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Életmű

Kozma László

Októbervégi orgonák

Áprily Lajos költés z ete
(II.)

Történelem

Áprily Lajos költészetében a történelem többféleképpen tükröződik. Megjele
nik áttételesen, ilyen például Római őrvonalon című ciklusa, melyben visegrádi, 
Duna-menti élményeiről vall. Természetképeiben többször találkozunk törté
nelmi metaforákkal. De ezeken az áttételes ábrázolásokon kívül, közvetlenül is 
megjeleníti vejének tragédiáját, mely a történelmi háttér ismeretében jelképessé 
válik. Személyes életének egyéb epizódjait is többször foglalja versbe azok törté
nelmi hátterével együtt. Műveiben a történelem élővé lesz, mivel azt emberi 
sorsokon keresztül ábrázolja.

Isten én kőszálam — hangzik a 42. zsoltár. Menedék című versének gondo- 
latritmusos párhuzamában ez a kép jelenik meg: „egyetlenegy kőszikla megma
radt, / egyetlen tornyos sziklaszál: az Isten. ”

A négysoros vers 3. sorában a kőszikla egyszerű metafora, csak a hasonló 
szerepel; a szóképet a zárósor teljes metaforája fejti ki, melynek első tagja rokon 
értelmű párhuzam. A hasonló megelőzi a hasonlítottat, ez a stilisztikai eszköz a 
fokozást szolgálja. A 3-4. sor variációs ismétlés. A jambikus 10/11-es periódus 
második sorának csattanója Isten neve, stilisztikai szempontból a metafora ma
gyarázata, retorikus fokozás.

Áprily Lajos 1943-ban kérte nyugdíjazását, ekkor a Visegrád melletti Szent- 
györgypusztán telepedett le. Számára Visegrád a római őrvonalat, a történelmi 
változások átélését jelentette, ezt Római őrvonalon című versciklusa is jelzi.

Marcus Aurelius című verse rokon sorsot villant fel, a római császárfilozó
fus a történelem mulandóságán mereng: „A parton állt, füves, fa-védte halmon, / 
a szélben őszi lomb rezgett a fán. / Tűnődött sorson, életen, hatalmon / s nézett 
az illanó hullám után.” Az 1. versszak 3. sorának halmozása és a 4. sor hullám
zásának párhuzama ember és történelem mulandóságát érzékelteti. A 2. vers
szakban felbukkan a sas, a légiók lobogóján található jelkép: hullása a jövőt sej
teti. A versben az Ister a Duna latin neve, archaizálás. A költemény többszörös 
áthallás, a magyar történelem változásainak költői megfogalmazása, a sorssal 
való küzdelem képe. A zárósor a jövő sejtelme, melynek a b alliterációja ad



4

hangsúlyt. Mi már ismerjük a jövőt, a római birodalom összeomlását: a császár 
gondolataiban ez még csak sejtelemként suhan át — ez adja a vers drámai fe
szültségét: „S egyszerre túlról, sűrű, vén füzesből, / kvád nyíl suhant a lengő' sas 
felé,  // Billent s zuhant már. Elkísérte szemmel, / amíg a loccsanó habokba 
hullt. / Lelke megtelt szokatlan sejtelemmel / s a  bölcs és büszke homlok elbo
rult.”

A sas nem csupán metafora, a költő az ő sorsát is megjeleníti. „Halászsas: ta
vasztól őszig gyakran láttam a Kis-Duna felett. Csak olyan napokon indul vadá
szatra, mikor zápor duzzasztotta folyók és patakok nem zavarják meg a Duna 
vizét: látni kell a zsákmányt, melyre lecsap. Alacsonyan száll, kémlelő repülés
sel. Ha elunja, fűztetőre vagy magas jegenyékre telepedik Rászegzem a prizmás 
látócsövet: milyen uralkodó fejtartása, milyen kemény római profilja van. De ta
lán azért látom ilyennek, mert tudom, ő is, én is itt élünk a római limes vona
lán.” (Halászsas. In: Álom a vár alatt 31. l.)

S z ilencium  című verse, melyet egykori diáktársa, a háborúban elesett Joó 
József emlékének szentelt, drámaian fest egy apró jelenetet, melyből a háború 
döbbenete sugárzik. Emlékszem egy rádióriportra, melyben Áprily maga idézte 
kántáló hangon a régi kiáltást, mellyel a kollégiumban egymást szólították. Ez 
lett a verszene fő tétele, talán, ahogyan ő határozta volna meg, a vers magmon
data. A költemény latin címe a kolozsvári kollégiumi szilenciumra utal, mely 
most metaforikus jelentést kap. A költő éjszakai csendben emlékezik, majd a 
csend a vérestitkú harcterek némaságává tágul. Az utóbbi kép elhallgatás, Joó 
József elestét írja körül.

A költemény a harmadik személyű elbeszélés után párbeszédre vált, melynek 
azonban egyik szereplője néma, alakját, együttlétüket az emlékezés idézi. A bel
ső párbeszéd kiáltássá erősödik, a néma utca azonban nem felel, a vers csatta
nója egyetlen ige, mely egyszerűségében drámai fokozás: kerestelek. A költő 
egyetlen szóba sűríti a háború értelmetlenségét. Arany és Horatius említésével 
a kultúrát, a költészetet szegzi szembe a háború pusztításával.

A versszakokban a sorok száma eltér, az utolsó versszak kétsoros csattanó. A 
két zárósor a szótagszám és rímelés alapján kapcsolódik az előző versszak 
11/10-es, félrímes jambusi periódusaihoz, melyek négysoronként alkotnak rím
rendszert. Az előző versszak utolsó előtti 11 szótagos sora kettőbe törik, ki
emelve a hallgatott — hallgattak ismétlését: „a hold alatt, a nagy szilencium- 
ban, / Domine — hogyha elkiáltanám — / S mozdult a hangom / Hallgatott az 
utca, / Hallgattak véres titkú harcterek, / Öregdiákok báli éjszakáján, / do
mine Joó József, kerestelek.

Két város, Kolo z svár, Enyed című verse a második bécsi döntés (1940. au
gusztus 30.) utáni helyzetet írja le, melyet a harangszó és a harang némaságá
nak ellentéte fejez ki. A 2. versszakban arra utal, hogy édesapját Enyeden te
mették el.

A költemény négy négysoros, félrímes versszakból áll, melyeket 9/8-as jam
busi periódusok alkotnak. Az első két versszak 1-2. és 3-4 sorban a harangzú
gás, sugár — némaság párhuzamos ellentét és szinesztézia; az érzékterületek 
összekapcsolása fokozás. Az 1. strófa 2. sorában igehalmozás festi a lelkesedést.
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„Egyiknek eget vert a kedve, / harangozott, tombolt, dalolt. / A másik ült a nagy 
homályban, / és a harangja néma volt — / Egyiknek forró még a szíve, / ontja 
felém a sugarat. / A másik hangtalan mutatja: / az apád sírja itt maradt.” A 3. 
versszak 1. sorában az ellentét tömören, a sor két felének szembeállításával fe
jeződik ki: „Üzenetük öröm s panasz-szó”. A 3-4 sor újabb stilisztikai eszköz, a 
tartalmak, a grammatikai alakzat fordított sorrendű szembeállítása, kiazmus: 
„Megölelem a nevetőket / s a  sírókat megölelem. ” A 4. versszak elsó két sorában 
a különös égbolt a történelmet jelképezi. A 2. sorban két ellentétes jelentésű ösz- 
szetett szó áll szemben egymással: „Szivárványos, különös égbolt: / felhóTorús 
fénytámadás. / Elrendelés a zokogásuk / s elrendelés a kacagás. ”

A költó lányának, Mártának háború alatti tragédiáját Csiki Zoltán könyve, a 
Rapsóné öröksége írja le (410. l.) : „A bevonuló orosz hadvezetóséget Kolozsváron 
a román félrevezető erőknek sikerül meggyőzniük, hogy minél több magyart 
fogdossanak össze a városban, mert ők is mind »meggyózódéses fasiszták«. Az 
elszállított mintegy 5000 magyar férfi között ott van egyetlen lányának, Mártá
nak a férje is: Mikecs László (1917-1945) néprajzkutató tanár.” Mikecs László 
1944. december 4-én a taganrogi hadifogoly-táborban vérhasban halt meg, 
Áprily lánya házassága kezdó éveiben özvegyen maradt.

A civil magyar lakosság orosz munkatáborokba hurcolása több országra is ki
terjedt. Kárpátalján a bevonuló orosz hadsereg napiparancsa szerint minden 
magyar hadköteles férfit összeszedtek, az áldozatok számát 20-40 ezer közöttire 
becsülik. Sorsukat több helyen, Munkácson, Szolyván és másutt emlékművek 
jelzik.

A mai Románia területéről is szisztematikusan vittek magyarokat orosz 
munkatáborokba. Tempfli József egykori nagyváradi püspök emlékezése szerint: 
„A mi községünkből, a magyar határ melletti Csanálosról 586 embert deportál
tak Oroszországba, 72-en haltak meg ott, a többi hazajött, sokan betegen. Apá
mat a deportálásból két év után engedték haza. A nagy, csontos parasztember 
36 kiló volt, rá volt száradva a bőre a csontjaira, ki kellett emelni a vagonból, 
mert nem tudott leszállni. Két hét múlva meg is halt.”

A kolozsvári deportálásokról Farkas Rozália emlékezéséből idézek (Szerel
mem, Temesvár. Déva, Corvin Kiadó, 2014) : „Mikor aztán az oroszok bevonul
tak, egyik nap hiába vártuk apámat, elvitték az első szállítmánnyal. Elindult 
dolgozni, ugyanis kihirdették, hogy aki nem foglalja el a munkahelyét, azt in
ternálják vagy főbe lövik. Az utcáról fogták össze az embereket, elvitték őket a 
Szovjetunióba munkatáborba. Azt beszélték, hogy Kolozsvárnak négyezer em
bert kellett adnia, a pópa udvarán gyűjtötték össze őket. Édesapámat facipőben 
dolgoztatták, rengeteg halott volt. Az egyik apát két kamasz fiával vitték el. Az 
apa a kis kenyéradagját odaadta a gyerekeknek, éhen halt, mert keményen dol
goztatták őket. Akkor a nagyobb fiú sajnálta a kicsit, két kamasz kölyök, oda
adta a sajátját, az is meghalt, végül a legkisebb is elpusztult.”

Taganrog című versciklusa ezeknek a megrázó tragédiáknak állít méltó em
léket. Taganrog az Azovi-tenger partján fekvő kikötőváros, Csehov szülővárosa. 
A komor zengésű földrajzi név többször ismétlődő szerkezeti elem, melyet a 2. 
vers végén hármas alliteráció hangsúlyoz.
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A versciklus húsz, nagyrészt négysoros alkotásból áll. A strófákat jambikus 
lejtésű, tízszótagú, páros rímű sorok alkotják. A hosszabb strófák egy-egy rövi- 
debb sora a megrendülést érzékelteti. A 18. versben a 4. sort Ananké, a görög 
sorsistennő neve tölti ki. A négysoronként lezáródó gondolatok, a szaggatott 
versszerkezet tragikus hangulatot közvetít. A belső szerkezet ugyanakkor össze
függ, a költő a saját és a család érzelmeinek bemutatása után az emberiség tra
gédiáját írja le. A 9. versben a Taganrog— rangos költői szófejtés, szójáték.

Az első vers komor orgonahang: „ Taganrog,  ó, komor súlyt hordozó, / zord 
kondulásu, sűrű, furcsa szó. / Az árva megnő s megtanulja jól: / Taganrog. 
Benne balsorsunk dalol.” Lányának arcképe, négy sorba metszve: „Özvegy. Rég 
tudja, hogy nem jön haza. / Özvegységének nincsen páthosza, / fájdalmában 
nincs átok és vihar. / Csak sír, a sírók millióival.” Az unoka megrázó természe
tességgel várja az édesapát: „Az az országút itt van csak, közel. / Menjünk eléje 
—! És nem enged el. / Küldtél halált, Uram, most küldj szivet, / mely összetörje 
ezt a nagy hitet. ”

Buda, 1945. február című négysorosában bibliai párhuzamot alkalmaz. a 
magyar és a zsidó nép történetének összekapcsolása régi költői hagyományunk: 
„Kőpusztaság. A te sorsod süvölt / sorsa szelében, rom-Jeruzsalem. ” A kőpuszta
ság szóösszetétel egyszerre utal a háborús pusztításra és a pusztai vándorlásra; 
a rom-Jeruzsalem metafora.

Az én poétám: A háborús pusztítás, a rettenet, a tragédia csak az Ószövet
ségben leírt csapásokhoz mérhető. A költő szerepe is megváltozik: „De ma te 
vagy költőm, komor zsidó / dörgő igéjű, zord Ézsiás. ”

Féltél, anyám? A háborúban az anyák nem saját félelmükre gondolnak: 
„Féltél, anyám? és gondoltál-e rám? / Te nem féltél, csak féltettél, anyám.”

Hős című négysorosában visszautasítja a vas és vér érveit: „Az itt a hős, aki 
a kor dühével, / bús homlokát felszegve, szembeszáll.”

Hit

Áprily Lajos az istenhitet az ember lényegi vonásának tekinti. Találkozás 
című költeménye a Krisztussal való képzeletbeli találkozást festi, az első sor az 
enyedi környezetre utal. „Kökényvirágos Őrhegyen / úgy szállt le, mint az álom. 
/ Ballagtam búsan, csöndesen / homályos esti tájon., Az arcán nem volt alko
nyat, / csak hívó, szent nemesség, / és szólt: „Kövess. A holtakat / a holtak hadd 
temessék.” Az 1. versszak utolsó és a 2. első sora finom ellentét: a költő a homá
lyos esti tájon ballag, de Krisztus arcán nem volt alkonyat. A 2. versszak utolsó 
két sora Máté evangéliumát juttatja eszünkbe: „Egy másik tanítványa kérte: 
Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat.” Jézus azonban 
ezt felelte: „Kövess engem, hagyd a holtakra, hadd temessék halottaikat” (Mt 8, 
21-22). A versben a völgyből fejfák és keresztek intenek föl, a költő egész népe 
szomorúságát, gyászát magára veszi. Az első kötetében megjelent versben ösz-
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szekapcsolódnak a költő későbbi motívumai, a görög sorsfelfogás és a keresztény 
megváltás. A Labdakidák mondájából a görög tragédiaköltők is merítettek. 
Oedipus király, Antigoné Áprily Lajos több versének szereplője: „A hántoló 
Antigone / szomorú ősnővérem, / sa  Labdakida-átoké / a vérem, sűrű vérem. ”

Lassú s z árnyon című költeményének méltóságteljesen komoly hangvétele, 
szóképei, hangtani eszközei a Biblia nyelvét idézik. A költő a vers első sorában 
közvetlenül megszólítja Istent, a forma kérő imádság, melybe egész életét bele
sűríti. „Uram, a két szárnyam nehéz, / hozzád emelkedni ma nem mer. / Ne bi
lincselj meg és ne bánts / nagy súlyoddal, a félelemmel.” A metaforák a kirándu
lásokat, az ott szerzett élményeket, a hajnalmadár színét is fölidézik. A mere
deken vezető út már jelképes, maga az életút: „Viharszeles mélyed felett / mere
dekedet bízva járjam, / sziklafalon hajnalmadár, / örömpiros legyen a szár
nyam.” A gyermekkor is megjelenik, az Isten iránti bizalom ahhoz hasonlít, me
lyet a költő édesanyja iránt érzett: „Úgy kapaszkodjam, Kéz, beléd, / mint kicsi 
koromban anyámba.” A költemény öt négysoros, félrímes versszakból áll. A pár
huzamokat többször alliteráció hangsúlyozza: ne bilincselj meg és ne bánts; su
garadban vagy sűrű hóban. Azonos nyelvtani szerkezet párhuzama: énekre bé
na, hitre gyáva. A párhuzam az ének és a hit hasonlóságát is hangsúlyozza. Hí
vott eró'seid dalos / lakomáján a jelzős szerkezet éles áthajlása, a dinamikus stí
lus része. A kettőzés belső rímben is megvalósul: Viharszeles — mélyed felett — 
a magánhangzók összecsengése tompa asszonánc. A te nagy völgyedben névelő
kihagyása archaizáló. A zárószakaszban a látott — láthassam az ige eltérő tol- 
dalékolású reduplikációja; a jelzői szerepű melléknévi igenév a költő kedvelt sti
lisztikai eszköze: „sohasem látott arcodat / láthassam egyszer, zuhanóban.” A 
vers zárószava, csattanója, a zuhanóban erőteljes kifejezés, a sorsvállalást fejezi 
ki. A jellegzetes szóösszetételek Áprily esztétikájának is összefoglalói: viharsze
les, hajnalmadár, örömpiros. Hitének erejét is jellemzik ezek a kifejezések. A 
költeményben figyelemmel kísérhetjük Áprily metaforaalkotását. Az első vers
szak első sorában a szárnyam metafora jelenik meg, melyhez az emelkedés és a 
lehúzó súly képzete kapcsolódik. A következő két versszak egyéb metaforái, asz- 
szociációi után a szárny a negyedik versszakban lebben meg újra, ekkor 
örömpiros, mint a hajnalmadáré. A metaforalánc könnyed és természetes, a fo
galmak logikusan illeszkednek egymáshoz. A mondatokat 8/9-es jambusi perió
dusok alkotják. A költemény stílusa ünnepélyes, emelkedett, a mondatok egysé
gét áthajlások és mellérendelések valósítják meg.

A kertbe ment című verse az édesanya alakját idézi. A görög mitológia sze
rint a lélek a halál után aszfodéloszba (asphodelus) költözik. A zárószakasz fi
nom metaforája erre utal: „Mezőiden ne csak virágmagot vess, / virágaid közé 
vegyíts gyomot, / hogy anyám keze gyomlálhassa kerted: / asphodelosod és lili
omod.” A földi kert szinte észrevétlenül alakul égivé, mintha reneszánsz fest
ményt szemlélnénk.

Áprily költészetének, habár erről kevesebb szó esik, a vidámság, a humor is 
alkotórésze. Négysorosaiban humorral átszőve írja le a madarak viselkedését,
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peckes tartását, öntudatos énekét. Az apró mozzanatok az élet lényegét fejezik 
ki.

Imádko z om, legyek vidám című költeménye hat négysoros, félrímű vers
szakból áll. A strófákat 8/9-es jambusi periódusok alkotják. Az 1., 3., 5. versszak 
élén ismétlés, visszatérő fohász áll, mely szerkezetileg is tagolja a verset: „Én Is
tenem, legyek vidám, / hogy házamat vidítni tudjam. / Mosolyogjak, ha bánta
nak / és senkire se haragudjam.” A vers további részében az első sor ismétlődik. 
Az ujjongás metaforája ismét egy régi élmény: a gyermek a falu fölött forrásvíz
re lelt — talán éppen ott, ahol most Áprily Lajos kútja fakad: „Én Istenem, le
gyek vidám, / ujjongjon újra puszta lelkem, / mint rég, mikor falum felett / az 
első forrásvízre leltem.” A zárószakaszban az állítmány hátravetése a 3. sor vé
gén hypozeugma, a hangsúlyozás eszköze: „Ködökbe csillanó sugár, / víg fecske
szó bolond viharban, / tudatlan gyermekhang legyek / a jajgató világzavarban. ” 
A gyermekhang — világzavarban ellentét, a metafora az előző versszak forrásra 
lelésének kiteljesítése. A világzavar újszerű kifejezés.

A bibliai párhuzamos grammatikai szerkezeteket idézi Bibliásan című ver
se. A vers négy négysoros, keresztrímes strófából áll: az első három versszakban 
az első és a harmadik sor ismétlődik. A harmadik versszakot idézzük: „A sólyom 
átnyilalt a kéken / és néha villant, mint a hal. / A sólyom átnyilalt a kéken/s 
mögötte nem maradt vonal. ”

A negyedik sorok részleges ismétlések, rokon értelmű szavak cserélődnek. A 
4. versszak gondolati összegzés, a rímképlet félrím. A versmondatok kétsoron- 
ként ponttal záródnak, a mondatszerkezet hasonló a Kálvin, 1535 és Lassú szár
nyon című versében. A jel — jelem az 1. és 4. versszakban keretező ismétlés, a 
rokon értelmű kifejezések után (nyom, vonal) finoman, de határozottan fogja 
össze a verset. Az elvont gondolatot kifejező költemény csupa éles megfigyelés, 
az erdőt járó kiránduló, a pisztráng-horgász leírásai: „A pisztráng megvillant a 
habban, / hullt lepke küzdött a habon. / A pisztráng megvillant a habban / és 
nem maradt utána nyom.” Az 1-2. sorban a habban / hullt az alliteráció redup- 
likációja. A zárósort cáfolnunk kell: „Én nem vagyok se hal, se sólyom / És nem 
marad jelem. ”

Kálvin, 1535 Aetatis suae 26 című költeményének bevezetője Kálvin fellé
pésének történelmi hátterét festi. Az első versszak svájci tájképet és a szellem 
magaslatait foglalja közös metaforába, melyben a viharsugár is fölcsillan, akár 
a villámfény az erdélyi hegyóriásokon: „Helvét magasság él a messzeségben / sa  
kor viharsugára homlokán. ” A református hittételek zenei motívumokká válva 
simulnak a költemény ritmusába. „S feleletül fölötte felmagaslik / a vérestestű 
embernek-fia: / fény hull sebébőő és a fény zenéje: / Egyedül Istené a glória. ” A 
kegyelem megváltó arcú, az eleve-elrendeltetés társa; a teológiai tétel meg
személyesítésbe oldódik, mely a történelmi körülmények hátterével bomlik ki: 
„S két szót kiált a bibliás magasság, / hogy megkondul belé a végtelen: / Eleve- 
elrendeltetés az egyik, / s megváltó arcú társa: kegyelem.” A harangkondulás 
Áprily verseinek visszatérő motívuma. A növekedve ír és írva nő' kiazmusa Kál
vin erőfeszítését, kitartását jellemzi: „S megered tolla lázas éjszakákon, / És nö
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vekedve ír és írva nő. / Amit leír, a századokba csendül, / sors lesz belőle, szel
lem és erő.” Az utóbbi mondat Aprily etikai-művészi elveinek összefoglalása. Az 
acélos új rend nem csupán a jövő látomása: verseinek szerkezetét is jellemzi. A 
vers zárószava Kálvin latin nyelvű összefoglaló művének címe (Institutio 
Christiane religion) . A mozaikrím összefoglal: ősi szó — Institutio, természete
sen illeszkedik a költemény rímrendszerébe, melynek képlete félrím: „Acélos új 
rend, győzelmes tanítás, / világformáló s mégis ősi szó. / S teremtve hull a szom
jazó szivekbe: / Igaz tudomány. Institutio. ”

Kérés az öregséghez című verse megszemélyesíti az életkort, a hangvétel, 
a megszólítás az egész költeményre jellemző. A tragikusan fájdalmas hangulatot 
sokszínű stílus oldja. A költemény nyolc, jambikus lejtésű, páros rímű strófából 
áll, melyeket tizenegy szótagos sorok alkotnak. A lágyabb trochaikus zárlatok 
oldják a feszültséget. Az 1. versszak 2. sorában a Csendemhez csendben szóis
métlés első tagja körülírás, a második konkrét jelentésű határozó: „Öregség, 
bölcs fegyelmezője vérnek / taníts meg, hogy Csendemhez csendben érjek. ” A cs 
folytatódó alliterációja a 3. versszakban a fecske, az 5-ben a patakocska hangja, 
szinte mesévé változtatja a szorongást. A 4. versszak keményen koppanó k alli- 
terációi a szerzetesi némaságot festik, a hallgatás — fecsegés ellentéte a zenei
ségben, a betűrímekben is kifejeződik: „A közlékenység kútját tömd be bennem, / 
karthauzi legyek a cella-csendben. ”

A hasonlatok, a szóösszetételek metaforái az erdőből valók: fecske, holló, kút, 
patak, zuhatag, gyökeres szó. A zárósor tömör párbeszéd, de hogy ki teszi fel az 
utolsó kérdést, nem szükséges magyarázni. A csattanó egyetlen szó, melyből el
tűnik a sokszínűség, a metaforák. A kiüresedés mögött azonban ott zsong az 
egész erdei világ háttere, fájdalmasan festve a búcsúzást. Aprily verseinek sok
féle csendje lezárul: „Csak gyökeres szót adj. S közel a véghez / egy pátosztalan, 
kurta szó elég lesz, ,  a túlsó partot látó révülésben / a „Készen vagy?”-ra azt fe
lelni: — Készen. ”

Önarckép

A költő lánya által készített szoborportré egyik példánya a visegrádi városi 
könyvtárban, a másik a szentendrei ferences gimnázium előtt található. Aprily 
négysorost írt róla, Sz obor címmel, amely így kettős önarckép: „Aportrém. Drá
ga kéz mintázta meg, / a melege a bronzban is remeg. ”

Költő című versében az unoka kérdez rá a nagyapa hivatására: „Költő' vagy” 
— szól s komolyan néz reám / hatéves szemmel — leányunokám.” Aprily költe
ményeinek visszatérő motívuma a csodálkozás, az ámulat, a felfedezés láza, 
mely most egy kérdő gyermekszempárban fejeződik ki. A 2. versszak 1. sorának 
poéta szavára a 3. versszak zárószava csendül vissza humorosan: poet. Ezzel 
vissza is utasítja a túl fellengzősnek érzett titulust. A zárósor emberi és eszté
tikai hitvallás, a költészet lényegéről vall: „Ember voltam, remegő, daloló.”

Rohan a kő című verse eszünkbe juttatja a Márciust: ott a diákot a csúcsra 
csalta a tavasz, itt a kő a csúcsról a mélybe zuhan. Am ez a zuhanás számbavé-
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tel, a régi csúcshódítások élményeinek ellenkező irányú mozgása. A filmfelvevő 
együtt halad a kővel, közelképeket kapunk: virág, kosbor, bábakalács, áfonyás 
vakondtúrás, aranytüzes gyík, hószín csiperkék, fogoly, megnyúlt testű nyúl, vi
rágesős galagonyás, ciher, sziklák, hegyi tó. Gyermekkori élmények, kirándulá
sok emléke villan fel, összesűrítve az időben.

A költemény három félrímes strófából áll, a középső hosszabb, a forma össz
hangban áll a kő vad rohanásával, ahogyan a mélybe zúdul. Egy-egy csatta- 
násra, magasban kerekezésre van csak idő, nincs megállás. A kezdő és 
zárószakasz a metaforasor általánosítása, részleges ismétlés. A középső vers
szakban a négysoros tagolás a rímképletben valósul meg, a rímrendszer négyso
ronként változik. A strófákat 8/9-es jambusi periódusok alkotják, a zuhanás a 
hosszabb második sorokban gördül tovább. A stilisztikai eszközök az ismétlés, 
párhuzam, alliteráció: földbe bú — meglapulnak; riad — rémületét — rokon ér
telmű kifejezések párhuzama. A búg tovább — zengeti búgását reduplikáció, a 
sziklafalak visszaverik a hangot. Az összetett szavak sűrítenek: iram-fogó, szik
lakő, kamaszkedvünk, vadlegelőkön, vakondtúrás, aranytüzes, virágesős. Több 
közülük a költő alkotása. A tört tükörben jelzős szerkezet egyszerre festi a tavat 
és a kő loccsanását. Megjelennek a jellegzetes expresszív kifejezések: súlyos lép
tű — akár a wagneri opera óriásai; társkóóje csattan, süvöltve bú, reccsen a gally, 
rohanása, kirobban, vad loccsanása, lihegtető, zuhanni. Nagyon meg kellene in
dokolnia az álláspontját annak, aki Áprilyt nosztalgiázó, bánatos, merengő, egy- 
húrú költőnek tartja: „Ki rémített meg, életem? / Ki lódított meg, hogy annyi / 
iram-fogó hágó után / ilyen szédülten tudsz rohanni?”

Erdély a szimbólumok, metaforák földje, a táj összekapcsolódik az emberi 
sorsokkal. A hegyek, a csúcsok jelképesek, a hit, az eszmék magaslatát jelentik.

Az én csodám című költemény kilenc kétsoros, páros rímű strófából áll, me
lyeket jambusi tízes sorok alkotnak. A hegy, a csúcs az Újszövetség hasonló 
helyszíneire is utal. Ez a vers is a megszólító típusúak közé tartozik: Áprily 
szüntelenül közösséget teremt, ez megmaradásunknak is feltétele. A forma te
gező, de a vers valamennyiünknek szól, hiszen az igazi költészet közel áll az 
igehirdetéshez: „Szeretnék Krisztus lenni egy napig. / Ha nem egy napig, csak 
egy pillanatig,  / Csak ennyit, míg a kezem ennyit int: / Kelj fel a mélyből, 
hegyre menj megint.” A költemény stilisztikai eszközei változatosak. Az 5. vers
szakban a felelő sűrít, az o magánhangzók halmozása hangulatfestő: „Takarod
nának gondok és romok, / menekülnének régi démonok.” A 6. versszakban a köl
tő az örvény és a lélek képét kapcsolja össze, a metafora valóságos, tárgyi él
ményből ered, mintha az erdélyi tájról mesélne. Ez a tragédiát is megszépíti, 
vállalhatóvá teszi: „Megölelném a kín-örvény felett / maga-mélyébe szédült lel
kedet. ” A 7. versszakban a sűrü delejét jelzős szerkezet az elvont fogalomhoz 
konkrét jelzőt kapcsol, érzékeltetve a krisztusi csoda erejét. A zárósor a csúcs — 
mélybe hullás ellentéte, az emberi sors nagy paradoxona. „Csodatevésem sűrü 
delejét / pazarló kézzel önteném feléd... / S ha kelnél s néznél álmélkodva rám, / 
fejed a Nap felé fordítanám,  / fényes szemeddel csúcs ragyogna szembe — / S 
én visszahullnék ember-életembe.” A csodatevést az /  finom alliterációi érzékelte
tik. A gondolat hasonló, mint A fák című versében: A kert másoknak marad, a
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költő magányos sorsot vállal: „Ragyogó őszökön nevetve / hívja új népét új szü
retre,  / Míg mi futunk és úgy tününk el / gyümölcse-vesztett életünkkel.”

Az aranymosó balladája című vers története jelképes. Az aranymosó a köl
tő, aki minden kincsét szétosztja. „Laktam hangos zúzók alatt, / aranykincses 
pataksoron, / és mindig volt aranyporom.” A zúzó a vízesést jelenti, melynek 
zúgását az a—o hangok váltakozása érzékelteti. Ez megcsendül az első, nem 
rímelő sorban is. A melléknévi igenév zúzdát is jelent, asszociálunk a sors csa
pásaira is, mely összezúzza a sziklát, de így csillan meg az aranypor.

A címben a ballada kifejezés az egyéb Áprily-verseknek is kulcsszava, hiszen 
jellemzőjük a sűrítés, a célzás, a sejtetés. Gyakori az is, hogy gondolatait egy- 
egy történetbe szőve, abból kibontva fogalmazza meg.

A költemény tizenegy strófából áll, az első tíz háromsoros, a záróstrófa egyso
ros. A strófák első sora rímtelen, a következő kettős páros rímű. A zárósor az 
előző versszak utolsó két sorával rímel össze: „És hárman szóltak: Nem felelsz? / 
Mondd meg, hová lett annyi kincs? / És szánva mondtam: Annyi sin cs , / És 
sírva mondtam: Semmi sincs. ”

A 3-5. és a 7-9. strófák hármas kérése párhuzamos, ez a vers szerkezetét is 
meghatározza. A költő az első három kérést teljesítette, a következő háromra el
fogyott a kincse. A költemény szereplői összefoglalnak életet és természetet: 
lány, őszi fák, téli nap-bogár, aranyhalacska, méh. Ez a gazdagság ellentétes a 
veszteséggel. Hiszen a veszteség is cseng-bong, az ezt kifejező versszak rímtelen 
első sorában alliteráló belső rímet találunk: „Lány elhagyott, lomb elfagyott, / a 
nap nem küldött sugarat, / Kincsemből semmi sem maradt. ”

Erre a versre is igaz, amit Tsai Yen kínai költónőről írt, akinek verseit fordí
totta: „Az idő ritmusa hullámzik és évszakok váltakoznak a sorokban, a tér érzé
sei belejátszanak a szűk formai kertekbe s mélységet és távlatokat adnak a köl
teményeknek.” A lüktetés jambusi nyolcas, melytől a hangsúlyos ütemezés sem 
idegen, az erős ízekre többször hangsúly esik. A 9. strófa 1. sorában az s, a má
sodikban a z alliterációja festi a méhek zümmögését, hogy a kérés a harmadik 
sorban az l-ek lágyságává csituljon: „Sírokról jött egy sárga méh / és szólt a 
zümmögő'zene: / A liliomnak kellene. ”

A hárman szóltak — szánva mondtam tompa asszonánc, belső rím és párhu
zam. A bogár, az aranyhalacska, a méh képe szinekdochénak tekinthető, egy áll 
a több helyett, az alakzat egyéníti, megszemélyesíti a méhrajt. A költő ezúttal a 
méhecske zümmögő'zenéjét fordítja az emberi kérés nyelvére. Az aranymosó da
lának ritmusai egymásban folytatódnak.

Mit takarhat az aranymosó metaforája? Egyrészt a költői hivatást, hiszen a 
valóság homokjából, salakjából mos aranyat, párolja a sokszor negatív élménye
ket tiszta költészetté. De aranymosó a tanár tevékenysége is, aki emberi lelkek 
szikráját ragyogtatja föl.

Párversek című ciklusa öt költeményből áll, mindegyikük ütemezése diszti
chon, ami hexamater és pentameter párkapcsolata. Áprily Lajos több időmérté
kes verse az emlékezés ritmusa, az oldottabb hangulat kötött formában fejező
dik ki. Az ötödik költeményből idézünk: „Elmúlsz — csendesedő' viharod bele- 
zsongat a télbe, / hatvanharmadik ősz, bíboros ősz, gyönyörű! / Régi s örök szép



12

ség ragyogott remegő színeidben, / egyszer láttam ilyen klasszikus őszt Enyeden: 
/ hóhullásig igézte szemünk a hegyek lobogása, / lassan hamvadozó tűz-öv a 
völgye körül.” Az elmúlás fájdalmát a klasszikus zengés oldja, Enyed immár az 
idők távolából visszhangzik.

Ha már a z utat nem folytathatom ... — a verscím a költemény első sorá
ban ismétlődik. Egyszerű kijelentő mondat, melynek lüktetése hirtelen fájdal
mas jelentőséget nyer: körülírás, az elmúlásra utal. A forma jambusi tízes, a 
strófák első és harmadik sora rímel, a harmadik sorok csattanószerű összefogla
lások, a zárósor az r-ek alliterációjával dübörgő kilences. A horgászat leírása va
lóságos élmény, de a másik világot is jelenti, melyben eltávozott barátjával is ta
lálkozik. „Tudom, hogy ott is vannak patakok / és ösvényt rejtő' óriás lapuk, / 
horgászhatok és vándorolhatok.” A h sóhajszerű alliterációja a következő vers
szakban teljesedik ki: „A vízbe néz a felhők havasa, / Szivárvány ég a zuhogók 
felett / és szivárványos minden hal hasa”. A havasa — hal hasa mosolyt deren- 
gető mozaikrím.

A 6. versszakban a metaforák villanásnyi bősége: a hegyoldalt az örök hajnal 
színe festi meg, vagy a pirosság a hajnalmadáré, de az epilobium ünnepélyes el
nevezése is hordozza, tovább suhan a h alliterációja is: „A hegyoldal hajnalma- 
dár-piros, / az örök hajnal színe festi meg, / vagy epilobiumtól bíboros?”

A kiránduló hajnali ösvényre érkezett, mellette virágok hajlanak, megpil
lantja az elsuhanó madárkát, melynek nevét is tudja, a záróstrófa földrajzi ne
vei egy hasonlatban idézik az erdélyi tájakat: „Úgy jár az enciános réteken, / 
friss szívvel, mint a Nagykőhavason / s vízmorajos Radnaborbeken. ” Kiderül, 
hogy Radnaborbek beszélő név, hangjaiban a vízmoraj dördül. A zárósor csatta
nója alliterációkban megvalósuló fokozás, az r a szó belsejéből a következő szó 
élére kerül. Szinte megszemélyesítés, akárcsak azok a versei, melyekben egy- 
egy személy nevének ritmusa emelkedett költészetté. Ez a vers az élet visszahó- 
dítása: nincsen elmúlás, nincsen pusztulás, az a másik világ a mostaninak a 
tükre, a velünk történő eseményeknek jelképes jelentése van. Ezt érzékelteti a 
költemény metaforarendszere is: a 4. versszakban a kettős szivárvány-kép a bib
liai szivárvány szimbólumot is felidézi, mely az isteni kegyelem, szövetség kife
jezője. A hajnalmadár színe az örök hajnalt csillantja meg. Nem közvetlen azo
nosságok ezek, prózában nem is igen lehet megfogalmazni, a költemény sejtető 
szimbólumrendszere egészében sugározza a hangulatot. Megható, hogy édes
anyja abban a másik világban Isten kertjében gyomlálgat, ő a kedves tevékeny
séget, a halászatot folytatja.

Négysorosaiban szuggesztív erővel képes érzékeltetni sorsot, szenvedést, 
helytállást.

Ütés: „Egy kéz érintett — ó, nem szeliden: / ütését most is érzi még szivem. / 
A sors ütése volt tán? Meglehet. / De hogy lelt rajta sebtelen helyet?” A páros rím 
szerkezete szimmetrikus: a második sor ríme tömörít, a negyedik soré szétsu
gárzó mozaikrím, a fájdalom fegyelmezett keretbe foglalt lüktetése.

Altató: „Jól alszom. Nem kell barbiletta, bróm. / Finom esőzsongás az alta
tóm. / s a  halk zsongáson átütő', csodás / fülemüleszó-bugyborékolás.” A költő-
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nek valóban nincsen szüksége altatóra, hiszen a gyógyszerek neve már zsongító 
versritmus, alliteráció. A második sor végződése mozaikrím, az elalvás révületé
ben egyesíti a magánhangzókat. A zárósor szóösszetétele hangulatfestő, hang
utánzó madárhang és esőzaj egyszerre. Az összetétel az egész sort kitölti, két 
tagja azonos szótagszámú.

Kín és vágy: „Gorgó mered rám s Erynnis követ / Most tragikus görög lettem 
valóban. / Ó, hogyha megfürdetném lelkemet / egy feledtető Léthe-zuhogóban!”

Majd a z idő... „Majd az idő' — mondjátok résztvevőn, / mióta így maradtam 
itt magamra. / Csodálkozom: nem néztek ősz hajamra? / S nem gondoljátok, 
hogy nincs már időm?” A 2. sor belső rímében a fájdalom harmóniába olvad, a 
panasz akár a madárdal.

A váltó z ás: „A visegrádi hegységben lakom. / S ha itt halok meg, az mi válto
zást hoz? / Ó, nem sokat, csak ennyit: egy napon / szorosabban ölel a hegy ma
gához.” A zárósor mozaikríme valóban szorosabb ölelés.

Dísztelenül: „Nem versenyeztem s nem nyertem soha, / hagytam, hogy a 
díszt más futók keressék. / Síromnak is elég a föld moha. / Az én díszem a teljes 
dísztelenség.” Esztétikai hitvallás, melyet a költő egy paradoxonban fogalmaz 
meg. A tagadás dinamizmusa drámai erejű, kiállás a valódi értékek mellett.

Fényképemre: „Ide húzódott vissza életem / itt a tetők és a vágyak nem me
részek. / Szemem szelíd erdőn legeltetem, / de lehet, hogy az erdőn túlra nézek. ” 
A 2. sor felsorolása metafora. A 3. sor alliterációiban a pillantás szelíden időzik 
az erdőségen.

Ábel és a rengeteg: „Már jött a vég a szívben és erekben, / de a lélekben még 
egy vágy maradt: / otthon pihenni, vén fenyők alatt, / a visszahívó, régi renge
tegben.” A régi rengeteg varázslatos szójáték.

Az 1950-es évek első felének légkörét koncepciós perek, kitelepítések, köte
lező tapsviharok jellemezték. Magyarországon a kisebbségi magyarság sorsának 
akár említése is tabutéma volt. A fáklya éneke című, 1950. októberi évszám
mal jelölt versben viszont nyoma sincs rezignációnak vagy mélabúnak: a képek, 
metaforák dinamikusak, a hangvétel a görög drámákat idézi. „Meggyújtottak s 
azóta égek/tuzijátékul? Or-jelül? / Félelmetes feketeségek / tolongtak tuz-övem 
körül.” Az első versszak utolsó két sorának párhuzamos, kettőző alliterációja az 
éjszaka rémségeit festi, de már ezek is ritmussá váltak, a költő győz a káoszon. 
A vers töretlenül optimista: közeledik a nagyobb hajnal, melynek a költő fáklya
lángja csak hírnöke; a metafora szakrális tartalmú: „Indul a tuz-király, üzenve / 
testem hajnalszél rázza meg. / O sujtott így fogyó tüzembe, / hogy annyi mámor
ral libeg?” A stilisztikai eszközök, a dinamikus igék, a gondolatot hangsúlyozó, 
zenei hatást keltő alliterációk szintén a drámaiság kifejezői. A ropogja vesztem 
tárgyatlan ige szokatlan tárgyas használata, a hangsúlyozás eszköze. Az 1. vers
szak 3. sorában a félelmetes feketeségek kifejezést az /  alliterációja emeli ki. A lá
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tomásszerű kép a következő versszak farkasszemeiben az absztrakt felől halad 
a konkrét irányába. A költemény öt keresztrímes strófából áll, melyeket 9/8-as 
jambusi periódusok alkotnak. A 2. strófa 1-2. sorának végén a rém a fényem — 
remény érdekes hangkombináció kiegészíti a rímelést: „Farkasszemeknek rém a 
fényem, / bolyongóknak bíbor remény. ”

Másoknak világítani: költőnek és tanárnak egyaránt hivatása: „De míg a test 
üszőkre válna, / míg még lihegve éghetek, / a lassan foszló éj-homályba / sus- 
torgó lángokat vetek. ”

Tanári pálya

,,S mégis, ha egy varázsló visszahelyezne fiatalságomba, a pályaválasztás ke- 
resztútjára, ingadozás nélkül a lelket formáló tanári pályát választanám”. Nyu
gat-európai tapasztalatszerző kőrútjának feljegyzései az elhivatott, a módszer
tani kérdésekre figyelő pedagógust állítják elénk. 1935 szeptembere és 1936 feb
ruárja között pedagógiai tanulmányutat tett Nyugat-Európában; ötvennyolc 
tanintézetet látogatott meg.. Úti jegyzeteiből (Alom egy könyvtárról, 36. l.) kiraj
zolódik a mindenre figyelő, sokszínű pedagógus egyéniség arca: verseinek egyik 
forrásvidékén vagyunk. „Ezt a két időmozzanatot nemcsak a dátumrögzítő nap
lóösztön emelteti ki velem: fontosnak tartom a politikai és társadalmi légkör 
szempontjából is, amelyben jártam, s amelynek áramlásai a meglátogatott isko
lákban is érezhetők voltak.” „Engem elsősorban az iskolai berendezés mellett az 
órán tapasztalható megvalósulások érdekeltek. A helyzet, melyben tanítványok, 
tanár és tárgy összehatása következtében a továbbépítő eredmény megvalósul.” 
Megállapításait a mai oktatási rendszer fejlesztésekor is haszonnal lehet ta
nulmányozni. Van például mondanivalója a tanulók túlterheléséről is: „Egyik 
párizsi iskola előkelő vezetője szigorú bírálatot mondott nekem az angol okta
tásról. Igen sokat foglalkoznak a sporttal, a délutánt egészen annak szentelik. 
Lehet, de annyi bizonyos, hogy egyensúlyos világot érez az ember az iskolában, 
nagyon sok gyakorlati törekvéssel találkozik s magas szociális fejlettséget láthat 
az Old Girls Egyesületek segélyző munkájában. Egy kisértettel nem találkozik: 
az európai szellemi túlterheléssel.” Angliában arra kérik, mondjon valamit ma
gyarul. „A várakozás gyors döntést parancsol, s én pár pillanat múlva, helyzet
világító rövid bevezetés után, elmondom a Petőfi-verset: Szeptember végén. Pár 
perc adódott a magyar muzsika éreztetésére, s én a sok közül ezt az egy verset 
választottam.”

A tanárságát idéző Enyedi csend című költeményét Járai Istvánnak aján
lotta. Járai István a nagyenyedi Bethlen Gábor Gimnázium tanára, majd a fő
gimnázium igazgatója volt. A költemény az enyedi csend megszemélyesítése: ez 
a csend gyümölcsérés és az alkotás forrása. A rímelés változatos: páros, fél- és 
keresztrím, a zárószakasz előtt öt sort átfogó ölelkező. Zaklatott és mégis szi
gorú szabályosság, a nyugtalanságot kifejező stilisztikai eszköz. A csönd Áprily 
verseinek egyik központi motívuma. A rímet mi egyébhez is hasonlíthatná, mint 
a kristálykút-fenéken megcsillanó aranyhalhoz: e versének rímelése is nyugta
lan, rebbenő. A szóösszetételek versének tömörségét is jellemzik. A mondatszer



B

kezet is hasonlóan sűrít, a hosszabb mondatok rövid összefoglalásra váltanak: 
Vidéki voltál. Zsibbadt. Egyzenéjű. A zenében daloló szín az impresszionizmus 
szinesztéziája — itt mennyire természetes. Puritánság, tömörség és áradó mesé- 
lés együtt — az Áprily-vers egyik legnagyobb titka.

„Én találkoztam életemben egy nagy könyvtári álommal, egy megvalósult 
könyvtári álommal. A nagyenyedi Bethlen Gábor-kollégium könyvtárának ma
gántermében két gyönyörű szép kidolgozású, azt hiszem, diófa szekrény áll, 
üveges szekrények, és azok gróf Mikó Imrének könyveit őrzik. Én könyvtáros 
voltam, a Bethlen kollégium könyvtárosa, éveken keresztül, s gyakran jártam 
meghatott lélekkel ezek között a gyűjtemények között.” (Alom, egy könyvtárról. 
In: Álom egy könyvtárról. 26. l.)

„Enyedi csend — ma megkívántalak,  / Hogy ültél kertek s százéves falak / 
áldott hűsében, dombok vállain — / Gyümölcseid sárgára benned értek / s ben
ned fakadtak friss virágaim. / Belőled jöttek a könyvtár-homályban / öreg köny
vekbe bűvölt szellemek. / Szent álmodásod a torony-harang is / csak bársony uj
jal érintette meg. / Ha sűrű volt, te hűtötted le vérem, / te őriztél a városvég fe
lett, / hol a kápolnadombi sétatéren / tanyát fogtunk a vesztett ház helyett. / Vi
déki voltál. Zsibbadt. Egyzenéjű. / De egy-zenédben hogy dalolt a szín, / ha — 
mint aranyhal kristálykút-fenéken — / mélyedben olykor megcsillant a rím.”

Az enyedi emlékek között tanítványai a főszereplőik közé tartoznak. Enyedi 
diákok című versének keltezése Szentgyörgypuszta, 1942-43. Az idő és térbeli 
távolság különös zengéssel tölti meg a verset. A költemény négysoros, félrímes, 
hangsúlyos ütemezésű szakaszokból áll. A sorok szótagszáma: 6,6,8,6. A sorok 
4/2 és 4/4 osztásúak. A képalkotás — párhuzamok, ellentétek, ismétlések — a 
népdalokra emlékeztetnek. Az indítás rögtön beleringat az emlékezés dalla
mába: „Aludtak a lányok, / ébredtek a kertek, / hajnali szél lengedezett, / mikor 
útrakeltek... Korán útrakeltek, / arany napot leltek, / fény zsongott a szivükben 
is,/attól énekeltek.” Ellentét, párhuzam, a megszaladó ritmus természetes köny- 
nyedsége, de fájdalmas szomorúság is, hogy mindez elmúlt. A költemény rímei 
között a tiszta rímek, ragrímek, asszonáncok egyaránt megtalálhatók. Az rit
mus az egykori kirándulók énekét idézi, a kanásztánc ütemére is emlékeztet.

