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A korhadt móló sehova se vezet
Csendben behunyod szomorú szemedet
Mert körös–körül egyhangú szürkeség
És egybeolvad víztükörrel az ég
Hol sűrű ködben enyészik, ami él
És pusztulásra ítélt az, aki fél
Talán sose lesz már
Üde tavasz és nyár
Most testünk-lelkünk becsomagoljuk
Szoros pólyában örökre megóvjuk
A szélfúvástól, fájdalomtól, vágytól
Rossz betegségtől, félelmes haláltól
Hogy átvészeljük, öntudatlan csendben...
Az élet zajlik, messze, idegenben.
A korhadt móló sehova se vezet
Nyissad ki lassan szomorú szemedet.
Budapest, 2021 január.
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SZABADON
Orsóként forgok önmagamban
Spirálként felnövő falakban
A semmi házát építem
Magam halálnak készítem
Eltépődöm a rácsoktól
Az áldástól, az átoktól
(Míg testet ölt a véges forma
Porrá omlik önmagam szobra)
Hajam sötétjét elvetem
Ajándékba adom szemem
Nem – nem – nem – mondom boldogan
Most a lét rajtam átrohan
Dombok, bozótok, folyók, házak
És nem gyalázat az alázat
Csak az igéket akarom
A nemsejtettet csupaszon
Jelző nélkül a jelzett szót
Képzelet helyett a valót
Félkör helyett a négyzetet
Csönd szövetén a réseket
Titkosan vár az üres ég
Kérő tenyerem lánggal ég
Mit üzenek, a kövek tudják
Nektek madarak megtanítják.
Kolozsvár, 1985.
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Egyszerű vers
Követ kőre
Ajtót keretbe
Könnyű fátylat
Behunyt szemedre
A torony épül
Az ég is kékül
Mire szemedet
Nyitod, elkészül
Együtt leszünk
Otthonos melegben
Én a karodban
Te a szívemben.
Kolozsvár, 1969.
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A kert

(Festmény)
A kék és lila írisz titka,
Levelei, a smaragd lándzsák
Bársony kelyhük világra tárják
Tövükben reszketőn a ritka
Nefelejcsek, a halvány árvák.
A jázminbokor csendben óvja
A kertek tavaszi csodáját.
Áttetsző árnyban a pihenő
Lány aranyló haját fonja
Mint palotából, lombok közül
Les árnyékból a napfoltokra.
A gazdag föld a kapa nyomát
Sötéten őrzi, míg kiszárad
S az összefutó, hosszú sávok
Teremtenek perspektívákat.
A sás között, a sűrű fényben
Patak suhan partok között
A fehér déli napsütésben
A lány álomba öltözött.
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Szitakötő
Észre sem veszed s elrepülök
Álmomban gyakran hordtam
Szárnyakat
Ne hidd, anélkül nem tudok
Egyet lendülök, te és a föld
Meg minden itt marad.
Nyár van, most és a múltban mindig
Magától telik az idő
Míg süt a nap, pihen a parton
Víz mentén egy szitakötő.
Kolozsvár, 1962.
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Sétatéri tó
Három gyermek ült a tónál
Elmenőben észrevettem
Papírhajót vártak ott.
Amíg a vízfodrok hozták
Ők csak vártak, s csendben-csendben
Zümmögtek egy dallamot.
Csodálatos nyugalom
Szőke napfény suhant rájuk
Ragyogott kis koponyájuk.
Vízipókok sereglettek
lntegető moszatok közt
Úszott a fűz levele
Hirtelen szél kerekedett
Előttem köd – utánam köd
Hajónk elrepült vele.
Kolozsvár, 1961.
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Dobozok
Az apró doboz, melyben rejtegettem
Gondolataim törmelékét
Lelkem fényeit és sötétjét
Hova, ó, hova tűnt
Tegnap még tündökölt
Az emlékezés halvány hátterén
Már nem találom
De mégis látom
Az irdatlan dobozokat
A kisebbekkel rokonokat
Mint egymásba süllyeszthető
Színes fabábukat
Ahogy a cinkos homályban
Mindig egymásra találnak
S egy éjbe borult kamrában
A feltámadásra várnak
Így meglep, szinte hihetetlen
Hogy félálomban megmenekültem
A legnagyobb dobozból, aminek
Szorongatóan levegőtlen
Zárt határai közül menekülőben
Egyre csak fulladoztam
Sikoltva messze futottam
Számtalan dobozzal megrakott
Vonatom magam után húztam
Ahová sebtében tárgyakat, vágyakat
Romba dőlt házakat rejtettem
Amíg biztonságos, tágas
Lebegő menedékbe érkeztem
Itt tört szét végre Pandora doboza
Itt zúdult tartalma tengerbe, folyóba
Itt emelt könnyű szél végre a semmibe
Terheim elvetem, nem lát már senki se.
Budapest, 2021. január
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Levél
Esős időben szoktam rád gondolni
Akkor nagyon magamban vagyok
Nézem az eső lengő függönyét.
Türemkednek a felhők, le a völgybe
Dördül az ég is, őrült robbanások
Inganak, zúgnak körül a hegyóriások.
Este talán – vagy csak úgy szürkületkor –
Talán köd ül a zúzott gallyakon –
Nedves gallyak vernek az ablakon.
S zivatar veri földig a vetést.
Nyögnek a földek. Magamban vagyok.
Nézem az eső lengő függönyét.
Görbe árnyékok futnak a falon
– Köszönöm, vihar, eszembe juttattad –
Sohasem látom derült nappalon.
Nem látom soha, ha derült a hajnal,
Ha nap süt át a szőlőlevelen
Csak hogyha cseppek hullnak csendesen.
Bronzbarna ősz. Szép itt, és hazavágyom
Újra keresni, ami elveszett
Úgy szeretném. Míg kint dobol a zápor
Szeretnék újra beszélni veled.
Szováta, 1961.
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Zongora a régi házban
Babák ültek a Margit néni ágyán
S a szomszéd szoba ajtaja megett
Amíg én a zongorát vertem árván
Barátnőivel halkan csevegett.
De mikor ötször elhangzott a skála
S Mozart szonátán bukdácsoltam én
Beszólt, hogy talán elég is lesz mára
Tortamorzsával ajka peremén.
Boldogan léptem ki a folyosóra
Ahol miénk a második bejárat
Vékony csuklómon mutatta az óra
Hogy mára megfizettem már az árat.
Ám odabent, az utcai szobában
A Lauberger-Gloss terpeszkedett
S egy futamot eljátszottam futtában
Hogy tanúsítsam tehetségemet.
Édesanyám csak nézett fejcsóválva
Zsenge tudásom hirtelen felmérte
– Nyolc évet zongorázott lánykorában –
Szükség lesz – mondta – a tanárcserére.
És jött Kálmán, a Konzi hallgatója
Félénk ifjú, és könyörgött nekem:
Tehetség vagy, szólott fölém hajolva
Kért, gyakoroljak, hogyha tehetem.
De a rajzolás volt a szenvedélyem
Meg az olvasás, mindenek felett
Így a gyakorlás elmaradt egészen
És szigorúbb tanár következett.
Érkezett György, az ismert zongorista
Szikár férfiú és következetes
Jó a hallásod és a kezed – mondta,
De zeneművész belőled se lesz.
Mi akarsz lenni? – kérdezte keményen
S én rácsaptam a billentyűkre sírva
22

Majd – festő leszek – feleltem szerényen
És így végződött az utolsó óra.
Kisebbik húgom váltotta valóra
Mit édesanyám nekem álmodott
Én zenére és halk zongoraszóra
Olvasgatok, festek és rajzolok.

