurvák.

Elegánskórházazéletük.
Deazenyémhétszerthétkínzás.

Visszaemlékszem,nyomorult,gané
kínzattatásmindenütt,
máregybefolyt,mintazegyszeregy,
mintazegyszerirák,azúttalan…

Kövekatalpalatt,elektrosokk,ultrahang,
bezárvaéskizárva,katlanoklakója,
Nyitotthalálasorsom,rettenetabérem,
EgymagaazIsten…Üldöz,ígyszeret!

Akínzás
bukolikája
Ellenérzéseshatalmak
vesznekkörül,
avisszaútelveszett.

Mintegyabszurdkérdőjel
lettazéletem,felkiáltójel
nélküli,csupagroteszk.

(Elaludniabokrokközött,
közelazÉletfához,
ahollezuhantam
méggyermekként,

masemsegítsenki
csakholtAnyám…)

2016. június 6.
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I.	En	passant

Két gyalog vesztegel egymás mellett. Világos az e5-ön, a 
sötét gyalog pedig az örökös alapvonalon elfoglalt helyéről 
mellé szökken f5-re. Azt mondja, eusuntZudor,inovatorul,
Zudorvagyok,afeltaláló,kaphatoknéhánybanit,hogymeg
igyakegykávécskát?A világos gyalog talán zavartan moso-
lyogna, ha lenne hozzá arcberendezése, de ezeknek a figu-
ráknak nincs, így hát tennie kell, amit megkövetel a játsz-
ma, a feltaláló mögé lép f6-ra, a feltaláló pedig huss, eltű-
nik. Mintha ott se lett volna.

Ez az en passant. Az egyetlen lépés a sakkban, amikor a 
gyalog nem átlósan üti le a másik figurát, hanem úgy, hogy 
az ott áll mellette. (Olyan, hogy szemtől szembe, gyalogok-
nál nincs is.) Ez az egyetlen lépés, amikor nem a helyére, 
hanem mögé lép. A lépést gyakorta nem ismeri a nagykö-
zönség. A többség nem is  meri. Vagy nem ismeri el. A sötét 
gyalognak szabadságában áll kettőt lépni, de ha a világos 
gyalog a közelébe ér, ez a szabadság visszavonódik. Míg az 
első Zudor-kötet, a Pügmalionmonológja sakkversei alapján 
nem bizonyítható, hogy a szerző akkor ismerte-e ezt a 
lépést, a második kötet, a Romániábóljöttem,már birtokolja 
ennek logikáját. Ismeri a gyalog elvtársak játszmáit, akik 
olyan helyről ütnek le, ahová nem léptél.Nincs is a második 
kötetben sakkvers. Muszáj közelebb kerülni az arcokhoz, a 
személyes dimenzióhoz. Fantáziaínséges idők jönnek.

II.	Anekdoték

Valahol nem Európában sokáig nem ismerték a koldulást, 
nem volt hagyománya. A legszegényebbektől követ, szap-
pant, vadvirágcsokrot, talán rajzot is lehetett kapni a saj-

hajléktalan emberek FedélNélkülcímet viselő lapjának 
szerzője, aki a bánomisén című verseskötetet írta, pontos 
kifejezést talált az ilyen történetekre: „botlottam igazi 
elesést”.

Eközben pedig Íjgyártó István kulturális és tudománydip-
lomáciáért felelős államtitkár 2018. április 19-én a MISZJE 
(Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület) 
által szervezett nyilvános beszélgetésen arra panaszko-
dott, hogy a külhoni magyar kulturális intézetek rendez-
vényeire csak a környék hajléktalanjai járnak az ingyen 
pezsgőért és pogácsáért. Ez tehát a perspektíva: a hajlékta-
lan emberek megeszik a kultúrának fenntartott pogácsát. 
A pogácsa pedig fenn van tartva az ún. kultúrának. Tessék 
csak fogyasztani!

Akkor, ott, a közönségben ülve, hallgatva a hallgatást, 
olyan kérdések jöttek, melyeket zudorinak titulálhatnánk: 
Akarok-e Kádárral beszélni? Akarok-e az Úristennel 
beszélni? Akarok-e betelefonálni a Kívánságkosárba, hogy 
Orbánnal akarok beszélni? Vagyok-e olyan neandervölgyi, 
civilizálatlan őslény, olyan infantilis, hogy tudatni akar-
jam a mindenkori hatalommal, Romániábóljöttem?

Ha a kötet előszavából indulunk ki, amit Szőcs Géza 
jegyez, ott az a központi kérdés, hogy kit vagy mit hozott 
létre Románia. A diktatúrának ez a személyiségre irányuló 
katasztrofálisan romboló hatása a kérdés. Milyen „váza 
alakúvá torzított törpe szörnyek”-et, milyen „koponyafásli-
záson átesett gyermekek”-et hozott létre a romániai dikta-
túra?

Ha viszont magából a kötetből indulunk ki, akkor a köz-
ponti kérdés valami egészen más. Nem az, hogy mivé tet-
tek, hanem hogy milyen perspektíva kínálkozik ezek után. 
Hogy találkozunk-e a templomtéren, ahol „homlokunkra 
lesz írva majd / a bélyeg a billog rajtunk villog: ROMÁNIÁ-
BóL JÖTTEM!” Látható, hogy ez nem egy dühös, kiábrán-
dult perspektíva, nem olyan panasz, mely kimerül a törté-
nelem rosszallásában, szó sincs arról, amit az előszó állít, 
hogy „magával, magában fogja hordozni Romániát.” A bil-
logot kívülről sütik ránk és nincs előírás a vele való azono-
sulásra vagy az interiorizálására.

Gondos Mária Magdolna

„Skizofrén ápolt és költő verse 
a magányról”
Alternatív bevezetők Zudor János Romániábóljöttem című kötetéhez

nálatos pénzünkért. Valahol itt 
viszont volt idő, amikor verset lehe-
tett kapni, például kibontott cigaret-
tásdobozra írva, és ez beleivódott a 
lokális emlékezetkultúrába, a 
Zudor-legendá rium ba, amit humo-
ros anekdo tok és kedves anekdoták 
mellett kegyetlen, súlyos elhallgatá-
sok is alkotnak. Annak az elhallga-
tása, hogy a társadalom és kultúra 
intézményei (intézményen felelős és 
felelőtlen pozíciókban dolgozó 
embereket értek, magamat is) cser-
ben hagynak alkotókat. Attól kezd-
ve, hogy például nem válaszolva a 
levelükre semmibe veszik őket, 
addig, hogy ma  gukra maradnak és 
nyomorognak. Egy Zudorhoz hason-
lóan József Attila-rajongó költő, a 

A vége mégis illúziótlan: csak főpró-
ba van, mindig csak főpróba, és 
nincs is előadás. Ez pontos megfo-
galmazása egyrészt a spektákulum 
társadalmának, mely a villogó lát-
szatokat, az elhamarkodott sztereo-
típiákat és a rövidlejáratú szerepe-
ket részesíti előnyben. Ez pontos 
megfogalmazása másrészt az 
emancipato ri kus modernség felis-
merésének: az egyén és a társada-
lom, az ország szabadsága folyama-
tos főpróbákon keresztül képzelhető 
el, készülni lehet rá, tartani felé. 
Találkozhatnánk a téren.

Ugyanakkor ez a zárlat megítélésem 
szerint nem magyarázható a rend-
szerváltás hurráoptimizmusával. 
Részint filológiai érvek szólnak emel-
lett, hiszen az 1990-ben megjelent 
kötet szövegei jórészt a nyolcvanas 
években keletkeztek, részint pedig a 
kötet kordiagnosztikai megfigyelései-
ből következtethetünk erőteljes 
kortársias sá gá ra a nyolcvanas évek-
kel. Társa saját korának, közel van 
hozzá, aminek esztétikai és politikai 
hozadékai is vannak azon túl, ami 
könnyen belátható: távlat és távolság 
hiányában a részletek, a töredékek 
látszanak, hátra kell lépni az átfogó 
látványért, az összefüggésekért.

III.	Románia,	The	Waste	Land

Hátráljunk ki Nagyváradból, Romá-
niából, mondjuk Magyarországig. 
Hátráljunk ki a diktatúrából, mond-
juk 1990-ig. Fogjunk egy kötetet a 
kezünkben, ami azt mondja magáról, 
hogy Romániábóljöttem. Legyünk 

Gondos Mária Magdol-
na (1989,	Csíkszereda)	
irodalomtörténész,	
költő,	kritikus,	a	Fiatal	
Írók	Szövetségének	iro-
davezetője.	Egyetemi	
tanulmányait	a	kolozs-
vári	BBTE-n,	az	iroda-
lomtudományi	doktori	
képzés	1945	utáni	
magyar	irodalom	prog-
ramját	Budapesten,	az	
ELTE-n	végezte.
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görcsök nélküli olvasói, figyeljük, mit kínál! A Zudor-versek 
egyik vonzereje, hogy dinamikus gondolkodásra, aktív 
figyelésre késztetnek. Még egy olyan levegőtlen, sötét és foj-
togató korszakról szólva is, mint a ’80-as évek, az esztétikai 
heteronómia jelenlétét igazolják. Triviális, sőt aljas értelme-
zés, hogy diktatúrában a párt vezeti a művész kezét, vagy 
úgy, hogy neki ír, vagy úgy, hogy ellene. Ha a művésznek 
sikerül saját szubjektumát esztétikai módon problematikus-
sá tenni, széttördelni és játszani vele, a nyelvre bízni, a 
románra, a magyarra, a versnyelvre, akkor attól nem válik 
szabaddá, de kiutat találhat. Nem nyílegyenesen, hisz ilyen 
rémségből és iszonyból csak kerülőutakon, viccek, halogató 
kitérők, elakadások által, a tehetetlenségen repetitív techni-
kával felülkerekedve lehet kijutni. Sziporkázó humorral, 
amit szinte komoran csodálunk.

A versek másik vonzereje, hogy bátorítanak a spekulatív 
olvasásra, felkurblizzák a fantáziát, cikázásra késztetik. 
Referálni egy Zudor-versről ezért hálátlan helyzet. Úgy 
lenne igazságos, ha az asszociációk, üresjáratok, a megér-
velhetetlen villanások is helyt kaphatnának. Ezek közül a 
spekulatív, közvetetten bizonyítható összefüggések közül 
az egyik lehetőség az összeolvasás T. S. Eliot TheWaste
Land/ Átokföldje című művével. Hiszen szintén tele van
utalásokkal, idézetekkel, parafrázisokkal, vendégszöve-
gekkel és például Egyed Péter visszaemlékezéséből tudha-
tó, milyen fontos szerepet játszott a harmadik Forrás-nem-
zedék számára Eliot. A különbség viszont az, hogy míg 
Eliot egy kiadott mellékletben lenyomozhatóvá tette az 
utalásokat, számított arra, hogy olvasói felismerjék őket, 
Zudor János egészen másképp viszonyul saját verseihez. Ha 
megkérdezik, hogy egy sora mit jelent, megismétli a sort. 
Ily módon az utalások a kulturális emlékezet próbakövei 
is, kipróbálják, van-e olyan kulturális emlékezetünk, mely 
eléggé egynemű ahhoz, hogy a miénknek nevezzük, és így 
igazolja a kulturális és értelmező közösség rejtett eltérése-
it, legyen szó akár nemzedéki, akár lokális közösségről.

Végül pedig van egy olyan hasonlóság, amit az hív elő, hogy 
ha Románia neve és az Átokföldje cím egymás mellé kerül. 
Ebben a helyzetben az utóbbi elkezd értelmező jelzőként 
működni és kevés rosszmájúsággal megáldva nehéz ellenáll-
ni ennek a működésnek. A Zudor-versek képalkotása sokféle-

képpen támasztja alá, hogy elátko-
zottnak érzékeljük a világukat. 
Tömegsírépphogyelkaparva, „Dulitle-
féle műpapa”, „lánctalpas hintaló” és 
az anya, aki „gyöngéd kezekkel / – ne 
a nővér tegye meg – / lepattintotta 
gyermeke szárnyait” – hogyan más-
képp képzelhetnénk el egy elátkozott 
helyet. A kötet képeiben tehát nem az 
egzotikus és partikuláris rettenet 
dominál, nem a koponya fásli testnyo-
morgatása, hanem a közvetlen, belső, 
a személyes környezettel összefonódó 
agresszió és idegenség. A permanens 
háború az élet minden területén a leg-
védtelenebb és legkiszolgáltatottabb 
gyerekekig. Lánctalpas hintaló. A 
lepattintott szárnyakat olvasva Bor-
bély Szilárd ATesthez című kötetének 
borítóját láthatjuk magunk előtt, rajta 
Joel-Peter Witkin WomanOnceabird 
című fotográfiáját. Lánctalpas hintaló. 
Szokni kell még, pedig minden kor-
szakban és minden kultúrában külön 
jelentősége van annak, hogy hány 
éves kortól és hogyan tanítanak 
tűrni. Románia e tekintetben sajátos 
kiképzést jelent, még ha a szovjet 
minta és a kelet-közép-európai orszá-
gok posztszo cia lista berendezkedésé-
nek számos hasonlósága nem is teszi 
összehasonlíthatatlanul egyedivé. A 
túlélőknek pedig bűntudatuk van, a 
leszármazottakon teher. A diktatúra 
bürokratikus nyelve találkozik a gye-
reknyelvvel.

Hát ezért nehéz a Romániábóljöttem 
című Zudor-kötetről referálni, a gaz-
dagsága miatt, ezért lehet csak beve-
zetőt írnom hozzá, sőt a bevezetőt is 
csak újra- és újraírni. Ezért nincs 
olyan, hogy kiállok és csak adok, 

adok elő, mint Esterházy Péter Aszavakcsodálatoséletéből. 
Esetleg csak annyit, ami abból az előadásból kimaradt. 
„Nincsen kitüntetett beszédmód, nincsen katedra. Ha én 
egy katedrán állok, amely tehát ebben a nincsben van, 
Ernst Herbeck skizofrén ápolt és költő verse a magányról 
jut eszembe.

Amagányazhasonló
ahogyegygyűlésés
akkor,haegyúr
beszédettart.
Amilegyenérdekes,
Hogyleküzdjeamagányt.Köszönöm!”
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AZÖSSZEFÜGGőPARTOK
MEGÁLLNAKHIRTELEN,
VALAMINÁRCISZ
ILLAN,MINTAMÁK,

AVASGÁRDISTASZAGOLGAT,
MINTEGYKUTYA,AMELYTOLAT,
SEGYEDÜLVAN,EGYMAGA.

Vasárnapdíszőrségetáll,
szinténegymaga,
összevisszaint,
Mintegyhibbant,lefestettkilométerkő.

2016. május 19.

belőve,éskilőve
Abszolútrend.
Majdnemhontalan.
(Kelleneegybomba
hangtompítóval.)

Abszolútrend.
Felnégyelve.
Abszurdcsend.

Vontatottvonatok,
nézd,hogyhonnanjövök,
parittyagumi!

Avészfékkábulata,
ezarend.
Ésrendszertelen.
Mintbelőve,
éskilőve.

2016. június 10.

Zudor János

Acseferistavalamelyik
rémálma

Sínek.Felfut,lefut.Haldoklik.
Hiszikaszélütést.Viszik.
Időnkéntszalutálálmában.Svicsorít.
Ámokfutásazegészhamismenetrend.

Agutaütés,azigazlehet.
(Kisiklottarendszer.Demegytovább.)

Azútonálló,esztelenhajsza
utolériamasinisztát,
ésfutelőle,mintegyalagút,
amelynekkijáratanincsen,

Ígycicázunkrobbantóvonatban,
amelyálommáfakul,
anyugtalanviláglátás
sötétéskilátástalan,
ragacsosútvesztőiben…

2016. május 24.

Avasgárdistabosszúja
Mintkétvonat.Összefügg.
Azegyikösszecsuklik.
Amásikmegmarad.
Ígyavégzet.Győz!

Avasgárdistavégez.
Végezavégtelenben.
Lágyanszalutál.
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Zudor János Romániábóljöttemcímű oratóriumaakkor jele-
nik meg, amikor Erdély végképpen hívószó lesz Magyaror-
szágon – úgy is mondhatnám, branddé válik. Románia azon-
ban nem. Erdély hívószó lesz – éppen Románia ellenében. 
Erdélyben szépen beszélő magyarok laknak. Romániában 
románok. Erdély a miénk, Románia az ellenségünk – jófor-
mán. Vagy éppen: Románia egy szakadt szerencsétlen. Hogy 
valamilyen azért mégis, az azért lehet, mert ott van nekik a 
kincses Erdély.

Ugyanakkor a Románia megnevezés választása tudatos 
leszámolás egy mítosznak látszó giccsel, vagy ami legalábbis 
hamarosan, pillanatok alatt mítosznak látszó giccsé válik. 
Nagyváradról nézvést persze másképpen is láttatható a kér-
dés, hiszen nem Erdélyben vagyunk, az meg semmit sem 
mondana, hogy a Partiumból jöttem (nem beszélve arról, 
hogy ezt pár magyarországi megye lakója is elmondhatja 
magáról – egészen mást értve rajta). Sajátos elutasítása ez a 
választás a rájátszás lehetőségének. Csakhogy mindez a ver-
sekből kitetszően nem lehetett másként. Pontatlan lenne 
másféle cím.

Zudor a klasszikus értelemben véve csak a legritkább eset-
ben lírikus, vagyis lírai költő – és a Romániábóljöttemben 
végképp nem az. Oratóriuma ugyanúgy, mint későbbi köny-
vei, látványos fikcióképző aktusokként léptet be perszóná-
kat a szövegvilágba, valóságos éket verve egy esetleges ala-
nyi megszólaló és a drámai monológok beszédpozíciói közé. 
A szöveg a líra és a fikció határára tájolható be, de története 
nem a könyvből rakható ki, bár olyan eseményeket mond 
el, amelyek máshonnan nem ismertek, vagy legalábbis hosz-
szabb távon láthatatlanok maradnak. Könyve olvasójának 
Románia/Erdély-tapasztalatára épül rá mindaz, amit itt 
elmond, de nem játszik rá azokra a prekoncepciókra, ame-
lyek e tapasztalatokra hivatkoznak előzményeikként.

Antal Balázs

Hatástapasztalat. Kísérlet 
a Romániábóljöttemszoros olvasására

Az első beszélő hang határozott és 
névtelen, bár valamilyen megneve-
zésben magára ismerő én az oratóri-
um előtti kvázi-előbeszédben – szinte 
a szó szoros értelmében előhangban. 
Azonnal kijelöl egy beszédpozíciót és 
feloszt szerepköröket: van a te, aki-
hez a vers beszél, bár ez a te, hogy a 
költészet egyik alapparadoxonát elő-
hozzam, egészen nyilvánvalóan 
nincs ott, ahol épp őneki beszélnek. 
Szerepel továbbá a lány,az anya, sőt, 
anyám,valamint valaki.Konkrét 
beszédaktusok az utóbbi és a versbeli 
én között zajlanak, vagy pontosab-
ban az olvasó előfeltevése szerint zaj-
lanak, hiszen az én megszólítottnak 
érzi magát a tulajdonképpen ponto-
san nem is értett nominalizáló felki-
áltásban. Hangot és megszólalást 
idéz be az írott szöveg, amely maga is 
beszédaktusként tételeződik (hiszen 
a líra monológ beszéd, amely a hét-
köznapi nyelvhasználattól éppen 
hangzásközpontú retorikájában tér 
el, legalábbis bizonyos közhelyszerű 

Antal Balázs (1977,	Ózd)	
a	Nyíregyházi	Egyetem	
és	a	Partiumi	Keresztény	
Egyetem	oktatója.	Leg-
utóbbi	kötetei:	Le	(próza,	
2017),	Vad	(versek,	2017).

Halálnap
Énmeghalokszületésnaphelyett,
márideje,hogybeadjamakulcsot,
majdkiszednekatemetőkertből,
születésnapomonélvemég…

Egybenhalálnap,azidővicce,
mármorbidfeltámadásvárrám,
éskisségroteszk,amivelemtörtént,
vagytörténnifog,elsírommagam…

Hazafelé,gyalogmegyek,avérengző
akácosokközött,maszerdavan,
gyászolomaszületésnapom.

2016. április 27.
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egész oratóriumon végigvonul. Mint ahogy az is, hogy a 
közös történet első alapvetése után egyből a magántörténet 
következik – ráadásul a fentebb jelzett szöveghatár-elmosó-
dás itt még inkább reflektáltabb, hiszen nem (csak) regisz-
terváltásról van szó: a csapdlecsacsiszonettazerőszakróltól 
kezdve, ha csak a tipográfiai megoldások ajánlatát tekintem 
kiindulópontnak, a Vörösmartytemetésénig ugyanazt a szö-
veget olvassuk – ez azonban újabb szövegekre tagolódik a 
kapitális sorokkal, illetőleg kapitálissal írt szavakkal. Egy-
fajta kód ehhez: a vastag betűs címek közötti szövegek a két 
történet-törmelék: köz/magán egyfajta körülzárását szolgál-
ják – vagy talán jobb, ha azt mondom: jelzik.

Az előhang beszélőjének azonosítására a Bihar megye tan-
felügyelőségétől, valamint a Ménesi ügyvédtől kapott leve-
lek bemásolása után lehet határozottabb javaslatot tenni: 
miközben a szöveget éppen újabb rétegekre hasítja a két 
levél, az öntükröző nevesítés egységesít: alakot és nyelvet, 
megszólalót és megszólalást, beszélőt és beszédet köt össze. 
A különféle hangok között a két levél nyelve a józanság, a 
realitás, a norma aktusaként tételeződhetne, ám éppenség-
gel az abszurd utóesztétikai minőségét artikulálja ebben a 
szövegmontázsban – nem mellesleg, a lírai hős, aki persze 
antihős, jellemzően hivatalos-hideg, a retorizált nyelvhez 
képest romlott, irodalom alatti, mintegy külső töredékben 
nyeri el főszerepét.

A perszóna-konstituálási struktúra újabb fázisa látható a 
Vörösmartytemetésénelső pillantásrareprezentációsnak tet-
sző szövegalakzatában: az én, ami szinte a rimbaud-i inten-
ciót követve mindig valaki más, a gyászmenet egynemű-
sített megszólalójává tágul – miközben érezhetően a tömeg 
bármely egyedi tagjának perspektívája alá szűkül nagyjából 
ugyanazoknak a gesztusoknak a révén. Nemcsak a Szózatot
idézi meg a vers (azittélnedhalnodkellparancsát, kötelessé-
gét), de egyben József Attila Hazámciklusát is (megdöglik
szépfajunk–vö. a 2. szonett vonatkozó soraival: Azerőszak
bűvöletében/mitbánjasoktörvényhozó,/hogymintpusztulel
szépfajunk!), amely a nemzeti romantika koráétól egészen 
eltérő, onnan nézve már-már blaszfémikus iróniával elvárá-
sokat fogalmaz meg a megszólítottal szemben, amelyek 
függvényében valóságosan hazának lesz tekinthető – hogy 
az egyénnel szemben a hazának is vannak kötelességei.

A közösségi reprezentáció alakzata 
újabb líraértésünkben komoly kriti-
kai ellenérzéssel került szembe – 
elsősorban a felhatalmazás kérdése 
miatt. Amely felhatalmazás nyilván 
a beszélő fikciója. Zudor persze ezzel 
az egyetlen szövegével, melynek dra-
maturgiai szerepe van az oratórium-
ban, éppenséggel nem lesz a közössé-
gi költészet művelője, főleg; hogy iga-
zából e helyt nem is annyira az egy 
szólal meg mindenki nevében, 
inkább afféle tényleges kórusként, 
avagy karként kardalt énekelve téte-
lezhető a beszédhelyzet. A Romániá
bóljöttemegészében véve úgy marad 
távol a közösségi szólás alakzataitól, 
hogy mégsem marad távol tőlük. A 
Romániából jövés sajátos hívóalak-
zat, szinte nem lehet nem többesként 
olvasni – itt azonban sajátos kijáratot 
jelentenek ebből a helyzetből a han-
gok, az álcák, a maszkok, a perszó-
nák. Velük úgy teremtődik meg a 
többes beszéd lehetősége, hogy a vers 
reprezentációs fikciója nem terjed 
túl a példázatokként értődő töredé-
keken. Amelyek éppen itt következ-
nek: a kórusból kiváló hangok nem 
csak monologizálnak, a beszélők szö-
veghatárokon belüli tételezett egysé-
ge felbomlik, (ennek ugye korábban 
Koppány dalában is megvolt a lehető-
sége, de most biztossá válik, hiszen) 
jelöletlen dialógusok tagolják szét az 
autonóm beszédeket, melyek ráadá-
sul helyenként ténylegesen bilingvi-
sek lesznek, a nyelv egysége is fel-
bomlik, a szövegmagyarázatok érzé-
sem szerint kilógnak az írás esztéti-
kájából – de hát nagyon nehéz attól is 
elvonatkoztatni, hogy a Romániából
jöttem Magyarországon jelent meg (ez 

alapvetések szerint), hogy aztán Indiralevelében már írott 
szót változtasson beszéddé – ahogyan szintén az írott szó 
embereként érthető Graham Greene is, sőt, maga az én, 
hiszen a grafomániája lesz az a hívószó, amelyet maga ren-
del indentitása mellé. A szöveg jelentésességében mindazon-
által meg nem nevezett szereplők is olvasódnak, mint 
Domonkos István vagy éppen Juhász Gyula. Idejönni – 
elmenni; keresés, megtalálás (ránk! találás), elrejtés, eltünte-
tés; visszafojtás, ki sem gondolás – és legvégül feltámadás 
logikai-paradoxális láncolata képezi meg azt az alapszöve-
tet, amelyre egy rémtörténelem relikviái rakódnak ki (ügy-
véd, orvos, hóhér – amely azt is jelzi, hogy a köz rémtörté-
nelme mellett egy magán-rémtörténelem is formálódik – 
magánmitológia helyett) a bánat atmoszférikus hálójában.

A tulajdonképpen ezután kezdődő oratórium Abőralatt
haloványárnyékból vett (némileg pontatlan) mottóval (is) 
indul – ez a pontatlanság nem itt kezdődik, és nem is itt ér 
véget a Zudor-könyvekben, és ahogy Selyem Zsuzsa a rusnya
valcerutószavában rámutat, sokkal inkább tervezett csúsz-
tatásról van szó egyes idézetek vagy nevek esetében: itt pél-
dául GrehemGreen áll – arusnyavalcerben majd Arturo Oui. 
Az e könyvbéli mindjárt legelső név elcsúsztatása nyilván 
jelzésértékű a könyv összes nevével kapcsolatban, mint egy 
kísérlet a történetüktől való megszabadításra – emlékeztet-
nek egy valóságos alakra, de nem pont ugyanazok (termé-
szetesen vannak nevek, amelyek ugyanazok. Talán van 
ebben is valami játék?). A József Attila-idézetben az eredeti 
elrohantcserélődött elszaladra – szeretnék eltekinteni attól, 
hogy miféle kiadásból való az idézet (az elrohanta közhasz-
nálatú Stoll Béla-féléből), mert látni némi differenciát a 
múlt idő és a jelen idő között, amelynek az oratóriumra 
vonatkoztatható jelentése is lehet (és amely kevésbé volna 
látványos ugyanannak az igének a jelen idejű alakjával).