A régi történet, egy kirándulás, jelképessé válik, szimbólummá emelkedik: 
Áprily jellegzetes versalkotó módszere ez. Az egykori zivatar a vers végére világ
zivatar lesz, ismét sűrítő szóösszetétel: „Kisértek a zúgó / világ-zivatarban, / lé
lektelen vad időkben / lélek van a dalban. ” A párhuzamokra, ellentétekre pár 
példa: aludtak — ébredtek; erdők elrejtették — völgyek befogadták: rokon ér
telmű igék párhuzama; lélektelen — lélek: ellentét. A régi tanítványok egyetlen 
csapatot alkotnak: „Halljátok-e hangom, / mikor elkiáltom: / daloljatok csak, 
sok ezer / enyedi diákom!”
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Család

A környezet, az emberi kapcsolatok, a család megtartó erő, menedék a világ 
bajai között. Biztató vers magányosságtól irtóz ó léleknek című költemé
nyében a költő elesettségében is társra lel, az erőtlenségből erő lesz, a világ köl
tészetté nemesedik. „Ködödben csillag ég, / gondodból fény terem: / vers-lelkek 
lengenek / nyomodban ezeren. / Zászlós és halk csapat, / elszánt és bús-szelíd / 
vers-lelkek, viharos / vad korban tetteid.” A gondolatot a v alliterációja hangsú
lyozza. A költemény öt versszakból áll, soraik száma szabályosan változik: 12-8
12-8-9. A rímképlet négysoronként változó félrím és keresztrím, az első és ne
gyedik versszak első négy sora keretesen ismétlődő bokorrím. A hull a nap — 
hullanak szójátékszerű mozaikrím, az ötödik sor is azonos. A zárószakasz utolsó 
négy sora a sorbetoldás miatt ölelkező rímű, a ne remegj — teveled mozaikrím és 
tompa asszonánc. A szállanak, mállanak hangulatfestő magánhangzóbetoldás, 
epentézis. A versmondatok nagyrészt négysorosak, a sorokat pont zárja. Az egy
ségeket többször kettőspont, gondolatjel és vessző tagolja. A zárószakasz 5-9. so
rában az első mondat kétsoros, ponttal záródik. A második mondat az egyetlen 
háromsoros, az első sor után kettőspont hangsúlyozza a csattanót. A sorokat 
több helyen áthajlások, másutt mellérendelések kapcsolják össze: viharos/vad 
korban jelzős szerkezet áthajlása; Zászlós és halk csapat, / elszánt és bús-szelíd 
— értelmezős szerkezet áthajlása, párhuzamos jelzőkettőzés; „Tudom, hogy két 
kezem / nem part és nem erő: / maholnap aszu ág, / szélvert és remegő.” A 3-4. 
sor értelmezős szerkezet áthajlása, az értelmezett előtt álló jelző párhuzamával. 
A mozaikrím a remegést is érzékelteti. „Egy-egy kéz, drága kéz, / mindegyre el
ereszt, / mindennap vereség, / mindennap új kereszt” — az idézet 1-2. sora 
predikatív szerkezet áthajlása. Az első sor jelzős ismétlés, a jelentés kiegészíté
sével, jellemző stilisztikai eszköz a párhuzam. Jellemzők a párhuzamok. A befe
jezésben a szem mögött, szó mögött — alliterációval hangsúlyozott párhuzam, a 
névutók is azonosak; A Ködödben csillag ég — gondodból fény terem metaforák 
párhuzama. A 3. versszak első három sora névutós szerkezetek párhuzama, 
megemlítjük a h alliterációját, melynek csöndessége áthúzódik a költeményen, 
hangulatfestő: „S szűkülő kör mögött, / halkuló ház körül, / mélyülő' bú felett / 
hűség áll őrödül.” A 2. versszak 4. sorában hangbetoldást találunk, mely a rit- 
mizálást szolgálja: ezeren.

A vers ütemezése magyar idomú, hatszótagos, gyors ütemű (3, 3) . Az Áprily- 
versek között egyedi ritmusú, a belső ütem, verszene teljesedett ki. Hasonló 
ütemezésű Kosztolányi Dezső Ilona című költeménye is. A vers zárásában sze
replő lélek a társ, az alkotóerő, a haza, s kifejezés tartalma egész költészetéből 
sugárzik: „Örömök szállanak, / kedves fők hullanak, / vén sírok mállanak, / es
tébe hull a nap. / Szem mögött, szó mögött / gondárnyék feketül. / És mégis — 
ne remegj: / lélek van teveled, / nem maradsz egyedül. ” Az utolsó öt sor az első 
versszak zárásának variációs, keretes ismétlése, a zárómondat az első versszak 
végén is szerepel, formai és gondolati párhuzam egyszerre.

A fák című verse negatív festés: az elvesztett gyümölcsfák gazdagságán ke
resztül ábrázolja az egyéni és a történelmi veszteséget. „Pusztán futunk. Néztél- 
e hátra, / messze-maradó kerti fákra?... / Sokat ültettünk és szerettünk, / gyü
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mölcséből egynek sem, ettünk.” Már az első mondatban tragédia fejeződik ki: 
Pusztán futunk, nem a hegyek között, nem a csúcsok felé igyekszünk. Elmaradt 
az erdélyi tündérkert, melynek metaforáját a költő egyéníti. A Maros az enyedi 
tájat idézi, Kolozsvárt a Hója marad el, a földrajzi nevek alliterációkkal, rímek
kel válnak verszenévé: Maros mellől, Hója — diója. A gyümölcsfajták sokasága 
szintén konkrét élményeket, ízeket, hangulatokat idéz: besztercei szilva, vaj
körte, pónyik-alma. Ez a sorsunk: elvesztek álmaink, nem magunknak ültet
tünk. De a búcsúvétel megbékélés: a fák új népének a költő boldog szüretet kí
ván. Veszteségünk azonban katarzis, a görög tragédiák fensége. „Álltunk virá
guk dísze mellett — / dobbantott a sors: menni kellett” — harcunkat nagyobb 
dimenziókban vívjuk. Ha megkérdeznéd,  című versében írja: Ha megkérdeznéd 
tőlem, jó hivem, / hogy mit adott e vigasságtalan lét / mindössze ezt felelném rö
viden: / ismertem Krisztust s ismertem Anankét. A görög Ananké jelentése: vég
zet, végzetszerűség. A felelő rímében — menni kellett — az m előbbre kerül, a 
rím szétsugárzó.

A költemény tizenkét páros rímű, kétsoros strófából áll, melyeket kilenc szó
tagú sorok alkotnak. A rímek többsége teljes rím vagy ahhoz közelálló össze- 
csengés, melyek nyugalma mintha enyhülést adna a kényszerű futásban, de a 
bevégzettséget, a sors akaratát is érzékelteti. A 3. strófa csodaszépet — csemeté
ket ríme a cs bevonásával négy szótagra bővül, az idegen magánhangzók megje
lenésével természetes, az élőbeszédhez közel álló csengés.

A táj, amelyet el kell hagynunk, a szülóTöldünk: ezt érzékelteti az anyám di
ója birtokos szerkezet és a h felsóhajtó párhuzamos alliterációja. Megjelennek a 
sűrítő szóösszetételek: vajkörte, pónyik-alma — szinte muzsikálnak az egyszerű 
gyümölcsnevek. Az összetételek ismét a költészetére jellemző szóalkotások: 
messze-maradó, gyümölcs-tilalma, cukor-íze, gyümölcse-vesztett. A 8. versszak
ban a másé — mienk szembeállítás a veszteséget érzékelteti: „másé vajkörte, 
pónyik-alma, / mienk a sors gyümölcs-tilalma. ”

De a veszteség is lehet érték, a bukás a tragédiák méltóságát és nagyszerű
ségét hordozza. A záróstrófa csattanója sűrítő mozaikrím: „Míg mi futunk és úgy 
tününk el / gyümölcse-vesztett életünkkel.” A futunk keretes ismétlés, az első 
versszak futottunk igéjével áll párhuzamban: az igeidó'k váltakozása mintha ar
ra is utalna: sorsunk állandósult, már szüntelenül tovább kell mennünk, el kell 
hagynunk értékeinket.

„Erdélyben kicsi kertünk volt. Édesanyai hagyomány volt, hogy mindig ültet
tünk kertünkben.” (Álom egy könyvtárról. 22. l.)

A parajdi buszmegállóban hirdetést látok: „Ültess fát!” Őshonos és minden 
fajtájú gyümölcsfacsemetéket hirdet, köztük pónyik-alma, besztercei szilva, kör
tefajták. Mintha a költő verséből hajtanának át a mai környezetbe, hirdetve a 
megmaradást.

Kalács, keddi kalács című versében a kalács jelzős ismétlése jelentésbővítő 
(distinkció) , kiemeli, hogy különleges dologról van szó, a ritmus az emlékezés 
üteme. A kenyér a református és katolikus egyház szertartásban is kiemelt sze
repet kap, Krisztus kenyérosztását, áldozatát idézve. Ismét az egyszerű, hétköz
napi jelenet válik sugaras jelképpé. „Már szombat este megsütötte/anyám. / És 
reggel már adott. / Az aranya besugarazta / a harangos vasárnapot. ” A versin
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dítás hangsúlyos: a megsütötte tárgyas ige tömören utal vissza a címre. A 2. sor 
élén a predikatív szerkezet alanyának áthajlása asz édesanya alakját hangsú
lyozza, a pillanatnyi szünet a fájdalmas távolságot érzékelteti. A harangos va
sárnapot kifejezés újszerű jelzős szerkezettel érzékelteti a vasárnap hangulatát. 
Az aranya — besugarazta szójáték, az ara hangkapcsolat mindkét szóban meg
jelenik, a gondolati tartalom csakugyan egymásba sugárzik. A költemény hét 
négysoros, félrímes versszakból áll, melyeket 9/8-as jambusi periódusok alkot
nak. Az összetett szavak a lényeget sűrítik: hétköznap-szentelő; úrvacsora- 
szimbolum, asztalkendő. A mondatszerkezetek változatosak, a 2. versszak hiá
nyos mondatait összetett mondatok és áthajlások váltják. A 4. versszak 3-4. sora 
predikatív szerkezet áthajlása és halmozása. A két zárószakaszban a t, sz, v ket
tőző alliterációi érzékeltetik a gyermekkor hangulatát. A vasárnapot — vasár
nap reduplikációként, két versszakot összefűzve hangsúlyozza az ünnepet. A 4. 
versszak 2-3. sora finom ellentét: a kalács sárga színe a fekete gondok absztrak
ciójával áll szemben: „Az asztalkendőből kibukkant / szép sárga fénnyel: Itt va
gyok. / Nagy árnyékok, fekete gondok, / még várjatok, maradjatok.” A zá
rószakasz utolsó sora keretes ismétlés, a sugárzó zenehang elhalkulása: „Lelki 
kenyér ínség-időkben, / veró'fényes vigasztalás... / Pedig tudom: a keze föld már. 
/É s nincsen több keddi kalács.”

Akars z-e fényt című verse talán a keddi kalács sugárzását oltja tavasz
ágba. „Homály. A bimbós sombokor / ködpermetegben ázik. / Hozok egy ágat, 
vízbe tedd, / vázádban kivirágzik. / Pár nap s kibontja szirmait, / mintha kén
lánggal égne. / S a verandán szétsugaraz / a tavasz szó'kesége.”

A két négysors strófából álló, félrímes költeményt jambikus, 8/7-es sorok al
kotják. A kezdőmondat egyetlen főnév, a mondat sorközépen végződik. A követ
kező másfél sor magyarázza a kezdőképet, akár egy logikai levezetés: a deren
gésből egy sombokor bontakozik ki. A ködpermetegben szóösszetétel a költő jel
legzetes tömörítő eszköze. A 3-4. sor folytatja a címben kifejezett megszólítást, a 
kérdés felszólító módú igévé alakul. A 2. versszak kénlánggal szóösszetétele me
tafora. A zárósor birtokos szerkezete már nem csupán a sombokor, hanem a ta
vasz szőkesége. Az elvonatkoztatás hasonló az 1. versszak kezdőszavához: ott az 
átfogóbb fogalomból, a homályból bontakozott elő a sombokor, a befejezésben 
ismét absztrakcióvá lesz, de ez már a tavasz színgazdagsága. A kezdő és 
zárókép fogalmi szintje hasonló, azonban már nem a homály szürkesége, hanem 
a tavasz színgazdagsága. A zárósor megszemélyesítés, hiszen a szó'keség első
sorban hajszín. A metaforák virágzását halk alliterációk színezik: az 1. vers
szakban a sorok élén a h és a v, a 2. versszak sorainak utolsó szavában az sz 
párhuzamos összecsengései egészítik ki a rímeket. Az 1. versszak v és k allite- 
rációja is folytatódik. A hangtani elemek zeneisége összhangban áll a metaforák 
kibontakozásával, megteremtve a miniatűr alkotás szilárd, logikus szerkezetét.

Apám emléke című költeménye az édesapa alakját rajzolja ki idő és tér 
messzeségéből. „Zengőpatakvölgy, szirtes, katlanos, / szurdukja fentebb tisztá
sokra bomlik, / a kecske rajtuk kis csapást tapos — / Egy régi völgyhöz mily na
gyon hasonlít,  / Ott élt apám. Világa: kis faház, / tüdőfeszítő, ősi fenyves-ájer; 
/ a társasága: vakmerő vadász, / lompos fa-munkás és zordon baráber. ” Az em
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lékezést a hasonló táj indítja el. Proustnak a múlt felidézéséhez teára és kocka
cukorra volt szüksége, Aprily emlékei a zengő patakvölgyhöz kötődnek. Saját 
sorsát az apa tekintetén keresztül mutatja be, az édesapa magánya is hasonlít a 
művészéhez. A baráber építkezésen, folyószabályozáson és egyebütt dolgozó ott
hontalan munkást jelent. A 2. versszak első négy sora, az apa társainak felsoro
lása szociografikusan tömör, nominális stílusú környezetfestés, a havasok va
lamennyi szereplője fölvonul, akár Tamási Aron Ábelénél. A költemény változó 
sorszámú szakaszokra bomlik, a rímképlet négysoronként változó keresztrím. A 
strófákat 10/11-es jambikus periódusok alkotják, a második sorok lágyabb tro- 
cheusi zárlattal bontják tovább a gondolatot. Az apa magányát egy-egy áthajlás 
megtorpanása, pillanatnyi szünete érzékelteti: „S volt egy karácsony: a havas 
barak / lakói messze, kis falukba szálltak, / s o  bent a tornyosuló hó alatt / ka
rácsonyfát gyújtott a vad magánynak.” A barak/lakói birtokos szerkezet éles át- 
hajlása, a következő két sorban az alany és az állítmány áll külön. A jelzőhal
mozásokat értelmezős szerkezet hangsúlyozza: zengő' patakvölgy, szirtes, katla- 
nos — a főnév előtt jelző is áll; sejtelem kínozta, bús, halálos; csend volt, zsib- 
basztó, siket. A harmatával ázott — harmonikázott rímben a felelő sűrít; a rímbe 
idegen magánhangzók keverednek, az élőbeszéd hangulatát sugallva. Az össze
tett szavak hangulatfestők: fenyves-ájer, este-tájt, hó-tengerben. A zárókép egy
szerűsége a nagy tragédiákat idézi: „Olyankor csend volt, zsibbasztó, siket, / s 
jeges magányban megfagyott a vére,” s „a hó-tengerben — szürke kis sziget —/ 
döbbenve gondolt furcsa életére. ”

„Délután fekete inges csobánok tüze mellé értem, s egy öreg román csobán 
vezetésével gerincre kapaszkodtam, ahonnan megláttam a boronaházat, apám 
új otthonát, egy havasi tisztáson. Soha nem ölelkeztem úgy apámmal, mint ami
kor leértem a tisztásra, s ő megpillantott. Soha apám nem volt olyan büszke a fi
ára, mint amikor havasi társainak bemutatott.” (Aprily Lajos: Apám emlékére. A 
kor falára. 15. l.)

Ha élne című költeménye feltételes módú igealakokkal írja le a költő talál
kozását édesapjával. Tulajdonképpen egy régi találkozás felidézése, a feltételes 
mód arra utal, hogy a találkozás ma már lehetetlen. Az eltávozott édesapa jelen 
időben szólal meg: „Zivatarfelhők nem jártak felétek? / A pisztrángoknak jó volt 
a csalétek; / A hátizsákod nem sértette vállad? / Ott fenn a fenyveserdők mit csi
nálnak?”

A jellegzetes szóösszetételek a hétköznapi találkozást festik: vacsora-váró; 
tréfa-kedvén. A tányérjára tenném alliterációja régi harmóniákat idéz. A jambi
kus tizenegyes, páros rímű sorok oldott elbeszélést és párbeszédet festenek. „én 
meg vidulva ritka tréfa-kedvén: / legszebb halam a tányérjára tenném.”

Ma milyen s z ép vagy — erről a feleségének szóló versről írja Józsa Miklós: 
„A Rasmussen hajóján című, harmadik Aprily-kötetben olvasható a fiatal hit
veshez intézett szép, vallomásos vers, melynek ihletője, a Sabal Maior nevű 
gyönyörűszép pálmakövület, mely ma is eredeti helyén, egy kis üvegesszek
rényben csodálható meg a kollégium volt természetrajzi múzeumában.”

A latin név a vers csattanója, talán ritmusa pattantotta ki a költeményt is, 
ahogy számos más Aprily-versnek is egy-egy név, különös kifejezés a megindí
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tója. A költemény kilenc kétsoros, páros rímű strófából áll. A két befejező strófát 
keresztrím fűzi össze, hangsúlyozva a csattanót. A latin elnevezés mellett az er
délyi Kolcpatak is muzsikába olvad, mintha a hullámok csöndes loccsanását 
hallanánk: „Kihűlt világok múmiája csak.” Megölte észak: „Erdély, Kolcpatak... 
I .H iá b a  óvlak, elrepül nyarad. I Világok térnek vissza nélküled. I Melegsé
gedből ennyi sem marad: I „Sabal maior. — Pálmakövület.”

Az Esti dal a költőt és két fiát jeleníti meg. A költemény a családért érzett 
aggódás, szeretet, a történelmi körülmények által bőséges okot szolgáltató 
nyugtalanság kifejeződése: „Ültem bent a két fiammal / Tűzvirágospamlagon. / 
Jött az este, barna koldus, / könnyesen jött és vakon. / Őszi zápor dobverése / 
peregett az ablakon.” Az egyszerű jelenet fokozatosan megtelik a görög tragédiák 
tragikumával. A tűzvirágos szóösszetétel több, mint hangulatfestés: az esti 
kályha lobogásán túl feszültséget érzékeltet. Az este értelmezőbe sűrített meta
forája a következő sor könnyesen és vakon határozójával mintha a bolyongó 
Odipus királyt idézné. A peregett magánhangzóbetoldás, a pereg és a pergett 
igealakok egyesítése.

A második versszakban a hármas árnyék mintegy követi a jelenet szereplőit 
— egyelőre játékosan, de a vers csattanójában kiderül, hogy Laokoon tragédiá
ját készíti elő: „Két fiacskám karcsu testét I Átölelte két karom. I (Hármas ár
nyék játszva lengett, I nőtt mögöttünk a falon.)

A harmadik versszakban az Ikarosz-mítoszra történik utalás: „Fogjak-é majd 
lelkesülni / új világok tavaszán / fény-imádó, büszke szemmel / fent az ember 
magasán? / Vagy kavargó ködbe hullva / minden álmuk úgy vesz el: / tolla
foszlott, csonka szárnnyal, / ember-csúcshoz oly közel?”

A negyedik, záróstrófában a vércsecsórű kín Prométheusz sorsát idézi, a 
verskezdet árnyékából pedig Laokoon alakja rajzolódik ki, mely mintha titokban 
kísérte volna a költő életét: „(Nótt az árnyék, óriásra / nótt mögöttünk a falon.) 
/ S vércsecsórű kín csapott rám, / régi kínnal vérrokon — / és a falra sors-söté
ten / felkomorlott Laokoon.)”

A vers stilisztikai eszközei változatosak. A költeményre jellemző az ismétlés 
stíluseszköze: jött az este — könnyesen jött és vakon; szél dorombja — bú-do
romb; újra vér — újra vér. A bővítményes, többször értelmezőszerű ismétlések a 
jelentéskiegészítést és hangsúlyozást szolgálják. Az ütem hangsúlyos, magyaros 
nyolcas, a rímelés változatos. Többnyire négysoronként félrímek jönnek létre, 
mely az első versszakon végigmegy. A 2. versszak utolsó két sorában belső rím 
valósul meg. A strófák sorainak száma változó, mintha ókori formákra utalna 
vissza. A szóösszetételek e versben is tömörek és jellemzőek: tűzvilágos — ere
deti, ismétlődő kifejezés, az esti béke mellett fenyegető is; fény-imádó; vadbo- 
zótú; óriás-kígyó; vércsecsórű; sors-sötéten. A zárósor a korábbi képsorok, a hár
mas árnyék megfejtése, a költői logika konklúziója, a hangulat katarzisszerű 
feloldása.

A Hypertonia hatrészes ciklusában az ókori mitológia istennője, Persephoné 
az elmúlás sejtelmét képviseli. A görög mondából ismeretes a virágszedés motí
vuma, a versben mákvirágot, az álom, a felejtés jelképét szed: „Hallgatva áll, a 
mák között kutat, / látom, hajában is nagy mákvirág van. / Felel: hogy elfeled
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jék múltjukat / a lelkek lent a fénytelen világban. ” A versciklusban a négysoros 
strófák száma változik. A versciklus ötödik darabjában a költő az eltávozott 
kisunoka, Annácska alakját idézi: „Ily szótalan, míg élt, nem volt soha, / őt is 
bűvölte tán a furcsa éjjel? / Nem ismert rám: királyi asszonya / megitathatta 
sűrű máklevével.” A hatodik rész az élet térbeli és időbeli áttekintése: a költő 
emlékezetében felmerülnek a régi kirándulások. A hatvanhat év hasonló szikla
orma az időnek, melyről a görög mítoszok is földerengenek. „Hatvanhat év: egy 
élet — perc alatt — / megindult szemmel nézek rajta végig, / látom, honnan jött 
és meddig szaladt: / Rapsonné asszonytól Persephonéig.” Rapsonné asszony 
mondája a gyermekkorhoz, Parajdhoz kapcsolódik, Persephoné az alvilág úr
nője.

A zárószakaszban a cs alliterációja (csendet — cserébe) fejezi ki a harmóniát. 
„Sok erdőn túl, a gyermekkor fölött / ma is Rapsonné asszony napja lángol. / De 
Persephoné most kertembe jött / egy naptalan, felejtető világból. / ...Holnap ta
lán ő  dúdol dalt nekem / gonosz kínért jó csendet ad cserébe. / Az életem kezét 
elengedem / S fejem lehajtom hűvös nő-ölébe.” A sok erdőn túl metafora a termé
szetbe oldja az idő múlását. Túl ötven erdőn című versének zárószakaszát idéz
zük: Fekszem itt a szürkületben, / túl a rétnek nagy a csendje. / S zúg mögöttem 
ötven erdő, / ötven évem rengetegje. Az erdő és a csend az élet összefoglaló meta
forái. Rapsonnéhoz első kötetében is ellátogatott: Harangszó csendült, messze, 
mélyen, / sötét hullámú, vontatott, / a szellő kék selyem-kötélen / egy mély ha
rangot kongatott. / Kastéllyá tornyosult a várrom, / kápráztatott sok ablaka, / s 
arany-kapun, gyémánt-batáron / kiszállott Rapsonné maga! (Alom a vár alatt)

Annának hívták, 40 darabból álló versciklusát eltávozott kisunokájának 
szenteli. A költészet lélekritmus, Kisanna jelen van a rímek, alliterációk zengé
sében és harmóniájában: „Vagy el se ment. Itt él a kert felett, / a Szent- 
györgypuszta kistündére lett. / Ott jár a madárfészkes fák alatt, / ahol boldog 
volt, éber és szabad. / Jár hangtalan. Törvénye hallgatás, / parancsoló, tiltó tün
dérvarázs.”

Jancsó Adrienne (1921-2006) Áprily Lajos menye, Kossuth-díjas színésznő és 
szavalóművész volt. A neki ajánlott, Szélvihar című költemény egy képzelt je
lenetben festi a művésznő által előadott balladák világát, jellemezve a szavala
tok hangulatát, expresszivitását, drámaiságát is: „Hajrá, ez a vad fellegrohanás! 
/ Hallod: valami kurjant fenn a szélben. / Nézd: az eszelős garabonciás / Szá
guld egy fekete felhő-szegélyen.” A garabonciás alakot vált, képzelet és valóság 
egyszerre: köpenye felhő-szegély, varjúraj, ölyv, óriás levél. Mintha a művészet 
metamorfózisa is lenne, ahogyan a színész átalakul szerepeibe. A varju-raj felle- 
gek-sodorta, a tömör összetétel egyik tagja befejezett melléknévi igenév, a költő 
jellemző stilisztikai eszköze. A megszemélyesített szél kis jelenetben ujjong, a 
szélsüvöltés hahotává alakul.

Téli jelentés című versében a társ elvesztésével a természet is elkomorul. A 
némaságot az őszapó-sereg sírása töri át: az s alliterációja reduplikációszerűen 
folytatódik, lágyságot visz a komor képbe: „Jelentem a völgyemből, emberek / 
alusznak jég alatt a víz-erek. / Az árva ház ma Senki otthona, / elment a fák és
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rózsák Asszonya, / sötét ünneplőjébe öltözött / s a  túlsó hegyoldalba költözött. / 
A nyírfán sír az őszapó-sereg. / Sírjon. Ne űzd el, téli fergeteg. ”

A s z envedő című verse önarckép: „Sebet hordott a testén, sok sebet, / félig- 
hegedtek voltak és sötétek. / Ti azt mondtátok róla: rejteget, / mert nem mu
tatta, emberek, felétek.” / S ha néma lesz, sajgástalan tetem, / gyógyító csen
dességben elpihenten, / a sötét sebek túl az életen / megragyognak, mint régi
régi szenten.” A tömör költemény két négysoros, keresztrímes versszakból áll, 
melyeket ünnepélyes ütemű, 10/11-es jambusi periódusok alkotnak. A két 
zárósor predikatív szerkezet éles áthajlása. Az 1. strófa első két sorában a sebe
ket az s alliterációja és tóismétlés hangsúlyozza. A megszólítás drámaiságot köl
csönöz a versnek: ez a költemény is többszereplős. A két zárósor sötétség és fény 
melléknévvel és igével kifejezett ellentéte.

„A világ fájdalmas vajúdásának ebben az apokaliptikus korszakában nem árt 
néha a fájdalom teremtőerejéről elmélkedni. Megkínzott százai és ezrei a világ- 
vonaglásnak: ma mindannyian gyöngykagylói vagyunk egy felkavart tengerfe
néknek, melyeket sebző homokszemekkel szórt tele az elementáris kavarodás. 
És talán a mi homok sebezte testünk sem szenvedhet haszontalanul, a mi fáj
dalmunknak is teremtenie kell valamit: az emberiség tömegfájdalmából az em
beriség jobb jövőjének igazgyöngye fog megszületni.” (Aprily Lajos: A produktív 
fájdalom. In: Alom egy könyvtárról, 168. l.)

Vallomás című, Kuncz Aladárnak ajánlott költeménye a költői magatartás 
kulcsverse. „Igaz —: én itt a sorssal nem csatáztam, / én döbbent szemmel lát
tam itt a vért, / és nem lengettem omló barikádon / fehér zászlót a véres embe
rért.” A béke hirdetése nem visszavonulás, hanem értékteremtés. Az első vers
szak tagadásai annyira erőteljesek, hogy ilyen képeket csak a barikádot megjárt 
ember alkothat. A vers negatív festéssel indul: a költő azt írja le, hogy nem csa
tázott a sorssal, neki csak álmai vannak. De az omló barrikádon, lobbanó vitám, 
nem harsogtam riadókat az r alliterációjával a küzdelem képeit festik. Aprily 
költészetének gyakori képei a villámlás, a vihar, Beethovent művészelő'djének 
tekinti. így hát a metafora azt jelenti, hogy Aprily küzdelme mélyebb és határo
zottabb: a záróstrófában az ember dallama a pusztítás után a mélyből csendül 
föl. A negatív festés folytatódik a második versszakban is: „Viharokból kibomló 
új világért / csak álmom volt, nem lobbanó vitám. / Rohamra nem harsogtam 
riadókat / jövő-ködökbe zúgó trombitán.” Az r trombitahangot érzékeltető allite- 
rációi, a lobbanó vitám érzékletes, költészetére jellemző jelzős szerkezete azt 
sugallja, hogy a költői verseinek trombitája igenis jövő-ködökbe zúg. A fájda
lomnak, a veszteségnek értelme van, a sorsvállalás nem passzivitás. „A seb, mit 
rajtam vad kor ökle zúzott, / sötét heggé simult minden dalon. / De mint a mon
da tóba hullt harangja, / a mélyben él az ember-fájdalom. ” A kor öklének zúzó 
csapása mégiscsak harcot sejtet; az alakzat metonímia, a vad kor az akkor élő 
embereket jelenti. Ez már a görög végzet világa: a költő a sorssal viaskodik, a 
hétköznapok őrlő valósága a tragédiák és katarzisok magasában fejeződik ki. 
Szembenézés önmagunkkal, Istenhez fordulás, bízva kegyelmében, mely egye
dül képes meghozni a nemzet felvirágzását — íme, a Himnusz alapgondolata, 
melyet Kölcsey Ferenc több évszázados szabadságharcaink, nagy gondolkodóink
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örökségéből szűrt le. Reményik Sándor Istenarc című versében hasonló gondola
tot fogalmaz meg: „Egy istenarc van eltemetve bennem, / A rárakódott világ
szenny alatt, / A rámrakódott világ-szenny alól, / Kihűlt csillagok hamuja alól 
/ Akarom kibányászni arcomat.” Környezetünkön, balvégzetünkön csak a belső 
megtisztulás útján tudunk úrrá lenni — ez etikai és politikai program egyszer
re. Ezt fejezi ki Áprily Lajos versének zárószakasza is: „De túl romon, ha perce 
jön csodáknak, / a mély megkondul, mintha vallana, / s a  bolt alól harang
tisztán kicsendül / s magasra száll az ember dallama!” A harangtisztán összeté
tel egyszerre erőteljes harangzúgás és a művészet tisztaságát, szakralitását sű
rítő jelző. A bolt szóismétlés, az 5. versszak 3-4 sora: „A hűlt sorok: megannyi 
érc-koporsó / s a  könyv, a könyvem gránit-kriptabolt.” Az idézett két sor párhu
zamos gondolat, rokon értelmű kifejezésekkel. A zárószakaszban a bolt alól az 
ember dallama csendül föl, a hangtani, metaforikus, gondolati elemek mégis a 
diadalt hirdetik.

A költemény hat négysoros, félrímű versszakból áll. A strófákat óda-zengésű 
11/10-es jambusi periódusok alkotják. A 4-5. versszak utolsó sora párhuzamos 
ismétlés, azonos grammatikai szerkezet. A vers a költő etikai hitvallása, az em
ber többször ismétlődik: véres emberért, ember-fájdalom, az ember dallama. A 
költészet fontosságát ismétlések és rokon értelmű kifejezések jelzik: dalon, ver
sem, a vers, a versem, a könyv, a könyvem, dallama.

Kiadványaink
2019-ben m egjelent
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Irodalomtörténet

P. Buzogány Árpád
a

Aprily Lajos —
Az öregség árnyékában

A jól csengő rímek költőjeként ismert Áprilyt olvasgatok számára ismert az a 
csüggeteg, mélabús lemondásról árulkodó halk hang, amelyet ugyan néha áthe
vít egy-egy mély gondolat, ám mégis meghatározza költészetének alaphangula
tát. A természet, a madarak, vadak, füvek és fák dalnoka fájdalmasan szép so
rait olyan általánosan megtapasztalható élmények pattintják ki a gondolatiság
ból és merevítik papírra, mint a természet örök változása, a friss tavasz élmé
nye vagy a rozsdásodó ősz közelsége. A beletörődés, vagy a valamiről való le
mondás fájdalomba oltott érzése olyan finom és törékenynek tűnő sorokat ered
ményezett, melyekben a költői mívesség, alkotói lelemény tompított fényű drá
gakövekként csillannak meg a közvetlen érzéstől árnyékolva. Amikor saját sor
sáról ír a költő, és abba olvasóként ki-ki a magáét is beleérezheti, nem az elmú
lás jelképeként ismert ősz dús pompáját, színkavalkádját, még csak nem is az 
élet hordozta értékeket sorjázza, részletezi, hanem szikárabb hangon (mert a 
test is már keményebbre szikkadt) fogalmaz. Talán túlbeszélt a cím (Az öregség 
árnyékában), ugyanis mi, az ember vagyunk azok, akik az öregség közelébe és 
ezáltal árnyékba kerülünk, bár Áprily szerint ennek az öregségnek árnyéka 
van... Ezek szerint napos oldala, derűje már kevesebb. Általában nem jellemző 
a költőre, hogy versei témája, babitsi értelemben vett alfája és ómegája legyen, 
ebben a versben azonban mégsem így van. Oka lehet ennek a személyes élmény, 
amiből ez a vers is született, illetve az a tény, hogy a lírai alkotások indítéka, 
alapgondolata belülről fakadó — tehát nem lehetett volna élményszerűen ezeket 
a gondolatokat megfogalmazni oly módon, hogy hidegen, kívülről nézve úgy
mond dokumentálja a helyzetet az alkotó, vagy szerephelyzetként mutassa be. 
Önmagát mégis hidegen, szinte mint leltári tárgyat írja le, döbbenetes megfo
galmazással (szürkül, apad a test és fogynak az érzelmek is) , a következő sorok
kal (,Deresedem s apad a testem, / fogy a szó, szerelem, harag. Egy titkos véső 
egy szilánknyit / belőlem mindennap farag.”) arra célozva, amit köznapi nyelven 
úgy fogalmazunk meg: fogy ki a világból, fogy el. Akkor még az arcvonások is 
megváltoznak a szikáruló testen. („Vonásaim, mint régi rézkarc / szigorú rajza, 
élesek.”) A tizenkét sort három négysoros szakaszra osztaná a legtöbb, a költe
ményeket, verseket szakaszokban olvasó ember, itt azért nem úgy van, mert ép
pen a felénél az addigi száraz számbavételt felváltja a lírai én gondolata. Kevés 
öregedő vagy kór miatt testében is fogyó ember véli úgy: olyan könnyű, karcsú, 
hogy szinte szállni tudna („Sokszor úgy érzem, szállni tudnék, / olyan karcsú s 
könnyü leszek.”). Áprily Ikaroszra, az emberiség egyik legnagyobb vágyát meg
fogalmazó legendára utal: uralni a levegőt is, repülni szeretett volna az ember 
már régóta. Hát éppen egy világból kiszáradó állapotban jut eszünkbe ilyen? Va-



25

laki (és sejthető, hogy transzcendens hatalomról, erőről van szó) íjnak szánta 
testét (,Valaki nyílnak szánt. Kivárja, / míg még könnyebbre szikkadok. / Mesz- 
sze repít a nagy, komor kéz, / ha majd sötét íjába fog.”) , csak még arra vár, szá
razabb és emiatt könnyebb legyen — eddig a pontig a repülés még a legpozití
vabb értelemben is felfogható. Az utolsó két sor bizonyossá teszi, amit az olvasó 
korábbról is sejthetett: hogy a halál (itt: nagy, komor kéz, amely lehet istené is) 
röpít így ki sötét íjából. E két, párhuzamosan és tudatosan is bennünk lévő is
meretkör (a repülni vágyó ember, illetve a komorsággal, sötétséggel jelzett el
múlás) úgy olvad össze egyetlen mondatban, hogy nem egyértelmű: a halálról 
van-e szó (mert nem csupán sejtjük, hanem tudni is véljük) vagy arról, hogy va
lamilyen csoda folytán, megderesedve kiszabadul a test nyűgéből, és valami 
messzire röpíti: valami kellemesebb állapotba. A vers nem ad egyértelmű felol
dást arra a kérdésre, hogy halálba röpítik, vagy egy más létformába. Ez az am
bivalens verszárás egyrészt szabadon hagyja azt az utat, amit gondolatainkkal 
leggyakrabban bejárunk, miszerint az öregség az elmúlás, a halál előszobája (az 
erre való készülésről, az ebbe való beletörődésről Kérés az öregséghez c. versé
ben is olvashatunk). Másrészt pedig — hiszen költői lelemény is létezik — eddi
gi ismereteinkhez képest új lehetőséget sejtet: a messzeségbe való kiröpítést, a 
test fogyó erejének leküzdhetőségét, valami más létállapotba való átlépés lehe
tőségét.

A tizenkét sor nagy életbölcsességet sejtet: valósan látni és láttatni magun
kat akkor is, amikor nem előnyös az a mi számunkra, illetve számolni azzal, 
ami bármikor bekövetkezhet, a betegséggel meg az elmúlással, a test esendősé- 
gével, mert az a porhüvely lesz lelkünk koporsója, amire eladdig annyira büsz
kék is lehettünk. Számot vetni kell ugyan időnként, de mennyivel másabb, ami
kor tervek megvalósulását, nem pedig az életből való lassú visszahúzódást vizs
gáljuk! Mégsem a végső állapot, a semmibe való átlépésünk tesz pontot a gondo
latsorra. Talán az elmúlás eufemizálása, ám lehet, hogy valami új dolog megne
vezése a messze röpítés gondolata. Ezt korábbi mondat erősíti fel: „Sokszor úgy 
érzem, szállni tudnék” — olvashatjuk, és ebben az összefüggésben új lehetőséget 
rejt a messze röpítés, még akkor is, ha távlata az általában sötétnek ábrázolt űr, 
a sötét semmi.

Külön kis világ?
Mit tehet egy alkotó, a szavak embere (nevezzük most különlegesen így a köl

tőt, ugyanis a történész, a szociográfus Bözödi éppen a tények embere volt — 
élete végéig érezte ennek hátrányait a hatalom részéről) népéért, amikor fegy
vert fogni, az igazat bátran kimondani már nem lehet, nem engedik? A minden 
embereken felüli hatalomhoz, a Teremtó'höz apellál székelyeiért. Kezdetben a 
„külön kis világ” megfogalmazás nem sejteti, pontosan miért is hívja fel erre a 
figyelmet — azét, aki úgymond mindent tud. De már a harmadik mondata (Tu
dod-e, vagy csak megfeledkeztél róla...) megteremti azt az alapot, amelyről ha 
nem is kérni, de kérdezni (és azzal számon kérni) lehet, mert éppen Őt dicsérik 
a m adarak. Balassi istenes verseiből ismert alapállás köszön vissza: érvel iga
za mellett.
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Bözödi verse nem úgy vallásos vers, mint általában e műfajt ismerjük. Sót, 
talán nehéz is lenne a klasszikus értelemben vett vallásos versek műfajába be
skatulyázni. A cím azt sejteti, a szerző valahányszor falujában járt, mindannyi
szor Istenhez fordult, közbenjáróként a bözödiekért, mindannyiukért, akik e vi
déken éltek. Volt is valamely oka erre: két évig a kolozsvári teológián tanult, az 
imádság, esedezés nem lehetett lelkétől távoli.

Ám ha az ekkorra (a Székely bánja szociográfiai írást 1938-ban adták ki Ko
lozsváron) társadalomkutatóként, történészként nevet szerző Bözödinek csak az 
maradt, hogy a teremtődöz forduljon, nagyon borúsnak láthatta a jövőt. Mai na
pig neki van igaza — és talán a Teremtónek, aki bár mindent tud, mégsem en
gedi nekünk is tudnunk előre. Vállalnák-e a mai nemzedékek vajon azt a sok 
kínt és a hazugság által kisebbségi létbe szorítottság megaláztatásait, amit 
nagyszüleink sem láthattak előre? Erről ezt olvashatjuk a versben: „annyit dol
goznak, hogy a lelkűk szakad meg belé, életük örökös kínlódás, s fájdalmak sor- 
tüze oltja ki mécsük”. Kegyetlen igazság, mindehhez napjainkra az elmúlt két 
évtized politizálásából való kiábrándulás, a minket képviselőd összességében 
vett érdektelensége és a kilátástalanság, elszegényedés társul. Akkor még lehe
tett verset írni a helyzetről — ma már nem érdemes.

A költő Bözödi nem magának kér a Teremtől»!, ó nem, ő annál jobban sze
rette ezt a bajlátott székelységet, minthogy megfeledkezhetett volna az égbe ki
áltó, mindennapjaikat felőrlő, örömeiket megrágó igazságtalanságokról, a sze
mükbe hazudott ígéretekről, az arcukba üvöltött szidalmakról. Különben éppen 
azért tartották (még fiatalabb kora irodalomkritikusai is; Kicsi hajó című novel
lája tankönyvekben is helyet kapott) nagynak, mert meg tudta a közember 
szintjén is fogalmazni, mivel kísérti meg egy idegen hatalom által ezt a fogyat
kozó székelységet a fennvaló. Ha gondol ránk.

Történész és prózaíró sosem fogalmazhat ilyen lírai finomsággal — és mégis 
milyen egyszerű Bözödi szófűzése! Bizonyára a mondatritmus miatt választotta 
a különben több kortársa által (pl. Olosz Lajos, Bartalis János) művelt versfor
mát ez alkalommal, hiszen imaszerű szöveg rímben, mértékben túlságosan 
megmódoltnak tűnhet. Mennyi egyszerű szépsége van annak a helynek, amelyet 
a címben otthonnak nevez, és a szerző nevét ismerőd persze tudják: Jakab 
Györgyként látta meg a napvilágot 1913. március 9-én, szülőTaluja nevét vette 
fel később. (1989. november 25-én hunyt el Budapesten, szülőTaluja temetőjében 
nyugszik.)

Bözödi esetében (agglegényéletet élt) semmi esetre sem marosvásárhelyi ott
honára, inkább szülőTalujára gondolok a verscím kapcsán. Amint annyi más ver
sében (Fény és árnyék címmel a Kriterion Könyvkiadó Bukarestben, 1979-ben 
jelentette meg verskötetét) , ebben is tollhegyre kerülnek azok a (a szerző szá
mára egyedi) jellemződ, amelyekből a szülőTalut mint apró(bb) mozaikkockákból 
össze lehetne rakni: hegyek karimája, fák, virágok, bogarak, madarak, patakok, 
ám ez esetben csak a rájuk való utalás szintjén, nem bő részletezéssel.

Olyan sorai vannak ennek a versnek, amelyek bármely bözödi, vagy éppen 
szomszéd falusi, a szülőfalumban, Gagyban élő idősebb ember szájából elhan
gozhat akár most is. Most még inkább, mint eddig... Vagy bármely erdélyi ma
gyar ember szájából. Olyan emberéből, aki ismeri a múlt és jelen valóságát, aki
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békére vágyik, mert az örökös kínlódást megelégelte, és már csak a teremtésé
ben hisz, hogy elhozza számára az emberhez méltó életet is.

Az utolsó sorban a naivnak ható kérdés („Jó Teremtóm, tudsz-e valamit ró
luk?”) tulajdonképpen enyhe hangú számonkérés, talán jó szándékú figyelmez
tetésnek is lehet nevezni akár: figyelj már rájuk, ránk, te Isten, és tedd jóvá, 
hogy olyan sanyarú életet rendeltél sorsul!

Ha a szöveg elolvasása után nézzük a vers címét, akár halkan magunkban 
mondott monológként is felfogható Bözödi alkotása. Amit régóta mondanak, 
mondunk, abban reménykedve, hogy egyszer majd az is meghallja, aki mintha 
semmit sem tudna rólunk, mert „itt is emberek élnek”, és „az özönvíz óta” nem 
volt itt még béke...

Lecsupaszított, ezért erós érzelmi töltetet hordozó mondatai bizonyára helyet 
kapnának azon a nagy falon, amelyre a magyarul írt legszebb gondolatokat, leg- 
igazabb mondatokat írnák — ha lenne már ilyen hely.

Bözödi György

Otthon így s z oktam sz ólni
Jó Teremtóm, tudod-e, hogy itt vannak a kövek, 
itt vannak a füvek, erdó'k, egy külön kis világ 
egészen itt van a hegyek karimája között?
Tudod-e, hogy itt még nem volt az özönvíz óta 
új olajág, mely a békét hirdette volna, tudod-e, 
hogy emberi láva ég, tüzel mindenütt körülötte? 
Tudod-e, vagy csak megfeledkeztél róla, hogy itt is 
úgy énekelnek egész nap a madarak, mint a földnek 
többi sok részén, s téged dicsérnek?
Tudod-e, hogy a rigó tele-szájjal kiáltja a reggelt, 
s a csalogány a hold útját kíséri zenével?
Tudod-e, hogy a patakok is oly szépek itt, hogy 
párjukat keresni kellene akárhol, s hangjuk 
milyen erdei vad szimfóniát játszik?
Tudod-e, hogy itt a virágok tarkábbak, mint 
máshol a lélek, a földnek, fának, bogárnak is 
szava van és beszél és sír és kacag, ám de hogyan 
hallanák hangját, ha innen a segélykiáltás sem 
hallatszik messze?
Tudod-e, hogy itt is emberek élnek,
kik annyit dolgoznak, hogy a lelkük szakad meg belé,
életük örökös kínlódás, s fájdalmak sortüze
oltja ki mécsük? Tudod-e, hogy tehozzád fordulnak,
tóled várják sorsuk jobbra fordulását?
Jó Teremtóm, tudsz-e valamit róluk?
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Bertha Zoltán

S z ilágyi Domokos:
Tengerparti lakodalom

Az árva fiú, a fényesen kényes szellem, ahogy Nagy László siratta: ki társunk 
volt a bajban, aki vitézmihályos verslábakon, fából faragott királyfi-tagokkal 
táncolt az életnek — immár utolsó verseit hagyja ránk örökül. Mert most o ju
tott át az Óceánon, a végső' túlpartra, s nem szólongatja többé Bartókot: „Hova 
vetemedtél / hova vetemedtél / szivárvány havasról / szivárvány havasról” . S új 
értelmét fedte fel ím a végtelen, mely minden megalkuvó véges leleplezésére 
szólíttatott utoljára elo. Szilágyi Domokos hátrahagyott műveiben még egyszer 
nagyot lélegzik a lét, még egyszer görcsbe rándul a lélek, rándítva minket is, 
végüzenetre figyelő, szorongó éberségre kárhoztatván.

És üzen a teljesség, a létezés univerzuma, mint Szilágyi Domokos egész köl
tészetében. Hiszen a költő folytonosan úgy érzékeli a mindenséget, hogy szinte 
testével is megszenvedi a világnyi kínokat, magán viselve roppant terheket, bir
kózva égető sebek roncsoló gyötrelmeivel. Övé a kozmosz és Európa, nemzeti, 
társadalmi és történelmi múlt és jelen, idő és tér határtalan négydimenziós 
szférája. S már nemcsak benne él és vele rezdül és rendül a világ mozzanatnyi 
vagy apokaliptikus változásaival, hanem o maga lesz a világ, mesebeli - 
varázsosan válik a világgá (,Vagy tán Európa voltam én magam”) , ekként őrajta 
csonkít a sors minden ütésével, őt sebzik a volt századok és a közelmúlt minden 
háborúi, kegyetlenségei, fájdalmas ember- és értékpusztításai. Költőd egyénisé
gének, alkatának lényegéhez tartozik ez a mindennemű lelki fogékonyság, ez az 
intuitív érzékenység, az a bizonyos egyetemes lírai részvét vagy metafizikai vi
lágélmény, amely a romantikus Vörösmartyban növekedett oly hatalmassá. Eb
ből az expanzív tudatmozgásból és nyíltságból fakad, meg a babitsi feltétlen 
műveltségeszmény megvalósításából, hogy Szilágyi Domokos hallatlan erős át
éléssel egyként szólalhatott meg virágénekek és archaikus szövegek, népkölté
szeti és avantgarde kifejezésformák nyelvén-hangján. Ebből, hogy legnagyobb 
parataktikus szerkesztésű, monumentális költeményeinek elemei elioti, Ezra 
Pound-i módon súlyosító idézetek, képek, hangulatok az ezer arcú örök kultúra 
kincséből. De a polifón valóságélményben kemény szemléleti egység rejtőzik, 
mely biztosítja ezek sajáttá forrósítását, egyénivé izzítását. A szerkezet lendüle
te, sodrása, az asszociációsorozatok szimfonikus együtt-zengése, s a konkrétság 
elementáris érzékletességével ható általános gondolatiság nyűgöz le, ha a képies 
versbeszéd kevéssé jut is szerephez.

A világba hatoló, rendkívüli beleérző képesség feszíti a Tengerparti lakoda
lom-kötet (1978) líráját is. S benne a játéknak is ez az elsődleges jelentése. A 
mássá levés, az átlényegülés őseredeti igénye feszül föl, amikor hív a költő: „Hát 
játsszunk ismét Európát” (Játékok I) . Egy européer szellemiség megnyilatko
zása ez, véresen komoly tartalmakat sejtetve, játéka ettől lesz olyannyira külö
nös, összetett és felkavaró. Mert aki „Poklot s mennyet”, „a Nap meg a Hold / 
ragyogását”, s „e megunt / golyóbison éteri álmot” játszik. (Játékok II), ott nyo
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ma sincs vidám, belefeledkező könnyedségnek. Legfeljebb a kábító, nyugtató re
ményt sóvárgó lélek felülemelkedési vágyának, hogy a nyomasztó léttörvénye
ket játékká színezze át, fokozza le. A világegészet átfogó-átérző elmének mégis 
szüksége van a feloldó derűre is, a játéknak József Attila-i követelménnyel való 
érvényt keresés Weöres Sándor-i kedélyére, humorára (Változatok egy képzelet
beli Weöres-versre, Xéniák). Az egzisztenciális, univerzális világerő'k felismerése, 
a létigazságok katartikusan tisztító egyensúlyba és összhangba emelése azon
ban még a legvidítóbb rím- és ritmusvariációk, legüdítőbb szó- és gondolatjáté
kok, legfényesebben sugárzó verstechnikai bravúrok, ötletek pillanatainak han
gulati tónusát is elmélyíti. A Naptár versei a természet időtlen-folyamatos álla
potváltakozásait észlelik, mindig a legtávlatosabb összefüggések: a jövő, a törté
nelem, a születés és elmúlás képzeteit vibráltatva borzongatón a szemléleti kép
ben, de már a nagy emberi harcok, életviadalok utáni viszonylagos megnyugo- 
dottsággal. S szüntelen a belső magatartásra és külső körülményeire, a télben 
„talp alatt csikorgó, / földi transzcendenciákéra figyelve, szólván: „Hát bújjunk 
össze bent, és / várjuk, míg az egész teremtés / nyakunkba szakad” (Január).

