
Csiki Lász lót tra gi kus ha lá la után he tek kel, a Du na te le ví zi ó ba lát hat tam egy port ré -
film ben. Szil ágyi Ist ván nal, aki egy pa don ül ve, fa lu si kert jé nek fái alatt ar ról vi tat ko -
zik fe le sé gé vel, hogy ér de mes-e még ne kik egy ál ta lán fá kat ül tet ni és ki nek? Gyü mölcs -
fá kat min dig ér de mes ül tet ni, vé li hit ve se, Szil ágyi pe dig a ka me rá ba néz ve töp reng, na
jó, per sze, gyü mölcs fá kat, de hát mi ért és ki nek, is mét li meg só hajt va. Mel let tük úgy ül
Csiki Lász ló, a port ré film lel kes ri por te re, ki lóg va a kép bõl, mint aki már vég kép pen
nincs je len, mint aki már oda át ra ké szül, az el ága zó ös vé nyek kert jé be, és iga zán nem
tud már a nagy kér dés re kon cent rál ni, mint ha már nem ér de kel nék a gyü mölcs fák, no -
ha arany ke zük kel még in te nek ne ki, s a kert meg ej tõ lát vá nya bi zonnyal el kí sé ri! De
hát na gyon ke ve set tu dunk. Er rõl is. Hogy az el me nõ egy ál ta lán mit visz ma gá val oda
túl, visz-e va la mit egy ál ta lán? Mi lesz a test bõl ki röp pe nõ hal ha tat lan lé lek kel és a föl -
di vo nu lá sát be fe je zõ sze mé lyi ség em lé ke i vel? 1970 má ju sá ban, Ko lozs vár ról jö vet,
haj nal ban, a bras sói ál lo má son vár tuk a vo na tun kat, hogy ha za vi gyen a fa lunk ba, a mi
kis vá ro sunk ba, mely vá ros ká val Csiki örök há bo rú it vív ta, mely há bo rúk mi ben lé te és
in ten zi tá sa írá sa i ból is ki ta pint ha tó. Elõ ször a nõi nya kak õt mind ég is meg bo lon dí tó
és fel aj zó vo nu la ta i ról be szélt, ki emel ve fe le sé ge nya ká nak ívét, ak kor ha lá so san sze -
rel mes le he tett a hit ve sé be. Ak kor egyez tünk meg, egy méz ízû haj na lon, Mik száth re -
gé nyét idéz ve – ahol az egyik hõs meg ígé ri ba rát já nak, ha ha ma rabb hal meg, vissza tér,
meg zör ge ti az ab la kot és el mond ja, hogy a má sik mi re is szá mít hat, mi is van ott túl,
van-e és mi lyen a más vi lág? –, hogy mi is meg tesszük maj dan ugyan ezt! Ak kor még na -
gyon fi a ta lok vol tunk, el sem tud tuk vol na kép zel ni azt, hogy egy szer mi is meg öre ge -
dünk és meg ha lunk. Né zem Csiki õsz, sza kál las ar cát, már nincs je len ab ban a kert ben,
ki lóg a kép bõl, már nincs je len, lát ha tó lag ké szül va la mi re, vár va la kit, és én is vá rom,
ok tó ber ele je óta vá rom, hogy je lent ke zik, hogy meg tu dom vég re, amit tud ni sze ret nék!
De nem jön, nem je lent ke zik, no ha az óta egy éj sza ka, egy la pá lyon sé tál va, a hor dó ke -
rék nagy sá gú, vö rös hold ezüs tös, szûrt fé nyé ben mint ha érez tem vol na vég re már a je -
len lét ét! S higgyé tek el, nem fel csi gá zott ér zé ke im ját szot tak ve lem, nem, de az tán fel -
tá madt a szél, a nem is oly tá vo li tó vi ze a part nak csa pó dott, va la hol a fák kö zött 
hu hog ni kez dett egy ha ma ro san va dász ni in du ló ba goly, és a va rázs el il lant. De a re -
mény rõl, hogy vég té re is egy szer je lent kez ni fog, még nem tet tem le. Vá rok. Õ vál to zat -
la nul nem je lent ke zik, de a ha lál ból is üzen, elõt tem a Kán tor La jos fi gyel mes sé gé nek
kö szön he tõ en vég re meg je le nõ el sõ re gé nye, A ha zu gok szi ge te, és új ra szo kat lan erõ -
vel tá mad fel a múlt, s gu rul nak szét az évek já ték koc kái. Ott va gyunk megint a het ve -
