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Csergé k

I rándorú liaim során nemesvszer kerú |tek szemem
V "l" erek a szines gyapl'ú pokrócok, u -aop"ii
asszonyok ké zzel sz tt alkotásai_ Takaróztam is velük,
de lelki szemmel is meglátni  ket - erre egy különös
jelensé g Vitt rá,

Felt nt, hogy a Rodope hegysé g falvaiban a keresz-
té nyekné l sosem látni szí nes csergé t, Ugyanakkor a
mohamedánoknáI nincs festetIen, ú gynevezett,,nyers"
cserge, Mié rt van ez í gy, hiszen leiki rokonok  k - egy-
más me]lett é lnek, ugyanazt a nyelvet beszé lik, ugyan-
azon a kerí té sen fehé rlenek ruháik, de ezek a durva
szövé s  pokrócok mindig szigorú an különböznek,,,
Mié rt? Né zzé k meg, hogyan szí nezi köté nyeit, tarisz-
nyáit a keleszté ny, a ,,bolgóf'' asszony! A ruhaszövé s,
né l megcsodálható a ió í zlé s, a kifinomult eszté tikai
é rzé k. Nem a fest i tehetsé g hiányzik tehát, Mé giS
akármelyik faluban fordultam is meg, kereszté ny ház-
nál mindig ugyanazt láttam: egyforma szürke, nyers
csergé t, A mohamedánoknál pedig fordí tva, Ott so-
sem sikerült ké t egyformára lelnem, mindig más é s
más szí nvilág táí ult a szemem eJé , Igazi m alkotások
voltak ezek - egy kimerí thetetlen, a szí nekkel már-már
vakmer en látszó aIkotói ké pzelet szülöttei.

Sokáig azon törtem a fejem, vaIon hol hú zódhat a
ví zválasztó ebben a sajátos m vé szetben, hol lehet a
]áthatatlan határvona] a kanonikus dí sztelensé g é s az
ú jszer , s káprázatos sokszí n sé g között, Vé gül egy
nem várt helyr l kaptam meg a választ, A Snnllian tá-
iáról származó Szlavcso Dicszv bátyó mesé lt nekem né -
hány földi|é t l, akik a török id kben rettegé sben tar-
tották a környé ket: ,,Csak arra vártak, hogq valami tarha
ronqu szemet szú flon nekik - aftár szí nes napernuí  virftOtt az
udvaron , akár ronggsz nueq pirlslltt a fterí té sen , azonnal beke-
í tetté ft é s elragadták."

Merthogy nem volt szabad szí nes rongynak mások
szeme el tt rikí tania. Ló, feglver, festé k - mind ú ri ki,
váltságnak számí tott, A szultán küIön rendelete hir-
dette ki e tilalmat: a pórné p nem hordhat szí nes ru-
hát, Csak annyi szí nt kaptak, amennyire diólevé lle]
meg lehetett a szöVetet festeni, Nem volt más kotyva-
lé k, elt nt a tarka-barka ho]mi, Az alázatosság szí né -
nek, a szürké nek kellett elrejtenie mindent, Í me tehát
err ] van szó, ebben reilik a titok nyitja, Mohamedán
testvé reink egyszer en szabadok voltak - kedvük sze-
rint iátszhattak a szí nekkel, meré szen kí sé rletezhettek,
Megoldódott a rejté ly. Amí g azonban ké rdez sködtem
é s né zel dtem a csergé k között, furcsa é rZé S kerí tett
hatalmába, Olyan voIt, mintha muzsikát hallané k, é s
valamifé le mesebeli SuttogáSt,

Mé g most is látom az els t, amellyel közelr l meg-
ismerkedtem - az a bizonyos ,,lánqotsha", az ú gyneve-