Egyszerre feszült, drámai és filozofikus, ontológiai övezeteket meghódító líra a 
Szilágyi Domokosé. Szikrázva ütköző és egymást lendítő gondolatok, ajzott szen
vedélyességgel kiküzdött bölcseleti állítások, kivételesen intenzív érzelmi és tu
dati hatású létfelmérő sugallatok telítik. Forró metafizikai tudásvágy és megis
merő akarat hevíti, élet és halál, véges és végtelen viszonylatait kötelező etikai 
parancsokkal feltöltő értelmezése, az emberi, művészi, szerelmi, társadalmi hely
zet dinamikájának és lehetőségeinek kutatása, az értelem-, cél- és okkeresés 
kényszerítő lelki-intellektuális küzdelme. A kérdések érzelmi válaszait pedig evi
lági evidenciákban, vívódó-teremtő ember-hitben, a legmagasabb rendű erkölcsi 
példákban találja meg a költő. Régebben tomboló erővel, „vijjogással fölkavart” 
(Szakolczay Lajos) , sokkoló, disszonáns effektusoktól lüktető versekben szárnyalt 
a repülés birodalmában, vizionálta az ezerszer átvérző, újabb ellentétekre hasadt, 
közös égbolt alatti huszadik századot. A halált történelmi és emberiség-méretű, 
kultúrtörténeti, mitológiai dimenziókkal tágított látomásokban vetítette elénk, 
egyetemes veszteségekben ismerte ki. Most azonban, szembesülvén az elmúlás 
egyéni arcával, megérintve a halálközelség levegőjétől, hangja szubjektivebb, val- 
lomásosabb, bensőségesebb lett. Érzelmei lágyabbak, kisebb hőfokúak, csende
sebb folyásúak, töprengései rezignáltabbak, a megfáradás bizonyítékait hordozó- 
ak már. Megrendítő, az Öregek könyvének halk illúziótlanságát, az életösztön ra
gaszkodását és a bölcselő beletörődést idéző ez a hangulat:

Körülvettenek engem a világ dolgai, 
és nincs erő közülük kiszabadítani.
Talán nem is akarnám. Tán így rendjénvaló.
Halál elől ne meneküljön, azki meghaló.

(Circumdederunt)
És már szaporodnak az elkerülhetetlen kérdések is, a „miért”-ek és a „med- 

dig”-ek, a félelem és a bizonytalanságérzet borzongásai, az emlékezet és a szám
vető, filozofikusan helyzetmeghatározó tudat ösztönzései, hogy az életlázat kö
vető lecsillapodásban végül a megpihenés bizonyossága hatalmasodjék föl: „Mire 
várok? / Valószínűleg a halálra”, „Mert nagyon elég volt”, s „Egy gyógyszer a föld
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I annak, ki tántorog a létben, I mert sose szült és sosem ölt” (1974). De még vé
gig kell járni az utat, a tényleges és a gondolkodói utat egyaránt, hiszen mind
kettő az élettel azonos. „Elzártam magam elé! az utolsó utat, I a csillagokon tú
lit” (Életre) — mondja a költő, de mivel szemhatára a totális létezésre tágul, s az 
ellentéteket is átíveli: szűkös lezártsággal nem érheti be, föl-föltör belőle a ké
tely, a nyugtalanul faggató megelégedetlenség, ahogy az emberi szellem örök 
morálja kívánja: „Bejártam a bejárhatót, I s tudni szeretném, mi van ott, I ott, a 
bejárhatón túl”, mert „csak nem tudod, csak nem tudod, I hogy mi van ott, hogy 
mi van ott, I miután a bejárhatót I bejártad a határig” (Zsoltár, vigasztalan).

Ez a fogalmi általánosság, eszmei elvontság, az igazi egyetemességet ost
romló líra erőit mozgósítva, kavargó érzelmi mélységek és affektív tartalmak 
szűrőjén kristályosodik ki. Az érzelmi realitások alapja, a lélek őszinte teljes
sége hitelesíti az értelmi szférában megnyilatkozó, de logikailag nehezen átvilá
gítható elemeket is. Emóció és intellektus sokrétűségéből következnek a stílus
töréseknek ható hangnemváltások, groteszk-ironikus csavarások is, amelyek 
olyan szintézis régióiba magasodnak, ahol szinte eltűnni látszanak a megszo
kott stílusszabályok. S bár egyre kevesbednek, még gazdagon érvényesülnek 
egy-egy versben az alakváltás és szerepjátszás sziporkázásai, az asszociációs vil
lódzások, a perspektíva- és síkváltások. S a képi világ modulációi is, a képfej
lesztés és képzetdúsítás módozatai, a metaforizálás és stilizálás változatai. E 
stilizálás azonnal túllépi a konkrét lírai szituáció képeit, hogy szimbolikus jelle
gével simuljon az általános érvényű gondolatokhoz. A Fények az éjszakában a 
sötétség és a fény, az éj és a nappal vizuális benyomásának jelképiségét kozmi
kus törvények arányaival egyesíti. A felfokozott költői én, a nembeli ember
művész szemszögéből, akinek képzeletét sorvasztja a nappal, s ezért az éji csil
lagok világosságába réved, s aki a „nagy Idő”’ állandó körforgásában maga az 
örök jelenlét és jelen idő.

„Valami ősi borzalom” számára minden éj, de a történelem is mindegyre un
dort, kiábrándulást kelt benne. Lehetne-e másként, amikor a nemzeti és az 
egyetemes múlt óriásainak pusztulása tolul újra és újra föl az emlékezés fájdal
mas folyamán? Az, hogy az „ünnep” után Vörösmartynak, a vigasz és remény 
nélküli, lélek- és idegölő bujdosásban, a téboly árnyaival viaskodva így kell tépe- 
lődnie: „Más nemzet írói vénségükre megnyugosznak babérjaikon, I nekünk 
nyugalomra még szalmazsák sem jut” (Apokrif Vörösmarty-kézirat 1850-ből) . És 
hiába, hogy „Európa látta” a dicsőséges napokat, „aztán mást nem is tett: I le
hajtotta fejét”; nézte, hogyan bukik el a szabadság „reménytelen szerelmese”, 
PetóTi. Akinek megidézése iszonyú keserűséget szakaszt fel Szilágyi Domokos
ból. Mert létezik-e szörnyűbb pillanat, midőn a kor legjobbika végpercében azért 
küzd, hogy a „ravasz, alattomos, irigy” sors küldötte, a halál legalább ne orvul: 
szemből sújtsa le (Héjjasfalva felé, Szemből, Halál)?

De éppily megrázó az alkotás, a szó erkölcse mellett a végsőikig kitartó Rad
nóti nyomorúsága (Törpe ecloga) . Ő is a viselkedés, a kultúra humánumának 
határozott etikai imperatívuszát közvetíti, s a sor folytatódik: a Bolyaiakkal, 
akikben egyként lobog a zseni és a morál: „hogy kell, hogy lehet I itt is”, Vásár
helyen (Két Ovidius), Sylvester Jánossal, „pengő, zsongó magyari Zsoltárjával 
(Dávid unokája) , vagy Mozart tisztító zenéjével, mely ráébreszt: „csak a küzde
lem I súrolhat le az emberről némi mocskot” (Hosszú délután) .



3 ’L

Szilágyi Domokos művészet- és történelemélményból fakadó versei puritán tisz
taságú, éles csengésű kifejezéssel — s csak az Apokrif Vörösmarty-kézirat... eseté
ben a régebbi montázs-technika zaklatottságával — vallják ki elemi igazságaikat. 
Az utolsó alkotások talán legjelentősebbikében, a Tengerparti lakodalomban azon
ban látomásossá fokozódik a szemlélet, rendkívül sűrített, Nagy László Menyegző
jével rokon imaginárius töménységű művet hozva létre. Filozófiai mélység, mitikus 
természetű emberiségtörténeti látásmód, szuggesztív vizionárius összefoglaló ké
pesség szintetizálódik ebben a tartalmilag monumentális mindenségkölteményben. 
A fergeteges táncú, tengerrel azonosuló menyasszonyban a női, ősanyai princípium 
és a biológiai őselem valahai egysége sejlik föl, amely a virradó történelmi világfo
lyamat sodrán, a tenger-asszony kiapadásával, valami visszafordíthatatlan egyen
súly-megbomlással töredezik szét. De a kialakult emberi-egzisztenciális védtelen- 
ségben, bár bizonytalanul, mégis — a Menyegző hitvállalásával együtt — egy újfaj
ta teremtés lehetőségét sugallja a vers.

így, milliónyi színben égő fénysugárral bevilágítván a létezés titkos zugait, 
Szilágyi Domokos költészete, az erdélyi és az egyetemes magyar poézis nagy
szerű fejezete, néhány újabb kiemelkedő alkotással, lezárult. De szabadulni a 
költő az élettől már nem tud, szava — a Kamasz angyalé — az életé lett:

S a föld fölül s a föld alól 
vissza a földre — ez a próba!
Végignézni az emberi 
történetet, eme karóba 
húzottat, s mégis itt maradni 
és megmaradni, mert hiszen 
olyan ólomsúlyos az élet.
És nem könnyű meghalni sem.

Kiadványaink
2016-ban m egjelent
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Anyanyelvűnk épségéért

Málnási Ferenc

Erdélyi anyanyelvoktatás — 
irodalmunk tükrében 

XXXVII.
Anyanyelvoktatásunk 1989 után (IV.)

Nem z eti kö z össégűnk oktatásáért, anyanyelvi oktatásunkért

1992 óta Asztalos Ferenc, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség parla
menti képviselője, azóta a Képviselőház Oktatási, kutatási, ifjúsági és sport bi
zottságának alelnöke, összefoglaló cikkét idézzük (Közoktatás, 2008. december) , 
amely arra a szinte sziszifuszi küzdelemre, eseményeire világít rá, amelyet Ro
mánia Parlamentjében az RMDSZ képviselőinek meg kellett vívniuk nemzeti 
közösségünk oktatásáért, anyanyelvi oktatásunkért. Megteremtették a műkö
déshez szükséges jogi kereteket, a közösségünk elvárásainak megfelelően kiépí
tették oktatásunk intézményes keretét. Ennek a küzdelemnek az eredménye
ként működnek ma önálló vagy tagozatos magyar középiskoláink:

Arad megyében: Aradon: Csiky Gergely Iskolacsoport
Beszterce-Naszód megyében: Besztercén: Andrei Mureşanu Főgimnázium
Bihar megyében: Érmihályfalván: Mezőgazdasági Iskolaközpont
Margittán: Octavian Goga Főgimnázium
Nagyszalontán: Arany János Főgimnázium
Nagyváradon: Ady Endre Líceum
Partenie Cosma Közgazdasági Kollégium
Mihai Eminescu Főgimnázium
Lorántffy Zsuzsánna Református Gimnázium
Művészeti Líceum
Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum
Iosif Vulcan Tanítóképző
Székelyhídon: Petőfi Sándor Elméleti Líceum
Brassó megyében: Brassóban: Áprily Lajos Főgimnázium
Remus Răduleţ Szakkollégium
Kőhalmon: St. O. Iosif Ipari Iskolacsoport
Négyfaluban: Zajzoni Rab István Középiskola
Fehér megyében: Gyulafehérváron: Gróf Majláth Gusztáv Károly
Római Katolikus Líceum
Nagyenyeden: Bethlen Gábor Nemzeti Kollégium
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Hargita megyében: Balánbányán: Liviu Rebreanu Szakközépiskola
Csíkdánfalván: Petőfi Sándor Iskolaközpont
Csíkszentmártonban: Tivai Nagy Imre Középiskola
Csíkszeredában: Joannes Kájoni Közgazdasági Szakközépiskola
Kós Károly Építőipari Szakközépiskola
Márton Áron Gimnázium
Nagy István Művészeti Líceum
Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium
Székely Károly Szakközépiskola
Venczel József Iskolaközpont
Gyergyóalfalun: Sövér Elek Iskolaközpont
Gyergyóditrón: Puskás Tivadar Iskolaközpont
Gyergyószentmiklóson: Batthány Ignác Szakközépiskola
Gépipari Iskolaközpont
Salamon Ernő Gimnázum
Gyimesfelsólokon: Árpádházi Szent Erzsébet Római Katolikus Gimnázium 
Korondon: Középiskola
Maroshévizen: Kemény János Elméleti Líceum 
Székelykeresztúron: Orbán Balázs Gimnázum 
Berde Mózes Teológiai Líceum 
Zeyk Domokos Iskolaközpont
Székelyudvarhelyen: Backamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium
Kós Károly Szakközépiskola
Bányai János Szakközépiskola
Benedek Elek Tanítóképző
Eötvös József Mezőgazdasági Szakközépiskola
Tamási Áron Gimnázum
Szentegyházán: Gábor Áron Iskolaközpont
Zetelakán: Dr. P. Boros Fortunát Elméleti Középiskola
Hunyad megyében: Déván: Téglás Gábor Iskolaközpont
Kolozs megyében: Bánffyhunyadon: Octavian Goga Elméleti Líceum
Désen: Andrei Mureşanu Nemzeti Kollégium
Kolozsváron: Apáczai Csere János Elméleti Líceum
Báthori István Elméleti Líceum
Brassai Sámuel Elméleti Líceum
János Zsigmond Unitárius Kollégium
Onisifor Ghibu Elméleti Líceum
Pázmány Péter Római Katolikus Gimnázium
Református Kollégium
Sigismund Toduţă Zenelíceum
Szamosújváron: Petru Maior Elméleti Líceum
Tordán: Mihai Viteazul Főgimnázium
2008-tól: Jósika Miklós Elméleti Líceum
Kovászna megyében: Baróton: Baróti Szabó Dávid Iskolacsoport
Kézdivásárhelyen: Apor Péter Szakközépiskola
Bod Péter Tanítóképző
Gábor Áron Műszaki Oktatási Központ
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Református Kollégium
Kovásznán: Körösi Csorna Sándor Iskolaközpont
Sepsiszentgyörgyön: Gámán János Mezőgazdasági Iskola
Kereskedelmi és Közigazgatási Szakközépiskola
Kós Károly Iskolaközpont
Mikes Kelemen Főgimnázium
Plugor Sándor Művészeti Líceum
Puskás Tivadar Szakközépiskola
Református Kollégium
Székely Mikó Kollégium
Máramaros megyében: Máramarosszigeten: Leőwey Klára Líceum 
Nagybányán: Németh László Elméleti Líceum
Maros megyében: Dicsőszentmártonban: Andrei Bârseanu Elméleti Líceum
Erdőszentgyörgyön: Szent György Iskolaközpont
Marosludason: Ipari Iskolaközpont
Marosvásárhelyen: Avram Iancu Ipari Iskolaközpont
Bolyai Farkas Elméleti Líceum
Constantin Brâncuşi Iskolaközpont
Egyesülés Nemzeti Kollégium
Elektromaros Iskolaközpont
Emil A. Dandea Iskolaközpont
Gh. Şincai Iskolaközpont
Ion Vlasiu Iskolaközpont
Mihai Eminescu Pedagógiai Líceum
Művészeti Líceum
Református Kollégium
Szász Adalbert Sportlíceum
Traian Vuia Iskolaközpont
Nyárádszeredán: Bocskai Iskolaközpont
Segesváron: Mircea Eliade Főgimnázum
Szászrégenben: Lucian Blaga Iskolaközpont
Petru Maior Iskolaközpont
Szovátán: Domokos Kázmér Iskolacsoport
Szatmár megyében: Nagykárolyban: Elméleti Líceum
Kalazanci Szent József Római Katolikus
Teológiai Iskola
Iuliu Maniu Ipari Szakközépiskola 
Mezőgazdasági Iskolacsoport
Szatmárnémetin: Aurel Popp Zene- és Képzőművészeti Líceum
Gh. Dragos Közgazdasági Iskolaközpont
Hám János Római Katolikus Iskolaközpont
Kölcsey Ferenc Főgimnázium
Ioan Slavici Nemzeti Kollégium
Traian Vuia Iskolaközpont
Tasnádon: Iskolaközpont
Szeben megyében: Szászmedgyesen: Nemzeti Gázipari Iskola 
Nagyszebenben: Octavian Goga Nemzeti Kollégium
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Szilágy megyében: Sarmaságon: Ipari Iskolacsoport 
Szilágycsehen: Gheorghe Pop de Băşeşti Iskolacsoport 
Szilágykrasznán: Cerey-Goga Iskolacsoport 
Szilágysomlyón: Simion Bărnuţiu Főgimnázium 
Iuliu Maniu Technikai Kollégium 
loan Ossian Iskolacsoport
Temes egyében: Temesváron: Bartók Béla Elméleti Líceum 
Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum 
Bukarestben: Ady Endre Elméleti Líceum

(Maturandusok 2007. Erdélyi magyar ballagok XIII. évkönyve.
Tinivár Kiadó, Kolozsvár. 2007.)

Impozáns névsor — 127 intézmény, anyanyelvoktatásunk fellegvárai, amely
ben nemzeti közösségünk ifjai felkészülhetnek az életre, ahova Ady Endre sza
vaival üzenhetnek: „Én iskolám, köszönöm most neked, / Hogy az eljött élet
csaták között / Volt mindig hozzám víg üzeneted.”

De térjünk vissza Asztalos Ferenc képviselő cikkéhez, amelyben a magyar 
középiskoláinkért folytatott küzdelem mellé sorolja azt a tényt, is, hogy jelen va
gyunk az Oktatási Minisztérumban, a megyei tanfelügyelőségeken, sok intézmé
nyünket magyar nemzetiségű pedagógus vezeti... Politikai egyeztetések sora 
kellett ahhoz, hogy érettségiző diákjaink a tételeket román társaikkal ez időben 
anyanyelvükön kapják meg, hogy pedagógusainknak joga legyen anyanyelven 
megírni hiányzó tankönyveinket. Politikai küzdelem kellett ahhoz is, hogy ma a 
csángó gyermekeink intézményes keretek között, órarendbe iktatva, a román 
Oktatásügyi Minisztérium által fizetett pedagógusok segítségével tanulhassák 
anyanyelvünket.Trianon óta végre most erkölcsi és anyagi érelemben rehabili
tálták a magyar nyelvű I-IV. osztályban dolgozó tanítóinkat, akik eddig hetente 
a tanári normán — 18 óra — felül dolgoztak, ingyen. (A tervezetet 2006 októbe
rében iktatták, 2007 júniusában fogadták el, nem munkaügyi kérdésként viszo
nyultak a tervezethez, hanem „magyar üggyé” hangolták!) Hasonlóan hosszú 
volt a Nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem akkreditálása is, hol az egye
tem megnevezését kifogásolták, elfogadhatatlannak tartották, hogy csak ma
gyar nyelven működjék, megkérdőjelezték a kormány által kidolgozott törvény
tervezet hitelességét, a tervezet minisztérium általi kidolgozását és a Parlament 
elé terjesztését az RMDSZ elvtelen politikai nyomásgyakorlásának tulajdo
nították. Politikai ellenfeleink mindig megtalálták annak a módját, hogy a kér
désnek etnikai jelleget tulajdonítsanak... Kértük, hogy a jelenleg érvényben levő 
Oktatási törvény „kisebbségi nyelvű oktatás” fejezetéből mentsék át a készülő 
újba az összes, számunkra jónak minősített paragrafus szövegét, s nem szeret
nénk viszontlátni a jelenleg érvényes törvény paragrafusaiból azokat, amelyek 
bármilyen formában is korlátozzák a magyar nyelvű oktatás intézmény
rendszerét vagy ennek az oktatásnak a részeseit. Igényeltük egy új, felekezeti 
oktatás létrehozását, működését és finanszírozását szabályozó fejezet beiktatá
sát az új tervezet szerkezetébe. Telt-múlt az idő, a minisztérium „szorgalmasan” 
dolgozott, végre kézhez kaptuk a törvénytervezet szövegét, ám „írásban megfo
galmazott” elvárásainkról „megfeledkeztek” . A felekezeti oktatásra vonatkozó
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fejezetet elintézték semmitmondó, félreértelmezhető paragrafus beiktatásával. 
A román nyelv oktatására vonatkozó előírásokat változatlan formában, a jelen
legi törvényből átmásolták az új tervezet szövegébe, nem volt utalás nemzeti 
történelmünk, hagyományaink tantárgyként tanításának a lehetőségeire, nem 
rögzítették fiataljaink azon jogát, hogy anyanyelven felvételizhetnek, nem pon
tosították a minisztérium azon kötelességét, hogy a pedagógusainknak biztosí
tani kell az anyanyelvű továbbképzést, szemérmesen hallgattak arról, hogy a 
kisebbségi nyelven működő tanintézmények vezetői a kisebbségi szakemberek 
sorából kell kikerüljenek! Újabb egyeztetés, újabb veszekedés és további vára
kozás! Ezzel párhuzamosan zajlott az oktatási, jogi és emberjogi bizottságokban 
a 78 paragrafusból álló Kisebbségi törvény vitája. A hihetetlenül éles és ma
gyarellenes szópárbajok ellenére szép lassan araszolgattunk előre, érvényesíteni 
tudtuk a kisebbségi oktatásra vonatkozó összes elképzeléseinket. A megszava
zott cikkelyek értelmében közösségünknek joga van oktatási intézmények létre
hozására, működtetésére az oktatás minden szintjén, formájában, illetve típu
sában az állami, a magán- és a felekezeti oktatás területén egyaránt, az I. osz
tálytól a XII-ig, a román nyelvet a magyar gyermekek számára készített tanter
vek és tankönyvek alapján kell tanítani, illetve tanulni. A felsőoktatásra vonat
kozó paragrafus értelmében joguk van az önálló magyar nyelvű állami egyetem 
létrehozására és működtetésére...

Aztán, a bizottság a kvórum hiánya miatt már egy éve működésképtelen. Az 
ok: a készülő Közoktatási törvény volt! Rájöttek, hogy amennyiben a Parlament 
elfogadja a Kisebbségi törvényt, és ennek az oktatási fejezete tartalmazza 
mindazokat a számunkra pozitív előírásokat, akkor a Közoktatási törvény ki
dolgozásánál, illetve parlamenti vitájánál hivatkozási alapot teremtettek volna 
számunkra! A Közoktatási törvény kisebbségi oktatást szabályozó fejezete nem 
lehet rosszabb a Kisebbségi törvény oktatási fejezeténél!

A közoktatásügyi miniszter lemondott, javaslata lekerült napirendről. A ro
mán elnök a parlamenti pártokat egy Országos oktatási paktum kidolgozására, 
aláírására szólította fel. A nyolc pontot tartalmazó egyezmény megszületett, a 
szöveg kidolgozásában az RMDSZ is részt vett, s az eljövendő oktatási stratégia 
alapján kell majd az új kormánynak kidolgoznia egy országos oktatási straté
giát, a Parlamentnek elfogadni az új Közoktatási, illetve az új Felsőoktatási tör
vényeket... Visszatértünk oda, ahonnan két évvel ezelőtt elindultunk! — zárja 
cikkét Asztalos Ferenc A krónikás mit fűzhetne hozzá? Visszatértünk a még ko
rábbi, központosított rendelkezések korába, amikor németesíteni próbálták ok
tatásunkat, majd a két világháború között újabb, anyanyelvoktatásunk egész 
rendszerét lehetetlenné tevő törvények, rendelkezések között kellett fenntar
tanunk magunkat, oktatásunkat, majd az államosítás, a homogenizálás kor
szakában, az „aranykorszakban” már-már nem is beszélhettünk anyanyelvokta
tásról...

Ferencz Csaba-Levente újságíró Egy miniszter pályafutása (Krónika, 2009. 
augusztusa 20.) című cikke is ide kívánkozik. „A miniszter úr vagy hölgy valójá
ban már az N-edik tárcavezető. Nem árt, ha konyít a tanügyhöz, de ez nem ki
záró kritérium... Az is lehet, véletlenül kerül ebbe a pozícióba. Kezdetben nagy 
tamtammal beharangozza a saját oktatási reformját. Tipikusan a következőkből 
áll: 1. Az összes korábbi miniszter tévúton járt, tönkretette az oktatást, csak ÉN
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tudom megoldani a tanügy minden kérdését — ecseteli elcsukló hangon az első 
sajtótájékoztatón. 2. Fogadkozik, mi leszünk a világelsők e téren... 3. Ezért ki
rúgjuk a régi rezsim összes emberét, és jönnek a mi szakértőink; hozzá- 
adunk/elveszünk egy-egy évet az elemi/gimnáziumi/középiskolai/mesteri tanul
mányi évekből; kidobunk/beteszünk pár tantárgyat; létrehozzuk/átalakít- 
juk/megszüntetjük a ciklusokat lezáró vizsgák rendszerét; megoldjuk az oktatók 
bérezését; felújítjuk az iskolaépületeket stb. Aztán benyújtja a világmegváltó 
törvényt, amelyet a pártok darabokra tépnek szét, toldoznak, foltoznak... A 
„szakértők” nagy része inkompetens, kirobban holmi diplomabotrány... a felső
oktatásban, ráadásul a záróvizsgák előtt a szokásos tanársztrájkot jelentik be a 
szakszervezetek újabb 50 %-os fizetésemelést követelve, pénz pedig persze 
nincs. A miniszter kimegy terepre. Megdöbbenve látja, hogy a legjellemzőbb a 
régi, düledező épületben működő falusi iskola, ahol télen fűtetlen termekbe 
mennek be a helyettesítő tanár unalmas óráira a nem létező iskolai busz miatt 
kilométereket gyalogló gyerekek. Jelentős hányaduk el sem jut az érettségi kö
zelébe. A kikészült minisztert végül kidobják a kormányból... és jöhet az N+l- 
edik miniszter, aki nagy tamtammal beharangozza a saját oktatási reformját.” 

2010-ben várjuk az új, beígért, s talán nemzeti közösségünk számára ked
vező Oktatási törvényt!

Kiadványaink
2019-ben m egjelent



38

Mú zsa és lant

Demeter Attila 

A s z abadság árnyéka
Ha valaki korlátlanul szabad, 
egy szót se szóljon erről senkinek, 
mert lelke mélyén ott szundít a rab, 
és büszke lényét ott kísérti meg, 
ahol a vágy s a Mkemény való, 
mint ősellenség, egymásnak feszül, 
eszméket gyárt, tévhiteket ápol, 
és magányában sincs már egyedül.

Leltár
Lassan már semmink sem marad, 
a reményt is zálogba adtuk, 
lelkünk nagy jégheggyé dagad, 
s támolygunk némán, mint a vak tyúk.

Üres a könyvtár és hideg: 
nem kell már sűrűn jegyzetelni.
Guruk és korcsos divatok 
diktálják bőszen, mi a trendi.

Új időt élnek a szavak, 
s a bennfentesek egyre jönnek: 
éhes, pénzszagra nyomulók, 
farizeusok, önjelöltek.

Jövőt áruló celebek 
beszélnek jogról és erényről, 
élősködők hada csipeget 
egy titkos, távoli tenyérből.
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Kozma László

Erdélyi szonettek (VI.)

Csúcsa
(Ady Endre)

Hallgatta a vonatok zaját, 
Dübörögve a harctérre mentek. 
Ismerte a rímek sóhaját 
S végzetét a csattogó ütemnek.

Vágtattak eltévedt lovasok —
Tán a sorsunk végleg utat vesztett?
A régi seb szüntelen sajog,
Tépett szívünk még egymásra lelhet?

A hegyek fölött kuruc nóta zeng,
Az alkonyfelhok kialvó tüzek — 
Meglelhetjük-e hitünk csillagát?

Vagy elborítják futó fellegek,
A reménycsillag hasztalan remeg, 
S a pusztán egyre no a némaság.

Bánffy Miklós
Gyertyaláng az ódon palotában 
Kigyúl, ha eljo az alkonyat. 
Tovább lobog a könyvtárszobában, 
Megvilágít régi arcokat.

Felcsendül az elmúlt bál zenéje, 
Hallgatják a gáláns bókokat,
És pirulva elfordulnak félre,
Vetve kacér pillantásokat,

Legyezőjük simítják a hölgyek, 
Indul a tánc, elegáns és könnyed, 
Szívükben a vérük zakatol.

És ő némán lapozgat a Könyvben, 
Egyetlen szót ír az éji csöndben, 
Egyetlen szót: Megszámláltatol.
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Nagybánya
Bányai táj. A színek és a formák,
A tiszta zöld, s az égő komplementer, 
A teljességet ami visszahozná,
Mi kiegészít, vajon hogy veszett el?

Átkelhetsz-e a félbetörött hídon?
S ha szomszédodtól el egy határ választ? 
A kéklő hegyek, egy-egy üde színfolt,
Tán tilos már, hogy befedjék a vásznat.

Mi tied volt, túl van a határon, 
A művészet, az egységes álom. 
Alattad zúg a történelem árja,

S visszanéznek a hegyeid fájón, 
És örvényben forog a hullámon 
A gyökerestől kifordított szálfa.

Temesvár
Temes vára. Csöndben fut a Béga,
És mesél a parkok suhogása. 
Bíborosan fölizzik az égalj,
Gyúl az alkony kettős koronája.

Zsigmond, magyar király és a császár, 
S Dózsa György, a szegények királya. 
Piros rózsa fut a trón lábánál, 
Megcsendül a harangok imája.

Puskatűz. A Taps-tér visszhangozza, 
Felizzik szemben a Dózsa trónja,
A Diktátor sápad a palotában.

S míg a park a virágait ontja, 
Emléküket szelíden befonja,
Kik elvesztek egykor a Baragánban.



41

Antal Imre
A hegyekre nagy havak szakadnak, 
Csupa jégvirág a téli ablak.
De pirosan feldalol a vászon, 
Menyasszonytánc a tündöklő álom.

Gyertya lobog, ragyogó szövétnek, 
Fázó lelkek a templomhoz érnek. 
Felragyog a templomnak oltára, 
Fölizzik a forradalom lángja.

Akik szebbet és jobbat akarnak, 
Kiáltásban az igeszó hallgat,
S igeszóban a jövőt kimondják.

Téli éjben piros gyertyalángok, 
Hegyoldalon fényes napsugár-folt, 
— Bízzatok, mert tietek az ország.

Tinódi Sebestyén
Énekében a hősök koszorúja,
Eggyé vált a szétszaggatott ország.
A ledőlt tornyok magasodnak újra, 
Életükkel ahogy egybefogják.

A végvári harc ezer vértanúja 
Összegyűlik hófehér seregnek. 
Húrjába kap, majd lágyan siklik ujja, 
Ritmusában összeforr a nemzet.

De a harcuk nincsen bevégezve. 
Rajtad múlik, győzhet-e az eszme, 
Mert az idő mindig új tavaszt hoz.

Megindul a patak csergedezve,
Illatos szél csap a fenyvesekre, 
Játszik rajtuk Tinódi, a Lantos.
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Arad
Az emlékmű a harcuk folytatója. 
Diadalmas koszorút emel.
Megalázva, tagadva, bemocskolva 
Hősi hírük mégsem múlhat el.

Mert nagy hírük az Ébredő Szabadság, 
Érte hozott Élet-áldozat.
Kik magukat egészen odaadják, 
Hitünk őrzi a Harcosokat.

És az arcuk kemény bronzba vésve, 
Élteti egy nemzet szívverése,
A halálban immár halhatatlan.

Hős induló a nevük zenéje,
Győzhessen a forradalmuk végre, 
Elnémult és ünnepi szavakban.

Nagyvárad
Nagyvárad, a Pece-parti Párizs, 
A fekete sas szárnyat hol kibont. 
Verset visz a hullámloccsanás is, 
A költnkard még éles és kivont.

A sarokban megvan még az asztal, 
Hol beszélgetett Juhász és Ady.
S a deszkákon fölzeng a magyar dal, 
Ugye, Gyulánk, lehet még hallani?

Négysorosát írja Horváth Imre, 
Sorsot tömör sorokba sűrítve,
S Pannoniust búcsúztatja Várad.

És hallod még mennydörögni szinte 
Pázmány szavát, s megvillan az íve 
A Szent László szörnyű pallosának.



43

Ady Endre
Megindul az őszi lomb peregve, 
Nagyváradra betér Ady Endre. 
Vonata átrobog a városon,
Szikrázva fut a Kanonok-soron.

Füttyszavára csendül a régi vár,
Az őszi napfény halk reményt szitál. 
Versrímekben dübörögni hallja, 
Zeng a katedrális nagyharangja.

Van-e még, ki bennünket segítsen? 
Ősi zsoltár. Egyedül az Isten.
Fönn az égen szivárványos felhő.

Kávéházi cigarettafüstben 
Tündöklik a Holnap nagyszerűen,
S a portréját festi Tibor Ernő.

Jegyzetek

Nagybánya: A 19. század végén induló nagybányai festőiskola a modern magyar festé
szet egyik legjelentősebb mozgalma.

A román—ukrán határon több magyar falut kettészel a határ.
Temesvár: Dózsa György 1514-ben Temesvár falai alatt döntő'vereséget szenvedett. Fel

tételezett kivégzésének helyén áll az 1906-ban létesített, Székely László által tervezett Má- 
ria-kápolna, melyben Kiss György Mária-szobra található. A hagyomány szerint Dózsa 
György kivégzése alatt a jezsuita szerzetesek és a jobbágyok vallásos énekeket énekeltek, ek
kor megjelent Mária. Luxemburgi Zsigmond magyar király és német—római császár (1387— 
1437) többször tartózkodott Temesvár falai között.

Az ún. Taps-tér a diktatúra alatt állami ünnepségek színhelye volt.
A Baragán a Román alföldön található, erre a kietlen vidékre hurcolták az 1950-es évek

ben a politikailag megbízhatatlannak minősített személyeket. Ma Temesváron is található 
emlékművük.

Antal Imre: Antal Imre csángó festő' (1944—2017), Gyimesközéplokon élt. Elmondása sze
rint Templom előtt c. festménye az 1989-es temesvári forradalmi eseményeket ábrázolja.

Arad: Az aradi vértanúk szobra Zala György munkája, 1890-ben avatták fel. 1925-ben eltá
volították, 2004. április 25-én állították fel újra. Több támadás érte, festékkel is leöntötték. Fel
ső' részén Hungária alakja koszorút emel, körben négy szoborcsoport: Ébredő szabadság, Harc
készség, Áldozatkészség, Haldokló harcos. Legalul körben a 13 tábornok bronz domborműve.

Nagyvárad: Janus Pannonius Váradról szóló költeménye 1458-ban született latin nyel
ven. Szent László szobra jelenleg a katedrális előtt áll, ahová 1923-ban helyezték át a Szent 
László térről. Tóth István alkotása, 1893-ban avatták fel. Pázmány Péter 1570-ben született 
Váradon, mellszobra a katedrálisban található. A Fekete Sas szecessziós palota 1907-ben 
épült fel, tervezői Komor Marcell és Jakab Dezső'.

Ady Endre: Ady Endre (1877—1919) Nagyváradon volt újságíró, versei szerepeltek a Hol
nap c., 1908-ban megjelent antológiában. Tibor Ernő' (1885—1945), „Nagyvárad festője” az ő 
arcképét is megfestette. A hírneves festő' a fasizmus áldozata, koncentrációs táborban vesztet
te életét.
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Hadnagy József 

Jelentés a jelenből
Jelentem, valóban változik minden, 
de két pont soha: az ember fent is, lent 
is. Ugyanúgy eszel, iszol, mint régen, 
ugyanúgy jársz, fekszel, kelsz, ölelsz, érzel, 
nem lettél más, most is fáj, ha becsapnak, 
most is szép jövőt lányodnak, fiadnak — 
patikamérlegre téve se vagy más 
szív szerint, mint az egyiptomi kaszás, 
vagy a nép, ki törvényt kapott az égből: 
óvakodjon bűnös másféleségtól, 
legyen mag: fent és lent között a vonal, 
azt meg nem töri repülő vagy vonat, 
csak színes szalag rajta a változás... 
hej, hány jegytelen, fénytelen állomás!...

Édes kismamák
,, Nem szül nekem a fa fiút, 
csak madarat, csak madarat. 
Kikapart méhek az odúk, 
lakatlan kismama-hasak. 
Rám ki hasonlít, ki hasonlít, 
ki őriz az időben engem? 
Elevenszülő szerelem, 
segíts, segíts meg engem!” 

Ratkó József: Halott Halottaim

Itt a tavasz. Fehér köpenyben érkezett — 
mintha orvos volna. Fiatal, ragyog.
Mintha föl-alá sétálna egy kórteremben, 
magas homlokán ráncot vet a gond.

Mintha az ágyakban vajúdnának, 
s ő úgy segítene rajtuk, de hogyan?
Nincsen gyerek a kismamák hasában, 
meghalt mielőtt megfogant 
volna...

Mintha azt gondolná, meghaltak 
ő'k is: hajdani édes kismamák,
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és születnek helyettük mások: 
megélhetési béranyák,

s a kényes dáma, ki nem szereti 
a pelenkás síró csecsemőd 
— iszonyúan foglalt: 
éhes farkasfalkát szoptat 
túlcsorduló szilikonemlőn —,

sem a csecsemős tejillatot, 
sem Ádámot, kit megint becsapott 
gyönyörű hajkoronájában 
a kígyóként csábító kölni...

Ádám, Ádám, meztelen vagy! 
meztelenebb, mint az ágyban, 
beteg alma aromája szádban.

Ki fogja arcod örökölni?

Fehérben jön-megy a tavasz,
mintha orvos volna;
gyászoló apák a juharfák,
mintha meghaltak volna mind a kismamák.

Két vendég, egy fedél alatt
Vendéged voltam fél életen át, 
összetörtem konyhád sok poharát, 
csoda, hogy még mindig vendég vagyok, 
már későre jár, most már m aradok.
Fél életen át vendégem voltál, 
nem verted szét a szobám, a konyhám, 
nem mondtam, későre jár, vagy maradj, 
most már a sírig a vendégem v a gy .

k

Most már a sírig a vendégem vagy: 
nem mondtam, későre jár, vagy maradj, 
nem verted szét a szobám, a konyhám, 
fél életen át vendégem voltá l.
Már későre jár, most már maradok, 
csoda, hogy még mindig vendég vagyok, 
összetörtem konyhád sok poharát: 
vendéged voltam fél életen á t .
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A génvonaton
„In my beginning is my end” I 

Kezdetemben van a végem (s. f.)
T. S. Eliot: East Coker

Lassul a vonat. Fakulnak a fények.
Ahonnan jöttem, oda érkezem.
Hosszú út volt. Nagy részét átaludtam.
Nem álmodtam, de álmodtak helyettem mások: vért,
templomot, szobrot, festményt, könyvet,
vasutat, hidat, hajót, repülőt, tábortüzet
és haláltábort, háborút és békét —
az egész történelmet. És felhőben
lakozó jövőt. Sírni kezdtem,
mikor fölébredtem. Aludtam volna még.
Megéreztem: utazásom utolsó szakasza 
— a jelen — nem lesz ám sétagalopp. Az érkezés 
pillanatát nem ismerem. Esetleg 
megkérdezhetném a kalauzt, de az még 
nem jelentkezett. Itt nem lehet bliccelni.
Én vagyok az utas és a jegy.
Lassan szedelozködnöm kellene. El kell 
döntenem, mit viszek, s mi marad. A tükörbe 
kell néznem, mélyebben, mint valaha.
Sok szellem utazik velem, s csak egyet 
választhatok... S ki kell vasalnom 
szanaszét heverő gyűrött lelkemet...

A költő gyalogos
Csak szavai repülnek, messze, 
mint kedves asszonyok mosolya, 
mint hulló hajszál, 
mint lehelet a hideg szárnyain, 
mint szárnytalan tekintet 
égen és földön .



47

Szász András 

Két malom
Az első könyv az ember számára olyan, akár az első szerelem. Amíg él, min

dig emlékezik rá — ölelt magához apám, amikor az első osztály végi bizonyít
ványosztáskor két jutalomkönyvet is kaptam. A sorrendiséget illetően egysze
rűbb lett volna, ha csak egyet kapok, de emiatt nem estem kétségbe. Fogtam a 
két könyvet és a hátam mögött jól megkevertem ó'ket, ahogyan a kártyások te
szik laposztás előtt, aztán amikor már fokhagymaszagúak voltak, hirtelen elő
rántottam a jobb kezemben lévőt. Az lett az első. Emlékszem, szép, színes borí
tójú könyv volt, sok érdekes és épületes mesével. Mivel a legtöbb történet kirá
lyokról szólt, meg is kérdeztem apámtól:

— Miért van az, hogy minden valamirevaló városnak van királya, csak Vá
radnak nincs?

Meglepte atyámat a kérdés, de gyorsan összeszedte magát és kivágta:
— Volt itt annyi király, gyermekem, amennyi tán sehol másutt, de mára va

lahogy kimentek a divatból. Mostanság inkább a molnárlegényeknek osztják a 
mesebeli főszerepeket. Az olyanoknak, amilyen Mátyás király híres hadvezére, 
Kinizsi Pál is volt.

— Én biza még egyetlen molnárlegényt se láttam, pedig ősztől második osz
tályos leszek — ingattam kétkedve a fejem.

— Pedig az utcánkban is lakik egy — sietett a válasszal apám. — Méghozzá 
itt a szomszédunkban. De hisz Ruha Gyurit magad is ismered...

Ettől aztán én lepó'dtem meg, de annyira, hogy még a szám is tátva maradt. 
Hogyne, hisz mindent kinéztem én Ruha Gyuriból, csak épp a molnárlegénysé
get nem. Inkább vásári hintáslegénynek, vagy díjbirkózónak véltem, aki piros 
betűs ünnepekkor csíkos trikóban, művészi álnéven osztogatja hatalmas pofon
jait a Nagypiac téren.

Egyébként dolgos, jóravaló és egyenes embernek ismerte mindenki. Igazi ne
ve Silye János volt, de arra nem hallgatott. Ruha Gyurinak a váradiak nevezték 
el, akik mindig is nagy előszeretettel aggattak különböző ragadványneveket a 
furcsa emberekre. Beszélték, hogy az idősebb Silye és családja valahonnan Ud
varhely környékéről került Váradra a harmincas évek második felében. Ennek 
azonban kevesen tulajdonítottak jelentőséget. Főleg, hogy a székelyek bicskás 
emberek hírében álltak. A bicska pedig köztudottan olyan szerszám, amely 
könnyen kinyílik a férfiember zsebében. Mindenesetre Ruha Gyuriról messziről 
lerítt, hogy nem az a fajta ember, aki megijed a saját árnyékától. A szöllősi alsó 
malomban, ahová alkalmanként felfogadták napszámba, pihepárnaként kapta 
fel a mázsás liszteszsákokat, de magát a mestert is a levegőbe röpítette párszor, 
ha úgy hozta a kedve. Márpedig a rossz nyelvek szerint a szöllősi alsómolnárt 
könnyebb volt átugrani, mint megkerülni. Állítólag ebédre egy egész sült libát 
megevett egy ültében, aztán körülnézett, hogy ugyan mit falhatna még.

Ruha Gyuri nemcsak erős volt, hanem híresen gyorsharagú is. — Üt ez, 
öcsém, akár a bolondóra, ha felhúzzák, ha nem. Biztosan ördögtejjel szoptatta 
az anyja — magyarázta Képíró bácsi apámnak.
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— Ne bántsd, István. Hidd el, jó ember ez, csak székely — vette védelmébe 
atyám a kakaskodót, aki bizony már a negyvenedik évét taposta, amikor végre 
rászánta magát, hogy oltárhoz vezesse Jerzsákék Mariska nevű lányát, akinek 
annak előtte tíz évig csapta a szelet.

Ám akármilyen rossz hírét költötték, én mégis nagyon megszerettem az öreg 
verekedőst. Ebben életem első malmának is fontos szerep jutott.

Történt, hogy az apám halálát követő esztendőben azt találták ki az iskolá
ban, hogy készítsük el egy valódi szélmalom kicsinyített mását. Valószínűleg 
egy alföldi gyerek minden különösebb erőfeszítés nélkül összekalapált volna egy 
szélmalmot. Mifelénk azonban vízimalomból is legfeljebb hármat lehetett össze
számolni, azokat is a város túlsó végében. Aggodalmammal nem voltam egye
dül. Laci barátomat, bár kiválóan rajzolt, hasonló gondok gyötörték. El is hatá
roztuk, hogy közösen építjük meg a malmokat. Aztán mégsem fogtunk hozzá. 
Csak halogattuk, halogattuk, mint a spenótevést, utolsó nap azonban már nem 
odázhattuk tovább, kénytelenek voltunk hozzáfogni. Összefarigcsáltunk egy ha
lom deszkát, a szélmalmok azonban sehogyan sem akartak testet ölteni. Már es
tébe fordult a nap, amikor végképp feladtuk.

Bánatomban haza se mentem. Leballagtam a Körös partjára és beültem a 
vízmérők kompjába. Két kezem közé fogtam a fejem, s keservesen sírtam.

— Téged ugyan ki bántott, hogy ennyire nekibúsultad magad? — rántott ki 
gyászomból egy erélyes férfihang. Feltekintettem, hát Ruha Gyuri állt a parton.

— Szélmalmot kell készítenem holnapra, de azt se tudom, hogyan fogjak hoz
zá... — engedtem szabadjára a lelkemben felgyülemlett keserűséget.

— Ejnye, pajtás — csóválta a fejét Ruha Gyuri —, nem akkora ördöngősség 
az, ami miatt érdemes lenne itatnod az egereket.

— De én még sosem láttam igazi szélmalmot — hüppögtem vigasztalhatatla- 
nul.

— Hát most majd látsz — vigyorodott el a híres verekedő. — Gyere csak ve
lem, ígérem, félórán, órán belül olyan szélmalmot készítünk, hogy mindenki a 
csodájára jár.

Hittem is, meg nem is, amit mondott, de azért csak kikászálódtam a komp
ból, s bár kelletlenül, elindultam vele hazafelé, szélmalmot építeni.

— Menj csak előre, két perc múlva én is ott leszek — állt meg a kapujuk 
előtt.

Alig raktam le a táskám, már meg is érkezett. Egyik kezében fűrészt hozott, 
a másikban méretes ládát, hóna alatt meg különféle deszkákat, falemezeket. 
Nadrágja egyik oldalzsebéből előkapott egy colostokot, gondosan felrajzolta a 
deszkákra a leendő malom darabjainak körvonalait, aztán serényen munkához 
látott. Olyan boszorkányos gyorsasággal járt a keze, hogy alig bírtam követni. 
Mire a nap elérte a látóhatár szélét, készen állt a világ leggyönyörűbb szélmal
ma. Szakasztott olyan volt, mint amilyet a híres manchai lovag, Don Quijote 
óriásnak nézett. Hirtelen enyhe szél támadt, belekapaszkodott a malom vitorlá
jába és forgatni kezdte. Lágy muzsikaszóként sustorgott a kis szerkezet, én pe
dig különös melegséget éreztem a szívem táján, és kimondhatatlan hálát Ruha 
Gyuri iránt, akiért abban a pillanatban akár az életemet is kész voltam felál
dozni.
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— Nagy örömet szerzett a fiamnak, János — társult az ünnepléshez könnyes 
szemekkel anyám. — Hogyan tudnám meghálálni jóságát?

— Ugyan, semmiség — restelkedett a már őszülő halántékú férfi. — Ennél 
szebb fizetséget elképzelni sem tudnék, mint amit most kaptam — motyogta za
vartan.

Anyám azonban nem tágított. — Várjon egy percet. Azt hiszem, már tudom, 
mi lenne a megfelelő viszonzás — libbent be felderült arccal a házba. Két perc 
múlva kis sötétkék bársonydobozzal tért vissza.

— Ez egy svájci Schaffhausen karóra. Megboldogult férjem kapta ajándékba 
egyik rokonától, de nem sokáig hordta. Semmi értelme, hogy használatlanul he
verjen a fiókban. Fogadja el tőlünk hálánk jeléül.

Ruha Gyuri mondani akart valamit, de csak némán tátogott a megilletődött- 
ségtől, akár a partra vetett hal. Anyám gyorsan kihasználta az alkalmat és a 
kezébe nyomta a dobozt. — Áldja meg az Isten, fiam — mondta, azzal besietett.

