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 » Nádasdy Ádám Jól láthatóan 
lógok itt című verseskötete kap-
csán elmondta, meglátása szerint a 
költészetben a kötött forma vezeti 
az embert, a költőt, a rím segíteni 
tud az alkotónak. Szerinte ahogy 
egy építész esetében a tér, a térbeli 
keretek meghatározzák bizonyos 
szinten, hogy mit, hogyan alkosson, 
úgy a költészetben is a forma ad egy 
érdekes segítséget, a forma befolyá-
solja a mű elkészülését.  

Jó hangulatú könyvbemutatókon és 
beszélgetéseken vehetett részt a kö-
zönség a 10. Kolozsvári Ünnepi Könyv-
héten. A tegnap zárult rendezvényen 
többek között Bereményi Géza író, 
fi lmrendező, Nádasdy Ádám nyelvész, 
költő, Závada Pál író munkásságát, 
legújabb alkotásait ismerhették meg 
az érdeklődők.

 » PAP MELINDA, TÓTH GÖDRI IRINGÓ

M agyarországi és erdélyi szerzők 
részvételével számos könyvbemu-
tató és közönségtalálkozó, illetve 

könyvvásár színesítette a tegnap zárult 
Kolozsvári Ünnepi Könyvhét jubileumi ki-
adását. Bereményi Géza író, fi lmrendező, 
dalszöveg- és forgatókönyvíró a tizedik 
alkalommal szervezett, a járványhelyzet 
miatt már kétszer is elhalasztott könyves 
rendezvény díszmeghívottja volt. Mile La-
jos, Magyarország kolozsvári főkonzulja a 
nyitóeseményen rámutatott, lehetetlen pár 
szóban, sorban összegezni Bereményi élet-
művét, így rövid elmélkedőbb szöveggel 
készült, mellyel utazásra invitálta a jelenle-
vőket a Bereményi életét átszövő különbö-
ző műfajok között. Demeter András István 
kulturális államtitkár egy személyes törté-
nettel köszöntötte a meghívottat, melyben 
Eperjes Károly színművész, Cseh Tamás és 
jómaga voltak a főszereplők, valamint visz-
szarepített általa 1993-ba, amikor Demeter 
András István megpályázta a temesvári Csi-
ky Gergely Állami Magyar Színház igazgatói 
állását, és meg is kapta azt. A Bánff y-palota 
udvarán elhangzott történetből kiderült, 
nemcsak a színház kapott akkor új veze-
tőt, hanem Cseh Tamás és Demeter András 
István fogadásának hála, egy temesvári 
Cseh Tamás-koncert gondolatát is akkor 
fogalmazták meg. Az államtitkár nemcsak 
köszöntötte Bereményit, hanem köszönetet 
is mondott a „közel negyven éve ismert is-
meretlennek”.

Nyáry Krisztián író, irodalomtörténész 
azzal nyitotta a beszélgetést – mely többek 
között Bereményi 2020-ban megjelent Libri 
irodalmi díjas, Magyar Copperfi eld című re-
gényére koncentrált –, hogy kifejtette: van-
nak olyan írók, akik valamilyen formában 
egész életükben a saját regényüket írják, és 
szerinte Bereményi Géza is ilyen. Meglátása 
szerint Bereményi neve, személye évtizede-
kig nem társult műveihez, de a Magyar Cop-
perfi eldben, az által „visszavette az életét”. 
Bereményi elmondta, talán rég meg kellett 
volna írnia ezt a könyvet, de csak most si-
került, csak most tudott megfelelően visz-
szatekinteni a gyerekkorára, felidézni a 
legkorábbi emlékeit. Ennek kapcsán azt is 
elmesélte, bár sokáig azt hitte, az első em-
léke az, amikor a nagyanyja megpróbálta 
bilire szoktatni, de ahogy egyre mélyebbre 
ásott, talált régebbi emléket is, talán csak 
pár hónapos korából: a nagyanyja arcát, 
amikor tisztába teszi, az érzést, ahogy a 
kibontott haja csiklandozta a hasát. Ezzel 
az emlékkel indul a regény, amely az író 
gyerekkorát mutatja be sajátosan, bensősé-
gesen. A regény nem tényekre alapoz, nem 
az író későbbi ismereteire, hanem a gyerek 
szemszögéből igyekszik bemutatni a vilá-
gát. Az olvasó végig követheti, ahogy a kis-
gyerek életében egyre több személy jelenik 
meg – először a nagyapa, majd a szomszé-
dok –, azt, ahogyan kitágul a világ, megis-
meri az udvart, az utcát, az óvodát.

A könyv címe kapcsán elhangzott, Be-
reményi saját gyerekkori felismerése volt, 

hogy élete párhuzamba állítható Charles 
Dickens hősének sorsával: a „gonosz” – 
egyébként erdélyi, nagybányai származású 
– apa, a fi atal „gyanútlan és csacsi” édes-
anya, a távol élő rokonok – akikhez mene-
külni lehet – révén. A rokonok felemlegeté-
se kapcsán az is szóba került, hogy az írónak 
nemcsak a nevelőapja, hanem az édesapja 
is erdélyi származású, ma is élnek rokonai 
Kolozsváron, többek között a szobrász Vetró 
Artúr szintén szobrász fi a, Vetró András – 
aki az eseményen is részt vett nézőként.

