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zékelyföldön történelmi témájú előadás al-
kalmából megfogalmazott kérdés érkezett ro-
vatunkhoz: Miért szoktuk mondani, baj van 
Köpecen, és honnan ered a szólás?

Ez a szólás ismert az egész magyar nyelvterületen, álta-
lánosan elterjedt. Jelentése: valami nincs rendben, valami 
bökkenője van a dolognak, valami hiba van, vagyis valami 
baj van. Eredetének megfejtésével eleddig több jeles kuta-
tó próbálkozott.

O. Nagy Gábor szóláskutató szerint az alig ismert 
helynévtől – Köpectől – a szólás tréfás hangulatúvá vá-
lik, ugyanis nem valóságosan Köpecen van baj, hanem 
valamilyen más vonatkozásban, ezért a szólást így aján-
latos értelmezni: baj van, de én nem veszem túlságosan 
komolyan. Az imént említett kutató azt tartja, ebben 
a szólásban a helynévnek olyanféle szerepe van, mint a 
közismert Petőfi-versben a „Rágyújtottam a pipámra” 
sornak, ugyanis a legény pipája már égett, a konyhába 
csak azért ment be, mert meglátta, hogy odabent szép le-
ány van. A szólás eredetére utaló adatokat egyelőre nem 

ismerik a kutatók a szakirodalom tanúsága szerint. Az 
adomák és feltevések közt találkozunk például köpeci 
parasztember Ferencz Józsefhez táviratban küldött pa-
naszával (vagyona árverése miatt): „Baj van Köpecen. 
Jöjjön azonnal…” Egy másik adoma szerint az 1848–49-
es szabadságharcban a magyarok épp Köpecen vesztet-
tek csatát. Van olyan feltevés is, hogy a miklósvárszéki 
falvak a köpeciek vezetésével tiltakoztak az adókive-
tést szolgáló összeírás ellen. A miklósvárszéki zendülés 
(1742) ismert történet adatait, jegyzőkönyveit Szabó T. 
Attila alaposan megvizsgálta, tanulmányt írt róla (A szó 
és az ember, Kriterion, Bukarest, 1971), melynek záró 

soraiban reménykedik, hogy szerencsés esetben törté-
neti adatok kerülhetnek majd elő. Nagyon fontos volna 
– írja – mentől több adalék összegyűjtése, melyek közt 
nem hanyagolhatók el az irodalmiak sem.

Csaknem kétszáz évvel ezelőtt írt munkában a követ-
kező anekdotikus magyarázat olvasható (amelyről nem 
tudnak az általam ismert idevágó művek): „Egy köpeci 
lány más faluba kéretvén férjhez, mikor éppen jöttek 
utána a násznéppel, akkor szökött el, nem akarván oda 
férjhez menni. Történetből az erdő ösvényén találkozott 
a násznéppel, s kérdik: Hova menyen? Én, úgymond, 
Szárazajtára. Hát kegyetek? Mi, amint látja, Köpecre 
menyasszonyért. Igen, de baj van Köpecen, felelt a leány, s 
ezzel továbbhaladt. A násznép megérkezésekor tudta meg 
a szekérrel másfelől került vőlegénnyel együtt, hogy mi a 
baj Köpecen, s azzal Barótra mentek egy más ismerős le-
ányért, hogy szégyennel ne menjenek haza menyasszony 
nélkül. Innen kiegészítve így van a példabeszéd: „Baj van 
Köpecen, s Baróton igazítják.” ( Jánosfalvi Sándor István: 
Székelyhoni utazás a két Homoród mellett.)

Baj van Köpecen 
                   helyesen n Komoróczy GyörgyS

gy nyitott alkotói folyamat ered-
ményeként szerveződő kiállítás-
ról nehéz egységes képet for-
málni, hiszen itt végső soron 

mindenki azt teszi, amit akar, illetve amit 
számára a rendelkezésére álló két dimen-
zió, illetve az eszközök széles választéka 
megenged. A kiállított képek ugyanak-
kor ebben a szabad összezártságban óha-
tatlanul kapcsolatba kerülnek egymással, 
közös nevezőket eredményezhetnek az ér-
telmező befogadóban, különféle asszoci-
ációs lehetőségeket adhatnak. Mindezek 
érvényre jutásában nyilván sok minden 
szerepet játszik: a véletlen, a minket, né-
zőket érő különféle, műveken kívüli, de 
az alkotások értelmezése szempontjából 
gyakran jelentőssé váló, éppen ezért mű-
veket érintő benyomások, információk, 
helyzetek. Ilyen körülmények között, az 
alkotási folyamatokba olykor-olykor be-
pillantva, a szerzőkkel időnként néhány 
szót váltva, majd a kiállítást szemlélve, az 
absztrakt és a figuratív kérdésköre mentén 
rendeződnek számomra ezek képek, olyan 
kérdések köré, melyek minden korban újra 
és újra aktuálissá, problematikussá válnak. 
És lehet, hogy nem minden szerzőt foglal-
koztattak túlságosan, alkotásaik időnként 
mégis érintik a kérdéseket.

