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Nagyváradon kezdte erdélyi és 
partiumi körútját a hét végén 
Lackfi  János magyarországi 
író, költő, aki rendhagyó zenés 
irodalmi esttel örvendeztette 
meg közönségét.

 » MOLNÁR JUDIT

E rdélyi körútjuk nagyváradi 
nyitó rendezvényén az illen-
dőség megkövetelte üdvözlés 

után a látogatás örömét kifejező 
ajándékként nyújtotta át a nagy-
számú közönségnek Lackfi  János 
József Attila-, Prima Primissima- 
és még sok más díjjal kitüntetett 
költő, író és műfordító tömör ars 
poeticáját, a „Versben járj, tovább 
érsz!” vallomásos jó tanácsot, az 
ismert szólás parafrázisát.

Az irodalom milliós
olvasottsága
A köszönetként kirobbanó taps 
elültével egyértelművé vált, hogy 
máris régi ismerősökként, fel-
szabadult hangulatban állunk 
készen Lackfi  János vezetésével 
elindulni írásai ösvényein. Az író, 
költő röviden, de annál ironiku-
sabban hárította el az irodalmat, 
az olvasás szeretetét és különösen 
a sokat emlegetett „mai fi atalság” 
műveletlenségének a vádját azzal 
az érvvel, hogy a kínaiak nagyjá-
ból ugyanezt megtették már ezer 
éve és íme, mégis idáig eljutot-
tunk. Pedig akkoriban még a kína-

GUNYOROS HÓDOLATBA BÚJTATOTT SZERETETTEL BESZÉLT AZ ÍRÓ, KÖLTŐ NAGYVÁRADON A MAGYAR IRODALOM NAGYJAIRÓL

Lackfi  János: „versben járj, tovább érsz!”

Lackfi  János író, költő, Lackfi  Dorottya énekes, Sinha Róbert zenész és a nagyváradi közönség 

 » A közel más-
fél órás előadás 
végig magas fo-
kon izzott, amit 
a ráadás-felol-
vasást és zene-
számot kitapsoló 
közönség tet-
szésnyilvánítása 
is igazolt.

iaknak sem volt számítógépük, az 
internetnek köszönhetően viszont 
manapság akár milliós olvasott-
ságig is eljuthat nagyon rövid idő 
alatt a közönség tetszését elnyerő 
írás. S hogy a költő igazáról ne csak 
a lassan közhelyessé váló világhá-
ló-gyorsaság érvével győzze meg 
a közönséget a szólásátirat, Lackfi  
János azzal is érvelt, hogy például 
Arany János vagy Örkény István mű-
vei, a magyar nyelv és gondolkodás 
remekművei sem szűnnek meg nép-
szerűeknek lenni, pedig a szerzők 
már nem élnek. Arany János emlí-

tése máris átvezetett az Élet-Halál-
tánc című zenés irodalmi est első, 
a Szilágyi Örzsébet e-mailjét meg-
írta kötetből vett, A fekete router 
című paródia felolvasásához: a vers 
Arany János Mátyás anyja című bal-
ladájának „átirata”.

Gunyoros hódolat, szeretet
Már ebből kiderült Lackfi  „versben 
járásának” lényege, a nyelvhez 
kapcsolódó maximális egyetemes 
nyitás, de mondhatnám érzelmi 
zsenialitásnak is, hiszen ez az első-
re képzavarnak tűnő szókapcsolat a 

költőtől semmiképpen sem idegen. 
A nyelvhez való viszonyulás össze-
tettségét is érzékelhette a közönség, 
ugyanakkor a felolvasóest során vé-
gig érezhető volt a magyar irodalom 
legnagyobbjainak szóló, a mai ol-
vasó gondolati és nyelvi közegéhez 
közelíteni akaró, gunyoros hódolat 
köntösébe bújtatott szeretet. Nem 
csupán Petőfi , Arany, Kosztolányi, 
Babits költészetére utalt az előadó, 
hanem irodalmunk olyan ikoni-
kus műfajának álkarikírozására is, 
mint a Balassi óta jelen lévő és Ady 
sokszínűsége révén csúcsra jutta-
tott istenes versek zsoltáros gondo-
lat- és hangulatvilága. Oldották és 
ugyanakkor rögzítették a felolvasás 
hatását a zenei betétek, az alkotó 
lányának, Dorottyának a Sinha Ró-
bert gitárművész közreműködésével 
megzenésítve előadott szövegei. 
A közel másfél órás előadás végig 
magas fokon izzott, amit a ráadás-
felolvasást és zeneszámot kitapso-
ló közönség tetszésnyilvánítása is 
igazolt. Az alkotónak a bevezetőben 
említett, negyvennyolc éves korát 
mintegy összegzésre, „betakarítás-
ra” sarkalló életérzése valójában 
igazi életörömöt jelentett. A renge-
teg jelenlévő fi atal néző-hallgató 
érdeklődése bizonyítja Lackfi  János 
hitvallásának, a „versben járj, to-
vább érsz!” gondolatnak az igazát. 
Lackfi  János, Lackfi  Dorottya és Sin-
ha Róbert tegnap Sepsiszentgyör-
gyön, ma Csíkszeredában, holnap 
Gyergyószentmiklóson és szerdán 
Kolozsváron lép fel.
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Luther Márton-szobrot avattak Sepsiszentgyörgyön 