Ruha Gyuri állt még egy ideig, aztán összeszedte magát, és elindult haza.
— Szívből köszönöm irántam való jóságotokat, nagyvonalú ajándékotokat, 

kis pajtás — nyújtotta búcsúzóul a kezét.
— Én is hálásan köszönöm... — rebegtem elérzékenyülve.
Másnap büszkén vittem a szélmalmot az iskolába. Aratott is akkora sikert, 

hogy többé vissza sem adták. Állítólag az iskola gyűjteményébe került, a minket 
követő generációk okulására.

Elröpült az idő, réges-rég megfeledkeztem az iskoláskori szélmalomról, ami
kor a nyolcvanas évek közepe táján, a Barátka völgyében újra felbukkant egy 
emlékezetes malom az életemben.

Már családfő voltam, amikor az egyik piros betűs ünnep előestéjén bejelen
tettem: holnap kétnapos kirándulásra megyünk. Feleségem mintha csak erre 
várt volna, legott hozzálátott nagy serényen, és éjfélig egy esztendőre való élel
met összesütött, főzött.

Másnap ragyogó napsütésre ébredtünk. Degeszre tömött hátizsákjainkkal 
valahogy kijutottunk az állomásra, felszálltunk a vonatra, és irány: a nagy ter
mészet.

Barátkán búcsút intettünk a tovagördülő szerelvénynek, és mindenre elszán
tan nekivágtunk az azonos nevű patak mentén kanyargó útnak. Csak mentünk, 
mentünk kitartóan. Amikor elfáradtunk, leültünk a patak mellé, ettünk, ittunk, 
kicsit kergetőztünk, heverésztünk, aztán meneteltünk tovább. Nagy lelkesedé
sünkben észre sem vettük az idő múlását, mire feleszméltünk, bizony este lett. 
Az égen kigyúltak az első csillagok, aztán rendre az összes többi. Merő fényes
ség volt már a mennybolt, csak épp éjszakai oltalmat adó házat nem láttunk 
egyet se.

Szülői felelősségem tudatában egyre kényelmetlenebbül éreztem magam, 
amikor végre halvány fény tűnt fel a távolban. Közelebb érve kiderült, hogy a 
fény egy sötét, vélhetően gerendákból összerótt épület ablakából áradt. Épp ki
áltani készültem, amikor borjúnyi fehér komondor jelent meg előttünk, és ugat
ni kezdett. Hamarosan kitárult egy ajtó, és apró termetű, sovány öregember lé
pett ki a fényből.

— Adjon Isten jó estét — köszöntöttem románul.
— Maguknak is — felelte az öreg. — Mi járatban vannak errefelé?
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— Kirándulók vagyunk, s ránk esteledett. Gondoltam, megkérdezem, nem 
alhatnánk a padlásukon?

— Nem — rázta meg a fejét az öreg.
— De, jóember, gyerekekkel vagyunk, legalább rájuk legyen tekintettel — 

próbáltam kapacitálni.
— Megmondtam, hogy nem, hát nem! — makacskodott az öreg.
— Legalább azt mondja meg, mi a kifogása ellenünk? — fogtam könyörgőre.
— Nekem ugyan semmi — vonta meg a vállát az öreg -, de a padláson akkor 

sem alhatnak.
— Hát akkor hol aludjunk? — kezdtem kijönni a béketűrésemból.
— A házban — felelte feltűnő nyugalommal az öreg -, elvégre arra való...
— De nem szeretnénk zavarni — vettem újra alázatosra a hangot.
— Minket biztosan nem zavarnak, mert nem a malomra gondoltam — moso- 

lyodott el az öreg. — Abban nem is férnénk el ennyien, hanem arra a házra, ni 
— mutatott az udvar végébe. — Látja-e?

Akkor vettem észre, hogy a gerendaépület tényleg egy méretes vízimalom, 
melyet dologidőben vélhetően a fürge kis patak vize hajt. Mögötte pedig — aho
gyan az öreg is mondta — egy másik épület körvonalai rajzolódtak ki a fekete
ségben.

— Tényleg van ott egy ház — derültem hirtelen jókedvre.
— No, látja. Kerüljenek hát szaporán beljebb, mert már biztosan nagyon fá

radtak lehetnek — tárta ki a léckaput az öreg.
A házikó a hegynek futó lejtős udvar végében simult a léckerítésig lenyúló 

erdő fáihoz. Két szobájának szerény bútorzata egy-egy zöldre festett ágyból, 
szekrényből, néhány székből és egy hosszú, támlás padból állt. Asztala fölött 
kormos petróleumlámpa lógott a meghajlott mennyezetről. A falakat foszladozó 
egyházi naptárak, néhány megfakult fénykép, s egy bizánciasan ijesztő szent
kép, ikon díszítette.

Nem tudom, hogy a fáradság tette, vagy valami egyéb, mindenesetre soha 
olyan jól nem aludtunk, mint akkor, Gyuri bácsi és Anuca néni szerény, kékfalú 
házikójában.

Nagyon megszerettük a két öreget. Attól fogva kizárólag a Barátka völgyébe 
kirándultunk, még a szabadságunkat is rendre ott töltöttük.

Az öreg néha feljött hozzánk. Legtöbbször csak ültünk az asztalnál, és hall
gattuk a sparhelt duruzsolását. Ha mégis beszélgetésbe kezdtünk, az öreg meg
próbálta Istenre terelni a szót, rólam azonban falra hányt borsóként peregtek le 
a szavai.

Magam sem tudom, miért, egyszer nem szakítottam félbe. Kapott is az al
kalmon az öreg, szinte az egész Szentírást a nyakamba zúdította. Egy ideig tar
tottam magam hősiesen, végül már nem bírtam feltartóztatni felgyülemlett in
dulatomat és orvul nekiszegeztem a kérdést:

— Olyan meggyőzően beszél nekem itt Istenről, mintha személyesen ismer
né, mintha minden áldott nap találkozna v e le .

— Mert így is van — felelte szokott nyugalmával az öreg.
— Ugyan mutassa meg már nekem is, hadd lássam legalább egyszer — bújt 

ki belőlem a gonoszság ördöge.



51

— Gyere hát, fiam, lépjünk ki ide, a ház elé, s máris megláthatod — állt fel 
az asztal mellól.

Annyira meglepett határozottsága, hogy gúnyolódni is elfelejtettem. Némán 
felálltam s követtem. A ház előtt megállt s körbemutatott:

— Látod az ég kékjét? — kérdezte.
— Látom — feleltem.
— Hát az erdő zöldjét? — sorolta tovább.
— Azt is — bólintottam.
— A rét virágait látod-e?
— Persze, hogy látom, hisz nem vagyok vak — kezdett apadni a türelmem.
Az öreg azonban nem zavartatta magát.
— Az illatukat érzed-e? — folytatta.
— Természetesen érzem, de hová akar kilyukadni, bátyám — próbáltam gá

tat vetni a sorolásnak.
— A méhek zümmögését, a patak csörgedezését hallod-e? — kérdezte konok 

állhatatossággal.
— Mindent látok, hallok, érzékelek, de még most sem értem, mi a célja ezzel 

az egésszel?... — keménykedtem.
— Na, fiam, ha mindezt látod, hallod és érzed, akkor Istent is látnod, érezned 

és hallanod kell. Ő ugyanis úgy alkotta meg a világot, hogy önmagát is minden
be beleteremtette. Ezért ott van az ég kékjében, az erdőik zöldjében, a virágok 
színeiben, illatában, akárcsak a méhek döngicsélésében és a patak csobogásá
ban.

Próbáltam előrántani valamiféle cáfolatot, azonban egyetlen épkézláb ellen
érv sem jutott eszembe. Ellenkezőleg. Inkább mintha valamilyen rejtélyes fel
ismerés kerített volna hatalmába. Minél tovább néztem az elöltem kitárulkozó 
völgyet, annál inkább úrrá lett rajtam ez a különös megilletődöttség. Szemeim 
is megteltek könnyekkel, de nem a bánat, hanem a hála és a felismerésből faka
dó öröm könnyeivel.

— Mit érzel? — kérdezte halkan az öreg.
— Végtelen örömet és boldogságot — feleltem.
— Akkor sikerült meglátnod Istent, fiam — tekintett rám jelentőségteljesen. 

— Fogd meg hát jó erősen a kezét, és el ne engedd többé, semmi szín alatt!
— Mindent elkövetek, hogy így legyen, bátyám — fordultam hálatelt szívvel 

a sovány, kis öregember felé. — Legelőszöris arra kérem, hogy magát áldja meg, 
amiért visszavezetett hozzá — öleltem meg.

A következő esztendőiben elhagytuk szülőföldünket, új hazát választottunk 
magunknak s gyermekeinknek. Megpróbáltatásokból ugyan az új honban is ki
jutott, ám valahányszor felül akart kerekedni rajtam a csüggedés vagy a kétség, 
lelki szemeim előtt megjelent Gyuri bácsi arca, az Isten teremtette Barátka völ
gyének kék ege, a hegyoldalakat borító erdőik zöldje, a rét virágai, hallottam a 
méhek döngicsélését, a patak csobogását, s ettől újból erőre kaptam. És azóta is, 
folyamatosan.

Gyuri bácsi nyolcvankilenc tavaszán halt meg. Egyszerűen átaludta magát a 
túlvilágra — mesélte a barátkai pópa. Reggel ott feküdt ágyában hideg merev
séggel, vértelen, sápadt arcán azonban rejtélyes mosoly ült. Anuca néni csend
ben eltemettette, pár hét múlva aztán maga is követte idős párját. Korhadó fej
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fáik ma is ott állnak a dámisi hegytető virágzó tisztásának szélén. Három hó
nappal haláluk után tomboló vihar söpört végig a völgyön. Az orkán útnyi csa
pást tarolt magának a hegyoldalt borító rengetegben. Nyomát egymáson heverő, 
derékba tört, vagy gyökerestől kitépett fák százai, ezrei jelezték. Az öreg malom 
egy ideig ellenállt, végül fáradtan megadta magát, s recsegve-ropogva beleros
kadt a Barátkába. Azóta üresen áll a kis ház. Falai között évek óta csend honol. 
Tökéletes csend. Kerítése ledőlt, udvarát felverte a gyom. A vízimalomból a szúk 
is elmenekültek. Vastag gerendái közé csak az idős román házaspár lelke tér 
időnként vissza. Gyuri bácsié és Anuca nénié, akikre az erdő fáin kívül ma már 
legfeljebb néhány környékbeli öreg emlékezik.

/

Acs Julianna 

Luther
Szerzetes Márton követői: Justus,
És ifjú Schwarzerd, a reform-segítők 
Jól kiállottak az egyház egynéhány 

Tétele ellen.

Az üdvözülés ne legyen a búcsú
Cédulák kérdése! Ki hisz: ingyen jut 
Égbe. Kárhozatra kerül, ki nem hisz, 

Mondja az írás.

Már ekkortól pápai átok várhat 
Szerzetes Mártonra, ha még se’ tér meg. 
Am a szász Márton feje kőkemény lesz, 

Nem adja ő fel,

Noha most már pápai átok sújtja. 
Károly császár Wormsba idézi Mártont, 
Hogy kihallgassák szigorúan rendre.

Itt ez a törvény!

Szász Luther Márton el is megy vitázni. 
Félelmével küzdve beszél, de bátran: 
„Most is vallom: csak kegyelem a fontos, 

Az Ige éltet.

Én a szentírást követem. Egyébként 
Sok zsinat meddő vitapontja téves.
Nem vonom vissza tanomat, kitartok, 

Nem tehetek mást!”
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Albert-Lorincz Márton 

(Az ég Áss z onyával)
Pistuhoz, valahová

Majdan, amikor betelik a kilenc hónap, 
tavasz jöttén, március harmadikán, megszül 
TÉGED az ÉG ASSZONYA. Most még terhét hordja. 
Majdan, ha megszülettél s növekedsz megint,
Ő ölbe vesz, babusgat, szeret, és elringat, 
amikor álmodból fölsírsz, legott. De most

még csak készülsz a titokkal teli világra,
OTT, ahol madár nem jár, nem fagy el a vízcsap, 
és nem jönnek a hatalom zászlaja alatt 
a szülőföldfoglalók. Most még csak vajúdnak 
benned a magaddal vitt régi rendszabályok, 
a tanítások, a dorgálások, a jobbra 
buzdítás. (Elfogadtad, hogy testvéreidnél 
van a felelősség a legkisebbik iránt.)

Karjába vesz és elringat akkor az ÉG NAGY 
ASSZONYA, magyarul dúdol altatódalt, és 
magyarul beszél majd hozzád, hogy otthon lehess, 
hogy érthesd, amit anya és apa maradék 
idejükben még félve elrebegnek ITT, a 
Tölgyfa utcában, feléd fordulva, ég felé.

(Elmennek)
Eljárt Mózes ideje,
faszandálok faragói másra adták a fejüket, 
elmennek idegennek, 
azt hiszik, jó
vendégnek lenni, átmenetnek, 
elhagyják faszandálfaragó eszközeiket, 
szerszámaikra rá se néznek, 
mezítelen lábaikra zoknit húznak, 
elmennek cipekedő szamaraik hátán 
vendégnek.

2017. április 3.
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(Exodus perennis)
Három és félezer éve vonulnak az 
emberek, kivonulnak, átvonulnak és 
bevonulnak, ráírják magukat holmi 
papiruszra, selyemre, futóhomokra, 
zászlólapokra, újabban ázás-tűro 
sírkövekre és nejlonzacskókra, legott 
elszórják, elhajigálják, elhagyják, hadd 
vigye a szél, a hír, döbbentsen meg, hátha 
szándék szerint megállapodik a kertem 
végében, a falum végén, atyáim kő
templomainál, nem úgy, mint a lélegzet, 
amelyet keresek.

Remélem, valakik 
mégis megértik, amikor elolvassák, 
hogy azon a helyen éltem én, ahol a 
keresztet váratlan kidöntötte a szél.

2017. április 3.

(Barát álarcban)
Senki nem szerette a Sánta Kovácsot, mert különös 
volt a járása, különös volt az észjárása, és mert 
kételkedett az igazságban. Egyszer próbára tette 
egyik barátját, aki vértestvérséget fogadott, ha 
már az istenek fondorlatosak, hátha emberi o. 
Héphaisztosz, mert róla van szó, értett a tűzhöz, íves 
betűket kalapált ki, ezeket elhelyezte sorba 
a sziklák falára, ahol eljárt a lány, akinek már volt 
papirusza meg ironja. Valamint hatalmában volt 
levélszekrényekre jó zárakat készíteni. Oda 
tette el az első szerelmes levelet, a bizalom 
szekrényébe, amelyhez két kulcs tartozott. Másnap a lány 
titokszegéssel vádolta meg, és hogy milyen csámpás a 
járása. Ettől kezdve Sánta Kovácsként emlegette.

2017. május 23.
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Beke Sándor

Virtuó z lányka Maroktelefon
A balett-táncos kislány Fényképezkedés közben
az ég felé repül. maroktelefont tart kezében, beszél.
Meg akarja érinteni Megálmodott menyasszonyi ruháját
a sárga labdát az égtetőn. föl-föllebbentette a szél.

Egyedül Karbantartás
Aratás előtt Kopott padokban ülnek.
kezedben pipacsok. Imádkoznak. A pap beszél.
Fehér virág vagy A lelket tartják karban.
az aranykalászok között. A karban hívóik énekelnek,
Szomorú. a kántor zenél.

Utánzás Nyugdíj
A gyomnövény virágzatát Törékeny ujjperceire
szimmetrikusan beszőtte a pók. száradt a megkeményedett bőr.
A világegyetem pontos rendszerét A sétapálcát görcsösen fogja,
tükrözi e földi bók? nyugdíjba vonult az öreg idő.

Kérés Vendégünk
Az öregház nyitott ablakában Ezernyi ránc a megtört
piros muskátlik virágoznak. arcon, homlokon.
Megkérlek, sose csukjátok be Talán szobrászt fogadott
a zsalugáteres ablakokat. délután a tornácon?

Vagy földöntúliak? Ví z keresz t
Ismeretlen nyom vezet Búvár úszik
a hóban felfelé. a jéghideg vízben.
Földöntúli volt az, Keresztelő Szent János
vajon ő ment kifelé? emlékében.
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Horgászok Életmentés
Az utolsó vacsorán Sirály pihen az úszó műanyagpalackon,
jólesik az utolsó falat. a tenger hullámain.
A tanítványok fogták-e ki A hegyes csórű madár így szól:
ezt a finom, jóízű halat? — Egy felelőtlen turista mentette

meg az életem.

Hiányérz et
Kísérlete zés

Balett-táncos kezében
lengedezo fáty°L a  fák között fény-nyalábok
Eg alatti összhang — kukucskálnak be az erdőbe —
nagyon hiányzok pszichológus pillant be a lélekbe.

Múltba néz és „  ,Kenyheség
Az elhagyott ház előtt rusztikus kapu.
Oroszlános kopogtatóját Megállt a régi
valaki mégis megragadta. virágmintás knknkkúra.
A koppanó hangoktól az öreg ház faláról Az új idót nem akarja mérni,
hullni kezd a kopott, sokszínű vakolat. nem kakukkolH már mióta?

Udvari z ene Hóvirágnyílás idején
Angyalszobor a kastély kertjében, Sötét ruhádon fehér pettyek.

magában. Kezedben sárga lángú mécses. 
Játszótársát keresi a jázminbokrok Olyan vagy, mint kora tavasszal

között. a mezó'k, a szántások, a rétek.
Az arborétum szökó'kútja előtt

játszótársa,
a kis herceglány hegedül.

Gyémánt

Végórán A kalitkába zárt gyémántpinty
a szabadságról pityeg.

j  Örülnek Gyémántnak.Megtört arcodon T, , ,Jó helyen van.fehér vakolat. „• , , ,K „ n p • , w  -. Biztos rácsok mögött.A kőműves befejezte munkáját.
Ám a lélek itt maradt.
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P. Buzogány Árpád 

Az emberek nagy mosolyáról
Ámítás, belemagyarázás
semmi határ előtt meg nem torpan.
Az igazság, önzetlenség most 
előttünk bénán hever a porban.

Mi mégis árcsökkenést lesünk, 
megbeszéljük a világ dolgait, 
mindenfélét. Ki amit megunt, 
könyvet, ruhát, szerelmest kihajít.

Holnap mást veszünk, szerzünk, ha csak 
lehet, gyorsan, mert zajlik az élet, 
mondjuk magunknak, másnak, és nem 
számít se szín, se forma, se méret...

Csak a nagy mosolyok. Az álnok 
bókok. És kitárulkozó felszín.
Ki a hibás? Mi felel ezért, 
milyen gén, vitamin, melyik enzim?

Apró kérdések a rends z erről
Reggel nem szeretnék idegen 
kiabálásokra ébredni, 
szomszéd helyett nem kell nekem az 
idegen vagy éppen a semmi,

és miért tűrném el a tolvajt 
saját kertemben, udvaromon, 
pincémben, és miért követnek 
kamerák minden lépést nyomon,

miért hallgatózik százegy fül, 
hogy mit mondok és mit kérdezek, 
miért kell tudniuk, mit főzök, 
kivel kávézok vagy mit eszek,

kiknek vagyok ennyire fontos, 
én és a kis macskám, a tarka,
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hogy hány négyzetcentiméternyi 
lehet annak puha talpa,

s ha felül az ölembe, vajon 
balra vagy jobbra teszi fejét, 
a szomszéd milyen ajándékokkal 
köszönti nőnapkor a nejét,

kinek ez a sok tudnivaló, 
mit akar megtudni belőle, 
s különben is miért nem lehet 
a magántulajdonnak őre,

és a rubrikák között miért 
veszett el gondolat, érzelem, 
s főleg azt lenne jó tudnom, 
kinek mi baja van most velem?

Csatáné Bartha Irénke 

Furcsa tánc
(Osztálytársak emlékének)

Táncolni kezdett bolondul 
két fiatal a gyöngytüzű havon, 
nekik bókoltak hajladozva 
a vén gesztenyefák egykoron.

Tündöklő drága kép, 
áldott szépségű koreográfia, 
csillagok gyújtottak mécsest, 
fölzengett az angyali szimfónia.

És táncolt a két fiatal 
ég és föld között nevetve, 
míg kecses mozdulatuk 
belesimult a végtelenbe.
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Kiss Székely Zoltán 

Hagyaték
Vándor voltam én. Kopott 
s jó szóra éhes. Holott 
csak dalt dúdoltam. Szidott

semmiség e rím.

Hát tévhit volt. De hittem.
És kereszt lett. De vittem.
Nem más, én megfizettem

tévelygéseim.

Házam nincs, hazám sincsen. 
Nem osztozom e »kicsen« 
senkivel, bárki ejtsen

remény vermibe.

Lenne mit megsirassak. 
Mindenki csak inasnak 
vélt. Mégis feliratnak

vésem Semmibe —

— némán is felsikoltva, 
vétkesen is, s feloldva 
gyümölcstermő fát olt ma

kábán a remény — :

Vándor, kopott ruhában, 
miért jársz még utánam?
Tán hiszel a csodákban,

te balga szegény?

Megfáradt virras z tás
Egyszer csak megérkezem, 
ott állok a lakás ajtójában 

évek kóborlása után.
Félek, hogy már nem ismerős 

a belső szoba.

Fáradt vagyok.
Oda fekszem
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nagyanyám elárvult ágyára. 
Ott fog el az álom.

Halk neszre ébredek 
az éjszaka közepén. 
Felpockolva fejét, 

hogy belásson hozzám 
anyám figyelne, 
s most álmában 
néha feljajdul 

s riadva abbahagyja.

Órákig nézett engem 
szűrt fényű lámpája mellől 

a nagyszobából, 
ágyából.

— Mért nem alszik,
édes?

A párnát igazgatom 
megtört nyaka alá.

— Talán így jó lesz, 
éjszakai békesség kell

a gerincnek is.

Keresztrejtvényét 
hajtogatom össze.

— Majd reggel 
folytatjuk, jó lesz, 

édes?

— Fiam, te csak aludj 
én őrzöm álmodat.

Mondja s újra 
elszenderedik.

Mondja.
Mondta ötven éve is.

Apró testét 
púposra törte az élet, 

de éjszakánként 
örökre vigyázza álmomat 

anyám.
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Brauch Magda 

Franciska néni

Régi, mintegy fél évszázados (leírni is szörnyű) , de bennem elevenen élő em
lékek villannak fel.

Annak az évnek az őszén véletlenül öt ifjú pedagógus kezdte meg pályafutá
sát egy — inkább a közlekedési útvonalak szempontjából — eldugott falu hét
osztályos iskolájában. És véletlenül mind fiatal, városi lányok voltak.

Mivel magam is köztük voltam, örültem, hogy így alakult. Ki szeret egyedüli 
jövevényként megérkezni egy összeszokott közösségbe? így — magától értetődő
en — összetartottunk, és erre szükség is volt, mert nehézségek egész garmadá
jával találtuk szemben magunkat. Lakni, étkezni kellett valahol, és legalább a 
hétvégeken hazalátogatni is. Hónapok, sőt, évek teltek el, mire mindez úgy- 
ahogy megoldódott.

A helybeli, régebbi kollégák között is akadtak olyanok, akik a kezdetektől se
gítettek a beilleszkedésben. A velünk majdnem egy korosztályba tartozók mel
lett — akikkel természetesen összebarátkoztunk — ilyen empátiával (akkor 
még nem használták ezt a kifejezést) rendelkező személyiség volt a nyugdíja
záshoz közel álló tanítónő, Franciska néni.

Számunkra akkor nagyon öregnek tűnt, pedig alig múlt 50 éves, de -  falusi 
szokás szerint — tisztán, gondosan, ám egyszerűen öltözködött, dús haját konty
ba fonva viselte. Abban is különbözött tőlünk, hogy tősgyökeres helyi lakos volt, 
így a falusiak őszinte tisztelete vette körül az évtizedek óta ott működő tanító
női. Ez a tisztelet később nekünk is kijutott, de akkor még alig ismertek ben
nünket.

A stresszmentes falusi életnek, a szerény, de biztos megélhetésnek vagy alap
természetének — esetleg mindeniknek — tulajdonítható-e, de Franciska néni 
makkegészséges, energikus, ráadásul kitűnő humorérzékkel megáldott egyéni
ség volt. Ez utóbbinak — fiatalok lévén, a problémák ellenére — mi sem voltunk 
híján, így szinte azonnal összebarátkoztunk az anyánk korabeli kolléganővel, 
helyesebben szólva ő barátkozott meg velünk.

Egyedül élt egy kis kertes házban, azaz dehogyis egyedül. Hozzáillőén barát
ságos kutyájával, Bundzsival. Olyan jól elvoltak, hogy soha egyikünknek sem 
jutott eszébe megkérdezni: volt-e, van-e valahol valakije. Életformáját, szerény 
otthonát így is hiánytalannak találtuk, és nyugalmát, örök jókedvét látva talán 
tudat alatt arra gondoltunk, hogy nem is kerültünk rossz helyre, nyugdíjas ko
runkra mi is „összetaníthatunk“ egy ilyen kertes házat meg egy Bundzsi kutyát, 
és akkorra nyugodtak és elégedettek leszünk.

Az igazság az, hogy mi akkor csalódottan, sói, elkeseredetten vettük tudomá
sul életünknek ezt a — csak az Isten tudja, miért — nem várt fordulatát. Hiszen 
ezért tanultunk, de jómagam csak arra emlékszem, hogy az egyetemi évek alatt 
szinte senki sem készült „néptanítónak“. Egyesek újságírók, mások tudományos 
intézmények, könyvtárak munkatársai, egyetemi tanársegédek, de legalábbis 
középiskolai tanárok szerettek volna lenni egy nagyobb városban (ha már min
den kötél szakad, és tanítani kell) . Igaz, hogy a diplománk minderre feljogosí
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tott... volna. Aztán mindenki hitetlenkedve, de főleg kétkedve vette kézbe a mi
nisztériumi kinevezést a különböző „fatornyos” falvakban működő, akkor még 
hétosztályos iskolákba. Kissé borzongó nevetéssel, némi gúnnyal — vagy ön
gúnnyal — cserélték ki egymás között a többnyire ismeretlen falvak nevét, aho
vá — ahogyan hinni akarták — „ideiglenes” kinevezésük szólt. Aztán, ha nem 
volt a hátuk mögött befolyásos szülő vagy rokon — ahogy akkor mondták: jó elv
társ —, akkor ez a papírformának hitt kinevezés véglegessé vált, és hosszú éve
kig az ismeretlen nevű faluhoz kötötte az életbe nagy tervekkel készülő frissdip
lomásokat.

Ezt az új életformát is meg lehetett szokni, hiszen mindenütt emberek éltek, 
de a kezdeti nehézségek és csalódottság legyőzésében nekünk Franciska néni 
példája segített leginkább: életformája, természetes — sosem erőltetett — ked
vessége, humora, bölcsessége. Mert őt valóban jókedvvel áldotta meg az Isten. 
Bőséggel nemigen, de nem is volt rá szüksége! Annyi mindig tellett a házától, 
hogy fiatal barátnőit a nála töltött estéken frissen sütött pogácsával, lángossal 
vagy egyszerűen nagy karéj zsíros kenyérrel megvendégelje. Nagyon jólesett, 
mert a falusi szövetkezetben kenyeret vagy péksüteményt sem lehetett kapni — 
a helybeliek otthon sütöttek, saját lisztből —, szeszes italban viszont sohasem 
volt hiány. így azzal viszonoztuk Franciska néni vendéglátását, és érthető, hogy 
kezdeti jókedvünk az est folyamán tovább fokozódott, röpködtek a viccek, a tré
fás „beszólások” . Franciska néni szókimondó asszony volt, de minket se kellett 
félteni. Az itókának sem voltunk ellenségei — Franciska néni sem —, de mindig 
tudtuk a mértéket, hiszen másnap reggel helyt kellett állni az osztályban.

Ez sem volt számunkra egyszerű, mert kezdők voltunk, és majd’ megmond
tam, mit tehettünk volna a magasabb szintű tanulmányokat igazoló diplománk
kal, a szakmai tudásunkkal is, ha nem tudunk bánni a gyermekekkel. így a 
szakma fortélyait is nagyrészt Franciska nénitől lestük el. Azért mondom így, 
mert nem tartott erről soha kiselőadást, még tanácsokat sem adott, de szívesen 
vette, ha látogattuk az óráit. A tanításban, a nevelésben évtizedek alatt szer
zett, jó értelemben vett rutin, a lényéből fakadó természetességgel, nyugalom
mal, határozottsággal és kellő szigorral is párosuló pedagógiai érzék példamuta
tó és tanulságos volt számunkra. Á tanítást, a diákokkal való bánásmódot nem 
lehet könyvekből elsajátítani.

Sohasem éreztük a köztünk lévő, nemzedékeket elválasztó korkülönbséget, 
mert ő sem éreztette, gazdagabb, bőségesebb élettapasztalatával sem kérkedett. 
Nem akart kioktatni senkit, kielemezni semmit, egyszer sem tapasztaltam, 
hogy pletykákat terjesztett volna, vagy rosszat mondott volna valakiről (ami egy 
kis belterjes közösségben igencsak megszokott dolog volt). Egyszerűen úgy fo
gadta el az életet, amilyen.

Ezt kellene eltanulni tőle — gondoltuk —, de nemigen sikerült.
Mégis észrevétlenül átsegített bennünket életünk egyik legnehezebb szaka

szán.

Franciska nénik mindenütt éltek. Élnek ma is. Bizonyára sokan, de nem ele
gen.

Pedig napjainkban egyre több Franciska nénire volna szükség.
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Elekes Ferenc 

Küldetésben
Csak zajával ér el a város. 
Bandukolok 
két odapöttyintett 
falu között,
itt járhatott anyám is sáros, 
szomorú időben a tegnap, 
tudom, hazaérek, 
s a párolgó vacsora mellett 
elkezdi újra: 
biza, rossz az az út, 
könnyű annak, ki kocsin jár, 
én azzal jöttem-e...
Rágyújtunk apámmal aztán, 
s én elmesélem, 
egyedül, gyalog jöttem, 
reggel korán kelek, 
mert holnapi gondjaimnak 
sorszáma van a noteszemben. 
Anyám majd szembe ül velem, 
hogy mondjam csak, mondjam, 
reggel elmosogat.
Hajnalban
habos tejet hoz ágyam elé, 
csak hallgat, de nem marasztal, 
ha el kell mennem: 
a párt ember-arcát 
meglátta bennem.

Vasárnap
A mész-szagú tömbház 
lépcsős labirintját 
úgy vette be, 
mint volán mellett 
az éles kanyarokat.

Csöpp orrát az asszony 
ablakhoz nyomva 
nézett utána hosszan, 
azután újra ágyba bújt. 
Egy percre csak.
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Amikor szétnyílt a reggel, 
kint csupa habos párnára 
csurgott a Nap.

Legénykorban
Ne csodálkozzatok, 
ha sietősek
és türelmetlenek vagyunk.
A lobogást
nem megszoknunk kellett, 
mert vele nőttünk.
Nem tudunk várni 
semmit: 
se vonatot, 
se megígért csókot, 
se jobb időjárást.
Az ünnepeket
nem a pihenésért szeretjük — 
Agyunkban, 
mint színes neonok, 
vibrálnak a holnapi formák. 
Kárpátok, Doftána, tenger... 
Ilyenkor hátizsákkal, 
nagy szemekkel járunk 
és nagyon tudjuk, 
hogy jól van
így:
fákon vannak az almák, 
bilincsek a múzeumokban, 
és vízben a kagylók.

Amennyi
O, mennyi tűz,
tavasz-varázs
ég most a hajnalokban.

Amennyi rügy, 
ma mind parázs 
és láng-virággal lobban.

május
Amennyi vágy, 
a májusból
bomolt, nincs vége-hossza...

Amennyi május, 
a munkáskéz 
melegét küldi, hozza.
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Ráduly János 

Félperces történetek

Áz siában
Az idén Ázsia déli államaiban jártunk, mondta Ábel, fölkerestük a legfonto

sabb desztinációkat (rendeltetési helyeket) . Azt láttuk mindannyian, hogy a vi
dékről egyre többen költöznek be a városokba, főleg a fővárosba. Ablak nélküli 
lakást is láttunk. A desztinációk népe nagyon illemtudó, átvették a gyarmatosí
tók műveltségét.

Emberré
Marci bácsi tágas gödröt ásott a kertben, víztárolónak szánta: a sűrű eső'k 

után lefolyó vizet kellene magába szívnia. Gyere már be, szólt reá a felesége, az 
arcod csupa szutyok (piszok) , az orrod, akár a szőcsmalac (sündisznó) sáros tüs
kéje. Ügyesen mosakodj le, nem vagy halálra ítélve, tedd magadat emberré !

Megrövidül
Áron tanítványom lépett be hozzám, azt kérdezte: Mivel foglalkozik a tanár 

úr? Te, válaszoltam, a kertből jöttem elé, ott vizes minden, átázott a bakancsom, 
a nedvesség megszaggatta a lábszáramat, most muszáj gyógyszert bevennem. 
Haragszom a cipőkészítő' cégekre, műbőrökből dolgoznak, s az eredmény ez: 
megrövidül az életünk.

Úriféle
Az én nagyanyámat, mondta Ágoston, úriféle öregasszonynak nevezték a fa

luban. Ugye, leány korában elment a városokba szolgálni, ott a főzésnek minden 
csínját-bínját megtapasztalta. Hazakerülése után a falusi lakodalmas házaknál 
dolgozott, ő volt az úriféle főszakácsné. Finomabbnál finomabb ételeket készí
tett.

Megöregedtek
Gábor kollégám a kapuja előtt várja az érkezésemet. Elmondom, vásárolok az 

üzletben kenyeret, löncshúst, margarint, zöldséget. Gábor merőn néz rám, fél- 
halkan azt mondja: Jani, egy szót sem értettem abból, amit mondtál: nyolcvan
nyolc éves vagyok, a két fülem, de a két szemem is jobban megöregedtek, mint 
én magam. Hangosabb légy!
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Csontos Márta

Meditáció a zenes z obában
Itt ülök éjjel-nappal, s hallgatom 
a falak énekét szürke hajnalokon, 
hallgatom az üvegre tapadó zajokat 
a házak között — nézem az olvadás 
ragacsos folyamát, s az éjfél közeli 
meditációban megnyílik a zeneszoba. 
Összefognak bennem a dallamok, 
mégsem áll össze nekem a szimfónia, 
félúton átáznak a szinkópák, a félhangok 
s a szünetjelek átrágják a kottalapot.

Itt ülök éjjel-nappal egy árnyékomon 
túl nyúló kispadon, s a fáradt tér 
cellájába rejtem magam. Virágokat 
festek a talpig feketébe öltözött 
éjszaka köntösére — mindenki hallgat 
körülöttem, én is saját hallgatásom 
csendjében kuporgok az alaplapon.

Itt ülök az Idő kapujában; minden 
oly igazinak látszik, s ahogy erős 
karjaimmal tartom az eget, felolvad 
az ágaimra fagyott fény. Ülök az értelem 
szegletén, s a felső birodalom utasítására 
őrzöm az üresség velem feltöltött övezetét.

Fekete-fehér, igen-nem
Fehér a hó, a fény, a látszat,
az igen, a nem; fehér az égen túl a
Semmi is — minden fehér.
csak amit létezőnek látsz
az elrejtett mögött, az a fekete,
ott nyílik a vakablak, ahol ellobban a kanóc,
ahol nem szólhatsz az utolsó szó jogán.

Én, mint üzletasszony, árulom 
idelent a feketét, de az árukészletben 
a éjsötét nem a szín hiánya, nem 
a kóborló halottlátók kiváltsága.
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Mögötte van önmagam másik 
része, amit nem választhatok, mert 
nem tudok ártani az odaátnak, csak a 
törékeny, színgazdag láthatónak.

Kit kidobtak múló napokra, nem 
tudja magyarázni a fehérben a 
feketét, műhelyében nem tudja 
jól eltalálni a méltóság és a halál 
keverési arányát, a feketébe nem 
tudja elmenteni a fehér jelenlétét.

A b bagn an o* figyelm ez tetései

Zárt ajtókon zörgetsz,
nem fogadnak be ezek a falak,
melyekből asszonysírás szivárog.
Nem tudsz semmit e szivárgásról, 
összekeveredik más hangokkal, képekkel, 
más gyermekkorokkal, melyben nem leled 
a magadét.

Már nincs helyed a kalandban. 
sehol nincs már helyed, 
sétálsz e falak előtt, mintha lennének ők 
őrzői tegnapi lépteidnek, mintha 
csendóráidat zárnák maguk köré, úgy, 
hogy te közben kinn rekedtél, 
egy másik esőben, mely elmossa 
a szivárgó asszonysírást.

Játszótársnak választasz mást, 
hisz játszanod kell ennyi halál előtt 
ugyanannyi életet, a lőtoronyban, 
a falak zegzugos árnyékában, 
az ágyúcsöveken, a lövészárokban, 
és főként a felvonóhidakon, 
melyekre megterveztetett a holnapi napod, 
hogy bebocsájtást nyerhess a várba.

Don Benedetto’ hangja hamis,
Hamiskás lesz az asszonysírás,

*Abbagnano(1901—1990) egzisztencialitsta morálfilozófus, elméletének lényege a negatív 
tartalmú koncepciókkal szemben az ember mint lehetőség az élet pozitív értékeivel.
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az eso zúgása, a csendóra,
hamisan szállnak a lótorony lövedékének
hangjai egy másik korba,
ahol én még nem voltam gyermek,
hogy feladhassam a várat
csörgő aranyért, vattacukorért,
hogy másé is legyen az én történetem.

Ráduly János

Haikuk

Megs z árnyasodtak Aggódni
Rámosolyogtál 
A reményeimre: mind 
Megszárnyasodtak.

Köszönöm, édes: 
Megtanítottál engem 
Érted aggódni.

Sz étkiáltom Féltelek
Határos vagy a 
Csodával: szétkiáltom 
Büszkeségemet.

Rám pazarolod 
Minden szép jóságodat: 
Már féltelek.

Mosolyodba
Nyugalmam titka: 
Berendezkedtem a te 
Friss mosolyodba.
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Bognár Stefánia 

Makámák

Monológ
Akarjátok, hogy beszéljek makámában? Megteszem, mert mostan éppen jó 

napom van. Meg azért is, mivel sokat gyakoroltam.
Növényeim belenőttek a tévébe, műsoruk jobb, megérdemlik, a halandó őket 

nézze. Adtam nekik tápanyagot, vizet, földet, bár ez csupán számomra is elég 
lenne! Vásárolni meg főzni kell, ez a többlet, amivel az embervoltom igazolom. 
Kulináris élvezetem ajutalom.

A szellemem pislákolgat, örömömre, másoknak is tudok adni még belőle. Egy 
kis humor, egy kis panasz, s hogy a komor felhők mögül néha előbújhat a Nap. 
Ez a remény adhat lökést, a további reményekért érezzük a mindenkinek járó 
esélyt.

Igen, az esély! Talán ez a dolgok kulcsa, nem az idő, bármily furcsa. Ez a vi
lág mozgató rugója, érdemes próbálkozni újra meg újra az áhított boldog létre, 
szépre-jóra. Van, amit talán sosem érünk el, de az út szolgál meglepetésekkel. 
Sokszor járulékos, talált adalékok győzik meg az embert, hogy boldog.

Volt esélyem a zenére, de idejekorán felmérve biztosabb talajra álltam, amit 
soha meg nem bántam. A ritmus, a dallam nem hagyott el, később verseimben 
bukkant fel. A számok, s a felfokozott logika világa beleolvadt a múzsák harmó
niájába.

Gauss, Bolyai, Newton, Leibniz, Endre, Attila, Sándor, Euterpé odaát „fent” s 
bennem „idelent” békében megfér. Többen vannak, persze, csak felsoroltam né
hány ikont.

Otthon bújtam a lexikont. Máig is, ha bizonyság kell, azt a régit lapozom fel. 
A gép néha körülményes, kételyt ébreszt. Meddig lényeg, mikortól reklám? Sok 
feleslegest zúdít rám!

Használom is, ha nem vérre megy az előhívott ismeret, de sem a könyv, sem 
a gép nem pótol „fejet” . Viszont a fej akkor érték, ha felhasználta esélyét. Ötvöz
te akaratával, kemény küzdelmei által...

Régis z tráljak, kaparjak...

A téma az utcán hever, vagy felemel, lehet, hogy lever. Ma rájöttem a délelőtt 
folyamán, hogy a boltokban lehet padlót fogni igazán.

Egy évek óta jól bevált rendszer avataggá vált. A kedvezmény csak akkor jár, 
ha az ember regisztrál. A gép tőlem nem idegen, de romlik már a figyelem és a 
tanulás tiltva van. Megtiltotta az idő, a nagyhatalmú ügyelő. Szerencsére ülnek 
még a pénztárakban friss elmék, segítőkészek úgyszintén. így aztán a mosógél 
egy százassal kevesebbért lett a tulajdonom, tényleg köszönöm és méltányolom.
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Csak azt nem értem, miért fontos a születési évem (amit nem titkolok, sót büsz
ke vagyok, hogy korom megértem) . A könyvtárnál minap ugyanezt átéltem. 
Csodálkoztak, miért hagy el a türelem, mikor a rubrikákat kitöltögetem.

Tovább haladva, két csokis fánkra akadva (ami kétszer annyiba került, mint 
máshol) újabb akadálytól kerültem transzba, (francba! — sípszó!):

írjam be a kódot, darabot. A segítség így is megadatott, miután a szükséges 
infót beütöttem, máris a pénztárhoz ügethettem.

Ott még egy kedves, lelkes fiatalember arra is válaszolt, mit csináljak a sors
jegyekkel, amit az üzlet egyik nap ajándékba adott.

Kaparjak és töltsem fel az internetre. A cérnaszál ekkor szakadt el.
Menjenek a kódjaikkal, töltéseikkel ennél sokkal jobb helyekre! Nevén nevez

tem. Miért kell nyolcvanas létemre segítséget kérnem és elfogadnom, holott az 
életbe’ mindig megálltam a helyem, sót most is „felül teljesítem”, amit kell.

Az empatikus fiatalember megértó mosolyára én is visszamosolyogtam. Ő is 
valakinek az unokája...

De azért regisztráljak, kódoljak, kaparjak és töltsek fel, mi végre?
Remélem, azért majd e nélkül is elkaparnak!

1122
„Sose aggódj sorsod fölött, barát.
Ne nehezedjék gond kölönce rád.
Nem kérdeztek a kezdet kezdetén.
Derűs szívvel ballagj a léten át.”

Omar Khajjám 
(Sziklay Andor fordítása)

Teljes nevén Gijászaddin Abú’-fath Umar ibn Ibrahim al-Khajjám „a 11. szá
zad elsó felében született a perzsiai Náisápurban és ugyanott halt meg 1122- 
ben.” (Sziklay Andor)

Közelítőleg 10 évvel ezelőtt ismerkedtem meg Omar Khajjám költészetével, 
ami rám nagy hatást tett. E négy számjegyet már előbb láttam a saját személyi 
igazolványomban, hónap, nap formában. Később olvastam egy Ady tanulmányt 
és ott volt ugyanez a négy szám, nagy költőnk születésnapja gyanánt. Utólag 
determináltságot láttam, pedig nem hiszek a csodákban.

A perzsa bölcs és diákkorom bálványa bennem találkozott a négy számba’ (e 
sorrendben, nem permutálva) . Mit tehettem mást, szabad folyást engedtem ver
seimnek. Remélem, nem vetnek meg e nagy lelkek, hanem megértik szenvedé
lyem, elkötelezett létem.

Sziklaynál ezt is olvashattam (de már rémlett valahonnan a matematika
történeti tanulmányaimból, de régen volt):

„Omar jelentős eredményekkel gazdagította a tudományt, mint asztronómus 
és matematikus;... írt egy algebrát is, abban harmadfokú egyenletek geometriai 
megoldása és több olyan probléma felderítése található, amelyeket Európában 
Descartes-ig nem tanítottak.”



n

Merészség e két óriás árnyékában tetszelegni, talán nem kövez meg senki, 
hiszen a számok tények, nem én találtam ki. De nem volt nehéz észrevenni. S 
ha már így adódott, el nem fedhetem, ráteszem az életem.

Tyúk, vagy tojás?
Mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás? A műveket elemezte-e más? Verstan szüle

tett, komoly tudomány.
Pedig a versekhez jó fül kellett, csak érezni, hogy a ritmus lüktet. — Nálad 

hogy volt, Sándor? — kérdezzük meg.
S a többiek, akik létrehozták szabályok alfáját és ómegáját?
Lehet, hogy tudat alatt csinálták. Vagy támaszkodtak a görögökre. De az o 

kezüket ki vezette? Hogyan jutottak a verstan könyvbe? A formákat gyakorlat 
alkotta, hódító szépből fakadt a „kotta”, másolta, kit megejtett a „nóta” .

így képzelem el, hogy létrejöttek tanok, amelyeket a köbüknek ismerni kell, 
szabadon döntsenek, követik-e, mi a könyvekben áll, vagy azt írják, amit szívük 
diktál. Nekik az a szabály, hogy nincs szabály.

Én keresztülverekedtem magam sok intelmen, ha annak haszna van s járom 
utam, mint az bennem fogan.

A tartalom választja műfaját, néha egy-egy trocheus megbocsát, ha elvétem 
itt-ott a regulát, de a cinkos olvasó-értelem nektárja halad át a lelkeken, igazság 
és szépség a kegyelem.

A költészet olyan, mint a főzés. Talentum kell, odaadás fóként, jó érzékkel 
kovácsolni tökét. Egyik asszony, pontosan, meglehet, szóról-szóra követ recepte
ket, de a vendég egy jót mégsem ehet. A másik meg oda alig figyel, fazekába 
szórja-dobja, mi kell, ám az övé a legnagyobb siker.

Summázat:
Halmozzunk fel nagy tudás-anyagot és „válasszunk magunknak csillagot”, ha 

úgy érezzük, nekünk így a jobb. Kóstolhatunk szabadság ízébe, ha az munkánk 
kiteljesedése. Mindkét tábor hathat épülésre.

Fagyzug
Duruzsol a gyorsvonat. Álmos szombati délidő, a kupéban három utas, akik

ben molyként rág a „második félidő”’ .
Amikor kimarad a térerő, a csendet barátságos csevely váltja fel. Manapság 

ritka, pedig az utazás ideje gyorsabban telik el.
Három élet, három hely. Engem az északi, halódó, fagyzugos falu érdekel. 

Szerencsére szívesen mesél Marika, szavaiban a palócföld zamata. Gördülékeny, 
választékos stílusa egy írónak is díszére válna. így jutunk el az egyik legkisebb 
falunk derűs-borús világába. Egyetlen dolog adott e helynek hírnevet: telente 
ott van országunkban a legnagyobb hideg. Rajzanak is oda a tévériporterek! Mi
vel a lakosság meglehetősen elöregedett, a jó karban lévőik segítik az elesette



72

két. Figyelik a „füstjeleket” . Ha ismerőseik kéményéből reggelente füst gomo
lyog, azt jelenti: élek, jól vagyok.

Jött egy riporter, kérdezte a boltba siető Marikát, hogyan vészeli át a falu 
népe, amit az Ur neki szánt.

— Van tüzelőnk, meleg ruhánk, ételünk, tartalékunk és jóféle, kisüsti pálin
kánk. Mi bajunk lehetne hát?

Le is adták a válaszát szó szerint. Ha hidegre fordult ismét, szívesen jöttek 
megint. Motivációjuk nemcsak a higanyszál-zsugorodás vonzata, hanem a finom 
rétesé, amivel kínálta őket Marika. Barátságok alakultak, híre szállt a kis falu
nak.

így pezsdített, melegített lelkeket az extrém hideg.
Tudjuk, hogy ez valóságos, szép mese. Pedig a halódó falvak sorsát egyre 

több gond árnyékolja be.
Szállítanak ugyan mindent, amire szükség lehet, de a teherkocsikat didereg

ve várják az utcán az emberek. Már nincs posta, sem iskola, megszüntették a 
megfizethető üzletet. A maszek bolt nagyon drága, a nyugdíjnak nagy hibája, 
hogy nem szalad fel utána. A patika, orvos álomban sem létezik. Van tévé, tele
fon is, modern, okos, ám a vétel akadozik, a tér erre nem mindig nyitott.

A falulakók nyitottabbak, talán, mert egymásra utaltak. Több a jóság, több 
az érzés, mélyebb a segítőkészség.

Bár az életük nehezebb, a „jó magyar pesszimizmus” köztük kevésbé vág 
rendet.