Virágdal
Virágok közt magányos lány
Lassan lépdel a múlt udvarán
Könnyen érint virágot, ágat
Rejti a mát, késői vágyat
Kék nőszirom a koszorúja
Égő lelkét tenyerén hordja
Akárhány éves magányos lány
Lépdel a tűnő ég udvarán.
Budapest, 2020. szeptember

Brassói kert
(Sigrid, Anna, Zsófi)
Ugrálva labdáztunk
Bársony fűben
A felsőkertben, vagy a völgyben
Az áttetsző tavaszi zöldben
Fehér virágok erdejében
Árvalányhaj hajlongásában
Harangvirágok harmatában
Ahol Zsófi, Sigrid és én
A Paradicsom közepén
Nevetünk gondtalanul
Hajunkba barka aranya hull.
Hűvös szél suttog s átszalad
Barackfák boltíve alatt
Gesztenyésünk komor során
Megérkezik a délután.
De játszunk tovább gondtalanul
Amíg az ég is elborul
És súlyos esőcseppek hullanak
Zöld fűpecsétes harisnyában
Átázott, könnyű kartonruhában
Három gyermek völgynek szalad
Ahol a fehér ház fogad.
Tíz-tizenkét évesen
Ez a kert boldog szerelem
Álom és ébrenlét közti sávon
Újra látom, hogy mindig fájjon
Ahogy ölébe fogad a ház
S a három lányt rázza a láz
Ahogy vizes hajukat bontják
Képzeletükben az utat róják
Mely messze vezet majd a háztól
És mindüket el önmagától.
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Fekete fák
A hegyek védtelen
Tenyerében, a völgyben
A csend körém simul
Mulandó rejtekében
Csak hűvös szél zenél
A védelmező csendben
Csak ezüst ér csillan
Fehérköves mederben
Futó szél hárfahangja
Levelek smaragdzöldjén
Míg várok a jelenben
Létemnek senkiföldjén
Az égbolt végtelen
A hegyek védtelen
Tenyerében a völgyben
Mikor rejtőzködöm
Fekete fák között
Magányom erdejében
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A tömeg
A tömeg lelke forrón egybeolvad
Bikaviadalon és tüntetéseken
Ha templomba szólít zendülő harang
A mennybe száll, vonuló madársereg
S mint egyetlen fényesen szárnyaló hang
Süvít őrjöngő viharban, szélben
Vad háborúban, ágyúdübörgésben
De földre omlik, ha múlik a harag
Végül atomokra bomlik, szétszéled
Remegve kér megértést, segítséget
Vagy magányos szobában rejtőzik, dalol
A dicsőségről, mit átélt valahol.
2020. december 8.
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Egyik otthonom
A család szilárd fala, a fészek
A bástya, ami megóvott, védett
A biztonság, hogy élnek nagyszüleim
Rokonok, szüleim, testvéreim
Hogy erős várunk nékünk az lsten
És osztozunk mind ebben a hitben
Tizenkét unoka, bár eltérő
Vonásaikkal és különböző
Egyéni tulajdonságaikkal
De közös hittel és bizalommal...
Várt ránk a nagyszüleink lakása
Együttléteink asztala, ami
Körül húszan is elfértek s aki
A kisunokák közül alatta
Akart a gyöngyjátékkal játszani
Vigyázva, hogy a színes gyöngyszemek
El ne vesszenek, mert a hiány
Csorbát ütött a pedantérián
– Tehette. Nagyanyánk rendszerető
Halk szavú, komoly, határozott nő
Volt és őrizte a harmóniát
Ami otthonukban uralkodott
Míg nagyapánk a háromkötetes
Főművén éjjel-nappal dolgozott.
A kisebb unokák vidám hada
Az asztal alól néha hallgatta
A felnőttek elmélyült beszédét
Művészetről és irodalomról
Vallásról, kisebbségi gondokról
Társalgás és játék keveredett
Míg észrevétlen beesteledett.
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A megszűnt biztonság pillanata
Akkor jött el, amikor nagyapa
Szenvedésének fekhelye mellett
Fiatal házaspárként állva
Riadtan néztük, hogyan simítja
Csontsovány kezét sápadt arcára
Ez lettem – mondta, – s visszatért
Az imént elhagyott forró ágyba
Ahonnan nem kelt fel soha többé
Nagyanyám bibliájában várta
A feltámadást préselt virágja
Fölötte e szóval: – mindörökké.
Később nagyanyám meglátogattam
Kértem, énekeljen. Régről tudtam
Hogy fiatalon szép szopránja volt
Rázendített s minden elhallgatott
Az udvaron, házban, a világban
Mert erős várunk nékünk az Isten
És megmarad vélünk minden időben.
Ez a hang, ez az érzés elkísér
Múló hamvak fölött száll, mindig él
És sosem szűnik meg gyermekkorom
Magammal hoztam. Egyik otthonom.
Budapest, 2020. augusztus 3.
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ZUHANÁS

Vulkáni sziget

(Alonnisos - Αλόννησος)
A tengerbe zúduló láva
Itt végezte be a keresést
Amit a vízért folytatott
Sisteregve kővé szilárdult
Amíg kutatott
Kerülök minden repedést
Lassan lefelé lépkedek
Néha lehajlok simogatni
Barna és szürke köveket
Hirtelen lépek tovább
A keskeny peremre
Mélyen merengve
Mint aki látta ezt már valahol
Hogy tűz és víz, a folyékony
Láva lázongva kővé alakul
Hogy ideiglenes vagyok és végre
Belenyugodtam a tünékeny létbe
A gazdag, termékeny veszteségbe
Győzelem ez a táj magam fölött
A tenger kékeszöld nyugalma
Örökre lelkembe költözött.
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Táj templommal
Ablak nyit a tájra, a múltra
Vászon fehérlik szobám mélyén
Várakozik és várakozom
Végül a világot reá rovom
Elidőzöm zöldjén és kékjén.
Fehér és sárga terül az útra.
Széles színfoltban összekötöm
Az eget a földdel
A szürkét a színözönnel
Beleírom a fehér templomot
Csodálatos, hogy meg is marad ott
Végleg, hiszen összedőlhetne
Az odavetett épületecske
Képzeletemben már omladozott...
Ha kinézek ablakomon
Hajdani szobámból, ma is
Látom, szél fut át
A jegenyesoron
Amit azóta kivágtak
Hirtelen felvázolom
Az égre törő jegenyefákat
Hisz csak ezeknek távlatában
Értem, hogy készít a jövendő
Védőpajzsot az őrült világban
Életemnek, mert vár a növekvő
Tér, benne nap, hold, felhő
Amíg a jövőbe tekintve vártam
Változó, égő és fénylő
Képek vetültek szememre
Önkéntelen megrajzolom
Az élő vászonra rovom
A táj kusza körvonalait
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Örökre ott roskadozik
A templom a magaslaton
A tündöklő magányban
A múlt vetülete az ablakon
És megszületik a kép
A jelen örök hullámzásában.
2020. június 4.
37