Az oratórium perszónái az irodalmiság, azaz a „papír” és 
valóság határán lebegő figurák, radikális nyelvteremtő 
gesztusokkal nem feltétlen válnak el sem egymástól, sem 
pedig az előhang énjétől – például Koppány sem, akinek 
neve ráadásul nyelvjátékká válik, ilyenformán lehull a 
beszélőről, aki elnévtelenedik, ugyanakkor beszorul olyan 
nem feltétlenül ide illő, de nem is messze álló fogalmak 
„alá”, mint például a (politikai) kampány. Az ő elnévtelene-

dési, identitásvesztési processzusa 
közben megképződnek a kötet papír-
figurái és magán-rémtörténeti figu-
ráin túli világ valóságos alakjai – e 
helyt például Szőcs Géza és Ara-
Kovács (Attila) is –, majd a zárlatban 
mintegy magából kilépve tér vissza 
önmagához a beszélő, nyeri vissza 
énjét és nevét, ami itt már inkább a 
doktrína ellen a régi világ nevében 
lázadó ember jelzése lesz, tehát nem 
valódi név. De mire ahhoz a szakasz-
hoz elérünk, ahol a beszélő katalogi-
zálja szeretteit és nemszeretteit, már 
tulajdonképpen a szövegfeloldódás 
kérdésével is szembesülünk, hiszen 
az oratórium írásfolyamában a szö-
veghatárok rendkívül képlékenyek, 
többféle írásmód utal határra, a töre-
dezettség és a regiszterváltás, amely 
néha a nyelvváltásig eljut, egyfajta 
sajátos szétírását adja a beszélők szó-
lamainak. Ez a nyelvváltás nyilván 
nem elválasztható attól a képtelen-
ségtől, hogy a feszítően nyomasztó 
tapasztalat, a klasszikus retorikai 
szituáció szüksége, amely a beszédet 
kiváltja, nem mondható el anélkül, 
hogy a beszélő, a kimondó azonnal a 
közhelyek és a deduktív premisszák 
csapdájába ne esne. E helyt Koppány 
– ha ugyan még ő beszél – elutasítja 
magától a kimondással kapcsolatos 
kételyt és a legelemibb kinyilatkozta-
tást teszi Romániáról (amikor azt 
mondja: keresztahátadon/kereszta
lelkeden/hogyideszültanyád/hogy
idenevelt), ugyanakkor az áldozat 
pózát mégsem ölti magára, mert 
azonnal ironikus-groteszk távolságot 
teremt (fityiszajellemed/fityiszalel
kedis) az épp megírt sorok bánatos 
pátoszától – és ez a fajta kettősség az 
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szövegének szintjén járunk. Persze hogy ebből nyílt-e már 
előzőleg kijárat, azt nehéz fölmérni. Ha nem, akkor maga a 
gettósnéni is áldozatként tételeződik, felrajzolva egy olyan 
körforgást, amelyben áldozatokból válik kínzó, a gyilkossá-
gok részese. Hogy ez a gettósnéni kicsoda is lehet, megnyug-
tató válasz nem születik talán egészen az utolsó szövegig: a 
bölcsőde rendelődik hozzá és a mesélés, amely számonkérő, 
szinte kihallgató attitűddel indul, ugyanakkor a mesélés a 
szülő szerepkörébe is beleér – lehetséges a sajátos körbeteke-
redő áldozat–gyilkos láncolatban valamiféleképp valóban 
az apát sejteni benne? Zudor költői világában nincsenek jók 
és rosszak – csak rosszak vannak; ahogy Boka László is, 
Selyem Zsuzsa is felhívja rá a figyelmet, minden és minden-
ki hamis1. Nincsenek bűntelenek. Olyan tapasztalatot fejez 
ki, amely nagyjából egybevág a Bodor Ádáméval, illetőleg a 
hatvanas-hetvenes évek erdélyi abszurd prózájának tapasz-
talatával – itt azonban az abszurd próza kapcsán sokszor 
emlegetett gyagyaságnak sincs helye, amely ott a kauzali-
tás l áncolat észlelésének kikapcsolásához szükséges. Itt a 
helyébe a meghasonlás lép, a torz vigyor nem ellenpontozza 
a tragédiát és az állandóan történő katasztrófát semmilyen 
értelemben sem.

A kötetet záró Akommandóslegényavagyamennyeikukorica
szedésmár szövegszervező formaelvvé teszi a kaotikus szö-
vegtöredezettséget. A Neménkiáltokfenyegetettsége munkál 
a szöveg mögött, annak ünnepélyessége nélkül. A Tömegsír
kórusa mellé rendelt saját szökési kísérlet íródik itt le, majd 
a tényleges kirajzás. Olvasatomban ez a szöveg kapcsolja 
össze a gettósnénit az apával, aki arcot és hangot vált, és a 
gettósnéni maszkjába rejtőzik, hol felfedi, hol újra elleplezi 
kilétét – a gyerekek próbálják valódi énjét megszólítani, de 
olyankor ő nem esik ki a szerepéből. Az oratórium végső 
világtapasztalata a megbélyegzettség kategóriájával írható 
le, ahogyan az utolsó sorok fogalmaznak.

Töredékesség. Szótalanítási kísérlet. Éntelenítési kísérlet. 
Mérlegelés- és trendnélküliség. Depoetizálás, majd váratlan 
repoetizálás. Versépítő stratégiája a továbbírás, a továbbfe-

szítés, a félbehagyás, az újrakezdés. A 
kulcsszavak, kulcsszereplők elrende-
zése, majd szétszórása. A kötetcím a 
lokalit ásra, a lokális identitásra erő-
sít rá, ugyanakkor a versek már arra 
kérdeznek rá, mitől lesz egy ország 
ország, és mitől nem. És hogy mit 
tegyen az ember, ha nem érzi magát 
odatartozónak, vagy ha maga a téte-
lezett ország zavarja el. Ha identitá-
sát egy helyben állva áthúzzák és 
nem adnak helyébe másikat. Sokfe-
lől idézi az oratórium Domonkos Ist-
ván nagy versét, a Kormányeltörés
bent, csakhogy Zudor Romániája 
megelőzi, hogy az ember mindenhol 
idegennek érezze magát, mert el sem 
engedi.

Zudor nem talál egynyelvet, amelyen 
mindez elmondható, ehelyett nyel-
vek karneválját modellálja, nem talál 
egy pozíciót, ahonnan ez felfedhető, 
de talál számtalan perspektívát – és 
ez például feltétlenül egy modern 
kori, hogy ne mondjam, késő modern 
kori tapasztalat belátása.

 1  Vö. Boka László, Alakok,
maszkok,alteregók–ésatorzó
poétikái,Várad, 2014/04, 
http://www.epa.
hu/00100/00181/00097/
EPA00181_
varad_2014_04_1092.htm 
[2018. május 28.]; illetve vö. 
Selyem Zsuzsa, Ateremtés
udvariassága.KísérletZudor
Jánosverseinekértelmezésére= 
Zudor János, arusnyavalcer,
Új Forrás – Posticum, Tata–
Nagyvárad, 2012, 115–127.

is mennyire mást jelent már 1990-ben, mint jelentett volna 
bár csak két évvel korábban. Vagy akár eggyel is).

Ennél azonban sokkal lényegesebb, hogy az oratórium felé-
nél elérkezünk a mesélés szövegen belüli eseményéhez, 
amely innentől már a végéig tart. A bölcsődében megszóla-
ló, de nem bölcsődés korú gyerekek egyszerre öntükröző és 
távolító, kint is, bent is jelenléte valószínűleg a legmeré-
szebb perszónateremtő kísérletek között tartható számon az 
irodalomban – nem azért, mert a gyerekek a szerzőnek a 
szövegben is elhangzott-kimondott nevét viselik, hanem 
mert, azt hiszem, az összes eddigi szöveghely közül itt lesz 
teljesen egyértelmű, hogy az oratórium középpontjában, 
minden más tematikus szálra rátelepedve, a félelem áll. A 
gyermekhangok nem gyermeknyelven szólalnak meg, a 
nevek merevítik örök jelen időbe az utánuk szereplő életko-
rokat, mint ahogy örök jelenben olvasódnak és értődnek a 
szövegek kijelentő mondatai is. A két idősebb gyerek énként 
szólal meg, a két ifjabbik te-ként szólíttatik meg. A pontos 
név és életkor kimerevítése, kontextusba helyezve a gettós
nénivel, akinek bemutatkoznak, egyfajta áldozat-listaként/
katalógusként is olvasható. Az E/1-ben megszólaló tízéves 
Noémi fogadkozik, hogy jobban viselkedik majd. A szintén 
énként szóló14 éves Imola, akinek beszéde visszautal a Nyár
estidalra, egyszerre féli és megmentőként várja, hogy elra-
gadják ebből a világból. Orsolya monológja aztán már újra 
Vörösmartyval (Amerengőhöz) és József Attilával zárul (a 
Téliéjszakából), majd feloldódik a nem jelzett dialógusban.

A „mese” legfontosabb szövege olvasatomban a Tömegsírépp
hogyelkaparva.Egymást váltva hat nevesített halott beszél 
ki ebből a sírból – a négy utolsó egyetlen kórust alkotva 
szól; míg a gyilkost meg nem nevezi a fikcionalizált Szőcs 
Géza. A vád retorikus felkiáltása persze épp annyira nevez 
meg tettest, mint amennyire nem. Maga a gyilkosság az első 
megszólalónál nem mondódik ki – a szöveg megszakad, de a 
beszélő már eleve úgy mutatkozik be, hogy tiborvoltam.
(kiemelés tőlem) A másik két töredék kimondja: hasbalőtt–
illetve: lekaszáltak– (előbbi jelen idejű létigével mutatkozik 
be, a kórus nem fejezi létének idejét sehogyan sem),és ennél 
is tovább mondják: következményeket mondanak, kérdez-
nek. Ám sem kérdésnek, sem következménynek helye 
nincs. A tanulság levonása is hiábavaló. Az emberek tragé-

diájáért nincsenek felelősök, anonim 
katonák szerepelnek a történetekben 
– helyettük az emberi közösség 
helyén álló, a közösség megnevezésre 
igényt tartó, de azt be nem teljesítő 
ország áll, mint imaginárius-fiktív, 
parancsra létrejött közösség, amely 
ugyanúgy és ugyanazért nem tud 
valódi közösséggé válni, ahogy és 
amiért a fentebb hivatkozott JA 
Hazámja sem tud hazává válni. Ter-
mészetszerűleg ez lesz az a vers, 
amellyel túl is ír Zudor az oratórium 
és a könyv határán, hiszen arusnya
valcerben olvasódik párja, a Tömegsír
aligelkaparva.Abban a kötetben 
nemcsak a szöveg más teljes egészé-
ben, de túl vagyunk a Zudor-olvasás-
ban a Filmzenén is, mire odáig 
elérünk, abban pedig a legújabb kori 
tömegsír-ásások és alig elkaparások 
helyszínén járunk – a délszláv hábo-
rúban, és ez megváltoztatja a szöveg 
tapasztalatát.

Zudor Várad-siratóinak kitüntetett, 
mert az egyik első darabja az Emőd
TamásVáradon,amire a két dal 
következik a nevesített címzetteknek 
(…AraKovácsnak1982ből;valamint …
SzűcsTamásnak1986ból). Maga a dal
forma különös kontrasztban olvasó-
dik az oratórium szövetében: játék és 
könnyedség helyett ez a két szöveg – 
épp azután, hogy előttük arcvesztés-
ről, egy város végleges és radikális 
átalakulásáról, valóságos kiradírozá-
sáról kap az olvasó mellbevágó refe-
rátumot – a teljes identitásvesztésről 
és a dehumanizálódásról referál. 
Ehhez képest egy énbeszél – „dalol”, 
de a szöveg szövetében most a mesé-
lésnél vagyunk, vagyis a gettósnéni
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„AzÚristenkertettelepítettÉdenben,keleten,ésodahelyezte
azembert,akitteremtett.És azÚristena földbőlmindenféle
fátsarjasztott,amitekintetreszépéstáplálkozásraalkal
mas;azutánkisarjasztottaazéletfájátakertközepén,meg
ajóésarossztudásánakafáját.EgyÉdenbeneredőfolyó
öntöztea kertet,sottnégyágraszakadt.”

(Teremtéskönyve2,8–10)

A kert (görögül: paradeiszosz) hagyományosan a Paradicsom 
szimbóluma. A Biblia szerint az eredendő bűn következtében, 
az első emberpár kiűzetésével alapvetően sérült a teremtés 
harmóniája: az elveszett Éden csupán az emberi vágy örök 
tárgyaként maradt fenn. Az ember újra és újra kísérletet tesz 
természet és társadalom teljes körű összehangolására, oly 
módon, hogy kerteket hoz létre. A kert egyszerre természetes 
és mesterséges – egyfajta mesterségesen teremtett természet. 

A kert sokat elmond arról, hogy tervezői, művelői miképpen 
viszonyulnak a világmindenséghez. A kínai és a japánkert 
mikrokozmosza, a Korán tagolása nyomán nyolc részre osz-
tott arab kert, az optikai elvek szerint szerveződő francia-
kert vagy éppen az angolkert hatalmas pázsitokhoz kapcso-
lódó szabálytalan formájú labirintusai mind-mind erről a 
viszonyról tanúskodnak.

A kert menedék, ahová a rohanó világban vissza lehet 
vonulni. A szerelem, az érzékiség, a szépség helye. Az értel-
mes munka helyszíne, hiszen a növények ültetése, gondozá-
sa minden esetben tényleges eredményt hoz. Az ókori keleti 
kultúrák óta minden nagy történelmi korszaknak megvolt 
a maga kerttípusa. Alighanem a modernitás az első olyan 
kor, amelyhez nem társítható karakteres kert.

Az Art Capital központi témája idén a modern ember termé-
szethez való viszonya, az elveszett Paradicsom utáni vágy: a 

Gulyás Gábor

Art Capital 2018, Szentendre
Az Édenkert nyomában

Gulyás Gábor (1968,	
Heves)	filozófus,	esztéta.	
Debrecenben	szerzett	
magyar–filozófia	szakos	
diplomát,	majd	ugyanott	
elvégezte	a	Modern	Filo-
zófiai	Doktoriskolát.	A	
debreceni	Modem	alapí-
tó	igazgatója,	a	Műcsar-
nok	korábbi	vezetője,	a	
Ferenczy	Múzeum	igaz-
gatója,	az	Art	Capital	
főkurátora,	számos	kép-
zőművészeti	kiállítás	
kurátora.

Tematikus kiállítások, filmvetítések, irodalmi estek, konfe-
renciák, színházi előadások és koncertek várják a közönsé-
get Szent endrén, az országhatárokon átívelő régió legna-
gyobb kép  zőművészeti fesztiválján. Az alkalmi művészeti 
kertek és az időszaki tárlatok a programok után is látogat-
hatók, egészen őszig.

Kiállítások

Átkelő

Mohau Modisakeng
Szentendrei Képtár

2018. június 9. – szeptember 2.
Kurátor: Muladi Brigitta

Mohau Modisakeng (1986) Dél-Afri-
kában született és nőtt fel. A 
Michaelis School of Fine Artban 
diplomázott képzőművész szakon, 
2009-ben. Jelenleg Johannesburg-
ban és Fokvárosban él, itt nyílt 
2010-ben első egyéni tárlata és itt 
kapta meg 2011-ben a Sasol New 
Signatures díjat. Ettől kezdve nagy 
sikerű kiállításokon vett részt világ-
szerte. Kétszer volt kiállító a Velen-

MohauModisakeng

kert ideája. Az itt bemutatott művek 
többsége számára fontos viszonyítási 
pont a bibliai Paradicsom meghatá-
rozó eleme, az áramló folyó, a meg-
termékenyítő víz.

A természet, melyet a föld elkötele-
zett, kitartó művelésével lakóhe-
lyünk szerves részévé teszünk, az 
általunk megteremtett szabadság 
jelképe is. A projektek a szabadság-
eszméhez is kapcsolódnak – minde-
nekelőtt az éppen fél évszázaddal 
ezelőtt elindított Szentendrei Sza-
badtéri Tárlat öröksége előtt tiszte-
legve, amelynek alapja a mindenko-
ri hatalommal dacoló művészet 
autonómiája.
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cei Képzőművészeti Biennálén, 2015-ben és 2017-ben. 
Művei számos dél-afrikai és nemzetközi gyűjteménybe 
kerültek be, köztük a Johannesburg Művészeti Galériába, 
az Iziko Dél-afrikai Nemzeti Galériába, a Saatchi Galériá-
ba és a Zeitz MOCAA-ba. Magyarországon első alkalom-
mal állít ki.

Munkáiban saját testét és tudatát térképezi fel. Különöskép-
pen foglalkoztatják az afrikai történelemből adódó közösségi 
súrlódások és a szociális problémák. Elsősorban a poszt ko-
loniális afrikai államok bonyolult társadalmi viszonyaira 
kérdez rá. Művészetének kulcseleme egyfajta gazdag szimbo-
likus utalásrendszer az erőszak legkülönfélébb mechanizmu-
saira.

Yes,You!

Yoko Ono
Kmetty Múzeum
2018. június 9. – szeptember 2.
Kurátor: Szilágyi Zsófia Júlia

A Tokióban született Yoko Ono (1933) 
az ötvenes években New Yorkban 
tanult filozófiát, irodalmat és zenét. 
Sokféle művészeti ágban kipróbálta 
magát (zenélt, verset írt, festett), de a 
konceptuális művészetben talált iga-
zán magára. John Lennon felesége-

ként híresült el, dinamikus kapcsolatuknak köszönhető az 
Imagine dal és az ikonikus Békeágy akció.

1972-ben a kasseli Documentán, 1990-ben, 1993-ban, majd 
2009-ben a Velencei Biennálén állított ki. A világ legnagyobb 
kortárs művészeti múzeumai újra és újra bemutatják az élet-
művét. Magyarországon a Ludwig Múzeumban volt egyéni 
kiállítása 1993-ban. Yoko Ono konceptuális művészként a 
látogatót aktivizáló, a részvételt provokáló munkáival a 
művészet hatalmát, erejét, felszabadító potenciálját helyezi a 
középpontba. A kiállítás bensőséges terében a látogató arra 
kap lehetőséget, hogy felfigyeljen a művészet agitatív dimen-
zióira. A művész hatvanas évekbeli konceptjei ből készült 
bronzba öntött, muzealizált műtárgyakat, kalligrafikus 
munkákat és fotókat láthatunk a szentendrei tárlaton.

Abomlásvirágai

Berszán Zsolt 
Kmetty Múzeum, belső kert
2018. június 9. – szeptember 2.
Kurátor: Eged Dalma

Berszán Zsolt (1974) erdélyi képzőmű-
vész Magyarországon 2010-ben mutat-
kozott be önálló kiállításával a Mo -
dem  ben, de szerepeltek már művei a 
Műcsarnokban, a MűvészetMalom ban 
és a Vajda Múzeumban is. Szilikonból 
alkotott objektjeit az elmúlt évtized-
ben elsősorban a fekete szín kiemelt 

YokoOno berszánZsolt
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szerepe karakterizálta. A munkáin az ember játssza a főszere-
pet, de nem mindent legyőző szellemi princípiumként, hanem 
mint húsból, sejtekből és szervekből felépülő bomlásra ítélt 
lény – kiszolgáltatva az időnek, szemben az emberi élettarta-
mot sokszorosan meghaladó szilikon-vegyületekkel.

Szentendrén látható munkái elfordulnak a művészre jellemző 
fekete szín kizárólagosságától. A Kmetty Múzeum kertjében a 
növények közé elhelyezett élénkvörös és fekete szilikonból 
készült művek lebonthatatlan akadályként állnak a természet 
útjában. A klimatikus viszonyokra és minden élettani ténye-
zőre indifferens anyagból készült szobrok passzivitása a szer-
ves és a szervetlen lét egyenlőtlen viszonyát hirdeti.

Mulandóságrögzítése.Lecsupaszítva

Imre Mariann
Ferenczy Múzeum
2018. május 12. – július 1.
Kurátor: Muladi Brigitta

Imre Mariann (1968) Munkácsy-díjas képzőművész, a Vajda 
Lajos Stúdió tagja. Munkái 2009-ben szerepeltek a Velencei 
Képzőművészeti Biennálé magyar pavilonjában, számos 

műve található közgyűjtemények-
ben, egyebek mellett a Magyar Nem-
zeti Galériában és a Ludwig Múze-
umban. Installációit meghökkentő 
könnyedség jellemzi, mintha a súly-
talanság, a lebegés állapotában len-
nének, kapcsolatot teremtenek az 
anyag és a szellem, a tömeg és a 
mozgás között. A művész Ferenczy 
múzeumbeli tárlata a következő 
négy téma köré szerveződik: a víz, a 
lecsupaszított karácsonyfa, a hárs 
virága és a gyöngy rózsafüzér. Imre 
Mariann kivarrja a betonkavicsot s 
ezzel a víz nyomát rögzíti a kőben. A 
csontváz-karácsonyfa tűleveleit a 
padlóba és a falba ölti, törzséből új 
objektet készít. A rózsafüzér-instal-
lációban a teklagyöngyök közé igaz-
gyöngyöket rejt. Új munkáival meg-
mutatja a harmat finomságát, a 
virágszirom vagy a morzsa lenyoma-
tát a cementben, a karácsonyfa 
halálon túli életét. Lényegire csupa-
szítja, kitakarja a létet és rögzíti a 
mulandóságot.

Találtpixelek

Bp. Szabó György – Palotai Gábor
Ferenczy Múzeum
2018. május 12. – szeptember 2.
Kurátor: Kigyós Fruzsina

Bp. Szabó György (1953) nevével először budapesti alternatív 
zenekarok számára készített plakátok tervezőjeként talál-
kozhatott a közönség. Grafikusi pályáját Los Angelesben 
folytatta, 2005-ben visszaköltözött Budapestre, s azóta is 
képzőművészként dolgozik. Palotai Gábor (1956) az Iparmű-
vészeti Főiskola után a Royal Swedish Academy of Fine 
Artson szerzett diplomát. Kimagasló szakmai munkássága 
mellett több svédországi dizájniskola elismert vendégtaná-
ra. Munkásságát eddig 18 Red Dot Design díjjal ismerték el.

A két művész legújabb munkái 
a filozófus Vilém Flusser gondola-
tához kapcsolódnak, miszerint ha 
egy várost vizionálunk, az általá-
ban házakból, egy nagy vásárteret 
körbebástyázó kisebb terekből áll, 
a távolban pedig egy domb emelke-
dik ki templommal. Azonban ha 
rendelkezünk a szükséges kép-
zelőerővel, hogy e városképet 
magunk előtt lássuk, feltűnő 
az egész kép „anyagtalansága”, 
nem ismerünk fel benne se háza-
kat, se tereket, se templomokat, 
csak szövevényes, összefüggő háló-
zatokat. 

SzabóKláraPetraImreMariann PalotaiGábor
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Organika

Szabó Klára Petra – Szvet Tamás
Ámos Imre – Anna Margit Múzeum
2018. június 9. – szeptember 2.
Kurátor: Szabó Noémi

Szabó Klára Petra (1981) konceptuális szemléletű művészként 
évek óta készít önreflektív akvarell animációkat. Tanulmá-
nyait 2009-ben végezte a soproni Nyugat-magyarországi Egye-
temen, azóta folyamatosan kísérletezik a legkülönbözőbb 
anyagok művészeti felhasználhatóságával, kutatja a hagyomá-
nyos akvarelltechnika intermedializálásának lehetőségeit. 
Szvet Tamás (1982) a budapesti Képzőművészeti Egyetem szob-
rász szakán végzett 2007-ben, ugyanitt nemrég DLA fokozatot 
szerzett. Művészetében alapvetően a fény, az optikai jelenségek 
viselkedését és a vizuális érzékelésre irányuló hatásait tanul-
mányozza. Holisztikus felfogású alkotó, akinek meggyőződése, 
hogy a szisztematikus tudományos kutatás, a művészettörté-
neti és -elméleti háttértanulmányok a műhöz vezető folyamat 
szerves részei.

A két művész első közös kiállítása a kerti munka és a művészi 
alkotás párhuzamba állításával foglalkozik, e két tevékenysé-
get egyfajta visszavonulásként vagy elmenekülésként, de min-
denképp a szabadság zálogaként definiálva.

Hortusconclusus–Elzártkertek

Válogatás a Ferenczy Múzeumi Centrum gyűjteményéből
Ámos Imre, Anna Margit, Bánáti Sverák József, Boromisza 
Tibor, Czóbel Béla, Deli Antal, Ferenczy Béni, Ferenczy Ká roly, 
Ferenczy Noémi, Gálffy Lola, Ilosvai Varga István, Jávor Piros-
ka, Kandó Gyula, Kmetty János, Kocsis Imre, Miháltz Pál, 
Modok Mária, Schubert Ernő, Szántó Piroska
Ámos Imre – Anna Margit Múzeum, Szentendre
2018. június 9. – szeptember 2.
Kurátor: Eged Dalma

A mindenkori kert legelső, lényegi eleme a fal. A fal funkciója 
kettős: egyrészt védettséget nyújt a kert rendje számára, más-
részt kizárja a külvilágot, a zavaró hatásokat és a kemény 

munkát mint látványt a kikapcsoló-
dók elől.

A hortus conclusus, azaz az elzárt 
kert fogalma is arra utal, hogy a kert 
az elkerítettsége révén válik el a táj-
tól és lesz önálló kompozícióval bíró 
környezetté. A kifejezés az Énekek 
énekéből származik, a Biblia e 
helyén – „Húgom, mátkám akár az 
elzárt kert, mint az elzárt kert, a 
lepecsételt forrás” – megjelenő kert-
motívum mint földi paradicsom az 
Édenkert rekonstrukciójára tett 
kísérletként értelmezhető. A kert 
azóta is olyan szimbolikus és köztes 
hely számunkra, ahol a föld öncélú 

és élettani szempontból haszontalan megművelése kizáró-
lag egy kellemes környezet létrehozását szolgálja. Egy olyan 
helyét, ahol könnyű elmélkedni és együtt dolgozni; ezért is 
lett a kert állandó témája és táptalaja a műalkotásoknak.

A kiállítás a Ferenczy Múzeumi Centrum gyűjteményéből 
mutat be olyan jól ismert és ritkán látott műveket, melyek a 
kert mint az önfeledtség, az érzékiség és a kreatív munka 
vagy éppenséggel a gyász dimenziót jelenítik meg. A festmé-
nyek egyik legfontosabb ihletője Szentendre és a művésztelep 
kertje volt. 

Ösvényekakertben

Baksai József – Nagy Barbara
Vajda Lajos Múzeum

2018. június 9. – szeptember 2.
Kurátor: Bodonyi Emőke

A szentendrei Régi Művésztelepen alkotó két művész egy-
máshoz hasonló következetességgel, mégis eltérő megköze-
lítésben helyezi fókuszba közös kiállításukon a kertet.

Baksai József (1957) expresszív erejű, szimbolikus festészeté-
ben az 1990-es évek végén jelent meg a korsóból kiömlő víz-

sugárként az Édenkert fáit, növénye-
it öntöző négy paradicsomi folyó. Az 
edény, a víz, a halak ábrázolása idő-
vel tematikai egységgé bővült, és 
ebbe illeszkednek a most először lát-
ható Paradicsomtöredék című, finom 
rajzolatú, legújabb akvarellek, ame-
lyek különleges szépségű emlékké-
pekbe sűrítve, néhány meghatározó 
motívum kiemelésével idézik fel a 
földi Paradicsomot, illetve drámai 
elemeket is beleszőve utalnak az 
Édenkert elvesztése utáni állapotra.