nes nyá ron, es te hét fe le csön ge tek be, az Oltról jö vet, még meg van a strand, de az ár -
víz majd el mos sa, majd nem min den nap, le ülünk, ru mot iszunk, ká vét, és ol vas sa el sõ 
re gé nyét, A ha zu gok szi ge tét. Ma is hal lom a hang ját, amint az Ezer egy éj sza ka cí mû 
fe je ze tet ol vas sa, amely nem so ká ra meg je le nik az Utunk ban, hírt ad va La ci ké szü lõ re -
gé nyé rõl. Ol vas sa, de el fá rad, s elém tol ja a gé pelt, ja ví tott la po kat, el vég re te is tudsz
ol vas ni, ka cag, ol vas sad! És én ol va som és ma is ér zem a szo kat lan örö met, ame lyet ez
a re gé nye oko zott, egy sze rû en el va rá zsolt, és ez az öröm fel tá mad ma, negy ven négy
esz ten dõ után is, ami kor vég re nyom ta tás ban is ol vas ha tom, rossz sze mem mel las san,
ész ve szej tõ las sú ság gal a kü lö nös re gényt, Csiki egyik el sõ írá sos há bo rú ját vá ro sá val.
Csikit mind ég is iz gat ta Sep si szent györgy, akár csak egy ide ig en gem. Ezt ír ja egyik val -
lo má sá ban: „Az én fa nyar és sze rel me tes em lé ke im hõ sei is bi zo nyá ra rop pant de rék
em be rek (vol tak): dol goz tak és mind egy re meg pró bál tak be le il lesz ked ni a vál to zó 
vi lág ba. Igaz, annyi ra be le il lesz ked tek, hogy nem is tûnt vál to zás nak sem mi […] Leg -
több jük meg halt. Ke gyet len do log az em lé ke zés. mert nem tu dok iga zán em lé kez ni,
csak ma gam ra. A ma gam rit mu sá hoz, éle té hez mé rem egy hely, egy kö zös ség tör vény -
sze rû en las súbb – tör té nel mi – éle tét, s csak azt, ha tu dom, mi vé let tem ál ta la. Õk csak
se gít ség és anyag. Az sem ment sé gem, hogy sze re tem õket.” A ha zu gok szi ge te a há bo -
rú el sõ vál to za ta, hõ sei Bú gó csi ga, a gé pész, Piki, a szí nész és a her ceg nõ (Csiki el sõ toll
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em lé ke ze tes nõ alak ja, még lesz né hány) ott kö röz nek ma guk kö rül és ki kel ve a könyv
lap ja i ról, át gá zol va az éve ken, el ér nek hoz zánk. Hogy mi ért nem je lent meg La ci el sõ
re gé nye? S utá na mi kor ki ad hat ta vol na, mi ért nem ad ta ki, no ha mind ég hang já ban
vissza fojt ha tat lan sze re lem mel idéz te el sõ re gé nyét, nagy kér dés. Utá na ír hat ta má sik
vélt, ta lá nyos ön élet raj zi (kis)regényét (Cir kusz, avagy bú csú az if jú ság tól) és el sõ re -
mek mû vét (Az asszony, a gyer mek és a fér fi), a há rom kö zel egy pe ri ó dus ban szü le tõ
írás a nyolc va nas évek nagy el be szé lé sei, a Cé da nyúl, az Ádám, Ádám és a Tit kos fegy -
ve rek fe lé mu tat, meg elõ le gez ve bú csú re gé nyét, az Ajak írt. Egy re mél he tõ leg elõbb-utóbb
meg íran dó mo no grá fia szer zõ jé nek fi gyel mé be aján lom a mo tí vu mok kör for gá sát és 
is mét lõ dé sét Csiki ön élet raj zi pró zá já ban! Mert van itt más is, elég, ha csak a Bá bel tor -
nyá ra vagy az ab szurd drá ma fe lé nyi tó, Nagy pa pa lát ni akar ben ne te ket cí mû da rab já ra
gon do lunk, ahol a nagy pa pát ala kí tó hallucinatórikus tö rök fez ben Botka Lász ló ült a to -
ló szék ében, és egy ki ra kat ban élõ pár, Mol nár Gi zel la és egy mást le kö rö zõ  nem ze dé ke -
ink nagy bál vá nya, Visky Ár pád vív ta élet-ha lál har cát, Sep rõ di Kiss At ti la ren de zé sé ben,
a csil lo gó-vil lo gó üveg vi lág ban, a ha zu gok kirakatszigetén… 