Szente B. Levente

Emlékek töredéke Ima
tenyeredben, ott van-e még 
a rét, a magas, folyó melletti fűzfa, 
hajadban a szép virág?

lehunyt pilláid alatt 
az a szívdobbanás, 
a csókillat.

a bennünk lüktető emlékek töredéke, 
az a tiszta gyermektánc, 
a szerelem, a drót nélküli érintés, 
a kíváncsiság.

mint ébredés előtt 
mindannyiszor,

ha arcunkra hullt a fény —

a festmény 
a zene 
a költemény 
imát dobban a szív 
lüktet ér
csók alatt a halánték 
imát mondok mikor 
egy szelet kenyeret 
kezedbe adok 
tovább a tied — 
hogy szádba veszed 
kicsinyeknek és nagyoknak 
csókkal vagy nélküle 
tovább hogyan adod 
te tudod
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Fülöp Kálmán 

Tükörarc
Belefeledkeztem 
az olvasás 
gyönyörébe — 
a homlokomról 
lepergő ezüst 
verejtékcseppek 
mint kopott 
gyöngyfüzérek 
szétszóródtak 
az öreg asztal 
repedezett lapján — 
valamit kerestem 
és emlékeimből 
szerettem volna 
visszahozni, hogy 
a betűk árnyalt 
valóságában 
összerakhassam 
jövőnk tükörarcát.

Zász lót lenget
Én szeretem 
ha a hajnal
zörgeti a reggel kapuját,
és sebeket
kötöz a vasárnap —

azt mondod 
kiapadhatatlan 
a forrás, amely 
tavaszból 
siet a nyárba —

zászlót lenget 
a szabadság üzenete 
és elévülhetetlenül 
csurog bele 
a kiégett világba.
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Márton Károly

Evs z akok vándorlása Nem sejti
Tavasz, nyár, ősz, tél: 
Évszakok vándorlása. 
Közel a távol.

Vázában virág. 
Büntetését nem sejti. 
Életfogytiglan.

*

Uj hang Méregdrága
A jóslat bevált.
A fiú felsír. Uj hang. 
Kínörömében.

A tiltott fáról 
(Méregdrága gondolat) 
Gyümölcsöt ennék.

Fű-álom
Sarjad a fű, 
Lekaszálom. 
Teljesül-e 
Ily halálon 
A fű-álom?

Gyufasz álnyi gondolatok

Térkép

Mel
le

den

haj
szál

e
rek.

Itatós

Tin
ta
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te
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je-
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Ilyés András Zsolt 

Maradok
Nem vágyom kastélyba, sok ablakú toronyba, mert sárkánnyá

válnék benne,
maradok szerencsét próbáló, legnagyobb fiúnak, szerény lakocskában, 
nem kérem a világnak semennyi aranyát, csak pár lelkének mosolyát, 
a tornácból nézhessük unokák hadát, amint leszedik az érett

gyümölcsöket.
Maradok az ezer színű, illatos Kasztán, gyógyfüvet gyűjteni a téli

szendergésre,
kihasalni kertünk gyepére és Rejtőt, Örkényt, Karinthyt olvasni. 
Maradok kapuk elejét seperni hűs reggeleken, csordahajtás után, 
gombászni indulni és az erdő alatt játszó bocsokra lesni, 
szobacsöndben hallgatni a kert alján futó patak csacska csobogását, 
partjáról bámulni a szélébe merészkedő, napfényben fürdőző halakat, 
kavicsot ejtve közéjük, játékosan szétúsznak, majd visszafordulnak. 
Mehetnének nagy vizekbe, de maradnak!

Maradok a völgyben, házunk küszöbén, 
karmestert játszani madár és tücsök versenykoncerteken, 
gyerekkori emlékek összefont fonalát előhúzni egy kipukkadt labdából: 
megfaricskált töklámpák, tücsökcsalogatás és kirabolt szarkafészkek. 
Mogyorófa íjakkal harcoltunk éjjelekig a láthatatlan ellenséggel.
(Nem láttuk őket, de attól ott voltak! És maradtak!
Másnap egymást faggattuk: „Mit hoztál Rómából, haver?”
De délutánra bevallottam, hogy valójában „Amerikából jöttem...” 
Szerencsepróbám áldások kísérték, maradtam májust ünnepelni, 
kétszer is apa lettem Anyák N apjára. anyám napjára.
Minden reggel ajándékként bontom ki a mát.

Maradok apját sirató legnagyobb fiúnak, kiálló testvérnek, 
őszinte a barátnak, kevés az irigynek.
Maradok a hegyen, szélnek engedve vissza-vissza sodródó félelmeim: 
hogy kezdetben volt az Isten és volt a F ö ld .
Most itt vagyok én, de nem látom Istent, csak a földet elburjánozni.

Én már nem hiszek a szememnek, ha a szívem ellene súg.
Maradok itthon, amíg Atyám elküldi otthonom kulcsát.
Csak addig.
m aradok.
halandó.
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Árnyékfedél
Miért lenne bármi is muszáj, ha semmi nem biztos?
F élünk attól, amit teremtettünk...
Isten háta mögött,
amíg épp szundikált, belefáradva a fölöttünk való őrködésbe, 
hogy folyton terelnie kell bennünket a szabad legelők felé.
A tiltott gyümölcs kísértő íze még mindig elfordít, 
jobb ma egy átfutó bizsergés, mint holnap a holnapután.
Szerzői jogot sértesz! Nem lehetsz alkotó, ha te magad vagy az alkotás, 
Isten a művész, az ember csak utánoz, a maradékból választhat Anyagot. 
Amikor a földobott kő visszahull. neveletlen fejedre, 
az nemcsak gravitáció, hanem atyai szigor:

A kő marad! S te is ember a helyeden!

Vakon érkezünk, majd rettegjük a ködöt és a villámok füstjét,
kívánjuk a Fényt, mégis a sötétben halmozunk értelmet,
világtalanul akarjuk tapsra állítani a Napot,
hogy csak akkor. csak azoknak.
de, nemcsak akkor. nemcsak azoknak.
hanem minden hajnalban, napsugarakban.

A glóriákat nem a földön osztják!

Keres z tútnál
Azt hiszed, álmaidhoz felnőttél, 
pedig leírtak már félkörnél, 
az eget akarod, de minek a vértezet, 
ha csak a felhőkig ér kezed.

Az aranyhalat visszadobnád?
Inkább díszítse fénytelen koronád, 
s parancsod állja, szálkáit tépnéd, 
csak immár pókerezhess Istenéknél.

Poklokat fednek a mélyülő zsebek, 
benne mámoros lelkiismeretek 
tátongnak, mint teljesen kirabolt 
hamis múltú italbolt.

Minden, ami új, a gyereknek élmény, 
ne kendőzd, adj, ha kér még! 
Idegenülhet a kísértő hajlam?
Tiszta maradhat a sejtelmes hajnal?
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Minden, ami múlik, a felnőttnek tapasztalat, 
aki roggyant álmokból tapaszt falat, 
túl békülékeny, hogy áthágjon rajta. 
Megalkuszik! Ő is így akarta!?

Álhatalmak versenye aggaszt tán?
A küszöbig kitántorgó aggastyán 
nézi a napot. A lemenőt.
Az ígéret útjára gyűjtene erőt.

Pálffy Tamás Szabolcs 

Márta marad
Szeptember elején tette rám a kezét, 
tenyerében olaj volt: fahéj, narancsillat. 
Nem tudtam a nevét, lopva néztem szemét, 
titokzatos egy Nő, gondoltam magamban.

Párduc testét látva bennem Tigris ébredt, 
fogainak gyöngye vakítóan hatott, 
olívaszín bőre, mélyfekete haja, 
masszázs művészete szavak nélkül hagyott.

Októberben tudtam: Ő fekete mágus! 
Novemberben végre leírtam: Szeretlek! 
Szívemben sokkoló félelem lüktetett.

Márta harmat húsa agyam forrósítja, 
decemberi hóban lobbantja a testem, 
vadász-ösztönöm most öröm özönöm.

2019. február 2.
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Molnos Ferenc

Rodostó felé 
I.

I. Indulás

Éjfél után indulok. Autóval levisznek a város végére, ott fogok felszállni a 
megyeközpontból érkező autóbuszra. Amíg érkezik a behemót jármű, a szívessé
get tevő ismerőst és a „búcsúztató bizottságot” nem tarthatom a hűvös éjszaká
ban, rövidesen elbocsátom, hogy minél hamarabb térjenek meg meleg otthona
ikba. A bizottság kétszemélyes: feleségem és kutyám. Gubancos barátom örül az 
éjjeli autókázásnak, arrafelé a lábaimnál ül és nézelődik, visszafelé majd az 
utolsó szakaszt gyalog teszik meg, hogy meglegyen neki is a szükséges testmoz
gás. Most leköti figyelmét az autó, könnyen fogadja az elválást, s csak később 
fogok hiányozni neki. Nejem viszont már tudja, hogy nélkülem több lesz a gond
ja, de örül, hogy megyek, mert ahogyan ő mondja:

— Kell egy kis kikapcsolódás az embernek!
Amint visszafordulnak a város felé, az országút széléről integetek nekik és 

elkezdem a kikapcsolódást. Eléggé nehezen indul. Telve vagyok feszültségekkel. 
Az előbbi nap is rohanással tölt el, estére kifáradtam és csak közvetlenül az in
dulás előtt pakoltam be sebtében szükségesnek vélt holmimat az útra. Már most 
látom, hogy túl sok fölösleges dolgot tettem be. Akkora csomagokkal, hogy alig 
bírom mozdítani őket, állok az éjszakában. Magányosnak és kiszolgáltatottnak 
érzem magam. Ha valami gond lesz, s nem jönnek értem, csomagjaim miatt in
nen elmozdulni sem tudok. Hosszú út vár reám, mintegy huszonnégy órás bu
szozás az első szálláshelyig, s már előre tudom, hogy összetörnek a csontjaim, a 
nyakam és derekam elgémberedik, a gerincem kérdőjellé görbül, a fejem fájni 
fog, ingerült és étvágytalan leszek, gyomrom felfordul, hányinger kínoz, és a 
hátsómon majd napokig ülni sem tudok.

Kell egy kis kikapcsolódás az embernek! — gondolom. — Kellenek új gondok, 
hogy a régiek háttérbe szoruljanak, mert csak odébb tolódnak, ily könnyen nem 
tűnnek el. Az is baj, hogy a reggeli tornám elmarad, a buszon mégsem tehetem. 
Hely sincs hozzá, meg bolondnak is néznének. Pedig a torna az egyetlen esé
lyem, hogy ezt az utat túléljem. Második éve már, hogy ki nem hagytam egyet
len napot sem. Azzal kezdek minden reggelt. Már az ágyban végzek néhány 
gyakorlatot, aztán felülve folytatom, majd a szoba közepére állva befejezem. 
Gyűlölöm az egészet. Terhesnek érzem és kényszeredettnek. Hacsak rá gondo
lok is, sajnálom magam, hogy mi vár rám. De hűséggel végzem, mert nagy ba
jomban, mikor már a gyógyszer sem használt, az egyetlennek bizonyult, ami ké
pes levenni rólam az elviselhetetlen fájdalmat.

Most a megszokott időtől néhány órával előrehozva megtarthatnám, éppen 
jól jönne közvetlenül az út előtt. Szétnézek. Egyedül vagyok a sűrűsödő éjszaká
ban. Lámpák ugyan égnek utcahosszat, de ki figyel rám e késői órán? Minden
esetre egy közelben parkoló TIR-kocsi árnyékába húzódom, s ott elkezdem a
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tornám állva is végezhető gyakorlatait. Magamban számolom a mozdulatokat. 
Közben ropognak a csontjaim s a gondolataim elkószálnak. Nagy gyakorlatuk 
van már abban, hogy számolás közben másfelé kalandozzanak. Kuncogok, mi
csoda látványt nyújthatok. Ha valaki mégis lát, nem érti, miféle árnyak táncol
nak a sötétben. Tán azt hiszi, hogy lidérccel hozta össze a szerencséje.

Egy, kettő... három, négy... Lendül a kar, hajlik a derék. Néhány mozdulat, 
és máris bemelegednek az izmok. A török is ezt teszi, csak o imának nevezi. 
Napjában többször is lekuporodik, mormol és hajladozik. Ha szerencsém lesz, 
majd megláthatom. Egy, kettő... A ritmust tartani kell, mert az alapja minden
nek, ami összefog és megtart: a rendnek, a hagyománynak, az életnek. Három, 
négy... Nincs itt helye merevségnek, görcsnek. Megpróbálok ruganyos mozdula
tokat tenni. Mindjárt kész is vagyok. Ezzel is telt az idő. De még mindig nyugta
lan vagyok, telve várakozással. Pedig hát lassítani volna jó az időt, hisz anélkül 
is túl gyorsan szalad. A Márvány-tenger, tudom, hogy megvár. Ha elindultam 
felé, akkor már számít rám. Mindjárt érkezik a busz, hamarosan hasonló gondo
latokkal küszködő emberekkel ismerkedem, akiket feszít a vágy, hogy téged lás
sanak, harsányan beszélnek majd és jópofáskodnak, mert annyi várakozással 
nem könnyű visszafogni maguk. A bujdosók is így toporoghattak egykor az indu
láskor. Ám más volt nekik a tét. Nem tudhatták, mi vár rájuk ott: élet avagy ha
lál. ígéretekben nem volt hiány, de ó'k már tudták, mennyit érnek ilyenkor a 
biztosítékul adott szavak. Nem volt választásuk, szembe kellett menni a sor
sukkal. Az októberi éjszakában hidegebb volt, mint most augusztusban. Külön
ben is a bujdosók mindig dideregnek. Egymás védelmébe össze kell bújniuk. 
Könnyebben viselik így el a történelem huzatait. Egymást bátorítják. Csak a 
majdani visszatéréshez fűzött reményeik fűthetik ó'ket.

Ha nem mozognék, most én is fáznék. A minap még hőség volt, most pedig 
hirtelen tízegynéhány fokkal esett az előbbiekhez képest a hőmérséklet. Hosz- 
szúra nyúlt ez a várakozás. A tornám is befejeztem, már csak a hideg ellen lóga
tom felváltva a karom.

Hirtelen fényszórók villannak fel. Megjött a busz. Fürgén kapom fel mázsás 
csomagjaim. Érdekes, ezzel a lendülettel bírom. Egy pillanat alatt megtörténik 
a beszállás. Én vagyok az első utas, a többiek majd útközben, településenként 
csatlakoznak. Még ismeretlenek, s én kíváncsi vagyok rájuk. Indulunk. A sosem 
látott messzeségből visszaterelem a gondolataim. Agyő bujdosók, agyő Márvány
tenger, holnap majd találkozunk!

II. Igaz i s z ékely

A Bucsinon át a Gyergyói-medence felé kanyarodunk. Hegyre fel, völgybe le, 
hajtűkanyarok végtelen sora. Járművünk úgy kúszik fel, mint hatalmas cet a 
tornyosuló hullámokra. Aztán aláhull a mélybe. Falvakban, városokban embe
rek szállnak fel. Lassan megtelik a bendője. Néhol kiszállok, toporgok egy keve
set, hogy serkentsem a vérkeringést a meszesedő erekben. Elgémberedtek a tag
jaim. És ez még csak romolni fog. Mi lesz velem az éjféli érkezésig? Hideg az éj
szaka; már Csíkban éles a levegő, Sepsin szinte vág, a Tömösi-szorosban perce
ken belül menekülök előle vissza a buszba.
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Csíkban találkozunk a második járművel, amely, mintegy átkaroló hadműve
letként, egy másik oldalról kerülte meg Székelyföldet, hogy útjában összegyűjtse 
a Mikes-zarándoklat további résztvevőit. Itt ül fel hozzánk a túra kiötlője és 
szervezője, akit az egyszerűség kedvéért majd mindenki „tanár úr -nak nevez. 
Innen kezdve nyugodt vagyok, kezdődhet a kikapcsolódás. Megtelik a jármű
vünk. Egy hetven fölötti kalapos székely is fölszáll. Magas, délceg, aki kora elle
nére még nem adta meg magát az öregségnek. Arca szépen faragott, van benne 
annyi keménység, amennyi jól áll neki, de a szája körül finom, lágy vonalak 
ívelnek. Ez az ember állja a sarat, nem nyavalyog, ha baj éri, viseli zokszó nél
kül, ám nem kérges a szíve, még el tud érzékenyülni, ha valami számára kedves 
legyinti meg. Az az érzésem, hogy már láttam valahol. Amint megjelenik a szék
sorok között, leveszi fekete kalapját. Rövidre nyírt haja fehér, feje magasan fö
löttünk világlik.

— Szép, jó napot kívánok mindenkinek! — mondja úgy, hogy az még nem 
harsogás, de bizonyosan eljut mindenkihez. — Bors István vagyok Csík
szentkirályról.

Kórusban fogadjuk a köszönést és az egész kar érzi a zsént, mert lám egy 
idős, falusi székely ember leckét adott nekünk, abból, hogyan is kellene visel
kedni. Mi valamennyien elmulasztottuk első találkozáskor a bemutatkozást. Azt 
sem tudjuk, kikkel vállaltuk a hosszú utat. Mint ugrásra kész ragadozók, az ár
nyékban lapítunk. Óvakodunk, hogy meg ne lássanak. De éberen figyelünk 
mindenre, mindenkire. Még akkor is, ha éppen valakivel pusmogunk, vagy ál
mos képpel magányosan nézelődünk, netán előre ejtett fejjel bóbiskolunk. Ez 
mind csak látszat. Mindenkit szeretnénk kiismerni, de magunkat rejtegetjük, 
óvakodunk attól, hogy már az elején megmutassuk, kik vagyunk.

— Nem tudom, hol láttam, de nekem olyan ismerős — mondom az agyam 
gyötörve, hátha kiadná, hol találkoztam már vele.

— Őt sehol, de mert egy igazi székely ember, azért tűnik ismerősnek — vilá
gosít fel meggyőző hangon a tanár úr.

Igazi székely. Vajon az miről is látszik meg? Még egyszer szemrevételezem a 
kalapost, azt próbálom meglesni, hogy az „igazi székelységnek” milyen ismertető 
jegyei vannak? Nem hiszem, hogy muszáj ennyire magasnak lenni, tán a délceg 
tartás sem kötelező. Inkább az a magabiztos fellépés, az a derűs nyugalom, 
amellyel átmenet nélkül közösségünk tagja lett. Eddig magamat is igazi székely 
embernek tudtam. Csavarosnak mondott észjárásom, konokságom okán elégszer 
vágta a fejemhez a feleségem, hogy pillanatig se feledkezzem meg róla. Akkor 
most miért vagyok mégis zavarban?

Sepsin van az utolsó felszállás, összegyűlt az egész Székelyföldről verbuvált 
csapat. Bár némelyek órák óta úton vagyunk, tulajdonképpen együtt csak most 
indulunk.

— Szép, jó napot kívánok mindenkinek! Jó utat! — gondolom, amikor újra 
mozgásba lendül a jármű, de még most sem tudom fennhangon kimondani.

Szabad az út, gyorsan haladunk. Visz a lendület, cetünk zabálja a kilométe
reket. Most súlytalannak tűnik, s mintha könnyebbekké válnánk magunk is. A 
szülőföld elenged, nem kapaszkodik görcsös kezekkel belénk. Bölcsen hagyja, 
menjünk, hogy, majd ha jártunk és láttunk, élményekkel gazdagon visszatér
hessünk hozzá.
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III. Balkán

A Prahova völgye, mint mindig, alig pirkadat után is gyönyörű. Az út még 
hamuszín homályban ténfereg, de az égre tolakodó sziklafalak a fenyvesek fölött 
özönlő fényben fürdenek. Porszem sincs a levegőben. Itt még minden gyermeki
en tiszta, fenséges, titokzatos.

Utána milyen egyhangú az alföld! Zűrös, zavaros reggeli forgatagával a fővá
ros, amelyet igazából óriásplakátok takarnak el. Az élő település tőlük nem is 
látszik, ott bujkál mögöttük, s onnan les ki, ha új látogató akad. Ránk nincs mi
ért vesztegesse az idejét, alig várjuk, hogy odébbálljunk.

Gyurgyevónál bekanyarodunk a határátkelőkhöz. Hídpénzt fizetünk, aztán 
nekirugaszkodunk, hogy átkeljünk a néma folyamon, amely itt két ágra szakadt 
és fogságba vett egy darabka szárazföldet, amelyet szigetté lényegített. A ma
gasból nézve a folyam nem tetszik nekem. Ha máshol találkoztunk, lelkesedni 
tudtam érte, de itt olyan, mint egy öreg matróna, amely tunyán eleresztette 
magát, s most gondozatlan, slampos és kövér.

Túloldalt sincs ok az örömre. Egy külváros sivársága fogad: elhanyagolt zöld
övezetek, bokáig érő szemét, szürke tömbházak tövében földre görnyedt viskók 
szomorú látványa. Rossz közérzetem van tőle, túlságos emlékeztet egy nehéz 
korra, amelyben egykor éltem — de annak már szerencsére vége -, s amelyet fe
ledni szeretnék.

Utána jólesik az épület nélküli táj nyugalma. Szelíd lankák, lágy ívű dombok 
hullámzása. Messzire el lehet látni. Kétoldalt megművelt földek: emitt learatott 
gabona tarlója, arrább kukoricatábla vagy feketéllő tányérú érett napraforgók, 
néhol szőlő. Minden felfokozottan, minden óriási méretekben. Ez már Trákia.

— Ez a Balkán — mondom azzal a hangsúllyal, ami mögött mindig egy kéz
legyintést s egy fintort is látunk. Pedig nyitott akarok lenni mindenre, rácsodál
kozni ismeretlen dolgokra, a beidegződéseket, előítéleteket félretolni s hagyni, 
hogy meghódítson bármi szép. Mégis már itt az elején ítélkezem. Az első rossz 
benyomásra lefitymálóan mondom: Balkán. Mintha ez a szó megtestesítője len
ne mindennek, ami nem teljes, ami nem sikerült. Félbehagyott terveknek, 
aránytalanná mintázott formáknak, bizonytalanságnak és tisztátalanságnak, 
egymásnak feszülő akaratnak. „Európa puskaporos hordója”, így ismeri a világ. 
És nem ok nélkül. A számban kesernyés utóízt érzek. Vajon miért tapadt ennyi 
negatív érzet hozzá? Pedig hát erre volt Athén, Spárta és Bizánc, a makedón 
Sándor is innen indult világhódító útra. Rendkívül színes kulturális örökséggel 
bír. A nyugati civilizáció alapja. Csaknem minden, amire ma is naponta hivat
kozunk, innen veszi az eredetét.

Végre egy megragadó település: Veliko Tarnovo. Alig érintjük. A buszból fes
tői környezetet látunk. Kanyonszerű keskeny völgy mélyén haladunk. Fölöttünk 
várfalként sziklahomlokzatok, amelyeken mint darázsfészkek tapadnak meg s 
szinte csüngnek alá szép, színes épületek csoportjai. Balra egy völgyhíd, előt
tünk megduplázott alagút, kétoldalt sűrű erdőik, fölöttük meredek sziklafalak. 
Azt hiszem, a Balkán csak most kezdi feltárni nekünk szépségeit.

ElóTtünk a Balkáni-hegység vonulata. Mindig lekerekedett, kopár, sziklás, 
kecskenyájakkal ékített magaslatoknak gondoltam. Most meglep hatalmas er
dőségeivel. A Sipka-hágónak futunk neki. Nagy lendületet kell vennünk, mert
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igencsak magas. A hegyek bordáin kígyózva kapaszkodik fel az út. Jobb felől 
meredek oldalak hajolnak fölénk, balról félelmetes mélységek ásítanak. Elszé
dülünk a tekergőzésben, amíg felérünk a hágóra. Bucsin után ez már a második 
hágó, amit ma megmásztam. Jó itt a levegő. Pompás kilátás nyílik az egymásba 
ívelő mélyzöld hegyekre. Fölöttünk a csúcson Szabadság-emlékmű őrzi a száz
harminc éve vívott függetlenségi háború emlékét. Nehéz harcok árán az ettől 
északra eső területek felszabadultak a török uralma alól. Itt volt a határ. Ma is 
van elválasztó jellege. Éles gerince két világot választ el egymástól. Idáig érvé
nyesül a kontinens, innen tovább a tengerek közelsége érződik.

Megpihenünk. Mielőtt a túloldalt cikcakkban lefutnánk, jó itt megszusszan
ni. A székelynek otthonos a táj, nagyokat szippant az éles hegyi levegőből, ami
ben ismerősként köszönt rá az erdők illata. Letelepedik és kipakol. Jólesik az 
otthonról hozott elemózsia. A gyorsan romlandó húst eszi, amíg még nincs baja, 
a jól elálló szalonnát nehezebb időkre tartogatja. Hargitai borvizet iszik hozzá. 
Bajszán gyöngyözik a víz, mielőtt buborékait kipukkasztja. Úgy nézelődik körül, 
mint otthon erdőléskor, amikor már a nehezén túl van, halomban a fa, tovább 
már nem kell igyekeznie, s miközben félkönyékre ereszkedik, hogy egy kis sza- 
lonnázás mellett kifújja magát, lomha tekintettel szétnéz a tájon. Nem akar 
semmi többet, mint amit kaphat. Nem leskelődik, titkáról nem faggatja, már 
nem akar semmit megtudni róla, amit önként nem mutat. Tudja, hogy nincs mi
ért, mert mindennek ideje van, és ami ma elmarad, azt hátha elhozza a holnap.

IV. Spága

A minket jobbról kísérő Marica folyó mellett közelítünk a bolgár—török határ 
felé.

— Innen származott el hozzánk Marica grófnő? — jut eszembe Kálmán Imre 
operettje, s már vigyorgó képpel mondom is.

Senki sem veszi a lapot. Most mással vannak elfoglalva. Útleveleik után ku
tatnak, a határon való átkeléshez készülődnek. A tanár úr jobbra mutat: ott a 
folyón túl Görögország látszik, a közeli határátkelőnél három ország találkozik. 
Nocsak, nem is számítottam rá, hogy őt is láthatom. A maroktelefonom most 
csipog, üzenetben figyelmeztet, hogy Görögországba léptem. Mondanám neki, 
hogy tévedés, bár prüszkölök, én még semmibe sem léptem. Különben is bizo
nyos, hogy még bolgárföldön vagyok, és az sem kétséges, hogy Törökországba 
tartok. Azért mégis felélénkít a hír. Le nem veszem a szemem róla. Csak nézem 
a túlsó partot, s olyan ismerős. Pedig még sosem jártam erre. Mintha a 
Küküllőn tekintenék át, ugyanolyan bokros, fűzfás a part. Nincs benne semmi 
görögös. Nem ilyennek gondoltam, s különben sem számítottam most egy talál
kozásra. Ha kiszállnék, át tudnék dobni egy kavicsot a túloldalra, de minek, 
még felbosszantanám a valahol rejteken szunnyadó isteneit.

Este van, mire a határhoz érünk. Túloldalt üdítő zuhany, kényelmes ágy vár. 
Csak már ott lehetnénk! Olyan sivárságot látunk, mintha a bolgárok erre sem 
jártak volna már régen. Az egész környék elhanyagolt, minden épület régi, ko
pott, maszatos, omladozik a vakolata. Az eddig hibátlan út itt gödrös, vacak. Az 
útszél gazos, és egyáltalán mindenfelé önkényesen tenyészik a laboda. Mintha
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egy másik időben lennénk. Am az eldobált műanyag flakonokról tudom, hogy ez 
mégsem lehet szocreálkori szemét.

Aztán a határnál mégis ott vannak az addig hiányolt bolgárok. Elegünk is 
lesz belőlük. Az ellenőrzés alapos. Amikor úgy tűnik, túl vagyunk rajta, s indu
lunk tovább, újra megállítanak. Azt hisszük, ez már a török oldal, de tévedünk. 
Újra a bolgárok ellenőriznek. Ötven méterenként megállítanak, és nem akar vé
ge szakadni ennek a láncnak. Kapuról kapura haladunk, mindig azt remélve, 
hogy a következőnél törököt látunk. Erdélyi fejedelmek, az osztráktól szorongat- 
tatva, várhattak így némelykor a megmentő török feltűnésére.

— Nehéz volt az Unióba belépnünk, de tán még nehezebben jutunk ki belőle 
— eresztek meg keseredetten egy suta poént.

De nincs kedve senkinek nevetni. Fáradtak vagyunk, ingerlékenyek, és a mai 
út végére várunk. Nehezen fegyelmezzük magunk. Túlzottnak és értelmetlen
nek találjuk a hosszas és megalázó egzecíroztatást. Az utolsó ellenőr a busz nyi
tott ajtajában áll meg, markát nyújtja és azt mondja: „spága” . Mivel nem reagá
lunk rá, még határozottabban megismétli. Mi nézzük ól, s nem szólunk semmit. 
Mit mondhatnánk? Hogy keressen magának más balekot, vagy, hogy menjen a 
szeme világába? Nem tehetjük, ezért csak nézzük ől, azzal a lefegyverző ártat
lan naivsággal, ahogyan a gyermekek szoktak nézni az érthetetlen felnőltekre. 
A bolgár még fiatalember, harmincnál nem több. A langyos estében rövid ujjú 
ingben áll, és mintegy ötven embert minden zsén nélkül, parancsoló hangon ar
ra szólít fel, hogy megvesztegessük, lefizessük ől. Meg vagyunk rökönyödve. 
Nem is értjük, hogy miért tennő^k. Mit adhatna cserébe? Most aztán tényleg a 
végén kell járnunk ennek az akadályokkal oly sűrűn teletűzdelt átkelőnek, akár 
egy gátfutásra berendezett pálya, hiszen már órák óta araszolunk kapuról ka
pura. A megismételt felszólítás után néma csend. ő  várakozik... mi vele szem
ben mozdulatlanul. Megáll az idő. Tán lélegzetet sem veszünk, de a szemünk bi
zonyosan egyet se rebben. Na, erre nem volt felkészülve. Láthatóan zavarba jön, 
aztán elfogy a türelme és int. Nem világos, hogy lemondást jelent-e az a furcsa 
mozdulat, avagy sürgetést, hogy ne álljuk el az utat, menjünk már tovább. Mi 
mindenesetre indulunk. Mielőlt az ajtó automatikusan becsukódna, én még egy
szer a szemébe nézek, s határozott meggyőződésem, hogy még egy ideig nyomda
festéket nem tűrő, pórias mondatok kavarognak a fejében.

— Milyen vulgáris már ez a bulgár is — állapítom meg csalódottan.
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Mú zsák ajándéka

Ráduly János fordításai

Mihai Eminescu 
(1850- 1889)

Csak a költő
(Numai poetul)

Múlandó az egész világ. 
Az ember is múlandó, 
Mint a hullámoknak ezre, 
Amelyeknek őrző lelke 
Bolyong a tenger felett, 
Bámulván a végtelent. 
Csak a költő,
Aki röppenő madárként 
Száll a hullámok fölött, 
Megtöri a rossz időt 
S gondolatok sűrűjét. 
Eljut ama szent mezőkre, 
Ahol, mint ő, a madarak 
Korlátlanul dalolhatnak.

(1868)

Ma van május első napja
(Azi e zi întâi de mai)

Ma van május első napja,
Szép napja a májusfának.
Úgy kereslek, szép szerelmem, 
Kutakodom teutánad.

Számon kérlek a forrástól, 
Fenyves erdőt vallatom,
S a szellőt is, mely balzsammal 
Játszadoz az arcomon.
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Kérdem a magas hegyektől, 
Patakoktól is legott,
Drága kincsem vajon merre, 
Vajon hol leledzik most?

Csalfán mosolyogsz énfelém,
De fölötte elnézek,
Mert én, drága szép gyermekem, 
Mindhalálig szeretlek.

Koholt vádat én ellened 
0, dehogy is emelek,
Ez is jelzi, hogy mennyire,
Jaj, mennyire szeretlek.

(1876)

Mesék királyleánya
(Crăiasa din povesti)

Csillogó ködöt ezüstöz 
A hold, festi hófehérre,
Vizek fölött lebegteti,
Ráteríti a mezőikre.

Fonóba gyűl minden virág, 
Pókfonálból fátylat szőnek,
S az éj sötét palástjába 
Harmatgyöngy-szemeket fűznek.

És a tó, melynek tükrére 
Rávetül a felhő árnya, 
Fény-göröngyök játékában 
Foszladozik árnyék-vászna.

Megzörren a nád, s egy leány 
A víz fölé meghajolva 
Piros rózsákat veteget 
A bűbájos hullámokra.

Keres, kutat egy arc után, 
Gyűrűz a víz fodrot vetve,
Csupa varázslat a tó már,
Mert Szent Szerda megigézte.
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És hogy az arc felbukkanjon, 
Üde rózsát vet a tóba,
Ezt Szent Péter igézte meg,
S tüneménnyé vált a rózsa.

Bámul a lány... Haja szőke, 
Arca ragyog a holdfényben,
S a világ minden meséje 
Ott ül most a kék szemében.

(1876)

Elos zör, hogy láttalak
(Odată te văzusem)

Először, hogy láttalak,
Kővé váltam nyomban,
S föloldódott szerelmem 
Erős fájdalomban.

Most másodszor nézhetlek, 
Hangodat hallhatom, 
Megtudtam, hogy életem 
Hosszúra nyúlt nagyon.

Szívszaggató gyötrelme 
A tűnt szerelemnek,
Csak morzsája, semmi más, 
Annak, mint szenvedek.

(1876)

Kérve kérs z , hogy tréfából
(Tu ceri o curtenie)

Kérve kérsz, hogy tréfából 
Udvarolnék neked,
És francia versekbe 
Öntsem szerelmemet.

De búskomor létemre 
Én inkább hallgatok,
Mert tréfa sosem lehet,
Mi lelkemben titok.
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Nevetgélsz, míg homlokod 
Vállamra fekteted,
Két szememben kacéran 
Kutat tekinteted.

Látod, a szerelemben 
Tréfálni nem lehet,
Hát mért nem örülsz annak, 
Hogy nagyon szeretlek?

(1876)

Mért van az , hogy lelkemet
(De ce în al meu suflet)

Mért van az, hogy lelkemet 
A zord halál járja,
Szavam üszkös, s két szemem 
Elmúlás tanyája?

Életem miért sivár,
S mért üres a fejem?
És te... hát éppen te vagy,
Ki ezt kérded tőlem?

(1876)

Keskeny utcán lépdelek
(O stradă prea îngustă)

Keskeny utcán lépdelek 
Sötétség-sátorban,
Az utca két oldalán 
Házak hosszú sorban.

Nem ég az ő házában 
Szemernyi lámpa sem,
Szomorú dalt fütyölök,
Mert bús az én lelkem.

Aztán hallom, hirtelen 
Topog felém, tipeg,
Gyöngéd lányka-közelgés, 
Könnyű gyermekléptek.
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S már érzem, hogy kezemhez 
Egy könnyű kéz tapad, 
Megszorítja kezemet,
Majd lágyan simogat.

S a régi toronyban míg 
Éjfélt üt az óra,
Ketten maradunk végül, 
Ketten egymagunkra.

Most itt vagy, itt, szerelmem, 
Lényed megérkezett,
Hogy magunkra lehessünk, 
Rég vártam e percet.

Nem is tudod, édesem,
Mi nyomja lelkemet!
Mióta megláttalak,
Szeretlek és szeretlek.

Oly kedves voltál nekem, 
Vágyam égve égett,
Még azt is hittem sokszor, 
Meghalok már érted!

De végül!... Jöttél mégis, 
Drága szép gyermekem! 
Szerencsére vártam csak,
S eljösz-e, nem hittem.

Mi késztetett arra, hogy 
Eljöjj méltó társnak,
S fülemmel is fölfogjam 
Hevét forró szádnak?

(1876)

Add a kéz ed...
(Să ţin încă odată)

Add a kezed, pihentesd 
Még egyszer mellemen, 
Kutakodjam őszintén 
S kérdőn a szemedben.



89

0, egy forró ölelés,
Fájó, tüzes álom,
Utána elesettként 
A világot járom.

Életem, ha elröppen,
Nem marad semmi nyom, 
Végleg elfelejtenek —
Hát ez a jóslatom.

(1876)

Arcod áttets z P
(Iar faţa ta e străvezie)

Arcod áttetsző, hamvas, üde,
Mint a fehérre meszelt ég,
De két nagy szemed tükörében 
Sötét fájdalmak kínja ég.

Te, életemnek édes mérge, 
Bennem eszményként élsz tovább, 
Virágok közt te vagy az asszony,
S asszonyok közt legszebb virág.

0, bár maradnál mindig szépnek, 
Milyennek látlak én most itt, 
Szőke hajadba beletűzném 
A nyár ezer virágait.

Ám nemsokára szépségednek 
Még csöppnyi árnya sem marad, 
Három nap múlva szertefoszlik 
Lent a sír mélyén: elrothad.

0, érzéketlen, hideg föld, te,
Mért ölöd meg minden vágyunk? 
Tán csak agyagból gyúrt edényt,
S ezenyi férget imádtunk?

(1876)
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*

O, megkértem a bölcs eget
(Ah, cerut-am de la zodii)

0, megkértem a bölcs eget, 
Sorsomnak vezércsillagát,
Adja nékem kebled ékét,
S fejed szép aranysugarát.

S hogy fejemet simogassa,
Adjad ajándékul kezed,
Fehér arcod, szőke hajad,
És kacér tengerzöld szemed.

Most te önként, jószántadból 
Ölembe hullatod magad,
Fejed szép arany sugára 
Fénybe vonja a vállamat.

Most te önként, jószántadból 
Édes szádat nyújtod felém,
Mit a sorstól nem reméltem, 
Mindent, mindent megkaptam én.

(1876)

Mellemen hadd pihenjen...
(Să ţin încă odată...)

Mellemen hadd pihenjen 
Még egyszer a kezed,
Láthassam kérdőn, bátran 
Ismét a két szemed.

Öleljük egymást forrón,
Álom legyen és tűz,
Majd világgá mennék, mint 
Akit a balsors űz.

És ne legyen éltemnek 
Híre-hamva semmi,
Tudjon engem mindenki 
S minden elfeledni.

(1876)
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Derűs, életvidám leány
(Vreo zgâtie de fată)

Derűs, életvidám leány,
Folyton-folyvást fecseg szája, 
Megforgatja fejét körbe 
Tengelic-madár módjára.

S ott egy másik álmodozó,
Csupa nyugalom és fenség,
Szeme, akár a sötét éj,
Arcán feszít a büszkeség.

Vannak még a kicsi, tömzsi, 
Csinos, karcsú sudár-testek,
0, egy negyedszázad alatt 
Majdnem vénasszonyok lesznek.

Azt hiszik, hogy mindig édes 
Mosolyra fakad a szájuk!
Pedig szépséghiba lesz majd 
Minden mai kedves bájuk.

(1878)

Annyira édes...
(Atât de dulce...)

Annyira édes és vidám vagy, 
Hogy téged mindenki szeret, 
Asszonyok vannak, ó, akiket 
Meghódít mosolyod, szemed.

Asszonyok, csodás hajadonok 
Csókolnak téged szépszerén,
Te mindenki szerelmét bírod,
A tied egyedül enyém.

Lényedben szelíd boldogság van, 
Szétsugárzik, ahol vagy, ott, 
Mindenkinek te vagy az üdve,
A tied pedig én vagyok.

Mikor nevetsz, tavasz lesz újra, 
Életre kelnek világok,
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Mert te mindenki élete vagy,
A tied pedig én vagyok.

Üdvödben élni vágyik minden,
Virág, ember és csillagok.
Engem egyedül te szeretsz még,
S leszek, ki érted meghalok.

(1878)

Mért nem is lettünk madárkák
(între păsări)

Mért nem is lettünk madárkák 
Bolyhos fészken, te meg én,
Csór a csőrben üldögélnénk 
Nádtetős ház ereszén.

Éles csőröd bántaná-e,
Vajon, az én szememet,
S jól érezném-e magamat 
A fészekben melletted?

Mintha látnám, elmész, kedves,
S én egyedül maradok,
De a kerítésről, hol ülsz,
Kacér szemed rám ragyog.

Látod, én most vággyal telten 
Föl a házra felkúszom,
Fél lábamra ereszkedve 
Magam jól felborzolom.

(1879)

Ugyanaz az utca most is
(Pe aceeaşi ulicioară)

Ugyanaz az utca most is,
Hold süt minden ablakot,
Csak a ti rácsotok mögül 
Nem tűnik fel alakod.

Virágzik most is a fátok, 
A palánkon áthajol,
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Csak az elmúlt boldog napok 
Tévelyegnek valahol.

Már a lelked, két szemed is 
Más lett már, mint egykoron, 
Csak én maradtam a régi,
S az utcátokat rovom.

0, emlékszem, könnyen, lengén 
Lépni hányszor láttalak,
S jöttél, édes, a bokorhoz,
Hol titokban vártalak.

S mikor megöleltük egymást, 
Eltűnt a föld, elveszett,
Annyi mindent mondtunk akkor, 
Pedig szánk nem csevegett.

Kérdeztél, s csók volt a válasz, 
Csókkal válaszoltam én,
Nem érdekelt senki, semmi,
Mi van még a földtekén.

S én, ki bűvöletbe estem,
Nem tudtam, mit ma tudok, 
Asszony szava annyit ér csak, 
Markolni az árnyékot.

Függönyötök reszket néha,
Szél veri az ablakot,
S az ablakban soha többé 
Nem tűnik föl alakod!

(1879)

Fájó kín
(Ce süßet trist)

A lelkemet mért ruházták 
Búval az őseim,
Mért lakozik benne annyi 
Szenvedés, fájó kín?

Be céltalan, be szomorú 
Lélek, sárból gyúrva,
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Tömérdek csalódás után 
Remélni hogy tudna?

Mért nem érzi, hogy a sorsa 
Csupa-csupa átok? 
Söpörjetek magatokkal, 
Szent tengerhullámok!

(1880)

A csillagig...
(La steaua...)

A csillagig, amely most kel, 
Oly végtelen a pálya,
Hogy évezredek futnak el, 
Míg hozzánk ér sugára.

A csillag kihunyt, meglehet, 
A kéklo messzeségben,
De fénye csak most érkezett, 
És kigyúl két szemünkben.

S a csillagnak, amely halott, 
Csak fénye jár az égen:
Most másodképét láthatod, 
A valódi nincs régen.

S ha többé már a vágy sem ég, 
Mert éjsötétbe merül,
A volt szerelem fénye még 
Kísér rendületlenül.

(1883)

r~ > i * *  * *  1  / /Suru erdőn...
(La mijloc de codru...)

Sűrű erdőn sok madár 
Rejtőkéből búvik már, 
Cserjésekből a tisztásra 
Száll a temérdek madárka, 
S a tóparton, tisztás mellett 
Magas nádon lengedeznek,
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Képük megremeg a tóban, 
Ott ring a képe a Holdnak 
Meg a szálló madaraknak, 
Fürdik tó vizén a Nap is, 
A magas csillagos ég is,
A cikázó, gyors fecskék is, 
S közöttük a kedvesem is.

(1883)

Kiadványaink
2019-ben m egjelent
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Filo z ófia

Balázs Sándor 

Kö z napi filo z ófia
Gondolatok példázatokkal 

VIII.

VÁLTOZATOK EGY-EGY TÉMÁRA

CÉLSZERŰSÉG, ÖNMEGVALÓSULÁS

1. A kitűzött cél nem valósítja m eg önmagát.

Arról folyt a beszélgetés, vajon ha kitűzünk magunk elé valamilyen célt, vár
hatjuk-e, hogy az önmagától megvalósuljon. Szinte egyöntetű volt a vélemény, 
miszerint ez lehetetlen. Mégis akadt egyvalaki, aki nem értett egyet ezzel.

— A célkitűzés beleépül tevékenységünk egészébe, s okként igenis taszít 
bennünket a megvalósítás felé. Ha elhatározzuk, mondjuk, egy munkagép elké
szítését, akkor ennek a szerkezetnek a képe megjelenik az előre elkészített terv
rajzon. Ez mintegy vonzza maga felé a cselekvést. A célpont tehát végül is ön- 
maga-teremto lesz. Azért fogjuk elérni, mert a cél-ábra mint ösztökélő impulzus 
e felé tolja minden energiánkat. Már csak nyelvtanilag is áll ez a tézis: az el
érendő pont kijelölése nélkül ugyanis nem lehet szó célmegvalósításról. A „cél” 
szavunk eleve feltételezi a valóra vált állapot előéletét, a szándékot. E nélkül ér
telmetlen ez a kifejezés. Ami ennek hiányában következik be, az nem célrealizá
lás. Világos tehát, hogy az előzetes célkép mintegy csalogatja magához a cselek
vőt.

Elhangzott az ellenvélemény is.
— Ön összetéveszti a vonzást és a taszítást s nem tesz különbséget a jelensé

get előidéző ok-halmaz, illetve annak egyik ok-tényezője között. Nem a cél csá
bítja önmaga felé a fejleményt, hanem mi tereljük a történést ez irányba. Ebben 
a munkálkodásban egyik — de csak egyik — buzdító elemként ott van a céltu
dat. Ám ez egymagában kevés. A célkitűzés, még mielőtt megvalósítottuk volna, 
csupán a fejünkben lapuló gondolat. A cél mint tényleges alkotás — mármint az 
a bizonyos munkagép, amelyről szólt — viszont a tárgyi világ része. Ha az em
beri elme pusztán szellemi erőfeszítéssel tárgyakat tudna teremteni, akkor ő 
volna az Alkotó. Az más kérdés, hogy miután valami cél megvalósított mivoltá
ban tárgyiasul, magán viseli a tervezőjétől a többletet: azt, hogy nem egysze
rűen objektumként tételeződik, hanem ugyanakkor tőlünk kapott tulajdonság
gal is bír: a mi célunk megtestesítője.

Ezzel egyetértésben valaki így vonta le a maga profán következtetését:
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— Ha a cél megvalósítaná önmagát, akkor bezárnák a gyárakat, s helyükbe 
tervezőintézeteket építenének. Meg aztán a futóversenyeken nem volna szükség 
az atléták erőfeszítéseire. Elég lenne kihúzni a célszalagot, s ez vonzaná magá
hoz ó'ket.

2. E lőfordulhat az önm agát m egvalósító feltétele z és?

Mi az, hogy önmagát megvalósító feltételezés? Ilyesmiről nem hallottam, s 
nincs is — kezdte az okfejtését. — Önmegvalósító jóslat valóban létezik, de az 
egészen más. Hiszen a jóslat nem vélelem. A hipotézis más, mint az auto- 
genetikus anticipáció, a hipotetikus autorealizálás probabilitása fikció, obskúrus 
abszurditás, az irracionalitás non plus ultrája, inkoherens koncepcionális anti- 
racionalitás — érvelt, gondolván, hogy e mondatában az idegen szavak nagyobb 
tudományosságot kölcsönöznek véleményének.

Pedig nem így történt. A bölcseleti képzettséggel nem rendelkező köznapi 
hallgatóság meg sem értette, mit mondott. Ebből levonhatta volna a következte
tést: a nagyközösség előtt filozofáljunk úgy, hogy ne csak a bölcselettudomány 
doktorai értsék meg, mit mondok.

A tudománytörténettel foglalkozó szakember viszont megértette ezeket a 
nem magyar kifejezéseket, s egyetértett vele.

— Mélyen igaz ez a megokolás. Ha nem így volna, könnyű dolguk lenne a ku
tatóknak. Egyszerűen hipotéziseket vetnének papírra, s ezekből önmaguktól ki
kelnének az igazolt tudományos elméletek.

Volt valaki, akinek kételyei támadtak:
— Itt valami félreértés van. Sem a jóslat, sem a feltételezés nem önmegvaló

sulás. Amikor ez történik, akkor az emberi cselekedeteket valamilyen ve
zéreszme irányítja, s ennek következtében az előre látottnak gondolt vagy felté
telezett jelenség bekövetkezik. Ha az emberek szentül meg vannak győződve az 
előrejelzés szükségszerűségében, s ez valóban így megy végbe, akkor nem azért 
történik valami az orákulum szerint, mert megjósolták. Hanem mert az embe
rek e prevízió tudatában tevékenykedtek. Ekképpen persze, hogy teljesül az, 
amit egy Pythia nevű papnő Delphiben, félig öntudatlan állapotban, elmotyo
gott. A jövendölés és a hipotézis között nincs nagy különbség. Ekkor is, akkor is 
a gondolat irányította cselekvéslánc, nem pedig maga a prófécia vagy a hipoteti
kus képzelgés eredményezi a végpontot. A jövendölés realizálását vagy a feltevés 
alátámasztását. Ha abszurd a jövőbelátás vagy képtelenséget gondolunk el, ak
kor természetesen hiába várjuk az örömteli beteljesülés pillanatát.

S akkor megszólat a tudományos intézet takarítónője, aki akaratlanul tanúja 
volt a beszélgetésnek, bár semmit nem értett az egész diskurzusból. Legkevésbé 
az idegen szavakat.

— Ahogyan a faliórát nézem, nemsokára talán be fogom zárni az intézet ajta
ját. Gondolom, el fogják hagyni a laboratóriumot.

Mind a jóslat, mind a feltételezés beteljesült. De nem azért, mert Mari néni 
ezt kimondta.
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3. Keressünk-e m indenben céls z erűséget?