Nagy Barbara (1976) régóta foglalko-
zik a kert elvontabb értelmezésével, 
ennek részeként egy kivételes, filozo-
fikus mélységű rendszert épített fel. 
Felfogásában a környezetétől elhatá-
rolt kert a művészi lét színtere, az 
alkotómunkának és magának a 
művészetnek is a szimbóluma. Az 
egymást követő kiállítási terekben 
emblematikus művek reprezentálják 
a művész kertjét, a belső kertet és a 
művészet kertjét. Strukturált baráz-
dájú, metszett, fekete fatáblák, Vajda 
Lajos 1940-ben született Örvénylőtér 
című szénrajza és az általa inspirált 
falkép, valamint keretezett térbe állí-
tott, rajzszenekből összeállított kis fa 
jelzik ezeket a téregységeket.

Örökkert

Németh Ágnes 
Vajda Lajos Múzeum kertje
2018. június 9. – szeptember 2.
Kurátor: Bodonyi Emőke

A szabad ég alatt száradó, kiteregetett 
ruhák látványa bensőséges, otthonos 
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hangulatot kelt. Ugyanakkor az egyes ruhadarabok mint 
viselőik sorsának kísérői, elárvultan függnek egymás mel-
lett, megidézve a mulandóság és esendőség érzetét is. Németh 
Ágnes (1957) új műve ezt a kettős jelentésmezőt hozza játékba.

A változatos anyaghasználatáról ismert alkotó ezúttal szí-
nes, csillogó, merev plexilapokat alkalmazott, ezekből készí-
tette a kötélre csíptetett, hétköznapi, egyszerű ruhadarabo-
kat, amelyek úgy idézik meg nagyanyáink, szüleink kertjét, 
gyerekkorunk nyári, szellős, napsütötte hangulatát, hogy 
szinte érezzük a frissen mosott ruha illatát.

Németh Ágnes művészetének alapja a gyerekkorban megta-
pasztalt közvetlen közelség a természettel. Ezért is jelennek 
meg az életmű dinamikus gesztusokkal létrehozott, mágikus 
erejű alkotásaiban következetesen a természet kézzel fogha-
tó anyagai: a fűzfavessző, a szalma, az agyag, a homok, a 
föld. A művész most lemondott az anyag közvetlen alakításá-
ról, ezúttal a spirituális tartalom fontosabb volt számára, 

ahogyan a természet egy apró szigeté-
ben az otthon emlékét megidézte.

SajátÉden

Boros Viola
Ilosvai-gyűjtemény
2018. június 9. – szeptember 2.
Kurátor: Bordács Andrea

Boros Viola (1966) a Magyar Képző-
művészeti Főiskola festő szakán vég-
zett 1988-ban. 1988 és 1990 között a 
düsseldorfi Képzőművészeti Akadé-
mián Beate Schiff tanítványa volt. Az 
elmúlt évtizedekben számos jelentős 
német- és magyarországi kiállítóhe-
lyen volt önálló tárlata. Új kiállításán 

egy hatalmas pannót láthatunk, rajta a művész minden 
évszakban újra megfestett kertjeivel. A képeken az évsza-
kok nem különülnek el markánsan, folyamatosan átnyúl-
nak egymásba, a kopasz ágak összeölelkeznek a burjánzó 
indákkal. Mivel a képek több modulból állnak, egyszerre 
láthatjuk a részleteket és a nagy egészet is. Boros számára a 
kert mindig is metaforikus értelmű, mivel sohasem csak 
virágzó vegetáció, hanem életfelfogás, lelkiállapot is. Nem 
teljesen természetes, de nem is egészen mesterséges környe-
zet; „egyfajta megkomponált, megszelídített vadon”, ahová 
az ember – a Paradicsomhoz hasonlóan – folyamatosan visz-
szavágyik.

Nincstöbbtitok!

Válogatás Gerő László gyűjteményéből
Rita Ackermann, AES+F group, Monika Baer, Bak Imre, Batykó 
Róbert, Birkás Ákos, John Bock, Braun András, Günter Brus, 

Csákány István, Tim Eitel, Gőbölyös 
Luca, Hajas Tibor, Halász Péter, Ann 
Kristin Hamm, El-Hassan Róza, Hencze 
Tamás, Hund und Horn, Martha 
Jungwirth, Johanna Kandl, Kaszás 
Tamás, El Kazovszkij, Kicsiny Balázs, 
Klimó Károly, Konok Tamás, Atelier 
van Lieshout, Erik van Lieshout, Mar-
tin Henrik, Mulasics László, Nádler Ist-
ván, Németh Hajnal, Natalia Nikitin, 
Jan van der Pol, Neo Rauch, Anselm 
Reyle, Daniel Richter, Christoph 
Ruckhäberle, Eva Schlegl, David 
Schnell, Rudolf Schwarzkogler, Daniel 
Spoerri, Kamen Stoyanov, Christine 
Streuli, Sugár Gyula, Szabó Ottó, Szar-
ka Péter, Szűcs Attila, Tarr Hajnalka, 
Várnai Gyula, Matthias Weischer
MűvészetMalom
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2018. április 8. – augusztus 26.
Kurátor: Muladi Brigitta

Gerő László közgazdász az egyik legizgalmasabb magyaror-
szági művészeti kollekció tulajdonosa. Jókora ívet felölelő 

gyűjteményének magja a bécsi 
akcionizmus, amely a test szenvedé-
seit orgiasztikus akciók formájában 
jeleníti meg. A nyolcvanas években a 
gyűjtőt főként az európai avantgárd, 
ezen belül a lírai absztrakt gesztus-
festészet érdekelte. Kiemelt helyet 
foglal el a kollekcióban a kelet-euró-
pai festészet, kiváltképp a Lipcsei 
Iskola, amelynek meghatározó kép-
viselőitől szintén fontos műveket 
találunk a gyűjteményben.

Nagy számban találhatók alkotások 
olyan „különutas” művészektől, aki-
ket az utóbbi két évtizedben aktívan 
foglalkoztatott a művészetfogalom 
megújítása, s akik a konvenciókat 
elvetve, műfajoktól függetlenül, de a 
múltból építkezve, azt továbbgondol-
va saját utakat keresnek. A gyűjte-
mény plasztikai részének meghatá-
rozó vonulata az objekt műfajának 
átalakulásához köthető.

FixFlux

A Partiumi Keresztény Egyetem kép-
zőművészet szakos hallgatói
MűvészetMalom
2018. június 9. – július 8.
Kurátor: Bartha Sándor

A kiállítás egy pillanatot rögzít abból 
az élet-oktatás-munka-művészet 
folyamatból, fluxusból, amely immár 
15 éve zajlik a Partiumi Keresztény 
Egyetem képzőművészeti szakán. Az 
itt látható alkalmazott és autonóm 
művészeti alkotások a fluxus szelle-
miségéhez híven hirdetik az élet és 
művészet közötti határok lebontásá-

AkkabaAli NicolaSamoribirkásÁkos DanielSpoerri

nak szükségességét. A látogatók plakátokat, kiadványterve-
ket, tipográfia-gyakorlatokat, illusztrációkat, betűterveket, 
könyv objek teket, installációkat és installációterveket 
tekinthetnek meg.

A tárlat egy ígéretes nemzedék bemutatkozása egy fontos – 
ám Magyarországon kevéssé ismert – alkotói műhely kere-
tében, melyet olyan kitűnő művészek működtetnek, mint 
Ujvárossy László vagy Ütő Gusztáv.

Csiszolatlangyémántok

Josef Bolf, Joseba Eskubi, Martin Gerboc, Hajas Katinka, 
Hajdú Kinga, Folkert de Jong, Svätopluk Mykita, Yengibarian 
Mamikon, Makai Mira Dalma, Justin Mortimer, Nemes Már-
ton, Daniel Pitín, Vitaly Pushnitsky, Siflis András, Nicola 
Samori, Szűcs Attila, Johan Tahon, Tranker Kata
MűvészetMalom
2018. június 9. – szeptember 2.
Kurátorok: Muladi Brigitta és Alexander Tinei

A kiállítás legfőbb ambíciója: feltérképezni a kortárs képző-
művészet néhány aktuális aspektusát. A posztkonceptuális 
és posztmediális művek többsége az elmúlt években jött 
létre, de találunk kifejezetten erre az alkalomra készült 
alkotásokat is.

Az itt szereplő, nemzetközi szcénában jelen levő középgenerá-
ciós festők művészetének fókuszában a festészeti médium és 
a valóság kapcsolatának újraértelmezése, aktualizálása áll. 
Műveik a realitásra, az ember kulturális és politikai környe-
zetére reflektálnak, de sokszor időtlen, valóságon túli érzetet 
keltenek, legyen az posztapokaliptikus, utópikus, olykor 
embertelen, disztópikus, metafizikai töltésű vízió vagy az elő-
adásmódra figyelő, ironikus expresszív festői kísérlet.

A térhasználat és a plasztikai formálás folytatható pozícióit 
mutatja be a tárlat néhány fiatalabb alkotó művein keresz-
tül. Nézőpontjuk a posztkonceptuális hang- és fényjátéktól a 
vallási tapasztalat metafizikáján át a posztszkeptikus iróni-
áig jut el. Egészen új stratégiákat vonultatnak fel a legfiata-
labb generáció tagjai – leginkább az emlékezetkultúra válto-
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ValamennyiSzentendre

Nádas Péter
Szerb püspöki templom Alkotmány utcai kőfala
2018. június 9. – szeptember 2.
Kurátor: Szilágyi Zsófia Júlia

A gyerekkorától kezdve írónak készülő Nádas Péter (1942) 
pályáját fotózással kezdte. A fényképészeti szakiskola elvég-
zése után a NőkLapja, majd a PestMegyeiHírlap fotóriporte-
reként dolgozott. Nemzetközi elismeréssel kísért irodalmi 
munkássága mellett mint fotós a kétezres évektől időnként 
kiállításokkal is jelentkezik. 2003-ban Budapesten és Berlin-
ben, 2004-ben Hágában, 2012-ben a svájci Zugban, 2013-ban 
újra Budapesten állította ki a fényképeit.

Szentendre épületeiről, képzőművészeiről és hétköznapi 
lakóiról a hatvanas években több fotósorozatot is készített. 
A magángyűjteményekben őrzött, ritkán látható felvételek-
ből most az ArtCapital keretében látható válogatás.

ArtAntePortas

1968–2018. Tiszteletadás a Szentendrei Szabadtéri Tárlat előtt
alkalmi, pop up kiállítás 2018. június 24-én Szentendre köz-
terein

Fél évszázaddal ezelőtt fiatal, autodidakta képzőművészek 
úgy döntöttek, hogy a szentendrei Templomdombon, a sza-
bad ég alatt teremtenek maguk és sorstársaik számára kiál-
lítási lehetőséget. Ez a döntés a korszak egyik legfontosabb 
gesztusa volt: a szabadság valóságos perspektívájának meg-
teremtése a pártállami diktatúrában, amely ezt a kifejezést 
olyan módon tette politikai szlogenné, hogy eredeti jelenté-
sétől megfosztotta.

Számunkra, akik az Art Capitalt szervezzük, különösen fon-
tos ez a hagyomány: a szabadság és a művészet közösségé-
nek hagyománya. Ezért felkértünk sok-sok képzőművészt, 
aki osztozik abban a meggyőződésünkben, hogy bármilyen 
kötöttségek között is kelljen megnyilvánulnunk, azon belül 
mindig megteremthető a szabadság, s aki ennek megjelení-

tését hozzánk hasonlóan alapvető 
értéknek tartja, hogy ezen a napon 
hozza el Szentendrére és állítsa ki a 
szabad ég alatt valamely, általa fon-
tosnak tartott művét – ilyen módon 
tisztelegve a fél évszázada indult 
Szentendrei Szabadtéri Tárlat előtt.

KicsinybalázsNádasPéter

zásaihoz, az absztrakció különleges festészeti és téri konst-
rukcióihoz kapcsolódóan.

AlapítottÉdenkert–nemzetközivideóművészetiszemle

Janet Biggs, Ursula Biemann, Shaun Gladwell, Ali Kazma, 
Clare Langan, Violaine Lochu, Gianluigi Maria Masucci, 
Miguel Angel Ríos, Frank Smith
MűvészetMalom
2018. június 19. – szeptember 2.
Kurátorok: Paul Ardenne és Barbara Polla

Egy francia és egy svájci kurátor – Paul Ardenne művé-
szettörténész, az antopocén kori művészet alapművének 

szerzője és Barbara Polla író, a 
Genfi Egyetem Környezet és Egész-
ség programjának elindítója – 2011 
óta minden évben szervez egy 
videóművészeti szemlét a legprog-
resszívebb alkotások számára. Idén 
rendhagyó módon ennek Magyar-
ország a helyszíne, az Art Capital 
keretében. A művek tematikus 
közös nevezője természet és épített 
környezet viszonya, az emberi 
beavatkozások globális hatása, 
az elveszett Paradicsom emlékezete 
és egy új Éden létrehozásának az 
ideája.
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Az1924benNagyváradonszületettkrónikaíróannakaMozog
NagyImrénekafia,akinekönéletírását Jár a baka, jár címmel
közöltükfolyóiratunk2016–17beliszámaiban.AzAlföldiImre
íróiálnevethasználóifjabbikNagyImreemlékirataiédesapja
hagyatékávalegyüttkerültekhozzánk.Avaskosgépiratköteg
éléreszerzőnkakövetkező,sokatsejtetőmegjegyzéstfűzte:„Egy
hegedűművésznekkészülő,devégülisközépszerűírásiparidol
gozóvákisiklottváradifiatalemberemlékeiből.”Agyermekés
ifjúkorát,tanulóéveitVáradontöltőfiatalemberígéretesnektűnő
zeneipályafutásátamásodikvilágháborúvégén–leventeként–
afrontrakerülés,majdahadifogságpoklatörtemeg.Kalandos
útonhazavergődve,mintegypótcselekvéskéntálltbe„írásipari
dolgozó”nak.Újságírókéntelőbbszülővárosábantevékenykedett,
majdbudapestreköltözvekülönbözőlapok,illetveaRádiókabaré
munkatársalett.Krimiszerzőkéntötkötetejelentmeg,részinta
Népszavakiadásában.Önéletírásánaksorozatbanközlendőrész
leteitaszületésétől1947igterjedőidőszakbólválogattuk.

Sz. A.

Legkisebb koromból származó emlékfoszlány, 1927 decem-
beréből, a nemzetközileg is oly nagy port fölvert, hírhedt 
nagyváradi vasgárdista tüntetés, zavargás, magyar- és zsi-
dóverés. Az történt akkor, hogy a fölheccelt, sovén román 
diákság bezúzta és összetörte a főbb útvonalak összes nem 
román boltjának, intézményeinek kirakatait, ablakait, s 
beverte egyúttal a legendás, hírneves váradi személyiség, 
Weiszlovits Emil szállodatulajdonos fejét. A pogrom olyan 
„váratlanul” érte a hatóságokat, hogy Zoli bátyámnak, aki 
akkor már első elemibe járt, a Jakab Mihály utcai reformá-
tus iskolába, előző nap szólt a tanító nénije, hogy maradjon 
otthon ő is, meg a többi gyerek is, mert a városban véres 
zavargások lesznek, és életveszélyes lesz járni az utcán!

A szélsőjobboldali magyar- és zsidóellenes diákmozgalmak 
hecckampányait évek óta szervezték Romániában, nem 

Alföldi Imre

Tejfoggal kőbe (7.)
Regényes önéletrajzi krónika apámról s magamról

hetekkel előbb elkezdődött. Cuza 
professzor egy naszódi népgyűlésen 
beszédet mondott, s abban azt állítot-
ta, hogy a közelmúltban Budapesten 
járt, ott a MagyarÉbredőkszervezeté-
vel tárgyalást folytatott az együttmű-
ködésről. „Az erdélyi magyarok a 
pesti Ébredők szerint nem fognak az 
erdélyi zsidókkal tartani, nem kerül-
nek az uszályukba. A budapesti fajvé-
dők megígérték: ráveszik az Erdélyi 
Magyar Párt liberális vezetőit is, ne 
fogadják maguk közé az erdélyi 
magyar zsidóság képviselőit.” Cuza 
professzor azt is kijelentette, hogy 
erre neki maga Eckhardt Tibor adott 
garanciát. (Eckhardt akkoriban 
ismert magyarországi politikus volt, 
aki később, a nácibarát idők kezde-
tén szembefordult a Horthy-kor-
mányzattal, és Amerikába emigrált.) 
Az erdélyi Országos Magyar Párt 
vezetői válaszképpen így nyilatkoz-
tak: „Fogalmunk sincs, ki az az 
Eckhardt Tibor, és az erdélyi Magyar 
Pártnak nincs semmiféle kapcsolata 
budapesti politikai körökkel, se jobb-
oldaliakkal, se baloldaliakkal! Cuza 
professzor nyilatkozata viszont kör-
mönfont módon éppen ezt akarja 
bizonyítani, hogy aztán a soviniszta 
diákságot a magyarságra uszíthassa, 
mint olyan ellenségekre, akik a 
budapesti kormány, és az ottani poli-
tikai körök ügynökei.”

Cuza professzor és Corneliu Zelea 
Codreanu eközben járta az országot, 
fölkereste az egyetemeket, a diák-
szervezeteket, és tüzelte az ifjúságot. 
Fölvette a kapcsolatot a különböző 
városokban akkortájt alakult jobbol-
dali, fasiszta színezetű vagy bevallot-

szélsőségesen nacionalista közhangulatban a vitorláját ezzel 
a széllel feszítő Ion Brătianu miniszterelnököt is, hogy zsi-
dóbérenc, bolsevista, s kiárulja az országot a határai közt 
élő, Trianon révén idecsatolt idegeneknek.

Szinte lélegzetvételnyi szünet sincs a Cuza–Codreanu-féle 
fasiszták és az egymást váltogató kormányok közötti harc-
ban. Cuzáék időnként országos diáktalálkozókat szerveztek 
Románia nagyobb városaiban, ott összejöttek a megyékből 
a diákküldöttek, a feltüzelt egyetemisták. E találkozókat a 
kormány minden alkalommal engedélyezte, annak ellené-
re, hogy a rendőrség és az az állambiztonsági szervek is 
pontosan tudták: a „diáktalálkozó” csak külső forma és 
ürügy több tízezer tüntető heccmajszter összecsődítésére, 
alkalom Cuza professzor és Codreanu híveinek a zavargások 
kirobbantására, a zsidóverésekre, a magyarok fizikai bán-
talmazására, az általános nemzetiségellenes uszításokra. S 
ami a fő: addig se kell tanulni, vizsgázni, felelni – legföljebb 
a rendőrprefektus néhány formális, ártatlan kérdésére, a 
sürgős szabadlábra helyezés előtt, azoknak a jegyzőköny-
veknek a fölvétele érdekében, amelyek végül a papírkosárba 
kerülnek.

Érdemes szemügyre venni ebből a szempontból is az 1927. 
decemberi nagyváradi diákzavargások négy napjának törté-
netét. Az egyik szenvedő fél, az 1958-ban elhunyt hajdani 
kollégám, Tabéry Géza cikkei, saját családtagjaim visszaem-
lékezése, valamint a korabeli nagyváradi és más, föllelhető 
román és magyar lapok híradásai nyomán, viszonylag meg-
bízható képünk lehet az egészről. Annál is inkább belső 
kényszert érzek, hogy megírjam, amit erről a „diáktalálko-
zóról” ma tudok, mert – mint apám hátrahagyott jegyzetei-
ből kiderült –, a pogrom elleni védekezésben ő is szerepet 
vállalt.

1927. december 4–7. között Nagyvárad került sorra ama 
romániai nagyvárosok körében, ahová Cuza és hívei össze-
hívták „az ország hazafias román diákságát, hogy megvitas-
sák az ifjúságot érdeklő legfőbb kérdéseket.” A soknemzeti-
ségű, zsidók által is nagy számban lakott Váradot szemelték 
ki a román fasiszta diákszervezetek az újabb országos diák-
találkozó színhelyéül, olyan várost, ahol „rendet kell csinál-
ni és nagytakarítást”. A kedélyek felkorbácsolása már 

1927-ben kezdődtek, hanem csak 
akkor érték el Váradot. A terrorcse-
lekmények fő fészke az előző évek-
ben főleg Jászvásár, a moldvai egye-
temi város volt, ahol Cuza professzor 
és hívei, köztük az akkor még egyete-
mista Corneliu Zelea Codreanu, a 
későbbi Vasgárda félelmetesen hír-
hedt fővezére szervezte a diákzavar-
gásokat, tanárveréseket, nemzetiség-
ellenes tüntetéseket, zsidólincselése-
ket. A kormány kénytelen volt „a 
közrend védelmében” több alkalom-
mal is rendőrséget fölvonultatni elle-
nük, de a cuzistáknak a hatóságok 
körében ott voltak a bizalmi embere-
ik, így aztán az ellentétek Cuza pro-
fesszor és a kormány, a cuzisták és a 
rendőrhatóságok között hamarosan 
és békésen föloldódtak. Ez megnövel-
te a bátorságukat, vérszemet kaptak. 
Születésem körül az ország legtöbb 
nagyvárosában zajlottak már a sovi-
niszta, antiszemita zavargások, föl-
vonulások, tömegverekedések, ezek-
nek az akcióknak rendszerint halá-
los áldozataik is voltak. Antiszemita 
proklamációk, programtervezetek 
hirdették röpcédulákon, mi vár a zsi-
dókra, a bolsevistára, a románság 
más nemzetiségű belső ellenségeire, 
hogyha ők átveszik a hatalmat. A fel-
heccelt egyetemista különítmények 
azzal vádolták az amúgy is, liberális 
és nemzeti demokrata körökben is 
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tan fasiszta szervezetekkel, a célból, hogy országos, egysé-
ges mozgalommá tömörítse őket, illetve bevonja e csoporto-
kat a maga akcióiba. Így léptek kapcsolatba a Nagyváradon 
szerveződött, Mussolini dicséretét zengő AcțiuneaRomâneas
că(Román Akció) elnevezésű fasiszta egyesület elnökével, 
bizonyos Ştefan Mărcuş úrral, aki pár éve még Márkus Ist-
ván névre hallgatott, s ekképpen is mutatkozott be. Helyi 
rendőrprefektus is volt már, egyébiránt rendszeresen szín-
házi és kulturális ügyekkel megbízott megyei főtisztviselő. 
Pár évvel előbb, 1924-ben Ştefan Mărcuş így indokolta a 
Nagyváradcímű napilap munkatársának, miért vállalta el 
az Acţiunea Românească (AR) elnöki tisztét Váradon: „Az 
AR nemzeti tömörülés, politikai jelleg nélkül. Célja: a román 
nemzeti etnikai elem élre állítása kulturális és gazdasági 
téren, a románság felvilágosítása, hogy kik az ő minden 
bajának okozói: a zsidók és a kisebbségek. Az AR az intellek-
tuellek forradalma. Magam húsz éve harcolok a román 
nemzeti célokért, előbb, mint Octavian Goga munkatársa, 
akkor a bécsi román ifjúság vezetője. Hagyományos har-
cunk továbbfolytatója tehát az AR.” Az AR vezetőségi tagjai 
között a húszas évek közepén ott találjuk a váradi román 
értelmiség neves személyiségeit: dr. Gheorghe Chidioşan 
orvost, dr. Pop Romulust, dr. Ioan Mateit. Addigi legfőbb 
haditettük egy heves tiltakozás volt a szovjet kormány 
„Besszarábiát fenyegető aspirációival szemben”.

Az öt-hat magyar nyelvű váradi újságon kívül megjelenő, 
akkori egyetlen román nyelvű lap, a VestulRomâniei1924-től 
kezdve állandóan magyar- és zsidóellenes cikkeket közölt, 
fölháborodva azon, hogy a nyolcvan százalékban magyar 
anyanyelvű városi lakosság még mindig többséget alkot, 
„ebben az ősi román városban”, és folytonos sajtópolémiába 
keveredett a kisebbség jogaiért harcoló személyiségekkel. 
Már az év elején egymást érték országszerte a felheccelt 
sovén román diákság zavargásai. Feltartóztattak, igazoltat-
tak gyanútlan járókelőket, s ha az illető iratainak tanúsága 
szerint, véletlenül éppen „nem román elem” volt, agyba-főbe 
verték, majd továbbálltak. Édesapám akkoriban úgy járt be 
nap nap után a munkahelyére, a főpostára, hogy kabátja 
zsebében hosszú kés, jókora kalapács, kisebb vasdarab 
„várta a bevetést”, ha őt is igazoltatnák és letámadnák a 
lakásunk és az Úri utcai Főposta között lévő Jogakadémia 
hőzöngő diákjai. A kormány, a rendőrség minden nap ígérte 

a rendet, a személyi biztonságot, de 
nem tett semmit ennek érdekében. 
„És ugyan mire mész öt-hat vadoláh 
ellen?” – kérdezgette anyám, amikor 
apám reggelenként zsebbe süllyesz-
tette a muníciót. „Amire, arra! – így 
apám. – Ingyen nem adom magam! 
Egy közülük biztosan megvakul, 
vagy kiverem a fogát! Én tisztessége-
sen letettem az esküt a román király-
ra, én nem repatriáltam. A postafő-
nökség szerint jól dolgozom, a mun-
kámra szükség van. Megbecsülnek, 
tudásomat elismerik, megfizetnek, a 
munkahelyemen még a román főnö-
köm is magyarul beszél velem! 
Akkor mit akar ez a csőcselék? Szá-
mukra külön alkotmány és külön 
Nagy Imre postás létezik? Rájuk nem 
vonatkozik a falra aggatott kucsmás 
által szentesített törvények sora?!” A 
„falra aggatott kucsmás” jelző Ferdi-
nánd királyra vonatkozott. ő ugyan 
kevéssel előbb elhunyt, a helyét a 
nőügyei és más izgágaságai miatt a 
királyi családban kegyvesztetté vált 
Károly trónörökös helyett háromta-
gú Régenstanács, illetve formálisan 
annak fia, a kiskorú Mihály király 
foglalta el. De 1927-ben még az öreg 
Ferdinánd arcképe lógott a hivata-
lok, irodák falán. Lovas szobrát 
éppen születésem után hat nappal, 
1924. november 21-én avatták föl 
ünnepélyesen a nagyváradi Szent 
László téren, szemben a Fekete Sas 
palotával. Magyar zsidó szobrász, 
Kara Mihály műve volt, és ott állott 
1940 őszéig, a város Magyarország-
hoz való átmeneti visszacsatolásáig.

Fokozta a váradi, 1927. decemberi 
diákzavargások hevét, hogy Brătianu 

miniszterelnök napokkal előbb elhunyt. Alkalomként fog-
hatták föl a találkozó szervezői arra, hogy kihasználva a 
maguk keltette, mennél nagyobb arányú tömeghisztériát, 
előkészítsék a közhangulatot egy Cuza és Codreanu vezette, 
szélsőjobboldali kormányzat hatalomra juttatására, és a 
királykérdés szájuk íze szerinti „rendszerezésére”. A válta-
kozó összetételű régenstanács működését minden politikai 
irányzat átmenetinek tekintette.