Bog dán Lász ló

VISSZA TÉRT KOVÁSZNÁRA
Ami kor a kö zü lünk több mint két év ti ze de el tá vo zott Gazdáné Olosz El lá ra em lé ke -

zünk, olyan mû vész re gon do lunk, aki az al ko tó ere jé nek csúcs pont já ra jut va lé pett át a
csend ka pu ján. Igaz ság ta la nul ko rán, ép pen ak kor tájt, ami kor sok ál do zat ho za tal és fá -
ra do zás árán be gyûj tött tu dás ra épí tett nagy sze rû ter ve ket dé del ge tett ma gá ban, és
ami kor tel jes ere jé vel kel lett vol na nagy össze ge zé se it meg va ló sí ta nia.

A bár mi lyen ok ból is el ár vult élet mû azon ban önál ló élet tel ren del ke zik. Húsz év
nem sok idõ egy mû vé szi ha gya ték fel dol go zá sá nak, fel mu ta tá sá nak és meg is mer te té -
sé nek a fo lya ma tá ban, vi szony lag sok idõ azon ban az em be ri em lé ke zõ ké pes ség szem -
szö gé bõl. Ilye nek va gyunk mi em be rek: fe lej tünk, el mo sód nak ben nünk az em lé kek,
ho má lyo sod nak a ké pek, fa kul nak a szí nek, és az tán ki tör lõd nek be lõ lünk a pil la na tok
szár nyán ér ke zett és pil lan tás nyi után to va lib bent ér zel mek és be nyo má sok is. Ép pen
ezért van örök ké szük sé günk ar ra, hogy új ra meg új ra ke zünk be ve gyünk ré gi köny ve -
ket, új ra meg cso dál juk az egyéb ként is mert tá ja kat, és is mét meg te kint sünk le nyû gö zõ
mû vé szi al ko tá so kat ah hoz, hogy az em lé ke in ket fel fris sít sük.

Gazdáné Olosz El la a sze ren csé sebb mû vé sze ink kö zé tar to zik, hi szen em lé két fér -
je és csa lád ja nem hagy ta el mo sód ni. Jól érez ték azok, akik Olosz El lát és mû vé sze tét
sze ret ték: im már el ér ke zett az ide je an nak, hogy az élet mû meg al ko tá sa so rán és a
kény sze rû le zá rá sa után szü le tett mél ta tá so kat kö tet be fog lal va ad ják a mû vé szet sze re -
tõ kö zön ség ke zé be. Ezért volt ün nep nap szá munk ra en nek a kö tet nek az el ké szül te és
be mu ta tá sa. És egy ben re mek al ka lom ar ra, hogy Gazdáné Olosz El lá ról en nek a mun -
ká nak a tük ré ben is meg em lé kez zünk.

Szo mo rú an hall gat tuk 2012-ben azo kat, akik Olosz El la kovásznai szob rá nak az el -
ké szí té sét pró bál ták meg aka dá lyoz ni. Nem ke ve seb bet ál lí tot tak an nál, hogy a mû vész
nem ér de mel szob rot Kovásznán, hi szen ar ra élet mû vé vel nem szol gált rá. Csat ta nós
vá laszt kap tak a hoz zá nem ér tõk: ezt a kö te tet. Amely be fu tott mû vé szek, ne ves mû -
vé sze ti szak írók és köz is mert iro dal má rok Olosz El la mû vé sze té rõl szó ló írá sa it gyûj ti
egy cso kor ba, még pe dig olyan kép pen, hogy a tel jes mû vé szi élet pá lyát is nagy sze rû en
ki raj zol ja, a kez de ti re mé nyek tõl a vég sõ nagy szen ve dé sig. Em lít sük meg a szer zõk kö -
zül ábé cé sze rin ti sor rend ben a leg is mer teb be ket: Banner Zol tán, Bo ros Ju dit, Far kas
Ár pád, Fá bi án Er nõ, Gaz da Jó zsef, Gaz da Klá ra, Gál Éva Eme se, Ha vas Va lé ria, Hervay
Gi zel la, Jakobovits Már ta és Mik lós, Jánó Mi hály, Józsa T. Ist ván, Ka zin czy Gá bor, Kán -
tor La jos, Köllõ Mar git, Lászlóffy Ala dár és Csa ba, Ma ro si Il di kó, Né meth Jú lia,
Olsefszky Ja ka bos Imo la, Po zsony Fe renc, Sü tõ And rás, Szakolczay La jos, Szat má ri
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El hang zott 2014. jú ni us 1-jén, a Gazdáné Olosz El la-könyv be mu ta tón, a Mi ner va Ala pít vány 
Cs. Gyimesi Éva ter mé ben.



