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ége felé járt az 1969-es nyár, szinte az egész va-
kációt a nagyszülőknél töltöttük kislányom-
mal, gyűjtöttük magunkba a jóságos nap ak-
kor még jótékony sugarait, hogy emlékénél 

sütkérezzünk a fél évig tartó ólmos, ködös, kedélyromboló 
csíki napokon. Közben újabb lépcsőházakat adtak át az 
„Abatorului” negyedben, és újból mások kaptak kiutalást. 
Félő volt, hogy újabb ingázó tanévnek nézek elébe, amit a 
gyakori havazás okozta vonatkésések miatt sokszor órás késé-
seimet megértő direktorom sem tud tovább tolerálni. Házas-
ságunk addig felhőtlen egén vastag szürke paplanfelhők gyüle-
keztek, és békés lelkű, konfliktusok elől szótlanul meghátráló, 
„okos enged, szamár szenved” filozófiájú férjem ezúttal nem 
tudta elhárítani a vihart. A Városiban, azaz az egyetlen ven-
déglőben ebédeltünk, s vártuk, hogy teljen az idő, míg vonatra 
szállhatunk, amikor megtudtam, hogy a két szerkesztőség-
nek kiutalt lakást olyan családos kollégák kapták, akiknek a 
feleségeik nem ingáztak. Tompítottam a mennydörgést, csak 
süvítettem, hogy azonnal intézkedni kell, de férjemnek esze 
ágában sem volt főnöki asztalra csapni, nyugtatgatott. Ekkor 
haragom villámcsapása különös formában jelentkezett: odain-
tettem a pincért, fél deci töményet rendeltem és – szó megáll, 
szem kikerekedik, döbbenet elhatalmasodik férj arcán – egy 
hajtásra kiittam. Majd dühtől és szesztől kipirulva bájos mo-
sollyal közöltem asztaltársaságunkkal, hogy most én... hogy én 
majd..., hogy betelt a pohár! Azzal szinte futva tettem meg az 
utat az akkor közeli szerkesztőség felé. Rohantam fel a lépcsőn, 
hogy magához ne térjen a józan eszem, és mire a titkárnő észbe 
kapott volna, erélyesen bekopogtam a főnök ajtaján. Snitt!

Azt szokták mondani, aki mer, az nyer! Én akkor nem 
nyertem. Azzal mentem vissza a vendéglői asztalhoz, hogy 
nincs igazság, szegény embert még a párt is húzza, szegény 
asszonyról nem is beszélve. Nevettünk egy jót a villámhábo-
rúmon, azon, hogy mennyire megleptem a vezérkart, milyen 
gyenge lábakon dülöngéltek érveik, aztán hazadöcögtünk a 
félnégyessel. Másnap férjem elutazott Kolozsvárra őszre ha-
lasztott vizsgáit letenni a „magánkívülinek” csúfolt látogatás 
nélküli tagozaton, én pedig újrakezdtem a hajnali vonatozást. 
Dél felé telefonhoz hívtak az iskola titkárságán, ahol férjem 
főnöke kedvesen közölte, gondolkodott azokon, amit mond-
tam neki, és az egyik lakást mi kapjuk meg, jelentkezzek a ki-
utalásért! Mit madarat? Repülőt lehetett volna fogatni velem: 
soha, sem azelőtt, sem azután lakásnak így nem örvendtem, 
mint annak a harmadik emeleti kétszobásnak, ahol nyolc évet 
töltöttünk, pedig utána még négyszer költöztünk. Örömöm 
ragályos lehetett, mert a főszerkesztő is boldognak látszott. 
Akkor is csak a szemöldökét húzta fel, de azonnal intézkedett, 
amikor közöltem vele, nem tudom lefizetni a kulcsért az ille-
téket, kérnék egy kis előleget, ha lehet. Fél óra múlva kezem-
ben voltak a papírok, és dobogó szívvel benyitottam életünk 

első saját lakásába. Beszippantottam a nyirkos malter, a 
száradó budai föld és olajfesték szagát, kihajoltam a tágas 
erkélyen, láttam távolban a Szécsény, a Harom, Zsögöd 
hegyeit, halmait. A déli harangszóba belefütyölt egy te-
hervonat, belekattogtak fémkerekei. Volt bőven időm a 
délutáni vonatomig, bekopogtam egy már beköltözött 
szomszédhoz, tisztítószert, szappant, törölközőt kértem. 
Belevigyorogtam a fürdőszoba tükrébe, kisúroltam a 

