
hargitanépe2011. május 13., péntek | 9. oldal Műhely

kétszobás, egy kisgyerekkel, szülőkkel és 
pesztonkával benépesült lakásunk 1970 
vége felé némi átalakuláson esett át. Hosz-
szas kérvényezés után végre megkaphat-

tuk konyhánkba a gázpalackot, így a villanyrezsó helyett, 
nagy kuporgatás mellett, megvehettük a szatmári Szep-
tember 1 gyárban készült háromkarikás gázkályhát –, 
amit, Isten tudja miért, nem lehetett részletre vásárolni 
–, egy craiovai Electroputere márkájú jégszekrényt és 
egy centrifuga nélküli Alba Lux mosógépet. Ezek a ház-
tartási gépek – akár hiszik, akár nem – a mai napig mű-
ködnek – igaz, hogy másodrendű berendezési tárgyként falusi 
nyári konyhánkban. Elindultunk hát mi is a „gyarapodás, anyagi 
és szellemi nagykorúsodás” (korabeli újságcímet idézek) útján, 
párhuzamosan városkánk, megyénk, országunk szépreményű 
fejlődésével. Ceauşescuékat koronás fők, a legfejlettebb nyugati 
országok és Amerika vezetői is látogatásra hívták, kis fizetésünk-
ből is futotta részletek törlesztésére, nyaralásra, kultúrkiadásokra, 
néha „csomagból” öltözésre, cselédtartásra. 

Kislányom már négyéves, szófogadó, okos óvodás volt, ba-
rátnői közül mindenkinek volt már kistestvére, így abbahagy-
tam a tablettaszedést, és az eredmény nem késlekedett! Mi ak-
kor nem láthattuk képernyőn születendő gyermekünket, csak 
annyit tudtunk róla, amennyit évezredeken keresztül tudtak a 
szülők: mindegy, milyen nemű lesz, csak ne legyen semmi baja. 
Fiam egészséges kisbaba volt, kissé nagyobb súllyal és kobakkal, 
mint a nővére, emiatt császármetszéssel született néhai dr. Bajkó 
Barnabás főorvos vezetése alatt a csíkszeredai szülészeten, a mai 
orr-fül-gége osztály helyén. A marosvásárhelyi, Decret utáni 
futószalagrendszer ismeretében idilli állapotokat tapasztaltam 
itt, ahol családias volt a hangulat, nagy az odafigyelés és szinte 
baráti az orvos-páciens viszony. Dél felé mentem be a szülészet-

re, és Kuligovszki bácsi már nagyon csóválta a fejét, hogy ebből 
császármetszés lesz, de még várunk egy kicsit, amikor váratlanul 
belépett az ajtón Bajkó doktor: „Lássam, ki a kisebbik lányom 
tanárnője, aki miatt gyorsan kellett bekapnom az ebédemet, 
mert azzal jött haza az iskolából, jöjjek vissza azonnal, legyek én 
is itt, mert az egész osztály amiatt izgul, milyen nagy a terhessé-
ge ehhez a keskeny csípőhöz! Hát ezt jelentette fiatal életünk-
ben az az emberséges kisváros, ahol még mindenki mindenkit 
ismert, vagy ha még nem, akkor barkochbázással azonosított. 
Így két orvos kezei között látta meg a napvilágot Csongor fiam, 
akinek keresztnevét a sok Attila, Zsolt, Csaba, Ákos, Csilla, 
Réka, Melinda, Tünde nevű kortársaihoz hasonlóan azért vá-
lasztottuk, hogy okirataiban ne tudják románra fordítani – ami 
akkorra már bevett szokás lett. Visszakaptuk egy fiatal családtól 
kislányom mózeskosarát, ami azóta lépcsőházról lépcsőházra 
járt, helyet csináltunk neki a nappaliban, hogy a kisszobában 
a lányok pihenni tudjanak éjszaka, és elkezdődött kétgyerekes 
családi életünk.

Hallatlanul szerencsés voltam, mert a  tavaszi vakáció után 
kivett 112 napos szülési szabadságom belefutott a nyári vakáci-
óba, így tanévkezdéskor majdnem öt hónapos nagyfiút bíztam 

a legújabb tizennégy éves lányra, mert a tizenhat évet 
betöltötteket munkahelyi betanítással beszippantották 
az újonnan beindult könnyűipari egységek: a kötött-
árugyár, cérnagyár, fonoda, konfekciógyár stb.

