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Különleges kötet jelent meg 
Bodor Ádám 85. születésnapja 
alkalmából: 35 szerző tiszteleg 
a Kossuth-díjas, 1936. február 
22-én Kolozsváron született 
író életműve előtt. Számos 
erdélyi szerző írt a Receptek 
végnapokra című, a magyar-
országi Szépirodalmi Figyelő 
gondozásában napvilágot 
látott kiadványba: köztük Var-
ga László Edgár, lapunk volt 
munkatársa, akinek novellájá-
ból idézünk.

 » KISS JUDIT

S zámos erdélyi szerző írását 
felsorakoztató, különleges 
kötetet jelentetett meg Bodor 

Ádám 85. születésnapjára a ma-
gyarországi Szépirodalmi Figyelő. 
A kolozsvári születésű Kossuth-dí-
jas írót, aki olyan kultikus regények 
szerzője, mint a Sinistra körzet, Az 
érsek látogatása, a Verhovina ma-
darai, 35 szerző köszönti február 
22-i születésnapja alkalmából.

Mesés receptek, 
receptes mesék
A Receptek végnapokra című kiad-
ványban a szerzők Bodor Ádámnak 
a Verhovina madarai című köteté-

ERDÉLYI SZERZŐK IS KÖZÖLNEK A KOSSUTH-DÍJAS ÍRÓ 85. SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL FRISSEN MEGJELENT KÖTETBEN

Tisztelgés Bodor Ádám írásművészete előtt

Számos kortársat megihlet Bodor Ádám szépírói életműve

 » Harmincöt 
szerző kalauzolja 
az olvasót a Bodor 
Ádám prózájában 
megjelenített szűk 
hágók és hófödte 
hegycsúcsok felé, 
közben pedig 
különös konyhai 
fortélyokat is 
megosztanak. 

ben szereplő Eroxim Mox fi ktív sza-
kácskönyvét idézik meg – közölte a 
kiadó. A receptes meséket tartalma-
zó, illusztrált antológia különleges 
gyűjtemény, amely Bodor Ádám írás-
művészete előtt tisztelgő mesés re-
cepteteket vagy receptes meséket so-
rakoztat fel. A Szépirodalmi Figyelő 
könyvek gondozásában napvilágot 
látott kiadvány szerzői közt erdélyiek 
is szerepelnek szép számmal: André 
Ferenc, Balázs Imre József, Borcsa 

Imola, Demény Péter, Király Farkas, 
Láng Zsolt, László Noémi, Murányi 
Sándor Olivér, Molnár Vilmos, Se-
lyem Zsuzsa, Serestély Zalán, Szabó 
Róbert Csaba, Varga László Edgár 
–  lapunk volt munkatársa –, vala-
mint Vida Gábor és Vincze Ferenc. 
Rajtuk kívül Antal Balázs, Babiczky 
Tibor, Bajtai András, Barnás Ferenc, 
Berniczky Éva, Cserna-Szabó And-
rás, Csík Mónika, Egressy Zoltán, 
Géczi János, Győrff y Ákos, Jász At-
tila, Kálmán Gábor, Kiss Tibor Noé, 
Kollár Árpád, Márton László, Sirokaï 
Mátyás, Szécsi Noémi, Térey János, 
Vass Norbert és Vörös István írásai 
olvashatók a kötetben. A gyűjtemény 
varázslatos gasztronómiai utazásra 
hívja az olvasót Jablonska Poljana 
és Pregyina vidékére, Halmaherára 
vagy a Kolinda-erdő fenyvesei közé. 
Harmincöt szerző kalauzolja az olva-
sót a Bodor Ádám prózájában megje-
lenített szűk hágók és hófödte hegy-
csúcsok felé, közben pedig különös 
konyhai fortélyokat is megosztanak. 
A Vass Norbert és Vincze Ferenc ál-
tal szerkesztett kötet receptjeinek 
összegyűjtésében Korpa Tamás is 
segédkezett, a könyvet Vincze Judit 
illusztrációi teszik gazdagabbá.

