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egfordítom azt a fényképet, amelyen két, 
egyenruhát viselő kisgyerekem áll tömb-
házunk bejárata előtt, olvasom a dátumot: 
1973. szeptember 15. Családtörténelmi 

jelentőségű dátum – plagizálom politikus szónokaink 
kedvenc szó-betonelemét, mellyel újabban szobor-, ra-
vatalozó-, víz- és gázvezetékavatást is korszakalkotó ese-
ménnyé nagyítanak, mert ezáltal saját fizimiskájukat is 
egy történelmi személyiség arcának látják, és emígy borotvál-
ják reggel a fürdőszoba tükrében. Kis családunk életében a fen-
ti dátum azt jelentette, hogy dicstelen véget ért a szappanope-
rához hasonlító korszak. Kiszámíthatatlan kis szolgálólányok 
durcás, sírós, bolondos, kölykös, felelőtlen, vagy éppen gonosz, 
tolvajló, prostituált szereplőgárdájának közreműködésével öt 
év alatt, hétről hétre elképesztő történetek, sírós-nevetős hely-
zetkomédiák, váratlan fordulatokban gazdag epizódok váltot-
ták egymást. Melyekben a felvigyázó és a felvigyázott gyerekek 
egyaránt jól szórakoztak, csak a producerek, a szponzorok, va-
gyis mi, a szülők ettük a kefét. Tizenegy lányt neveltünk az öt 
év alatt, belefáradtunk a történtekbe. Sokáig fontolgattuk, az-
tán eldöntöttük, nem fogadunk házunkba több kiskorú pesz-
tonkát, nem lesz több folytatása a sorozatnak. Vége, Sfârşit, 
Konyec, Ende, The End... Egész nyáron ezt a boldogságot él-
veztük, ennek ünnepe lett a tengerezés, ahol én, az anyuka pró-
báltam elfelejteni, miben voltam , amikor az érettségi vizsgák 
alatt utolsó kiscselédünk megszökött egy leszerelő bakával, és 
ezt nekünk kellett bejelenteni a kétségbeesett szülőknek. S azt 
is, miben leszek ősztől, amikor kislányom első osztályba, kisfi-
am bölcsődébe fog járni. Úgy vettünk fel CAR-kölcsönt, hogy 
„üsse kő, legyünk egyszer költekezők”, teljesítsük a csárámpók 

minden óhaját, utazzunk be Konstancára, menjünk akvári-
umba, delfináriumba, naponta többször totokározzunk, annyi 
fagyit együnk, míg berekedünk, kedvünkre bámészkodjunk és 
vásároljunk a bazárokban, és felültessük őket az akkor megjele-
nő játékparkok minden rázó, forgató, csiklandó, mumuskodó 
kis- és nagyherkentyűjére. Mi jól tudtuk, mitől búcsúznak sze-
génykéink, nekik fogalmuk sem volt arról, hogy a várva várt 
iskola hatéves kislányunk számára, és a bölcsőde nem egészen 
hároméves kisfiúnknak olyan társadalmi intézmények, ame-
lyek kis lépésekben – és ingyen ugyan –, de elkezdik szemé-
lyiségük kordába állítását, hogy az évek során betagolódjanak 
abba a hadseregbe, amely ha „nem lép egyszerre, nem kap ré-
test estére!” Sőt a már akkor meghirdetett erőltetett menetben 
a kommunizmus napfényes csúcsai felé, félő volt, hogy később 
kenyeret is alig!

De még 1973-ban vagyunk, negyedünkben van már 
egy új általános iskola, művészeti profillal, felépült az első 
bölcsőde, napközi és lakónegyedi rendelő is. A negyedben 
mindenki mindenkit ismert, emberléptékű, szinte falusias 
egymásrafigyelés mellett úgy tűnt, elkezdhetjük csemetéink 
önállóságra való nevelését. Így aztán nem fogadtuk vissza a 
katona-babát, aki szánta-bánta szerelmi kilengését, hanem 

lakáskulcsot másoltattunk, és gyermekeink nyakába 
akasztottuk olyan ünnepélyesen, ahogy manapság az 
elsőáldozó gyerekek nyakába csatolják a vastag arany-
láncot. Ezzel eljegyeztük őket a lakónegyed nevelte 
önállósággal, egyenruhába bújtattuk őket, ahogy az elő 
volt írva, s ki-ki bevonult a saját „laktanyájába”. Gyerme-
keim tanévkezdési, tanévzárási ünnepélyén soha nem 
vehettem részt, mert ilyenkor én is mindig ott álltam 