Pattanásig feszült belpolitikai helyzetben hirdették ki tehát 
az 1927. december 4–7. között Nagyváradon tartandó Orszá-
gos Diáktalálkozó programját. Nagy hangsúlyt kapott a hír, 
hogy ezúttal személyesen vesz részt a találkozón maga Cuza 
professzor is. A váradi lapok napokkal előbb felhívásokat 
intéztek a város lakosságához, hogy „felekezetre és nemzeti-
ségre való tekintet nélkül” adjanak szállást(!) a városba érke-
ző több tízezer román egyetemistának. Buzdításul közöl-
gették a szállásadásra „önként” jelentkezett váradi lakosok 
névsorát és lakcímét. A névsort több évtized múltán átte-
kintve, tragikomikusnak kell nyilvánítanom sok magyar és 
zsidó család buzgalmát, hogy „hagyományos váradi, magya-
ros vendégszeretettel” szállást ajánljon föl azoknak, akik 
aztán pár nap múlva vagyonára, életére törtek.

A diáktalálkozó meghirdetett előadásain ezúttal nem annyira 
pedagógiai, mint inkább provokatív célzatú politikai témákat 

állítottak homloktérbe. Ilyen címeket 
találunk az előzetes programban: „A 
románság elnyomatása saját hazájá-
ban, idegenek által”, avagy: „A zsidó-
ság szerepe a kommunizmus terjeszté-
sében”. Kezdték össze írni a lakásokat, 
főként ott, ahol az önkéntes szállásfel-
ajánlás a diákkongresszus résztvevői 
számára nem járt eredménnyel. A 
megye és a város vezetőinek nyomásá-
ra a váradi lapok megnyugtató nyilat-
kozatokat közöltek, hogy „a lakásösz-
szeírás nem rekvirálás”, csak szállá-
sok céljára történő „hivatali kijelölés”. 
A megnyugtatásokban élen járt egy 
bizonyos Horváth nevű rendőrigazga-
tó – talán a neve és származása miatt 
késztették rá. „Mutassa meg a város – 
fújta a kür töt a rendőrigazgató –, hogy 
nálunk hagyományos a vendégszere-
tet!”

(Folytatjuk)

Aszövegetgondoztaésszerkesztette
Szilágyi Aladár
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gyűlési követ, Bihar vármegye főispánja is, igaz, utóbbiról 
onnan nem derül ki, ki is volt, s mi köze a városhoz. Bajor	
Andor	(Nagyvárad, 1927. szeptember 30. – Debrecen, 1991. 
január 25.) író, humorista emlékét utcanév- és emléktábla 
egyaránt őrzi Váradon.

Bethlen	Gábor (Marosillye, 1580 – Gyulafehérvár, 1629. 
november 15.) erdélyi fejedelem (neki szobra is van a Petőfi 
parkban) és Boda	Oszkár (Nagyvárad, 1905. november 10. – 
1976. június 17.) váradi hegedűtanár és filharmónia-alapítótag 
nevét is megtaláljuk az utcanévlistán, akárcsak	Budai	Nagy	
Antalét (? – 1437. december 10–14. között, Kolozsvár), aki az 
1437. évi erdélyi parasztfelkelés egyik vezetője volt. Bunyitay	
Vince (Sátoraljaújhely, 1837. január 11. – Nagyvárad, 1915. már-
cius 16.) kanonok és egyháztörténész nevét könyvtár is viseli 
Nagyváradon. Czárán	Gyula	(Seprős, 1847. augusztus 20. – 
Menyháza, 1906. január 6.) szintén kiérdemelt egy utca név-
táblát s egy mellszobrot is állítottak a tiszteletére.

Bémer	László (Kisbáka, 1784 vagy 1788. április 8. – Ungvár, 
1862. november 4.), Haynau által száműzetésre ítélt nagyvá-
radi katolikus és Sulyok	István (Komádi, 1859. december 15. 
– Budapest, 1944. október 20.) református püspökre az E 
betűnél (episcop) bukkanunk rá, bár utóbbi halálának idő-
pontját nem sikerült feltüntetniük az illetékeseknek. Erkel	
Ferenc (Gyula, 1810. november 7. – Budapest, 1893. június 15.) 
zeneszerzőről és Heyman	Éváról (Nagyvárad, 1931. február 
13.– Auschwitz, 1944. október 17.) van utca elnevezve Nagy-
váradon, szobrát 2015-ben állították fel a Rhédey kertben. 
Fábián	Imre (Nagyszalonta, 1945. július 2. – Nagyvárad, 
2005. április 15.) költő, folklorista, újságíró, könyvkiadó és 
Fényes	Szabolcs (Nagyvárad, 1912. április 30. – Budapest, 
1986. október 12.) Erkel Ferenc-díjas magyar zeneszerző neve 
mellől hiányzik bármilyen ismertető, utóbbinak van emlék-
táblája is Váradon.

Fekete	József (Vajdahunyad, 1903. július 15. – Nagyvárad, 
1979. október 12.) szobrászt Fekete Iosif néven találjuk, 
Gábor	József	(Nagyszalonta, 1918. aug. 16. – Nagyvárad, 1991. 
ápr. 20.) színművész, rendező születési évének 1893-at tünte-
tik fel, halálának éve pedig ismeretlen az utcanévlista össze-
állítóinak. Hack	Halasi	Gyula (Salgótarján, 1916. december 
23. – Nagyvárad, 1989. szeptember 5.) színművész születésé-

nek és halálának évét (1891–1977) 
sem sikerült eltalálni, a színművész 
a Színházművészetilexikon szerint 
1977-ben ment nyugdíjba.

Horváth	Imre (Margitta, 1906. no -
vem ber 4. – Nagyvárad, 1993. április 
11.) költő életrajzi adatai helyesek, az 
ő emlékét utolsó lakhelyén, a nevét 
viselő utcában őrzi tábla, sajnos a 
korábbi szoborállítási kezdeménye-
zés nem vezetett eredményre. 
Hoványi	Gyula (Nagyvárad, 1860. 
március 24. – Nagyvárad, 1939. no -
vem ber 27.) jogászról, a nagyváradi 
Jogakadémia első dékánjáról semmi 
nem derül ki ugyanott.

Iványi	Ödön (Nagyvárad, 1854. no -
vember 18. – Nagyvárad, 1893. októ-
ber 19.) íróról, újságíróról sem tudni, 
kicsoda; „János Bolyai”, azaz	Bolyai	
János	(Kolozsvár, 1802. december 15. – 
Marosvásárhely, 1860. január 27.) – 
másutt legalább a vezeték- és kereszt-
név sorrendje helyes – matematikus-
ról, hadmérnökről sem derül ki, 
hogy a nem-euklédeszi geometria 
megalapozójáról van szó, aki szolgá-
lati ügyekben időt is töltött Nagyvá-
radon…

Jókai	Mórról (Komárom, 1825. febru-
ár 18. – Budapest, Erzsébetváros, 
1904. május 5.) megtudatjuk, hogy író 
volt, azonban Jurcsák	Tibor (Ökrös, 
1926. december 29. – Nagyvárad, 
1992. január 23.) paleontológus, ter-
mészettudományi szakíróról és K.	
Nagy	Sándor, azaz Kereki Nagy Sán-
dor (Nagyke reki, 1846. szeptember 6. 
– Nagyvárad, 1923) királyi törvény-
széki bíró, jogi és történeti szakíró-

Ady Endre emlékét utca, iskola, a költő nevét viselő múzeum 
mellett több tábla, mellszobra és természetesen a Holnaposok 
szoborcsoport is őrzi, a száz éve született Hubay Mikós drá-
maíró emléktáblája egyelőre a színházban várja, hogy a 
helyére kerülhessen. Horváth Imre halálának 25. évforduló-
ján, áprilisban szó esett arról, hogy a költőnek továbbra sincs 
szobra, csak emléktáblája Váradon. Juhász Gyula emlékét is 
őrzi utcanév és emléktábla, utóbbi az egykori premontrei, ma 
Mihai Eminescu nevét viselő főgimnáziumban van. A Partiu-
mi Keresztény Egyetem udvarán is több emlékjelet helyeztek 
el az elmúlt években, igaz, azokat a turisták vagy akár a vá -
ros ban élők is viszonylag ritkán, kevesen láthatják. Mások 
mellett Szigligeti Edének, Petőfi Sándornak, Bethlen Gábor-
nak, Lorántffy Zsuzsannának, József Attilának köztéri szobra 
is látható, utóbbi a váradi születésű Wagner Nándor szobrász-
művész alkotása, neki emléktáblája van Váradon.

Ez adta az ötletet, hogy – a teljesség igénye nélkül – nézzünk 
utána: kinek és milyen nyoma maradt Váradon, és kik azok, 
akik bár kötődnek a városhoz, hiszen itt születtek, alkottak, 
éltek, mégsem „érdemeltek ki” táblát, szobrot, utcanevet a 
„hálás” utókortól. Persze annak megítélése is szubjektív, 
hogy ki méltó, ki nem az utókor emlékezetére, hiszen példá-
ul Gyapay László alpolgármester, későbbi kinevezett polgár-
mester (a gettósítások végrehajtója) is hozzájárult a város 
történetének alakulásához, emlékezete mégsem mondható 
dicsőségesnek.

Váradi	utcanevek:	ki	kicsoda?

Nagyvárad hivatalos utcanév listájával kezdtük, s a magyar 
vonatkozású neveket olvasva feltűnt, hogy sok esetben 
hiányzik a leírása annak, hogy az illető ki volt és mi köze a 
városhoz. 

Adyról már szóltunk,	Arany	Jánosról 
(Nagyszalonta, 1817. március 2. – 
Budapest, 1882. október 22.) utcát 
neveztek el Váradon, s szobrot kapott 
a PKE bentlakásának udvarán. Sze-
repel a névlistán Bartók	Béla	(Nagy-
szentmiklós, 1881. március 25. – New 
York, 1945. szeptember 26.) zeneszer-
ző és Beöthy	Ödön (Nagyvárad, 1796. 
december 2. – Hamburg, 1854. decem-
ber 7.) magyar politikus és ország-

(Majdnem) elfeledett váradiak

HubayMiklósemléktáblájátvárhatóanszeptemberbenavatjákmajd
váradiszülőházánakfalán
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Rómer	Flóris (Pozsony, 1815. április 12. – Nagyvárad, 1889. 
március 18.) nagyprépost-kanonoknak pedig régészeti tevé-
kenységét említik. Schiff	Ernő (Gáborján, 1863. szeptember 
6. – Kolozsvár, 1939. május 26.) orvosról is kiderül, hogy ő 
volt az általa létesített gyermekkórház igazgató-főorvosa.

A városalapító Szent	László király (1046–1095) Sfântul Ladis-
lau néven szerepel, a róla elnevezett utca Szent Lászlóra 
való átírását júniusban utasította el a Nagyváradi Polgár-
mesteri Hivatal, szobra a bazilika előtt áll. Straub	Ferenc	
Brunó (Nagyvárad, 1914. január 5. – Budapest, 1996. február 
15.) biokémikus és politikus volt, 1985–1990 közt országgyű-
lési képviselő, 1988 és 1989 között a Magyar Népköztársaság 
Elnöki Tanácsának utolsó elnöke.

Szigligeti	Ede (Nagyvárad, 1814. március 8. – Budapest, 1878. 
január 19.) neve mellett büsztjét is megemlítik, az ő nevét 

viseli a váradi magyar színház, 
annak színtársulata, s emléktáblája 
is van a színház épületén, továbbá a 
nevét viselő utcában is, méghozzá az 
egyik legrégebbi ilyen tábla a város-
ban.

Sztarill	Ferenc építész (1859–1943 – 
születésének és halálnak pontos ide-
jét nem sikerült megtalálnunk) a 
Fekete Sas palota, a Darvas-ház, a 
Sztarill-palota vagy a Poynár-ház 
kivitelezője volt ugyan, mégsem 
érdemelt rövid leírást sem.

Tabéry	Géza (Nagyvárad, 1890. július 
17. – Nagyvárad, 1958. január 6.) neve 

ról, aki például a Szigligeti Társaság főtitkára és alelnöke is 
volt, nem derül ki, ki volt. Kabos	Endre (Nagyvárad, 1906. 
november 5. – Budapest, 1944. november 4.) háromszoros 
olimpiai bajnok magyar vívó neve mellől is hiányzik a pár 
szavas ismertető – neki egyébként szobrot is emelne egy 
váradi egyesület, de egyelőre az anyagi forrásokat keresik 
hozzá.

Kelemen	Lajos neve mellett sem áll tájékoztató magyarázat, 
így csak sejthetjük, hogy Kelemen Lajos (Marosvásárhely, 
1877. szeptember 30. – Kolozsvár, 1963. július 29.) levéltáros, 
történésznek állítottak emléket ily módon.

Liszt	Ferencet (Doborján, 1811. október 22. – Bayreuth, 1886. 
július 31.) magyar zeneszerzőként említik, Maczalik	Alfréd 
(Bécs, 1888. szeptember 10. – Nagyvárad, 1979. szeptember 
20.) festőművészről azonban egy sort sem írtak. 

Madách	Imre (Alsósztregova, 1823. január 20. – Alsósztre-
gova, 1864. október 5.) Azembertragédiája szerzőjeként sze-
repel – felségének, Fráter Erzsébetnek emléktáblája van a 
városban. Reményik	Sándor (Kolozsvár, 1890. augusztus 30. 
– Kolozsvár, 1941. október 24.) leírásából kimaradt a költő, 
evangélikus egyházi emberként említik.

Rimanóczy	Kálmánról van utca elnevezve, az azonban, 
hogy ifjabb Rimanóczyról (Nagyvárad, 1870. május 1. – Bécs, 
1912. június 11.) vagy idősebb Rima nóczy Kálmánról (Kapu-

vár, 1840. május 12. – Nagyvárad, 
1908. január 2.) van szó, nem egyér-
telmű: az Apolló palota és az egykori 
Központi Takarékpénztár épülete 
ugyanis ifjabb, viszont a leírásban 
szintén említett Rimanóczy szálló az 
idősebb Rimanóczy nevéhez kötődik. 
A városháza épülete eldöntené a kér-
dést, az azonban kimaradt a három 
említett épület közül. S hadd ne 
soroljuk, hogy mi minden maradt 
még ki… A Rimanó czyaknak emlék-
táblát is avattak Nagyváradon.

Rimler	Károlynak (Békéscsaba, 1857. 
augusztus 23. – Nagyvárad, 1922. júli-
us 12.) nagyváradi polgármesterségét, 

Furaelhelyezéstkapotta
Rimanóczyemléktábla

Kétnyelvűtáblaemlékeztet
SzalayFischerStefániára

SzigligetiEdeszobraanagyváradiszínházelőtt
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írásai. Könyvei: Szerelem, fájdalom (regény, 1958); Igen 
(regény, 1971); Költők, versek, találkozások (emlékezések, 
1974); Karambol (elbeszélések, 1978); Arcok fényben és 
homályban (1987).

Palotai Erzsit „a magyar kabaré atyja”, Nagy	Endre (Nagy-
szőlős, 1877. február 5. – Budapest, 1938. május 5.) fedezte fel 
és szerződtette a Terézkörúti Színpadhoz. Nagy Endre tanul-
mányait Nagyváradon végezte, s itt lett újságíró a Szabad
ságnál. Ady Endre és Biró Lajos baráti körének tagja volt, és 
pénzszűke miatt albérletben lakott, ugyanabban a lakásban, 
ahol egy másik szobát Ady és Biró Lajos bérelt. A három 
albérlő életre szóló barátságot kötött. Nagy Endre volt a leg-
iskolázottabb, ő elvégezte az egyetemet. Ady abbahagyta, 
Biró nem is járt egyetemre, mégis a legműveltebb volt közöt-
tük, ráadásul sok nyelven beszélt igen jól. Idővel együtt 
kerültek fel Budapestre. S miközben Ady Endre nem kis bot-
rányok közepette irodalmi vezér, Biró Lajos pedig hamar 
tekintélyes prózaíró és nagy tekintélyű szerkesztő lett, Nagy 
Endre írt néhány regényt, realista igénnyel és könnyed 
elbeszélő stílussal a hazai vidéki életről (AGeődhyek,Apostol
aHódságon,Abirsaivándorforrás), és megjelent egy érdekes 
novelláskötete is (Amisokaiföldkirály). 1908-ban egyike a 
megalakuló Nyugat törzsgárdájának, s ugyanebben az évben 
alakítja meg első kabaréját, a Modern Színpadot.

Nem találjuk nyomát	Osvát	Ernő (Nagyvárad, 1877. április 7. 
– Budapest, 1929. október 28.) szerkesztő, irodalomkritikus, 
írónak, aki 1908–1929 között a Nyugat folyóirat szerkesztője 
volt, ahogy Fehér	Dezső (Borsodszent györgy, 1869. december 
2. – Nagyvárad, 1935. február 22., jövőre születése 150. évfor-
dulóján emlékezhetünk rá!) író, újságíró nevét sem őrzi 
tábla, holott a Magyaréletrajzilexikon szerint „rövid ideig 
tanított Nagyváradon, 1891-ben Darázs, 1892-ben bagoly cím-
mel élclapot szerk., 1895–98 között a Nagyvárad c. lap, 1898-
tól a NagyváradiNapló felelős szerk.-je, többször főszerk.-je. 
1919-ben MagyarSzó címmel indított lapot. Része volt a 
nagyváradi Szigligeti Társ. és a Vidéki Hírlapírók Szövetsé-
gének megalapításában. Ady barátja, gyűjteményt állított 
össze Ady újságcikkeiből (Hahívazacélhegyűördög, Nagyvá-
rad, 1927)”. Az 1990-es években az egykori bihariNapló szer-
kesztőségében volt Fehér Dezső terem, s Bokor	András egy-
kori főszerkesztőről, Fekete	Attila publicistáról és Gheorghe	

Moldovan újságíróról, műfordítóról 
is neveztek el termet a Kanonok sori 
redakcióban, ám sok egyébbel együtt 
a kiadó akkori osztrák tulajdonosa 
az ezredforduló táján ezeket a táblá-
kat is eltávolíttatta. (Fehér Dezső, 
Bokor András, továbbá a 19. század 
második felében élt Iványi	Ödön 
újságíró nevét sajtódíj őrzi.)

Hegedüs	Nándor (Nagyvárad, 1884. 
szeptember 29. – Budapest, 1969. 
november 19.) magyar közíró, szer-
kesztő, irodalomtörténész nevét sem 
őrzi emlékjel Váradon.

S ha már a kabaré és színház világa 
felé kalandozunk, említést érdemel 
Dajka	Margit (Nagyvárad, 1907. októ-
ber 13. – Budapest, 1986. május 24.) 
Kossuth-díjas színművész. Édesapja, 
Dajka János a Nagyváradi Színház 
balettmestere volt. A váradi színmű-
vészek közül pedig már az égi társu-
lat tagja	Ács	Tibor (Nagyvárad, 1944. 
február 5. – 2017. március 10.) Csíky	
Ibolya (Kolozsvár, 1945. április 9. – 
Nagyvárad, 2017. március 21.), 
Medgyesfalvy	Sándor (Marosvásár-
hely, 1960. márc. 8. – Nagyvárad, 
2011. február 11.) és Varga	Vilmos 
(Hegy  köz ko vá csi, 1931. december 9. – 
Budapest, 2016. július 9.) is.

Biró	József (Nagyvárad, 1907. július 8. 
– Budapest, 1945. január 7.) magyar 
művészettörténésznek sincs közterü-
leten nyoma, holott könyveiben ő 
örökítette meg az erdélyi főúri kasté-
lyok legtöbbjét, de írt Európa festé-
szetéről is… A holokauszt áldozatává 
vált Tibor	Ernő	(Nagyvárad, 1885. 
február 28. – Kaufe ring, 1945 tavasza) 

i-vel szerepel, de említik irodalmi érdemei mellett az Endre 
Emlékmúzeum (!) létrehozásában játszott szerepét is. Teleki	
Mihály (Nagyvárad, 1634. – Zernest, 1690. augusztus 21.) 
Erdély főgenerálisa, I. Apafi Mihály fejedelem főtanácsosa 
szintén leírás nélkül szerepel a listán, akárcsak Thurzó	
Sándor (Nagyvárad, 1920. március 17. – Nagyvárad, 2009. 
szeptember 6.) zenetörténész és Tompa	Mihály (Rimaszom-
bat, 1817. szeptember 28. – Hanva, 1868. július 30.) költő, 
református lelkész neve mellett sincs leírás, s Hosszú	László 
(Szilágysomlyó, 1913. március 24. – Nagyvárad, 1983. március 
6.) nevére, aki a nagyváradi római katolikus egyházmegye 
ordináriusa, általános helynöke, meszesmenti címzetes 
apát, apostoli protonotarius volt, szintén leírás nélkül buk-
kanunk rá, Vágó	József (Nagyvárad, 1877. december 23. – 
Salies-de-Béarn, 1947. június 7.) építész neve mellett megem-
lítik például a testvérével, Lászlóval közösen tervezett már 
említett Darvas-házat és a Moskovits Adolf-palotát, utóbbi 
nem érdemelt ki utcanevet sem.

Az utcanévsorba június végére már felkerül Marossy	Anna 
(Belényes, 1931. március 12. – Nagyvárad, 2015. október 18.) 
biológus neve, róla az egyik Körös-parti sétányt nevezték el 
civil kezdeményezés eredményeként. 

S	akiknek	alig	van	vagy	nincs	
nyomuk

S ha már építésszel fejeztük be az 
utcanevek listáját, elkerülhetetlen 
Jakab	Dezső (Biharrév, 1864. novem-
ber 4. – Buda pest, 1932. augusztus 5.) 
és Komor	Marcell	(Pest, 1868. novem-
ber 7. – Sopronkeresztúr, 1944. 
november 29.) említése, hiszen nevük 
elválaszthatatlan a Lechner Ödön 
indította magyar stílusú szecesszió-
tól. Nagyváradon a műemlék épüle-
tek tábláin tűnik fel nevük, ők ter-
vezték a Fekete Sas palotát, az Ador-
ján-házakat, a Fő utcai Stern-palotát 
és a Dudek (ma Duiliu Zamfirescu) 
utca 3. szám alatti, volt iparkamara 
épületét, mely ma a Nagyváradi Víz-
művek Zrt. székhelye.

S ha már Hubay Miklós szóba került, 
akkor meg kell említenünk Palotai	
Boris (Nagyvárad, 1904. május 23. – 
Budapest, 1983. szeptember 13.) József 
Attila-díjas magyar író, költő, Bacsó 
Péter filmrendező édesanyja és test-
vére, Palotai	Erzsi (Nagyvárad, 1907. 
szeptember 24. – Budapest, 1988. 
augusztus 19.) nevét, ők ugyanis egy 
ideig ugyanabban a házban éltek, 
mint a drámaíró. Ezt Hubay Miklós 
derítette ki, s mesélte el annak idején 
nagyváradi Törzsasztal estjén. Kettő-
jük közül az író Palotai Boris ismer-
tebb, de Palotai Erzsi élete is érdekes. 
Budapesten sanzonénekesként kezd-
te pályáját a Teréz körúti Színpadon. 
1945 után a Pódium Kabaré, később a 
Vígszínház tagja. 1956-ban volt első 
önálló estje a Petőfi Színházban. 
Főként kortárs költők, írók műveit 
adta elő. 1958-tól jelentek meg prózai 

Amárványelbírjaatévedést
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nevét a stúdiógaléria viseli. A kortársak közül Jakobovits	
Miklós	(Kolozsvár, 1936. augusztus 9. – Nagyvárad, 2012. 
december 16.) Munkácsy Mihály-díjas festőművész, muzeo-
lógus, művészeti író nevét az özvegye, Jakobo vits Márta 
által alapított képzőművészeti díj viseli, Kinde	Annamária 
(Nagyvárad, 1956. június 10. – 2014. január 5.) költőre a nevét 
viselő díj emlékeztet, Kristófi	János (Monos petri, 1925. 
december 15. – Nagyvárad, 2014. január 5.) festőművész 
emlékjele még várat magára, akárcsak Mottl	Román (Nagy-
várad, 1921. július 13. – Nagyvárad, 1991. február 28.) grafiku-
sé, festőművészé.

Lukács	György (Nagyvárad, 1865. szeptember 10. – Budapest, 
1950. szeptember 28.) magyar jogász, főispán, országgyűlési 
képviselő, vallás- és közoktatásügyi miniszter nevét régeb-
ben viselte utca, ma nincs semmiféle emlékjele az 1895-ben 
az állami anyakönyvvezetést megszervező politikusnak.

Károly	Iréneusz	József (Gönc, 1854. márc. 6. – Budapest, 
1929. márc. 13.) premontrei szerzetes, a rádiótechnika egyik 
úttörőjének emléktábláját szintén az egykori premontrei 
gimnáziumban avatták fel, Janus	Pannonius, magyarosan 
Csezmiczei János (Csezmice, 1434. augusztus 29. – Medvevár, 
1472. március 27.) pécsi püspök 1459-től haláláig, az első név 
szerint ismert magyar(-horvát) költő és humanista Nagyvá-
radon tanult, ahol anyjának, Vitéz Borbálának testvére, 
Vitéz	János (Zredna, Kőrös megye, ma Horvátország, 1408 
körül – Esztergom, 1472. augusztus 9.), Mátyás király koráb-
bi nevelője volt a váradi püspök. Pázmány	Péter (Nagyvá-
rad, 1570. október 4. – Pozsony, 1637. március 19.) esztergomi 
érsek, bíboros, a magyarországi katolikus megújulás vezető 
alakja, egyházi író szintén városunk szülötte, itt hunyt el 
Ipolyi	Arnold (Ipolykeszi, 1823. október 18. – Nagyvárad, 
1886. december 2.) 1871-től besztercebányai, majd halála évé-
ben, 1886-ban nagyváradi püspök, valóságos belső titkos 
tanácsos, az MTA igazgató tagja, a Kisfaludy Társaság tagja, 
és ne feledkezzünk meg Nagyvárad 81. püspökéről, Tempfli	
Józsefről (Csanálos, 1931. április 9. – Nagyvárad, 2016. május 
25.) sem, akit Márton Áron szentelt pappá, s a rendszervál-
tás után, 1990-ben szentelték püspökké. 

Dr.	Grósz	Frigyes (Nagyvárad, 1798. november. 16. – Nagyvá-
rad, 1858. január 3.) orvosnak, aki 1830-ban saját költségén 

szemkórházat alapított Nagyváradon 
szegény vakok számára, ahol ingye-
nes kezelésben részesültek a betegek, 
a váradi Medsystem Szemklinika 
épületében avattak emléktáblát. Fia, 
Grósz	Emil	(Nagyvárad, 1865. szep-
tember 30. – Budapest, 1941. decem-
ber 8.) szintén szemészorvos volt, 
több szembetegség kórtani leírása és 
gyógykezelésének kidolgozása kap-
csolódik nevéhez.

Réz	Pál (Arad, 1930. július 25. – Buda-
pest, 2016. május 11.) Széchenyi-díjas 
magyar irodalomtörténész, műfordí-
tó, szerkesztő, műkritikus, a Holmi 
folyóirat alapítója Nagyváradon töl-
tötte gyermekkorát, 1944-ben a 
váradi gettóból kénytelen szökni az 
akkori Romániába. Zsolt	Béla	(Komá-
rom, 1898. január 8. – Budapest, 1949. 
február 6.) a nagyváradi katonakór-
házban lábadozva írt verseit a helyi 
lapok közölték, első verseskötete is 
itt jelent meg 1916-ban, majd a hábo-
rú végén, 1918-ban itt lett belőle 
újságíró. Az Erdélycímű újság szer-
kesztője, valamint a Nagyváradi
Napló, a Nagyvárad és a Nagyváradi
Estilap munkatársa is volt. Bár 1920-
ban Budapestre költözött, visszake-
rültek Nagyváradra, Kilenckoffer 
című regénye a váradi gettó életét 
mutatja be.