Van egy olyan beszédes családi képünk, amely 
ötünkről készült nappali szobánkban. A gyerekek szé-
pek, egészségesek, a rájuk vigyázó copfos gyereklány 
még szégyenlős, anyuka, apuka vidámak és vékonyak, 
mint a pénztárcájuk, de az épületvaslétrákból, gyalult, 
festett deszkákból álló, egész falat betöltő könyvespolc 
roskad a könyvektől, hanglemezektől, a többi falon van 

már Karancsi Sándor-, Gaál András-, Márton Árpád-, Antal Im-
re-kép, mert ők a barátaink voltak, de már vásárolni is kezdtünk 
festményeket a városban kiállító, más vidéken élő nagyoktól is. 
A fényképen az is látszik, hogy a bekapcsolt tévében Ceauşescu 
szónokol. Az év júniusában „történelmi jelentőségű” látogatást 
tett a Kínai NK-ban, a Koreai NDK-ban, a Vietnami DK-ban és 
a Mongol NK-ban. November 3–5. között (valószínűleg akkor 
készült a kép), a párt plenáris ülésén programot terjesztett elő 
az ideológiai munka javítása, a tömegek ismereteinek és a szoci-
alista nevelésnek fokozása… bla-bla-bla kérdéseiről. Akkor még 
csak a humán értelmiségiek estek pánikba, tudtuk, mi követke-
zik: ázsiai típusú személyi kultusz és kultúrforradalom, az ellen-
őrzés fokozása. Még minden hazai élelmiszert és ipari terméket 
lehetett kapni, újabb gyárak, üzemek, lakónegyedek, iskolák, 
„adminisztratív paloták”, tapsterek, kultúrházak, kórházak épül-
tek mindenhol, vidékek ébredtek évszázados feudális álmukból, 
falusi milliók váltak városi lakosokká, proletárokká. Míg tele a 
gyomor, a nép nem gyanakszik, nem hisz az ébereknek. Főleg, 
hogy szólt a hazafias dal, tombolt a taps, írni kezdték a dicsőítő 
ódákat, előbb csak Neki, Róla, később a Feleségéről is. Magyar 
költők is, nem is kevesen! Persze, a székelyek sem maradtak le!
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zerda délután Jelek 2010 címmel nyílt kiállí-
tás Csíkszeredában, a Silóban. A május 28-ig 
megtekinthető tárlat a tavaly júniusban, Sep-
siszentgyörgy központi parkjában megszerve-

zett szobrászati alkotótáborról számol be hangulatképei-
vel, kiállított dokumentumfotóival. Ugyanakkor, mivel itt 
a szobrászaté a főszerep, az alkotók szükségét érezték an-
nak, hogy térélményt is nyújtsanak a látogatóknak, ahogy 
az szobrászoktól elvárható. Éppen ezért a táborismerte-
tő pannók mellett kisplasztikákat is láthatunk, amelyek 
azonban már nem a tábor termései.

A Jelek szobrászati alkotótábor kétéves múltra tekint 
vissza, Éltes Barna sepsiszentgyörgyi szobrász, a tábor öt-
letgazdájának, kurátorának elgondolása szerint a szocreál 
tömbháznegyedek, betonrengetegek által rondított, sze-
mélytelenné vált közterek újragondolása, meglelkesítése a 
cél, nem a közízlés vagy valamiféle kötött követelmény, elvá-
rás megtestesítése vagy az éppen aktuális hatalom politikai 
céljainak kinyilvánítása, a nyilvános tér uralma, hanem sok-
kal inkább „annak a mindenkori egészséges alkotói ambíci-
ónak a megjelenítése, amely felvállalva a művészet szakmai 
tradícióinak méltó folytatását, de az egyéniség hitelességé-
nek erejét is mozgósítva, szembehelyezkedett az erőltetett 
ütemben felépült város nyilvános tereinek kaszárnyaszerű 
otromba funkcionalitásával, spirituális sekélyességével, sze-
mélytelenségével” – ahogyan fogalmaz Vécsi Nagy Zoltán 
művészettörténész, aki maga is résztvevője, szemlélője volt 
a 2010-es tábornak.