Az olvasó képzelete
tölti ki az üres teret
Bodor Ádám abszurd stíluselemekkel 
átszőtt, a kortárs magyar irodalmat 
gyarapító szépírói életművét több íz-
ben rangos díjakkal ismerték el. 2019-
ben vehette át a Nemzet Művésze 
díjat. Akkor az író úgy fogalmazott, 
köszöni a sorsnak, amiért Erdélyben 
született, és élte le élete felét, mert ez a 
természeti, történelmi, etnikai és kul-
turális sokszínűségéről ismert vidék 
rengeteget adott számára. ,,A prózai 
szövegben egy kicsivel több van, mint 
amennyit az egyes szavak hordoznak, 
és ha ezekből a tudósításokból kicsit 
elveszünk, talán még több lesz. A ke-
letkezett üres teret kitölti valami más, 
az olvasó képzeletéből. Azzal, hogy 
valamit elhallgatok, éppen hogy el-
árulok valami mást, fontosat, titok-
zatosat. Emlékeztet ez némileg a mű-
vészi fi lmek avatott vágásmódjára, 
de még inkább az álom természetére, 
„kihagyásos szerkezetére” – olvasha-
tó az írótól A börtön szaga – Válaszok 

Balla Zsófi a kérdéseire című könyv-
ben. Bodor Ádám 1936. február 22-én 
született Kolozsváron. Apja, Bodor 
Bertalan banki tisztviselő volt, akit 
1950-ben a Márton Áron katolikus 
püspök elleni koncepciós perben öt 
év börtönre ítéltek. Bodor Ádámot 16 
éves korában szintén elítélték, mivel 
kommunistaellenes röplapokat ter-
jesztett. 1952–1954 között a szamosúj-
vári börtönben ült. Szabadulása után 
egy évig gyári munkásként dolgozott, 
majd 1955–1960 között a kolozsvári 
Protestáns Teológiai Intézetben ta-
nult. 1960-tól az Erdélyi Református 
Egyházkerület levéltárában, majd 

1964-től egy másoló-fordító irodában 
dolgozott. Egy évvel később, 1965-ben 
publikálta első novelláját a kolozsvári 
Utunk című folyóiratban, négy évvel 
később első novelláskötete is megje-
lent A tanú címmel. 1968 óta szabad-
foglalkozású író. 1970–1975 között a 
Román Írószövetség tagja. 1982-ben 
Magyarországra települt. 1984-től 
1988-ig lektor a Magvető Könyvki-
adóban, majd ugyanitt szerkesztő. 
Magyarországon publikálta az Eufrá-
tesz Babilonnál című novelláskötetet, 
1991-ben nyerte meg a később meg-
jelent Sinistra körzet című kötetének 
egyik történetével a Holmi novellapá-
lyázatát. Művei megjelentek román, 
angol, német, francia, norvég, dán, 
olasz, lengyel, bolgár, szerb, horvát, 
szlovák, észt nyelven is.
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Csalánfőzelék szamárkolbásszal – részlet Varga László Edgár írásából

Erre Aliwanka csak megvonta a vállát, belecsapta a frissen mosott ruháit egy kopott teknőbe, 
hóna alá vette, majd ruganyos léptekkel kisétált a közmosodából. A következő hetekben azonban 
addig-addig hízelgett, addig rágta a fülemet, amíg meg nem ígértette velem, hogy alkalomadtán 
majd kimásolok neki egynéhány receptet egy kockás füzetbe Eronim Mox szakácskönyvéből, 
lehetőleg úgy, hogy Anatol Korkodus ne tudjon róla. A kockás füzetet egy megrágott végű ceruza-
csonkkal együtt ő maga csúsztatta a zsebembe. A füzeten ez a felirat állt: Emlékeim (Aliwanka). 
A lapok azonban, amelyeken annak idején Aliwanka emlékei sorjázhattak, hiányoztak. Egyenként 
téphették ki őket, vonalzót sem használva: a szélük ott éktelenkedett a megmaradt lapok fölött 
cakkosan-hullámosan, akár a Medwaya ormai, amelyeket holdvilágos éjszakákon olyan sokat 
bámultam az ágyamban fekve az egykori Czervensky-kúriában lévő szobám ablakából, hogy fejből 
le tudtam volna rajzolni őket, még ha a legmélyebb álmomból vernek is fel.
Erről jut eszembe: gyakran álmodok törpékkel. Szóval Aliwanka emlékei hiányoztak. Úgy tűnik, a 
varrónő jobbnak látta, ha eltünteti őket, mielőtt Jablonska Poljanára jött volna. Még az is lehet, 
hogy a biztonság kedvéért a fejéből is kitörölte őket – ki tudhatja az ilyesmit.