Egy filozofikus okfejtés után elhangzott a végszó.
— Rendben van, én elfogadom, hogy a cél nem valósítja meg önmagát. De 

ami egyszer már létezik — még ha nem is önmegvalósító cél minőségében, ha
nem egyszerűen állapotként —, annak célszerűnek kell lennie. A létezés mindig 
a valamiért létezést jelenti.

A hallgatóságból a nyelvművelésre hajlamos személy érdeklődni kezdett:
— Mit jelent az, hogy „valamiért”? „Azért, mert”-et, vagy „azért, hogy”-ot? 

Mert ha ez az inkriminált „valamiért” az „azért, mert”-re utal, akkor erre kérde
zünk rá: valami mi miatt következett be, ha viszont az „azért, hogy”-ot kutatjuk, 
akkor a mi célból érdekel minket.

Az előadó filozófiai terminusokat — finalizmus, determinizmus — dobott be, 
de ezek aligha okozhattak zavart akár a filozófiai lexikonokat soha nem haszná
lók elméjében sem. Ő maga ugyanis köznyelvűen értelmezte ó'ket.

— Én a finalizmus és ugyanakkor a determinizmus elkötelezettje vagyok Szá
momra az „azért, mert” és az „azért, hogy” takarja egymást. A „miért történt 
így?” kérdésre mindig két feleletet lehet adni: „azért, mert az okok meghatároz
ták a történést” és „azért, mert az esemény ily módon lett célszerű.” Az okság a 
célszerű létezés felé terelő hajtóerődként működik. Ekképpen a kauzalitás és en
nek végterméke, a finalitás egymásba szervesül. így is mondhatom: e két filozó
fiai kategória — mármint a célirányosság és az okságelv — szinonima.

A kérdezőt ez nem elégítette ki.
— Egyszóval Ön szerint minden, ami egzisztál, célmegvalósított állapotban 

van. Pusztán azért, mert okok hozták létre. Van-e önnek vakbele? Igen? Akkor 
megmondaná, mi célszerű ebben? Ha esetleg kikutatjuk, milyen okok miatt ala
kult ki az emberi szervezetben ez a szükségtelen szerv, akkor ezzel már be is bi
zonyítottuk annak finális voltát? Talán csak nem Jean Effelre, a gúnyrajzok 
nagymesterére gondolt, aki az ember teremtését ábrázolva tréfálkozva megjele
níti az Istent, amit éppen az embert formálja ki agyagból, de félrenéz, s közben 
az ördög elhelyezi Ádám szervezetébe a vakbelet. Ez lenne az az oksági tényező, 
amely a vakbelünk létét eredményezte, s mivel a kauzalitás és a finalizmus ösz- 
szenő, ezzel már igencsak célszerűvé lett ez a minden ízében felesleges bélnyúl
vány? Mondja csak el a vakbelet operáló sebésznek, hogy ő az ördög kauzális 
művét kénytelen eltávolítani. Ki fogják kacagni.

A közbeszóló véleménye meghökkentette a filozófust, de nem győzte meg.

4. Vajon az es z kö z nem s z entesítheti-e a célt?

Energikus, nagyravágyó uralkodó volt. Becsvágyánál csak a hatalma volt na
gyobb. Ekképpen volt miből kielégítenie magasra törő ambícióit. Halhatatlan
ságra vágyott, bár tudta, hogy testi mivoltában ezt nem érheti el: a halál nálá
nál is nagyobb úr. De legalább a hírneve maradjon fenn az idóT: végezetéig. En
nek az egyetlen célnak rendelt alá mindent. Kereste a megfelelő eszközöket, 
amelyekkel ezt valóra válthatja.
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Hatalmas építkezésekbe kezdett, tudva, hogy ez szolgálja legjobban önző cél
ját: saját dicsőségének meghosszabbítását. Felkutatta a birodalom legkiválóbb 
szobrászait, s a tallért nem sajnálva a legmívesebb szobrokat rendelte meg tő
lük. Ezek a finom ízléssel kifaragott márvány műremekek a város terein mind, 
mind az ő érdemeit voltak hivatottak népszerűsíteni. A felfuvalkodott imperátor 
a festészetet is saját gőgjének szolgálatába állította. A legkiválóbb piktorok 
pompás festményekkel ékesítették a paloták fényben úszó termeiben a falakat, 
felbecsülhetetlen értékű freskókban gyönyörködhetett a szem, amerre ellátott. 
Meg aztán az impozáns amfiteátrumok! Messze földről jöttek megcsodálni, mit 
képes alkotni a dolgos kéz egy önhitt tirannus dicsőítésére.

Az élet azonban véges, az egyetlen célt, az önmaga felmagasztalását követő 
cézár elhunyt. Azóta hosszú századok teltek el, ma már csak a történészek em
lékeznek rá. S meg is írják róla lesújtó értékelésüket. A nagyzolás, az önimádat 
szolgálatába állított uralkodásának idejét a birodalom legszégyenletesebb kor
szakának nevezték.

Akadt azonban egy művészettörténész, akinek más volt a véleménye. Ő kü
lönbséget tett az aljas akarat-irányulás és az ezt érvényesítő eszközök között. 
Szerinte ugyanis, ha eltekintünk a céliránytól — attól, hogy mit szolgáltak a 
műalkotások —, bizony elismerést érdemel az a mód, ahogyan ez a velejéig rom
lott, alávaló diktátor a maga mocskos szándékát érvényesítette. Ha nem került 
volna trónra ez a hitvány rongy, ma sokkal kevesebb műértéke volna az emberi
ségnek.

Szennyes szándékok megvalósításának eszközei is lehetnek értékek, s ezzel 
szentesítik a célt — mondta ki a végső szentenciát a műítész, amellyel még a sa
ját céhtagjai közül sem mindenki értett egyet. Főleg azok, akik nem tartották 
műértékeknek az egyeduralkodót dicsőítő alkotásokat.

ERKÖLCS, BŰN, JÓ ÉS ROSSZ

1. A becsület és becstelenség m egítélése az adott társadalmi 
kő z egben kialakult becsületér z és m ilyenségétől függ.

A rablóbanda töviről hegyire megszervezte az akciót. Mindenkinek kiosztot
ták a feladatot. Az egyik a kiszemelt bank oldalbejáratánál felügyelt, nehogy 
váratlan meglepetésben legyen részük. A másik az őr leütésével volt megbízva, 
a harmadik, aki értett az elektronikához, a riasztóberendezést kapcsolta ki. Meg 
aztán ott voltak a tulajdonképpeni végrehajtók, a főnök a revolverével, a közvet
len munkatársa, akinek az előkészített bőröndbe kellett belegyömöszölnie a pré
dát. Kint várakozott valaki egy gépkocsival, ő menekítette a — saját kifejezé
sükkel — „bankügyletet lebonyolító” csoport hozamát.

Minden a terv szerint történt. A sikeres akció után a koffernyi bankjegyköteg 
nagy halomban ott tornyosult a vállalkozást kieszelő bandavezér íróasztalán. 
Mert hiszen ő nemcsak a fegyvert, hanem a tollat is magabiztosan használta. 
Ehhez pedig íróasztalra van szükség. Nem volt ő akárki, eredetileg filozófusnak
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készült. Kedvelte az etikát, csak pillanatnyi anyagi gondjai szólították el igazi 
hivatásától, s adta fejét bankok megkopasztására. Most, az osztozkodás előtt 
elméleti magaslatokban lebegő bölcseleti szónoklatot tartott.

— Nem hiába terjedt el az a szófűzés, hogy zsiványbecsület. Van ilyen. Sőt, 
még a gengszterek erkölcsi kódexét is ki tudnám dolgozni, ha a filozofálásból 
jobban meg lehetne élni, mint a bankrablásból. A mi filcálarc mögötti szemér
mes-kék szemünkben az tisztességes dolog, ha mindenki a hozzájárulásának 
mértékében részesedik a közösen szerzett javakból. Ez a mi morál-tanunk alfája 
meg ómegája. És ezt mi sokkal korrektebben követjük, mint azok, akik minket 
elvetemült, skrupulus nélküli, erkölcstelen gazembereknek titulálnak.

— Persze csak akkor, ha elkapnak — vetette közbe a szakadatlanul hecce - 
lődő, a bankok védőberendezését kijátszó elektronikus szakember.

A főnököt nem lendítette ki teoretikus lendületéből e végzetes lehetőség em
legetése. Folytatta.

— Bezzeg a másik oldalon, a bankárok kasztjában más erkölcstan járja. Ne
kik halványlila fogalmuk sincs a becsületes elosztás elvéről. Az ő gyalázatos 
kandi szemükben nem az erkölcsös, ha a halandók a szerzett javakból a gürizés- 
ben való részvételük szerint részesednek, hanem ha másokat kölcsönökben ré
szesítenek, egzisztenciát széttaposó uzsorakamattal. Micsoda munkaerkölcs ez!

A banda egyik tagja, aki megunta a viselkedéselméleti bölcseleti karattyo
lást, máris nyújtotta markát a neki járó összegért. Meg is kapta a magáét. Nyil
ván nem az összeget.

— Nekünk — dühödt fel a klánvezér ezen a provokatív gesztuson —, akik 
nem a főkaput használjuk s nem a portás hajlongásai közepette vagyunk bejára
tosak a bankokba, megvan a magunk normarendszere, etikai értékrendje. S 
nemcsak a becsületességről, hanem a becstelenségről is. A legnagyobb hitvány
ság, ha egy olyan szerzet, mint te, aki csak odasodródtál a zsákmány happolá- 
sához, te, aki sunyin meglapultál, akit azzal bíztunk meg, hogy szimatold ki, 
jönnek-e a hekusok, viszont azt kémlelted, ha szőr van, merre tudsz menekülni, 
nos, te most elsőnek nyújtod felém a szutykos tenyeredet a szerzemény tisztes
séges elosztásakor? Van neked fogalmad a morálról?

2. A jó  és ross z kö z ötti alternatíva vis z onylagos; 
am ikor a kisebb és nagyobb ross z kö z ül kell válas ztani, 

akkor a kisebb ross z les z a jó.

Az orvosi látlelet lesújtó volt. Amikor a kezébe adták a papírt, a sok latin ki
fejezést, grafikont, kabalaszerű jelet nem értette, de az egyik tanársegéd meg
magyarázta neki. Valamilyen vérrögöt emlegetett, és ha jól jegyezte meg a kife
jezést: trombózist. De leginkább az „életveszély” szó kúszott fel rémületkeltően 
az agysejtjeibe. Ő csak annyit észlelt magán, hogy baj van a lábával.

Aznap beteglátogatás volt. A mellette levő ágyon feküdt a turbános — így ne
vezték a pacienst, a fejét övező irdatlan kötés miatt —, őt kereste fel az egyik 
szaktársa az építkezési vállalattól. A lábfájós, trombózisgyanús beteg csak fél 
füllel hallgatta a beszélgetésüket. A foszlányokból rakta össze, miről is társalog
tak. Az ártalmas és a hasznos közötti választás volt a téma. A látogató szaki
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mintha megfeddte volna a betegágyi haverját, talán azt emlegette, hogy munka 
közben mennyire szükséges feltenni a fejvédő sisakot. Lám csak, cimborájának 
ennek a hiánya miatt kell most viselnie ezt a nem éppen fejdíszt.

— Bezzeg én különbséget tudok tenni a káros és előnyös között — mondta ki 
a szentenciát a keleti fejfedő nélküli szaki. — Az én koponyámat mindig őran
gyalként védelmezi a keménykalap, ahogy mi becézzük a védősisakot. Válasz
tani tudni kell. Aki nem a számára jó mellett dönt, az megismeri, mi a rossz.

A lábproblémás szomszéd ágyas ezzel a másoktól kihallgatott nagy igazság
gal aludt el. Másnap a főorvos kegyetlen őszinteséggel felvilágosította: cudar ál
lapotban van. Az élete forog kockán. Egyetlen menekvése van, ha amputálják az 
egyik lábát. Ő törte magát, eszébe jutott, mire figyelmeztetett a szomszédos ágy 
mellett a melóstárs: ha a jó és a rossz néz farkasszemet, mindig a számodra jó 
mellett dönts. Igen ám, de jó nekem, ha levágják a lábam? Az bizony igencsak 
rossz. De vajon rosszabb, mint az annál rosszabb: a halál? Nem. Hát akkor az 
amputálás mint kisebb rossz miért ne lehetne a jobb? Ezzel a dilemmával aludt 
el.

Az orvosi beavatkozás után meglátogatta őt kedves felesége a kórházban. El
ső szava ez volt: „Milyen jó, hogy legalább fél lábbal, de mégis élsz.”

ELLENSEGKEP

1. Az ellenséged ellensége nem biztos, hogy sz övetségesed.

— Nagytata — kérdezte az unoka — miért megy előre az óramutató?
— Elmesélem neked, miért: Volt egyszer, hol nem volt, szóval ott, ahol a mesé

ben szokás, az üveghegyeken túl, sőt még azon is túl, két kacsalábon forgó vár. Az 
egyik, a Fehér Vár balról jobbra forgott, s benne az órák is így mutatták az időt. A 
másik, a Fekete Vár fordítva keringett, s itt az órák időjelzője is ellenkező irányban 
araszolt. A két várúr igen nagy vetélytárs volt, sokszor csatároztak annak eldöntése 
végett, melyikük óramutatója jelzi pontosan az időt.

Élt az üveghegyek tetején egy hétfejű, tűzokádó sárkány, akinek a varázs
szemüveget viselő jövendőmondó megjósolta, hogy 33 nap múlva el fog pusz
tulni. Amikor ezt hírül vette, igencsak felpaprikázódott. Dühét a Fekete Vár 
urára fecskendezte, akinek az órái — visszafele haladva — egyre csak arra em
lékeztették, hogy percről percre mind kevesebb és kevesebb ideig áraszthatja 
magából a lángot. Lecsapott rá, felégette a várát, valamennyi órájával együtt, 
amelyek a végítélete dátumának mielőbbi közeledtét jelezték. Hátha így meg
menekül a megjövendölt végzettől.

A Fehér Vár ura elégedett volt, lám csak, másvalaki megsemmisítette az ő 
ádáz ellenségét. Voltak a várában olyanok, akik tanácsolták neki: jó volna össze
fogni ellensége tönkretevőjével, azzal a tűzokádó sárkánnyal. Ő azonban csak in
gatta a fejét: nem és nem.

A mindent lángba borító tűzokádó sárkány — mondta a Fehér vár ura —, le
het bár ellenségem ellensége, de nem biztos, hogy ettől még a barátom. Hiszen



102

engem és az én időjelzőimet, az előre igyekvő óramutatókkal együtt, ugyanúgy 
megsemmisítheti, mint az ellenfelemet. Minthogy ezek a mozgó mutatók — 
igaz, más irányból — ugyancsak jelzik az ő pusztulásának közeledtét.

A tüzet lövellő sárkány végnapja valóban eljött, a Fehér vár parancsnoka vi
szont életben maradt a maga óráival.

Lám csak, az ellenségem ellenségével kötött szövetség feladása miatt mutatják az 
időmérők ma is megfelelő irányban az órákat és perceket.

2. Ha ellenségedet nem tudod elpus z titani, fogadd 
barátoddá — vélekedik a skrupulus nélküli gaz ember.

A történészek mindhiába kutakodtak a felől, miként halt meg a Nagy Hadve
zér, éppen barátja, a Kiváló Hadvezér táborában. Számos feltételezést lejegyez
tek. Akadt olyan krónikás, aki állította: csakis a saját emberei tehették el láb 
alól. Azok, akiknek nem volt ínyére, hogy éppen egykori ellenlábasának, Kiváló 
Hadvezérnek lett a barátja. Jobb szerették volna, ha a két hadúr továbbra is el
lenségeskedik. E hipotézis szerint a felbujtók csakis a Nagy Hadvezér zsoldos 
vezérei lehettek, akik féltek, nehogy munkakörülmények — vagyis a hadviselé
sért járó zsold — nélkül maradjanak a két egykori szembenálló fél közötti konf
liktus felengedése miatt.

Más történetbúvárok véleménye szerint éppen Kiváló Hadvezér köréből ke
rülhettek ki a gonosztevők. Olyanok, akik rettegtek: Isten ments, még elveszítik 
haduruk kegyét, s az alázattal kiszolgált parancsnokuk helyettük az egykori ri
válist, a mostani barátot fogja különleges elbánásban részesíteni.

Ismét más vélekedés bedobta a köztudatba, miszerint az immár barátságot 
kötött két fővezér ezzel a hadifriggyel hatalmas katonai erőre tett szert, ez ve
szélyeztette a szomszédos államokat, s ezek valamelyike bérelt fel bérgyilkost, 
legalább az egyikük megsemmisítésére.

Az igazságot a történészek soha nem derítették ki.
Történt ugyanis, hogy Kiváló Hadvezér megérezte: ellenségétől csak úgy ké

pes megszabadulni, ha cimborájává fogadja. Nagy ünnepséget rendezett a kettő
jük kézfogása alkalmával. Folyt a bor, zabálták az ürücombot, mindenki öröm
mámorban úszott. Nagy Hadvezér jócskán felöntött a garatra.

Amikor részegen betámolygott a neki elkészített ünnepi sátorba, kit talált 
ott, mint új keletű barátját, aki tövig mártotta belé a tőrét.

3. Annál, hogy az ellenségedtől függs z , csak az ross z abb, 
ha az ellenséged udvariaskodni kez d veled.

Ketten vonszolták magukat a sivatagban. Katonatársak, de halálos ellensé
gek is voltak. Egyikük már a kimerültség végső stádiumába jutott, napszúrásos 
delíriumában kusza gondolatok kergették egymást az agyában. Tudatalatti 
bölcs mondások tülekedtek benne, hogy a tudat alagsorából előbújjanak s meg
világosodjanak az én-tudat felső emeletein. Emlékezett a figyelmeztetésre: nem 
jó, ha a sivatagban a kulacs az ellenséged hátiszákjában van. Márpedig ez most 
ott van. Meg aztán a rosszakaród gyanús szívélyességéről is eszébe jutott egy s
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más. Valamikor olvasott egy viccet: az arab az egyik feleségével bandukol a si
vatagban, elöl az asszony, utána ő. Meglátja Allah, s leszól a mennyekből: „Te 
arab, nem tudod, hogy a Koránban az áll, hogy elöl megy a férfi, őt követi az asz- 
szony?” Mire a turbános: „Igen, de amikor a Koránt írták, nem volt aláaknázva 
a sivatag.” Ezt csak gondolatban merte felidézni, s nem kimondani. Nehogy a 
Koránt meggyalázó provokációja miatt ő is, mint nem egy társa, az arab világ 
eszmevilágát beszennyező írásai — vagy, mint ahogyan hallotta: karikatúrái — 
miatt kiérdemeljék az iszlám vérbosszúját.

Hülyeségekre gondolok, csitította magát. Inkább azon méláznék, miként fér
hetnék hozzá ahhoz az áhított kulacshoz. Hiszen ez az aljas riválisom akkor sem 
adná ide, ha könyörögnék.

S akkor megszólalt a kulacsos. Te jó ég, gondolta a másik, csak nem azt 
ajánlja fel előzékenyen, hogy én menjek elöl?

— Biztosan megszomjaztál — szólt nyájas hangon. — íme, itt egy üveg, húz
zál belőle. Te nem tudsz franciául, az van ráírva a címkére, hogy üdítő.

Pedig ő tudott franciául. Legalábbis annyit, hogy a „Poison nem üdítőt, ha
nem mást jelent.

4. Ne az októl tartsunk, akik a barikád túlsó oldalán vannak, 
his z en őket legyő z hetjük; inkább az októl, akik a barikádon 

terpes z állásban várják a harc kimenetelét, 
s győ z elm ünk esetén a mi oldalunkon s z állnak le.

János, Ion és Ádám évfolyamtársak voltak az egyetem hidrológiai karán. 
Mindhárman a folyók szabályozására szakosodtak. János a Marost Ármentesítő 
Vállalat vezetője lett, Ion ugyanezt a tisztséget töltötte be az Oltot Szabályozó 
Vállalatnál. Ádám egyelőre talonban volt, más irányban tapogatózott.

Történt egyszer, hogy pályázatot kellett beadni folyószabályozásra. A ver
senykiírást megnyerő vállalatnak tetemes nemzetközi támogatást helyeztek ki
látásba. A marosiak és az oltiak egyaránt benyújtottá igényüket. Ádáz harc 
kezdődött János és Ion között.

Ádám a vadra leselkedő éber vadász szemével figyelte az események alakulá
sát. Idő'közben megszedte magát a Dnyesztert Szabályozó Vállalatnál, most lu
xusvillát építtetett magának. Éppen ott, ahol a Maros és az Olt ered. Nyaralójá
nak ajtaja az Olt forrása felé nyílt, az ablaka pedig a Maros kútfője felé. Most 
nem tudta eldönteni, melyik vállalatot támogassa a tekintélyes summa elnye
résében. Részt vett az Oltot Szabályozó Vállalat közgyűlésein, egyre csak hajto
gatta, hogy a nyaralójának Oltra nyíló ajtaján beenged mindenkit, aki érdekelt 
e folyót egyengető pályázat elnyerésében. De ott pöffeszkedett a Marost Ármen
tesítő Vállalat plenárisain is, itt azt bizonygatta, hogy a villájának az ablakából 
a Maros forrása látszik, tekintete efelé tárul ki, szívét-lelkét e folyó árvíz
mentesítése izgatja.

Végül a marosmentiek szakították át a célszalagot, megnyerték a pályázatot. 
Ádám, aki zsonglőrösködött a nevével, az „Olt”-nál Adam, a „Maros”-nál Ádám 
volt, most egyértelműen lecsatlakozott a marospártiakhoz. Zamatos demagógiá
val, fordulatos populista jelszavakkal szónokolt a Maros-rendezési tervek ülé-
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sein, míg végül — a könyökét is használva — János helyett őt választották meg 
elnöknek.

Közbejött azonban valami. Mégpedig egy szélviharos, zivataros éjszaka, ami
kor is a két folyó forrásánál terpeszkedő nyári luxuslakba becsapott a villám. 
Ádám — vagy talán Adam — éppen ott tartózkodott, s mint macska üldözte egér 
szaladgált az ajtó és az ablak között. Nem tudta eldönteni, vajon az ajtón ke
resztül vagy az ablakot át meneküljön-e. Végül kiugrott az ablakon — s ez lett a 
veszte. Odaveszett, az egykor — valahol keleten — dácsának nevezett fényűző 
víkendházával együtt. A villámsújtotta fejedelmi nyári lak porait szétszórta a 
szélvihar, egy része a Maroson, a másik az Olton csörgedezett lefele a tenger fe
lé.

Jánost újból megválasztották a Marost egyengető vállalat igazgatójának. A 
posztjára visszakerült főnök otthon, a feleségének mondta ki az eseményalaku
lás erkölcsi tanulságát:

— Sajnos, a természet elemi erői most igen, de máskor nemigen tesznek 
igazságot. Nem büntetik nonstop azokat, akik az ajtó és az ablak között inga
doznak, míg végül — amikor onnan jobbnak tűnik a kilátás — az ablakot vá
lasztják. E viselkedés ránk nézve sokkal veszélyesebb, mint azoké, akik az ajtó
ban állva nyíltan ellenünk szónokolnak.

5. Aki ócsárolja  az őt legyő z ő ellenfele képességeit, 
többs z örösen  saját m agát becsüli le.

A Szacsvaújvárosi Sport Klub csapata sorsdöntő futballmérkőzést játszott a 
Szacsvaóvárosi Sport Klub gárdájával. A második félidő végéig még tartották 
magukat, góltalan döntetlen jelzett az eredményhirdető tábla, akkor viszont az 
óvárosiak egyik csatára csukafejessel bevette a kapujukat. Egy nullára kikap
tak.

Megindult a sajtókommentár az újvárosi újságokban. Az egyik sportriporter 
így vélekedett: egy pancser csapattól kaptunk ki, olyantól, amelynek játékosai 
még azt sem tudják, melyik a jobb, s melyik a bal lábuk. Nem is tudhatják, hi
szen kétballábasak. A taktikájuk olyan, mint a Napóleoné, aki Moszkva alatt 
elvesztette a csatát. A jobbszélsőjük minden bizonnyal pékmester. Mert csak kif
lit tud rúgni. A bal hátvédjük pedig talán a gyertyagyárban dolgozik. Hiszen va
lahányszor hozzáér a labdához, gyertyát rúg. Hadd lássák otthon is! A center
csatárjuk úgy veszi le a labdát, hogy az átpattan a schengeni határon. Márpedig 
mi még nem rúgjuk a lasztit az ottani futballpályákon. A kapusuk? Úgy kapkod 
a labda után, mintha legyeket akarna fogni. Ilyenkor, késő ősszel? Amikor azok 
már haldokolnak? Azt mondják: a kapus hálóőr. ő  jó volna, ha elmenne halász
ni. Őrizni a kivetett hálót, vajon nem akadt-e benne legalább egy csuka. Arra 
ugyanis nem való, hogy egy tisztességes portási állást betöltsön a Halászok 
Klubjában. Egyszóval: a nullánál is lennebb kvalifikálható együttestől voltunk 
kénytelenek elszenvedni az egy-nullás vereséget. Pusztán azért, mert egyszer 
véletlenül kockára esett a labda. Mármint annak az ikszlábú, vízfejű csatárnak 
a kockafejére, ahonnan a széljárás miatt a kapunkba sodródott a pettyes.
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Az óvárosi újságok nem hagyhatták szó nélkül ezt a kifakadást. Filozófus 
hajlamú riporterük megteoretizálta az esetet.

„Aki legyőz valakit — jobb annál. Minél nagyobb súlyú ellenfél felett aratunk 
győzelmet, annál értékesebb a trófea. Amikor a nálunknál értéktelenebb arat 
diadalt felettünk, akkor mi még ennél is gyengébbek vagyunk. Ha igaz volna, 
amit az újvárosiak a mi csapatunkról írnak, akkor az ő együttesük még miénk
nél is silányabb. Jobb lett volna feldicsérni minket, nem csak azért, mert ez ne
künk is jólesne, hanem azért is, mert így az ő vereségük sokkal indokoltabb len
ne. Végül is nem nagy szégyen kikapni egy jobbtól. Annál inkább attól, akit ná
lunknál alacsonyabb rendűnek tartunk.”

Kiadványaink
2016-ban m egjelent
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adó, Bukarest, 1981.

2
Ráduly Jánosnak, a csodálatos rovásemlék feltárónak, aki bárki másnál töb

bet tett, hogy e könyv ilyen vastag legyen, szeretettel Mandics György, 2011 (az 
aláírás rovásbetűkkel is) .

Róvott múltunk. A székely-magyar rovásírás-történet kézikönyve. II. kötet. 
Irodalmi Jelen Kiadó, Arad, 2010.

3
Ráduly Jánosnak szeretettel ezt az utolsó kötetet, Mandics György (az alá

írás csak rovásbetűkkel).
Róvott múltunk. A székely-magyar rovásírás-történet kézikönyve. III. kötet. 

Irodalmi Jelen Kiadó. Arad, 2011.
M: A dedikáció nincs keltezve, magam az oldal aljára beírtam az időpontot: 

2012. aug. 8.
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4
Ráduly Jánosnak, aki átélte a korszakot, ha nem is a város szenvedését, ha

nem a magáét, mint mindenki, aki akkor élt. Mandics György.
Temesvári Golgota. Regény. Első-második-harmadik könyv. Interart — Püski 

— Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1991.
M: A dedikálás nincs keltezve, az oldal aljára beírtam az időpontot. Kibéd, 

2011. aug. 7.

M arkó Béla
1951. Költő, műfordító, szerkesztő 

1
Ráduly Jánoséknak barátsággal Markó Béla. Kibéd, 1983. szeptember.
Az örök halasztás. Versek. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1982.

2
Ráduly Jánoséknak barátsággal Markó Béla. Kibéd, 1983. szeptember. 
Sárgaréz évszak. Versek. Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár-Napoca, 1977.

3
Ráduly Jánosnak őszinte barátsággal Markó Béla. 1986. június.
Szarkatelefon. Versek kisfiúknak-kislányoknak. Ion Creanga Könyvkiadó, 

Bukarest, 1983.

4
Ráduly Jánosnak őszinte barátsággal egy szép este emlékére, Markó Béla. 

1986. június.
Talan+ás. Versek. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1984.
M: „egy szép este emlékére” : Kibéden szerzői estje volt Gálfalvi Györgynek, 

Markó Bélának.

5
Ráduly Jánosnak, aki példamutató kitartással Kibéden is igazi filológus tudott ma

radni, baráti szeretettel, Markó Béla. 1990. febr. 13.
Olvassuk együtt. Versmagyarázatok. Albatrosz Könyvkiadó, Bukarest, 1989.

6
Ráduly Jánoséknak, egy szörnyű korszak hamujából életre kelő főnixmadár 

igézetében, szeretettel Markó Béla. 1990. febr. 3.
Égő évek. Versek. Kriterion Könyvkiadó, Bucureşti, 1989.

Ráduly Jánosnak a réges-régi barátsággal: Markó Béla. 2010. november 12. 
Út a hegyek közt. 99 haiku. Bookart Kiadó, Csíkszereda, 2010.
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8
Ráduly Jánosnak őszinte barátsággal, Markó Béla. 2010. nov. 12.
Az erdélyi macska. Szépliteratúrai utazások 1978-1994. Pallas- Akadémia 

Könyvkiadó, Csíkszereda, 2010.

M arosi Barna
1931. író, riporter, szerkesztő

1
Ráduly Jánossal találkozva, a találkozás örömére — örömmel ajánlom ennek 

a régi és rossz napokban született kollektív kötetnek szűk egyharmadát. Kibéd, 
1992. szeptember. Marosi Barna.

Emberarcok. Beke György, Cseke Péter, Marosi Barna riportkönyve. Krite- 
rion Könyvkiadó, Bukarest, 1976.

M: A kötetben Cseke Péter dedikációja is, külön oldalon.

2
Ráduly János könyvespolcán nem kis meglepetéssel láttam meg ezt a könyv- 

Nemecseket. Baráti ajánlással Marosi Barna. Kibéd, 1992. szeptember 20.
Kapu utca 10. Kisregény. Ifjúsági Könyvkiadó, Bukarest, 1969.

M árton Béla
1937. Nyelvjáráskutató, néprajzi író, nyelvművelő

1
Őszinte barátsággal Ráduly Jánosnak. 1969. X. 13. Márton B.
A tutajozás szakszókincséből. Studia Universitatis Babeş—Bolyai. Serie Phi

lologie. Fasciculus 2. 1963. Kolozsvár. Különnyomat.

2
Őszinte barátsággal Ráduly Jánosnak 1969. X. 13.
A szovátai szénégetés szakszókincse. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemé

nyek, IX. évf. 2. számából. Kolozsvár, 1965. Különnyomat.

3
Ráduly Jánosnak, Erdély jeles folklórkutatójának őszinte barátsággal! Szo- 

váta, 2003. I. 10. Márton Béla.
Fából faragott díszítmények a Sóvidéken. Szováta, 2002.

Mátyus András dr.
1931. Művelodéstörténész

1
Baráti szeretettel, nagyrabecsüléssel Ráduly János barátunknak Mátyus 

András, Mátyus Gyula.
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Spielmann József: Másoknak világítva. Mátyus István életregénye. Jelen ki
adás megjelenését elősegítette: Dr. Mátyus András és Dr. Mátyus Gyula. Kiadó, 
valamint hely és idő nélkül.

M: A dedikáció nincs keltezve, a lap aljára magam rögzítettem az időpontot. 
2000. V. 28.

2
Ráduly János barátomnak a kibédi Mátyus István napok szellemi, lelki, 

anyagi támogatásáért Mátyus András. 2002. szept. 14-15.
Kibédi Mátyus István halálának 200. évfordulójára. Összeállította Dr. Má

tyus András. Készült a DEMACO nyomdában. Székelyudvarhely, 2002.

3
Az évezredes, több évszázados múltunk megismerése alap a jelenünk és jö

vőnk megtartásában. Szeretettel Ráduly János barátomnak. 2002. szept. 14-15. 
Mátyus András.

Betekintés Kibédi Mátyus István Diaeteticáiba. DEMACO nyomda, Székely
udvarhely, 2002.

Mátyus Imre
(?) . író, szerkesztő

Ráduly Jánosnak sok szeretettel találkozásunk emlékére. Kibéd, 1996. május 
18. Mátyus Imre.

Eső' a homokon. Válogatás félegyházi szerzők műveiből. Szerkesztette: Má
tyus Imre. Felelős kiadó: Mátyus Imre igazgató. Kiskunfélegyháza, 1996.

M: A dedikációt ifj. Mátyus Imre is aláírta, pontosabban: felülírta.

Mátyus Zsu zsanna
1978. Néprajzkutató

1
Ráduly Jánosnak. A Tanár Úrnak sok-sok szeretettel ajánlom első megjelent 

cikkemet. Köszönettel a bizalomért-biztatásért! Mátyus Zsuzsa, Kibéd, 2004. 
nov. 29.

A magánélet válsághelyzetei és a kríziseket kezelő specialisták egy erdélyi falu
ban. In. Áldás és átok, csoda és boszorkányság. Vallásetnológiai fogalmak tudo
mányközi megközelítésben. Szerkesztette Pócs Éva. Balassi Kiadó, Budapest, 
2004.

2
Ráduly Jánosnak nagyon sok szeretettel, tisztelettel és köszönettel a minden

kori buzdításért! Mátyus Zsuzsa. Bp. 2005. március 11-én.
Vallási és etnikai identitás néhány dobrudzsai és tatár háddzsinarratívában. 

In. Orientalista Nap 2004. Szerkesztette Birtalan Ágnes és Yamáji Masanori.



IB

MTA Orientalisztikai Bizottság. ELTE Orientalisztikai Intézet kiadása. Buda
pest, 2004.

Més z áros Jó z séf
1928-2004. Bibliográfus, újságíró, irodalomtörténész

1
Úgy hiszem és érzem, hogy mindig is egyazon ösvényen és utakon jártunk és 

járunk, ha nem is mindig azonos nyomokon. Mind ebben az úti cél a fontos. így 
hát az utakon és a célokban nagyon gyakran találkoztunk. A talpig ember úti
társnak, s a könyv ráérző méltatójának, Ráduly Jánosnak, tiszta szívvel és öreg 
baráti ragaszkodással jegyzem hát e könyvemet, szüntelen találkozásaink zálo
gául is, Mészáros Jóska. Makfalván, 1988. június 17—okt. 26-án.

Adomák és tanítómesék. Kriza János hagyatékából. Tiboldi István gyűjtése. 
Sajtó alá rendezte Mészáros József. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1988.

2
Az öreg és örök barátnak, — viszonzásként is — tehát: Ráduly Jánosnak a 

legjobb szívvel és céhbeliséggel ajánlom Domi ötödik „kiadatlan” hagyatékát. 
Mészáros Jóska. Marosvásárhely, 1996. nov. 9-én.

Szilágyi Domokos: Játszhatnám. Gyűjtemény kéziratos és eddig kiadatlan 
hagyatékából. Halálba-menetelének 20. évfordulója — Tisztelgések, emlékezé
sek. A kötet anyagát összegyűjtötte, sajtó alá rendezte s az előszót írta Mészáros 
József. Tinivár Kiadó, Kolozsvár, 1996.

M: Domi = Szilágyi Domokos.

3
Rójjad kedves barátom továbbra is sikerrel, ami „rovásodon” van, s kutya kö

telességed leróni, mert arra teremtettél... De tiszteld sorstársadat is, hogy hosz- 
szú életű légy műfajaidban. Mint a Tiboldié, ez is kapudöngető. Nyisd hát szé
lesre szívkapudat előtte, mert címzője is jó szívvel indította feléd s nevét is adja 
hozzá Mészáros József és Jóska. Marosvásárhely, 1996. febr. 12-én.

Kós Károly egyetemessége felé. Tanulmányok, cikkek, emlékezések, levelek és 
dokumentumok. Az anyagot összegyűjtötte Finna Géza. Előszót írta Mészáros 
József. Készült a Marosvásárhelyi Kós Károly Alapítvány gondozásában. Ma
rosvásárhely, 1995.

M: Tiboldié: utalás Adomák és tanítómesék,  (1988) kötetre (lásd elébb!)

Mihály János
(?) . Történész

1
Ráduly János úrnak nagy tisztelettel Mihály János. Székelyudvarhely, 2006. 

nov. 28.
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A lövétei Kisboldogasszony plébániatemplom. Udvarhelyszék Kulturális 
Egyesület kiadása. Székelyudvarhely, 2006.

2
Ráduly János úrnak nagy tisztelettel Mihály János. Székelyudvarhely, 2006. 

nov. 28.
Lövéte 1848 1849-ben. Udvarhelyszék Kulturális Egyesület kiadása. Székely

udvarhely, 2006.

M itruly M iklós
1931. Néprajzkutató

1
A makfalvi találkozás emlékére őszinte elismeréssel és nagyrabecsüléssel 

Ráduly János kollégának, Mitruly Miklós. 1986. aug. 22.
Csillagok, csillagok. Magyar népdalok. A kötetet összeállította Kiss Jenő. Az 

előszót írta Mitruly Miklós. Ifjúsági Könyvkiadó, Bukarest, 1964.

2
Ráduly Jánosnak, Kibéd harmadik nagy Jánosának (a sorszámnév az idő

rendre vonatkozik!) tisztelettel Szilágysomlyón, 1999. dec. 13-án Mitruly Mik
lós.

Szóból ért az ember. Népi elbeszélések Krasznáról. Gyűjtötte, sajtó alá ren
dezte, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta Mitruly Miklós. Erdélyi Gondolat 
Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 1999.

M olnár Dénes
1947-2000. Képzőművész

Ráduly Jánosnak Molnár Dénes.
Aktok. 178 / CC / kézi levonatok. Hely és év nélkül.

M olnár Ferenc A.
1942. Nyelvész

1
Ráduly Jánosnak barátsággal M. Feri. Kvár, 1975. máj. 17.
A permi nyelvek szóvégi magánhangzóinak történetéről. Nyelvtudományi Köz

lemények 76. kötetének 1-2. számából. Budapest, 1974. Különnyomat.

2
Ráduly Jánosnak baráti szeretettel Molnár Feri, 1974.
A finn irodalom Magyarországon. A Filológiai Közlöny 1973. évi 1-2. számá

ból. Budapest, 1973. Különlenyomat.
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M olnár Gyula
1910. Egyháztörténész, mariológus-diakonus

Szeretettel dedikálom Ráduly János alkotóművész barátomnak az Ur Jézus 
édesanyjáról hangos hitvallásomat, 2007. jan. 8. Gyula bácsi, a riporter.

A Szűzanya jelenései három, földrészen. Kiadja a Kükülló! Esperesi Kerület 
Transsylvania. Hely és év nélkül.

M olnár H. Lajos
1946.író

Ráduly Jánosnak barátsággal, Molnár H. Lajos.
Falra hányt esztendő. Regény. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1983.

M olnár Kris ztina
1976. Képzóművész

Ráduly Jánosnak sok szeretettel Molnár Krisztina.
Képmesék. Készült... Marosvásárhelyen 1995. esztendőben. Album.

M olnos Ferenc
1958. író, képzőművész

1
Ráduly Jánosnak, földimnek tisztelettel és barátsággal Molnos Ferenc. 2007. 

május.
A megbékélés csendje (prózakötet). Mark House Kiadó, Gyergyószentmiklós, 

2007.

2
Ráduly Jánosnak tisztelettel, megbecsüléssel és barátsággal Molnos Ferenc. 

Kibéd, 2009. 10. 14.
Micsoda nyár! (próza) . Készült a Mark-House nyomdában. Gyergyószent

miklós, 2009.

3
Ráduly Jánosnak tisztelettel és barátsággal Molnos Ferenc. Kibéd, 2011. 

március 4.
Szüret (próza). Szováta 2011. Grafikai szerkesztés: Silk (...) Design — Szo- 

váta.
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M urádin Lás z ló
1930. Nyelvész, szerkesztő

1
Ritka találkozásunk örömére Ráduly Jánosnak szeretettel ajánlja Murádin 

László. 1994. ápr. 21.
A tővégi Ny: N váltakozás a romániai magyar nyelvjárásokban. Nyelv- és Iro

dalomtudományi Közlemények, XXXVI. évf. 2. szám, 1992. Különnyomat.

2
Nem az én érdemem, hogy itt felsorakoztattunk mindenkit, minden nyel

vészt, „aki számít”, s aki már mostanon nincs az élők sorában, de külön-külön 
mindenki egy-egy kötettel kellett volna hozzájáruljon a nyelvművelés ügyéhez. 
Szentistván, 1994. V. 29. Sok szeretettel Ráduly Jánosnak a kibédi helynevekért 
is. Murádin László.

Anyanyelvűnk művelése. Összeállította Gálfy Mózes és Murádin László. 
Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1975.

M: Szentistván = Székelyszentistván.

3
Ráduly Jánosnak szeretettel és őszinte nagyrabecsülésem jeléül ajánlja 

Murádin László. Székelyszentistván, 1994. V. 29.
Szavak színeváltozása. Daru Könyvkiadó, Kolozsvár-Napoca, 1983.

4
A szavak titkában ott van a népköltészet titka is, mely érthetővé teszi a titkok 

megfejtését. Ráduly Jánosnak szeretettel. Szentistván, 1994. V. 30. Murádin 
László.

Szavak titka. Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár-Napoca, 1977.

Nádor Tamás
1925-1996. Zenei szakíró, szerkesztő 

1
Ráduly János etnografusnak nagyrabecsüléssel Nádor Tamás.
Dr. Nádor Tamás: Antonio Vivaldi életének krónikája. Zeneműkiadó, Buda

pest, 1973.
M: A dedikáció időpontját magam rögzítettem a lap alján: 1974. augusztus

18.

2
Ráduly Jánosnak viszonzásul szép könyvéért, barátsággal. Pécs, 1980. jan. 

18. Nádor Tamás.
Zenés esték a Mecsekalján. Válogatott zenei írások. Kiadó nélkül. Pécs 1979.
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Nagy Endre dr.
(?). Folklorista, emlékíró

1
Ráduly Jánosnak, régi barátsággal, Dr. Nagy Endre.
Vadrózsa virága. Székelykeresztúri diákok népköltészeti gyűjtéséből. Dr. 

Nagy Endre — Péter Sándor. A gyűjtőmunka elindítója Farkas Jenő tanár. 
Edelény, Sepsiszentgyörgy, 2004. Felelős kiadó: Hadobás Pál és Péter Sándor. 
Magánkiadás.

M: A dedikáció nincs keltezve, lásd a kötet megjelenésének évét.

2
Ráduly Jánosnak, tisztelettel, Dr. Nagy Endre. 2005. július. 
Székelykeresztúrtól Edelényig. Második bővített magánkiadás. Edelény, 2004.

Nagy Irén
1953. Költő, prózaíró, tankönyvszerkeszto 

1
Ráduly János úrnak őszinte tisztelettel Nagy Irén. Csíkszentdomokos 1993. 
Mégis. Versek. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 1993.

2
Ráduly Jánosnak barátsággal és szeretettel. Nagy Irén. Csíkszentdomokos 

1998. X. 20.
Védtelenül. Novellák. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 1998.

3
Ráduly Jánosnak őszinte tisztelettel, Nagy Irén. Csíkszentdomokos, 1998. X.

20.
Brassai Márta — Vass Rozália — Nagy Irén: Magyar nyelvtan iskolásoknak. 

Kiadja a Proserved Cathedra Kft., Sepsiszentgyörgy, 1998.

Nagy Jenő
1916-1996. Néprajzkutató, nyelvész

Ráduly Jánosnak szíves megemlékezéssel és kollégiális szeretettel. Udvar
hely, 1979. VI. 10. Nagy Jenő, Szentimrei Judit.

Dr. Kós Károly, Szentimrei Judit, Dr. Nagy Jenő: Kis-Kükülló' vidéki magyar 
népművészet. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1978.

M: A dedikációt Nagy Jenő fogalmazta, Szentimrei Judit is aláírta.
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Nagy M iklós Kund
1943. Művészettörténész, író, szerkesztő

1
Ráduly Jánosnak barátsággal Nagy Miklós Kund. Mv. 2000. jún. 29.
Bábel Amerikában. Tengerentúli naplójegyzetek. Impress Kiadó, Marosvá

sárhely, 2000.

2
Ráduly Jánosnak még sok értékes művet kívánva, régi barátsággal Nagy 

Miklós Kund.
Műterem 3. Beszélgetések huszonkét elszármazott erdélyi képzőművésszel. 

Impress Kiadó, Marosvásárhely, 2003.
M: A dedikáció nincs keltezve, magam rögzítettem a lap alján az időpontot: 

2003. jún. 27.

3
Ráduly Jánosnak, az alkotó szenvedély és fáradhatatlanság mintaképének 

régi barátsággal Nagy Miklós Kund. Mv. 2007. jan. 4.
Míg a magnó összekapcsolt,  Interjúk, beszélgetések. Pallas-Akadémia 

Könyvkiadó, Csíkszereda, 2006.

Nagy Olga
1921-2006. író, néprajzkutató

1
Ráduly Jánosnak viszonzásul a szép kötetéért s őszinte jókívánságokkal. Ko

lozsvár, 1976. máj. 31-én. Nagy Olga.
Széki népmesék. Gyűjtötte, sajtó alá rendezte és a bevezető tanulmányt írta 

Nagy Olga. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1976.

2
Ráduly Jánosnak sok szeretettel és egy remélhető igaz barátság jegyében: 

Nagy Olga. Szovátán, Kibéden, 1976. június 17-én.
Lüdérc sógor. Erdélyi magyar népmesék. Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 

1969.

3
Ráduly Jánosnak és kedves élettársának igaz szeretettel és barátsággal: 

Nagy Olga. Kolozsvár, 1976. szept. 14-én.
A szegény ember táltos tehene. Mérai népmesék. Dacia Könyvkiadó, Kolozs- 

vár-Napoca, 1976.

4
Irénkének és Janinak a már-már „öreg” barátsággal, nagy ragaszkodással és 

szeretettel: Olga. Szovátán, 1978. nov. 7-én.
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A táltos törvénye. Népmese és esztétikum. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 
1978.

5
Irénkének és Janinak az együtt töltött szép napok emlékére: Nagy Olga. 

Kibéden, 1978. nov. 14-én.
Hősök, csalókák, ördögök. Esszé a népmeséről. Kriterion Könyvkiadó, Buka

rest, 1974.

6
Nagy-nagy szeretettel, igaz barátsággal a szeretett Ráduly-családnak: Nagy 

Olga. Kibéden, 1978. nov. 14-én.
A Nap húga meg a pakulár. Marosmenti, kalotaszegi és mezőségi mesék. 

Gyűjtötte, az előszót és a jegyzeteket írta Nagy Olga. Dacia Könyvkiadó, Kolozs
vár, 1973.

Ráduly Jánosnak szeretetem jeléül: Nagy Olga. Kolozsvár, 1981. március 21- 
én.

Archaikus világkép és mese-hagyományozás. A Debreceni Déri Múzeum 1974. 
évi évkönyve. Debrecen, 1975. Különlenyomat.

8
Rádulynak szeretettel és a régi barátsággal: Nagy Olga. Kolozsvár, 1981. 

márc. 21-én.
A varázserejű hős egy archaikus meserepertoárban. Ethnographia, 1973. évi 

számában. Budapest, 1973. Különlenyomat.

9
Ráduly Jánosnak baráti szeretettel: Nagy Olga. K.vár, 1985. júl. 16-án.
Archaikus világkép és mesehagyományozás,
M: Másodszor is megdedikált különnyomat: lásd az 1981. március 21-i aján

lást.

10
Ráduly Jánosnak, kedves barátomnak nagy szeretettel, a régi barátsággal: 

Nagy Olga. Kolozsvár 1991. nov. 17-én.
A havasi sátoros Dávid Gyula meséi. Gyűjtötte, a bevezetőt és a jegyzeteket 

írta Nagy Olga. MTA Néprajzi Kutató Csoport kiadása.

11
Ráduly Jánosnak nagy szeretettel, igaz barátsággal: Nagy Olga. K.vár, 1996. 

jan. 26-án.
Aranyhajú és az elátkozott madarak. Mesék. Bon Ami Kiadó, Sepsiszent- 

györgy, 1995.
M: Külső címtáblán: Az aranyhajú



120

12
Drága barátomnak, Ráduly Jánosnak nagy szeretettel: Olga. 2000. jan. 12- 

én.
Hamupipőke üzenete avagy A gyermek ismeretlen világ. Szülőknek a nevelés

ről. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 1999.

13
Ráduly Jánosnak, nagyra becsült igaz barátomnak szeretettel: Nagy Olga. 

Erdőszentgyörgy, 2000. V. 3-án.
Nagy Olga: Gyónás. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1991.

14
Ráduly Jánosnak nagyon nagy szeretettel, igaz barátsággal: Nagy Olga. 

Erdőszentgyörgy, 2000. V. 12-én.
A vasfogú farkas. Mesék. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1987.