Sepsiszentgyörgyön szervezte meg országos reformációi ünnepségsorozatát a Románi-
ai Evangélikus-Lutheránus Egyház a hét végén, az ünnepség keretében felavatták Luther 
Márton protestáns reformátor köztéri szobrát. A bronz emlékmű Vargha Mihály szobrász-
művész alkotása. Az ökumenikus istentisztelet során liturgiai szolgálatot végzett Adorjáni 
Dezső Zoltán evangélikus püspök, Zelenák József esperes és Incze Zsolt György református 
esperes, Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök pedig prédikált. A templomi szolgálatot 
követően Járosi Andor-díjat adtak át Bálint Benczédi Ferenc egyházfőnek.

 » FORRÁS: FACEBOOK/MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ 

 » FODOR ELŐD

A többszörösen díjazott 1945 című 
fi lmet, Török Ferenc 2017-es al-

kotását láthatta a marosvásárhelyi 
közönség a hét végén, az eseményt, 
amelyen jelen volt a fi lm forgatóköny-
vírója, Szántó T. Gábor (portrénkon) 
is, az Édentől keletre fi lmklub, a Látó 
szépirodalmi folyóirat és az András 
Lóránt társulat szervezte. Szántó 
T. Gábor az eseményen elmondta, 
családját mindkét részről érintette a 
vészkorszak és már fi atalon kezdett 
novellákat írni a történelem ezen 
korszakáról. Mint fogalmazott, úgy 
látja, hogy a mai politikai csoportok 
egyfajta „összetartó erőként” hasz-
nálják a múltat, sematikusan mu-
tatják be a világot, mintha minden 
csak fekete-fehér lenne és meglátá-
sa szerint ennél árnyaltabban kell 
látni a világot. Szántó T. Gábornak 
napvilágot látott új regénye, az Eu-
rópa szimfónia, amely az 1950-es,
1960-as években játszódik, és egy 
Kolozsvártól Nyugat-Berlinig ívelő 
szenvedélyes szerelemről szól. Mint 
elhangzott, ha sikerül pénzt pályáz-
ni hozzá, az 1945 című fi lm után ez 
lesz az író és Török Ferenc rendező 
következő közös alkotása. Az 1945 
című fi lm színtere egy kelet-magyar-
országi falu, ahol a német csapatok 
helyét már átvették a szovjetek és el-
lenőrzésük alatt készülnek a háború 

utáni első választásokra. Az esemé-
nyek több szálon futnak:  a faluban 
éppen a jegyző fi ának esküvőjére 
készülnek, a hangulat elég feszült, 
mivel a menyasszony korábbi vőle-
génye hazatért a fogságból, ugyanak-
kor a faluba érkezik két ortodox zsidó 
valamiféle titokzatos ládákkal. A hír 
gyorsan terjed egy igaztalan pletyká-
val körítve: a ládákban külföldi illat-
szereket hoztak. Ez igencsak prob-
lémás, hiszen a jegyző fi ának atyai 
öröksége éppen a faluban található 
drogéria, amelynek a korábbi tulaj-
donosai az elhurcoltak között voltak. 
Ahogy a két visszatérő zsidó férfi  a 
falu felé tart, bonyolódnak a cselek-
mények a faluban. Amikor a zsidók 
megérkeznek a temetőhöz, kiderül, 
nem illatszereket szállítottak, hanem 
halottaik megmaradt tárgyait és azo-
kat jöttek elhantolni.

Az 1945 című fi lm Vásárhelyen