Nlkolai Haitov bolgár í ró l9l9-ben született. A óO-as é vekt l
ielentek meg novellás kötetei.
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zett ,,csí k\z\tt" csergé k közé  tartozott, É ]  szí nekben
tündökö]t: fekete, málnapiros, szürké szöld é s közöttük
VaráZslatos narancssárga - é Iett, gazdag é s meleg -,
paprikaporral meghintett t zsárga (amely izzik, de
nem fakaszt tüzet, melegí t, de nem é get), ezek alkot-
ták a szí nké szleté t, A szürké szöld é s a fekete között vi-
lágí tott a lecsillapí tott, megszelidí tett t Z, A meggypi-
ros meg olyan volt, mint a hainal pí rja, melyre egy na-
rancssárga napfelkelte, majd a leszálló é iszaka söté tje
köszönt, A,,lángocska" mindig más é s más, szí nei a
fé ny játé kát követik: ahogy a megvilágí tás változik, ú i
é s ú i árnyalatok t nnek fel - ragyogni kezd, ha a nap
lenyugszik, de nyomban lecsendesül, ha a hainali é g,
bolton felt nik a fé nyes napkorong, Akkor a szürké s_
zöid é led fel, csillogni kezd olajos árnyalatokban -
mintha fé nyes nappal szállna le az est, ,.

Ez a cselge Szajfina Raleva asszony munkája, Egy
egé sz é ven át munkára ké szen á]]t szöv szé ke, de  
nem nyú lt hozzá _ Egy esztend n keresztül csak idomí -
totta egymáshoz a szí nes fonalakat, Szí nt szí n mellé
illesztett, a Saját ,,VáZlatain" munkálkodott, mie] tt
megszú letett volna a vé gleges ké p, miel tt a né gy
alapszí nb l neg],.,/enné gy lett.

Szaifina leánya megkí sé relte utánozni anyia munká-
iát, de nem volt narancssárga fonala, helyette világos-
sáIgát SZ tt bele, Í gy Született a VeSZett pokróc, Egy
eszeveszett, feketé Vel keretezett sáí ga, amely uglált, S t
repült, Ez a rikácsoló, hatalmaskodó cserge nem t rt
maga mellett semmit, Sem megbarátkozni, sem megbé -
ké lni nem tudott semmivel, Örökké  indulatoskodott,
g gös é s vad vo]t, akár egy lenyú zott sárkányb r,

fl a a bölcs tapasltdlt anyál arrdl laggdlldrr, |ánya
l l csergé ie mié rl sikeredett annl ira másnak, mint
az övé , azt találta vá]aszolni: ,,Elfelejtette megfókezni a sár,
gót, a megggpiroshoz hellett volna hozzdidomí tania_" Pedig a
sárga nemcsak valóságos ördög iehet, de nemes szel-
lem is, Nem illik bárhova, bármihez,

Egy másik tapaszta]t falubeli asszonlt is arról ké r-
deztem, hogyan szelidí ti egymáshoz a szí neket. ,.Equ-
más mellé  teszem , é s né zem: eqyeseft dsszejönneh , mások hi nem
állhatlák, ruqdossák equmást. Ha rugdosnak? Nesze, hözé jük
eqa gerenda| Hadd vicslrlqí anak messzir |" - felelte. Az
asszony azt is elmondta, hogy a sárga jól illik a vilá-
gospiroshoz, de a lila é s a sárga is jól megfé r egymás-
Sa], Egy saját ké szí té s  csergé t is mutatott, A szé lein
ibolyacsí kok hú zódtak, közepé n apró fehé r foltocskák-
kal taí kí tott né gyszög. Már láttam hasonlót a falu ha-
tárában a legel kön: hó, zöldell  f  é s ibolyaszí n  ki-
kerics Váltogatták egymást. A cserge szí nvilága ugyan-
is minden egyes faluban aZ ottani tátat tükrözi,

A táiké pen kí vül a csergé nek van figurális kompozí -
cióia is, Pé ldául a nagyobb, harmonikusan elhelyezett
né gyzet csak egy bizonyos vidé kre iellemz , mí g a



í ombusz é s a ,szemecske" -ké nt ismert apró né gyszög,
egy máSik falu emblé mái, Ezekt l elté r en Beden falu
csergé inek zöme ú gy ké szült, hogy küiön sz tt, szé les
gyapjú csí kokat dolgoznak össze, A csí kozott pokrócok
azonos szí n  sáviait azonban nem illesztik egymás-
hoz, hanem el(.s sztatiók,