A nagyváradi vár középkori székes-
egyházában Szent László király 
mellé hantolták 1235-ben II. Andrást 
(később átvitték Egresre). IV. Lászlót 
is itt helyezték örök nyugalomra, 
miután Körösszegen 1290-ben meg-
gyilkolták. Szintén itt nyugszik Beat-
rix királyné, I. Károly (Róbert) király 

második felesége, valamint 1396-tól Mária királynő, őt férje, 
Luxemburgi Zsigmond magyar és cseh király, német-római 
császár követte 1437-ben.

Emlékjelek,	szobrok

A már említettek mellett megtalálható Váradon Nagysán-
dor	József (Nagyvárad, 1803. augusztus 19. – Arad, 1849. októ-
ber 6.) aradi vértanú emléktáblája, ez az október 6-i megem-
lékezések színhelye, míg március 15-én Szacsvay	Imrének 
(Kisürögd, 1818. november 1. – Pest, 1849. október 24.), az 
országgyűlés mártír jegyzőjének közadakozásból felújított 

szobránál gyülekeznek a váradi 
magyarok.

Nagyvárad legújabb magyar vonat-
kozású szobrát júniusban leplezték 
le, ez Rhédey	Lajos (Kisréde, 1761 – 
Pest, 1831. május 21.) császári és kirá-
lyi kamarás, főispáni helytartó és 
országgyűlési követ, irodalompártoló 
mecénás, író alakját örökíti meg.

Széchenyi	Zsigmond (Nagyvárad, 
1898. január 23. – Budapest, 1967. ápri-
lis 24.) magyar vadász, utazó, író 
emlékére táblát állítottak szülőváro-
sában, a főtéri híd felrobbantását 
megakadályozó hídvédők nevét is 
őrzi tábla a Szent László-templom 
oldalán. A Garasos hídon szintén 
találunk a régi átkelőre emlékeztető 
táblát, s a Fő utcán, az Orsolya-temp-
lom oldalán is tábla jelzi azt, meddig 
ért a kiáradt Körös vize 1851. augusz-
tus 13-án.

Bodola	Gyula (Brassó, 1912. február 
12. – Budapest, 1992. szeptember 9.) 
román és magyar válogatott labdarú-
gó, edző nevét a városi futballstadion 
viseli, a Bunyitay ligetben a NAC-nak 
(Nagyváradi Atlétikai Club) emeltek 
emlékoszlopot.

Szaniszló	Ferenc (Szombathely, 1792. 
augusztus 2. – Bécs, 1869. december 
13.) nagyváradi római katolikus püs-
pök, egyházi író, egyetemi tanár, „a 
szegények atyja” szobrot kapott a 
nagyváradi bazilika közelében, s a 
közelben található az RMDSZ ’89 
decemberi alapítási emlékműve is.

Fried Noémi Lujza

Azegyiklegrégebbinagyváradiemléktáblaazaradivértanú
NagysándorJózsefé
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megtörténhet. A Cafédeladanse bevált előadás, melynek 
során a színpadi tánc egy performance keretében kilép a 
színházi közegből, hogy olyan közösségi tereket vegyen bir-
tokba, ahol a néző, a kávéház-látogató közönség új kontex-
tusban, testközelben találkozhat a tánccal.

*

Juhász Kata karrierje nem szokványos táncosi-koreográfusi 
pálya, hiszen őt a gyógyítás is rabul ejtette, orvosként is 
tevékenykedik. „Amikor megkérdezték tőlem öt-hat éves 
koromban, hogy mi akarok lenni, azt feleltem: orvos és szí-
nész. Akkor még a színészet vonzott. A tánc később került a 
képbe. Édesapám orvos. Ez ambicionált, hogy az orvosi 
pályát is válasszam” – mesélte Kata.

Gyermekkorában egy évtizeden keresztül műkorcsolyázott 
és jégtáncolt. Klasszikus és dzsessztánc tanulmányait 14 

A	budapesti	Juhász	Kata	Társulat	két	produkcióját	mutatta	
be	júniusban	a	nagyváradi	Moszkva	Kávézóban:	A rossz 
tanuló felel	című	osztálytermi	előadást,	valamint	a	Café	de	
la	danse	kortárstánc-kabarét	láthatták	a	nézők,	akik	be-
bekapcsolódtak	a	játékba	is.	JUHÁSZ	KATA,	a	társulat	ala-
pítója,	vezetője	sokszínű	személyiség,	hiszen	táncos,	kore-
ográfus,	pedagógus	és	gyakorló	orvos.	A	fellépések	után	
alkalmunk	adódott	beszélgetni	vele.

A rossz tanuló nehezen kezdi a napot. A rossz tanuló fáradt. 
Aggályoskodik. Idegeskedik. A rossz tanuló élete kész kín-
szenvedés. Mert felelni kell. Megfelelni. Beilleszkedni. A 
rossz tanuló hízeleg, hogy súgjanak, segítsenek neki a többi-
ek. A rossz tanuló ígérget. A rossz tanuló segítséget kér, segí-
tő kezekért nyúl. Néha felszabadul, bulizik, esetleg szerepet 
játszik. A Moszkva Kávézó nagyterme osztályteremmé ala-
kult át egy röpke órára. A nézők egyszemélyes „padokban” 
ücsörögtek, s drukkolhattak a rossz tanulónak, vagy csak 
szemlélhették a gyötrődést, esetleg visszagondolhattak 
diákéveikre, fölidézhettek régmúltban vagy közelmúltban 
történt iskolai – jó és rossz – élményeket.

Amint azt már a beharangozó szöveg is elárulta: Arossz
tanulófelelcímű előadásnak (koreográfia és tánc: Juhász 
Kata) és a Karinthy-novellának a kiindulópontja közös: 
kihívják a rossz tanulót felelni. Juhász Kata darabja is rész-
ben erről szól: megtudhatjuk, hogy egy diák fejében milyen 
gondolatok, képek, érzelmek futnak át, amikor egy ilyen szi-
tuációba kerül, de ennél tovább is megy. Azt emeli ki, hogy 
ezek a helyzetek magára az életre készítenek fel, hiszen az 
iskolában nemcsak a tananyagot tanuljuk meg, hanem jó 
esetben itt szerezzük meg azokat a sémákat, mintákat, túl-
élési stratégiákat is, amelyek a későbbi életünkben, kapcso-
latainkban vezetnek minket. A darab olyan témákat – sőt a 
gimnazista korosztály számára gyakran tabunak számító 

dolgokat – is érint, mint az előítéle-
tek, a megfelelni akarás, az önkifeje-
zés, a természetes testiség. Ezáltal 
maga az előadás is tanít, mégpedig az 
új dolgokra való nyitottságra, a 
másik ember megértésére és a más-
ság elfogadására.

*

A Cafédeladansekabaréja furcsa 
figurákat, művészeket, bohémokat, 
életművészeket gyűjtött egybe. Né -
hány nézőt is bevontak a táncba. 
Lendület, virgonckodás, csábítás, 
tombolás, csöndes duhajkodás – sok 
minden beleférhet egy bolondos esté-
be. Dekadens vigasság – kifulladásig.

A trupp beharangozó szövege szerint: 
a CafédelaDanse egy olyan kortárs-
tánc-kabaré, mely során „egy kávét 
sem lehet nyugodtan meginni”. Elő-
adók: Juhász Kata, Sebestyén Tímea, 
Takács Judit, Zambrzycki Ádám, K. 
Szabó Csenger. Zene: Gergely Attila 
és Zambrzycki Ádám. Rendező-kore-
ográfus: Juhász Kata, aki összekeveri 
mindazokat az archetípusos karakte-
reket, amelyek szinte kötelező „dísz-
letelemei” a mindenkori éjszakai 
helyeknek. Excentrikus művészek 
alkotta extravagáns figurák a szom-
széd asztalnál. Egy feledhetetlen 
melange: félóra, amikor minden 

évesen kezdte Jeszenszky Endre 
tanítványaként és különféle tánc-
kurzusok résztvevőjeként.

Érettségi után felvételizett orvosira. 
Rögtön fölvették. Elsőéves orvostan-
hallgató volt, amikor elkísérte egyik 
barátnőjét egy meghallgatásra: a Víg-
színházban a WestSideStory című 
musicalbe válogattak szereplőket. 
Eszenyi Enikő rendezte az előadást. 
Bár eredetileg nem tervezte, csak 
kísérőként csöppent oda, Juhász Kata 
is jelentkezett, és bekerült a csapat-
ba. Sok tehetséges fiatal táncos 
került össze ekkor. Pályakezdőként 
1992-től táncolt a Vígszínház és a 
Pesti Színház musicaljeiben: több 

A pillanat adja a mozdulatot
A Juhász Kata Társulat előadása Nagyváradon

JuhászKata
az osztálytermielőadásban

K
ul
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ra
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száz WestSideStory és Dzsungelkönyve-előadásban lépett 
fel. A táncból élt meg egyetemistaként. 1998-ban a Semmel-
weis Orvostudományi Egyetemen végzett általános orvos-
ként, majd 2010-ben a Magyar Táncművészeti Főiskolán 
szerzett koreográfusi diplomát. 1996 óta jelentkezik önálló 
koreográfiákkal és szóló előadásokkal. 1998–2006 között a 
Frenák Pál Társulat szólistája volt, a trupp teljes repertoár-
ját táncolta. Az együttessel vendégszerepelt Európa és Japán 
színházaiban és fesztiváljain.

„Sorra kaptam az ösztöndíjakat. Kikerültem Ausztriába, 
Franciaországba, az Amerikai Egyesült Államokba. Amikor 
elkezdtem Frenákkal dolgozni Párizsban, Magyarországon 
még gyerekcipőben járt a kortárs tánc, vagy harminc évvel 
voltunk lemaradva. Csak a klasszikus balett dívott. Ráadá-
sul feudalista rendszer működött a táncéletben, számítván 
az, hogy ki kinek a barátja, rokona, ismerőse. A kortárs tánc 
egyébiránt egy nagy olvasztótégely, minden beletehető, min-
denféle műfaj és stílus ötvöződik benne az itt és most jegyé-
ben.”

Visszatérve Franciaországhoz: Párizs hatalmas kultúrsokk 
volt. És nemcsak Párizs, hanem mindegyik francia nagyvá-
ros. Juhász Kata nyolc évig volt Frenák Pál társulatánál. 
Azután jöttek a saját előadások, el kellett kezdenie a saját 
ösvény bejárását.

Négy éve tért vissza az orvostudo-
mányhoz. Addig nem volt ideje ezzel 
is elmélyültebben foglalkozni, hiszen 
ott volt a táncművészet, mindemellett 
pedig családalapítás, két gyermek 
világrahozatala. Aztán egyszer csak 
eljött annak is az ideje, hogy orvos-
ként is ténykedjen. Önkéntes orvos-
nak jelentkezett egy klinikára. Jelen-
leg rezidens háziorvos. Folyamatosan 
tanul, képezi, fejleszti magát. Szeret-
ne szakosodni, sportorvos lenni. 
Mosolyogva jegyezte meg: „Akkor 
majd gyógyíthatom a táncosokat is. 
Ez fontos, hiszen próbákon, előadáso-
kon bizony történnek sérülések.”

Az orvoslás és a tánc jól megfér egy-
más mellett Kata életében. Saját 
truppját, a Juhász Kata Társulatot 
2006-ban hozta létre. Sajnos sok min-
denben függnek a támogatásoktól, 
pályázatoktól. Projektalapon műkö-
dik a társulat. Az élet hozza, hogy 
melyik projektnél milyen táncművé-
szekkel dolgozik együtt. A lényeg, 
hogy meglegyen a saját formanyelv, 
és hogy a saját útját járja ő is, meg a 
társulat is. A Juhász Kata Társulat 
táncnyelve erős improvizációkon 
alapul. Mindegyik előadásban adott 
egy-egy mozgássor, egy-egy karakter, 
megvannak a szabályok és koncepci-
ók, miközben a pillanat adja a moz-
dulatot – magyarázta Kata, amikor 
jellemezte a társulatát. Nem tükör 
előtt szigorúan megkomponált moz-
gáskoreográfiákról van szó. Fontos a 
néző jelenléte, a kapcsolat. Mindig 
olyan helyzeteket keres, amelyek 
során a néző egyszerűen beléphet az 
előadásba, meghagyva mégis a néző-
nek a szabadságot.

Úgy lép kapcsolatba a nézővel, hogy az saját maga irányítja 
a produkciót – sokszor anélkül, hogy egyáltalán tudna erről 
a közönség. Juhász Kata szereti a különleges tereket, lénye-
ges számára a tér és mozgás kapcsolata, mint ahogy az is, 
hogy közel legyen hozzá a néző és érezze a tánc energiáját. 
„A tánc nem úgy hat, mint a verbalitás. A tánc az egész test-
re hat. A test kommunikál. Nem narratív történetet mondok 
el táncban. Az érzékek válnak fontossá. Máshogy hat az 
emberre például, ha mesélnek neki egy hajléktalanról, és 
megint más a hatása, ha ott van mellette testközelben. A 
tánc zsigeri szinten hat. Sok-sok asszociációt, sztorit kap a 
néző, ám nem elmesélés által.”

A társulatnak vannak gyermekdarabjai és diákelőadásai is. 
Játszanak kisiskolásoknak és gimnazistáknak. Arossztanu
lófelel osztálytermi előadás. Játszotta is már rengeteget igen 
sok helyen, mind magyarországi, mind partiumi és székely-

földi iskolákban. Nagyváradi közép-
iskolákban is tartott már előadáso-
kat Kata. Hogy milyen a fogadtatás, 
és hogy vannak-e különbségek a 
magyarországi és partiumi, erdélyi 
diákok között? Úgy tapasztalta, a 
többnyelvűség ad az ittenieknek egy 
pluszt. Ez abban áll egyebek mellett, 
hogy az itteni diák másképpen 
„olvassa le” a mozdulatot, nem köti 
annyira a nyelviség. Másképp műkö-
dik az interakció is. Előadások után 
mindig beszélgetnek a diákokkal. A 
romániai magyar tizenévesek jobban 
és merészebben beszélnek az érzése-
ikről, gondolataikról, mint a magyar-

Rosszésjótanulóknak.Nemcsakdiákoknak.
JelenetArossztanulófelelcíműprodukcióból

CafédelaDanse



64 65

Hogy	milyen	Arany	János	Toldija	megzenésítve?	Megtud-
hatták	azok,	akik	nem	voltak	restek	ellátogatni	a	Bob	és	
Bobék	Orchestra	nagyváradi	koncertjére.	A	zenekarral	tar-
tott	egy	filmstáb	is,	no	meg	Nagy	Gabriella,	a	Litera	irodal-
mi	portál	főszerkesztője.	Várad	az	egyik	állomása	lett	
ennek	a	zenés	irodalmi	road	movie-nak.

Játékos nyelvtörőkkel, vígan üdvözölte a Moszkva Kávézó 
asztalai mellé telepedett nézőket a Bob és Bobék Orchestra, 
azaz: Bakos Bettika (ének), Dévényi Zoltán (gitár), Horváth 
Kristóf „Színész Bob” (szövegmondás), Oláh Edmond „Mizo” 

(beatbox). „Fekete bikapata kopog a 
pepita patikaköveken”, efféle mondó-
kák hangzottak el. Szilaj fekete bika, 
ugye, akivel Toldinak meg kellett 
küzdenie. De hát ezt majd később 
énekelték meg. Mert addig még sok 
mindennek kellett megtörténnie, 
míg a bikával, majd a gonosz cseh 
vitézzel („De nem minden cseh vitéz 
gonosz azért, ugye?” – jegyezte meg 
Horváth Kristóf) birokra kelt Toldi.

Arany-úton járt a Bob és Bobék 
Orchestra meg a literások

bobésbobékverskoncertje
aMoszkvában
Fotó: Danilics Tibor

Keresztvíz–Shakespeareadaptáció,
mozgásszínháziváltozat

Juhász Kata táncos,koreográfus,
tanár,orvos,aFrenákPálTársulat
egyikalapítója,majdnyolcéven
keresztülszólistája.Sajáttársula
tát2006banalapította.Színpadi
munkáiterősenjellemzikatárs
művészetek(élőzene,videó,multi
média)bevonása.Határozott
törekvéseiközétartozikakortárs
tánckimozdításaahagyományos
színháziterekből:előadásokat
készítkávéházakésgalériákteré
be.Különfigyelmetfordítazifjú
ságiközönségre:osztálytermielő
adása,A rossz tanuló felelazelső
TantermiSzínháziSzemleegyik
fődíjátnyerte,Bemelegítéscímű
tornatermielőadásaa2016os
AssitejKaposváriGyermekszínhá
zibiennálénbékésPáldíjat
kapott.JuhászKatamindemellett
eredményespedagógus:tanítvá
nyaiaviláglegelismertebbtársu
lataibantáncolnak.Legutóbbi,
Entertain Mecíműprodukcióját
Dániában,azEugeniobarbaáltal
vezetettNordiskTeaterlaborato
riumbankészítette.

országiak, nem kell belőlük harapófogóval kihúzni ezeket a 
gondolatokat, érzelmeket.

A mostani váradi fellépés előtt néhány nappal budapesti 
premierje volt a Juhász Kata Társulatnak: Shakespeare Víz
kereszt,vagyamitakartok című komédiájának táncadaptáci-
óját Keresztvízelnevezéssel mutatták be a Bethlen Téri Szín-
házban. Az előadás leírása szerint: Felső középosztálybeli 
testvérpár hajótörést szenved a családi vitorlázáson. Noha 
elvesztik egymást, a dagállyal mindketten szerencsésen 
partot érnek. A lány munkát vállal, de úgy ítéli meg, hogy 
férfiként jobban érvényesülhet a helyi munkaerőpiacon. A 
fiú egy érzékeny homoerotikus kaland révén gáláns támo-
gatóra talál. Sajnálatos módon hamarosan mindkettőjük-
nek szembesülniük kell a mesterségesen gerjesztett helyi 
xenofóbiával, mely óhatatlanul erőszakos jelenetbe torkol-
lik. Végül Shakespeare-nek köszönhetően nemcsak egymást 
találják meg, de a boldogságukat is, mivel sikerül beháza-
sodniuk a helyi elitbe. Várják a következő dagályt…

A Shakespeare-adaptáció koreográfusa Juhász Kata. A zene 
egyik részét Alexis Cuadrado New Yorkban élő spanyol 
zeneszerző komponálta, a másik felét pedig a Zagar zene-
karból is ismert Zságer-Varga Ákos írta. Kata elmondta: 
alkotótársaival együtt őt koreográfusként-rendezőként az 

foglalkoztatta, hogy a kívülről jövő-
ket, a migránsokat miként fogadja be 
a társadalom. A bevándorlás problé-
mája mellett a gender-kérdés is föl-
merült, a nő-férfi társadalmi séma, a 
nemi szerepek a társadalomban stb. 
Burleszkszerű lett a Keresztvíz. Talán 
egyszer Váradra is elhozzák új elő-
adásukat.

Tóth Hajnal
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helyszínen és körülmények között Ágnes asszonnyal, Szőke 
Pannival, Pörge Danival, Kund Abigéllel, Rebi nénivel? 
Milyen tanulságokhoz vezet Ahamistanúvagy az Árvafiú
újragondolása? Hét drámaírót kértek arra, hogy Arany java-
solt balladáinak (Ágnesasszony,SzőkePanni,Ahamistanú,
Árvafiú,Tengerihántás,Hídavatás,VörösRébék,Tetemrehívás,
Avarróleányok,Éjfélipárbaj) világát, hangulatát alapul véve 
bizonyos főbb elemek (legalább egy: szereplők, helyszín, szü-
zsé) megtartásával írjanak egyfelvonásos drámát. A szerep-
lők maximum öten lehettek, a dráma játékideje 30-40 perc. 
A felkért írók: Bartók Imre, Király Kinga Júlia, Kiss Tibor 
Noé, Kovács Viktor és Dominik, Papp Sándor Zsigmond, Szé-
kely Csaba és Szil Ágnes. A beérkezett egyfelvonásosok közül 
a zsűri – Hamvai Kornél, Máté Gábor, Lőkös Ildikó, Prőhle 
Gergely (PIM, Arany-évad), Litera szerkesztősége – választot-
ta ki a legjobb hármat. Az első három helyezett egyfelvoná-
sosát az őszi Arany-napon felolvasószínházi formában bemu-

tatják. Az eredményhirdetés és ünne-
pi díjátadás napját június 10-re tűzték 
ki. Az eseményt a Petőfi Irodalmi 
Múzeumban a Margó Fesztivál kere-
tében ejtették meg.

Nagy Gabriellával való beszélgeté-
sünk idején még nem, de lapzártánk 
előtt már azt is tudtuk, hogyan dön-
tött a zsűri. A Magyarballada–Kor
társegyfelvonásosokAranyballadákra 
felhívás győztesei a döntés értelmé-
ben: Székely Csaba műve (Vörös
Rébék) első, a Kovács Dominik és Vik-
tor testvérpár alkotása (bérnász)
második, Papp Sándor Zsigmond drá-
mája (Abűn) harmadik lett.

A zenekar többféle stílust ötvöz. Forradalmi reggae, bor-
dal-dzsessz, gengszterrap, magyar népdal, párizsias hangu-
latú sanzon, május végi estéhez illő édesbús dallam, mint-
ha a francia énekesnő, Zaz dalolna a Montmartre-on, szó-
val van itt mindenféle, kérem szépen. A gitár s a szájdob is 
remekül kiegészíti egymást, szimbiózis az aztán van. A 
Nagyvárad felé vezető úton is zenéltek a buszban, amikor 
kedvük szottyant rá, tudom meg később Nagy Gabriellától, 
a Litera főszerkesztőjétől. Bettika, az énekesnő hangja gyö-
nyörű, hol erőteljes, hol lágy, a szíve csupa dal. Horváth 
Kristóf játék- és mókamester is e verskoncerten. „Toldi szu-
perhős, ne köss bele” – mondja. Meg is tudjuk, miért 
érdemli ki manapság is a szuperhős megnevezést, ha netán 
eddig nem tudtuk volna. Varázslat ez a szavakkal, muzsi-
kával, gyönyörű verssorokkal.

S merthogy a hős sorsa jóra fordult, s elmesélték Toldi törté-
netét ezen a zenés úton-módon, nem maradt más hátra, 
mint még néhány muzsikálós versfeldolgozást előadni: Pető-
fitől, Weöres Sándortól, Pilinszky Jánostól és Csukás István-
tól. A zenekar után Simon Márton költő is fellépett egy 
rövid slammelés erejéig.

Bob és Bobék azt firtatták: él-e még Arany Váradon. Persze, 
hogy igen, volt az egyértelmű válasz. Az egyik néző pedig 
bekiáltotta a zenekarnak: „Aranyosak vagytok.”

A verskoncert után a filmstáb lépett színre, s meginterjúvol-
tak néhány váradi fiatalt arról, ők hogyan látják Arany kul-
tuszát, művészetét mindennapjainkban, hogyan élnek 
tovább az alkotásai.

*

Nagy Gabriellával, aLitera főszerkesztőjével még koncert 
előtt beszélgettünk. Arany János születésének bicentenáriu-
mára indította útjára tavaly a LiteraKozmopolitavita című 
esszésorozatát, amelyben Arany János Kozmopolitaköltészet 
című költeményének (amellyel egy Reviczky-versre reagált) 
és a hajdani, ún. kozmopolitavitának állításaiból kiindulva 
mérlegelte a nemzeti és egyetemes értékek párhuzamos fon-
tosságát, egymáshoz való viszonyát. Manapság is sok vitát 
kavar a kérdés: kozmopolitának vagy nemzetinek lenni. 

Ugyancsak 2017-ben zajlott a Szerel
mesArany című programjuk, amely 
egy meghívásos és nyílt pályázatból, 
valamint egy nagy sikerű estből állt. 
Résztvevői voltak: Babiczky Tibor, 
Karafiáth Orsolya, Keresztesi József, 
Kiss Judit Ágnes, Kukorelly Endre, 
Lövétei Lázár László, Mesterházi 
Mónika, Szabó T. Anna, Varró Dániel 
és Vörös István. Arany János valaha 
létezett, ám megsemmisült szerelmes 
és erotikus verseinek rekonstruálá-
sára vállalkozott tíz kortárs költő és 
temérdek játékos kedvű, verselő 
pályázó.

E két önálló és sikeres projekt után új 
pályázat következett. Egy drámaíró 
verseny, mégpedig Arany-balladák 
témáira. Arany János balladáit feldol-
gozták már színpadon, vers esteken, 
készültek rövidfilmek, ze  nés-táncos, 
sőt alternatív színházi előadások, 
dramatizálták, versbetétként alkal-
mazták, szavalták országszerte isko-
lákban, színkörökben, kő  színházban. 
De senki nem nyúlt még úgy az 
Arany-balladákhoz, mint társadalmi 
jelenségeket is feldolgozó lé  lektani 
drámákhoz, melyekben a ma   gyar 
népballadák, népi hiedelmek világa 
dramatikus szituációkban elevenedik 
meg és beszél mindenkori önma-
gunkról. Arany nemcsak az elesettek 
iránt empatikus, de különös érzé-
kenységgel képes betekinteni a 
bűnbeesők személyiségének mélyré-
tegeibe is. Arany balladái bárhol és 
bármikor aktuálisak. Ez a belátás 
vezette a literásokat ahhoz, hogy egy-
felvonásos drámák írására kérjék föl 
szerzőiket Arany balladáiból. Mi tör-
ténne az eredetitől gyökeresen eltérő 

bobésbobékverskoncertje
aMoszkvában
Fotó: Danilics Tibor
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még Arany János? – kérdezték mindenütt a helyi fiataloktól 
és öregektől avagy örökifjaktól. Nem fennkölt vagy éppen-
séggel álpátoszos magaslatokból letekintve, nem a koszorús 
költő képét akarván sokadszorra, az eddig ismert formában 
újra előállítani, sokkal inkább igyekezvén az élő hagyo-
mányt előhívni és annak továbbélését inspirálni – elsősor-
ban a fiatalok körében.

A film szereplői: a költő szerepében Simon Márton, a tudós 
szerepében Szilasi László, a színész szerepében Horváth 
Kristóf Színész Bob látható majd. Velük tartottak a Bob és 
Bobék Orchestra zenészei és a forgatócsoport (köztük 
Valuska Gábor). A filmet Ruszthi Zsolt rendezi.

A cívisvárosban például bejárták a Debreceni Református 
Kollégiumot, kószáltak kívül-belül, volt egy kis utcazenélés 
is, muzsikáltak a templomkertben.

Budapesten ellátogattak ahhoz a lakáshoz, ahol egykoron 
szállása volt Aranynak, amikor a Magyar Tudományos Aka-

A Litera még egy különleges vállalkozásba fogott. Az Arany-
emlékév eseményeinek nyomon követése során úgy tapasz-
talták, még mindig fellelhetők Arany életének és munkássá-
gának részben vagy egészben kiaknázatlan területei, van 
még teendő Arany János balladáinak színpadi feldolgozása, 
Arany zeneszerzői és dalszövegírói tevékenységének mé -
lyebb megismertetése terén stb. Lényeges, hogy Arany költé-
szetének, alkotói világának, életének említett területei se 
maradjanak látókörön kívül, szélesebb körök előtt táruljon 
fel a világa a maga sokszínűségében, ne csak olvasmány-
ként, hanem mindennapjaink részeként.