egyenruhás gyerekek mellett, egy másik „kaszárnyában”. Sze-
rencsére a merev forma csak akkor lélekölő, ha a tartalmat is 
bemerevíti, embertelenné uniformizálja. Mai jóbarátaimat, 
azaz gyerekeimet, kortársaikat, volt tanítványaimat figyelve, 
azt kell mondanom, hogy ha rossz időkben is, de nagyszerű 
pedagógusokkal masíroztak a nagykorúság felé. A szokásos ki-
vételt leszámítva, ők azok , akik akár itthon, akár más ország-
ban a jelenkor gazdasági életében kiválóan állják a sarat. Most 
ők indítják iskolába, vagy ballagtatják gyermekeiket, hál’ isten-
nek már nem felülről kötelezett egyenruhában, hanem csak a 
divat és a helyi trendek által diktált, néha ugyanolyan egyfor-
ma, de szívesen viselt öltözetben. Kicsi lányom kék-fehér pepi-
ta ruhácskájában, kék köténykéjében, középen elválasztott, két 
vastag , füle felett elkezdett szőke copfjaival pont olyan babás 
és bájos hatéves, elsős fényképén, mint az ő kisebbik lánya, aki 
barna copfjaival, hétévesen, egyenruha, hajszalag nélkül az ősz-
szel kezdte az iskolát. Ha olyan a család, ha olyan az iskola, ha 
olyan a gyerek, olyan a tanító, a tanár, az osztályfőnök, akkor 
minden idők minden gyermeke ugyanúgy vészeli át az iskolát, 
mint a gyerekbetegségeket: maradandó sérülések nélkül. És 
sok-sok fényképpel, amelyek albumokban, dobozok, fiókok 
zárkáiban várják a meghatott látogatást vagy az amnesztiát!

Egyenruhás gyermekeim
                            FEHÉR-FEKETE FOTÓK (72.) n Váli ÉvaM

Műhely
néprajzi tanulmánykötetét, amelyben részint magyar, részint ro-
mán vonatkozású tanulmányok szerepeltek. Töprengtem, vajon 
kinek fáj a kötet megjelenése. A minisztériumi főosztályvezetőnek 
szóba hoztam az esetet, elmondtam, hogy az államtitkár (Mihai 
Ungheanu) annak idején pártfunkcionárius volt, és aktív szerepet 
játszott Kós Károly 1983-as betiltásában. Vajon nem az apja miatt 
bűnhődik a szerző? – tettem fel az álnaiv kérdést. Az osztályvezető 
nyíltan nem vallotta be, de figyelmeztetett, hogy legközelebb az is-
mertetésben emeljem ki, ez a Kós Károly nem azonos az apjával. Si-
került. A kiadásra váró könyvek között van a Szentimrei Judit nagy 
gyűjteményes könyvének részét alkotó szőttes-, varrottasanyag. 
Aztán a pusztakamarási anyag, amire régóta készülünk; most már 
úgy néz ki, megtaláljuk a módját a megjelentetésnek. Régi tervem: 
az erdélyi magyar irodalomból beindítani egy hangos könyvtár so-
rozatot, de ez is még csak ötlet.

– A régi sorozatokból mi maradt meg?

– Ezek többsége maguktól szűnt meg. Nagyon nagy erővel 
igyekszünk megtartani a romániai magyar írók sorozatot, és eb-
ben támogatónk is van. Érdekességnek számít az egykönyvesként 
ismert Markovits Rodion másik regényének, az Aranyvonatnak 
a kiadása. Nem folytatása a Szibériai garnizonnak, de azzal ösz-
szefügg. Első regényének sikerén felbuzdulva írta, és ennek is 
fogságélmény az alapja. Nem csoda, hogy korábban, 1948 után, 
nem jelenhetett meg. A véres oroszországi polgárháborúnak egy 
egészen más képét mutatja. Hősei a foglyok, akik sodródnak az 
I. világháború után a történelem szelében, hol a fehér gárdis-
ták, hol a vörösek szolgálatába kényszerülnek, holott egyetlen 
vágyuk, hogy hazatérhessenek. Úgy érzem, jó könyv, érdemes 
megjelentetni. Annyi bizonyos, hogy lényegesen kevesebb az el-
fekvő kézirat, mint korábban. Most nemrég jelent meg egy ilyen 
elfekvő kézirat Gándhi Hind Szavárdzs avagy az indiai önkor-
mányzat. A kötetet Bodor András történész professzor készítet-
te elő a 80-as években, amikor már úgy érezte, hogy történelem-
mel nemigen hagyják foglalkozni. Egy diákkori emlékét vette 
elő. Angliában tanult, ott kapta meg Gándhi könyvét, az indiai 
függetlenségi mozgalom alapdokumentumát. Gándhi a maga 
megszokott szellemiségében, vagyis erőszakmentesen, a meg-
győzés eszközével érvel, hogy India miért a hinduké. Magyarul 
először jelent meg ez a kötet, a Téka sorozatban. Ezt a sorozatot 
mindenképp életben próbáljuk tartani, ebben nagy segítségünk-
re vannak a budapesti Irodalomtörténeti Intézet munkatársai, 
akik erdélyi vonatkozású kéziratokkal keresnek meg minket.