15
Ráduly Jánosnak, drága, nagyrabecsült barátomnak, nagy szeretettel: Nagy 

Olga. Erdőszentgyörgy, 2000. V. 2.
Változó népi kultúra. Társadalomnéprajzi vizsgálat Havadon. Szerkesztette 

Nagy Olga. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest—Kolozsvár, 2000.
M: A könyvet és a munkaközösség tagjait eme sorok írója mutatta be 

Erdőszentgyörgyön, illetőleg Havadon. Példányomban még külön dedikációt írt: 
Dr. Zillmann Jenő, Bartos Miklós, László János, Sütő Ferenc. A számítógépes 
tördelő Murad Betty csak aláírta nevét a hátsó kolofonban. A kettős könyvbe
mutató 2000. V. 12-én volt.

Nagy Pál
1924-2015. író, kritikus, irodalomtörténész, közíró 

1
Ráduly Jánosnak — igaz barátsággal, Nagy Pál. Mv. 1996. szept. 9.
Falu a Korhány alatt: Mezőkölpény. Impress Kiadó, Marosvásárhely, 1995.

2
Ráduly Jánosnak — barátsággal, szeretettel: Nagy Pál. Korond, 1997. júl. 16. 
Visszanéző'. Arcok, pályák, pillanatok. Impress Kiadó, Marosvásárhely, 1997.

3
Ráduly Jánosnak — régi jó barátsággal, Nagy Pál. Bözöd, 1998. szept. 13. 
Bözödi György: Földre írt történelem. Válogatott írások. Válogatta, a jegyzete

ket összeállította és az utószót írta Nagy Pál. Pallas-Akadémia Kiadó, Csíksze
reda, 1998.
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4
Ráduly Jánosnak — honi magyar humorunk közösségében, jó barátsággal: 

Nagy Pál. 2000. okt. 5.
Humorunknál vagyunk. Különféle irodalmi vidámságok — Válogatta, szer

kesztette és az előszót írta Nagy Pál. Impress Kiadó, Marosvásárhely, 2000.

5
Ráduly Jánosnak — aki tudós ember, de nem idegen tőle a humor (sem) , jó 

barátsággal: Nagy Pál. Mvárhely, 2001. szept. 28.
Tomcsa Sándor: Embergyűjtemény. Novellák, karcolatok, humoreszkek. Válo

gatta és az előszót írta Nagy Pál. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyud
varhely, 2001.

6
Ráduly Jánosnak — az anekdoták kedvelőjének s művelőjének, jó barátság

gal: Nagy Pál. M.vásárhely, 2004. jan. 6.
Tinta a Kisgöncölben. Karcolatok, anekdoták. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, 

Székelyudvarhely, 2004.

Ráduly Jánosnak— jó barátsággal: Nagy Pál. Erdőszentgyörgy, 2005. febr. 15.
Sipos Ferenc: Itthon — Farkaslakán. Szerkesztette és az előszót írta Nagy 

Pál. Mark House Kiadó és Nyomda, Gyergyószentmiklós, 2004.

8
Ráduly Jánosnak — jó barátsággal: Nagy Pál. M.vásárhely 2005. okt. 13.
Magyar író a huszadik században. Vass Albert. Sors és pálya. Összeállította, 

szerkesztette Nagy Pál. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2005.

9
Ráduly Jánosnak, jó barátsággal: Nagy Pál. Parajd, 2007. aug. 11.
Kedves Otthoniak. Tamási Áron levelezése a farkaslaki családdal. Összeállí

totta, szerkesztette, az előszót írta Nagy Pál. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, 
Székelyudvarhely, 2006.

10
Ráduly Jánosnak — jó barátsággal: Nagy Pál. Erdőszentgyörgy, 2008. már

cius 4.
„Megyünk és örülünk Erdélynek”. Magyar írók úti élményei. Válogatta, a 

jegyzeteket összeállította Nagy Pál. Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 
2007.

11
Ráduly Jánosnak — régi jó barátsággal: Nagy Pál. M.vásárhely, 2008. nov. 6.
Szép karácsony szép zöld fája. Magyar írók versei és novellái. Válogatta, 

szerkesztette, az előszót írta Nagy Pál. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Szé
kelyudvarhely, 2008.
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12
Ráduly Jánosnak — jó barátsággal: Nagy Pál. M. vásárhely, 2009. II. 19. 
Gond és remény. Egybefűzött noteszlapok. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 

2009.

13
Ráduly Jánosnak — szeretettel: Nagy Pál. Mvásárhely, 2009. II. 24. 
Leveleskönyv lapjai. I. — A címzett Nagy Pál. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, 

Székelyudvarhely, 2009.

14
Ráduly Jánosnak — régi — jó barátsággal: Nagy Pál. Mvásárhely, 2010. VIII. 

5.
Betűvetés mezején. írókról, írásokról. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székely

udvarhely, 2010.

Nagy S z ékely Ildikó
1979. Költő, újságíró

Ráduly Jánosnak szeretettel: 2008. 03. 04. Nagy Székely Ildikó.
Mint könnyű léptű óriás. (versek). Juventus Kiadó, Marosvásárhely, 2007.

Nagy Teré z
1948-2014. Tanár, monográfus

Ha madár lehetne e kis könyvecske szerzője talán ablakodra szállna, hogy 
rád csicseregjen és megsimogasson szeretettel, vigasztalón... Fel a fejjel kedves 
Öreg fiú. Nagy Teréz tanárnő. Udvarhely Str. Ghipeşului Nr. 2 / apt. 3.

Tomcsa Sándor kismonográfia. Kiadó nincs. Nyomás: Infopress Rt.

Nám M óréh M. Emese
(?). Helytörténész

Tisztelettel és szeretettel Ráduly János tanár úr és családja részére — a ki- 
bédi kisgyermekkori évek emlékére! Nám Móréh M. Emese. 2011. V. 21. Nyá- 
rádszentbenedek.

Nyárádszentbenedek 700 éve. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2010.

Nemes (= Nemess) Lás zló
1944-2000. író, irodalomtörténész

Ráduly Jánosnak sok szeretettel Nemes László. 1974. febr. 27. Kibéd. 
Hosszú út. Regény. Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár, 1973.
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Németh Viktor
(?). Zeneszerző, előadóművész

Ráduly Jánosnak szeretettel és hálával: Viktor.
CD. Üzenet másképp. Hazanézős költők versei. A költők: Aprily Lajos, Deák- 

Sárosi László, Király Farkas, Király László, Ráduly János, Láng Eszter, Majla 
Sándor, Páll Lajos, Ambrus Lajos, Korondi Kovács András, Molnos Ferenc, 
Molnos Lajos.

Megzenésítette és előadja: Németh Viktor. Kiadja a Korondi Firtos Művelő
dési Egylet. 2012.

Beke György dedikációja Beke Sándor dedikációja
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A

Elő néphagyományok

Asztalos Enikő

Erdélyi néprajz marosszéki gyűjtésekben
II.

A nyárádmenti sz ékely népviselet 
a XIX. sz áz ad végétől a XXI. s z áz adig

Bevez ető

Ez a néprajzi gyűjtemény a Nyárádmente székely népviseletét mutatja be 
egy olyan korszakban, amelyben a hagyományos helyi viseleteket a XX. század 
közepén felváltja a polgári öltözet. Ez az időszak tehát már magában véve is 
több viseletdivatot, változást tartalmaz, s az adatközlőikkel sem könnyen elér
hető. Ha vissza akarunk nyúlni a XIX. század végére és a XX. század eleje nép
viseletére, fokozatos áttéréssel találkozunk a házilag előállítható ruhada
rabokról az ipari termékek használatára. A viszonylag stabil férfiruha mellett a 
női divat is néhol három korszakot is átélt a kivetkőzésig, azaz a XX. század kö
zepén történt ruhaváltásig. Ennek fő oka a fiatalok városra ingázása volt, a 
földművesek egy része gyárakba járt a közeli városokba, ami magával hozta az 
átöltözést. De ez sem érintett egyszerre mindenkit, sőt a mai napig is, az idősek 
néhol hagyományos ruhadarabokat is használnak. Az adatközlőik megkeresése 
is nagy gondot okoz. A 80-90 évesek emlékeznek már csupán a nagyszüleik, szü
leik és saját fiatalkoruk ruházatára. Szerencsére még néhol nemcsak ruhane
műt, hanem régi fekete-fehér fényképeket is megőriztek fiókokban, családi al
bumokban. Az egyházak tagjai, a lelkészek, prezsbiterek, néhol a polgármesteri 
hivatalok tisztviselői és az iskolák nyugdíjas és aktív tanítói és tanárai igen lel
kesen segítettek a gyűjtésben, és nem egy faluban múzeumi gyűjtemény anya
gában is található népviselet.

De hogyan kezdó'dött ez a gyűjtőmunka és főleg ennek közlése?
A Népújság 2009 ó'szén néprajzi rovatot indított Harmónia című csütörtöki 

mellékletében. Bodolai Gyöngyi újságíró ötlete volt ez a rovat, aki arra kért, 
hogy egy cikksorozatban mutassam be az erdélyi magyar népi kézimunkák faj
táit. A sorozat 2009. szeptember 17-tól 2010. október 14-ig minden fajta erdélyi 
kézimunkát ismertetett színes fényképekkel illusztrálva. Ezt követőien az Erdé
lyi néprajz rovatot folytatni akarták, s leközölték a Népi lakberendezés a Nyá- 
rádmentén a XIX. század elejétől napjainkig című, a Kriza János Néprajzi Tár
saság Értesítőjében 1999-ben megjelent tanulmányomat 13 részletben, 2011. 
szeptember 22-től 2012. január 5-ig. Már ekkor kértek arra, hogy gyűjtsem ösz- 
sze a századforduló népviseletét Maros megyében. Nagyon nehéznek és elké
settnek tartottam a gyűjtést, hiszen csak nagyon idő'sek emlékezhettek erre a
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korszakra. Végül az győzött meg a gyűjtés szükségességéről, hogy bárhova hív
tak előadást tartani, falumúzeum felavatására, falunapokon kopjafa, székelyka
puk jelképeinek ismertetésére, falutalálkozókra, a Nyárádmentén, a Küküllő- 
mentén, a Felső-Marosmentén, de még a Székely Mezőségen is, a műsorokban 
szereplő iskolásokon egyforma öltözetet láttam. A fiúk alsónadrágból készített 
harisnyát viseltek, inggel, a leányok piros zászlóanyagból varrott szoknyát, 
lájbit, fehér blúzt és kötényt. Ez olyan egyforma, egyenruhaszerű volt, hogy az 
idelátogató idegen, bel-, vagy külföldi, azt hiheti, hogy csak egyfajta székelyruha 
létezik, bárhova megy, mindenütt ugyanaz fordul elő. A valóság pedig egészen 
más. A marosszékiek, a Küküllőmentiek, vagy a mezőségiek nemcsak a tájegy
ségükre jellemző, hanem szinte falvanként különböző, más-más, a fenti „egyen
ruhától” teljesen eltérő hagyománnyal rendelkeznek, de ezt már elfelejtették. 
így a településeken, főleg az értelmiségiek segítségével, sok adatközlő bevoná
sával sikerült visszaidézni a hajdani, csak arra a vidékre és falura jellemző gyö
nyörű székely viseletet. Ezután, ha lesz rá hajlandóság és akarat, a gyerekeket, 
sőt a felnőttek tánccsoportjait és dalárdáit is fel lehet majd öltöztetni a csak rá
juk jellemző régi ruháikba. Összegyűlt eddig, s a Népújság megyei napilapban 
megjelent a Nyárádmente, a Küküllőmente viselete, s e sorok írása közben fo
lyik a Felső-Marosmente gyűjtése és közlése, eddig 86 részletben. Ez a Népújság 
érdeme is, mert ismerteti, szemlélteti, hogy milyen gazdag az igazi székely nép
viselet. Még az ún. „táncruhák” tervezéséről is le lehetne mondani a népi tánc
együttesekben, hiszen kincset ér minden község, falu hagyományos ruhája.

Marosvásárhely, 2015. május havában
As ztalos Enikő

Az erdélyi magyar népviseletekről

A magyarság ruházattörténetével, öltözködési kultúrájának alakulásával a 
néprajztudomány a XIX. század végétől kezdett rendszeresen foglalkozni. Elő
ször csak a díszes ünnepi ruhákról jelentek meg tanulmányok, de ismerték a vi
selő, munkaruhák anyagát, előállítási módját is. A népviselet jelzi egy-egy nép
rajzi csoport összetartozását, és a többiektől való elkülönülését is (Ágh, 1999, 
122.). Az öltözet utal az illető korára, társadalmi és anyagi helyzetére, a közös
ség szokásaira, az éghajlati viszonyokra, az öltözködés alkalmaira és a divat
irányzatokra. Ágh Zsófia könyvének Viselettörténet című fejezete bemutatja a 
magyar népviselet történelmi korszakait, s az azon belüli változásait (Ágh, 
1999, 120.).. A magyar viselet honfoglalás előtti keleties szabásaira a nyugati 
divatok, későibb pedig, a magyar úri divaton keresztül új stílusok hatottak (re
neszánsz, biedermeier, török hatás). „A magyar paraszti viselettörténet a múlt 
század folyamán jelentős változásokon ment keresztül. Amit ma népviseletként 
tartunk számon, ekkortól alakult ki, majd a XX. század folyamán.” (Uo., 122.)

A népi ruházkodás alapanyagát a magyar parasztság saját maga állította elő 
a középkortól az újkorig (Balassa—Ortutay, 1980, 287.). Finnugor eredetű sza
vaink a nyő (kendernyövésre vonatkozva), a fon, sző; bolgár—török a kender, cse- 
pu, orsó, tiló; szláv szavaink a len, gereben, guzsaly, motolla, cséve, osztováta
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(szövőszék) , borda, nyüst, takács. A falusi ember maga termesztette a kendert, 
nyűtte, áztatta, tilolta, héhelte, gerebenezte, fonta és szőtte belőle a vásznat. 
Megfonta és megszőtte a gyapjút is téli ruháinak. Mindezek mellett nemezkészí
tők, takácsmesterek, tímárok, szűrszabók, gombkötők, kalaposok, csizmadia kis
iparosok is dolgoztak számukra (Vargha, 1982, 9.) . „A népviselet az egyes vidé
kek szerint változott, de egy-egy néprajzi csoporton belül szigorúan egyforma és 
kötelező volt.” (Uo., 13.) A népviseletben tehát alapvető elem a hagyomány, de 
„rendkívül sok tényező változtatja, alakítja... Ez a változás az utóbbi két évszá
zadban különösképpen felgyorsult” (Balassa—Ortutay, 1980, 287.) .

A XIX. század közepétől a népviseletben mind jobban előretört a gyári ter
mékek használata. A nők ünneplőként bolti kelméket, gyolcsot, szövetet kezdtek 
viselni. A régi férfi viselet a földműveseknél ing-gatya, télen posztónadrág, ka
bát; a nőknél nyáron ing-pendely, télen posztóból varrott ruhadarabok és kabát 
volt.

A XVI. században törvény tiltotta meg a jobbányoknak, a szegényeknek a se
lyem és a bársony használatát, hogy ezzel az úri öltözetet megkülönböztesse 
(Magyar Néprajzi Lexikon, 987, IV., 16.). A XIX. század közepétől főleg az 1848- 
as jobbágyfelszabadulás, és az 1867-es gazdasági fellendülés után, a jómódú pa
rasztság selyembe-bársonyba kezdett öltözködni. „...az új, először a nemeseknél- 
polgároknál meglátott ruhadarabok ideálként álltak a kevésbé rangos, illetve 
szegényebb rétegek előtt, akik számára a ranglétrán való felemelkedés illúzióját 
keltette” (Gazda—Haáz, 1998. 24.). így a népviseletre nagy hatással volt az úri 
minták utánzása. A XVII. századi arisztokrata viselet nyomait őrzi a torockói és 
a kalotaszegi népviselet több ruhadarabja, s hatott a kisnemesi-polgári viselet a 
székely és a mezőségi ruhára is. Rendre a házilag szőtt kenderholmik alsóne
műk lettek, ezekre vették rá a drágább, bolti termékekből készült újabb ruhada
rabokat, felsőruhaként (Ágh, 1999, 123.). A férfiak nadrágviselete az erdélyi 
néprajzi tájegységekben mindenütt eredetileg a harisnya volt, a testhez simuló 
fehér vagy szürke háziposztó, melyet egyes kutatók szkíta eredetűnek vélnek. 
Ezt a ruhát legtovább a székelyek őrizték meg (főleg azért, mert a katonaságnál 
is egyenruha lett belőle) , a többi erdélyi tájakon az úri lovaglónadrágot, az ún. 
bricsesznadrágot (priccsesnadrág) kezdték viselni a XX. század közepéig. A női 
ruhák esetében különösen, de a férfi holmiknál is a népviselet gazdagodását, 
színesedését, változását jelentősen elősegítette az új munkaeszköz, a varrógép 
megjelenése, s ezzel együtt a varróasszony és a szabómester feltűnése falun 
(Nagy J., 1984, 110.) . Megjelentek az új szabászati megoldások, a női öltözetben 
a rékli- és blúzfélék, lerakott szoknyák, s a férfiaknál a priccsesnadrág. Az ősi 
viseletdarabok bekerültek előbb az ünnepi öltözetbe, majd teljesen elmaradtak. 
(Uo., 111.)

A sz ékely népviselet

A székely népviseletről a legrégibb dokumentumnak számít az 1358-ban ke
letkezett Bécsi Képes Krónika címlapján levő ábrázolás, ahol a királyi trón mel
lett jobb oldalon páncélos, bal oldalon hosszú, keleti ruhás vitézek állnak. A ke
leti ruhások közül az egyik nyílveszőt, a másik íjat, a harmadik kardot tart a
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kezében — a szakértők véleménye szerint ezek valószínűleg székelyek, hiszen a 
feljegyzések „íjas székelyeknek” nevezik őíket. A székely társadalom rétegződé
sével, a törzsi társadalom felbomlásával megváltozott a viselet is. A rendi elő
írások megszabták bizonyos ruhadarabok viselését, vagy megtiltották mások 
hordását és díszítését egyes társadalmi osztályok körében. Egy 1797-es széki 
határozat előírja a béresszolga javadalmazására szolgáló öltözetdarabokat: „két 
kendering, két szösz lábravaló, zekéje hosszúsága a keze hosszúságát jelentse. 
Tilos a béresnek és parasztnak a befont és betekert hajviselet, a kordováncsiz
ma, nadrág. A szolgálóleány ne merjen selymet vagy posztóköpenyt, magas sar
kú csizmát viselni” (Nagy J., 1984, 112.) .

A katonai rendelkezések és a katonai szolgálat is döntő hatással volt a viselet 
alakulására. A székelyek a középkorban mindenik kelet-európai fejedelem sere
gében harcoltak. A harisnya első képzőművészeti ábrázolása az 1512-ben festett 
csíkszentléleki szárnyasoltáron látható (Gazda—Haáz, 1998, 113.) . A ruhadarab 
elnevezése egy 1551-ből származó emlékben fordul elő, amelyben Lázár István 
szárhegyi nemes szerződést írt a bölények pásztorának, s a pénzbeli járandósá
gon kívűl, egy téli és egy nyári posztóharisnyát ígér szolgálatáért (Uo., 113
114.). A külföldi katonáskodás idején a férfiviselet megszínesedik, de a harisnya 
megmarad. A reneszánsz korban a kék darabontok szilvakéket, a veres dara
bontok vereset viselnek, ugyanilyen színű kabáttal. Később is megmaradt, mi
kor Mária Terézia megszervezte a határezredeket, a harisnyát meghagyta 
egyenruhának, csupán megfelelő zsinórral jelezték a katonalovas, vagy gyalogos 
voltát. (Uo., 14.) A harisnya testhez álló, hosszú, alsó-felső lábszárvédő ruhada
rab, fenékrész nélkül készült kezdetben, s két darabból állt, csak derékban kap
csolták össze szíjakkal, övekkel. Idővel aztán egybeszabták. Ehhez az ingre fel
vett lájbit, kisbundát, télen ujjas bundát, bokáig érő nagybundát vettek fel.

A posztó felsőruhák közűl a cedelét, ujjast, zekét a szabad székelyek fehér, 
szűrke, a jobbágyok és zsellérek fehéres változatban viselték. A szabad széke
lyek zekéjén több, a jobbágyokén csak egy rend zsinór volt. A posztólájbi is házi
szőttes (Gazda—Haáz, 1998-99, 104.). Ehhez az öltözékhez bocskort és csizmát 
hordtak. A nők ruháját a nemes egyszerűség és célszerűség jellemzi, kevésbé dí
szített, mint a kalotaszegi vagy torockói.

A lányok a hajukat egy ágba fonva, leeresztve vagy koszorúba kötve viselték, 
az asszonyok kontyukra csepeszt, álluk alatt kötődő csipkés szélű főkötőt visel
tek, amelyre alkalomhoz illő fejkendőt kötöttek. Az ing gyolcsból készült, bevar
rott szabású, galléros vagy fodros, rá lájbi s deréktól pendely, erre rokolya (szok
nya) volt felkötve, amely korábban bokáig ért, hasonló anyagból készült, vagy 
egyszínű köténnyel. Derékbunda, bőrmellény, suba volt a téli öltözet, és szok- 
mány (háziposztóból készített, derékig vagy térdig érő kabát) . (Gazda—Haáz, 
1998-99, 104.)

k

Marosszék önálló tájegység, a régi székely székek egyike, amelynek székhe
lye Marosvásárhely volt. A Nyárádmente a Nyárád folyó és a beleömlő patakok 
völgyében fekvő falvakat jelenti, melyek központi vásároshelye Nyárádszereda. 
Kisebb belső tájegységei Nyárádszentlászló és vidéke, a Közép-Nyárád felső ré
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sze, a Kis-Nyárád völgye, a Nagy-Nyárád völgye, a Bekecsalja és a Szentföld, a 
Kis-Küküllő és a Nyárád köze, a Közép-Nyárád vidéke.1 Valójában a Bekecs-tető 
a Marosszéket behálózó hegyláncolat, a vidék legmagasabb pontja (1080 m) , s az 
alatta fekvő falvak lakói talán Hármasfaluig, Vadasdig is mind bekecsaljainak 
nevezik magukat.

Bár a Nyárád menti székely népviselet nagyjából megegyező ruhadarabokból 
áll, s hasonló a többi székely népviselethez, azért minden kisebb falucsoportnak, 
sőt falunak is a történelem folyamán olyan jellegzetességei alakultak ki, ame
lyek csak órájuk jellemzőek, s még a szomszédos falvak lakóinak öltözetét is 
megkülönböztetik egymástól. Itt is általában jellemző a XIX. században és még 
a XX. század 1960-70-es éveiben is a kender alsó- és felsőruha, a háziposztó 
használata. A nők kendervászon és elegyes (kender gyapottal) szőtt ruhákban 
jártak, ezért nevezték őket fehérnépeknek, fehércselédeknek, vászoncselédek
nek, ami azért furcsa, mert hamarabb vettek fel színes holmikat, mint a férfiak.

A néprajzi hagyomány szerint a Hargitától keletre (Gyergyóban, Csíkban és 
Felsőháromszéken) a csíkos rokolya honosodott meg. A Hargita nyugati oldalán, 
s hozzáteszem, így Marosszéken, a Nyárád- és a Küküllőmentén is, a hímes ro
kolyát kedvelik. A Nyárádmentén az egyszínű alapba apró mintákkal szőtt ro
kolyával találkozunk.

Adatközlőimmel a XIX. század végéig tudtam visszatekinteni a ruhaviselet
re, a mai idős emberek nagyszüleinek ruháit próbáltam valamennyire rekonst
ruálni, nagyon ritkán a megmaradt ruhadarabok, falumúzeumi tárgyak, gyak
rabban visszaemlékezések, s a XX. század elejétől elsárgult fényképek alapján. 
Ezért az alapöltözet bemutatása után vidékenként, falvanként csak az egymás
tól való eltérésekre, különbségekre szeretném felhívni a mai székelyek figyel
mét, hogy a fiatalok tánccsoportjai, énekkarai, színpadi dramatikus hagyomány
bemutatói, konfirmálása, bérmálkodása alkalmára varratott új székely ruhák
ban igyekezzenek a tájegységük, falujuk saját hagyományos öltözetéhez iga
zodni, s ne legyen „egyenruha” a székely ruhából.

A sz ékelybői népviselet

Székelybő a Közép-Nyárád felső részéhez tartozik, Marosvásárhely és Nyá- 
rádszereda közötti kis falu. Szomszédfalvai: Székelytompa, Vece, Moson, Csejd. 
A férfiak viselete az alkalomhoz kötött viselő és ünneplő, többnyire házilag ké
szült. Az ing mindig hasított, vállban és kézelőn ráncolva, fehér színű. A viselő 
csepű, kender, az ünneplő elegyes, majd gyolcs. A hasíték (gombolás) mellett 3-3 
soros levarrott rakás díszítette. Magasan csukódott, keskeny gallérral, mellkö
zépig nyitottan. A gatya is csepű, kender a munkára, s orvoshoz menni, vasár
napi ünneplőnek volt egy gyolcs anyagból is. Nem volt derékban korcba húzva, 
csak oldalt megtűrve becsípték, s a nadrágszíj tartotta meg. A felső ruha: nyá
ron a legények zöld színű, az „emberek” fekete kalapot tettek (bokréta nélkül) , 
télen fekete kucsmát báránybőrből, nyáron a mezőre szalmakalapot. Az ingre 
lájbit öltöttek, télen eleje-háta háziposztóból szőtt szürke gyapjúból, az idősek
nek fekete szőttesből készült. Nem díszítették, csupán gombok és két kis zseb 
volt rajta. Erre télen „nyári ujjast” öltöttek (a szeredai vásárból vették) , s arra a
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házi posztóujjast. A posztóujjast az asszony szőtte, Jobbágyfalván, Deményhá- 
zán dürückölték (ványolták) jó tömöttre. Térden alulig ért, bő szabással, flanel
béléssel, gallérral, amelyre télen báránybőr gallért tettek. Három nagy gombja 
volt, négy zsebe és egy belső zsebe. Ezzel jártak a templomba. A viselő ujjas, a 
fricskó szintén háziposztó volt, de rövidebb, két zsebbel, belső zsebbel, díszítés 
nélkül, hátul két nyelv s pecekkel rögzítve derékban. Ezzel erdőre, mezőre jár
tak, alája gyapjúpulóvert vagy posztólájbit vettek fel a hidegben. A legősibb 
nadrág a harisnya volt, a viselő házi szürke posztóból készült, s ezt csak kevéssé 
dürückölték, hogy puha maradjon, vékonyabb legyen, s testre feszüljön. Két fer
de zsebe volt, alul talpalló rögzítette a talphoz, hogy ne csússzék bele a lábbeli
be. Anyagából szabva, oldalt felhasítva lábszárközépig tekerték a lábhoz. Az ün
neplő harisnya fehér színű, fekete zsinór futott végig a külső lábszáron a nadrág 
hátulján. Az egyenes zseben fekete rátét volt, s a nyelven is, a zsebek alatt a 
legegyszerűbb nyolcast utánzó zsinórdísszel. Bújtatója volt, ide helyezték a két- 
ujjnyi széles bőrszíjat, s a bújtatóba dugva tartotta meg derékban a nadrágot. 
Az idősek sohasem cserélték új típusú nadrágra, 1970-ig élt ezért a harisnyavi
selet. A legények, fiatal férfiak már a XX. század elején szürke háziszőttes 
priccsesnadrágban jártak. 1952-től a fiatalok cájgnadrágot, dokknadrágot kezd
tek viselni, anyagát méterben vásárolták meg, s a helyi szabóval varratták meg, 
vagy készen vették a vásárból. A szürke priccsesnadrág is csak 1970-ig volt di
vatos, s a kollektivizálás után pantallónadrágba öltöztek, ez már 1954-től elkez
dődött, de a gyermekek priccsesnadrágban jártak még akkor iskolába.

A lábbeli a II. világháború után bocskor volt kapcákkal, majd bakancs. A le
gények bokszcsizmát, rámás csizmát vettek fel ünneplőnek, elöl szív alakú be
vágással — ezt is vették, vagy rendelésre készíttették, télen pampát vettek rá. A 
hidegben dolgozók télen szokmányt, háziszőttes, hosszú gyapjúkabátot viseltek, 
jó bőre szabva, hogy alája tudjanak öltözni.

A női ruhák is változtak, a XIX. század végétől a XX. század közepéig, 1960-ig.
A lányok haja simára volt fésülve, egy ágba fonva, piros vagy fehér szalag

csokorral. Körfésűt is használtak, s többnyire hajadonfőtt jártak, csak a temp
lomba kötöttek kendőt.

Sz ékelybői népviselet
(Szente Kinga gyűjteményéből)
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Az asszonyok kontyot kötöttek, a tarkón viselték, s csakis fejkendóvel jártak. 
A leányok az 1920-as évektól két ágba fonták a hajukat, s koszorúba is kötötték, 
az 1950-es évektól hullámot tettek bele sütóvassal, hogy szebbek legyenek. 
1960-tól kezdték levágatni a hajukat s daueroltatni. Az asszonyok fejkendot vi
seltek végig, kartont, selymet, szórdelint, korukhoz illo világos vagy sötét szín
ben, s van, aki még ma is kontyot hord.

A vasárnapi nói ing gyolcsból készült, hosszú ujjú, ejtett vállú volt (csak az 
’50-es évektól vágták ki a karöltól) . Nyaka 1-1,5 cm magas, álló fodorral volt dí
szítve, mellközépig felhasítva és gombolva, s a csuklón is fodor volt. Egysoros pi
ros gyöngyöt tettek fel, a „sátorból” vásárolták. A viselólng kender, csepű. A 
szoknya alá a leányok alsószoknyát, az asszonyok pendelyt vettek fel. Bugyigót 
1940-ig csak a leányok viseltek a táncban, ez gumiba húzott száras ruhadarab 
volt. Hétköznap a nó'k egy vagy két viseló szoknyát hordtak az alsószoknyán. 
Patentharisnyát húztak, télen még erre gyapjúzoknit is. A nyári félcipó'höz zok
nit nem viseltek.

S z ékelybőiek népviseletben

A lájbi az ingre véve parkétanyagból készült viselónek, az ünnepló fehér, 
szürke, ritkábban piros házi gyapotszóttes, elöl gombolva, egy kis zsebbel a 
zsebkendónek. Templomba, táncba szövetból, bársonyból varrt, kék vagy fekete 
szegéllyel, szép gombokkal díszített lájbit hordtak. Nem a szoknya anyagából 
készült, fekete zsinór díszítette. A blúz karton volt, flanell, piros vagy kék a
nyagból, korhoz illően. Zöld, drapp gyapjúlájbit is viseltek a blúzon, ingen. A 
szettert a nóknek végiggombolósra, a férfiaknak bebújósra kötötték házi gyapjú
ból.

A szoknya egyszínű házi gyapotszóttes, korhoz találóan fehér, szürkés, az 
időseknek fekete, beleszólt apró babokkal, mintákkal. A XX. század elején boká
ig ért, majd lábszárközépig. Ha kis mintát hímeztek a szoknyára elöl, nem visel
ték köténnyel. A viseló szoknya nyáron karton, télen dürückölt (ványolt) házi
posztó. 1920-ig szórkötényt kötöttek hozzá. Nyáron kenderszóltest vagy csepű- 
szoknyát viseltek, a viseló szoknyát egerfahéjból fózött festékkel barnára festet
ték, majd késóbb gallust vettek a boltból, s azzal kékre színezték.

A kötény nem a ruha anyagából készült. A díszes leánykötény kerek (félkör 
alakú) , körben fodorral, színes kartonból, zsebbel, hátul megkötve. A viseló cse-



131.

pű, négyszögű, barnára, kékre festve. Az asszonyok mejjes kötényt vettek fel 
ünneplőnek, még ma is az utcán is viselik, nem csak a házimunkához. Ünneplő 
kötény télen a virágos parkét is. A viselő csak szimpla, derékban kötött surc 
(még a férfiak is viselték piszkos munkához). Az asszonyok pléd nagyságú 
hárászkeszkenyot, a leányok jóval kisebbet viseltek templomba, hideg időben. 
Az asszonyok a fejükre tették, körben rojtos volt, s csupán magukhoz ölelték, a 
leányok keresztben hátrakötötték a derekukon, s beledugták a kezüket mele
gedni. A legszebb díszes fejrevaló régen a zöld vagy fekete, körben rojtos, fényes 
selyemkendo volt az asszonyok számára, s fekete szoknyát, fekete selyemkö
tényt vettek fel hozzá.

Száras cipőt viseltek a leányok is, az asszonyok is ünneplőnek, télen patent
harisnyával. Nyáron félcipőt húztak, s otthon és a mezőn mezítláb jártak.

Kabátot is vettek a sátorból, a leányoké rövidebb volt, derékig ért, az asszo
nyoké tenyérnyivel hosszabb. Az 1950-es évektől kezdtek háziposztóból (dü- 
rückölt posztóból) hosszúkabátot viselni, lappancsos, egyenes zsebbel, elöl gom
bolva — ez már urizálásnak számított.

Híres szabómesterek voltak a vecei Moga Péter s a mosoni Harai. A nők már 
az 1960-as évektől anyagot vettek, és varrónővel varrattak, híres volt Molnár 
Lajiné, Papp Albiné, Papp Margit. Ez már a kivetkőzés ideje 1950 után.

Bekecsalji alsós z oknya

A mikhá z i népviselet

Mikháza a Nagy-Nyárád völgyében fekvő bekecsalji falu, az ún. „Szentföld” 
központja. Ez a kis terület onnan kapta a nevét, hogy itt áll ma is a ferences 
rendház 1635-ben épült temploma és a Kájoni János által 1666-ban épített zár
dája, így a körülötte levő falvak — Köszvényes, Remete, Hodos, Mikházával 
együtt — megmaradtak a római katolikus hitben a körben elhelyezkedő refor
mátus falvak között.
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A férfiviselet megegyezik a többi nyárádmenti öltözettel. Magas nyakú, kes
keny gallérú inget viseltek, mellközépig bevágva, gombolva („hasításos inget”) , 
melyet csak beszegtek, és keresztpánttal fejezték be a gombolásos részt. Ujja 
„buggyos”, mellévarrott, az ejtett vállat és a kézelőpántot bő ráncolással varrták 
bele. A hétköznapi itt is kenderszőttes, az ünneplő fehér gyolcsból készült. A fej
fedő zöld kalap a legényeknek, barna a középkorúaknak és fekete az időseknek. 
A legényeknek édesanyjuk tett bokrétát a kalapjukba, művirágból. Télen itt is 
báránybőr kucsmát, nyáron szalmakalapot viseltek. Jellegzetes és újszerű ezen 
a vidéken a fiatalok számára a fiúk gyapjú háziszőttesből készített piros színű 
lájbija, amelyet fekete vagy zöld gyári zsinórral szépen kidíszítettek. Az időseb
bek fekete lájbija is fekete zsinórozást kapott. Az ünneplő ruhás férfinak szé
gyen volt fedetlen fővel járnia. A legrégebbi fehér harisnya is mesterien zsinóro- 
zott volt oldalzsebén, combján. A gyapjúszőttest a helybeli malomban dürüc- 
költék Szabó Elek mesternél. A leghíresebb harisnyakészítő szabók a mikházi 
Salat Dénes és Janka M. Ferenc s a deményházi Fehér Imre és Balogh Lajos 
voltak. A harisnyát a II. világháború után itt is priccsesnadrágra cserélték fel.

Bekecsük szürke háziposztóból készült, alája télen itt is vásári ujjast vettek 
fel. Két ferde zsebe és belső zsebe volt, s vitézkötés díszítette, a magas nyakon 
vagy a fazonon és az ujján is gazdagon zsinórozták. Báránybőr lájbit, s az 1950- 
es évektől báránybőr bundát is viseltek, az asszonyok szettert kötöttek, 
bebújósat vagy gombolósat, és kesztyűt is a férfiaknak.

A lábbeli itt is a bocskor volt a II. világháború végéig, sok kapcával, majd ba
kancs a munkában. A csizma az 1920-as évektől jött divatba, fekete keménybőr - 
ből, szív alakú bevágással az elején, egy zsinórgombbal. Szokmányt a téli hideg
ben dolgozók hordtak, ez is házi gyapjúszőltes volt. Temetésekre, templomba a 
férfiak többnyire fekete posztóból készült priccsesnadrágot, fekete posztóujjast 
és csizmát vettek fel, télen fekete báránybőr gallérral a kabáton. Az ujjast a 
berekeresztúri szabónál vagy a mikházi Salat Dénesnél varratták meg. A XX. 
század ’50-es éveiben használtak még „parasztgúnyát”, tehát népviseleti ruha
darabokat. A vitézkötéses díszítés a nemzeti identitást jelezte a bekecsaljai ma
gyaroknál.

A mikházi férfiviselet bemutatása után a nő̂ k népviseletéről beszélünk a XIX. 
század végétől a XX. század közepéig. Akárcsak a férfiruhák, a női ruhadarabok 
is hasonlóak a többi nyárádmentihez. A lányok itt két ágba font hajjal, „haja
donfőit”, az asszonyok a tarkójukon viselt konttyal jártak. Az asszonyok leg
régebbi viselete a nagyünnepi fekete főkötő a kontyukon, amelyre nem tettek 
fejkendőst, s díszesen kigyöngyözve viselték. Hétköznapra koruknak és az év
szaknak megfelelő színű és anyagú fejkendőt kötöttek, világos színűt a fiatalok, 
sötétebbet az idősek, kartonból, színes mintás bolti, vásári anyagból, szőrde- 
linből, selyemből. Nyáron a nő̂ k szalmakalapot tettek a mezei munkához. A lá
nyok kalárisgyöngyöt vásároltak a sátorból, egy- vagy kétsorosat, pirosat főleg a 
fiatalok, az idősek feketét.

A női ing fehér háziszőttes gyapot vagy gyolcs ünneplőnek, s bevarrott ujjú, 
vállán és kézelőjén ráncolva, magas nyakkal, melyre zájmelit varrtak a hasíték 
két szélén, a szegőpántig, fehér porcelángombokkal. A kézelőn és a vállon is la
pos ráncok voltak, a nyakon levasalt rakások képezték a gallért, de később sza
bott gallért is lehetett látni. A mandzsetta 6-7 cm széles, két gombbal csukódott.



J33

A zájmelisorok szépen díszítették a lájbiból kilátszó mellrészt. Pendelyt vettek 
fel a rövid ingre, vastag házi mismásból vagy pamutszőltesből. Erre borították 
rá a rokolyát. A fiatalok a piros alapú hímes mintájút, a középkorúak kéket, az 
idősek feketét szőttek pamutból, a szín mintája benne fekete színű babokból álló 
apró rózsa- vagy kockaminta volt. A rokolyára derékban pántot varrtak (a pen- 
delybe kötőt húztak bele) , rávarrták a rokolya felsó, egyenes részét, majd 3 cm 
széles csipkével ráncolták hozzá a bó rokolyarészt, volt, aki még egy bővebb 
harmadik részt is toldott hozzá, szintén petrezselyemránccal. Lábszárközépig 
ért, csipkével vagy bársonyszalaggal az alján. A lájbi a leányoknak piros házi 
pamutszóttes vagy bársony, az idősebbeké fekete, bársonyszegéllyel és gazdagon 
zsinórozva. Bébizsinórral, kapcsokkal, fekete bársonyszalaggal fűzték össze a 
mellen. A rokolyát az ’50-es években rakott szoknyával cserélték fel. A kötény is 
korhoz és alkalomhoz illő: a leányok, fiatalok ünneplője fehér selyem vagy 
gyolcs egy-két soros csipkével díszítve, az idősek fekete selyemkötényt viseltek. 
A viselőkötény karton, kendervászon, ritkán kerek, fodros szabással. Kötöttek 
gyapjúlájbit, gyapjúszettert, s bundalájbit is varrattak a szűcsnél. Patentharis
nyában, nyári ünneplőnek zoknival jártak, a harisnyát gumival rögzítették a 
térdük felett. Bugyigót az 1950-es évektől varrattak, szárát gumiba húzták. Há- 
rászkendőt viseltek hidegben, s szórkeszkenyó't kötöttek. Az asszonyok a főkötőt 
az 1960-as évekig viselték, azután csak fejkendőt. A karöltős ing is csak az 
1950-es évektől jött divatba. Szandát viseltek nyáron ünneplőnek. Bocskorszan- 
dált főleg férfiak viseltek, otthon készítették, csónak alakú volt, elöl két pánttal, 
„bebújósra” . A lányok kezdték el itt is a hajlevágást, az asszonyok konty-, fej- 
kendőviselése tovább élt a XX. században.

A jobbágytelki népviselet

A Nagy-Nyárád völgyében fekszik a szalmakalapkészítéséről híres Jobbágy
telke, amely Orbán Balázs szerint Marosszék „végfaluja ez oldalról” .2 A falu 
népviseletéről is nevezetes, talán itt a legszínesebb a női ruha, de a férfiaké is a 
díszesebbek közé tartozik.

A férfiviselet tetőtől talpig a nyárádmenti falvakéhoz hasonló, kevés különb
séggel. A legények zöld, a házasemberek barna, az öregek fekete kalapot visel
tek, nyáron pedig az itt készített, fonott és varrott híres szalmakalapot, melyet 
már másfél századdal ezelőtt is vásárokon árusítottak. A legények árvalányha- 
jat tűztek a kalapjukra vagy bokrétát, melyet a szeretőjüktől kaptak, s helyette 
selyemkendői vettek a leánynak ajándékba. A férfiing itt is hasított, mellén cik- 
cakkosan, géppel varrt hajtásokkal, s az ujjnyi keskeny, kis zárópántot is cik- 
cakkos varrás díszítette. Ez a hullámos díszvarrás régen a vőlegénying gallérján 
is szerepelt. A lájbi gyapjú háziszőttes, barackmagos mintájú, a legényeké piros
fekete, zöld sújtással díszítve, az „embereké” fekete, 114 darab tölcsérszerű, vá
sári gombbal díszített, a sok gomb is fekete színű. Sujtás ezen nem volt. Az ujjas 
posztó, vitézkötéses vagy zsinóros. A zsinórt nem vásárolták, hanem otthon fon
ták gyapjúból. Az ujjast az asszonyok fenyőágasan szőtték, a fiataloknak fehér
szürke gyapjúból, az időseknek fekete-szürke szálakból, s ehhez talált a fenyő
ágas mintájú nadrág is. Nem volt külön téli és nyári harisnya, egyforma vastag
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ságúra szőtték házilag, s a Görgény völgyében vagy Kibéden dürückölték. Híres 
háziszabók voltak a faluban Bakó Miklós, Simon Mihály, Berecki K. Menyhárt, 
akik harisnyát, priccsesnadrágot, ujjast készítettek. A legények harisnyája zöld 
zsinóros, a zsebén (a kabátzseben is) s a priccsesnadrágon három nyolcas formá
jú mintával. Nem volt piros színű zsinórozás, a fehér harisnyának a zsebén zöld 
rátét vagy fekete díszelgett, minta nélkül. Az idősek itt is halálukig harisnyát 
viseltek. A priccsesnadrág az 1930-as évektől jött divatba, ha öreg varratott, ak
kor sötétkék, sötétszürke, ha fiatal, akkor világosszürke színű, a zsebén ez is 
sujtással díszítve; fekete járt az öregeknek, zöld a fiataloknak. A minták a régi 
hagyományokat másolták, tulipánosak, szegfűsek voltak. Nyáron otthon is, a 
mezőre is mezítláb jártak. Bocskort az 1930-40-es években a mostani idősek 
„apói” viseltek, vagy házilag készítve bőrből, toplóból, vagy megvették. A nyári 
bocskor toplóból készült. Később a férfiak télen bakancsot viseltek, nyáron 
szandált. A csizma kemény szárú, ünneplő lábbelinek számított, mindenki ren
delésre csináltatta, a karjukon levő „lágy hússal” fényesítették templomba, tánc
ba menetelkor. Bundát nem, de báránybőr lájbit varrattak télire, melyet a nyá- 
rádszeredai, kibédi, vécsi szűcsök festett báránybőrrátéttel cifráztak ki.

Jobbágytelki viselet

Adatközlőim bemutatták a színes, hangulatos jobbágytelki női viseletet is, 
melyet magam is többször láttam 1980 óta, s melynek nagyon szép darabjai lát
hatók a római katolikus egyház épületében 2004-ben berendezett 5 szobányi 
néprajzi múzeum tárgyai között, megőrizve a falu múltját, hagyományait Mi
hály József plébános egyházi támogatásával, amely dicséretes és példamutató 
lehet minden falu számára. A leányok 1948-ig megőrizték az ún. „magyar világ
ban” készített piros gyöngyös pártát, s máig viselik a csőszleány öltözethez, ami 
viszont nem tartozik a népviselethez. Hajukat két ágba fonták, s hétköznap ko
szorúba tűzték fel, szép szalagcsokorral. Az asszonyok a kontyoláskor használ
tak főkötőt (a mai idősek nagyanyja) , ezt eltették az esküvő után, többé nem vi
selték öregkorukig, amikor „kontyos kendővel” jártak. Színe fekete volt, rózsák 
díszítették, s elöl szalaggal kötötték meg. A fejkendőt üzleti szövetből szabták 
ki, s rózsás, csíkos, fenyőágas apró mintákat hímeztek rá tüdőszínű, rózsaszín,
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zöld és sötétbarna selyemmel, kézi hímzéssel. A mintákat a régebbiekről indigó
val másolták le. Az ing nyaka tászlis, késő'bb divatba jött a galléros ing is, csip
keszegéllyel. Ezt az inget hátul gombolták be, a hasítéka nem látszott, elöl bő
ven ráncolva, s a válla alá, a hónaljba pitykét varrtak be, hogy a karjukat köny- 
nyen mozgathassák. Hosszú, bő ujja vagy fodorral, vagy keskeny, gombos man
dzsettával csukódott. A fodrosnak csipke volt a szélén, s gumiba húzták. A lájbi 
eredetileg gyöngyös, a nagyanyák tulipános, hereleveles, zsinóros lájbit viseltek. 
Késó'bb a hímzett lájbi jött divatba és a zsinórozott. A gyöngyöst flitterrel is dí
szítették, de ezt is gyöngynek nevezték. A lájbi színének találnia kellett a szok
nyáéval, zöld szoknyához például piros bársonylájbi talált. A 40 éves asszony vi
lágoskék lájbit vett fel fekete gyönggyel, vagy feketét zöld vagy barna gyönggyel 
díszítve, az idősek csak sötétkéket vagy feketét. A szoknya is háziszó'ttes, 
gárníros, felül szűk, lennebb bővebb, s alul, lábszárközépig fekete bársonnyal 
szegve, cakkozva. A fiatalok színe a piros, keskeny fehér csíkokkal, három feke
te szálat beleszőve. A sötétzöld sötétszürkével, a világosbarna sötétbarnával volt 
összeszőve. Az idő'k folyamán a szoknya megrövidült. Az ünneplő' kötény fehér 
selyem vagy gyolcs volt, levasalt lerakásokkal. A XX. század elején csipkével 
varrták körbe, s elöl az aljára három hajtást varrtak dísznek. A kötényt csak az 
1970-es évektől kezdték hímzéssel is díszíteni, száröltéssel, töltéssel, boszor
kányöltéssel, láncöltéssel, néha keresztszemmel is. A minta a kötény alján 8-10 
centiméterre két hajtás közé került. A 40 éven felüliek nem viseltek hímzett kö
tényt, csak hajtásost, sötétzöld, barna anyagból készítve. Karatlan inget vettek 
a felsőtestükre (ez térdig ért) gyolcsból, 3 hajtással, s reá egy alsószoknyát két 
fodorral, csipkével, stikkolással az alján, hogy a szoknyát kitartsa körben. Szá
ras cipőt, nyáron félcipőt viseltek, s itt a leányok is hordtak csizmát ünnepi al
kalmakon, hideg idő'ben. A II. világháború után a vőlegény rendelte meg a 
menyasszony cipőjét, s a leány vőlegényinget adott helyette cserébe. Ma a hely
beli tánccsoport a hagyományos viseletet használja.

