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As
we enter the world

and move through our lives, we play a series of roles in sequence. We all play the same sequence of roles 
in the same order but not in the same way. We start out as the idea of a baby, become an actual baby, move 
through the stages of childhood, young adulthood and parenthood (see Zsuzsanna’s beautiful self-portrait 

at four stages, Fifth Generation. Selfportrait in my Great-grandmother’s Bed page 32/33).
We are given a round to sing. We enter with a cohort of fellow babies and join in singing this song with the 
same melody that everyone already here is also singing. With each repetition of the round our voices and 
our role change; our cohort that sang the first time as babies is now singing as toddlers, as older siblings. We 
synchronize with the voices of the people who entered before we did and who are now teenagers, parents or 
grandparents. They began at different times and sing each repetition of the melody in a different role but the 
different parts of the melody coincide and they fit together like musical clockwork. The unadorned melody 

sung solo is lovely but it becomes richer and richer as you hear the way
the parts layer and harmonize together.

These archetypal roles and stages of life and their resonances are revealed early in this book to indeed be 
«fine like wine». Looking at Zsuzsanna’s images helps me hear the harmonizations of the generations and 

the echoes of the singers long gone.  
Another lovely thing happens as the book goes on. We are revealed to be dancing as well as singing and our 
dance is joyful, unique and «sweet as cherry». We are not only singing in harmony with mankind through 
the ages, but we have each come onstage doing our own joyful unique dance that is childlike in the best 

possible sense, improvised completely in the moment and driven by curiosity, playfulness and energy.  

All the world’s a stage and it’s the greatest show on earth, but we can get distracted sometimes and lose track 
of the performance.  Zsuzsanna’s photographs and her daughter’s drawings exhort us to

keep dancing while we sing.  
Throw your head back, open your ears, mind and arms, kick up your heels and let fly.

—
Christopher Rauschenberg

Az
élet vonatára szállva

haladunk folyvást előre, s útközben egymás után játsszuk a szigorú sorba rendezett szerepeinket. 
Mindannyian ugyanazt a szerepsort játsszuk el ugyanabban a sorrendben, de mind másféleképpen. Először 
kéne-egy-baba-gondolat vagyunk, abból igazi babák leszünk, majd végigmegyünk a gyermekkor, az ifjú 
felnőtt kor és a szülői lét különböző fázisain. (Ld. Zsuzsanna Az ötödik generáció. Önarckép a dédmamán 

ágyában c. négyfázisú, szép önarcképét a 32/33. oldalon.) 
Tessék, itt egy kánon, énekeld te is! Ezernyi babatárssal együtt becsatlakozunk a dalba: aki már itt van, mind 
ugyanazt a dallamot fújja. S minden egyes ismétléssel változik a hangunk és a szerepünk is; csecsemőkként 
szálltunk be még, s immár tipegők vagyunk, majd még idősebb testvérei egymásnak. Hangunkat 
hozzáigazítjuk azokéhoz, akik előttünk indultak el, s immár tinédzserek, szülők vagy nagyszülők. Ők más 
időben indultak, s az örökkön ismétlődő melódiát más szerepekben dalolták, ám a dallam különböző részei 
egymásba illeszkednek, mint egy zenei óramű fogaskerekei. A díszítetlenül, szólóban énekelt dallam is szép, 

de egyre gazdagabb lesz, amint hallani kezdjük, hogyan rétegződnek egymásra s
válnak harmóniává a különböző részek. 

Ezek az életszerep-archetípusok és rezonanciáik korán feltárulnak e könyv lapjain, s valóban «részegítőek, 
mint a jó bor». Ahogy Zsuzsanna képeit nézem, szinte hallom, hogyan válik harmóniává az egymást követő 

nemzedékek éneke, s iderémlik a már régen eltávozott dalnokok visszhangja is. 
A könyv pedig folytatódik, s újabb csoda történik velem. Kiderül: nemcsak dalolunk, de táncolunk is, s 
táncunk örömteli, egyedi és «édes, mint a cseresznye». Nemcsak harmóniateremtő dalunk cseng össze a 
korokon át az egész emberiségével, de mindannyian a színpadra is kilépünk, s előadjuk a magunk örömtáncát, 

ami a szó legszebb értelmében gyermeki, a pillanat hatására improvizált tánc, s a kíváncsiság,
a játékosság és az életerő hajtja előre. 