Ezért is vették nyakukba a világot, legalábbis szűkebb pátri-
ánkat, s felkerekedtek, hogy a Budapest – Debrecen – Nagy-
várad – Nagyszalonta – Geszt – Nagykőrös útvonalat bejár-
va filmet forgassanak. A fő úti cél minden településen a 
helyi közösségi tér, ahol a csapat (közöttük három „vándor”: 

a költő, a tudós és a színész) találko-
zik a helybeli fiatalokkal, és együtt 
töltenek egy-egy órát, amely során 
Arany János verseit, illetve költemé-
nyeinek és dalainak témáira írt, 
átdolgozott és saját műveket adnak 
elő. Versekkel és közös élményekkel 
felvértezve bejárják a települést, 
meglátogatva Arany János ott töltött 
éveinek helyszíneit, betérve kultúr-
házba, iskolába, temetőbe, megláto-
gatva a helyi agorát. A road movie-
ban (mintha vándorszínésznek álltak 
volna) Aranyról verselnek, anekdo-
táznak, mesélnek, beszélgetnek a 
helyiekkel, olvasnak, vitatkoznak és 
játszanak a költők és színészek. Él-e 

ÉlőArany,megzenésítettToldi
az egyikváradikultúrkocsmaudvarán
Fotó: Totka László

démia titkára lett. Ez a lakás elég 
messze volt az akadémiától, morgott, 
elégedetlenkedett is emiatt a költő. 
Manapság talán sokan nem is tudják, 
hogy az Erkel utca és az Üllői út sar-
kán lévő épület (amelynek jelenleg 
amerikai tulajdonosa van) valamikor 
otthont adott Aranynak, bár egy 
Arany János-relief található a házon. 
Fölmerült annak ötlete, hogy jó 
volna ott majd emlékszobát létrehoz-
ni, interaktív tárlatokat szervezni 
stb.

A road movie „gyümölcsét”, a filmet 
Arany János halálának évfordulójá-
hoz közeli napon, azaz október 22. 
táján mutatják be.

Tóth Hajnal
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Ted	Efremoff	orosz-amerikai	képzőművész,	a	Central	Con-
necticut	State	University	docense	volt	a	nagyváradi	Par	tiu-
mi	Keresztény	Egyetem	vendége	június	végén.	Délelőtt	az	
egyetem	diákjainak	tartott	rövid	filmes	workshopot,	dél-
után	pedig	a	PKE	dísztermében	vetítették	Anyanyelv 
(Mother Tongue)	című	filmjét.	A	film	egy	dunai	utazás	törté-
nete.	Efremoff	a	Fekete-erdőtől	indult	a	folyamon,	és	min-
den	országban,	amelyen	áthaladt,	arra	kérte	az	embereket,	
saját	anyanyelvükön	beszéljenek	arról,	mit	jelent	számuk-
ra	a	Duna,	hogyan	viszonyulnak	a	szomszédos	országok-
hoz,	és	mit	gondolnak	a	határokról.	A	film	nyolc	nyelven	
szólal	meg	–	németül,	szlovákul,	magyarul,	ukránul,	hor-
vátul,	szerbül,	bolgárul,	oroszul	és	románul.	A vetítés	után	
a	rendezővel	beszélgettünk.

HonnaneredaDunairántiérdeklődése?

Rezidens művészként dolgoztam Bulgáriában, a Duna-par-
ton. A túloldalon látszott Románia. Nagyon érdekesnek 
tűnt, hogy a Duna élő, folyamatos mozgásban lévő dolog, 
ugyanakkor országhatár is. Át akartam élni, milyen lehet 
átúszni a határon, úgyhogy egy performance keretében 
átúsztam a Dunát. Később Németországban tanítottam, 
onnan utaztam épp visszafelé Bulgáriába, amikor ráébred-
tem, hogy a Duna forrása nagyon közel van ahhoz a német 
egyetemhez, ahol tanítottam. Eszembe jutott, hogy akár le is 
utazhatnék a folyón, és elgondolkodtam rajta, mivel foglal-
kozhatnék utazás közben.

ErősszálakfűzikKeletEurópához.

1964-ben születtem Moszkvában. Tizenhat éves koromig ott 
éltem, akkor költöztünk az Egyesült Államokba. Nagyanyám 
amerikai volt, de 1930-ban Oroszországba költözött, és 50 évig 
ott élt – írt egy könyvet is 50orosztélcímmel –, mivel nem 

A nyolc nyelven beszélő folyó
Interjú Ted Efremoff multidiszciplináris művésszel

engedték, hogy elhagyjuk az országot. 
Mindig érdekeltek azok az államok, 
ahol szocialista vagy kommunista 
kormány uralkodott. Most, hogy már 
van rá lehetőségem, sokat utazom, 
szeretem a szláv nyelveket, és amikor 
csak tehetem, Kelet-Európába jövök.

MostvetítettfilmjénekAnyanyelv 
(Mother Tongue)acíme.Képzőművész
ként,amerikaikéntmiérdeklianyelvek
ben?

Leginkább az identitás érdekel. A 
nyelv pedig nagyon fontos identitás-
meghatározó az emberek számára. 
Amikor elhatároztam, hogy leuta-
zom a folyón, szerettem volna a folyó 
összes nyelvét hallani. Ugyanakkor a 
magyar nyelvet lenyűgözőnek tar-
tom. Az volt a célom, hogy a filmben 
érződjön az identitás íze.

Hogyankészültafilm?

Az első 150 kilométeren a Duna nem 
hajózható, mert túl sekély, ezért ott 
kerékpárral haladtam. Aztán ahol 
csak tudtam, felültem mindenféle 
hajókra. Volt, ahol szárazföldön kel-
lett utaznom. A folyóparton rengeteg 
érdekes emberrel találkoztam. Elő-
ször nem terveztem, hogy ebből film 
lesz, inkább videóvetítésnek szántam 
egy installációban, és azt hittem, az 

elkészítése mindössze két hétig fog tartani. Nem vagyok igazi 
filmes. Aztán megértettem, hogy egy filmet megcsinálni 
ennél sokkal több munka. Úgyhogy végül többször is vissza 
kellett térnem. 

Miértdöntöttúgy,hogyafilmbennemmutatjaazinterjúala
nyokarcát?

Azért, mert a folyó sokkal öregebb, mint az emberek. Azt 
akartam, hogy a folyónak saját hangja legyen. Ezért mutat-
tam a folyót. Valójában a Duna előtt volt itt egy sokkal régeb-
bi és sokkal nagyobb folyó, az ős-Duna, ami már jócskán az 
emberiséget megelőzően itt folyt. Aztán jött az ember. Elkez-

TedEfremoffaPKEdísztermében

dett kis falvakat, településeket építe-
ni, halat fogni, és egyszer csak azt 
mondta: no, ez az én falum, az a tiéd. 
Te menj oda. Vagy elveszem a faludat, 
harcolunk. Szóval jöttek az emberek, 
akik azonnal elkezdték felosztani 
egymás közt a földet, de a folyót ez 
soha nem érdekelte. A folyó az élet 
metaforája. Fontosnak tartottam, 
hogy elkészítsem a folyó portréját, 
úgy, hogy a hangok kicsit kevésbé 
legyenek fontosak, mint a folyó maga.

Afolyóttehátholátszelikahatárok,hol
őmagaalkotjaazországhatárt.
Hogyanviszonyulnakazembereka
határokhozEurópakülönbözőrészein?

Érdekesnek tartom, hogy például 
Németországban vagy Ausztriában 
az emberek politikailag korrektek. 
Azt mondják, amit jónak tartanak. 
Kelet-Európában már más a helyzet, 
itt az embereket nem érdekli annyi-
ra az ilyesmi, egyszerűen elmondják, 
amit éreznek. Pontosan ezt szeretem 
Kelet-Európában, hogy kicsit vad. 
Van, aki nagyon támogatja a határo-
kat, van, aki erősen ellenzi, én pedig 
mindenkinek a véleményét meg 
akartam mutatni. Azt hiszem, úgy 
esett, hogy inkább liberális beállí-
tottságú emberekkel találkoztam, 
mivel én magam inkább liberális 
körökben mozgok, de sok olyannal is 
találkoztam, aki kifejezetten támo-
gatta a határok meglétét.

Hogyantaláltamegazinterjúalanyait?

A legtöbbet véletlenszerűen állítot-
tam le a folyóparton vagy a hajón. De 
például Budapesten egy művészrezi-
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A Szegedi Szimfonikus Zenekar vendégszerepelt Nagyvára-
don június 17-én, egy csendesnek mondható vasárnap estén 
a Nagyváradi Állami Filharmónia Enescu–Bartók hangver-
senytermében.

A szimfonikus koncert képe kiegyenlített volt, a párhuza-
mosan zajló futball-vb-meccsre hajazva mondhatni „döntet-
len”, hiszen nagyjából ugyanannyi közönség gyűlt össze, 
mint amekkora a szegedi zenekar volt: ez úgy 50-60 ember 
a 475 ülőhelyes teremben. A színpadon helyet foglaló ven-
dégművészek szemszögéből a nézőtérre tekintve ez enyhén 
szólva is lehangoló lehetett, de kellemetlenebb kellene 
legyen magának a váradi filharmóniának, hogy egy ilyen 
volumenű ritkaságszámba menő eseményre nem voltak 
képesek közönséget toborozni. A publikum felét így is 
inkább a váradi zenekar érdeklődő hangszeres tagjai, 
zenész kollégák tették ki, kicsit mentve a becsületünket. 
Pedig volt már rá példa néhányszor, hogy itt járt a szegedi 
szimfonikus- vagy kamarazenekar, és közönség is akadt rá. 
Persze voltak itt annak idején a debreceniek, kassaiak, ara-
diak is egy nagyjából tíz évvel ezelőtt beindult jó elképzelés 
és együttműködési rendszer keretében, mellyel a váradi 
zeneintézmény kicsit nyitni próbált a kulturális csereakciók 
felé, azaz viszonzásul ők is ellátogattak az említett városok-
ba koncertezni, ami a lényeg, másutt is megmutatkozni. 
Valami miatt azonban ez a kapcsolattartás csak néhány 
évig tartott. De mint látható, a szegediek azért hűségesek, 
csere ide vagy oda, ők jönnek.

Szeged és Várad zenei kapcsolatában keresgélve rögtön 
szembeötlik, hogy Acél Ervin karmester, aki 1963-tól volt 
Váradon állandó dirigens, 1991-ben nyolc évre Szegedet 
választotta szakmai székhelyéül. Az okokat utólag lehet 
keresgélni, de tény, hogy amikor itthon jobbra fordultak a 
dolgok, 1999-ben Acél azonnal visszatért a váradi filharmó-

Szegedi szimfonikusok – nagyváradi 
közönség: döntetlen

niához, és 2006-ban bekövetkezett 
haláláig ismét töretlenül állt e zene-
kar élén.

Kosztándi István hegedűművész, a 
szegedi szimfonikusok koncertmes-
tere szintén a váradi zenekarból 
indult útnak 1991-ben a „szűkebb” 
hazába, ahol megérdemelten hamar 
elismert művész lett. Szólistaként 
Kosztándi szerencsére még mindig 
gyakori vendég a váradi szimfonikus 
koncerteken. Gyüdi Sándor, a szegedi 
szimfonikusok művészeti vezetője és 
karmestere, egyben a mostani kon-
cert dirigense, szintén hűséges visz-
szatérő vendége a váradi zenekar-
nak, gyakran láthattuk már vezé-
nyelni a bérletes hangversenyeken.

Ha a Kodály-repertoár gyenge ápolá-
sa tekintetében nemrég elmarasztaló 
szavakkal illettem a váradiak műsor-
politikáját, akkor a szegediek ezt a 
csorbát most kiválóan kiköszörülték, 
mert két Kodály-művet is elhoztak 
Ady városába: a Fölszállottapáva–
változatokegymagyarnépdalra (zené-
szek közt csak Pávavariációk), illetve 
a Galántaitáncok című mesteri zene-
kari kompozíciókat. A szegediek hall-
hatóan kiváló és virtuóz zenekari 
összhangban ápolják, éltetik, értik és 
sajátjuknak is érzik ezt a repertoárt, 
amit most végre amolyan pesti 

dencián laktam, az Art Quarter Budapestben, ahol találkoz-
tam a központot vezető német sráccal, és az ő véleményét is 
kikértem. Szóval vannak a megszólalók között olyanok is, 
akiket valamennyire ismerek. De minden információ jól 
jött.

Afilmkérdéseketvetfelanézőben,választpedignemad.Más
nyilvánosvetítésekenhogyanreagáltakanézőkafilmre?

Bécsben is tartottunk egy nyilvános vetítést. Nagyon érde-
kes, hogy minden vetítés más. Számomra az volt a legérde-
kesebb, hogy a jórészt magyar nemzetiségű váradi nézők 
min nevettek. Szeretném a Duna mentén található összes 
országban bemutatni, mert szerintem minden alkalommal 
más lesz a reakció.

DokumentumfilmnektartjaazAnyanyelvet?

Művész vagyok, úgyhogy nem érdekel. Számomra az alapöt-
let a legfontosabb. Van benne dokumentarista jelleg, mint sok 
mindenben, amit alkotok, de végül is nem számít, a lényeg a 
folyó. Van egy buddhista filozófia, amely szerint a folyó az 
élet, ami folytonos. Közömbös az emberek generálta vitákkal, 
nézeteltérésekkel szemben. Azt hiszem, ez volt a fő mondani-
valóm a filmmel. A festészetnek, a dizájnnak nagyon sok 
köze van a filmezéshez is, meg kell érteni a kompozíciót, a 
fényt, a színt. Szerintem egy jó filmes ugyanúgy komponál 
meg egy képet, mint egy festő. Úgy vélem, az a tény, hogy 
korábban festő voltam, sokat segített. Tudom, hogy a filmben 
sok a technikai hiba, tudom, hogy jobb is lehetne, de most, 
hogy újranéztem, meglehetősen elégedett vagyok vele.

Miértnincsbennezene?

Nagy rajongója vagyok az olyan filmrendezőknek, mint példá-
ul Tarkovszkij, akinél nagyon lassan mozog a kamera, hagyja, 
hogy a környezet beszéljen. Azt akartam, hogy a film levegős 
legyen, az emberek csak nézhessék a folyót vagy a tájat.

Kellemesutazásvolt?

Nagyon élveztem. Rengeteg érdekes emberrel találkoztam, 
rengeteg dolgot tanultam. A legcsodálatosabb az volt, amikor 

Romániában, Sulinán voltunk, a 
Fekete-tengernél, a Duna torkolatá-
nál, és épp akkor volt ott egy fesztivál, 
amelyen a Duna-deltánál élő összes 
nemzetiség részt vett. Valaki egyszer 
azt mondta, hogy a Duna olyan, mint 
egy lefolyó, lemossa az embereket ide, 
és most mind itt élnek. Fogalmam 
sem volt, hogy oroszok, lipovánok, 
németek és nagyon sok más nemzeti-
ség él itt. Nagyon érdekes volt, hogy 
mindenféle nép odalent kötött ki.

Önnekkettős,oroszamerikaiidentitása
van.Amerikában,aholcsakállamha
tárokvannak,mitértenekazemberek
ennekafilmnekamondanivalójából?

Azt hiszem, az emberek természet-
szerűleg fejlődtek ezzé a nagyon 
intelligens szociális állattá, amely 
jobban képes a földet a saját javára 
használni, mint bármely másik állat. 
Természetünknél fogva territoriáli-
sak és törzsiek vagyunk. Úgyhogy 
szerintem mindenki képes megérte-
ni, hogy ez az én törzsem, az meg a 
tiéd. Ez az én földem, az meg a tiéd. 
És azt hiszem, hogy pontosan a terri-
toriális és törzsi természetünk miatt, 
és azért, mert a népesség egyre nő, a 
közeljövőben nagyon sok lesz a konf-
liktus a világban. A túlélésünk pedig 
attól fog függni, hogy hogyan oldjuk 
meg ezt a problémát. Hogy továbbra 
is territoriálisak és törzsiek mara-
dunk-e, vagy elfogadjuk egymást – 
ettől függ a jövőnk. A természetünk-
nek ez a megváltoztatása az ember 
társadalmi evolúciójának mindeddig 
legfontosabb mozzanata.

Nagy Orsolya
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Szász Attila legújabb alkotása az úgynevezett emlékezetfil-
mek közé tartozik. Vannak ilyenek, ezek közé sorolandó 
Mészáros Mártától az Auroraborealis, Török Ferenctől az 
1945, vagy akár a Tóth Barnabás-féle Vanegyhatárcímű kis-
film, csak hogy a 2017-es repertoárra vessünk egy pillantást. 
Kellenek is ezek, hiszen éppen elég mozgókép igyekszik 
elfedni, bagatellizálni a második világháború és a rákövet-
kező időszak bűneit: erre remek példa a most futó és fel-
menthetetlenül bugyuta Sztálinhalála című vígjátéki pró-
bálkozás is. Pedig, mint tudjuk, a történelem az élet tanító-
mestere, így ha nem tartjuk számon, és nem ítéljük el újfent 
és újfent az emberiség ellen elkövetett bűntetteket, azok 
könnyen megismétlődhetnek. 

Szász Attila rendező komoly elhivatottsággal nyúlt a 
magyarországi német közösség meghurcoltatásának kérdé-
séhez. Az Öröktél mondhatni egy régi tartozás kiegyenlíté-
se, mely az ártatlan német származású magyar lakosság 
megkövetését illeti. Szász annyiban árnyalja a történetet, 
hogy a történelmi realitásnak megfelelően ugyan, de itt a 
női sorsokra koncentrált leginkább. (Ehhez hasonló múltfel-
dolgozáson Almási Tamás igyekezett Ítéletlenül című doku-

mentumfilmje során.) Tény, hogy 
nem egyedi sorstörténetről van szó, 
hiszen az úgynevezett „málenkij 
robot” sok ezer ártatlan ember eltű-
néséhez vezetett. (Erről a Gulyás test-
vérek szociografikus filmje ad 
bővebb tájékoztatást.) Hiszen a máso-
dik világháborút az különböztette 
meg az addigiaktól, hogy nem föltét-
lenül a csatatéren dőlt el a harcok 
kimenetele, hanem az addigi kimon-
datlan szabályok semmibevétele foly-
tán a hátországban civilek, javarészt 
ártatlan öregemberek, nők és gyere-
kek szenvedték kárát.

Mondhatjuk azt is, hogy ’44 karácso-
nya volt sokaknak az utolsó keresz-
tény hagyományon alapuló ünnepe 
Európában, és azon belül Magyaror-
szágon is. A szovjet csapatok offenzí-
vája ugyanis nem hozott sem áldást, 
sem békességet. Hiszen az elbaltá-
zott magyar kiugrási kísérlet utáni 
Magyarország prédaként szolgált a 
Berlin felé törő Vörös Hadsereg szá-
mára. Hadizsákmányuk pedig nem-
csak az anyagi javak megszerzésé-
ben mutatkozott meg, hanem a 
pogány bosszúállásban, a revansban 
is. Nemcsak eltűnt karórák, hanem 
kifosztott éléstárak, megerőszakolt 
asszonyok, kivégzett és elhurcolt 
emberek százezrei estek áldozatu-
kul. Nemcsak magyarok, hanem – 

Sztálin parancsára
Szász Attila: Öröktél

müpás (MűvészetekPalotája) minőségi dimenziókban hall-
hattunk mi váradiak is. Végre lehetett itthon is egyenes 
kürt- és trombitaszólamokat hallgatni, nemcsak ereje, de 
hangszíne és hangmagassága is volt a harsonaszekciónak, 
nem is beszélve arról, hogy a csellók és hegedűk, de még a 
brácsák is képesek voltak jól összehangolt, egészségesen és 
bátran megszólaló uniszónókat, igazi témákat produkálni.

A Galántaitáncokban oly fontos szerepet játszó klarinét 
pedig, hát igen, a klarinét, az meseszépen árnyalt volt…

De mielőtt még nagyon elalélnánk, a koncert második 
felét voltam kénytelen elsőként kiemelni, mert a bevezető 
rész kissé bátortalannak tűnt ehhez képest. A Bartók 
Magyarképek(az ismert Esteaszékelyeknél-feldolgozással), 

illetve Liszt híres LesPréludes szim-
fonikus költeménye sajnos nem szólt 
ugyanolyan meggyőző erővel, mint 
Kodály, de fogjuk inkább ezt a meg-
lepettségre, ami a magyarországi 
vendégeket érhette, amikor a 80 szá-
zalékban üres nézőtérre tekintettek 
színpadra lépéskor.

Az üres széksorok miatt, azért remél-
jük, kárpótolta a maroknyi közönség 
kitartó vastapsa a hosszú utat meg-
tett szegedieket.

Tóth Gábor

Nemegyedisorstörténet
SzászAttilafilmje
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ami összetartja őket. A szabadság világának szabályai és 
fogalmai értelmüket vesztik az időtlennek tűnő rabságban.

Csányi Sándor igazából most is a hősszerelmest hozza. Bár 
igaz, hogy jót tett neki az idő, mégis, mintha nem tudna kitör-
ni ebből a Bambi-szerű tetszelgésből. Szeme, nézése, beszéd-
módja és modora még mindig a szimpátiát keltő szívrablót 
hozza. Holott ebben a miliőben megmutathatná, hogy milyen 
kemény is ez a kenyérharc. Hogy az életben maradtak nem a 
szerencse kegyeltjei, hanem erőszakosak és kegyetlenek, ha 
kell. Ez a szövegből kiderül ugyan, de nem hiszem el neki, 
hogy a könyörtelen idők helyzeteiben valóban megtenne 
minden tőle telhetőt. 

Ám Gera Marina egész lényének kisugárzása kárpótolja a 
nézőt. Míg dolgos, gyermekét nevelő asszonyként látjuk, 
árad belőle a hűség, a kétségbeesés, a ragaszkodás régi életé-
hez. A munkatábor kietlen környezete pedig szinte ráragad 
és összemocskolja, majd legyengíti karakterét. Ezt mesteri-
en hozza, minden túlzás nélkül, de mély átéléssel. A mezte-
lenségében is megmutatkozó nő inkább a krisztusi szenve-

déstörténetet juttatja eszünkbe, és 
csak utána azt, hogy szemérmes elfe-
dettségében a szépség megtestesítője. 
Kifejező szeme, megformálása közbe-
ni hallgatagsága mind arra kénysze-
rítik a nézőt, hogy együttérezzen 
hősével. Esetleges gyarlóságait élje át 
és bocsássa meg karakterének. 
Hiszen embernek kellett maradnia 
egy embertelen világban. Hogy a 
jövő mit hoz neki, vagy hoz neki 
eztán bármit is, az pedig kiderül a 
filmből, vagy talán még abból sem 
igazán. Az élet által írt, nem kibeszélt 
történetek ugyanis a sírba szálltak 
azokkal a százakkal, akik túlélték 
ezt az egész borzalmat. Ezek a törté-
netek vagy így, vagy úgy, de ott 
maradtak az örök tél fogságában. 

Beretvás Gábor

külön kitétellel a kollektív bűnösség vádja miatt – a 
hazánkban élő németség is. A karácsonyfa-állítás rituáléja 
pedig leginkább a német kultúra térnyerése során, azaz a 
19. század végén, a kiegyezés aláírását követően terjedt el 
Magyarországon is. Így a tüchtig németes porta padlásáról 
a szépen szalmába csomagolt csúcsdísz elővétele gyönyörű 
szimbólum is egyben. Mégpedig a németség és a magyarság 
kulturális összefonódásáé. A háborús időkben pedig fohász 
azokért, akik nem lehetnek jelen Jézus születésének meg-
idézésekor. Családi ünnep a család feje nélkül. Karácsonyfa 
csúcsdísszel, a reménnyel, hogy a férj, fiú, apa visszatér. Így 
ad ünnepélyességet egy átlagos német gyökerű magyar 
família hétköznapjainak Nagy András kamerája, precízen, 
egyben lenyűgöző képekkel teremtve meg a katona férj, a 
vő, az apa hiányát. 

A film főszereplője, Irén (Gera Marina) a lányával és szülei-
vel (Gáspár Tibor, Für Anikó) éli visszafogott és várakozó éle-
tét. A filmben nincsenek kihangsúlyozva a vezetéknevek, 
mintegy ezzel is utalva a kitelepítés és a kényszermunka 
tömegeket érintő anonimitására. A Gulágon nincsenek 
nevek, de még számok sincsenek, ahogy az ember is köny-
nyen elvesztheti az identitását. De ezt hamar meg is tapasz-
talhatja a néző, hiszen Irént nem sokat látjuk otthoni kör-
nyezetében. Ahogy megjöttek az oroszok a kicsiny faluba, 
szinte azonnal fel is rakják a vonatra a környékbeli asszo-
nyokkal együtt. Mindőjük német származású, egy roma nő 
kivételével (Farkas Franciska), aki nyilván tévedésből került 
fel erre a vonatra. Míg haladunk az ismeretlen felé, addig a 
sorsközösségre ítélt nők belső szocializációjába nyerünk 
gyors bepillantást. Maguk közt vannak. Nők, ártatlanok, és 
mint kiderül, svábok. Szóba kerül a női egyenlőség, az addigi 
hányatott sors, a szolidaritás és az egymásra utaltság. Bár 
Köbli Norbert a forgatókönyvében nagyon finoman és érzé-
kenyen nyúl a történethez, azon mégis érezhető, hogy bizony 
férfimunka. Legalábbis a rendezés ezt sugallja. (Mészáros 
Márta hasonló korszakábrázolásában érződik a női látás-
mód. Szász Attila viszont mintha szemérmes módon pillan-
tana csak be a női barakkba.)

De ettől ez még bőven érzékeny film. Mint ahogy érzékeny 
maga a téma is. Elvégre mostanság elég sok a morgolódás 
annak kapcsán, hogy napjaink második világháborúra 

vonatkozó emlékezetpolitikája össze-
mosni kívánja a náci, illetve a kom-
munista ideológiák alapján elköve-
tett bűnöket. Ez igazság szerint esz-
metörténeti kérdés. Mint ahogy 
ebben az egykori valóságot is lemo-
dellező játékfilmben látható, volta-
képpen tényleg sok a hasonlóság. 
Ártatlanul vagonokba kényszerített 
emberek, verés, kínzás, megalázta-
tás, levetkőztetés, fertőtlenítés, orvo-
si vizsgálat, kényszermunka, éhezte-
tés, barakkok. Az elszenvedő kisem-
ber szempontjából legalábbis a törté-
net és díszletei nagyon hasonlónak 
hathatnak. A munkatábor az munka-
tábor. A borzalom az borzalom.

