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ár tíz éve éltük a gyermekes házaspár de-
rűs, de álmában sem szabad életét, mikor 
elhatároztuk, hogy másodszor is átlépjük 
az országhatárt. De ezúttal nem csatlako-

zunk nagybusznyi Csíkszeredához, ellenkezőleg, két hé-
tig saját vágyaink szerint ismerkedtünk élőben az iroda-
lomból, sajtóból, filmekből ismert gyönyörű Budapest-
tel. Ha megkésve is, olyan volt az egész, mint egy nászút, 
csak éppen volt már mire visszapillantani, és volt aminek 
a birtokában magabiztosabban kémlelni a jövőt. Ezt a családi 
életre értem, mert társadalmi, politikai szempontból már vége 
volt az idillnek, katonásabb lett a menetelés, vezérré változott a 
vezető, akadozni kezdtek a szolgáltatások, megjelentek szókin-
csünkben a személytelen igék: „elvették”, „megadják”, „osztják”, 
„lehallgatják”. Szabadidős tevékenységgé vált a sorbanállás, a 
gyűlésezés, a papír-, üveg- és gyógynövénygyűjtés, a közmunka, 
a pártdokumentumok kijegyzetelése. Kötelező volt a párt és ve-
zetője iránti szeretet, a hosszan tartó, ütemes taps. A gondolata 
is isteni volt annak, hogy két hétre mindezt magunk mögött 
hagyhatjuk, miután gondosan kitöltjük az útlevélkéréseket (ez 
az útiokmány nem volt a tulajdonunkban, minden alkalommal 
kérni kellett, és kiadták, ha kiadták, majd azonnal visszakérték, 
hogy újra kérhessük, ha kiadják), kiálljuk a hihetetlenül nagy sort 
a rút, szellőzetlen terem egyik gyakran bezáródó ablakánál, ahol 
az űrlapokat kiadták, elvették. Aztán hónapokig vártuk a dön-
tést. Közben behívtak egy felettes szervhez, hogy elbeszélges-
senek arról, miért éppen Magyarországra kívánkozunk, immár 

másodszor, a többi baráti és testvéri szocialista ország helyett. 
Pár évvel később, amikor már az ilyen országokból sem mind 
tértek haza a román turisták, útlevélkérés esetén a szektorista mi-
licista is tiszteletét tette lakásunkban, hogy különböző ürüggyel 
kifürkéssze, nem adtuk-e el a berendezést, kitántorgásra készül-
vén. Mivel akkor még egyetlen rokonunk, barátunk sem telepe-
dett át a magyar fővárosba, az állomási utazási irodában lefizet-
tünk egy Ibusz-szobát, s egy óra múlva nyakunkba vehettük a 
várost, kora reggeltől késő éjszakáig. Ittuk, szívtuk magunkba 
azt a sok élményt, amiből évekig éltünk, mert a Kádár-rezsim 
„emberarcú”, jó életszínvonalú maszekvilága, „gulyás-kommu-
nizmusa” és a mi Vezérünk grandomániás, nemzeti „porció-
kommunizmusa” között már szélesedő, fenyegető szakadék tá-
tongott. Ez persze csak nekünk, a „magyar származású romá-
noknak” fájt, egyre sajgóbban. Azokon a fotókon, amelyeket 
Budapest nevezetességei előtt német, olasz vagy francia turista 
készített rólunk, sem az nem látszik, hogy zöld az útlevelünk, 
sem az, ahogy 90 után neveztek az anyaországiak, azaz hogy 

„határontúliak” vagyunk, bár magyar állampolgárnak 
születtünk (akiket idén egy új Főnök akarata tesz is-
mét „magyar emberré”). Azokon a fotókon csak két 
fiatal látszik, aki politikától és igazolványoktól füg-
getlenül otthon van a magyar világvárosban, mert az 
kultúrájuk fővárosa, s amelyhez ezer szállal kötődnek. 
Lubickolnak abban a dúsgazdag kultúréletben, amit 
a rendszer bőkezűen támogatott, olyannyira, hogy a 
két, államilag megszabott összeget beváltó fiatal ér-

telmiségi jegyet tudott váltani napi két-három múzeumba, 
színházi és operaelőadásra, koncertre, moziba, tisztességesen 
táplálkozik és még vásárol is, egy-két jó butikholmit, nálunk 
hiánycikknek számító élelmiszert, kozmetikumot és köny-
vet. Sok jó könyvet!