A hiteles vizuális kifejezés minden 
képzőművész számára fontos, annak mód-
járól mindenki másképp vélekedik. A 
téma két ellentétes pólusát az absztrakt 
és a figuratív lehetőségek kettőssége adja. 
E kettősségen belül, ezek egymáshoz való 
viszonyából végtelen kifejezésmód arti-
kulálódhat annak függvényében, hogy 
egy-egy alkotó számára hol van az a határ, 
amelyen belül még megvalósulhat a kom-
munikáció, mert  közölhetőség, értelmez-
hetőség kérdése feltétlenül hozzátartozik 
a nonfiguratív és figuratív kettősségéhez, 
ugyanakkor a szerzőiség, az én helyének, 
szerepének, szerepvállalásának vizuális 
megfogalmazását is implikálhatja a felve-
tés, mint ahogy jelen kiállítás esetében, 
azt hiszem, ez meg is történik. Nyilván 
minden résztvevő művész másként közelít 
mindehhez:

Balla Tibor geometrikus, időnként töre-
dezett formákból építkezik, hozza létre ima-
ginárius tájait, melyeket a kedvelt keretezési 
játékok,  az olykor háttérnek tetsző szürké-
ken terjeszkedő  meleg színek, a különféle 
sárgák, vörösek és barnák sugárzó összhangja 
tesz dinamikussá. 

Botár László jól ismert gesztusai, 
erőteljes színkontrasztjai, szín- és vonal-
történései gyors leképezései egy-egy be-
nyomásnak, pillanatnak, állapotnak. Hol 
könnyed, hol nagyon is határozott, gesz-
tusainak játékát időnként egy-egy felis-
merhető figura, formatöredék oldja fel 
vagy éppen teszi talányossá.

Dóró Sándor idén új arcát mutatja szá-
munkra, új sorozatából eltűntek a tavalyi 
alakok, a fehér papírt erőteljes, élénk színek 
uralják. Festő és grafikus egyszerre. Erőteljes, 
könnyed. A pillanat szabja a  határokat és te-
szi  visszafordíthatatlanná, mégis szinte súly-
talanná képeseményeit.

Fazakas Csaba mindent elnyelő drá-
mai feketéi, nemcsak a színeket, hanem 
a formákat is magukba szívó vagy talán 
feloldó drámai hatású feketék. Próbálják 
uralni a semmit, időnként terjeszkednek, 
visszaszorulnak, kötnek és oldanak, befelé 
nyitnak, mélyre vezetnek.

Constantin Grigoruță az általa ked-
velt tájképek, aktok, alakzatok hangula-
tának absztrakt megfogalmazásait mu-
tatja. Harmóniát kereső, dekorativitást 
kedvelő világot teremt, amely a gesztusok, 
színek feszültségére és egyensúlyára épít. 
Megpóbálja elengedni a felismerhető for-
mákat és megmutatni mindazt, amit álta-
luk lát, érez. 

Jánosi Antal korábban elkezdett 
Omotra-sorozatát, történetét hozza el 
nekünk, viszi tovább, ennek az embert 
idéző, mégsem egészen emberformájú, de 
nem is hóember figurának a különböző 
helyzetekre, szövegekre reflektáló válto-
zatait, ahol kép és írás, a kint és a bent, 
az időnként textúrákat is képező grafikai 
felület és Omotra színeváltozásai szerves 
egységet képeznek.

Kasza Imre különféle hangulatokat kel-
tő háttérgesztusaival/gesztusháttereivel kí-
nálja alkotótársait, a táborba látogatókat. 
Ki-ki kiválaszthatja a neki tetszőt, amely-
ben magát látja, el tudja képzelni. Kasza 
Imre kapcsolódási pontokat keres, kínál. 
Játékosan teszi. Kommuációra késztet, így 
kommunikál. 

Tomsó Judit izgalmasan festői képeivel fi-
guratív és nonfiguratív határait feszegeti, egy-
ségét keresi. Bizonytalan az egyensúly. Nincs 
biztos felismerés. Inkább valamiféle lebegés e 
kettősségben. Mindez nem nyugtalanít vagy 
nyomaszt, sokkal inkább a nyugodt elmélyü-
lés felé vezet. 

Dan Tudor Truică erőteljes, máskor 
leheletfinom gesztusaival, de mindig hir-
telen hagyja érvényre jutni a véletlent. 
Sokszor alig érinti a papírt, az eredmény 
előreláthatatlan. Szinte irányíthatatlan 
történések lenyomatait látjuk, melyek ki-
fürkészhetetlen talányokat eredményez-
nek. 

Ütő Gusztáv korábbi akcióihoz nyúl, 
azokhoz viszonyul a festészet nyelvén. Egy-
kori történéseket, illetve azok fotódokumen-
tumait frissíti fel, bővíti a festményei átlal. 
Máshová helyezi a hangsúlyokat, a cselek-
ményt a színek és vonalak dialektikája váltja 
fel. Izgalmas megvilágításba helyezi szerzői-
ségét autoportréival. 

Túros Eszter
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