Játék
Lehunyod árnyas szemed
Mandulaszemem lehunyom
Megkezdődhet már a játék
Kihagyhatatlan, jól tudom
Te balra indulsz, jobbra én
Ködbevesző idősíkon
Te megtalálod a házat
Hazatérsz megjárt utakon
Visszavisz újra az idő
A házba, melyen nincs tető
S a falak is hiányzanak
Rég kivágott mandulafák
Kopár, sivár, rideg világ,
De felismerik arcodat.
Gránitlépcsőn lépkedek én
Ám a fehér ajtón lakat
Hajdani játék színhelyét
Őrzi még a kanyarulat
Az emeletre vezetne
Gyermekkoromba vihetne
Álom-ébrenlét határán
Vágyakozás törött szárnyán
Ér földet bánat s indulat.
Felcserélhető életek
Szememre hullott egy szirom
Úgy álmodom, hogy ébredek
Kettőnk sorsát egybefonom.
Kinyitod árnyas szemedet
Mandulaszemem kinyitom
Ne felejtsd el életedet
Ha majd eszedbe juttatom.
Budapest, 2021. január
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Kamasz
Egyre nő s amikor
Eljön az este
Nem tudja, hova tűnt
Gyermeki teste
Kitárja fényes
Szárnyát és menekül
Óvó tenyeremből
Hirtelen elrepül.
2020. december 10.

Zuhanás
Az ejtőernyőst az ég küldte
Ilyen vidékről sosem álmodott
Ha álmodott, elkerülte
Most megfejtésre vár ez a titok
Hogy ki ő, mi lesz belőle
A kopár tájon, hol földet fogott
Ha komor torony tövébe
Sötét boltívek árnyába rogyott.
Kábulatot ont a zárt tér
Fölötte fénylik az ég a résen
Míg estéből magához tér
Másik emberré válik egészen.
Kilép a térből tavaszi zöldbe
Hátrahagyva a szárnyat, a vázat
Figyel, körülnéz, halad előre
Míg újra talál hazát és házat.
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Hangok
Kis koccanások
Ablaküvegen
Reccsen a padló
Fogy a türelem
Zörög az ajtó
Belöki a szél
Magad maradtál
Amíg merengtél
Kint aranyban ég
A tilos világ
Ultramarin kék
Égbolt és virág
Nem neked terem
A szép szerelem
Amíg messze jársz
Légy mégis velem.
2020. május
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Édesanyám balladája
Emlékszel, Édesanyám, mikor
Apai őseid Brémából elindultak
Ezerháromszázvalamikor
Vagy emlékszel arra, amikor
Anyai ükapád Prágában
A vár körülzárt udvarában
Csodaszép kerteket tervezett
S Pest felé útra kerekedett
Hol anyai nagyapád, Endre,
Épületszobrász, megszületett
És apai nagyapád Lipcséből
Épp Budapestre telepedett
Magyarul tanult, jogászkodott
Sorsában minden megváltozott.
Talán repülőszőnyeg vitte
Mindkettőjüket Kolozsvárra
Hogy készüljenek a csodára
Hogy családot alapítsanak
Gyermekekkel gyarapodjanak.
A két család egyik virága
Lett édesanyám, Éva-Klára.
Édesanyám, aki egészen
Magyar lány lett, szépséges, okos
Érzékeny, mégis céltudatos.
Amikor szerelembe estél
Apánkkal, amit felfedeztél
Eleve adott tehetséged
Próbára tenni Pestre mentél
Hol mindketten színek és fények
Teljességében alkottok, éltek
Nem gondoltátok, sejtettétek
Háború dübörög felétek
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De vihar előtt Kolozsvárra
Vár a család és házasságra
Lépve, maradt a robbanásig
Két szerelmes, boldog évetek
S apánk hadba vonulásáig
Világra jött két gyermeketek,
Két kislány. És a hadifogság
lsmeretlen helyszínét látja
Édesanyánk minden rémálma…
Mint Pénelopé, férjét várja
S a jereváni öt év leperg...
Megjött hát apánk csontsoványan
Földig érő szürke kabátban
Zsebében téglakenyér pora
A másikban gyűrött biblia
Az érkezés tanúja voltam
Az asztal lábánál lapultam
Ötévesen. A könnyét issza
Zsófika húgom. Menjen vissza
Ez a csúf ember. Nem szeretem...
De néhány nap s a nagy türelem
És a megszokás megnyugtatja.
Azután nagy korkülönbséggel
Még három gyermek születik
Egy leány, két fiú, az egyiket
Kicsiny korában eltemetik
Csak néha fest már Éva-Klára
Ritkán tekint a palettára
De néha csodás képet alkot
Vízfestékkel, tündöklő arcot
Hullámzó hegyet, virágzó tájat
És körüllengi a varázslat…
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Így nőttünk fel és szétszéledtünk
Semmit, mit kaptunk, nem feledtünk.
*
Végső nyaradon veled voltam
Aztán nem láttalak, csak holtan
Örökre lelkemben hordozlak
Nem készítem el a szobrodat
Mert szépséged megfoghatatlan
Jóságod most már halhatatlan.
Budapest, 2020. november
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Ablak tájjal, párbeszéddel
– Ahol lakom: zöld a függöny
Ablakomon
Szobámban erdei fények –
Már csak a kék, már csak a szép
Ég üveggömbjétől félek.
– Utam mentén dőlnek a falak
Vállammal támasztom ki sorsomat
Rombuszok tarkítják
Pojáca testem
Emelj föl, újból elestem.
– A szivárvány, mit a csillag
És léted közt kifeszítettél
Fél kézen állva, kötéltáncos
Amíg szerettél
Hirtelen köddé foszlott
Tájam kusza romokká omlott
Utolsó szó jogán
Szürke cserjék áhítoznak eső után
Pergamen virágok fölött
Zizeg a magány.
Ne kérj tanácsot tőlem
Megöltem
Pillangóimat, zöld a függöny
Ablakomon
Fekete nádak, kaszák suhognak
A partokon.
Kolozsvár, 1985.
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Sötétszárnyú madár
Bánatban, magányban
Kezed ég felé emeled
Széttárt ujjakkal, nyitott tenyérrel
Elzárkózásod lehunyt szemével
Érzed a sugárzást, amint
Átvillan rajtad, íjjá feszít
Hirtelen villámcsapás
Hasít a lélek közepébe
Hajít a csendes megszűnésbe
Feletted fekete felhő
Veti le mezét és eljő
Az éj, mikor békésen, tisztán
Zuhansz eszméletlen álomba
Szép sötétszárnyú madár
Rak fészket nyitott ablakodba.
Budapest, 2020. november 3.