Irén a gyengébbek gyámolítója: ele-
mózsiáját önzetlenül osztja meg 
azokkal, akiknek nincs – a némileg 
kívülálló cigánylánnyal és a barát-
nőül fogadott apró termetű néma 
Annával (Döbrösi Laura). Ennek 
ellenére, vagy emellett, ebben a 
durva és erőszakos világban Irén 
maga is védelmezőre vágyik. Itt jele-
nik meg a szenvtelen, erős férfi 
megtestesítője, a szintén fogoly Raj-
mund (Csányi Sándor). A hátraha-
gyott élet emlékeit így lassan felold-
ja a kettejük között szövődő egyfajta 
függés, talán szerelem. Azt, hogy ez 
mennyiben érdekkapcsolat, vagy 
hogy mennyiben szerelem, igazából 
csak a pszichológusok mondhatnák 
meg, vagy még azok sem. Nehéz 
megállapítani ezt a gyakorlatias és 
túlélésre berendezkedett, gépszerű, 
ám mégis emberi világban. Minden-
esetre a két elveszett ember egymás-
ra talál ebben a monoton pokolban. 
De nem tudják megragadni, mi az, 

Értelmüketvesztikaszabadságvilágának
szabályaiésfogalmai
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Kőrössi	P.	József	(): Talánvannak,akikemlékeznekrá,hogya
TörzsasztalmellettVassTiborhozhasonlóköltővelazAdylíceum
bantalálkozhattak,LadikKatalinnakhívták.Azótaolyanköltő,
akiképzőművészkéntisjegyzett–azegyiklegismertebbMagyar
országonmintvizuálisköltő–,nemjártVáradon.TiborKassák
díjas,SzabóLőrincdíjas,JózsefAttiladíjasköltő.Arrakérlek,mie
lőttelkezdünkaművekrőlbeszélgetni,mutasdbeaztaMiskolcot,
ahonnanérkeztél.Mindigiskülönlegesvárosvoltszámomra,
hiszenkorábbanelsősorbanipariközpontkéntlehetettdefiniálni,
de–nemiscsakazutóbbiidőben–meglehetősenizgalmasirodal
mi,kulturáliséletzajlikott.MilyenazaMiskolc,aholtiéltek?

Vass	Tibor	(): Hál’ istennek Miskolcról önszántamból az 
utóbbi több mint tíz évben kimaradtam. Elköltöztem egy Mis-
kolc melletti faluba, és onnan a városba bejárni már legalább 
olyan nehéz, mint amikor Miskolcról Pestre jártam, mond-
juk, hetente, mert a munka oda kötött. Miskolcról én nem is 
tudok többet már, mint maguk. Nem volt könnyű a döntés, 
hogy milyen irányba mozduljunk. Abban a szerencsés hely-
zetben voltunk, hogy egy miskolci panellakásból, amikor a 
fűtési szezon véget ért, április közepén kimehettünk egy kis 
nyaralóba egészen október közepéig, amíg Miskolcon a fűtési 
szezon újból be nem indult. Csakhogy ezek a kimenések kis 
költözéssel értek fel. És mint minden költözés, felér egy 
leégéssel; az ember hordja lefele vagy a negyedik, vagy a hete-
dik emeletről a szobanövényeit, törnek le a leveleik. Minden 
évben ezeket a szegény párákat és a kedvenc könyveket köl-
töztetni már csak egyféleképpen lehetett: úgy, hogy két ház-
tartást építettünk fel. Ezt sokáig, tudtam, nem lehet húzni. 
Vass Nóra föltette a kérdést: Miskolc vagy Hernádkak.

: Nóraafelesége.

: Döntsük el. Merthogy nagyon fura, hogy a liftben 
velünk Miskolcon már szinte csak úgy találkoznak, hogy a 

Vass Tibor

Tegyük bele a könyvtárgyba 
a megszületés folyamatát is

növényeket hordjuk-visszük, és elta-
karjuk az arcunkat velük. Döntöt-
tünk, Hernádkakon építkeztünk. 
Van egy kedves kis portánk, és azt 
csináljuk, amit ott szeretünk. Mi 
odavonzzuk kisebb-nagyobb távolsá-
gokból azokat az embereket, akikkel 
szeretünk együtt lenni. Keveset 
mozdulunk ki, jönnek hozzánk a 
kertfesztiválokra, és nagyon jól 
érzik magukat, keresik a lehetősége-
ket, hogy minél többet lehessenek 
ott Hernádkakon, aminek mi 
nagyon örülünk.

: Deazértvalamikapcsolatodcsak
vanavárossal,nem?

: A Spanyolnátha művészeti folyó-
iratnak van egy műhelye a belváros-
ban, a Színháztörténeti és Színész-
múzeumban, ott tartjuk a szerkesz-
tőségi fogadóóráinkat, rendezzük a 
kiállításainkat.

: Sokszerkesztőségbenmegfordul
tál,mielőtta Spanyolnáthát megcsi
náltátokvolna.Ezamolyanvándorút
naktűnik,négyvagyötszerkesztőség,
szerkesztőségimunkaelőztemeg.A
többiközöttaz Új Holnap.Mivoltaz
okaennekavándorlásnak?Mégvan
egyolyanlapis,aholdolgoztál,ami
rőlnemhallottam,ezaz Időjelek 
című.
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: A tanulás iránti igény volt az ok. Hogy az ember az írott 
sajtóban, a napi munkában tudja fölvenni annak a ritmusát, 
hogy hogyan kell úgy dolgozni, hogy felelősséggel el tudja 
látni az ember azt a szerkesztőségi munkát. Dolgoztam 
napilapnál, dolgoztam művészeti lapoknál, igaz, főállásban 
gyakorlatilag én csak tanító bácsiként dolgoztam.

El tudják képzelni azt a helyzetet, amikor egy napilapnak, 
egy Borsod-Abaúj-Zemplén megyei napilapnak volt irodalmi 
melléklete? Hát egy fantasztikus együttállás az, hogy az a 
17-18 megyei napilap havonta egy oldalt odaadott az iroda-
lomnak. Aki ezt szerkesztette a megyében, ott az volt a 
megmondóember. A megyei irodalmat egy hetven-nyolcvan-
ezer példányban megjelenő napilapban olvashatták, gyakor-
latilag szinte minden háztartásba járt, a Borsod megyei 
identitást az adta meg, hogy jár-e nekünk ez a napilap vagy 
sem. Olyan szerzőket, embereket, műveket tudtam bevinni 
egy vérkonzervatív napilapba, hogy például a küldemény-
művészet mellett szerepelt vizuális költészet, sőt hangkölté-
szeti alkotás leirata, ez elég megdöbbentő volt, de kinyílt rá 
az érdeklődés. Lehet azt mondani, szerencsés együttállás 
volt, gyakorlatilag négy évig szerkesztettem ezt a Literátor 
című oldalt a megyei napilapban. 

: ATipp címűújságnakvagymagazinnakafilmkritikusa
voltál.Eztmégfolytatod,abbamaradt,mivanezzel?

: Ez három megye együttállásának volt köszönhető. Ingye-
nesen jutott el nyolcvanezer példányban Hajdú-Bihar, Borsod-
Abaúj-Zemplén és Heves megye olvasóihoz. Ha kellett az 
embernek, ha nem, hétről hétre megtalálta a postaládájában. 
Volt az a kedvelt szokása ennek a lapnak, hogy – ugye, heten-
te voltak Miskolcon filmpremierek – szerdán délelőtt kilenc-
től tizenegyig beküldte azt mozizni, aki korábban ebben a 
dologban járatos volt. Így néhány évig volt szerencsém film-
kritikusként is működni. Ez abból állt, hogy reggel kilenckor 
kiderült, milyen film érkezik a Kossuth mozi Hevesy Iván 
filmklubjába, tizenegykor vége volt, fél egyre le kellett adni a 
recenziót. Volt egy gépírónő, akinek le kellett adni, ő beírta, 
csütörtökön már lehetett nézni a kefelevonatot.

: Reggelentenemvoltfrászod,hogynemtudtad,mirőlkell
majdírnod?

: Nem ilyenkor volt. Akkor volt, 
mikor egy másik miskolci hetilap-
nak dolgoztam tárcaíróként. A lap 
legolvasottabb helyén hagytak 
nekem 1720 karakternyi felületet, 
amit megadott időre ki kellett tölte-
nem az általam kitalált tematikával. 
Akkor költöztem ki Hernádkakra, és 
én a falut írtam meg a városba. Szorí-
tott az idő annyira, hogy ha ezeket a 
négyzetcentimétereket nem tudom 
kitölteni élvezetesen, akkor nekem 
végem van. Fontos volt, hogy ezt 
mindig élvezettel tudjam csinálni, 
ugyanakkor friss is legyen, ott talál-
jam ki, és ki tudjak belőle bontani 
egy olyan történetet, ami ugyan 
Hernádkakról szól, de Miskolcon is 
érdekes lehet. Nagy rajongótábora 
volt ennek a sorozatnak. De sokszor 
be voltam attól ijedve, hogy le 
tudom-e adni határidőre.

: Ezeknekazírásoknaklehetetta
hatásátérezni?Mégiscsakízlésformáló
rovatvolt.

: Ez még az írások elkészítésénél is 
sokkal izgalmasabb volt. Az ember 
írja a verseit, készíti a képeit, oké, 
megjelenik, nincs visszajelzés. Tartsa 
fel a kezét az a költő, akinek hetente 
írnak a rajongók képeslapokat. De itt 
a hatás nagyon konkrétan mérhető 
volt. Nemcsak úgy, hogy témákat 
adtak az emberek, hogy ezt minden-
képp márpedig, és mindig mentege-
tőztem, hogy nekem nincs küldetés-
tudatom. De lett. Belesétáltam abba a 
csapdába. Mert a visszajelzés annyi-
ra gyors, konkrét és – lényeges – sze-
retettel teli volt, hogy annak volt szá-
momra egy jól mérhető ereje, ami a 

tartását adta, hogy én ezt tudjam évekig csinálni. Az volt a 
címe a rovatomnak, hogy Elvanagyerek.

: ’94benkezdtélvizuálisköltészettelfoglalkozni.Ezfurcsa
dologszámomra,hogyilyenhatározottanmegmondható,és
hogynincselőzménye.Hogykezdtélelvizuálisköltészetirányá
baelmenni?

: Nagyon jó rajzpedagógusaim voltak. És amíg tanítottam 
a rajzot, nem éreztem, hogy nekem az olyan önkifejezési 
formám, ami a versírás mellett még úgy jól jöhet, hogy ott 
nekem rendszeresen tovább kell képezni magamat, hogy 
milyen jó lesz, ha ott is ki tudok teljesedni. A legelső külde-
ményművészeti munkámat sorkatonaként 1989-ben Lillafü-
reden készítettem a Zalka Máté laktanyában. Összeszedtem 
a borzasztó rossz újságokat, amik a rendszerváltás előtt a 
kiskatonák kiképzéséről szóltak, és azokból csináltam kol-
lázsokat, dekollázsokat, és küldözgettem haza szülőknek, 
barátoknak, ismerősöknek. Nem gondoltam volna, hogy 
ennek nemhogy a küldeményművészethez, hanem általá-
ban a művészethez köze van. Csak egy igény volt. Erre 
akkor gondoltam vissza, amikor a kilencvenes évek elején, 
’94-ben megjelent a Miskolci Téli Tárlat felhívása. A Miskol-
ci Galériában kétévente megrendezett, nyílt rendezvényen 
bárki beadhatott munkát és ott megmérettetett. Én készí-
tettem’94-ben két szövegszobrot József Attila- és Ady Endre-
idézetekre, és beadtam a kiállításra.

: Hogynéztekki?Kicsitrészletesebbenmonddel.Mibőlállta
szöveg,ésmibőlaszobor?

: Ezek kidobásra ítélt használati tárgyak, rossz képkeret, 
törött üveggel, írógépfesték, ragasztószalag, amit mások 
kidobtak, le lehetett róla tépni, ezeket hoztam össze. Bor-
zasztóan balesetveszélyes lehetett; azonkívül, hogy egyben 
kellett tartani, bele se gondoltam, hogy ezt valakinek meg 
kell fognia, installálni kell, ilyesmivel nem foglalkoztam. 
Ezt a két munkát bezsűrizték a téli tárlatra. Úgy voltam 
ezzel, hogy megpróbáljuk legközelebb is, de jó. És ’95-ben 
volt több nemzetközi felhívás, akkor arra gondoltam, mi 
van, ha én ezt feladom postán. Marha jól nézhet ki, ha én 
ezt nem csomagolom be, majd megmütyürkézi a postás 
nénit meg a postás bácsit, és akkor ez jó lesz, elküldöm 

Párizsba az UNESCO-székházba, 
mert akkor volt egy Bartók-évfordu-
ló. Összekollázsoltam szépen, 
mütyürkéztem, rajzoltam, oké, fölad-
tam. És jött a meghívó az UNESCO-
tól, hogy ezeket kiállítják. Hát én 
onnantól vagyok képzőművész. S 
onnantól kezdve már nem volt sza-
bad abbahagyni. Aztán már komoly 
koncepciót kellett találni, hogy iro-
dalom és képzőművészet hogyan 
kapcsolható úgy össze, hogy ennek 
legyen egy még vonzóbb ereje, ki 
tudjam fejezni azt is a szövegből, 
amit egyébként már a szavakkal 
nem tudok. Meg tudjak vinni a 
képbe olyat, ami egyébként – milyen 
hülye szó – lírikailag nincs benne. 
Tegyünk bele ezt, azt, amazt, nézzük 
meg, hogy megállja-e külön a helyét, 
mert ha erre csak azt mondják, hogy 
ez a kép képzőművészeti eszközök-
kel megvalósított költői dokumen-
tum, ki nem szarja le? A képzőmű-
vésznek képzőművész szemmel kell 
nézni. Nem kell róla tudni, hogy én 
költészettel foglalkozom, mert akkor 
megbocsátja, hogy: igen, a költők 
között a legjobb képzőművész, a kép-
zőművészek között a legjobb költő. 
Ez tök hülyeség. Ha nem tudom úgy 
csinálni, hogy az képként önállóan 
megállja a helyét, meg a versemre se 
úgy gondoljanak, hogy az a metafo-
ra, ahogy ránéznek, ha nem sejlik fel 
mögötte a kép, akkor már nem ér 
semmit, akkor tényleg megette a 
fene az egészet. Tehát építeni egy 
ilyet is, meg egy olyat is. Képzeljék 
el, nekem húsz évem ráment arra, 
hogy ezt a kettőt külön-külön csinál-
tam, nem mertem őket összehozni. 
Húsz évig csak azon dolgoztam, hogy 
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a nyamvadt köteteimnek a borítójáig voltam képes elmen-
ni. Nem tudtam továbbjutni, csak a borítóig terveztem meg 
a köteteimet. Nem volt bennem több bátorság, hogy ez 
összeérjen. Más az, hogy közben a kiállításokon vagy a 
kötetbemutatókon hogyan szerepeltek az egyes munkák, de 
egyszerűen nem ért össze a kettő. Elkezdődött egy másik 
korszak. Egyszer csak elkapott a geller, és igen, akkor meg-
csináltam ANagybibint. A legelső könyv, 2014-ben készült, 
aminek már nemcsak a borítóját voltam bátor megtervezni, 
nemcsak azt, hogy a könyv mint könyvtárgy hogyan néz-
zen ki, hanem hozzáadtam azokat a képeket is, amelyek 
benne vannak. Hogy lehet a könyvből olyan tárgyat készí-
teni, ahol a szöveg nem illusztrálja a képet, a kép nem beil-
lusztrál a szövegbe? Hát úgy lehet, hogy én ezeket a meló-
kat, amik itt szerepelnek, bár elektrográfiákként vannak 
aposztrofálva, elkészítettem mindet, rajzolgatva, mindenfé-
le nem hajló eszközzel, utána be a számítógépbe, és a leg-
végső nyomata ennek egy-egy elektrográfia. Három soroza-
tot helyeztem be a könyvbe olyan ritmusban, amit a szöve-
gek, úgy gondolom, megkívánnak. Igen jól fogadta a szak-
ma. Örültem neki. De azt gondoltam, ezzel én ezt itt abba-
hagyom. Nekem ez túl színes volt, annak ellenére, hogy 
mégiscsak valamiféle visszafogottságot próbáltam tükrözni 
ebben az egészben. De túl színes volt. Valami olyan sűrű, 
olyan sok vagyok belőle, olyan már nem kéne, fogjad már 
vissza magad, ennyire nem lehetsz ilyen. Ezért rátettem 
még egy lapáttal. Elmúlt két év, csináltam egy gyerekköny-
vet magamnak. Elmentem a borzalmasság borzalmasságá-
ig. Olyan színeket hoztam és úgy, hogy az már engem is… 
Fú! Hát látják itt ezeket. Kevésről mondható el, hogy olyan 
megnyugtató. De meg kellett csinálni. Muszáj volt megcsi-
nálni egy ilyen címmel, hogy ANagybibinésaműlovarnő, 
ezt nem lehetett volna kihagyni.

: Mondtad,eljutottálodáig,ésezegyfejlődéstörténet,hogya
szövegésaképneegymásmellettlegyen,hanem–tenemezta
szóthasználtad,azthiszem,hogyígykellértelmezni–szervesen
egylegyen,aképésaszövegegyenrangú,egybenlegyen,neegy
másmellett.Hogyalakultezki?Aszöveghatottaképre,már
mintúgyértem,hogybenned;vagyfordítva,aképaszövegre?

: Csak munkamódszerükben kapcsolódnak egymáshoz. 
Tematikájuk nem egymásnak megfelelő. A párbeszéd köz-

tük nem a másikat feltételezi. Jól 
elvannak egyébként egymás nélkül 
is. Amikor egybe vannak szerkeszt-
ve, hogy melyik hívja elő a másikat, 
hát ott lehetne aztán arról beszélni, 
hogy de jó lenne, ha most akkor a 
szövegből bontom ki, vagy de jó 
lenne, ha a képek alapján majd még a 
szöveg mélyebb rétegeit tudnám elő-
hívni. A lópikulát.

: Melyikszületikmegelőször,vagy
melyikötlet?

: A gyakorlat annyi, hogy egyikkel 
a másikat pihenem ki.

: Értem,vagyismegpróbálom.

: Nem tudok egyszerre dolgozni.

: Arragondolok,nemlehetkiegészí
tőjeazegyikamásiknak.

: Nem, nem, ez, hogy kiegészítő, 
nincs ilyen. Az, hogy kitaláljuk eze-
ket a fogalmakat, hogy szerves egy-
ség, egymásba csúszás, oké. Annyira 
szerencsétlen lenne leválasztani a 
kötettestből, ha olvasom, a képeket, 
és fordítva is, mint amennyire sze-
rencsétlen kihozni a grafikákat és 
kitenni egy kiállításra. Könyörgöm, 
ezeknek tényleg egymás nélkül kell 
magukért és a másikért is beszélni-
ük. Nem engedném meg nekik azt a 
helyzetet, hogy vadul vitatkozzanak. 
Ha tudnám azt a sorrendet, hogy 
melyikből melyik következik, akkor 
rutinom lenne benne, és értelme 
nem lenne a következő könyvön 
mint olyanon, hogy szerves egység, 
gondolkodni. Nem lenne tétje a 

következő könyvnek, ha tudnám, hogy én ezt most rutinból 
meg fogom tudni csinálni. Minden könyvet rutinból, de 
csak egyszer.

: Magaakönyvaműalkotás.

: A folyamat. Amíg születik, ameddig születik, igen. 
Tegyük bele a könyvtárgyba a megszületés folyamatát is, 
igen, azzal együtt a műalkotás maga, de akkor ezt a folya-
matot lezártuk. Nem azt jelenti, hogy tökéletes számomra, 
de hogy én elkezdjek még vele nyúlkálni meg pirinyózni, 
mint a szövegekkel, hogy úgy érzem, ezt az egy szót még ki 
kell húznom, akár tizenöt év múlva is, ilyen szempontból 
sok munkát filológusnak nem adok, mert nem vagyok 
ennyire szorosan önnyomkövető meg bibirkéző. Nem idege-
sítek föl azzal senkit, hogy több változata van egy szöveg-
nek, de természetesen hullanak le róla dolgok, talán éppen 
csak annyi, mint egy kifutó grafikáról, ha egy fél centit még 
oda az oldalairól levágunk, ami lényegbevágó, de nem elemi 
rész.

: Ekkoriban,gondolom,kialakultakahazaiéskülföldivizuá
lisköltőkkelakapcsolatok.LadikKatalinnevemárelhangzott.
Gondolom,apárizsiakkalis,apárizsi Magyar Műhely akkor
márMagyarországonszerkesztettváltozatával. 

: Nem olyan gyorsan. Én a kilencvenes évek elején küld-
tem először Párizsba szövegeket, onnan az első reakció az 
volt, hogy igen, ezekből fognak közölni, és két év alatt gyor-
sult fel úgy a kapcsolat, hogy meghívtak a ’94-es és a ’95-ös 
találkozójukra. A ’95-ös Keszthelyen volt a Balatoni Múze-
umban, mindenféleképpen a lelkemre kötötték, hogy oda el 
kell mennem. Hát persze, megyek.

: VoltNagyPál,PappTibor…

: …és Bujdosó Alpár. Szóval, feltétlenül ott kell lennem. A 
Magyar Műhelyben volt egy hagyomány, hogy évente egy-
szer a Kassák-díjat Magyar Műhely-találkozón adták át, és a 
díj átadásáig-átvételéig a kuratórium nem hozta nyilvános-
ságra, hogy kinek adják.

: Ameglepetésottérttéged.

: Igen, ott ért ez a nagy meglepetés.

: Lehetarrólbeszélni,hogyavizuális
költészetetművelőkegykülönkaszt
magánazirodalmonbelül,aköltésze
tenbelül,vagyeznemműködikígy?

: Csak annyira külön kaszt, mint 
azok a költők, akik le tudnak futni 
42 kilométert, tudnak zongorázni, 
vagy ikreik vannak. Nem, egyáltalán 
nem.

: Tehátnemvagytokegykülönleges
társaság?

: De, különlegesek vagyunk. Sze-
rintem akik le tudnak futni 42 kilo-
métert, ikreik vannak, azok is elég 
különlegesek.

: Mielőttfelolvasnál,beszéljarról,
mikisazokaRadnóták. 

: Mióta én a kis olvasnivaló esze-
met tudom, azt gondolom, a Radnótié 
egy nagyszerű költészet, és ebben a 
mai napig nem csalódtam. Áthozom 
szavait, mondatait saját szövegeimbe, 
újraírom őket, idegesítem persze 
ezzel azokat, akik hallják belőle a 
Radnóti-sorokat, akár roncsolva, 
akár teljes egészében. De jókedvre is 
derítem mindazokat, akik érteni 
vélik, hogy miért is vannak ezek a 
szövegek, szövegrészletek továbbgon-
dolva. A másik szerencse, ami ért, 
hogy elkapta a Nemzeti Színház pár 
színművésze a Radnótáimat, amik 
már két évtizede készülnek, és 
készült egy hangoskönyv a Radnóti-
emlékévben. Én ott szembesültem 
vele igazából, amikor a három egy-
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mást követő, addig elkészült Radnótáim az ő előadásukban 
végighallgattam. Igen, ezt a történetet én így szeretném 
megírni, ha még egyszer kezdhetném, ugyanígy csinálnám.

: Tehogyannevezedezeketaverseket?Átírások,parafrázisok?
EgyébkéntAdytólis.

: Ezek főhajtások sok reminiszcenciával.

: Főhajtások?

: Mindenféleképp.

: Tehátmeghajolszezekelőttanagyságokelőtt.

: Mindenképpen. Igen, főhajtás és alkalmazásuk a saját 
koraimra. Semmiképp nem gondolom azt felőlük, hogy 
másnak jobb lesz tőle, hogyha az én Radnótáimat átérzi. 
Nekem biztos jobb, engedtessék meg ez az önző hozzáállás. 
Ugyanakkor azt se engedhetem meg, hogy kicsússzon keze-
im közül, ha megértem, megérzem, fölérzem Radnótinak 
valamijét, amit jól tudok alkalmazni saját élethelyzetekre is. 
Viszolygok, mondjuk, ilyen szavak mondásától, hogy példa, 
akkor is bennem van, hogy megtaláljam és időben oda tud-
jam szegezni az akkor szerintem jól vagy pontosan érzett 
Radnóti-élményeimnek, hogy ez nekem ott legyen.

: Nemcsakezeketaverseidet,hanemszinteegészköltészetedet
jellemziazironikusság,anyelvijátékok.Vanjónéhányköltő,
akiknekezaképességemegvan.NekemhirtelenPartiNagy
Lajosjuteszembe.Semmiközötökegymáshoz,mármintúgy
értem,averselésetekneksemmiközeegymáshoz,deahozzáál
lásbanezazironikus,sokszormár…azértaztnemnagyonaka
romkimondani,hogycinikus,devanbenneazis,tehátezegy
nagyonnagyonkülönlegesképesség,hogyvalakiennyiretudjon
anyelvvelbánni,mégispontosmaradjon.

: Ha már említetted Parti Nagyot, 1995-ben voltam nála egy 
hétig egy költőszemináriumon, és nagyon büszkén vittem 
hozzá egy versemet, amiben volt egy csodálatos sor: atomok 
násza a hajnal, selyemszakállú fák csendes orgazmusa. És 
akkor adom elő a nagy költőt. Parti Nagy azt mondja: „Mond-
ja meg, fiatalember, mi az, ami nem az atomok násza?” Leül-

tem, az volt. Gondoljuk végig ezt az 
egészet elölről. Szóval igen.

: Nagytalálkozáslehetett.

: Nagy. Utána még pár napig jár-
tam hozzá, és jobbnál jobb kérdése-
ket tett föl. De tényleg, mi az, ami 
nem az atomok násza? 

: No,akkorfolytassukmásikfőmű
veddel,főművetekkel,aSpanyolnátha
folyóirattal,amicsakonlinejelenik
meg,tehátpapírváltozatasohanem
volt,ésgondolom,nemislesz.Megnéz
tem,deszeretném,hatebeszélnélarról,
miértis Spanyolnátha,ésegyáltalán
hogyjutottatokelodáig–nyilvánezis
egyfolyamategyikstációja–,hogyezt
alapotelkellindítani,akkor,amikor
mégnemvoltolyandivatosazonline
felületekelőállítása.Tisimánúttörői
voltatokennekafolyamatnak.

: Igen, a kétezres évek elejéről van 
szó, amikor megfogalmazódott ben-
nem, említettem már ezt a szót, hogy 
főhajtás. Itt Kaffka Margit jött be 
nagyon a képbe, Kaffka Margit mis-
kolcisága, sorsa, ő spanyolnáthában 
hunyt el. És persze már alapításakor 
arra vártunk, hogy eljöjjön az idei év, 
amikor Kaffka Margit száz éve hunyt 
el spanyolnáthában, ugye, 1918-ban 
pusztított ez a világméretű járvány, 
ami elvitte őt az édes kicsi fiával 
együtt. De ha az impresszumunkat 
megnézitek, ami 2004 óta ebből a 
szempontból változatlan, akkor 
onnan tudjátok meg, hogy Schielét, 
Apollinaire-t, Rostand-t szintén a spa-
nyolnátha áldozatai között tudhatjuk. 
Tehát megint egy főhajtás.

A lappal megint arról van szó, hogy valami újat letenni az 
asztalra, ami akkor még nem volt. 2004-ben alapítottam a 
Spanyolnáthát, gyakorlatilag a legelső kimondottan inter-
netre, online felületre fejlesztett művészeti folyóiratot, ami 
abból a szempontból mind a mai napig konzervatív is, hogy 
a nyomtatott folyóirat felületét, tematikáját, készítési módját 
képezi le az internetre. Ha megnyitjátok, van neki az egyik 
oldalon egy hasáb a tartalomjegyzékkel, a másik oldalon 
pedig soroljuk a műveket. Tehát nem igazán terheljük min-
denféle hókuszpókusz hóbelevanccal az olvasót, de kihasz-
náljuk azt, hogy az interneten van, és olyan tartalmakat is 
közlünk, amelyeket nyomtatott felületen technikailag kivi-
telezhetetlen lenne.

: Mondjilyeneket.