Lász ló, Szekernyés Já nos, Ta más Má ria, Var ga Do mo kos, Var gha Mi hály, Gheorghe Vida,
Vinczeffy Lász ló, Vi ta Zsig mond. 

A fel so rol tak egy be hang zó an ál la pí tot ták meg a mû vész rõl, hogy egye te mes ér té ke -
ket te rem tett, és hogy lá zas mun ká val el töl tött évei so rán úgy öt vöz te a ha gyo mányt a
mo dern nel, az õsi tech ni ká kat a kor sze rû ki fe je zés esz kö ze i vel, hogy gyö ke re sen át ér -
tel mez te ezek vi szo nyát, és tel je sen új, fél re is mer he tet len for ma nyel vet te rem tett. Egy
új vi lá got. 

Le ír tam már ko ráb ban, most meg is mét lem: Gazdáné Olosz El la a ma ga mód ján leg -
újabb ko ri Kõrösi Csoma Sán do runk volt, az zal a kü lönb ség gel, hogy õ vissza tért
Kovásznára, s a ma gá val ho zott kin cset itt dol goz ta fel. Ke le ti és nyu ga ti uta zá sai so rán
fel is mer te, hogy mi ma gya rok leg alább annyi ra tar to zunk Ke let hez, amennyi re a Nyu -
gat hoz kö tõ dünk. Ami kor a Gazdáné Olosz El la mun ká it az em ber kö ze lebb rõl szem -
ügy re ve szi, rá döb ben ar ra is, hogy ez a tö ré keny asszony, aki a né pét a szö võ szé ké vel
szol gál ta és ta ní tot ta helyt ál lás ra, ar ra a kér dés re is meg sej tet te a he lyes vá laszt, hogy
va ló já ban me lyik vi lág rész hez kö tõ dünk erõ sebb kö te lé kek kel. 

A kö tet a mû vész élet raj zá val, az oevre-katalógusával, a mun ká i ról írt mél ta tá sok
tel jes ség re tö rek võ lajst ro má val, írá sa i nak és köny ve i nek bib li og rá fi á já val is szol gál.
Ke reszt met szet ét ad ja an nak az al ko tói pá lyá nak, ame lyet Olosz El la be járt. Lap ja in egy
olyan mû vész port ré ja raj zo ló dik ki, aki pon to san tud ta: csak az a mû vé szet vá lik
könnyen be fo gad ha tó vá, ért he tõ vé és ér tel mez he tõ vé, ame lyet az al ko tó szi lárd alap ra
he lye zett, uni ver zá lis ér vé nyû mér ték sze rint ké szí tett, s ame lyet a leg tisz tább, be -
szennye zet len for rás ih le tett. Az ek kép pen ér lelt, ki kín ló dott és hosszú idõ kön át for -
mált mû vé szi gon do lat az, amely min den fé le fö lös le ges elem tõl meg sza ba dult, le tisz -
tult, és amely ek kép pen lé nyeg re tö rõ, vi lá gos üze net meg fo gal ma zó já vá, vég sõ so ron
te hát ön ma gá ban egye te mes ér ték hor do zó já vá vált.