Arról is szó esett, hogy bár a megjelent 
könyv csak Bereményi gyerekkorát mutatja 
be, tervben van a folytatás, melyről sokáig 
azt mondta, nem egyes szám első személy-
ben fogja megírni, de úgy döntött, marad 
ennél a megoldásnál. A folytatásban kap-
nak helyet fi atalkora történetei, az, hogy 
milyen volt „fi atal íróként” publikálni, hi-
szen huszonnégy éves korában jelent meg 
első novellás kötete, ami akkor ritkaság 
volt, hiszen a fi atal írók vagy disszidáltak, 
vagy nem írtak magyarul Magyarországon. 
Ám Bereményi is hamar eldöntötte külön-
böző hatások miatt, hogy többet nem ír pró-
zát, így a versek, dalszövegek, majd később 
a fi lmek felé fordult. Filmes munkássága 
kapcsán elmesélte, rendező karrierje sem 
szokásosan kezdődött, mivel több forgató-
könyv megírása után épp készült a fi lmes 
szakmának (is) búcsút mondani, ám az ak-

kori stúdióvezető, Nemeskürty István – aki 
tudta, hogy hamarosan távoznia kell pozíci-
ójából – felkínálta neki a lehetőséget, hogy 
írja meg és rendezze meg a saját fi lmjét. Azt 
mondta, ezt az utolsó „csínyt” még megen-
gedheti magának. Így született meg A tanít-
ványok című fi lm.

„A fehér babák Géza női”
A beszélgetés utolsó részében főként dal-
szövegírói munkásságáról, illetve a Cseh 
Tamáshoz fűződő kapcsolatáról, barátsá-
gukról esett szó. Elmesélte, hogy amikor 
megismerte Cseh Tamást, szinte semmit 
sem tudott róla – csak annyit meséltek 
róla, hogy „őrült”, ami akkor „elisme-
rés volt”. Bereményi maga ajánlotta fel a 
nyaranta a Bakonyban indiánosdit játszó, 
gitározó rajztanárnak, hogy írna neki dal-
szövegeket. Elmondása szerint Cseh Ta-
más kezdetben nagyon bizonytalan volt, 
„belügyisnek”, besúgónak vélte Beremé-
nyit, aki pár nappal később már be is köl-
tözött hozzá szobatársnak – cserébe pedig 
mindennap írt neki egy-két dalszöveget.

Kezdetben úgy egyeztek, hogy Bereményi 
csak akkor ír Cseh Tamásnak, ha a dalok 
baráti körben maradnak, nem kerülnek 

nagyközönség – és egyúttal cenzor elé. Ám 
végül másként alakultak a dolgok, hiszen 
Gyurkó László író a 25. színház, az első ma-
gyar alternatív színház vezetője kereste meg 
őket azzal, hogy szeretné a színházban kö-
zönség elé tárni ezeket a dalokat – cenzú-
rázás nélkül. Cseh Tamás lelkes volt, Bere-
ményi tiltakozott. Aztán egy franciaországi 

út során Bereményi mégis csak beadta a 
derekát, amikor Cseh Tamás azt mondta, 
hogy ha nem énekelheti nyilvánosan a da-
lokat, akkor ő disszidál. Bereményi Géza 
azt is megjegyezte, a közönség mindig azt 
hitte, hogy Cseh Tamás írja a dalszövege-
ket, és ez ellen nem is tiltakozott az énekes. 
„Egyetlenegyben ellenkezett. Ha azt mond-

ták neki, hogy milyen szép az a Fehér babák 
takarodója című összeállítás, ahol a lányok-
ról írsz, hogy milyen lányokkal jártál. Akkor 
ő tiltakozott: nem, nem azok a Géza női”. 
Bereményi elmondta, őt ez sosem zavarta, 
ő „elvolt” a műfajok közötti vergődéssel. A 
dalszövegek – melyeket Bereményi mind 
tud kívülről – verseskötet formájában is 
megjelentek, tudatosítva az olvasókban, 
hogy ki a szerzőjük.

Komoly témákról sok humorral
Nádasdy Ádám nyelvész, költő, műfordító, 
egyetemi tanár a könyvhét második napján 
beszélgetett Fischer Botond nagykárolyi 
születésű íróval. A Bánff y-palota udvarán 
pénteken tartott könyvbemutató jó hangu-
latban zajlott, a meghívottak és a közönség 
egyaránt sokat nevetett a budapesti költő 
frappáns válaszain, őszinte reakcióin, bá-
mulatosan természetes, spontán humorán. 
A szakállas Neptun című novelláskötete 
szerelemről, vonzalomról, kapcsolatokról 
szól, pontosabban homoszexuális párok 
kapcsolatáról, viszonyáról, hiszen a szerző 
maga is meleg, felnőtt fejjel „coming ou-
tolt”, azaz akkor fedte fel. Meglátása szerint 
a téma sokakat érdekel a „sajátos színezete” 

miatt, illetve azt is hozzátette, hogy talán a 
kolozsvári, erdélyi közönség megérti azt a 
„problémát”, ami a melegek, meleg alkotók 
kisebbségi helyzetéből fakad: ha valaki egy 
kisebbséghez tartozik és arról ír, az a baj, ha 
nem arról ír, akkor az a baj. Szerinte ez az 
erdélyire, a melegre, a zsidóra, a cigányra 
egyaránt érvényes.