nagy zománcos kádat, és megfürödtem benne, mert akkor még 
éjjel-nappal volt meleg víz. Egy fél órára visszarepítettem ma-
gam boldog, fürdőszobás gyerekkoromba, ahonnan, feledve 
lavórt, kutat, vedret, pléhteknőt, fabudik nyári légydongását, 
téli bőrhasogató érintését városi fiatalasszonyként szálltam ki a 
vízből. Az állomás felé battyogva már foszlott a nagy öröm, 
a berendezkedés anyagi kérdésein, az életmódváltás újabb 
gondjain tépelődtem. Tudtam, hogy idilli háromtagú családi 
életünknek vége. A városban nem működött még sem bölcső-
de, sem napközi: kiskorú cselédlányka költözik majd hozzánk, 
14–15 éves gyerek fog vigyázni leánykámra, nem lesz más vá-
lasztásunk. Azon a fényképünkön, ami 1969 szeptemberében 
készült blokkunk előtt, a két roppant vékony szülő mellett ott 
áll egy pufók kislány két vastag copfival és kisdadája, Mártika, 
aki hetekig a kisborjat siratta, míg megszerette és lassan érteni 
kezdte a tévében a rajzfilmeket, míg mi dolgoztunk. Túl prózai 
ez az egyszerű szó, ami a kenyérkereset szinonimája, mert az 
akkori publicisztikai nyelven ezt úgy mondták, hogy „túlszár-
nyaltuk feladatainkat”, természetesen a tizedik pártkongresszus 
szellemében, amely egy hónappal költözésünk előtt kitűzte az 
1971–75-ös ötéves terv direktíváit.

Búcsú az albérletektől
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íg legtöbben lineárisnak képzel-
jük és legtöbb kultúrában úgy 
is ábrázolják az idő múlását, az 
évszakok szabályos váltakozása 

mégis körkörös mozgást, egyféle végtelení-
tett folyamatot idéz a képzetünkben. Ezt le-
modellezni nem is lenne nehéz, annál fogva, 
hogy a naptári év négy évszakának forgása a 
kerék mozgásának felelne meg, a kerék pedig 
mozgathatja az egész járművet, ami nem más, 
mint az idő egyenes vonalú haladása, múlása 
a múltból az ismeretlen jövő felé.

A 68 éves székelyudvarhelyi alkotó fest-
ményei és grafikái több műfajba sorolhatók: 
tájkép, emberábrázolás, portré, illetve csend-
élet. Az alkalmazott technika is ehhez iga-
zodik: olaj, tempera, akvarell, pasztell és tus. 
Ennek a kiállításnak az anyagában a tájkép az 
uralkodó, a portrét és csendéletet alig néhány 
munka képviseli. András Csaba alkotásaiban 
ugyancsak nagy területet tesz ki a grafika. 
Egyik nagy elismerését épp a grafikák hozták 
számára: 1992-ben a Philadelphiában meghir-
detett pályázaton első díjat nyert. A pénzdíjas 
pályázat mondhatni az ismeretlenségből emel-
te ki a világ másik részén, az amerikaiak által 
Drakuláról ismert Erdélyben élő alkotót. Fe-
kete tusrajzai, illetve ceruzarajzai jórészt port-
rék. Olyan is van köztük – és nem is kevés –, 
amit egyetlen vonallal vetett papírra. A portré-
rajzolás, illetve a pár vonalnyira egyszerűsített, 
stilizált rögtönzések, melyeknek legtöbbje akt, 
éppen letisztult vonalaival ragadnak meg.

Stílusát tekintve András Csaba realista 
festőnek tartja magát, posztimpresszionista 
és – a színeket tekintve – expresszionista be-

ütésekkel. A nagybányai posztmodernizmus 
nyomot hagyott művészetében, ezt ő is vall-
ja. Ars poetica-szerű megfogalmazása szerint 
amikor a modernizmus átlépte a jóízlés hatá-
rát, azon túl őt már nem érdekelte. Realista 
felfogása jól látható, kivehető a kompozíció-
ból, ugyanis a valóság dominál a fantázia te-
remtette vagy jelképesnek mondható hely-
zetekkel szemben. Színei erőteljesek, és vál-
tozatosak. Bár óhatatlanul előfordul, hogy 
egy-egy képen valamely szín vagy annak ár-
nyalata uralkodó, elsősorban a hangulat meg-
teremtése miatt, az ő esetében inkább a sok 
színnel megfestett tájképek jellemzőek. Még 
a portrézásban is érvényesül ez.