Táj vihar előtt
Néma az erdő
Villanásnyi kék ég
Ömlik át sávosan
A fenyők mértani vázán
A délutáni nap
Vetít az útra
Arany foltokat
A kék, a sárga fény
Táncosan vibrál
A komor törzsek alatt.
Fűtelen föld.
Itt a páfrány
Be nagyra nőtt
Sötét tobozok
Bújnak meg a letört
Gallyak tűi között.
Valakivel beszélnék
Ebben a csendben...
Reccsen a bokor
Szél támad
Végre felel az erdő
Suttog és zúg
Vihar jő
Felhők úsznak az estben.
És megőrül az erdő!
Sárga fenyők ormán
Táncol egy sárga felhő
Amott feketék tolonganak
Mielőtt mennydörögve
Megkezdenék vad táncuk
Rémülten hull le a nap.
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SZABAD VIZEK

Ráolvasás
Az ébredés, az álmodás
A fényes nap, az éj
A szűk jelen, a bús jövő
A halványuló fény
A félelem, a fájdalom
A haldokló öröm
Ha rámhagyod, ha rádhagyom
Pozdorjává töröm
Nem hallom meg az átkokat
Mert elfogyott időm
Elfelejtett sirámokat
Hogy volt hívem s hívőm
Kezed fogom, vezetlek én
És engem más vezet
Ha végre hallod hangomat
Rád lelhet lstened.
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Gesztenyefa
Ébred a nap, rezzen az ág
Felhő jő sereggel
Nyughatatlan májusi táj
Megmoccan a reggel
Küzd a fény a félhomállyal
Derengnek a házak
Nyújtózó út hosszán végig
Suhanó szél támad.
– Itt egy sudár gesztenyefa
Öntudatlan-bátran
Lángot gyújtott a tavasznak
Sok fürtös virágban.
Szívén fakadt virágait
Felnyújtja az égig
Azok neki viszonzásul
Nap sugarát kérik.
Felragyognak a virágok
Rövid dicsőségben
Titkos gyümölcs készülődik
A nyár melegében.
Kolozsvár, 1962.
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Mediterrán Európa
A vörös sziklák zegzugos
Gerincén a hófehér város
Kék kupolái, keskeny utcái
Lépcsősorai mélybe mutatnak
Ez a lebegő Santorini
Teste közepe kihasítva
A robbanás messze hajította
Thyrassiát, a kis szigetet
Távolból küld testvérüzenetet
A múltból. De ha lenézel
Tenger ring ókori város felett
Akváriumok az ódon házak
Üres ablakaikon át
Csillámló halak cikáznak
Moszatok, kagylók pihennek
Teraszok romos lépcsőfokán.
Háromezerhatszáz éve
Falaikat szilárdan őrizte
A vulkáni hamu. Elhihető
Hogy éjszakánként itt lengedező
Halfarkú istennők járják
Az örökkévalóság táncát
Míg a csendben lélegző, langyos
Vulkán hirtelen fel nem támad
Véget vet az anakronisztikus
Élvezetek paradicsomának
A gyönyörűen fájdalmas
Mediterrán Európának.
A vörös sziklák zegzugos gerincén
Minden idők elgörbült tengelyén
Csak erre vár a hófehér város
Amíg halfarkú istennők járják
Az örökkévalóság végtelen táncát.
Budapest, 2020. szeptember 27.
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Az út
A házak regélnek
Felső Szíroszon
Hermész városáról
Itt valamikor
Olaszok, majd
Franciák éltek,
Most meredek utcák
Kövein konganak a léptek
A miénkek.
A katolikusok püspöksége
Aranylón a hegy koronája
Az iker-csúcson világít
Az ortodoxok kék kupolája.
A szakadék fölött
Íves barokk
Homlokzatok között
Átsuhan a múlt
Mentaillatú lélegzete
Dallamok szaggatott
Hulláma érkezik vele
Fekete hajú asszonyok
A görbe utcák kőlapjait
Tisztára sepergetik
Házaik apró ablakát
Pirosló
Zsalugáterek fedik
Itt találtunk rá
A hulló vakolatú, elhagyott házra
A szélben lengő sárga cégtáblára
A Kafenio feliratára
Amelyről a K betű leesett
Gondolatban kiegészítettem
Ezt a keveset
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A rövid lépcsősor kanyarulata
Az ablakok rendetlen sora
A zárt kapu titkokat őrzött
Az áradó napfényben
A türkiz tengerrel a mélyben
Egy villanás a városomba vitt
A régi, a meghitt házba
Az elhagyott hazába
Ahol kiszakadt ablakok szárnyai
Csapkodnak udvarra, utcára
Törött ablaküveg záporozik
Halott muskátlik hamvára
Boltíves kapualj roskadozik
Bezárt ajtók kilincse
Csikorog vigasztalan
S az emeletre töredezett
Gránitlépcső visz hasztalan.
Így tétováztam a semmi ölében
A jelen és múlt tengelyében
Köröttem forogtak világok
Itthon vagyok. És hazavágyok.

Drágán vett jutalom
Ártalmatlan a gondolat
Hogy egyszer távozom
Öröm és bánat elrepül
Mindentől szabadon.
Te is tudod, a szabadság
Drágán vett jutalom
Közelgő röptöm éveit
Ezrekben számolom.
Hisz eleget fektettem én
Tettekbe föld felett
Aludj, alkoss, pihenj, vagy fuss
Itt elvégeztetett.
Budapest, 2020. március
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Összenemillő pár
(Eljegyzés)

Szuvas asztalok unt morzsáikkal
Sápadtan billegnek poharaikkal
Fogsoraik üveges zománca
Csillan a fakó fényben.
Mert enyhe fényt ereszt át megtörő
Redőin a függöny, a homály
Rozsdája megpihen az arcok
Átkéklő erein.
Csörrennek a villák, a kanalak
Fémhangon, ezüsthangon megbicsaklanak
Tálakon cékla vére foly
Párát lehel és elomol
A krumpli.
Jó bor segít
Megrészegít
Torkokon fut
Igazgyöngye
Vert-arany mosolyú vőlegény
Nyújtja feléd
Kegyes kezét
Hogy kezedet megköszönje.
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Pünkösd