A humor kapcsán Nádasdy kifejtette, ő 
„nem tudja megakasztani” a belőle faka-
dó humort, műveiben ugyanúgy jelen van, 
mint az általa tartott tanórákon. „Akinek 
nincs humora, az olyan, mint a vérzékeny-
ség. Azt nem szabad megsérteni, mert na-
gyon nehezen áll el a vérzés. És azzal na-
gyon kell vigyázni” – vélekedett. Történetei 
alapvetően pozitívak, bár tudja, hogy a 
téma nagyon sok tragikus, traumatikus tör-
ténetet is magában rejt, az ő történeteiben 
nincsenek igazi tragédiák, mivel ő a saját 
életében sem ezeket tapasztalta meg. Sze-
rinte a tragédiákat írja meg az, aki azokat 
ismeri, „akinek azokhoz van tolla”.

Jól láthatóan lógok itt című versesköte-
te kapcsán elmondta, meglátása szerint a 
költészetben a kötött forma vezeti az em-
bert, a költőt, a rím segíteni tud az alkotó-
nak. Szerinte ahogy egy építész esetében a 
tér, a térbeli keretek meghatározzák bizo-
nyos szinten, hogy mit, hogyan alkosson, 
úgy a költészetben is a forma ad egy érde-
kes segítséget, a forma befolyásolja a mű 
elkészülését.

Erdély-élmények
és a „megfejthetetlen rejtély”
Závada Pál erdélyi élményeiről, regényei-
nek témaválasztásáról, hátteréről, a számá-
ra „megfejthetetlen rejtélyről” mesélt a Ko-
lozsvári Ünnepi Könyvhéten. „Ezek csupa 
olyan kérdések, melyeket mindig nehezen 
tudtam megfejteni, egy csomó ma is rejtély, 
megfejthetetlen” – jelentette ki Závada Pál 
arra a kérdésre, miért választ regényei té-
májául nagy történelmi fordulópontokat. 
A magyarországi író Dési János újságíró 
kérdésére válaszolt péntek este a könyv-
hét népes közönsége előtt. A Bánff y-palota 
udvarán tartott beszélgetésen elhangzott: 
ez megjelenik helyszínként egyik művé-
ben, hiszen Idegen testünk című regénye 
Kolozsváron is játszódik, ide érkezik 1941 
szeptemberében a két szereplő, egy kato-
nadiplomata és egy újságíró, hogy részt 
vegyen az Észak-Erdély visszacsatolása al-
kalmából tartott ünnepségen. „Ezek kitalált 
élmények, de voltak saját élmények is” – 
mondta a Kossuth- és József Attila-díjas író, 
felidézve, ahogy 1991 februárjában a Holmi 
szerző- és szerkesztőgárdájával eljöttek 
Kolozsvárra, Marosvásárhelyre. Idegenve-
zetőjük pedig nem más volt, mint Kányádi 
Sándor, aki megmutatta nekik a várost „a 
pincétől a padlásig”, mesélte az író arra 
utalva, hogy Kányádi a magyar költészetet 
„katedrálishoz” hasonlította.

Művei témaválasztásáról elmondta: a 
nagy történelmi fordulóponthoz komoly 
szégyenek is társulnak, ezekben az idősza-
kokban „valami borzalmas, felfoghatatlan 
zajlik, valami megmagyarázhatatlan, ami 
nemcsak fekete vagy fehér”. Nehéz megér-
tenie, hogy azok az emberek abban a hely-
zetben miért úgy cselekedtek, miért úgy 
szólaltak fel, ahogy. Épp ezért művei valós 
vagy kitalált szereplőiről nem tudja minden 
esetben előre, hogy melyikük lesz a nyertes, 
hogy melyik érvelésnek lesz igaza. Új, ké-
szülő művéről elmondta: Nagyváradon és 
Berlinben játszódó verses regény. Cselekmé-
nye 1937-ben kezdődik, amikor a főszereplő 
kikerül a német fővárosba, majd visszatér a 
Körös-partra, ahol a gettót is megjárja.

Bereményi Géza Magyar Copperfi eld című regényében „visszavette az életét”

HOSSZÚ IDŐ UTÁN TALÁLKOZHATTAK A NEVES SZERZŐK OLVASÓKÖZÖNSÉGÜKKEL A KOLOZSVÁRI ÜNNEPI KÖNYVHÉT KERETÉBEN
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