– Van olyan kötet, az elmúlt 20 év terméséből, amit nem kellett vol-
na kiadni, és olyan, ami nem jelent meg, de szeretné, ha megjelenne?

– Biztos van olyan könyv, amit jobban kellett volna gondoz-
ni. A kiadó olyan, mint a szülő: mindegyik gyermeke valamiért 
fontos. Volt könyv, amely nagyon sokáig állt nálunk, mert nem 
tudtunk rá pénzt keríteni, mint a dr. Kós Károly munkája a Me-
zőségről. Aztán valaki elvitte tőlünk, hogy pénzt kerített rá, de 
már nem nálunk jelentette meg, és nem vagyok biztos, hogy a mű 
ezzel jobban járt. Ilyen eset biztosan volt még. Minden könyvnek 

megvan a maga története. Azt hiszem, büszkék leszünk a most 
kiadásra kerülő kötetünkre, egy románul és tatárul megjelenő 60 
évvel ezelőtt gyűjtött dobrudzsai tatár folklórkötetre. A szakem-
berek szerint egyedülálló kiadvány lesz, ilyen még sehol nem jelent 
meg. Örömöt szerzett, hogy megjelentettük Huszár Lajos, Papp 
Ferenc, Winkler Judit közös könyvét az erdélyi éremművességről 
egy jó minőségű, szép kiadványban. Ugyancsak büszkeséggel tölt 
el, hogy 1995-ben megjelenhetett Szenik Ilona siratómonográfiá-
ja. Örülök, hogy Dávid Gyula kezdeményezte történelmi regény-
sorozatunk folytatódhat. Adósságnak érzem könyvkiadóként is, 
de irodalomkedvelőként is a Makkai-életmű teljesebb bemutatá-
sát. Történelmi regényeiből már adtunk ki, most azt szeretném, 
ha társadalmi regényei is megjelennének. Ennek az embernek az 
erkölcsi tartása, szakmai kiválósága, értelmiségi habitusa példaér-
tékű lehet mindannyiunk számára. Sikerként könyvelhetjük el, 
hogy masszívan részt tudtunk venni a Dsida Jenő-centenáriumon. 
Igyekeztünk ennek a kivételes költőnek az emlékét ápolni azzal, 
hogy műveit és a róla szóló irodalmat közzétesszük. Öt Dsidával 
kapcsolatos kiadványunk jelent meg a 10 év alatt.

– A kiadó miként próbálja átvészelni a gazdasági válságot? 
Miből tudja előteremteni a szükséges pénzt a fennmaradáshoz?

– Már említettem, pályázatfüggők vagyunk. Az a szeren-
csénk, hogy mind Magyarországon, mind Romániában, bármi-
lyen kormányzat is van, tudja, hogy a kultúrára áldozni kell, még 
akkor is, ha változó mértékben. A könyvkiadásra szánt összegek 
keveset csökkentek, ennek köszönhetjük létünket. A hitelválság, 
ami napjainkban érezhető, a kisebb és közepes kiadókat kevésbé 
érinti, hiszen eddig sem kaptunk hitelt a bankoktól. Ugyan melyik 
bank adott volna vagy adna hitelt könyvkészletre? A válságon túl-
menően, sokkal jobban oda kellene figyelnünk arra a folyamatra, 
hogy lassan kihalnak az olvasóink. Az az értelmiségi generáció, 
amely úgy nőtt fel, hogy könyvet vásárolt, lassan fogyni kezd. A 
mai 30–35 évesek generációjának már nincs könyv a házában, ők 
már interneteznek, számítógépen oldják meg az olvasást. A nyug-
díjas értelmiségi kétszer is meggondolja, hogy vegyen-e könyvet az 
unokájának, mikor látja, hogy a számítógép előtt van. Ez sokkal 
erősebb megrázkódtatás, mint a válság. Évről évre érezhető az ol-
vasók táborának apadása. Ma már tájainkon az 500-600 példány-
szám nagynak számít. Nem arról van szó, hogy az emberek nem 
olvasnak, de a könyv hagyományos formáját új váltja fel. Mi még 
el sem tudjuk képzelni, hogy csak elektronikus könyvet olvassunk, 
holott ez a korszak is bekövetkezhet. Az internet csodálatos eszköz 
a kutatásban, jegyzetelésben, de nagyon sok szemét is található 
rajta, és olyan helyesírási tudatlanságról tanúskodik, hogy szinte 
fizikai fájdalmat okoz. Nem látom, miként lehet megvalósítani a 
szűrést, azt hogy az olvasók az érték mellett döntsenek, mert nem 
mindegy, hogy mit olvasnak. A mostani könyvkiadói szerkezetnek 
mindenképpen át kell alakulnia. Hogy ebben a Kriterion hol van, 
azt nem tudom. A 40. évünket nem ünnepeltük meg, remélem, az 
50-ediket még megérjük.