Színház az egész világ, s az élet a létező legpompásabb előadás, ám olykor elkalandozik a figyelmünk, s 
elveszítjük a fonalat. Zsuzsanna fényképei és kislánya rajzai arra figyelmeztetnek,

nehogy abbahagyjuk a táncot éneklés közben. 
Fejet a magasba, fület-lelket kitárni, a karokat is, aztán dobbantani, és szárnyaljunk,

hadd legyen aminek lennie kell! 

—
Christopher Rauschenberg



«Once …»
A fairy tale about love, tears and broken hearts

Once …
So … a tale was born …

It happened. Two people fell in love. The world woke up, sensing Love … The cave 
dragons, the mountain clouds, the cardboard-policemen and nine sea-captains, the 
cheeky-judge, the beacon-hut, the dumb-head on wheels and the self taught Cupid … 

«Lida» the Leg and «Boris» the Unicorn … all came to gaze at Love.
But She and He felt cramped in this world, flying away on a pocket comet they 

searched for the «City of Sweethearts».
They ascended higher and higher in the sky. Passed the floating castle of the weeping 
fish, on a flying cactus between the giant leg gates of Piero, she slipped, he grabbed 

her by the arm and she vanished in his palm …
Only that she slept during the day and he at night. They did not dare to wake each 
other, but just whispered the dreams to one other. He dreamed of being a hero, she 
dreamt of being a princess, whispering their dreams to each other they did not dare 

to wake and succumb to the bloody battle that ragged …
During one of the many nasty weathered days, the lightning of love struck down 
their hearts and this tale drifts through the laughter and tears from the clumsy 

cupid, the elegant evil and the picky death, till the unknown end.

—
Derevo

Az «Egyszer …»
a mindannyiunkban ott élő örök kisgyermeknek ajánlott mese.

Egyszer …
Izé … mese született …

Hát megörtént. Egymásba szerettek. – Szerelem a levegőben! – riadt a világ. Barlangi 
sárkányok, hegyi felhők, papírmasé rendőrök és vén tengeri medvék, prüntyögők 
és csattogók, sajtlyukak és világító toronyőrök, még a négykerekű lábatlan és az 

autodidakta Cupido is, sőt Libaláb és az egyszarvú Borisz is odament,
hogy megszemlélje a szerelmet.

Ám nekik kettejüknek szűk volt a világ, hát felpattantak egy zsebüstökösre, és 
elrepültek, hogy megkeressék a Szerelmesek Városát.

Egyre magasabbra emelkedtek az égen. Elsuhantak a síró halacska kastélya mellett, 
egy repülő kaktuszon áthaladtak Piero, az óriás két lába között, a leány megcsúszott, 

a fiú karon ragadta, s a leány eltűnt a tenyerében …
Csak hát a leány napközben aludt, a fiú pedig éjjelente. Felébreszteni nem merték 
egymást, csak súgva mesélte ki-ki az álmát a másiknak. A fiú álmaiban hősnek 
képzelte magát, a lány pedig hercegnőnek. Elmesélték egymásnak az álmaikat, de 

nem ébresztették fel egymást, nehogy elmerüljenek az elemek
körülöttük dühöngő csatájában …

Egy napon, amikor megint szörnyű volt az idő, a szerelem villáma szíven sújtotta 
őket, s ez az ügyetlenke Ámortól, az elegáns Gonosztól és a válogatós haláltól 

származó mese könnyeken és kacagáson átszűrve halad az ismeretlen vég felé.

—
Derevo























































Musical tree
Eighth month

First breath. The oughth birthday of Lujza
Stonehearted
Hula-hoop

Angel
Lujza ladybird

Breakfast
Sweet as cherry, fine like wine

Dinner (with chesnoot, walnut and cone)
Kamilla’s bubbles

Don’t disturb we are sleeping!
Selfportrait in my great-grandmother’s bed

Chestnut
Flower dress

In the zoo
Kiss

In Shell
New York Cafe

Ostrong
Lujzi Movie

Descending order
2004

Ghostly
Drawing table

Word

Zenélő fa
Nyolcadik hónap

Első lélegzet. Lujzi 0. születésnapja
Kőszívű

Hulahopp
Angyal

Lujzi katicabogár
Reggeli

Sweet as cherry, fine like wine
Vacsora (gesztenye dióval és tobozzal)

Kamilla szabbanbuborékjai
És a villamos is alszik már

Önarckép a dédmamám ágyában
Gesztenyés
Virágruha
Állatkert

Csók
Burokban

New York Cafe
Ostrong

Lujzi Movie
Csökkenő sorrend

2004
Szellemes
Rajzasztal
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