A szí nek é s alakzatok té VedhetetlenüI elárulják
nemcsak azt, hogy melyik faluban, de mé g azt is, hogy
melyik környé ken sz tté k a pokrócot,

Szmilian fa]uban a söté t tónusú  CSeIgé k köZött rá-
akadtunk egy vidám, nevet s világosra, Egy szí nes láda
tetejé n hevert, tí z másik testvé ré vel együtt, Megdöb-
bentünk, Hogyan lehetsé ges ez? Ké s bb elárulták, hogy
egy idegenb l iött menyecske hozta, M1gilim-ból. Ezé rt
felejtetté k ott, hagl,ták szipogni a sarokban a fé lté keny-
sé gt l é s megveté st l körülvett löVevé nyt, ott poloso-
dott id tlen id k óta a láda tetejé n, é s senki sem en-
gedte beljebb a szobákba, sohasem láthatta Senki, nem
kerülhetett idegen szemek elé , Egy bánatos sz ke Ha-
mupip ke, akié rt sosem jött el a királyfí .

l i ogilicában eey ú iabb meglepeté s Várt, A ragyo-
IYl eó napszí tta pokrócok közé  beesett egy zöld:
szí ne akár az olajbogyóé , Magábaroskadt, bánatos
,,szemecské iben" nedves csillogás ü]t, Hogyan került
ez a söté t szem  szé psé g a sz ké k összevisszaságába?
Ki Volt aZ a meré sz asszony, aki meg merte tagadni a
hagyománlt? EZt tudtuk meg: l821-ben töröke]lenes
lázadás tört ki Görögországban, é s né hány falubeli
odaindult, hogy ottomán zászló alatt ré szt Vegyen a
harcban. Visszafe]é  a zsákmánnyal együtt, görög haja-
donokat is hoztak. A szmiliani mohamedán vaIlású
bolgár vezé r azonban fegyvereseket küldött ellenük,
hogy a n ket kiszabadí tsák, Miután sikerrel jártak, ke-
reszté ny fé rfiakhoz adták [elesé güi  ket, Ké t, vagy há-
rom n  azonban ott maradt, akiket mé g idejé ben el-
reitettek, í gy a katonák nem találtak rájuk,

Egyikük m ve ez a bizonyos cserge. A mohamedán
hitre átté rí tett n  be]esz tte a tengert, hazája oiaierd -
it, ábrándiait, Belesz tte fájdalmát, hogy átadhassa ne,
künk - csodá]atos ké pek formájában, Micsoda szí nek!
Elé g egy napsugárnak megrezdüLnie, hocy a gyaplú
olajzöldje hul]ámokat varázsoljon, vagy fuvallattó1 su-
hogó erd t, Mert az oly é rzé keny mé rJegen egyensú lyo-
zó szí neket akár a leghalványabb napsugár is megrez-
dí theti, átvá]toztathatja a ké pet, Varázs]at törté n]k a
szemünk el tt, Ha a ,,rabpokócot" né zed, szelí d, mé ly
szomorú ság áraszt e], Egyetlen vidám foltot sem látni
rajta, A szomorú ság né ha vidámnál vidámabb dolgokat
is szül, Í gy jött világra pé ldául Beden falu.,szé pe". Vé -
letlenül akadtunk rá, Egé sz nap házról házra jártunk,
csergené z ben, de nem sok sikerrel, Láttunk világosnál
világosabb csergé t, egy tucat tarkánál taí kábbat, í ikí tó
szí nek aiatt roskadozva, é g  bí boí tól fuldoko]va. Ké t-
sé gbe estünk, hogy nem fogunk ráakadni semmi figye,
iemre mé ltóra ebben a szí norgiában, amikor váratlanui
szemünk elé  került ez a gyapiú szé psé g, amit egyhangú ,
an a ,ialU szé penek' kiál,orak ki