A két ország közti kiáltó ellentét minket nem tört össze, 
nem szerettük kevésbé azt a szegényebb anyánkat, aki felnevelt, 
táplált, csak mert megismertük a jobb módú, ápoltabb édes-
anyánkat, aki megszült, de nem tudott megtartani minket. Úgy 
csodáltuk a Szécsenyi Könyvtárat, hogy nem feledtük a Teleki 
Tékát, úgy tapsoltunk Törőcsiknek, Tolnaynak, Ruttkainal, 
Sinkovitsnak, Latinovicsnak és a többi nagynak, hogy nem fe-
ledtük Sebők Klárit, Elekes Emmát, Csiki Andrást, Lohinszkit, 
Stelát, Tamarát, Amzát, Caramitrut és a többieket. Úgy megör-
vendtünk az Alföld napszitta végtelenjének, hogy nem feledtük 
az Egyes-kőt, Marosfő fenyveseit. Ez a kettősség nekünk ma is 
a lételemünk. Agyunkba, lelkünkbe vésve kísér utunkon admi-
nisztratív terminusok, iratok nélkül is, vagy éppen azok dacára!

Kettős kötésben, ölelésben
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zándékunk az, hogy az idei évtől minél több diák 
számára elérhetővé tegyük rendezvényünket, ezért az 
idei Faludyfeszt Hargita megye minden 5–12. osztá-
lyos művészetszerető diákjának szól – olvasható a ren-

dezvényről kiadott sajtóközleményben. 
A 2011. szeptember 6–10. között zajló irodalmi feszti-

vál olyan oktatási és pedagógiai szempontokat tart szem előtt, 
amelyek érvényesítésére az iskolai oktatás keretei nem adnak 
lehetőséget. Noha Faludy György nemzeti kultúránk kimagasló 
egyénisége volt, életműve mégsem kapott helyet a hazai keret-
tantervben, Magyarországon is csak nemrég került be a kötelező 
iskolai tananyagba.

A szervezők fontosnak tartják a kortárs magyar irodalom 
és kultúra megismertetését a diákokkal, ezáltal – a tájékoztatás 
szándékán túlmenően – aktív bekapcsolódásra nevelni őket az 
élet eme területén, és felvillantani előttük a minőségi szórakozás 
és játszva tanulás lehetőségét.

A gyergyóalfalvi Petőfi Sándor Művelődési Házban ideigle-
nesen berendezett Faludy Caféban színházi előadások, író-olva-
só találkozók, kiállítás, vetélkedők és koncertek várják az érdek-
lődőket a fesztivál minden napján 15 órától. 

A nyitónapon Albert Zsuzsa és Szekeres Rita fiatal kutatók 
tartanak előadást Rafi Lajos költészetéről, az est folyamán pedig 
Farkas Wellmann Endre beszélget a költővel, majd Mihály Alpár 
Szilárd színművész előadását követően Baricz Gergely és Bagossy 
László koncertezik.

A Faludyfeszt második napján Kolcsár József színművész lép 
fel J. D. Salinger Zabhegyező című regényéből készült előadásával. 

Csütörtökön Papp Márton baróti káplán Hogyan ítélkezünk 
című előadásával nyit a Faludy Café, ahol Király Zoltán és Bá-
lint Tamás költők estje előtt a Kolozsvári Dávid Ferenc Ifjúsági 
Egylet Fizikusok című előadását, valamint Orbán Ferenc Pilinsz-

ky-dalok című műsorát láthatják az érdeklődők. Másnap a Próba 
Után Lacikánál Borozunk zenekar mutatja be a Kovács András 
Ferenc Jack Cole daloskönyve című kötete alapján készült Képes-
lap a semmiből című produkcióját, amelyet Murányi Tóni és Ze-
nekara koncertje követ majd. 

A zárónapon dr. Elek Tibor József Attila-díjas irodalomtör-
ténész, műkritikus, a Bárka folyóirat főszerkesztője tart előadást 
Nemes Nagy Ágnes és Pilinszky János munkásságáról, majd 
Vidovenyec Edina Boldogság, gyere haza című kávéházi műsora 
következik. Az író-olvasó találkozó vendége Kelemen Hunor író, 
kulturális miniszter lesz, ezt követően pedig Márkus Barbarossa 
János író, költő, zenész, performer, képzőművész eddig nem pub-
likált fény- és mozgóképekkel, élménybeszámolóval idézi meg 
Faludy György alakját.

A díjátadó gála után tábortűz körüli gitáresttel zárul a fesz-
tivált. A Faludyfeszt visszatérő vendége a Kolozsvári Barátaink 
néven megismert formáció, amely a rendezvény minden napján 
megzenésített versekkel lép színpadra. A csapat tagjai: Molnár 
Imola, Költő Zsombor, Lőrinczi Levente, Palkó Zalán Koppány 
és Rüsz Ákos. 

A diákok számára a fesztivál alkotóműhelye jó lehetőség te-
hetségük kibontakoztatására. A szervezők három alkotói pályá-
zatot hirdettek meg irodalom (vers és próza), képzőművészet és 
zene kategóriákban.