(Kivándorlások előestéjén Ildikónak
és unokatestvérének, Kingának)
Hallatszik nagy szél zúgása
Északra te és délre én
Szemem tükrén képed mása
Észak tiéd és dél enyém.
Van-e hazám, vagy-e hazám
Neved kiáltom, suttogom
Mit jelent neved, nem emlékszem
Lefordított gondolatom.
Szó visszája sem igaz már
Halott gyökerét kutatom
Köve, röge ismerős bár
Nem földem ez, nem otthonom.
Útra kelvén gyermekeink
Kezdének szólni nyelveken
És megtelvén szentlélekkel
Elszélednek a végeken.
Tartozhatsz már önmagadhoz
Valamint sok más nemzethez
Befelé nyíló ablakhoz
Szél settenghet a lelkedhez.
Hallatszik nagy szél zúgása
Délre te és északra én
Szemed tükrén arcom mása
Dél tiéd és észak enyém.
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Rekviem
Valóban lecsapott a vihar
A világra. Szomorú és ragyogó
Lett minden. Halotti tájakat
Mosdatott ki a ravatalra.
Összetapadva
Csak a megtört
Fűszálak reménykedtek még.
Valóban lecsapott a vihar
Sárba mosta
A drága díszleteket
Nekem sem kegyelmezett.
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Távolság
Orfeusz későn kezdett énekelni
Tilalmas volt, de mégis visszanézett
Euridiké elveszett az éjben
Nem hozta vissza dallamos igézet
Távolodott és végül elmerült
Gomolygó magány komor világába
Áttetsző lelke oda menekült
Hol örökös az égi fény halála.
A semmi szép és amit elkerült
Ha újra élné, égő kínnal fájna.
Most lassan szövi sűrű, sötét fátylát
És elfedi szerelme arca mását
Ki messze viruló mezőkre érve
Majd felejti, hogy hol volt és mivégre
Ő énekel? Vagy csak madarak zengnek
Ritmusára a hulló könnycseppeknek...
Amíg peregnek, színes kristállyá válnak
Tükörképül a kelő szivárványnak.

A rend
(Őszi dal)

Az éj gonosz tanácsadó
Sötét vízen kóbor hajó
A magas ég rég beborult
Íve súlyossá komorult
Hideg szél sikít, zörög az ablak
Keserű visszhang, most meghallgatlak
Távozóban az érzelem
Te maradj velem, értelem.
Már csak a váz, már csak a csontok
Állandóak, jönnek a gondok
Hiába szólunk, hiába sírunk
Életünk lassan lefoszlik rólunk
Szivárgó időnk emlékeiből
Eltűnt a fény, a szürkeség megöl
Termő hónapunk, évünk eltelt
Várjuk a kristályba fagyott reggelt
Mulandó nyomunkban, otthonunkban
Megül a visszhangtalan csend
Pihen őszvégi napjainkban
A végső, élettelen rend.
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Vigyázz…
Csak gyűlnek a bánatok
Sötét ruhákban, violaszín
Estébe zuhanó szobádban
Percek surrogó sodrában
A tétovázás tehetetlen
Órái csendet gyűjtenek
Romos kapualjakban.
Szú perceg az ablakkeretben
Könnycsepp pihen fáradt szemedben
Így leszel egyre kedvetlenebb
Gondolatod is szertelenebb
Talán megfogan, amit
Hiába suttogsz el esdeklőn
Ismerősöknek, idegeneknek
Közömbös, hátat fordító
Barátoknak és lstenednek
Vadul vágtató fellegeknek...
Vigyázz!... Hiába szerettél, küzdöttél
ébren és álmodban megmérettettél.
Budapest, 2020. október
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Mind
A régi házat
Oldalba kapta a szél
Hull a cserép
Mint halott falevél
Áttetsző szobák
Elferdülő falak
Résein át látom
Ahogy a menet halad
Ki tépett ruhával
Ki korhadt botjával
Kezében hadonászik
Ki sápadtan lődörög
Nem tudja, ki a másik
Mellette, amint menetel
De végül lassan megértik
Hogy míg a fergeteg
Fölöttük zúg, dörög
Mind ugyanoda
Jutnak el.
Budapest, 2020. november 7.
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Szabad vizek
(Vízöntő)