A téma a tájban, a székelyföldi környe-
zetben van – állapíthatjuk meg, ha csak 
a jelenlegi kiállítási anyagot nézzük is. A 
Máramarosban töltött fél évszázad rászok-
tatta az ottani táj jellegzetességeit másként 
látni. Ott tobzódnak a lombhullatók, itt ri-
degebb a környezet, az udvarhelyszéki táj szi-
kárabb, mint a nagybányai. Ennek ellenére a 
környékbeli táj a képeinek többségét uralni 
képes. A Csicser, Budvár, Szarkakő, a Hargita 
oldalai kedvelt témái. Ennek az irányultság-
nak az oka: a honvágy, ami már nincs, vagy 
akár azt is mondhatnánk: az újra megtalált, 

felfedezett szülőföld, hisz nyugdíjba vonulá-
sa óta hazaköltözött. 

Az utóbbi hónapok termését látva nem 
nehéz megállapítani, hogy a város környéke, 
mint éhes embert, vonzza Csabát. Alig látni 
néhány virágcsendéletet, pár friss portét, a 
többi tájkép: komorabb vörösök őszi hangu-
lata, szürkés-piszkos téli, megkopott hótaka-
ró, nyers zöldek vitalitása, sárgák változatos-
sága a sötétebb foltok ellensúlyozására.

Lendületes vonalai, erős színei vagy 
éppen lírai finomságú tájrészletei sajátos 
hangulatot teremtenek a szemlélőben. Ez 
minden alkotó titkos vágya talán: valami 
olyant és úgy létrehozni, színekbe vagy sza-
vakba önteni, amilyent más még nem tett 
meg. A Tomcsa Sándor utcai tömbházlakás 
műhelyében, úgy látszik, ez sikerült neki, 
hiszen a világ több földrészére elkerültek 
munkái, persze a vén Európa a legtöbbet 
birtokol belőlük.

Mivel nem szavakban fogalmaz a festő, 
hanem formákban, színekben, András Csa-
ba tájképei azt hirdetik, mit várhat a közös-
ség, a társadalom az alkotótól. Olyant és úgy 
megfogalmazva, amilyenre mi nem volnánk 
képesek. Az alkotás szabadságát kihasználva 
ő környezetünk, a székelyföldi, elsősorban az 

udvarhelyszéki táj jellegzetességeit részesíti 
előnyben minden mással szemben. 

Tavaszi kékjei, őszi vörösei, a nyárelő 
zöldje vagy a telek sokárnyalatú fehérei sok 
lakásban megszokott látvánnyá lettek, az 
ecset pedig jól szolgálja az embert, így hát a 
féktelen erőre valló erős vonások már ismerős 
képpé állnak össze.

P. Buzogány Árpád

András Csaba: Ősz
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hívja fel a figyelmet. 

Évszakok

András Csaba 1943. április 12-én szüle-
tett Székelyudvarhelyen. Élete nem men-
tes a hatalom szelének hatásától. Voltak 
kudarcként megélt történetek, és vannak 
békés, alkotó esztendők. Elemi iskoláit 
szülővárosában végzi, de amikor az ak-
kori Dr. Petru Groza Líceumba felvéte-
lizik, hiába jut be az elsők között, hiva-
talos levélben értesítik a családot, hogy 
kirúgták eredete miatt. A kolozsvári Ion 
Andreescu Képzőművészeti Főiskolára is 
9,97-es általánossal, de „hely nélkül” jut 
be. Két és fél év brăilai katonáskodás után 
végül 10-es eredménnyel csak felveszik. 
Máramarosszigetre helyezik tanárnak, 
ahol bekapcsolódik a helyi művelődési 
életbe. Megismerkedik a nagybányai fes-
tőiskola utolsó képviselőivel: Ziffer Sán-
dorral, Mikola Andrással, Vida Gézával, 
a két Ballával. Már két éve tanít, amikor 
arról értesül, hogy a bukaresti Nicolae 
Grigorescu Képzőművészeti Akadémiá-
ra felveszik, akinek előképzettsége van, 
így beiratkozik, és ezt is elvégzi, köz-
ben végig dolgozik rajztanárként. A két 
egyetemen neves tanárok útmutatásában 
részesül. Szívesen emlékszik Miklóssy 
Gáborra és Mohi Sándorra, a fővárosiak 
közül Corneliu Babára és a később poli-
tikai szerepet is vállaló Andrei Pleşura. 
Bár nagyon szeretne hazakerülni, vagy 
legalább közelebb lenni Udvarhelyhez, 
onnan megy nyugdíjba. Azóta azonban 
Székelyudvarhelyen él. A ’89-es fordulat 
után kinyílik a világ előtte is, nemzetközi 
művésztáborokba hívják meg, Makóra és 
Nagytécsőre.

Egyéni tárlatainak száma 30 fölött 
van. Munkái fellelhetők állami és ma-
gángyűjteményekben, Románián kívül 
Magyarországon, az Egyesült Államok-
ban, Kanadában, Németországban, Ang-
liában, Franciaországban, Svájcban, Izra-
elben, Ausztráliában, Argentínában.