A Faludyfeszt második kiadását Pilinszky János és Nemes 
Nagy Ágnes emlékének ajánlák, ezért a képzőművészeti és zenei 
pályázatok az ő életművükhöz kapcsolódtak, míg az irodalmi 
pályázat tematikai kötöttségek nélküli volt. A pályázati felhívás-
ra több száz képzőművészeti és irodalmi alkotás érkezett, ugyan-
akkor zene kategóriában is figyelemre méltó darabok versenyez-
nek. Ezeket a fesztivál gálaműsorának keretében értékelik.

Két verseny is várja a diákokat: a szövegmondó és a csoportos 
irodalmi vetélkedő.

A Faludyfeszt programjainak egyik fénypontja a szövegmon-
dó verseny, amelyre idéntől Hargita megye bármely iskolájának 
diákjai benevezhetnek. A vetélkedő két korcsoportban zajlik, 
külön versenyeznek az 5–7. osztályosok, külön a 8–12. osztályo-
sok. Minden iskolából kategóriánként három versenyző vehet 
részt a Faludyfeszt szövegmondó versenyének döntőjén. 

A csoportos irodalmi vetélkedőre 5–12. osztályos tanulókból 
álló, ötfős csapatok neveztek be Hargita megye iskoláiból. A vetél-
kedő első része az általános irodalmi műveltséget teszteli, a máso-
dik forduló pedig az ajánlott bibliográfia szövegeihez kötődik.

Ezek mellett a fesztivállexikon szerkesztői között kisorsolunk 
egy 50 lej értékű vásárlási utalványt.

A fesztivál törzsvendégei pedig megnyerhetik a tombola 
1000 lej értékű fődíját. Ezt azok között sorsolják ki, akik a feszti-
vál minden szakmai programján részt vettek. 

A rendezvény főtámogatói: a román kormány kulturális mi-
nisztériuma, Gyergyóalfalu Önkormányzata, Hargita Megye 
Tanácsa, a Communitas Alapítvány és a Bethlen Gábor Alap.

A sajtóközlemény megjegyzi: főtámogatóink mellett számos 
helyi vállalkozó és magánszemély segítségére is számíthattunk, 
ezúton is köszönjük nekik!

Az Antropocentrum Egyesület a fesztivál gáláján díjjal tün-
teti ki legkiemelkedőbb helyi támogatóját.

A rendezvényről, az alkotói pályázatokról és a vetélkedőkről 
bővebben a http://antropocentrum.ro oldalon olvashatnak.

S

Mégis megtartják Gyergyóalfaluban a 
Faludy György tiszteletére alapított irodal-
mi fesztivált. Az Antropocentrum Egye-
sület és Gyergyóalfalu Önkormányzata 

szeptember 6–10. között szervezi meg a 
helyi kultúrotthonban a Faludyfeszt néven 
ismert rendezvényt. A fesztivál szabályza-
ta, meghirdetett versenyei, vetélkedői az 
előzetes elképzelések szerint érvényesek, 

így érvényes minden eddig beérkezett  
nevezés, illetve elbírálják  

a beküldött pályamunkákat is.

Faludyfeszt

Mozgásművészeti 
mesterkurzus

A temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház Moz-
gás és/vagy szöveg címmel, az elmúlt években nagy sikerrel 
megszervezett műhelymunka folytatásaként mozgásművé-
szeti mesterkurzust szervez fiatal színészek és főiskolások ré-
szére augusztus 29. és szeptember 3. között. A képzés Sipos 
Vera, a Horváth Csaba vezette Forte Dance társulat tagjának 
irányítása alatt zajlik.

Az oktatás napi 8 órában zajlik, délelőtt 10–14 és délután, 
18–22 óra között a színház Nagytermében.

Várjuk az erdélyi magyar színházak, illetve a délvidéki 
magyar színházak fiatal színészeinek és a színművészeti főis-
kolák diákjainak jelentkezését. Előnyben részesülnek a színé-
szek, illetve azok, akik már korábban részt vettek a színház ál-
tal szervezett tanfolyamon. A tanfolyam ideje alatt ingyenes 
kollégiumi szállást biztosítunk. A tanfolyamon való részvétel 
mindenkinek ingyenes, a jelentkezőknek csak az útiköltséget 
kell állniuk.

A kitöltött űrlapot kérjük, a katona.mihaly@tm-t.ro e-mail 
címre küldeni. Bővebb információkkal hamarosan újra jelent-
kezünk. Jelentkezés és kapcsolattartás: Katona Mihály, PR-
referens, Tel.: 0752–111802, katona.mihaly@tm-t.ro.

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a helyek száma 
korlátozott!

Jelentkezési határidő: 2011. augusztus 24. Elbírálás és 
visszajelzés ugyanaznap.