A Kőrös megtanított úszni
Csucsa alatt. A víz sodrása
Magával ragadt, parthoz vágott
Hatéves voltam. Arra vágyott
Testemnek minden porcikája
Hogy legyen erőm megpróbálni
Újra és újra. Mert nem féltem
A vízbe mindig visszatértem.
És emlékszem az éjszakára
Mikor a tábor aludni tért
És nekem, aki lázban égve
Feküdtem ott, egy nagylány mesélt
Míg elaludtam. Tiltást szegve
Másnap már felkeltem, reggelre
Késve ugyan, mégis ott voltam
A hűs folyóban lubickoltam.
Mindig nagyobb vizekre vágytam.
A Szamos apró szigeteit
Kettévált sodrás ölelte át
Majd a karokat egybefonva
Nyugodt tóvá alakította
A tiszta folyó önmagát.
Iskolások és jóbarátok
Úsztak tükrében körbe-körbe
Serdülő fiúk, karcsú lányok
A szigeten a hátizsákok
Vajaskenyér, alma és körte.
Mindig nagyobb vizekre vágytam.
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Megtaláltam Görögországban
Az Égei tenger csodaszép
Kékeszöld, gyöngéd világában
Amit a lényem mindig kért
Az élettől, az öntudatlan
Létezés örök gyönyörét.
Amikor végre hallá váltan
Elvesztem a vízi világban
A széles öböl kék távlatát
Körben zöld hegylánc fogta át
S egy távoli öreg hajó
Volt a végcél. Megnyugtató
Sziluettje ott lebegett
Áttetsző türkiz mély felett
Rozsdás láncába kapaszkodva
Ringatóztam egy pillanatra
Visszanéztem a fehér partra
Az apró emberalakokra
S mert mindenki aggódott értem
Gyorsan tempózva visszatértem.
Mindig nagyobb vizekre vágytam.
A Duna partján már megálltam
Nézem, amint széles mederben
Hömpölyög, míg a végtelenben
Otthonra lel a tengerekben
A síkon át nagy vizekbe ér
Valamit kaptam valamiért.
Budapest, 2020. október
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Nászta Katalin:
Aki versben írja meg, amit nem lehet megfesteni
Nagy Anna-Éva erdélyi magyar festőművész, 1943-ban született Kolozsváron. Ugyanott végzett 1966-ban, a Ion Andreescu Képzőművészeti
Főiskola festészet szakán. Tanárai Kádár Tibor és Petru Feier voltak.
Emellett freskófestést is tanult Abodi Nagy Béla osztályában.
Szülei, Abodi Nagy Béla és Teusch Éva-Klára szintén képzőművészek voltak.
1976-tól 1988-ig a Romániai Képzőművészek Szövetségének tagja.
Festőművészként a Nagy Anna nevet használja.
1966-1988 között számos országos képzőművészeti kiállításon és biennálén vett részt Bukarestben, Kolozsváron, Tordán, Konstancán, Tulceán,
többek között.
1974-ben egyéni kiállítása volt a kolozsvári UAP Galériában és ugyanabban az évben részt vett az UAP keretein belül a berlini nemzetközi képzőművészeti kiállításon.
1988 szeptemberében férjével, Andonis Papadopoulos (Αντώνιος
Παπαδόπουλος) festőművésszel és lányával, Papadopoulou Nagy Ildikó
Niké grafikussal Görögországban, Athénban telepedett le.
1988-tól 2009-ig a Görög Képzőművészeti Szövetség tagja.
Görögországban részt vett a Görög Képzőművészeti Szövetség által rendezett fontosabb kiállításokon, és több egyéni kiállítást is rendezett.
2009-ben férjével Budapestre költözött, a mai napig ott él.
*
Kolozsváron 2017-ben a Quadro Galériában szerepelt, egy portréval (Nő
szalmakalappal), és 2018 nyarán a Művészeti Múzeum csoportos kiállításán vett részt két alkotásával (Ihlet, és Három nő – két olajfestmény, kompozíció). A Bánffy Palota kiállításán azok az alkotók szerepeltek, akik a
hetvenes években a Művészeti Szövetség Rákóczi úti műtermeiben dolgoztak. Az ottlévő munkáiból többször is kiállítottak.
Készülőben van egyéni kiállítása is, ugyanott.
Nagy Anna festményei gyakran felbukkannak a facebookon, nagyon megragadott egyéni látásmódja, művészete. A Gondola Kulturális Magazinnak készítettem interjút vele 2018-ban.
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Csakhogy Anna nemrég versekkel lépett a nyilvánosság elé, amelyek egyéni hangja helyet követel számukra a költészet palettáján.
Erről faggattam, természetesen írásban.
– Kedves Anna! Azt hiszem, az embernek meg kell érnie bizonyos fokig,
hogy közelébe kerülhessen egy festőnek, egy költőnek, aki elüt az általánostól, olyan formát, tartalmat vállalva-közölve, ami a te művészetedet
jellemzi. Két éve nyilatkoztad a Gondola Kulturális Magazinnak, hogy
önmagadat kerested, keresed mióta csak megfogtad az ecsetet.
Talán ilyen szülők, főként édesapa árnyékában nőni fel, mint neked, ez
szinte természetes. Abodi Nagy Béla nemcsak markáns egyénisége volt
az erdélyi magyar festészetnek, de emberként is meghatározó alakja egy
viharos történelmi korszaknak közelmúltunkban. Édesanyád ecsete is
elanyátlanodott egy idő után, családjának szentelve életét. Évekig csak a
képeidről tudott a világ. De közben verseket is írtál, nemrég közöltél belőlük egy csokornyit a netoldaladon. Te, aki évekig tanárként dolgoztál, szép
fegyelemről teszel bizonyságot verseid szerkezetében, ritmusában, dallamában. Hangod épp olyan sajátos, nyelved épp annyira elüt a költészet mai
trendjétől, mint festészeted, amely egyedi, összetéveszthetetlen karakterű,
de mellette sokan fognak felfigyelni rád verseid okán is. Mint az óbor, amit
csak tapasztalt ízlelők tudnak igazán értékelni, a művészeted különleges,
veretes. Mi vett rá arra, hogy elszánd magad a megmutatásra?
Anna válaszában habozott: ő festő, nem költő. A vers az ő esetében csak
melléktermék.
– Kell-e vajon tartania egy embernek attól, amit alkot? – kérdeztem tőle.
– A festményeimet nem félek megalkotni és megmutatni, hiszen 1966-tól
kiállítok. Hároméves korom óta rajzolok folyamatosan. Tizenöt éves koromtól készültem tudatosan a festőpályára. Illetve akkor határoztam el,
egy édesapámmal folytatott beszélgetés nyomán, hogy rendszeresen fogok
készülni. Verseket szintén 15 éves koromtól írok. Emellett szenvedélyes
olvasó vagyok. Állandóan olvastam verseket, a magyar- és a világirodalom
költészetét.
A verseim megírása meglehetősen spontán folyamat. Nem a „szakmám”.
Ezért nagyon nehezen és igen későn határoztam el, hogy néhányat felteszek az internetre. Nem tartom magam költőnek, mert a költészettel szemben igen nagyigényű vagyok.
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Középiskolában tanultunk világirodalmat, irodalomelméletet, verstant,
ismerem az időmértékes verselést, a szonettet, a magyar versformákat,
a szabadverseket. Naponta olvasok kiváló verseket. Tehát magamról azt
mondanám, hogy olyan festő vagyok, aki megírja azt, amit nemigen lehetne megfesteni. Ezért szabadabb formákat használok. Ezért is tartottam a
verseim közlésétől. Mentségem: csak akkor írok, ha van mondanivalóm.
Képekben látok írás közben is. Az internetre feltettem nagyon korai verseimet is, a hatvanas évekből. Ezeket datáltam. A tematika változatos. Talán
a művészettörténeti tanulmányaim teszik, hogy nem kötődnek a napi, politikai aktualitásokhoz.
Az íráshajlamomnak a családban is vannak gyökerei. Nagyapám, dr. Nagy
Géza egyháztörténész volt, számos tanulmánya jelent meg. Főműve a
XVII. századi erdélyi protestantizmus története, amit Magyarországon és
Hollandiában adtak ki. Édesapámnak már középiskolás korában novellái
jelentek meg a Pásztortűz című folyóiratban és mint festőművész és egyetemi tanár, sűrűn publikált művészeti tárgyú cikkeket a kolozsvári Utunkban és más folyóiratokban. Nagyon jó verseket is írt... Szóval, könyvek és
művészeti albumok közt, nagyon igényes és nagyon szeretetteljes családban nőttem fel.
– Miért mentetek el az országból? Mi volt a saját indítékotok?
– Az idők szele és a körülmények határozták meg ezt a lépésünket. Maradjunk ebben, mert erről regényt lehetne írni. A szüleim se ellenezték az
elhatározásunkat. Nem voltunk „gazdasági kivándorlók”, Kolozsvárt műtermünk, saját lakásunk, állásunk volt. Csak nem szerettünk harmadrangú állampolgárok lenni. Emellett a férjem görög állampolgár volt, joga volt
hazamenni. 1988 őszén távoztunk, de már 1982-től jártunk látogatóban
néhányszor Athénban, ahol az Andonis bátyjai éltek. Két kiállításunk, vásárlásaink is voltak ott az előző években.
– Mit változtatott rajtad a görögországi élet?
– A görögországi életünk annyiban változtatott meg, hogy még önállóbbnak kellett lennem, mint a szülővárosomban voltam. Mindent elölről kellett kezdenünk. Egy távoli rokon tágas, nagyon jó albérleti lakást szerzett
nekünk, amelyben két különálló műtermet rendezhettünk be. Andonist
vizsgák után, rövidesen tanárrá nevezték ki, én pedig felvettem a kapcsolatot a jobb galériákkal. Közben görögül tanultam, és egy éven belül már jól
beszéltem, írtam és olvastam.
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A második év elején felvettek a Görög Művészeti Szövetségbe. Azelőtti
évben nagy kiállításom volt az athéni Achilleo galériában. Mivel Andonis
hosszú ideig Athénon kívül tanított, az ő kiállításait is szerveztem. Alapjában véve nem változtam meg, mert a nehézségeket általában megoldandó
feladatokként kezelem.
Nagy hatással volt rám a görög táj, a műemlékek, a múzeumok fantasztikus anyaga. Bejártuk Görögországot, a szigeteket. Barátokra tettünk szert.
Megalapítottuk a Magyar-Görög Kulturális Egyesületet, egy baráti családdal együttműködve sok értékes tevékenységet szerveztünk. Athénban
sok egyéni kiállítást rendeztem. Az első két évtől eltekintve, amikor újra
talpra kellett állnunk, évente meglátogattam a Budapesten élő testvéreimet és a Kolozsváron élő szüleimet. Közben a lányunk, aki 10. osztályig a
Brassaiba* járt, két év alatt befejezte a görög középiskolát, majd ugyancsak
Athénban művészi- és számítógépes grafika szakot végzett.
Természetesen honvágyam is volt, de a rengeteg megismernivaló, tennivaló nem engedett ellanyhulni. Mindent összevetve, a görögországi évek
gazdagítottak, mint művész felszabadultam, de tudtam, hogy valamikor
visszatérek a magyar nyelvterületre.
– És a Magyarországra átköltözés milyen változásokkal járt?
– Igazából a lányunkat, Ildikót követtük Budapestre, aki előttünk két évvel telepedett át. Egy grafikai cégnél dolgozott. Amikor megszületett a
kisfia, úgy gondoltuk, hogy segítségre lesz szüksége a kétévi gyermeknevelési szabadság után. Itt volt az alkalom, hogy végre újra anyanyelvi közegbe
kerüljek. Budapesti költöztető cég intézte, remekül, a holmink szállítását.
Magyarországon otthon érzem magam. Csatlakoztam a facebook-ra is,
ahol további új ismerősökre, barátokra tettem szert. A testvéreim is itt élnek. Sajnos, a szüleim közben elhunytak, a Házsongárdi temetőben nyugszanak.
Innen is haza szoktam látogatni Kolozsvárra.
Sosem szakadtam el a magyar kultúrától. A lányommal Athénban is mindig magyarul beszéltem, míg az apja gyermekkora óta görögül beszél vele.
Ezért nem volt problémája, amikor görög iskolába került.
– Az életedet kísérő traumákról mesélnél?
– Ez nehéz téma. Számomra a környezet és az egyén harcát jelenti.