: Vizuális költészet. Tehát videóversek, performance-
dokumentációk. Amíg egy folyóirat, egy nyomtatott folyó-
irat repertóriumot képes összeállítani évenként vagy akár-
hány évenként nyomtatott formában, addig mi a dolgainkat 
összekötjük, és ez a laza hálózat nemcsak azt jelenti, hogy 
valakinek rákeresünk a nevére, és akkor kiadja, hogy a lap-
ban hol szerepel, hanem erre projektek épülnek: elkezdődik 
egy szöveg, amelyben megvannak bizonyos szavak, el van-
nak látva olyan indulatokkal, amelyeket más művekben 
vezet le, mondjuk, más színű, és akkor arra rá lehet kattin-
tani, de ez se kimondottan konkrét, más művekben folytató-
dik. Onnan vissza lehet jutni egyikből a másikba, olyan 
elágazásokat készít ez a hiperspan nevezetű projektünk pél-
dául; egy évben legalább egyszer-kétszer egy-egy ilyen pro-
jektet megcsinálunk a lapban. Vétek lenne nem kihasználni 
azt a lehetőséget, hogy a lap interneten van.

: Hogyankészültechnikailagegyegyszám?

: Ugyanúgy jó előre, mint egy jó nyomtatott folyóirat. 
Éves lapszámtervünk van, ahol előre el vannak döntve dol-
gok, az idén az előbb említett évforduló miatt sokat fogunk 
Kaffka Margitra emlékezni, s nem fogjuk sem Schielét, sem 
Apollinaire-t, sem Rostand-t annyira elhanyagolni, hogy ne 
essen róluk szó, akár képzőművészeti, akár irodalmi blok-
kokban fognak előfordulni. Tehát előre dolgozunk, úgy 
gyűjtjük az anyagokat, tematikus anyagokat, ugyanakkor 

nyitottak is vagyunk, például a szép-
írás rovatunk, lehet azt mondani, 
hogy postaládából szerkesztett, oda 
nem kért anyagokból érkeznek be 
többnyire alkotások. A kollégáim, 
Berka Attila és Székelyhidi Zsolt fog-
lalkoznak a fiatalokkal, pályakez-
dőkkel, amellett, hogy ők is blokko-
kat szerkesztenek.

: Amikorelkezdtétek,hogyankellett
errenekedfölkészülni,milyentudásod
volt,milyenelképzelésedarra,hogyan
kellkinéznieegyilyenlapnak?

: Mint minden jó szakmát, közben 
tanulja meg az ember. Én azt mon-
dom, senki nincs fölvértezve azzal a 
tudással, ami bármilyen szakma, 
hogy úgy mondjam, jó ellátásához 
kell. Tehát folyamatos a tanulás a mai 
napig. Szerintem én vagyok a Spanyol
nátha egyik legnagyobb ellensége 
azzal, hogy borzasztóan idegesít, fizi-
kailag mind a mai napig nem tudom, 
hogy a lap hol van. Nem tudok oda-
menni hozzá és megnézni, hogy ez a 
példánya hol van. Nagyon idegesít 
továbbá az, hogy napról napra meg-
van-e, ezért mindig meg kell néznem. 
Ezen nem tudok túlnőni, nem múlik 
el nap, hogy ne nézzem meg, meg-
van-e. Nem tudom, hogy hol van, és 
mindig le kell ellenőrizzem. Ez nem 
az internet gyerekbetegsége, ez az én 
fóbiám. Én ezt szeretem, ami itt van. 
(KezébeveszegyVáradot.) 

: Akkormiértcsinálodazt?

: Mert olyat kell csinálni.

: Amitnemszeretsz.
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: Szeretem. Nem azt mondom, hogy nem szeretem. Az, hogy 
ezt szeretem, nem zárja ki, hogy azt ne szeressem. Olyat kell 
csinálni, amit más úgy még nem csinált. Találd ki, csináld 
meg, aztán lehet, hogy még követőid is lesznek, különben mi 
értelme van. Találd ki az interneten is, hogyan lehet izgalma-
san olyan lapszámokat összerakni, amiket szinte könyvként 
lehet kezelni. Persze gyengítsd meg azzal, hogy egyes projekt je-
iből még könyveket is adsz ki. Vannak projektkönyvek. Példá-
ul ha van egy jó blokkunk, ami, mondjuk, Czóbel Minka halá-
lának hetvenedik évfordulójára készült, vagy Kassák születé-
sének akárhányadikára, kiadunk kis projektkönyveket. Ezek 
idegesítően szépek. Vannak ilyen magánmániáink. A Spanyol
náthát is olyan izgalmassá tesszük, hogy egy jó számnak 
legyen könyvszaga. Ha olajfestményt közlünk hármat egymás 
után, akkor érezzük már azt, hogy azt a vásznat mikor kenték 
le. Vagy: tudunk-e hozzátenni valami olyasmit, ami miatt érez-
hető, hogy létezik, nem csak monitorról szüremlik le.

: Többszörhasználtadaztaszót,hogyfőhajtás.Ismerveate
írásaidat,énennekiskettősértelméthallom–akkoris,mikor
tégedhallakeztkimondani.Tehátegyrésztfőhajtás,fejethaj
tunkvalamielőtt,egynagyságelőtt,valakielőtt,akittisztelünk.
Amásikértelmeszámomraaz,hogyvalaminekafőhajtása,egy
ideodakódorgógyökérnekafőhajtása.Jólértem,hogyminda
kettőtbeleértedebbeaszóba?

: Nagyon jól érted, mert, ugye, ahány növény, annyiféle 
főhajtás. Persze tudjuk, hogy a dió miért nem akar hasonlí-
tani az eperfára. Tudjuk, hogy a dió megy lefelé, de az eperfa 
meg bolond, az szerteszét, azt megfogod és kihúzod. Melyik-
nek van igaza? Az egyik ezt találta ki a túlélésre, a másik 
azt. A Spanyolnátha azt, hogy neki be kell kapcsolódnia egy 
jó értelemben vett irodalmi, művészeti hagyományba, 
amire folyamatosan a kor szellemében, ízlésesen, izgalma-
san reflektálnia kell, különben csak úgy elvan a saját maga 
levében, a saját főhajtásaival. És nézzük meg, kinek higy-
gyünk, kell-e a szőlőt locsolni, vagy nem kell. Egyik ember 
azt mondja: a szőlőt sose locsold, fiam, mert kirothad, úgyse 
ér le a víz a gyökerig. A másik azt mondja: minden évben 
meg kell locsolni. Van ilyen is, meg olyan is.

: Nórávalegyüttkészítitekalapot.Nagyonhülyeszó,de
mégismegkérdezem,milyenamunkamegosztásköztetek?

: ő dolgozik, én nézem. Nóra, 
milyen? Válaszolj.

Vass	Nóra	(l): Nem egészen így van. 
Csak időnként. Attól függ, milyen 
munkafolyamatról van szó.

: Időnkéntteisnézed.

l: Igen.

: Legalábbisazéntapasztalatomsze
rint,denemcsakasajáttapasztalatom
rólakarokbeszélni,hanemamitlátoka
világban:ezegyéletveszélyeshelyzet,
mertezekrerászoktakmenniakárkap
csolatokis.

: ó, nem. Nekünk már annyi min-
denre rá kellett volna menjen. A Spa
nyolnátha az utolsó utáni lenne a sor-
ban. Nóra, amellett, hogy ellátja azo-
kat a feladatokat, egyébként szeretet-
tel és tisztességgel, a pályázatolás mel-
lett nekem iszonyatos szerencsém van 
abban, hogy kreatív. Szerkesztőként is 
tudom alkalmazni. Például a legutób-
bi három hangos könyv nek az anya-
gát – a Könyvhétre jelennek meg hiva-
talosan – ő szerkesztette. Csinál mást 
is, a lapba is, blokkokat készít, neki is 
vannak mániái.

: Úgylátom,afiad,Leventeisegyre
inkább…

: …ő sokat segít fotóban, videóban. 
Hál’ istennek sokat. És amellett a 
budapesti kollégák, Székelyhidi Zsolt, 
Berka Attila.

: Említettük,hogya Spanyolnátha 
kizárólagonlineérhetőel.Viszontelég

régótakönyvkiadókéntisműködik.Csaknemharminckönyvet
számláltammeg,ennyitadtatokkiazéveksorán.Nagyonfurcsa
ezahelyzet,teisazelőbbmegsimogattadakönyveket,mintha
aztérzékeltettedvolna,hogyazazigazi.Miértkezdtetekel
könyvkiadássalfoglalkozni?

: Nagyon szerettük volna…

: Veszélyesvállalkozás.

: …a fogás lehetőségét megadni. Olyan projekteket készíte-
ni, amiket előbb kimondottan a netre, és utána könyvben. 
Itt van nálad a Húszimádók? Miért kezdünk el könyvet csi-
nálni? Megmutatom. Hernádkakon van a kertfesztivál. 
Mindig közlünk fotódokumentációkat. Nagyon jól elvannak 
ott azok a fotódokumentációk. Hogy lehet ezt megspékelni 
úgy, hogy ebből csinálok egy könyvet, és nyolc-tíz fesztivál 
anyagából egy társasági, kávéházi könyvet: jaj, én is ott 
vagyok ezen a képen, profi fotósok csinálják; milyen szöve-
geket tegyünk bele? Amik a lapban megjelentek? Lópikulát. 
Kérünk mindenkitől húsz szót, mert Húszimádók, plusz a 
Kertfesztivál, plusz a Spanyolnátha, ami Hernádkakon a 
Spanyolnátha Kertfesztiválról jut eszébe, írjon húsz szót, ne 
egyszerű szót, alkosson szót. Ne olyanokat, hogy szép az ég. 
Írjon olyanokat, hogy barátleső pincepalack. Hát így. Ezért 
kezdtünk el könyvet csinálni, hogy még ahhoz az internetes 
élményhez, amit egyébként a Spanyolnátha tud hozzáadni, 
ezek a húsz-szavak a Spanyolnáthában, képzeljétek el, mek-
korát pazaroltunk, soha nem jelentek meg, tehát nem alkal-
maztuk vissza a lapra. Pazarlás ez? Hát fel lehet úgy is fogni, 
hogy igen. Mert egyébként tele tudtunk volna tömni vele 
három lapszámot. De valami olyat, amit csak itt tudsz meg-
csinálni. Nem haknizol vele, hanem csinálsz egy poént, egy 
geget, de az legyen emlékezetes. Ezért csináltam. És külön-
bözik is a laptól. Mert ezt a lapban nem fogod tudni. Viszont 
olyan tekintélyes a névsor, a magyar képzőművészeti élet, 
költészet ott van benne a saját húsz szavával.

: Igényeskönyveketadtokkiillusztrációkkal.Nem,nem,visz
szaszívtam,nemillusztráció.Képanyag.Hogyantudjátokfinan
szírozni?Azérteztfenntartaninemegyszerűdolog.

: Nóra!?

l: Természetesen pályázatokból. A 
könyvkiadás a mi esetünkben pláne 
nem egy olyan dolog, ami bármilyen 
profitot termelne, sőt. Úgyhogy csak 
akkor tudunk könyveket készíteni, 
ha pályázaton nyerünk, bár vannak 
kivételek. A projektművek nem fel-
tétlenül pályázatos finanszírozású 
könyvek, sőt talán egy sincs közöt-
tük, ami pályázatos.

: Végülegyérdekesdologról,szeret
ném,habeszélnél.Aztolvastamvalahol
tőled,hogyteneveketadszakönyveid
nek.Errőlbeszéljkicsit,merteznagyon
érdekel.Egykönyvnekvancíme.Miaz,
hogytenevetadszneki?Ésmiért?

: Mikor tanítottam, kis elsőseim, 
másodikosaim voltak. Borzasztóan 
zavart, hogy a nevüket nem tudom 
gyorsan megjegyezni, mert ezek 
bújósak és aranyosak, és meg kell 
tanítani őket arra is, hogy nyugod-
tan tudjanak hat percet ülni, és mon-
dani kell nekik, hogy jól csinálják. 
Két-három nap. És nem a saját nevü-
kön, hanem én kitaláltam nekik 
valamit, amiről eszembe jutnak. 
Sose árulnám el nekik. Fenn vannak 
a Facebookon, Amerikában, itt meg 
ott, nem árulnám el, hogy melyiket 
hogy hívtam a mai napig. Senkinek 
nem árulom el, hogy miről jutott 
eszembe, hogy ő majd az Emese, ő 
majd a Rózsika, ő majd a Viktória. 
Volt egy módszerem. Akkor találtam 
ki, hogyha élőket, életteleneket gyor-
san tudok nevezni a magam nyelvé-
ben, a magam gondolatával, egy szín-
nel, egy számmal, egy akármilyen 
összefüggéssel, amiről majd eszembe 
jut az igazi énje, az igazi könyve, 
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akkor én nyerő leszek. Hát ezt alkalmazom azóta is. Nagyon 
szeretem, hogyha a könyveim nevét magam találom ki, 
melyik milyen.

: AJózsefAttilakötetnekmianeve?

: Unszimpatikus számomra az a magatartás, mikor vala-
ki azt mondja, hogy a nyelv számára korlát. Menjen tesi-
tanárnak vagy mit tudom én. Hát hogy lehet így? Nem tud 
írni, mert nem tudja magát kifejezni. Na, hát én nem tud-
tam megjegyezni a neveket, találjak ki valami kézzelfogha-
tót, színt, szagot, illatot, kössem össze vele, valamelyiknek 
csak az anyukája jut eszembe, van, akinek a csúnya nagy-
mamája, van, akinek a lábszaga. De sikerült két-három nap 
alatt ezen a problémán túljutni. Ma, amikor a könyveimről 
névileg beszélnem kell, és ezek nem kerek nevek, nem, ezek 
akár szókapcsolatok vagy félmondatok, ezekkel társulok 
hozzájuk. Mindegyik kötet egy kerek egész, lezárt. Nem tud-
tam soha egyszerre két könyvön dolgozni. És nem is tudtam 
egyszerre soha két grafikán dolgozni. Egy probléma foglal-
koztatott, hogy azt csináljam. 

: Megismétlem,aJózsefAttilakötetethogynevezed,mia
neve?VagyaRadnótinak?Merdkimondani,hanincsisneve.

: Nem nevük van. A szerzés, ahonnan valók. ó, most 
lelkifurdák jönnek belém, mert van egy olyan József Atti-
la-könyvem, egyszer művelődési házban dolgoztam, nem 

vittem vissza a könyvtárba, és az a 
kedvenc József Attila-könyvem. 
Vékony, nagyon vékony. Bibliapapí-
ron van. Nem vittem vissza éppen 
ezért. Tehát a szerzés helye például. 
Most példaképp: kértem Lacitól a 
szerkesztőségben, hogy adjon már 
Egyvárosregényét, mert mindig, 
minden évben odaadom valakinek. 
Ahhoz a könyvhöz például úgy kötő-
döm, nekem ez mániám, minden 
évben meg kell hallgatnom a 
hangoskönyvet is, vagy el kell olvas-
nom, vagy Kern András hangján 
meghallgatnom. Köszönhető neked 
is, hogy elkalauzoltál ilyen helyek-
re. De én ezeket a könyveket oda-
ajándékozom, és akkor már nem is 
merek nekik nevet adni, olyan, mint 
a kismacskák, inkább nem nevezem 
el, mert lehet, három hónap múlva 
már eltűnik.

Elhangzott2018.április13án,azIllyés
GyulaKönyvesboltban.

AszövegetTóth Hajnal átirata
alapján Szűcs Lászlószerkesztette.

Porsátoromlerontatik,éselmegytőlem,mint
apásztorhajléka!Összehajtám,mint
a takács,életemet;hiszenlevágottafonalról
engem;reggeltőlestigvégzeszvelem!

Ésaiásprófétakönyve38.fejezet12.vers

Gyászoló család és gyülekezet, kedves barátaim! Egy imád-
ságból olvastam fel részletet, melyet Ezékiás király írt, aki 
mert rég nem törődött magával, nagyon beteg lett. Egyszer 
aztán kénytelen észrevenni, hogy élete törékeny testéhez 
van kapcsolva.

Milyen végtelenül őszinte szavak ezek. Egy nagybeteg, halá-
lának közelségét érző ember mi mást mondhatna, mint 
hogy az életének sátora elbontatik, mint azoké, akik nyájai-
kat legeltetve csak rövid időre állítják fel, hiszen hamarosan 
továbbállnak. Életének vége van, mint egy kész, megszőtt 
kendőnek, amit a takács összeteker, miután elvágja a fona-
lat. Egyszerű, de mégis megkapó hasonlatok! Ilyen az éle-
tünk.

Az imádkozó király kegyelmet kapott, mert ahol Isten cse-
lekszik, ott semmi sem lehetetlen. Mert a rosszból is jó jöhet 
ki. Ezékiás király testi megépüléséről van itt szó, de ugyan-
ilyen megrázóan szép az is, amikor egy lélek gyógyul meg. 
Amikor valaki megértette az életét.

Ésaiás az ő könyvében leginkább jövendöléseket, látomáso-
kat, ítélethirdetéseket jegyzett fel, de e részben kivételesen a 
királyával kapcsolatos történeteket.

Felidézhetjük mi is az életünket, felidézhetjük Fábián Sán-
dor orvos-költő életét is, aki Nagyszalontán egy ötgyerme-
kes családnak a legidősebbjeként született, édesapja, az 
„Apuka” férfiszabó, Imre öccse úgyszintén költő. Orvosnak 

Farkas Antal

Aki elszakítja és újraköti 
életünk fonalát*

tanul. Bányaorvos Sarmaságon, 
üzemorvos Nagyváradon. Két házas-
ságából fia, lánya születik. Közben 
versírásra adja fejét. Tíz kötete jelent 
meg. Méltatója, Szilágyi Domokos 
írja: „költői minőségében is letette az 
orvosi esküt.” Felidézhetjük bárkinek 
is az életét, de hogy kik vagyunk, iga-
zából arról sokkal inkább az árulko-
dik, hogyan látjuk, értékeljük, 
hogyan éljük meg az életünket. Mert 
nem az fontos, hogy mi mit tudunk, 
hanem az, hogy mit tud rólunk az 
Isten.

Ahogyan Nagyszalonta híres szülött-
jének, Arany Jánosnak, úgy Fábián 
Sándornak is megvoltak a maga 
„őszikéi”, ezek az Arsbrevisvitaidem 
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*  Elhangzott Nagyváradon, a költő temetésén, a Rulikowski temető 
Steinberger kápolnájában, 2018. június 20-án.

Farkas Antal költő,	lelki-
pásztor	(Érszakácsi,	
1956).	A	kolozsvári	Pro-
testáns	Teológiai	Főisko-
lán	végzett	1983-ban.	
Több	vidéki	gyülekezet	
után	jelenleg	a	várad-
velencei	református	egy-
házközség	parókus	lelké-
sze.	Tagja	volt	az	Ady	
Endre	Irodalmi	Körnek.	
Önálló	kötete:	Ringen	
kívül	ősz	van	(Literátor,	
1997).
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című kötetében jelentek meg. Ezekből mint mozaikkockák-
ból próbáltam értelmezni Sándor lelkiéletét. Nagyon őszin-
tének tűnnek, a sajátos „fábiáni” önkritikával, öniróniával 
fűszerezve. Ahogyan írja Nemtudtammagam című versében 
is: „Verseimföléírtákanevem./Nemigaz,nemígyhívnak./Az
anevem,hogyéltem./báreztseírjátokletöbbé.”

Valamit el kell áruljak: az Igét, melyet felolvastam Fábián 
Sándor koporsója mellett, nem véletlenszerűen választot-
tam. Annát, Sándor földi társát, feleségét kérdeztem meg, 
tud-e egy olyan igéről, mely közel állott Sándorhoz. S akkor 
ő az egyik versére gondolt, a Csonkaszonett címűre, melyben 
ez az ésaiási igevers található. Idéznék belőle: „…Hiszenlevá
gottafonalrólengem…”(Ézsaiáskönyve38,12)./…Mertnemmin
denkiaggkorbanöreg./Vannakhatvanhetvenesvének./Svan,
kiszámlálmajdnemszázévet/ésújruhátszövet!//Jaj,milyen
gyarlóészazemberi!/ÖregenfedezemfelIstent…/Hogymég
párévetkérjekittlent?!”

Visszatérve a bibliai történetből vett igeversre: Ezékiás meg-
gyógyul. Másfél évtizedet kap még a földi létre. Még az 
árnyék is visszatért Akház napóráján tíz fokkal, jelezve, 
hogy ahol Isten működik, ott semmi sem lehetetlen. Pedig 
tudjuk, a napórát nem lehet visszaállítani. Most mégis csoda 
történik. Isten megmutatja, hogy fölötte áll mindennek.

Visszatérek az idézett Fábián-versszak egyik sorára: „Hogy
mégpárévetkérjekittlent?!” Nem tudom, mikor írta Sándor e 
verset, de az bizonyos, hogy Isten ezékiási időajándékban 
részesítette.

Ezékiás, miután meggyógyul, imádságot ír. Furcsa, hogy 
valaki akkor döbben rá az élet értékére, amikor megérinti a 
mulandóság. Azt írja Fábián:„mertromlottvázmáratestem” 
(Csakgyűrődés), de ebben a felismerésben van egy pozitív 
látásmód is, melyet egy másik versében így fogalmaz meg: 
„Úralkottalényekisperszekopnak,/ámcéljavan–mivélesz
nek–apornak.”(Hamisértelem).

Ezékiás király eljut odáig, hogy bűnvallást tesz. Fábián Sán-
dor is ezt teszi, mikor e sorokat veti papírra:„Hátőszintén,
Istenem:azvagyok,/akitTetudsz,azénközpontú./Énsándor,
énvilágvég,…Smost,hogyakarok/dalolniHozzád,bizonnyal

falstorkú./NyitottKékAjtótmég
reméljek?/Csakrációmpusztítsdel,
kérlek!” (ÁhítatnyitottKékAjtóra) 
Nincs ezen semmi szégyellnivaló. 
Azon sem, ahogyan Sándor ír önma-
gáról. Ezékiás királyról azt olvassuk 
e részben, hogy a falnak fordul és 
keservesen sír, mint egy kisgyerek. 
ó, boldog könnyek! Mit mond Jézus a 
Hegyi Beszédben: „Boldogok, akik 
sírnak: mert ők megvigasztaltatnak.” 
(Máté evangéliuma 5,4)

Ezékiás király nemcsak sír, de imád-
kozik is saját magáért. Ebben sincsen 
semmi kivetnivaló. Mert amikor a 
magunk ügyét Isten elé visszük, 
ővele beszéljük meg, akkor épülünk 
a legjobban. Bár igaz, amit Pál apos-
tol ír a Rómabeliekhez írott levél 
8,26-ban: „Mert azt, amit kérnünk 
kell, amint kellene, nem tudjuk; de 
maga a Lélek esedezik miértettünk 
kimondhatatlan fohászkodásokkal.”

Milyen más lenne a világ, ha egymás 
között nem rosszat szólnánk feleba-
rátunkról, hanem ki-ki maga állna 
oda Isten elé, hogy Vele beszélje meg 
életének dolgait. Így többet törődhet-
nénk egymással is. Mert bármennyi-
re is volt a maga módján „különc” 
Fábián Sándor, bánatosan vetette 
papírra, kiírva fájdalmát:„Karcsúlet
temönérzetemben.//barátbástyamár
nincsköröttem.”(Eszkimódi).

Az ember földi életében az egyetlen 
igazán fontos dolog: dicsőíteni Istent. 
Hogy miért vagyunk, mi az értelme? 
A válasz: hogy eljussunk az Istent 
dicsőítő életre. Erre vagyunk teremt-
ve. Kegyelemből van életünk, de ezt 

el kell tudni fogadni. Van, akinek sikerül, van, akinek nem, 
és van, aki megáll félúton. Sándor is próbálkozott:„Istenem,
Jézusom,lássmegottfent!/Nézd,topogok,keresek,/fénytcsiho
lok,igaz,keveset,/nagyféléssel,rettegéssel,hiddel,/ámarégi
nél/többgyertyáshittel”.(Csakegyirányba,Istenem?) Aztán 
megrekedt. Vajon miért? Talán igaz lenne, amit a Csonkaszo
nett utolsó versszakában így fogalmazott meg: „Ravaszmeg
térő,önzésselteli./Ezlennék?ÍtéljTe,Teremtőm./Légyabírám,
neföldimentőm.”Sándor a régi, nagy formátumú agyonolva-
sott Bibliáját néhány évvel ezelőtt végleg letette. Eszünkbe 
juthat Adynak a HiszekhitetlenülIstenben című verse. Hát 
hányféle hit van? Van hitetlen hit is?Pedig ott volt mellette 
Anna, aki nemcsak földi segítő társa, de lelki társa is akart 
lenni, s ezt tanácsolta: „Nyissbibliát,ezakiút!” (Lélekröptetés).

A felolvasott bibliai vers fejezetének a 19. versében azt olvas-
suk: „Ki él, ki él, csak az dicsőít Téged, mint ma én!” Kétszer 
is mondja, hogy aki él, mert aki kettőzötten él, az dicsőíti 
Istent. Aki élete mögött egy másik életet is lát, egy másik 
arcot is, a Jézusét.

Sándor kórházba kerül. Este beviszik mentővel, de a lábán 
megy a kezelőbe. Éjfélre lebénul, elnémul, megnémul. A 
múlt hét szombatján, 16-án volt a 81. születésnapja. Másnap, 
vasárnap este hunyt el. Az őt látogató feleség, Anna beszélt 
hozzá, bizonyságot tévén arról, hogy Jézus Krisztus érte is 
eljött, meghalt és feltámadott. A minden másra már érzéket-
len haldokló költő, csodák csodája, a Jézus név hallatán félig 
kinyitotta a szemét, s aztán örökre lezárta.

Elfogadta Jézust vagy sem? Örök titok marad. Titok, de csak 
előttünk. Mert Isten előtt már nem, aki előtt – hitünk 

reménysége szerint – ott van nem az 
orvos, nem a költő, csak úgy az 
ember, Fábián Sándor. S bár azt írta 
az Isa,isa… című versében:„Krisztu
som,haj,haj,jóltudom,/hogynem
leszekajobbodon” – higgyük, hiszen 
erre jogosít fel a feltámadásban való 
hitünk, hogy Isten Jézusért kegyel-
met gyakorol Fábián Sándorral is. 
Mert igaz bár, hogy Isten „levágta a 
fonalról”, de Jézus Krisztus újraköti 
azt az örök életre.

És még valami. Sarmasági bánya-
doktorkodásával kapcsolatosan idé-
zem, amit Dmitrij Karamazov mond 
Dosztojevszkij regényében: „De élek 
és a bányában minden csákányütés-
nél és minden verítékcseppnél érezni 
fogom, hogy élek. És akkor mi elítél-
tek, ott a föld alatt Szibéria aknáiba 
befalazva egy tragikus himnuszt 
fogunk énekelni Istenünknek a föld 
alól. Akinél van az öröm.”

Ez egy szabadulási élmény himnu-
sza. Legyen számunkra is, A Holnap 
városa, Nagyvárad megfogyatkozott 
költői, írói, művészei számára – a 
még élők számára – jövendő napjain-
kat betöltő Istent dicsőítő himnusz. 
Ámen
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KépekazáprilisiZudorszimpóziumról:aperformance(fent),
a kerekasztalbeszélgetésrésztvevőiéshallgatósága(balra),
Antal balázselőadása(jobbra)
Fotók: Danilics Tibor
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