(A teljes írás a Bodor Ádám születésnapja tiszteletére megjelent kötetben látott napvilágot.)

 » KOVÁCS ESZTER

Nyírő József legismertebb hőse, 
Uz Bence fi guráját, szellemisé-

gét idézi meg, a szülőföldhöz való 
ragaszkodást jeleníti meg az Udvar-
hely Néptáncműhely új produkció-
ja. A táncjáték bemutatóját csütör-
tökön tartják. Immár sokadszor tér 
vissza Székelyudvarhelyre rendezni 
Orză Călin koreográfus, aki szerint 
legutóbbi produkciójának legjobb 
helyszíne a Küküllő menti város. 
„Az ember szívesen nyúl vissza fi a-
talkori olvasmányaihoz, így akadt a 
kezembe egy igen veretes kiadása az 
Uz Bencének, így született az előa-
dás ötlete” – elevenítette fel a ren-

dező-koreográfus. A próbafolyamat 
még tavaly elkezdődött, sőt a tánckar 
olyannyira lelkesen vetetett bele ma-
gát a munkába, hogy ragaszkodtak 
ahhoz, hogy a regényben megidézett 
helyszínre, Székelyvarságra is elláto-
gassanak. „Meg is ihletett minket a 
kiszállás. Az irodalmi alkotásból in-
dultunk ki, mintegy kitágítottuk Uz 
Bence alakját, a mai politikai háttér-
ben is próbáltuk elhelyezni. Hiszen 
a székelység élete szinte minden pil-
lanatában kihívások elé néz, akár a 
saját szimbólumainak a használatá-
ról, akár az anyanyelvhasználatról 
van szó” – mondta a rendező, hoz-
zátéve, Uz Bence arról híres, hogy 
minden helyzetből kivágja magát, 

mindig talál frappáns megoldást. 
A helytállás és az eszes túlélés jel-
képét, Uz Bence alakját az előadás 
során a tánckar minden férfi  tagja 
sorra magára ölti. A mindenkori 
székely férfi ú életét és sorsát a kí-
vülről érkező idegen erők is alakít-
ják, befolyásolják, nehéz próbák elé 
téve állhatatossága erejét, Uz Bence 
pedig a szülőfölddel való sorsközös-
ség vállalója, a székely megmara-
dás jelképe. Egyébként a produkció 
címe – Uz Bence üzente – is arra a 
szándékra utal, hogy a rendező ezt 
az értékrendet szeretné közvetíte-
ni. Tündéri realizmus, szakralitás, 
líraiság és drámaiság, ugyanakkor 
egészséges népi humor hatja át a 

székelyek táncaiból (zömmel udvar-
helyszéki táncokból) és népdalaiból 
ihletődő táncjátékot, amelynek az 
emelkedettségét klasszikus kórus-
művek fokozzák: az előadásban az 
Alla Breve vegyes kar is közreműkö-
dik. A zenei egyveleget továbbá egy 
kortárs popdal feldolgozása ellen-
pontozza, közreműködik a Heveder 
Zenekar, Melkuhn Róbert, Ferenc 
Dávid és Petres Attila, énekel Vaszi 
Levente. A bemutatóra a székelyud-
varhelyi Művelődési Házban kerül 
sor, az előzetes jelentkezés kötelező 
(zsomboriildiko@gmail.com e-ma-
il-címen), az előadást pedig az ér-
vényben lévő járványügyi szabályok 
szerint félházzal játsszák.

Uz Bence, a székely túlélés jelképes fi gurája az udvarhelyi színpadon

 » A tánckar 
férfi  tagjai sorra 
magukra öltik 
a mindenkori 
székely góbéság 
megtestesítőjé-
nek szerepét.