* a kolozsvári Brassai Sámuel elméleti líceum
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Te magad is tudod, mit jelentett magyar értelmiséginek lenni a Ceauşescuérában Erdélyben, például Kolozsváron. Nemrég olvastam az lllyés Kinga lehallgatásáról. A mi családunk minden tagját lehallgatták, a teológiai
tanár nagyapámmal kezdődően. A ’89-es romániai forradalom után megjelentek az ún. Fehér füzetek, részletekkel a nagyapám dossziéjából. Az
édesapám több kötetes követési és lehallgatási dossziéiból az interneten
is megjelentek részletek. Édesapám ’48-ban került haza a hadifogságból.
Aztán a családi házat államosították a fejünk fölül. Az édesapám bátyját,
nagybátyámat minden megnevezhető ok nélkül elvitték a Duna-csatornához. Igaz, hogy sok év múlva rehabilitálták, de korán meghalt az ottani
robotban szerzett betegség miatt. Az édesanyám apja német származású
volt, és ügyvéd. A családban senki se mert németül beszélni a háború utáni
években, holott a család egyetlen tagjának sem volt köze a fasizmushoz.
A német nagyapám ügyvéd volt, de eltiltották a hivatása gyakorlásától.
Ugyanakkor senki sem kesergett. Mindenki dolgozott és hallgatott.
A gyermekkorom mégiscsak boldog volt, mert a felnőttek nem traktáltak
minket a problémáikkal. A középiskolai éveimre is jó szívvel emlékezem
vissza. A Brassai Sámuel elméleti líceumba jártam, ami akkor mintaiskola
volt, kitűnő tanárokkal. Kedves, összetartó osztályom volt, ma is tartjuk
a kapcsolatot. Annál is inkább, mert a 32 hajdani tanuló közül tizenöten
Magyarországon élnek. A Képzőművészeti egyetemen 1960-1966 között a
magyar tagozatra jártam. Később ez a tagozat fokozatosan elsorvadt.
Az első komolyabb trauma, ha annak nevezhetném, hatodév után, a Bukarestben történő kihelyezéskor* ért. Érdemdiplomával végeztem el az
egyetemet, Kolozsvárt születtem, az egyetem tudományos tanácsa as�szisztensnek kért, ennek ellenére Kolozsvár helyett mégis erőnek erejével
Craiovára akartak kinevezni. Nem fogadtam el, és állás nélkül tértem haza.
Fellebbeztünk. Elfogadták, és így kerültem tanárként a hároméves rajztanárképző főiskolára. Amikor ez egyesült a Képzőművészeti egyetemmel,
a tanév kezdete előtt megszüntették a munkaviszonyomat, nehogy végül
mégis odakerüljek, ahova eredetileg javasoltak. Ezután 21 éven át magyar
középiskolákban tanítottam. A hajdani tanítványaim szerint sokat tanultak tőlem. Szerettem a gyerekeket. A rajzon, festésen kívül művészettörténetet, mértani rajzot, perspektívát tanítottam.