Ez az átlagos mé ret  cserge, a hagyományt követve
öt darabból állt, Minden egyes darabiát különböz 

szé lessé g  - fehé r, fekete, meggypiros, sárga, zöld é s
mályvaszí n  - csí kok alkották, A ré szek illeszté sé né l
aZ azonos szí nek nem ta]álkoztak össze, hogy egyszí n 
sávké nt fussanak vé gig, Az alkotó nem tett eleget en-
nek a hagyománynak, é s a csí kokat ,,szé tugí asztotta":
a lehé r nem a fehé r mellett találta magát, hanem a fe-
keté be, a meggypirosba, vagy a máJlvába ,,harapott",
a meggypiros a sárgára talált rá; a sáIga összejött a
zöldde], Vé let]en ta]álkozások, improvizá]t együtté lé -
sek, melyek elragadó összevisszaságot, m vé szi sok-
szí n sé get teIemtettek,

A,,falu szé pe" lé gies, kónnyed - egy ünnep, de nem
der vel, hanem söté t tónusokkal megrendezett ün-
nep, Ebben rejlik titka, Az alkotó takaré koskodott a vi-
lágos szí nekkel, rejtegette, dugdosta  ket, lendületet
adva a feketé nek, söté tzö]dnek, meggypirosnak, olaj-
szürké nek, megalkotva azt a kissé  ború s é jszakai é g-
boltot, amelyen minden egyes máilvaszí n  pötty csil-
lagké nt ragyoghat, minden narancssárga folt lámpás-
sá válik, s a í ehé r festé kné gyszögek ablakké nt ragyog-
nak fel, mjnt a könnyedsé g é s ábránd szimbólumai,

Megké rtük aZ asszonyt, aki a csergé t sz tte, mesé lje
el, hogyan hozta lé tre ezt a gyönyör sé get, de a vá]asz
kufta é s száraz volt: ,Áhogy szokták. , , Lenyí rtuk a gyap-

iú t, mostuk, fontuk, sz ttük,.," Többet nem mondott.
Másoktól tudtuk meg, hogy ez a morcos, csadorba bu-
gyoiált öregasszony fiatal korában csodálatosan szé p
Vo]t, Együtt turbé kolt valakivel, meg is szökött Vele, de
apia Visszahozta, megkötözte é s odadobta egy harminc
é wel öregebb, mogorva gazdának. Az kutat é pí tett a
ház udvarában, hogy ne járjon ki a fiatal menyecske ví -
zé rt: ne lássa senkj, é s   se ta]á]kozhasson senkivel,

rey követté k eglnást nappalok es ejszakák, mú ltak
laz é vek gtörr oé tröl bearnyekollan. Eg1 szepsé g
haldoklott egy arcban, hogy feltámadjon egy alkotás-
ban, Egy szik]a alatt elfojtott sze]lem kiutat talá]t a

szí nekben. A bánatból öróm lett, az elhervadt é rzé sek
felvirágoztak, a gyapjú  megmoccant, felnevetett: a fáj-
dalomból é I lé ny született,, , A cserge felé ledt,

l]yet persze nem könny  megalkotni, Kell hozzá egy
sorsszer  é lmé ny, hogy a szí vet megszállja az ihlet. A
szenvedé s elé gté telt, menedé ket keres a szé psé gben.
Az öröm a szí nek nyelvé n kezd beszé lni, A rodopei
asszony ünnepek né ]küI é lte le az é leté t, számára a
szí nes cserge ünnep az   büszkesé ge, az   diadala,
Keze dics sé gé t hií dette, lelke szé psé gé r l mesé lt,.,
Csodálat, vágyakozás é s szenvedé s - minden ebben
összpontosult, hogy szé psé g szülessen bel le, Szí nes
csergé t sz ni egyfaita tiltakozás is, Vád egy vallási
dogma ellen, amely arra í té lte, hogy a fé rfi rabszolgá-
ja legyen. A szí nekke] felfegi,verkezve bebizonyí tották,
hogy van egy másik Rodope is - az asszonyoké ,

Georgieva Marina fordí tása

IEcYzETEK:
I A Rodope-hegysé g Bulgária dé lt ré szé n található, Az otta-

ni lakosság nagy ré sze mohamedán vallású  bolgár.
' A mohamedán vallású  bolgárok - noha maguk is bolgár

származású ak - csak a kereszté nyeket hí viák bolgároknak.
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