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Miklóssi Szabó István ajánlja az olvasó ajánlja

ORBÁN JÁNOS DÉNES,
A HUMORZSONGLŐR

„ÖNMAGAM LÁNYUNOKÁJA VAGYOK”
A lassú megismerés, a fájó ön-
ismeret prózája a Hámozottak, 
Vajda Anna Noémi debütköte-
te. Szerzője 1978-ban született 
Sepsiszentgyörgyön, jelenleg 
Kisiratoson él, Arad 
megyében. Szabó Gyu-
la-emlékdíjas író, kéz-
iratai éveken át rangos 
irodalmi lapokban je-
lentek meg.

Tíz elbeszélést tar-
talmaz a kötet, ezeket 
egyfajta belső összhang 
tartja össze. A mű nyel-
vezete letisztult, egyet-
len felesleges szót sem 
találunk a szövegben. A 
szerző kitűnően ért a fe-
szültség keltéséhez, ezt 
talán a címadó elbeszé-
lés (Hámozottak) pél-
dázza a legjobban. Rö-
vid, pattogó mondatok, 
feszességük már-már 
kellemetlen, de miként 
is lehetne másként írni 
a munkatáborokról. 

Ütős írással kezdődik 
a kötet (Találkozásaink 
közé költözötten), mely 
mutatja, hogy a szerző nem fél 
akár a pokolba is lemenni. Sokak 
számára ismeretes Mikó András 
(1978–1997) ígéretes, tehetséges 
költő tragikus halála, amelyet a 
mű megidéz. A részben kolozs-
vári történetben feltűnik Bréda 
Ferenc legendás alakja is, aki 
nem habozik egy hamutartót 

vágni egyik tanítványához, mert 
Nietzsche nevét elírta. (Szó mi 
szó, aki humor nélkül merészel 
emlékezni a kolozsvári Szókra-
tészra, az minimum főbelövést 

érdemel.) A felnövés, helykere-
sés traumatikus idejét tárgyalja 
ez az elbeszélés, ugyanúgy, mint 
a Hátha című írás is, melyben 
többségében románok lakta kö-
zösségbe küldik a szülők lányu-
kat, hadd tanulja meg az állam 
nyelvét. A természetes környe-
zetéből kiszakadt lánnyal törté-

nő események leírása a groteszk 
határát súrolja, holott csupán a 
valóságot tárja az olvasó elé.

Ha kategorizálni akarnánk, 
akkor egyfajta vallomásként, 

mély refl ektálódásként 
tekinthetnénk Vajda 
Anna Noémi könyvére. 
De ezzel csak leszűkí-
tenénk az értelmezést, 
hiszen ez a könyv jóval 
többről szól. Minden 
szerző, aki önmagát 
mezteleníti le az olvasó 
előtt, valójában véresen 
komoly játékot játszik. 
A Hámozottak mezíte-
lensége tükörképe az 
elmúlt negyven eszten-
dőnek. Németh Lászlós 
hangon szól, nem vá-
dol, bár olykor nagyon 
türelmetlen – nincs 
elmúlástudata, bár a 
gyászról ír (a kötetzáró 
elbeszélés címe éppen-
séggel Gyász). Az írás 
nem öncélú, hiányzik a 
szavaktól való megmá-
morosodás, mellébe-
szélés, kiszólás a tör-

ténetből stb. Vajda Anna Noémi 
olyannyira kiforrott író, hogy az 
olvasó már venné le a következő 
könyvét a polcról. Lehetne az 
egy regény is...

Vajda Anna Noémi: Hámozot-
tak. Sétatér Könyvek, Kolozs-
vár, 2018

A fergeteges humorú kötet első 
prózájában, a Véres képeslap Er-
délyből, avagy a gölöncséri ve-
szedelem – Kis rémtörténet kez-
dő Erdély-járóknak címűben az 
író a gyanútlan, Erdélyt nem is-
merő turistát akarja felkészíteni 
a legrosszabbra. Ha ide látogat, a 
mándruc szőröstül-bőröstül fal-
ja fel, a pinarágó a húst rágja le a 
csontjairól, a halbábák elevenen 
eszik meg, de a böhöm lóhan-
gyák sem kímélik az életét, s az 
ártatlannak tűnő mókusok pedig 
óriástobozokkal kólintják fejbe. 
Némi történelmi áttekintés és 
ritka érzékletes tájleírás után a 
veszedelmes székelyeket is be-
mutatja a szerző. Mire idáig ér 
a budapesti olvasó a könyvben, 
már kezdi is csomagolni össze a 
holmiját s megvenni a jegyet a 
Hargita-vonatra. 