* állások kiosztása az állam által, az egyetemi tanulmányi eredmények függvényében
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Amivel nem tudtam megbékülni, az maga a tanügyi bürokrácia volt,
az éjfélbe nyúló gyűlések és szemináriumok, az állandó felvonulások és
tapsviharok. Többször nyílt konfliktusba kerültem az igazgatóval. Végül
lemondtam a fél normámról, mert csak így tudtam festő maradni. Később
megpályáztam és megkaptam a rajztanári állást a Brassaiban. Műtermeink
voltak a Brassai mögötti utcában, amelyeket a Művészeti Szövetségtől béreltünk, órák után ott folytattuk a munkát.
Éveken át, különösen, amíg teljes katedrám volt, éjszaka is festettem.
Közben gyermeket neveltünk. A lakásunk a Monostori negyedben volt,
de mivel telente szinte állandóan szünetelt a központi fűtés, gyermekestől beköltöztünk a műtermekbe. Mindemellett valamennyi tartományi és
országos kiállításon részt vettem és a nyolcvanas évek kezdetéig állami,
múzeumi vásárlások is voltak.
Közben az általános helyzet egyre romlott, már az élelem is ritkaságszámba ment, akadozott a villanyvilágítás stb. Tudtuk, hogy követnek, tudtuk
ki jelentget, ha meg éppen nincs miről jelenteni, történeteket találnak ki
rólunk. Ez már régóta nem volt trauma, hozzászoktunk.
Mivel úgy láttuk, hogy mindez egyre inkább fenyegeti a művészi munkánkat és a gyermekünk jövőjét, elhatároztuk, hogy Görögországba telepedünk és 1986-ban benyújtottuk a kitelepedési kérvényt. A férjem, aki szintén Kolozsváron végezte a képzőművészeti egyetemet, görög állampolgár
volt… Rövid időn belül mindkettőnket kirúgtak az állásunkból. Engem
eredményesen és véglegesen távolítottak el, viszont Andonist görög állampolgárként nem vádolhatták hazaárulással. Bukarestben fellebbezett
és visszakapta az állását a művészeti líceumban. Így mégis volt némi jövedelmünk, én pedig foglalkozhattam a felszámolással és az elmenetelünk
előkészítésével, 1988 őszéig, amikor megkaptuk az útleveleinket. Ezalatt
volt időnk hozzászokni a gondolathoz, hogy Görögországban mindent
elölről kell majd kezdenünk, hiszen Andonis is nyolcévesen, menekültként, a polgárháború után került Bulgáriába, Csehországba, majd onnan
Romániába, számára is újdonság volt a hazatérés.
Mindkettőnk élete magában hordozta a túlélés és a küzdelem lehetőségét.
Fájdalmat a szüleimtől való elválás okozott, tudtam, hogy a kezdeti nehézségek miatt egy ideig nem tudom majd meglátogatni őket. A testvéreim
már akkor Magyarországon éltek. És persze, nehéz volt Kolozsvárt és Erdélyt elhagyni… De hát ezt te is tudod.
Görögországban nem jutott időm az esetleges traumákkal foglalkozni.
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Állandó mozgásban voltam, rengeteg feladatom volt. Az első két évben
szociális segélyt kaptunk, ami kb. a szakma nélküli napszámosok havi
jövedelmének felelt meg. Elhatároztam, hogy sürgősen kiállítást rendezek, a nyelvet nagyon gyorsan megtanulom… Így is történt. Ebben Andonis egy távoli (negyedfokú) unokatestvére segített, aki – mára már
nyugdíjas – görög irodalom- és történelem tanárnő, megtanított a nyelvre.
A módszere az volt, hogy nyelvtant tanított (ami nehéz), és ehhez rendelte
a gyakorlatok és fogalmazások egyre bonyolultabb formáit.
Kezdetben próbáltam franciául beszélni, de a görögök főleg angolul tudnak. A franciával később művészek között boldogulhattam.
Az első kiállításom sikeres volt. Vásároltak is, amivel kiegészíthettem az
első két év sovány jövedelmét. Andonis állást kapott Thébában, ahová reggelente vonattal utazott, este busszal jött vissza. „Életszínvonalunk” emelkedett, viszont Athénban egyedül kellett megoldanom a napi problémákat.
Ildikó lányunk folytatta a középiskolát, ahova eleinte nehezen illeszkedett
be a harsány és teljesen felszabadult diákközösségbe. Gazdag szülők gyermekei jártak abba az iskolába, ami a viselkedésüket is befolyásolta. lldikó
a rajztudásával vívott ki tekintélyt magának, később meg azzal, hogy jobb
volt matematikából, mint a többiek. Hamarosan befogadták.
A görögök általában barátságosak. Minket is befogadtak. Athén akkor
még virágzó város volt.
Az első sikeres kiállításom után mindketten több egyéni kiállítást rendeztünk. Sokan vásároltak a kiállításainkon, amelyekre a magyar nagykövetség képviselői is rendszeresen eljöttek. Tagjai voltunk a Művészeti Szövetségnek és nemzetközi kiállításokon is részt vettünk. Andonist a harmadik
évben Athénba helyezték, így minden egyszerűbb lett.
1992-től kezdve rendszeresen látogattam a szüleimet Kolozsváron és a
testvéreimet Budapesten. A szüleim is meglátogattak Athénban, majd a
későbbiekben más rokonok, barátok is eljöttek. Az életünk stabilizálódott.
Ha erős honvágyam támadt, lefeküdtem az otthonról hozott csergére és
magyar irodalmat olvastam. Naplót írtam, 45 darab százlapos füzet az
eredmény.
Magyarországon az életünk folytatódik, de itt az én családom körében
élek. Élvezem a nyelvi közösség előnyeit. Ezért erről nem írok többet, mert
egy mozgó, élő folyamatról van szó. Talán még az a fontos, hogy ittélő volt
kollégákkal, képzőművészekkel vettem fel a kapcsolatot és mint írtam,
volt középiskolai osztálytársakkal is.
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Kolozsváron is jártam azóta néhányszor. Ott már nem élnek rokonok, de
régi barátokkal találkoztam.
Nyilvánvaló, hogy amíg élek, ez a szál sem fog elszakadni.
– Az a 45 naplófüzet nem semmi…
– Mindent leírtam, ami körülöttem történt.
– Mi a dolga szerinted egy festőnek? És mi a mindenkori költőnek?
– Ezt újra csak a saját szemszögemből tudom megközelíteni… Spontánul
írok most, nem jegyeztem le semmit előre. Elsősorban arra gondolok, hogy
a művészeteket sok mindenre fel lehet használni és a legkiválóbb alkotásokat is le lehet alacsonyítani. Lásd a Mona Lisát, vagy a Beethoven ötödik
szimfóniáját. Reklámmá és propagandaanyaggá is lehet tenni, azonkívül
vannak könnyebb műfajú munkák, amelyek eleve ilyen célokra készülnek.
Az irodalom megértése inkább adott, mert iskolában a felső osztályokig
tanítják, míg a képzőművészet értelmezése egy elhanyagoltabb terület.
Szerintem a felsőbb osztályokban művészettörténetet is kellene tanítani.
Ahogy már hatodik osztályban a tananyag része az allegória, szimbólum
vagy metafora, úgy kéne foglalkozni a képzőművészet kifejezési eszközeivel is, már amennyiben az általános műveltség ma is követelmény.
Szerintem a valódi művészetnek nem feladata a közvetlen didaktika és a
politikai propaganda. A világ sokszínűségét csak az egyéniséget magában
hordozó, független, szabad művészet képes megmutatni. Minőségi kritériumok ma is léteznek és az idő amúgy is szelektál.
Ami engem illet, nem realista figurális festészetet művelek. Fantáziavilág,
amelyben a múlt a jelennel keveredik. Ez főleg a kompozícióimra vonatkozik. Ha portrét festek, ott a belső, lelki karaktert is igyekszem megjeleníteni.
Számomra a színek gyakran szimbolikusak. Igyekszem a környezet és az
alakok összhangjával vagy ellentétével szuggerálni a történetet.
A versírás esetemben ösztönösebb. Arról írok, ami foglalkoztat, sokszor
egy szuszra, javítás nélkül. Nyilvánvalóan befolyásol, hogy festő vagyok,
színekben és képekben látok. Érzem a szavak közti harmóniát vagy feszültséget. Talán ritmusérzékem is van, a zenét is nagyon szeretem.
Azt hiszem, ebben amatőr vagyok.
– Úgy írsz, ahogyan festesz?
– Majdnem. De kevesebb felelősséggel.
– Mekkora szabadságra van szüksége egy művésznek?
– Maximálisra. Legalábbis nekem.
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Zengő tér
A szónak zengő tere van
Mert tért hódít a szó
A tér bezárható
Az ég boltozatába
Ám te vigyázva
Bánj a beszéddel
Válj eggyé az egésszel
Üzenj a szívveréssel
Mert jobb a suttogás
Mint a harsogás.
Csak figyelj, hisz a türelem
Mindig termékeny figyelem
Mert ujjaid érzékeny mozgása
Áttetsző hálót vet ki a tájra
Ahol a színek lélegzenek
És a formák életre kelnek
Hogy képet teremts
Barlangod falára
Labirintust
Segíts világra
Csak befelé beszélj
Hogy végül odaérj
Ahol a szónak zengő tere van.
Budapest, 2020 július 1.
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