Az alkotók által kiválasztott városi terekre tavaly el-
készült alkotásokról pedig a következőképpen vélekedik 
a szobrok elkészülésének folyamatát figyelemmel kísérő 
szakember: „Az egyénire való törekvésből származik ezek-
nek az alkotásoknak az elidegenedett környezetet humani-
zálni képes ereje. Ami ezeket a szobrokat mégis összeköti a 
népi hagyomány faragványaival, az az, amit mi, magyarok 
bartóki modellnek szoktunk hívni, s amihez rokonítható 
szellemiséget a térség népművészetéből kinőtt és arra máig 
hatással levő brâncuşi-i életmű képvisel. De egy általáno-
sabb társadalomformáló kortárs szellemiséget is képviselnek 
ezek a szobrászok amikor, ahogyan Éltes Barna fogalmazott 
»geometrikus betonkörnyezetben felállítanak egy orga-
nikus formát«”. Így tett Bara Barnabás is, amikor Idolnak 
nevezett absztrakt alkotását kissé antropomorffá alakította, 
hogy az, kontrasztokban erőteljes formái ellenére, megtart-
sa címéhez méltó spiritualitását. Inkább kiáltásként, mint 
fohászként hat Berze Imre Idézet című, furfanggal alakított, 
népi szerkezetekre emlékeztető, attól éppen szerves formái-
ban szándékoltan különböző, égre felnyúló oszlopa. Hason-
ló szellemű Éltes Barna, Szerelem című, a témájához illően 
bensőségesebb és teljesen ki nem bontott plasztikai tartalé-
kait sejtetve kínáló, a faanyag rönk jellegét is megőrző szob-
ra. Gergely Zoltán – nyelvi játéknak is felfogható A három 
szék című – munkáját az előbbivel ellentétben, bravúrosan 
alakítja több elemből álló, kvázi figurális szoborkompozí-

cióvá, szinte megtagadva az anyag kínálta alapformát, az 
anyagszerűséget karakteres felületalakítással kompenzálva. 
Érdekes, hogy Hosszú Zoltán Fel című munkája minimal-
geometrikus jellege ellenére, jól megválasztott arányrendsze-
rének és a farönk természetes szerkezetét ügyesen kijátszani 
tudó agyafúrtságának köszönhetően, szintén ellenpontja 
tud lenni a lakótelepi házak merev mértani rendszerének. 
Madaras Péter az, aki formailag legtávolabb merészkedett 
a szobrásztábor szellemétől azzal, hogy feldarabolta a rön-
köt, és egy természet- és bizonyára gyerekbarát szabadtéri 
– és mint ilyen, kissé landartos szellemű – installációt ho-
zott létre, Égi áldás címmel. Nagy Sándor Zoltán inkább 
a fa megmunkálásmódjával tartott távolságot a többiek – 
lényegében fafaragó hagyományokra támaszkodó – alko-
tói módszerétől, azzal, hogy fűrészüzemben darabolta fel a 
rönköt, és az így nyert deszkákból szerkesztett egy kipattant 
biztosítótűre, és ezzel talán nem szándékoltan, de szerencsé-
sen a Baász Imre világára is emlékeztető Szék-jelet. A helyi 
szobrászat idősebb tekintélye, Petrovits István a kiválasztás 
és a minimális beavatkozás egyszerű gesztusával alakította 
rönkjét szoborrá, eget tartó, a tavalyi tábor hangsúlyos, evi-
lági női változata után, az idén az ősiséget és a klasszikus 
meghatározottságot sugalló androgün Kariatida II-vé. 

Pokornyi Attila öko-gondolkodása egyértelmű, Talaj-
szabályzója mint szobrász alkotta forma, nemcsak modelle-
zi a természet szüntelen körforgását, de szokatlan elhelyezé-
sével olyan benyomást kelt, mintha, címével összhangban, 
tényleg a talaj minőségének javítását végezné, egy kissé 
gépekre is emlékeztető módon, de leginkább úgy, mint az 
arra legalkalmasabb élőlények, pl. egy földigiliszta. Végül 
Sebestyén Róberté az az alkotás, amely a legközelebb áll 
ahhoz az expresszív, figurális plasztikákat faragó szobrá-
szi hagyományhoz, amelynek legmarkánsabb képviselői a 
Szervátiuszok. Mártírja láttán nem tudok eltekinteni egy 
távoli, de érzelmileg hozzánk közel álló kultúra kínálkozó 
analógiájának megidézésétől, az indiánok kínzócölöpeitől. 
Kiterjesztve az asszociációt a tábor által eddig felállított és 
a jövőben még remélhetőleg gyarapodó anyagára, különös 
látomás rajzolódhatik elénk, sajátos totemoszlopokat azaz 
címeroszlopokat láthatunk, amelyeken egy egész szobrász-
nemzedék örökíti a hely szellemét utódaira.”

Túros Eszter
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