Szak em be rek és a mû vész ál tal meg ih le tett szép írók tol lá ból ol vas ha tunk a kö tet -
ben ér té ke lé se ket. Így vagy úgy, va la mennyi azt fe je zi ki, hogy a mû vész szõ nye gei, kár -
pit jai, ikatjai olyan vi lá got fed nek fel elõt tünk, amely rõl a szem lé lõ már az el sõ pil lan -
tás ra meg ér zi: al ko tó juk igaz és tisz ta for rás ból me rí tett, és bir to ká ban volt mind azok -
nak a mes ter ség be li és mû vé sze ti is me re tek nek, il let ve mû vé szi és szak mai fo gá sok -
nak, ame lyek se gít sé gé vel üze ne tét új ra és új ra meg fo gal maz hat ta. Ez az üze net pe dig
Gazdáné Olosz El la ese té ben rend kí vül egy sze rû és pro fán mó don, sza vak ba önt ve, kö -
rül be lül így hang zik: Ke let rõl hoz tunk ma gunk kal és meg õriz tünk sok-sok ge ne rá ci ón
ke resz tül egy olyan le tisz tult mû vé sze tet, ame lyet büsz kén vál lal ha tunk, s amely nek
mo tí vu ma it nyu god tan, a té ve dés ve szé lye nél kül új ra te remt het jük. Ezt az örök sé get
pe dig – akár a Nyu gat vér ke rin gé sé be be kap cso lód va, és ab ból táp lál koz va is – kö te les -
sé günk to vább fej lesz te nünk, csi szol nunk, tö ké le te sí te nünk, és to vább ad nunk.

Nem volt új ez a gon do lat, Olosz El la elõtt má sok is el za rán do kol tak a tisz ta õsi for -
rás hoz, hogy on nan me rít se nek. A ze né ben Bar tók Bé la és Ko dály Zol tán, az épí té szet -
ben Kós Kár oly, a szob rá szat ban Szervátiusz Je nõ, az öt vös mû vé szet ben Fuhrmann
Kár oly is meg tet ték ezt az utat, és úgy te rem tet ték új ra az õsi mo tí vu mok ra épü lõ mû -
vé szi vi lá gun kat, hogy az bár vi lá gos nem ze ti vo ná so kat tar tal ma zott, még sem esett a
pusz ta is mét lés ár nyé ká ba, ha nem egy szer re ha tott új sze rû nek, iz gal mas nak, ér de kes -
nek, vál to za tos nak és egyé ni nek, s a szem lé lõ szá má ra ugyan ak kor ösz tön sze rû en is -
me rõs nek is. Nyo muk ban jár va és nagy ki te kin tés bir to ká ban, Gazdáné Olosz El la
olyan mû vé szi vi lá got te rem tett, amely a né zõ ben el sõ sor ban egy sze rû sé gé vel és tisz -
ta sá gá val vál tott ki döb be ne tet, in dí tott el gon do la to kat.

El mé lyí tett tár gyi is me ret kel lett eh hez, ame lyet Gazdáné Olosz El la Er dély ben,
majd nyu ga ti és ke le ti út jai so rán sze dett össze, s ame lyet a ter ve zés és a szö vés hosszú
órá in át ér lelt, fi no mí tott, ala kí tott, ál mo dott to vább. A tár gyi is me re tek mel lett azon -
ban a kü lön fé le tech ni kák, szak mai fo gá sok és tit kok ura lá sa is rend kí vül fon tos volt.
De az áhí tott ha tás el éré sé hez kel lett még va la mi: a be ha tó esz té ti kai fel ké szült ség, az
ala pos mû vé sze ti is me ret anyag, az ará nyok, a for mák, a vo na lak, a szí nek, az ár nya la -
tok egyen kén ti és össze tett ha tá sa i nak ma ga biz tos bir tok lá sa. Mind ezek se gít sé gé vel si -
ke rült ne ki a szö võ szé ken ké szü lõ, de tel jes egé szé ben csak el ké szü lé se után lát ha tó
mun kát ki lép tet ni a sík ból, és fe lü le te i bõl olyan tér ha tá so kat és rit mu so kat ki csi kar ni,
ame lyek a né zõt le nyû gö zik. És va ló ban: szín ke ze lé se és for ma vi lá ga ál tal Olosz El la

toll

71



olyan bel sõ egyen súlyt va rá zsolt a mun ká i ba, hogy azok leg fõbb kép pen bel sõ bé két és
csön det su gall nak, s a bi zo nyos ság ere jé vel hat nak ránk. 