Egyik kedvencem a Misi-
mackó című novella, amely A. A. 
Milne gyermekmeséjének átira-
ta, avagy paródiája, hogy a gobé 
gyermekek is tanuljanak belőle 
valamit. A székely virtust rop-
pant frappánsan ábrázolja Or-
bán János Dénes A gölöncséri 
székelyek levele a kínai lófőnek 
című novellájában, melyben a 
rossz minőségű, kínai kaszák 
miatt a gölöncsériek fenyegető 

levelet írnak a kínai lófőnek, aki 
hatalmas sereget küld a meg-
leckéztetésükre. A legnagyobb 
gondja a székely embereknek a 
kínai hadsereggel: hova fognak 
ennyi embert eltemetni. 

A lőcsös cinkán könnyesre ne-
vetjük a szemünket, a Hófehérné-
pecske pedig a klasszikus mesét 
„székelyesíti”, ahol az itt élő írók is 
feltűnnek, a könyv szerzője is. 

Orbán János Dénes jól bánik a 
nyelvvel, mestere az elbeszélésnek 
és igazi humorzsonglőr, legújabb 
műve, akárcsak a többi, a kortárs 
irodalom egyik gyöngyszeme.

Orbán János Dénes: Véres ké-
peslap Erdélyből. Előretolt 
Helyőrség Íróakadémia, Buda-
pest, 2018.

A kiállítás anyaga tavaly készült, 
a történet egy fehér hollóról szól, 
amely berepüli ezt a virtuális 
erdőt – mondta el a művész a 
megnyitón. A kiállítás f ő témá-
ja a természet, az erdő, a téma 
részletes ábrázolásával a képei 
ugyan a valóságból indulnak ki, 
de a szürreális felé emelkednek, 
sokféle értelmezési lehetőséget 
teremtve ezáltal. 

A képek egy misztikus erd ő ti-
tokzatos világába vezetnek min-
ket, ahol főszerepbe az azt bené-
pesítő megannyi fa kerül – írja 
a kiállítás anyagáról Dillmann 
Vanda művészettörténész. „Az 
alkotások többségén a fák nem a 
maguk teljességében, hanem csu-
pán részleteik által bontakoznak 
ki: kérgek sokasága, szerteágazó 
gyökerek vagy éppen tuskórész-
letek alkotják a kompozíciókat. 
Ahogyan más művei esetében, 
Herman itt is szokatlan, mégis 
jellegzetes nézőpontokból ragadja 

meg a pillanatokat, különös képki-
vágásokkal találkozunk. A művész 
olyan apró részletekre koncent-
rál, melyek felett akár könnyen 
át is siklanánk. Olyan izgalmas 
jelenetekre hívja fel a fi gyelmet, 
mint egy kéreg rücskös felületé-
ben rejlő szépség, az azon megje-
lenő karcolt írásjelek kalligrá fi ája, 
vagy egy kiszáradt fa szárából fa-
kadó rügy, mely az életet hirdeti.” 
Rámutat, hogy az alkotások egy 
csoportján azonban a pusztulás 
is tetten érhető, kivágott rönkök, 
a földtől elvált gyökerek is megje-
lennek az alkotásokon. „Az ember 
erdei jelenlétére, mindent uralni 
kívánó természetére utalnak a 
kérgeken ejtett sebekként megje-
lenő nyomhagyások, feliratok is. 
Mindez az élet és elmúlás állandó 
körforgását idézi. Herman képei, 
ahogyan maga a természet is, 
minden találkozáskor újabb izgal-
makat rejtenek, és újabb arcukat 
tárják elénk.” Hozzáteszi, a sorozat 

darabjainak elképesztő változa-
tossága tanúbizonysága a művész 
bravúros ecsetkezelésének és vir-
tuóz technikájának.

Herman Levente 2007-ben 
csatlakozott a Várfok Galéria 
állandó művészköréhez, és az 
utóbbi években számos sikert 

ért el. Több alkotása megtalál-
ható jelentős magyar és nemzet-
közi gyűjteményekben, például 
a Magyar Nemzeti Galériában, 
az athéni Frissiras Múzeum-
ban, a tengerentúlon pedig a 
21c Múzeumban, Kentuckyban 
(USA). Műveit számos ország-

ban bemutatták egyéni kiállí-
tásokon, munkái Európa-szerte 
számos nagy magángyűjtemény 
részét képezik. Egyike az 1997-
ben létrejött és azóta a magyar 
kortárs művészeti színtér szer-
ves részét képező Élesdi Mű-
vésztelep alapítóinak.

Szekáry Zsuzsanna

ott voltunk
BOLYONGÁS EGY SZÜRREÁLIS ERDŐBEN Péter Beáta

Részegh Botond és Herman Levente a csíkszeredai kiállítás megnyitóján

A kéreg ritmusa című egyéni kiállításának anyagából ho-
zott el válogatást a marosvásárhelyi születésű, Magyar-
országon élő Herman Levente a csíkszeredai Új Krite-
rion Galériába. Míg korábban a misztikusabb, sötétebb 
árnyalatú művek jellemezték a Várfok Galéria állandó 
művészköréhez tartozó alkotó munkáit, jelen tárlaton új 
hangvételű irány érhető tetten az életművében.