– Adja Isten, így legyen!
Székely Ferenc

arkok, repülők, autók, óriási, a tájat határozottan 
uraló, mégsem nyomasztó épületek, idegen, kü-
lönös ázsiai arcok, indián lányok, üresen tátongó 
terek – mintha utaznánk, kellemesen borzonga-

tó, rejtélyes helyszínek kerítenének hatalmukba. Sötét tónu-
sok, különös mély zöldek, kékek, és a sötétség nem nehezék-
ként terül el tájon, bennünk, hanem csábít, kíváncsivá tesz, 
talányossá teszi a kézzel foghatót, túlmutatva annak tárgysze-
rűségén. A képzelet játékai ezek, a legbensőbb, legrejtettebb 
vágyak, sóvárgások színterei – képek –, valószerűek, valósá-
gosan megéltek. A vágyott gyönyörűség festészetben való 
megtapasztalása – ahol minden ecsetvonás jelentőséggel bír, 
ahol minden ecsetvonásnak célja a vágyott, a képzelt vagy a 
valamikori élmény megélése.

Realista képek, tárgyilagos kifejezésmód – mondják. Az 
igazi utazás azonban a realitáson túl kezdődik, ahogy a fény 
is valahol az árnyak mögött sejthető. A tárgyakhoz tapadó, 
az általuk felszínre törő hangulatok, érzések, élmények meg-
közelítése/megsejtése jelenti az igazi kalandot. Víziószerűen 
tárulnak elénk a legváltozatosabb terek, a zsúfolt állomástól, 
a mediterrán parkon és egzotikus pálmafákkal teli környeze-
ten át, a nagyvárosi katedrálisig, el egészen az égig. Visszaté-
rő színterei ezek Szotyory László festészetének, újra és újra 
előveszi rajongásainak tárgyait, repülőket, sportkocsikat, par-
kokat, vízeséseket, nőket és kastélyokat, a mindig ugyanazt 
apró, rezzenésnyi változásaival – a tónus marad, egy-egy folt, 
villanás jelezhet valamiféle változást, mozgást, de az alaphang 
ugyanaz: nyugalom és csend. Mintha zajok és zörejek, a víz 
csobogása, fák suhogása, a repülők motorjának zúgása, az 
állomási hangosbemondó erőteljes hangjai a képbe rekedtek 
volna. Valahol érezni azokat, de nem halljuk. Mintha meg-
állt volna az idő, és vele együtt a mozgás is. Mély csend van, 
a szerző-szemlélő csendje. A képek váltakoznak. Utazóként 
bolyongunk. Mint a nagy égi bálna – innen bentről sok min-
dent látni, a világ hangjai azonban kiszűrődnek, a sebességet 
lassú, könnyed mozgásként érzékeljük. Csakhogy ez a repü-
lő alacsony repülésben járja köreit, szűkítve a perspektívát, 
a látványt. A súlytalanság nyugalmában szemlélődünk. Ott 
vagyunk, jelenlétünk észrevétlen. Különös ez az érzés. Ma-
gunk vagyunk – kissé távolinak tűnik minden. Az ismerős 
helyszínek, alakok a rajongás, sóvárgás tárgyai maradnak vál-
tozatlanul.

Túros Eszter

Még egy hétig látogatható  
Szotyory László, Budapesten élő  

Munkácsy-díjas festőművész kiállítása  
a Megyeháza Galériában. 

Képi utazások
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