Ez a bi zo nyos ság ér zõ dik azok ból az ele mek bõl is, ame lye ket hasz nált, s ame lye ket
szin tén nem a vé let len re tá masz kod va vá lasz tott ki. Vissza nyúlt ugyan õ is, akár csak a
töb bi em lí tett mû vész, az õsi mo tí vu ma ink hoz – az élet fá hoz, a Nap hoz, a Hold hoz, a
szar vas hoz, a ma dár hoz –, fog lal koz tat ták olyan alap ele mek, mint a tûz, a víz, a föld,
az ég, de szin tén pá lya tár sa i hoz ha son ló an, azo kat szi go rú an az esz té ti ka ál tal meg kí -
vánt tör vé nyek nek alá ren del ve al kal maz ta. Úgy, hogy a vég ered mény az arány tan leg -
szi go rúbb kö ve tel mé nye i nek meg fe lel jen, s hogy összes sé gé ben az al ko tás az egye te -
mes mér ték sze rint ugyan, de még is új har mó ni át tük röz zön. 

Nem té vesz tet te szem elõl azt a cél ki tû zést sem, hogy a né hol szob rá szi, más hol op
artos három-dimenzionalitást ki egé szít se, s hogy ahol csak te het te, ott a ne gye di ken, az
idõ ten ge lyén is úgy játsszon, mint mes ter he ge dûs a Stradivariusán. Vég te len te re ken
át csor gó vég te len idõt szõtt be le a mun ká i ba, mi köz ben bi zo nyá ra érez te, hogy a sors
ál tal szá má ra szûk mar kú an ki mért idõ ke gyet le nül vé ges. 

Mun ká i ból ki vi lág lik, hogy ki vá ló arány ér zé két, ki egyen sú lyo zott kro ma ti kai ké -
pes sé gét, le tisz tult for ma vi lá gát, tech ni kai kész sé gét és tu dá sát, egész mû vé szi fi lo zó -
fi á ját nem pusz tán a de ko ra ti vi tás szol gá la tá ba kí ván ta ál lí ta ni, ha nem – ér te lem sze rû -
en – el sõ sor ban az alap ve tõ sors kér dé sek meg vá la szo lá sa fog lal koz tat ta. Szí nen és for -
mán túl – az ere det, az élet, a fej lõ dés, az ér zés, a ha lál. A hon nan jö vünk, és a mer re
me gyünk kér dé sek re meg fo gal maz ha tó vá la szok. S ami köz tük fe szül: a csend. És an -
nak az ál lan dó új ra ér tel me zé se.

Nem két sé ges: a mér leg ké szí tés ide jén, a meg tett út ra vissza te kint ve Gazdáné Olosz
El la csak is ar ra a vég kö vet kez te tés re jut ha tott, hogy mind ezt ki zá ró lag így sza bad meg -
ten ni, s hogy a le ír ha tat lan erõ fe szí tés, ez az egész nagy és drá mai mû vé szi ka land,
Kovásznán, a vi lág vé gén – avagy Nyu gat és Ke let kö zött, fél úton, a vi lág kö ze pén? –
szá má ra egy aránt ér de mes nek és ered mé nyes nek bi zo nyult.

Mert a he lyes, iga zi mér ték sze rin ti ér té ket ho zott lét re, uni ver zá li san ér tel mez he -
tõt. Ez a leg több, amit mû vész rõl el mon da ni le het, ga ran ci á ja ez a ha gya té ka fenn ma -
ra dá sá nak és meg be csü lé sé nek, s ez egy ben a leg na gyobb di csé ret, ame lyet mû vé sze -
té rõl ma is el mond ha tunk. Akár azok nak is, akik ezt fel fog ni nem ké pe sek.

Ezért aján lom ma jó szív vel ezt a köny vet. Jó val gaz da gab bak lesz nek, ha el ol vas -
sák. És meg erõ söd nek Olosz El la pél dá já tól, és vi gasz ta lást nyer nek. Gra tu lá lok Gaz da
Jó zsef nek – Olosz El la félsz ár nyá nak, aho gyan a kö tet ben kö zölt le ve lé ben Sü tõ And -
rás ne vez te õt – a kö tet össze ál lí tá sá ért, a ki adó nak és a nyom dá nak a szép mun ká ért. 

Ti bo ri Sza bó Zol tán
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