Jobbágytelki női lájbi
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A kendői népviselet

Kendő a Kis-Nyárád völgyében fekszik. A férfiviselet nagyjából azonos a töb
bi nyárádmenti viselettel, a zöld-barna, fekete kalap korosztály szerinti viseleté
től kezdve az ünneplő csizmáig. A legények bokrétát tettek művirágból, viaszból, 
amit édesanyjuktól kaptak. Az ing kender, s ünneplőnek elegyes vagy fehér 
gyolcs, rövid, derékig érő. Hasított, mellévarrott ujjú, vállban és mandzsettában 
ráncolva, s ezen kívül semmi sem díszítette. A lájbi fekete háziposztóból készült, 
keskeny zsinórdísszel, fekete gombokkal, de a zsinór lehetett zöld színű is, ez 
nem jelezte a férfi korát. Magasnyakú volt, kicsi gallérral viselték. A gatyát, ha 
nyári felsőruhának használták, szürkére, barnára festett kenderszőttesből ké
szítették. Itt is a legrégibb nadrág a harisnya, fehér háziposztóból szőve, fekete 
zsinórdíszítéssel, két slég zsebbel elöl, s eggyel hátul. A következő nemzedék 
már priccsesnadrágot varratott négy zsebbel, zsinórozás nélkül, s szíjával erősí
tette a derekára. Az ujjas is szürke, dürückölt háziposztó, mely alá télen 
bundalájbit vettek fel. A háromnegyedes hosszúságú fekete, szürke kabátot a 
módosabbak zsinóroztatták. Négy zsebe volt, két kicsi felül, két nagy alul, és 
belső zsebe is. Fekete gombokat varrtak rá. Mezőre a használt, gyengébb kabá
tot vették fel. Az idősebb kendőiek szürke posztóujjasukra báránybőr gallért 
varrattak. Minden posztógúnyát a berekeresztúri szabónál vagy a mikházi Salat 
Dénesnél rendeltek meg. A legtöbb férfi bundát is viselt juhbőrből, s házilag kö
tött szettert, egyujjas kesztyűt is télen. A leányoktól a legények a négy sarkában 
hímzett, csipkés zsebkendőt kaptak húsvétkor. Szüreti bálokra az alföldi visele- 
tet utánzó bő gatyát varrattak a legények, szőttes, csipkés szélű kendertörülkö
zőkből összetoldva, fekete lájbival. Templomba, temetésre a férfiak fekete posz
tóruhát és fekete csizmát vettek fel. Munkába csak bakancsot húztak. A vi- 
tézkötéses zsinórozású kabát Kendőben a bécsi döntést követően jött divatba.

Kendői férfilájbi
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A noi viselet is megegyezett a szomszédos falvakéval. Magas nyakú, levasalt 
rakásokból álló galléros, mellévarrott, hasított inget viseltek, a leányok piros, az 
asszonyok kék, barna, fekete hímes rokolyát, amelyet gyapotból szőttek, ba
rackmagos, koszorús mintával. A lájbit fekete bébizsinórral díszítették, kapcsos 
vagy fűzött volt, fekete szaténnal szegélyezve. Nem volt kötelező, hogy a lájbi és 
a rokolya egyforma anyagból legyen. A viselőkötény itt is mejjeskötény, az ün
neplő fehér gyapot, háziszőttes, majd gyolcs, alján futómintás színes hímzéssel, 
csipke nélkül. Szárközépig ért a rokolya, s száras cipőt, szandát húztak a lábuk
ra.

A nyárádmagyarósi népviselet

Nyárádmagyarós Kendőhöz, Berekeresztúrhoz közel fekvő település a Kis- 
Nyárád völgyében. Ez is a piros férfilájbi hazája, melyet a fiatalok szépen kizsi- 
nórozva viselnek, az időseké itt is fekete, szintén zsinórozva. A hímes rokolyát a 
faluban szőtték, piros színűt viseltek a fiatalok, de drappot, barnát, zöldet is az 
asszonyok, az idősebbek piros-feketét használtak (ez volt az eredetibb) koszorús, 
macskanyomos mintákkal. Férfiszabó varrta a szoknya anyagából készült lájbit 
is, kibélelte, a béléssel együtt bársonyszalaggal beszegte, s tulipános mintákkal 
kizsinórozta. A fiatalok lájbija így piros lett, az időseké fekete. Ezt a rokolya
szövést már abbahagyták, de a régi holmikat máig is nagy gonddal megőrizték a 
faluban. Az ünneplő kötény eredetileg lerakott gyolcs- vagy selyemanyagból ké
szült. A XX. század közepétől a kötény két sarkába piros, feketével körülvarrt 
tulipánt hímeznek. Az asszonyok kieresztős blúzt is hordtak fekete vagy kék 
sujtással (zsinórral) díszítve. A férfiöltözet: buggyos gyolcsing, fekete vagy piros 
lájbival és fehér harisnyával, fekete csizmával, ujjassal, kalappal. A falu 1956 
óta a népi tánccsoportjáról lett híres, amely 2010-ig, A faluban muzsikáltak el
nevezésű folklórtalálkozóig működött. Mindenki a régi szép népviseletében tán
colt, külföldön is többször, s a hazai táncfesztiválokon. A viseletet különlegessé 
tette, hogy az asszonyok elővették a régen használt, de megújított fűkötőjüket. 
Valamikor a XX. század elején a menyasszony felkontyolásakor tették fel a 
csepeszt, s azzal ment templomba. Nagy ünnepeken használták, táncban soha. 
Egy 2012-ben élő 80 éves asszony az anyósától kapta ajándékba, kb. 150 éves 
lehet a főkötője. Az eredeti ruhadarab fekete színű volt, textilanyagból készített 
rózsabimbók, levelek díszítették, melyek letöredeztek, az anyagot a moly is 
megrágta, ezért az 1980-as években Virág Sarolta „feljavította” a tánccsoport 
számára. Alapja fekete bársony vagy szatén, fekete csipke van rajta összerán
colva. Elöl csak csipke van rajta lerakva, esetleg szalag. A három sor csipke apró 
művirágokkal van díszítve és taréj alakúra ráncolva, kocka alakú fekete üveg
gyöngyök és egy csokornyi művirág között. Középen hátul fekete szaténcsokor, 
közepén művirággal, s leghátul négy meg két szaténszalag csüng le a viselő há
tán 70 cm hosszan. Az állkapocs alatt szalaggal kötik meg. Széles szabású, bele
fér a konty, fekete vászon a bélése. Ilyen a főkötővel még a legutóbbi években is 
temettek el idős asszonyt. Valójában 1930-tól már a falu asszonyai nem viselték, 
de kibélelve, dobozban őrizték, s 1956-ban a 24 tagú tánccsoport szereplésekor 
vették elő táncolni. Most még 8-10 darab van a faluban, de a búcsúelőadás óta
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az idősek helyébe fiatalokból álló tánccsoport lépett, remélik, hogy a fó'kötot is 
előveszik ismét, majd felnőtt korukban, mert a ruhájuk eredeti, hagyományőrző.

Nyárádmagyarósi ing

hírneves népi táncegyüttes 1956-2010 között működött, és középkorú idő
táncosokból állt. Mivel a csoport a falu lakosságából alakult meg, s évtize

deken át képviselte a nyárádmenti tánckultúrát, tisztázni szeretném az olva
sókkal, hogyan öltözködtek a tánccsoport tagjai, ragaszkodtak-e a saját vidékük, 
falujuk viseletéhez, vagy a mostanában divatos ún. „táncruhát” varratták meg 
előadásaikra. Kedvező választ kaptam a gyűjtés folyamán. A tánccsoport ugyan 
nem az 1920-30-as évek ruháiban, de az 1940-50-es évek kissé újabb, ám ha
gyományos viseletében szerepelt. Tehát a lányok szoknyája ugyan nem ért boká
ig, esetleg lábszárközépig, az ingük nem volt háromnegyedes ujjú, a kötényük 
sem lerakott selyem, mint a nagyszüleiké az 1920-30-as években, de a korszak
nak megfelelő változásokkal a hagyományos öltözetet varratták meg Károly 
Miklós mesterrel az 1950-es években, férfiak és nőik egyaránt. A fiúk tehát be
varrott ujjú, hasított ingben szerepeltek, melynek mellrészén a hasíték mellett 
csipke és apró lerakások voltak, a gallérjukon házilag horgolt vagy bolti csipké
vel, s a hasíték keresztpántja alatt piros keresztszemes hímzéssel a monogram
jukat viselték. Csak harisnyában táncoltak (priccses nadrágban nem!), amely
nek fekete, egyszerű zsinórdíszítése volt. A fiatalok piros, az idősebbek fekete 
háziszőttes lájbit viseltek, fekete zsinórral gazdagon díszítve, tulipános minták
kal. A lájbi háta vékonyabb anyagból készült, klottból, egyeseknél bársonyból. 
Ujjast a tánchoz nem vettek fel. Mindenkin fekete bokszcsizma volt. A leányok 
nagygalléros vagy tászlis ingben táncoltak, kinek amilyen volt. Elöl hasított volt 
ez is, csipkével és apró lerakásokkal díszítve a mellrészen, mandzsettával, be
varrott bő ujjal, ejtett vállal, pálhabetoldással. A lájbijuk mélyen kivágott, s rö
vid, nem ért le a szoknyáig derékban. Háziszőttes anyagát körben cakkos vagy 
sima bársonyszalag szegélyezte, középen összekapcsolva (nem fűzve), gazdagon 
zsinórozták fekete vékony zsinórral. A leányok szoknyája piros, macskanyomos 
háziszőttes, az idősebbeké piros-fekete koszorús mintájú. Ez már rövid szoknya 
volt, alig térden alul ért, szóvá is tették néhol a zsűrizőík a versenyeken. Aljára 
széles bársony- vagy klottszegélyt, s föléje karikásan-hullámosan zsinórdíszt 
varrtak, fölé ismét ujjnyi széles bársonyszalagot, hogy szélesítse a szoknyát. Egy

sebb
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szűk és egy bo alsószoknyát vettek fel a szoknya alá, csipkés széldíszítéssel. A 
kötény fehér gyolcsból készült, alján három lerakással, közepén piros-fekete 
hímzésű monogrammal, s az alatt kis, hímzett sormintával. Széles pánt volt a 
derekán, kiszélesedő övvel, melyre tulipánt varrtak. Övükbe tűzték a csipkés, 
hímzett zsebkendőt. Fekete harisnyát, csizmát, száras cipőt, spanglis félcipőd 
vegyesen is viseltek a táncban. Az asszonyok feltették a díszes fokötot (később a 
lányok is) , a leányok hajadonfőit, egybefont hajjal, piros masnival, soksoros 
üveggyönggyel a nyakukban táncoltak. 1956-tól az utolsó évekig a férfiak kar
mantyút is viseltek, csuklón felül, színes, horgolt gyapjúból, pamut-ból — ezt 
régi szokásnak tartották, de az utóbbi időben elhagyták. Cséphadarós táncukat 
1956-ban az akkor idős Kacsó István táncolta el elsődként, a cséphadarós gabo- 
nacséplés mozdulataiból alakítva ki a koreográfiáját. A legnehezebb eszközös 
táncok közé tartozott, mert a csép és hadaró két botját szíj kapcsolta össze, ol
dalt és le-fel egyaránt forgott, s nehéz volt baleset nélkül csoportban, lengetve 
táncolni vele. Nagy sikerük volt sok éven át, már 1956-ban I. díjat, a ’70-es 
években országos II. díjat nyertek, s számtalan belföldi és külföldi előadáson 
csodálták meg tehetségüket. Akkor még 51 főt számlált a csoport a zenészekkel 
együtt. Természetesen a táncosok cserélődtek az évtizedek folyamán, de az ere
deti, hagyományos viseletükhöz ragaszkodtak. 2010 óta új, fiatalokból álló 
együttes lépett a helyükbe.

A nyaradmagyarosi táncegyüttes ünneplőben — 
az ass zonyok a jellegzetes fökötöt viselik

A ny2r2ds z entimrei népviselet
Nyárádszentimre a Kis-Nyárád völgyében fekszik. A férfiöltözethez fekete 

kalap tartozott árvalányhajjal, de a legények katonasorozáskor bokrétát is kap
tak a szeretőjüktől, melyen az árvalányhajak között apró gyöngyök és művirá
gok is voltak (készen vették a leányok a szeredai sátrakból). A férfiing vállban, 
csuklónál bőven ráncolt hasított ing, melynek hóna alá pálhát tettek, s hossza 
tenyérnyivel a derékon alul ért. A mellhasítékot kétfelól négy meg négy apró le
rakás díszítette, s keresztpánt zárta le, a mandzsetta háromujjnyi széles volt, s 
három gombbal csukódott. A XX. század elején mindenki fekete színű lájbit var
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ratott, fekete zsinórral díszítve, később divatba jött a legények piros háziszőttes 
lájbija fekete zsinórozással. Ez tulipános, kitűrt gallérján és a mellén vitézkö
téssel, a háta közepén fejjel lefelé lógó tulipánmintájú volt, s a derékpántja há
tul is zsinórral volt összekötve. A faluban csak egy-két lájbi készült zölddel zsi- 
nórozva. A harisnya anyagát Kibéden dürückölték, s a legrégibbek, a legöregeb
beké még nyáron is használatban maradt. A fiatalokét (35-40 éves korig) kék 
szegéllyel és zsinórral díszítették, s a zsebfedo széle is kék színű volt, de az idő
sebbek csak fekete színű díszítést használtak. A lájbin viszont sohasem volt kék 
zsinór. Az 1930-as évektől kezdtek a fiatalok priccsesnadrágot viselni. Ezt is há
zilag szőtték, világosabb-sötétebb szürke színben, fenyőágas, ponyvahímes szö
vésmintával. A ponyvahímes a ponyvasátor mintáját követte, srégen látszottak 
rajta az ormók, de a ványolásban az ormók „meglomosodtak”, s egybeolvadtak a 
szövésben. Az ujjas is háziszottes ványolt posztó, bélése szibilből készült télire, 
hogy jó meleg legyen, de volt, aki selyembélést is borított rá. Az ujjast mű
vészien zsinórozta, akárcsak a harisnyát, a környék híres szabómestere, a most 
84 éves Kovács Béni. A legkeskenyebb fekete zsinórt üzletből vette, s fele
ségével, Klára asszonnyal együtt ujjaikkal láncolták a mester által tervezett, 
papundeklire rajzolt mintákat. A lájbira vékonyabb zsinór kellett, egy szálból, s 
az ujjas karján és zsebén is ilyen volt. A kabát elejére 2 x 2  szálból vastag zsi
nórt sodortak. Mikor nem lehetett zsinórt kapni, a mester cipőfűzőt használt 
anyagnak a zsinórozáshoz. Szenvedélye volt a zsinórkészítés, a szeredai és kör
nyékbeli népi együttesek és magánszemélyek is nála rendelték a díszítést, még 
a kabát fagombját is zsinórral vonta be, s ehhez gomblyukat vágott a kabátra, 
mindig kötelezően páratlan számút.

Férfi ujjas a mú z eumban
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A régi lábbelit, a bocskort a ma is élő 90 éves Kacsó Sándor készítette gumi
ból vagy bőrből, csak férfiak rendelésére. Ezt a munkához a bakancs cserélte fel, 
majd férfiak és nők egyaránt csizmát készíttettek az utolsó 50-60 évben, ki-ki a 
„módja” szerint, 600-700 vagy 800 lejért. Híres csizmadia mester voltak a falu
ban Pál Péter, Seprődön Kálmán György, de a szeredai vásárból is megvehették. 
Kemény szárú bokszbőr csizmát viseltek a férfiak (a nőké puha szárú volt) . Nyá
ron a mezőre pampóból készült bőrtalpas lábbelit húztak.

A viselő kabátot „kombinált kabátnak” nevezték, mert a hónaljáig posztóból, 
s a hónaljtól vállig bársonyból varrták, vastagon bélelve, munkába járni. A 
bőrholmik közül lájbit viseltek férfiak is, s nők is, körben keskenyen prémsze
géllyel díszítve, de a mellén, nyakán is más-más dísz volt. 1958-60 között már 
derékig érő, háromnegyedes hosszúságú bundáskabátot hordtak a férfiak. A fa
luban szűcsmester nem volt, máshol varratták, s nem díszítették. Az 1920-30- 
as években téli hidegben szokmányt, lábszárközépig érő posztókabátot vettek 
fel.

Áss z ony, viselő parkétruhában a fonókeréknél 
(a mú z eumban)

A nyárádszentimrei női viselet is hasonló a szomszédos Kis-Nyárád völgyé
ben lakókéhoz. A leányok 1950-ig egybefont hajuk végébe masnit kötöttek, ké
sőbb két ágba fonták. Ünnepeken leeresztve, szalagcsokorral viselték, hétköz
nap „hintába” kötötték fel, hogy ne zavarja őket a munkában. Főkötő itt soha
sem volt divatban, de a fejkendő kötelező volt a templomba, asszonyoknak min
denhova az utcára. A legünnepibb fejkendőjük szőrdelin volt, beleszőtt mintá
val. Ők is hímeztek fejkendőket egyszínű, vékony szövetre selyemszállal, körbe
varrták szélmintával, ritkábban beosztással leveleket, rózsákat is helyeztek el a 
kendőben. A színeknek találniuk kellett: barna, drappos szövetre krémszínnel, 
zölddel hímeztek, sötétre világosabb színű selyemmel, világosra sötéttel. Az 50- 
es évek után már varrógéppel csíkozták a kendőket háromszínű selyemcsíkkal.

Tászlis gallérú inget és blúzt viseltek, elöl gombolós volt a blúz végig, az ing 
hasított, szélein levarrott rakásokkal, a keresztpánt alatt ráncolva.

A viselő lájbi parkét vagy diftin anyagból készült, az ünneplő bársonyból. A 
fiataloké piros színű volt fekete zsinórral, a fiatalasszonyoké zöld, fekete zsinór-
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ral, s az idősek fekete lájbit viseltek fekete zsinórral. A lájbikat bársonnyal 
szegték körbe, tömötten televarrva tulipánosan fekete bébizsinórral, levelekkel. 
Pendelyük alul szűkebb méretű volt, felette csipkés alsószoknyával. Ezen a 
szoknya gyapot háziszőttes, Mmes mintájú volt, a leányoké pirosban fekete, az 
asszonyoké zöld alapon fekete mintával, az idősek, azaz 40-50 évesek már tiszta 
feketét viseltek. Színben találtatni kellett a lájbit a szoknyával. Az utóbbi 10 
évben a lakodalmakra a koszorúslányok székely ruhába öltöznek, ez örvendetes 
visszatérés az eredeti viselethez.

Patentharisnyát, hosszú, fűzős száras cipőt, spanglis cipőt és szandált hord
tak. Csizmát a nagyszülők még nem viseltek, de 1965-től a leányaik már rende
lésre csináltattak, közepesen magas sarokkal, puha szárral, cipzárral. Hárász- 
kendőt a fiatalok 1950-ig, az idősek 1960-ig is viseltek télen. A plüsskabátot, 
amely patkánybőrhöz hasonlított, bár nem volt az, a vőlegény vette jegyaján
dékul. Díszítetlen volt, csípőig ért, s a módosabbak paplanvarrással, selyemmel 
bélelték. Téli nagykabátot az 1950-es évektől gyapjúból szőttek magában koc
kás, csíkos mintával, kicsit ványoltatva, hogy ne legyen durva. Ezt váltotta fel 
1957-58-ban a készen vett nagykabát, de bolti szövetből is készíttették a helyi 
varrónőkkel. Híres varrónők a faluban Lénárt Vilma, Lénárt Erzsébet, Lo- 
soncziné Tőkés Berta. A legjobb szabók Kovács Béni, a már elhunyt testvére, és 
Kovács Anna, aki horgolótűvel készített zsinórdíszt az ujjasokra.

A nyárádszentimrei néprajzi múzeum Kelemen Margit nyugdíjas magyarta
nárnő udvarán van, saját gyűjtéséből, saját épületének 7 x 7  méteres tetőteré
ben tematikusan elrendezve, s bárki által meglátogatható. Csoportosan is meg
tekinthetik, előre bejelentkezve, hogy a háziasszony otthon legyen. Munkája 
minden elismerést megérdemel.

A rigmányi népviselet

Nyárádszeredánál egyesül a Kis-Nyárád és a Nagy-Nyárád, s ezután csak 
Nyárád néven szerepel, közben felveszi a kisebb patakok vizeit, majd a Marosba 
ömlik Vidrátszegnél. A Nyárád völgyébe mindkét oldalról falvak által sűrűn be
épített mellékvölgyek nyílnak. „A Nyárád-völgyben Marosszéknek 68, és Kü- 
küllő vármegyének 6 faluja van elhelyezve” — írja Orbán Balázs A Székelyföld 
leírása 4. című kötetében.3 A Nyárádmente és Küküllőmente falvai ma Maros 
megyéhez tartoznak.

Rigmány Marosszék határvonalára eső falu, a Kis-Küküllő és a Nyárád köze 
találkozásánál. Nyárádszeredától délkeleti irányban az első falu, de a község 
központja, Havad már Küküllőmenti település.

A rigmányi férfiviselet hasonló a már említett nyárádmenti falvakéhoz. A fi
úk zöld kalapjuk mellé árvalányhajat tűztek, s vasárnap feltették a leányoktól 
kapott, készen vett selyem-bársony művirág bokrétát. Házasember fekete kala
pot hordott. Az ing itt is alig visszatűrt, kis gallérú, bő ujjú, hasított, s a hasíték 
mellett 3-3 sima hajtás volt levarrva, a keresztpánt alatt ráncolva, a mandzset
ta háromujjnyi széles, s három gombbal csukódott. A legények kockás mintájú 
piros lájbit viseltek háziszőttes anyagból — kék vagy fekete gyapottal kockázva, 
zöld vagy fekete zsinórdíszítéssel, „karikás” mintával a mellén, az alján, a gom
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bolásnál, a nyakán, s körben a karöltójén. A házasok már nem vettek fel piros 
lájbit, s az 1950-es évektól csak fekete, zsinórdíszítés nélküli lájbit viselt min
denki. 1950-ben már csak három harisnyás öregember volt a faluban, s fekete 
lájbit hordtak a harisnyához. A fekete lájbi divatja 1960-ig tartott, pantallóhoz 
nem vették fel. A harisnyát fekete, vékony zsinórral zsinórozták. Priccses- 
nadrágot, lájbit, posztóujjast Veress Gyula szabómester készített a faluban, aki 
két éve halt meg. Az ujjasokat is az asszonyok szőtték sima vagy fenyóágas min
tával, s a posztót Kibéden dürückölték. Bundakabát egyáltalán nem volt, de 
bundalájbit a módosabbak viseltek, ez hímezetlen volt, s nem a faluban készült, 
itt szűcs nem működött. Bocskort 1948-49-ben mindenki saját magának készí
tett gumiból, ritkábban borból, az anyaghiány miatt. Ezt követte a készen vett 
bakancs viselete munkához. Csizmát már a XX. sz. elején hordtak a férfiak, 
1922-ben csak a legények csináltatták rendelésre a méregdrága, kemény szárú 
bokszcsizmát. Nyári szandát 1950-tól mindenki hordott, férfi, no egyaránt. Fa
talpra juhbór pántokat szegeztek, s munkához vették fel.

Esküvői kép 1940-ből, népviseletben

A Nyárádszereda mellett fekvó Rigmány falu nói ruhaviseletére is 1920-tól 
sikerült adatokat gyűjteni. A lányok egy, majd késeibb két ágba fonták a hajukat 
(volt, aki körfésűt is viselt) , s masniba kötötték a szalag végét. Az asszonyok 
kontya mindig fejkendóvel volt letakarva. Minden nó korához illó — világos- 
sötétebb — fekete fejkendót hordott, az idósek ma is fejkendóvel járnak. Ingük 
tászlis, a lerakott fodros gallér olyan széles volt, hogy kitűzve a vállukig ért. Hí
res varrónó volt a faluban Veress Ignácné, aki minden ruhadarabot elkészített a 
nóknek. 1945 után kisebb lett a gallér, s kezdtek karöltós inget is varratni. A 
kézeló háromgombos. A XX. század elején a hasított ing két oldalán három
három díszvarrás, hajtás volt, gombokkal csukódott, s bó volt az ujja. A rékli 
anyaga fehér elegyes vászon vagy tarka bolti anyag, a gallér szélén kék zsinór
ral, s a kézelót is kék zsinór díszítette. A régiek hosszú inget viseltek, térdig 
érót, s erre vették fel a szoknyát, vasárnap pedig a bó, csipkés alsószoknyára. A
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lájbit együtt szőtték a szoknya anyagával, simán vagy kockás és pepita mintá
val is. Az alját bársonyszegély díszítette. Ezen felül cakkosan zsinór volt varrva. 
A szoknyát a régiek csak zsinórral korcba húzva hordták, s hosszú volt, előbb bo
káig, az 1940-es évektől lábszárközépig ért. A szoknya nagyon bő volt, alján fodor - 
szerűen, bársonyszalaggal harang alakúra megtoldva. 1940 után még hétköznap 
kender-, csepűszoknyát viseltek, piros, kék színűre festve a fiataloknak, sötéteb- 
bet és feketét az idősek számára. 1948 után az üzletből vettek méterárut, s abból 
varrattak szoknyát. 1953-54-től feliratkoztak a nó'k méterárura, s úgy vették meg 
az anyagot a boltból, s Szentannán, Gegesen is varratták. A melleskötényt hét
köznap reggeltől estig viselték, ez kender-, majd kartonanyagból készült. Az ün
neplő kötény fehér lerakott selyem, fekete klott, csipkével körbeszegve. Varrottas 
kötényt nem készítettek, csak 1935-tól. Az 1920-as évektől száras cipó! hordtak, 
később „lágyszárú” csizmát is varrattak ünneplőnek, kétujjnyi piros csíkkal a szá
rán legfelül. A cipő! is rendelésre csináltatták, csak 1960-tól vették készen. Ezt 
nyáron a spanglis cipő, később a szandál váltotta fel. Kabát nem volt, az idősek 
„nagykeszkenyőt”, pléd nagyságú hárászkendőt viseltek télen. Szeredába, Kibédre 
vitték a gyapjút fésültetni, megfestették, megfonták, szőttek belőle, s lájbit kötöt
tek a férfiaknak az ujjas alá, szettert és lájbit a nőknek.

A márkodi népviselet

Visszatérve a Kis-Nyárád völgyébe, Mikházától délre találjuk Márkodot, ahol 
a helyi székely népviseletet alkalmi ruhaként ma is használják. Falutalálkozó
kon és a koszorúsleányok lakodalmakon az ősi helyi viseletben, a szőttes hímes 
rokolyában, a férfiak harisnyában jelennek meg. A viseletből csak a jellegzete
sen márkodi elemeket szeretném kiemelni adatközlőim segítségével.

A fiúk bokrétájukat a szeretőjüktől sorozáskor kapták ajándékba. Az ing a 
többi nyárádmentihez teljesen hasonló. A háziszőttes férfilájbi itt csak fekete 
színű volt, zsinór nélkül, gombokkal.

Márkodi családi kép az 1920-as évekből
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A fehér posztóharisnyát Mikházán dürückölték a vízimalomban, fekete zsinór 
díszítette a zsebek alatt, tulipános, nyolcas alakú, de nem dús mintával. 1940 
után sem jött divatba a színes lájbi, sem a színes zsinórozás.

A priccsesnadrág is háziszőttes anyagból készült. Minden posztóholmit Ko
csis János szabómester varrt meg és zsinórozott. Az ujjas itt is háziszőttes, fe
nyőágas mintával, amit a dürückölés elsimított. Szűcs itt nem volt, Kibéden, 
Nyárádszeredában csináltattak bundalájbit, s télen a férfiak az ujjas alá vették 
fel.

Szokmányt a fuvarosok viseltek szürke posztóból, ez szinte bokáig ért. Bocs- 
kort 1947-48-ban Selyéből vettek, ott készítették gumiból. Viselőnek bakancs 
jött használatba utána, csizmát ünneplőnek vettek Marosvásárhelyről vagy 
Nyárádszeredából, szép fekete bokszcsizmát.

A leányok leeresztett hajfonattal, vagy koszorúba kötött, pántlikás hajjal jár
tak, körfésűt a szeretőjüktől kaptak. Kontyoláskor fekete főkötőt tettek az új 
asszony fejére, ezt kék és fekete szalagok díszítették, s a hátukon derékig leló
gott. Nagyobb ünnepeken is feltették a főkötőt, s ha meghalt valaki, a fejére tet
ték, úgy temették el, ha öreg is volt, magával vitte a sírba. A női ing a nagy
anyák (1920-as évek) idején két részből állt, felül derékig ért, s derekuktól jött le 
a „mismásból” szőtt ráncos pendely, a módosabbaknak gyolcsból. A hasított in
get 2-3 levarrott hajtás díszítette a hasíték mellett, s a kézelő csak egy vissza
tűrt pánt volt. Leányaik már gyolcsinget és pendelyt viseltek, s az ing díszhaj
tásai mellé csipkét is varrtak, a pendely alá a táncba szűk alsószoknyát vettek 
fel. Blúzt is viseltek, koruk és módjuk szerint bársonyból, szövetből, szaténból 
varratva. Gallérja lelapult a nyak körül, csipkeszegéllyel, s a kézelőre is csipke 
került. A szoknya halszemes, apró mintás háziszőttes, piros, sárga, zöld a fiata
loknak, vagy fenyőágas, feketével beleszőve. A nagyanyáké még bokáig ért, az 
édesanyáké az 1940-45-ös években szárközépig.

Márkodi női lájbi háta
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Bársonylájbit hordtak, pirosat, kéket, amelyet fekete, fehér bébizsinórral, 
nyolcas mintával, ágmintával díszített a varrónő. Bélése volt, nem szegték kör
be, hanem körbezsinórozták. A viselő kötény házigyapjú volt, ráncolás nélkül, 
piros-zöld csíkkal, szürkén hagyva. Az ünneplő kötény szaténselyem, lerakva, 
többnyire fekete, csak a leányok hordtak világos anyagból lerakott kötényt há
rom hajtással az alján, csipkével körbeszegve. Nem hímezték a kötényt. 1925
30 körül már egybeszabott ruhát viseltek a nó'k, s ünneplőnek kötényt nem kö
töttek hozzá. Emellett divatban maradt a szoknya-lájbi viselet is. Száras cipőt 
hordtak patentharisnyával, a szanda újabb kori divat, régen spanglis cipőt húz
tak nyáron. Télen a nagykendő a szoknya aljáig ért, de viseltek háziszőttes ka
bátot is szürkén hagyva vagy kékre festve. Bőrlájbit nőik nem hordtak, a nagy
kabát varratása az 1950-es évektől kezdődött, Mikházán rendelték meg Salat 
Dénesnél. Fejkendőt készen vettek, az évszaknak, koruknak s módjuknak meg
felelő anyagból és színben. Szüreti bálokra felveszik a „műmagyar” ruhát, a pi
ros pártát, piros selyemlájbit, buggyos ujjú inget, zöld kötényt fehér szoknyával 
— ez még az 1940-es évek maradványa, de nem székely népviselet, tehát az ér
téke nem ér fel a székely ruháéval.

A nyárádselyei népviselet

Nyárádselye a Bekecs-tető alatt fekvő nagyobb település, Kendő és Magyarós 
közelében. Nem könnyű itt adatközlőikre bukkanni, a tárgyi emlék ennél is rit
kább. Van egy élő része is a népviseletnek: a lakodalmak vőfélyei és koszorúsle
ányai felveszik még a székely ruhát, bár a lakodalmas nép közül már senki 
sincs hagyományosan öltözve. Állandó tánccsoportjuk nincsen, de alkalmi tánc
meghívásokra, ha pl. Zalaegerszegen látják vendégül a falu küldötteit, 5-6 pár, 
újabban 2-3 még a faluja viseletében mutatja be a székely páros táncokat.

Fiatal pár az 1920-as évekből
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A fiúk itt is zöld kalapot hordtak, s vasárnaponként muskátlivirág csokrot 
tettek rá, sorozáskor pedig a szeredai vásárból készen vett gyöngyös-tükrös bok
rétát tűzött a kalapjukra a szeretőjük vagy az édesanyjuk. A bokrétát egy éven 
át, a bevonulásukig ünnepi alkalmakkor viselték. A már bemutatott mellévar
rott ujjú, kisgalléros hasított ing díszszegései mellé itt csipkét is varrtak a fiata
loknak, hogy díszítettebb legyen, sőt, az azsúrozás is szokás volt a gyolcsing 
mellrészén. A lájbi a fiataloknak piros, a házasoknak, időseknek fekete házi
szőttesből készült. A piros lájbit fekete zsinór díszítette, ezt az anya szőtte a fiá
nak, s szakemberrel varratta, zsinóroztatta. A harisnyaposztót Parajdon, Ki- 
béden, De-ményházán dürückölték, s a fenyőágas vagy ponyvamintás gyapjú
szőttes „meglomosodott” tőle. A harisnyát fekete posztószegély díszítette, zsi
nórminta nem volt rajta. Harisnya most is van több háznál is a faluban. Az ’50- 
es évektől a fiatalok priccsesnadrággal váltották fel a harisnyát. A háziasszony 
szőtte az ujjast is, melyet vastag zsinórból vitézkötéssel díszítettek a mellré
szen. Télen csak rendes posztólájbit vettek fel alája, bundalájbit nem viseltek, 
nem öltöztek úgy fel, mint a mai „fázós” fiatalabbak — mondják. Kozsókot, hosz- 
szú, földig érő, báránybőr bundát hordtak, s hozzá báránybőr sapkát varrattak 
Kacsó Gy. Sámuellel, vagy Szeredában készíttették.

Selyei leányok 1930-bol

Selyében is kemény szárú bokszcsizma volt a téli ünneplő lábbeli, viselőnek 
bakancsot készen vettek, bocskort gumiból varrt Kusztos Sándor, s ebbe posztó
kapcát tekertek a lábukra.

Mint említettem, ma lakodalmakra veszik elő a vőfélyek a régi ruhákat, de 
ha az illetőnek nincs fehér harisnyája, még az öltöny pantallónadrágjához is fel
veszi a piros lájbit fehér inggel, s a kabátot nem használják.

A női ruha sajátos, valamennyiben különbözik a többi nyárádmentitől. Kontyo- 
láskor fekete főkötőt tettek az új asszony fejére, melyet fekete csipke és 2-3 tászli 
(lerakott fodor) díszített, s hátul a fekete pántlika csupán arasznyira csüngött le.
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Adatközlőim még emlékeznek rá, de ma már nem található egyetlen fakötő sem 
a faluban, pedig ünnepi alkalmakkor ezt viselték hajdan, s rá nem kötöttek soha 
fejkendőt. Itt is megvásárolt anyagra hímezték a fejkendők apró szegélymintá
ját és a selyemrózsákat, elszórtan, koruknak megfelelő színben. A leányok 2-3 
soros piros (ritkábban kék) „gyökérgyöngyöt”, hosszúkás szemű üveggyöngyöt 
kötöttek a nyakukba. A régebbi gallér hegyes végű, a későbbi vállig érő volt, a 
hasított ingen, a mellrészen két sor csipkével a szegődísz mellett. Később blúz
ban jártak, mintás anyagból varratták. Az ing ujját gumiba húzták, s csipkével 
szegélyezték. A nyári, rövid ujjú ing ujja szélén is csipkedíszítés volt. A lájbit 
házilag szőtték a szoknya anyagával együtt. A hajdani szövőasszonyok Kusztos 
Béniné Gábor Lídia, Kacsó D. Józsefné Kusztos Juliánna voltak. Később a mó
dosabbak bársonylájbit varrattak s kizsinóroztatták, a kéket fehérrel, barnát is 
fehérrel, a pirosat feketével. Némelyik leánynak gyöngyös lájbija is volt, hosz- 
szúkás szemű, átlátszó üveggyöngyökkel díszítve. Az idősek csak fekete lájbit 
hordtak. A szoknya is a múlt század elejétől háziszőttes, zabszemes vagy más
fajta apró mintával (ebből készült a lájbi is) , s „bőaljasra” szabták, középen ha
rang alakú toldással, kiszélesítve — ezt nem díszítették. Leányoknak piros, asz- 
szonyoknak barna, kék, zöld, öregeknek fekete elegyes vásznat szőttek. Ez alá 
vették fel a bő aljú, házi csipkével szegett szőttes alsószoknyát elegyes vászon
ból. Később, a szoknya rövidülésével megjelent a szűk alsószoknya is a bő alatt, 
mismás vagy gyolcsanyagból.

Bekecsalji harang alakú s z oknya

Ez a falu a „kerek kötényéről” is nevezetes. A kerek kötény szabása sajátos, 
valójában a téglalap alakú, lerakott, fodros szélű kötény két alsó csücskét vág
ták le, s legömbölyítették, lekerekítették. Anyaga gyolcs vagy színes selyem, a 
fiataloknak rózsaszín vagy apró virágmintás bolti anyag, az időseknek fekete, 
alján 2-3 hajtás, két sor csipke, s ez ismétlődik lefelé. A lábbeli hosszú szárú ci
pő, csizma, spanglis cipő. A ma is elővett székely ruha — amelyet esküvőn, kül
földön, a tánccsoportban felvesznek, de otthon soha — piros szoknya, fehér ing,
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piros lájbi fekete zsinórozással, melynek anyaga bolti, úgynevezett „selyemvá
szon”, nem szőttes, s a lájbi és szoknya anyaga azonos. Ez a ruha körülbelül 20 
éve használatos az említett alkalmakra, s körülbelül 20 ilyen öltözet van ma a 
faluban. A téli viselethez tartozott a puha, háziszőttes anyagból készült, derékig 
érő, galléros, gombos, zsebes, díszítetlen kabátka is a nők számára.

A demeterfalvi népviselet

Demeterfalva Nyárádszereda közelében, nyugati irányban, a Nyárád mellett 
fekvő falu, a hajdani Süketfalva és Demeterfalva egyesüléséből keletkezett.

A férfiviselet itt is a fiataloknál a zöld kalap volt árvalányhajjal, de bokrétát 
is kaptak a szeretőjüktől a legények húsvétkor és sorozáskor, amit Szeredából 
vettek, készen. Az idősek csak fekete kalapot hordtak, télen báránybőr sapkát, 
melyet Szeredából vettek, s oldalt feltűrve viseltek. Az ing a többi nyárádmenti 
férfiinggel teljesen megegyezik: hasított, kis gallérú, mellévarrott, bő ujjú, két- 
gombos kézelővel. A lájbi fekete színű, zsinórral díszítve. A háziszőttes haris
nyát bársonyszegély díszítette a zsebeknél, s csak a két szélén volt fekete zsinór. 
A priccsesnadrág az ’50-’60-as években jelent meg. Az ujjas is háziposztó, a he
lyi szabó, Adorjáni Sándor varrta a posztóholmikat, aki 20 éve halt meg. Szürke 
volt az ujjas, fekete vitézkötéssel zsinórozva elöl. A posztót a szeredai malomban 
dürückölték, a gyapjút is ott fésülték. A bundalájbit Szeredából vették, csak fér
fiak viselték. Bocskor, bakancs, csizma volt itt is a lábbeli, életkortól és anyagi 
lehetőségtől függően.

Csipkes z egélyes kötény udvarhelyi mintával

A nők háromsoros, növekvő nagyságú szemekből fűzött, piros, kerek szemű 
gyöngyöt viseltek. Fejkendőjüket az asszonyok a szeredai hímzőműhelyben var
ratták meg. Kontyoláskor főkötőt kötöttek, s ünnepnapon a régiek fekete, sötét
barna vagy mogyorószínű selyemanyagból készült, háromujjnyi rojttal szegett 
kendőt viseltek. A női ing nyakán keskeny, ujjnyi széles, csipkével szegett 
fodorgallér volt, később a gallér kiszélesedett. A hasított inget a csuklón ráncol
ták, csipkeszegéllyel. Az ing hasítéka mellett kétfelől 3-4 sor ujjnyi vastagságú
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lerakás volt a díszítés, csipke nélkül. A tarka vagy fehér selyemblúz gallérja he
gyes, mellig lecsüngött, elöl gombolódott. A lájbi háziszőttes, hímes mintájú, 
keskeny piros-fekete csíkokkal, kockákkal, pettyekkel. Alul bársony szegélyezte, 
kapcsos volt, bőven díszítve fekete zsinórozással, de kacskaringókkal, nem vi
rágmintákkal. A minta a lájbi hátát is díszítette alulról felfelé, középen. A szélét 
farkasfogszerű fekete anyag szegte be. Az 1930-as években divatos bársonylájbi 
fekete volt, keskeny zöld-fekete szalaggal (pántszélesen) egyenesen díszítve. Al
sószoknyájuk fodros, csipkés. A szoknya háziszottes, a lájbival egyező mintájú, 
alján bársonnyal szegve, derékban pántra ráncolva, és a bársonyszegélyen felül 
zsinórindák voltak, mint a lájbin. A kötény fehér gyolcs, lerakva, levasalva, csip
keszegéllyel. A módosabbaké fehér selyemből készült. Az 1940-es évektől a kö
tényt pirossal hímezték, feketével körbevarrva (udvarhelyi mintával) , két sar
kán volt a minta, középen a lány monogramja. A száras cipőt, spanglis cipó! ké
sőbb emelt sarkú csizma váltotta fel. Az anyák karhosszig érő hosszúságú posz
tó télikabátot szőttek, és hárászkendőt is viseltek 1960-ig a nő'k.

A nyáráds z entlás z lói népviselet

Nyárádszentlászlót Orbán Balázs „a Nyárád mentinek legszebben, legfestő- 
ibben fekvő falujáénak nevezi A Székelyföld leírása X. kötetében.4 Kilencven
éves adatközlőiket is találtam itt, akik a XX. század elejének viseletéről, majd a 
60 évesek a saját koruk kissé megváltozott ruháiról számoltak be. Itt is zöld ka
lapot hordtak a legények, melybe a szeretőjük nagy ünnepeken egy szál szegfűt 
tűzött. Vasárnaponként árvalányhaj volt a kalapjukban, s a húsvéti s a katonai 
besorozáskor a leánytól kapott bokrétát a mellükre tűzték, nem a kalapjukra. A 
házasok csak fekete kalapot, s télen mindenki feltűrt szélű, fekete báránybőr 
kucsmát viselt. A második korosztály, a 40-es évektől semmilyen bokrétát nem 
hordott.

A régiek inge kenderszőttes, elegyes, hasított szabású, ejtett vállú, bő ujjú 
volt, s a gombolás két oldalán 1-2 soros letűzés díszítette. A gallér csak egy kis- 
ujjnyi visszatűrés az állópántból. Fiaik már végiggombolós, szabott gallérú 
gyolcsingben jártak. Viseltek a fiatalok itt is piros színű lájbit, mindkét korosz
tályban, de bolti anyagból varrták 1940 után, s fekete vagy fehér kacskaringós 
mintával rávarrt zsinórral díszítették, nem virágmintával. A házasok fekete 
lájbija rendelésre készült, s lehetett zsinórozott vagy anélküli. Bundalájbit is 
hordtak, Szeredából vették vagy Szentgericéről, a vásárból, ez díszítetlen volt. A 
legrégibb nadrág itt is a harisnya, háziszőttes posztóból, a viselő szürke, az ün
neplő fehér, fekete szegéllyel és szerény fekete zsinórozással. Ezt a prics- 
csesnadrág váltotta fel, azaz egymás mellett élt a két ruhafajta. Ezt is a házi
asszony szőtte, s a helyi szabó varrta meg. Az ujjas is szürke, házilag szőtt cond- 
raposztó volt, az ünneplőt báránybőr gallérral viselték télen, s elöl vitézkötés dí
szítette, vastag zsinórból fonva. A fricskát, a rövid posztó- vagy szövetkabátot 
hétköznapi munkához vették fel, flanellel bélelték, s gyakran az ujjait a házi
asszony kötötte gyapjúból, de viseltek az ujjas alatt fehér, bebújós, kötött 
gyapjúlájbit is. Az 1960-as évektől általános viselet lett a pantallónadrág. Bocs- 
kort a majorok s a szegényebbek hordtak, munkára általában készen vagy ren
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delésre csináltatott bakancsot húztak. Az ünneplő az öregeknél az „ezerráncú” 
csizma volt, ezt a csizmafajtát Demeterfalván is emlegették. Ha ezer ránc nincs 
is, de ráncok vannak rajta a kemény csizmaszár és a csizma feje között tenyér
nyi szélesen, de emellett viseltek ránc nélküli kemény szárú csizmát is. Drága 
holmi volt a csizma, egy tehén árába került, rendelésre készíttetve, s főleg Vá
sárhelyen csináltattak a módosabbak szép bokszcsizmákat, ráncos csizmákat. 
Híres szabó volt a faluban Simon Mihály, aki férfi és női holmikat egyaránt 
megvarrt és zsinórozott.

Szentiás z lói nagyleány ünneplőben az 1940-es évekből
(Kelemen Vera gyűjtése)

A nyárádszentlászlói női viselet összegyűjtése szinte lehetetlennek látszott, 
pedig kilenc adatközlőt kérdeztem ki róla. Az bizonyosodott be, hogy a 
szentlászlói nők jóval korábban elhagyták ősi viseletűket, mint a helybeli férfi
ak, vagy mint a többi, eddig bemutatott nyárádmenti falvakban lakók. Az idős 
korosztály tagjai, a mai 90 évesek állítása szerint éppúgy szőttek, mint a szom
szédos falvakban, s a ruhájuk is hasonló volt. Kontyoláskor a XX. század elején 
még fekete főkötőt tettek az új asszony fejére, de 1942-től már fehér, krémszínű 
selyemkendőt, amit a vőlegény ajándékozott új asszonyának. A legrégebbi ing 
itt is hasított, ráncolt szabású, nyakán pántba varrva, bő, húzott ujjal, gombolós 
kézelővel, mellrészén csipkével az ünneplőn. A blúz is kenderből készült viselő
nek, vagy fehér, esetleg tarka anyagból kimenőnek, karcsúsítva, végiggomboló- 
san, tenyérnyire a szoknyára borulva kívül. A régi lájbi és szoknya anyaga egy
forma mintájú háziszőttes volt, a lányoké piros, a fiatalasszonyoké kék, zöld, az 
időseké sötét, majd fekete. 1946-tól a fiatalok már nem ezt viselték. Az idősek 
bő, ráncos szoknyáját macskanyomos, barackmagos, kockás mintával szőtték, az 
apró, elszórt mintát fekete vagy barna gyapottal szőtték bele. A lájbit beszegték 
körben, de a módosabbak fekete bársonylájbit varrattak ünneplőnek, s zsinóroz- 
tatták. Minden szőttes holmit a nőknek is néhai Simon Mihály szabómester ké-
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szított, aki két segéddel és két inassal dolgozott. A második generáció, a mostani 
60 év körüliek háromsoros gyöngyöt viseltek, növekvő nagyságban felfűzve, a 
lányok pirosat, az idősek feketét. Ing már nem volt, helyette fehér, gombolós 
blúzt hordtak, gyolcsból ünneplőnek, hegyes gallérján csipkével körbeszegve, s a 
mandzsettát is csipke szegélyezte. Vállból indult ki 3-3 hajtás a blúzon, s ez a 
szegély tenyérnyire a szoknyára borulva a blúz aljáig leért.

1956-ban kés z ült „e zerráncú” c s í z  ma

A lájbi már piros vagy fekete bársony, többnyire egyenesen felvarrt fekete 
zsinórral, keményebb, üzleti vászonból készült, s varrónő varrta és zsinórozta — 
ezt Szöllősi Anna ma is rendelésre elkészíti. Ennek volt a nyaka levarratlanul, 
álló — fodros —, amivel még nem találkoztam a Nyárádmentén, de szereplések
re, táncruhának tervezték, nem a hagyományt követték. Ehhez keményebb bolti 
vászonból varrattak csakis piros színű szoknyát egyenesen rávarrott három sor 
fekete zsinórral. Az idősek lerakott selyem vagy gyolcsköténye helyett udvarhe
lyi mintás, piros-feketével alul kihímzett mintás kötényt viseltek. Ezt szereplé
sekre a nagyon aktív, sok-sok emlékezetes műsort betanított, ma is élő Gyarma- 
thy Jánosné Máthé Piroska tanítónő szorgalmas, odaadó kultúrmunkája idején 
hordták. A népi ruhából való kivetkőzés már nagyjából az 1940-es években meg
történt, s ezt a „táncruha”, a csak szereplésekre szánt női öltözet váltotta fel. A 
csizma kemény szárú, a száras cipő, félcipő megmaradt. Bundalájbit és „derék
kabátot” viseltek télen.

A backamadarasí népviselet

Backamadaras a Közép-Nyárád vidékének nagyobb, jelentősebb települése. A 
férfiviseletnek itt is a régebbi és az újabb korszakát vizsgáltam, azaz az 1906
17-ben születettek és az 1930-as években született fiúk ruhadarabjait. Hasonló
ságot, de különbséget is találtam a többi nyárádmenti falvakéhoz viszonyítva. 
Itt a fiatalok szürke kalapot viseltek, melybe ünnepnapon muskátlilevélbe tett 
muskátlivirág bokrétát tűztek, s a készen vett művirágbokrétát csak a sorozás
kor kapták a szeretőjüktől — ezt a fényképeken mellényükre tűzve is láthattam.
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Az idősek fekete kalapjába nem szúrtak bokrétát. Egy idő után divatba jött az 
ún. „segesvári kalap” . Az ing hasítéka mellett nem volt levarrás, még az ünneplőn 
sem, s gallérja szabott, felső részén keskeny, a kihajtott rész a mostaninál széle
sebbre méretezett volt. A kézelőn „lapos ráncok”, becsíptetett ráncszerűségek vol
tak, s a széles mandzsetta két gombbal zárult. Lájbit, harisnyát, priccsesnadrá- 
got, ujjast a néhai Szántó Dénes készített a faluban. A régi, fekete lájbi nem volt 
zsinóros, de aranyszínű, azaz sárga fogantyús gombok voltak rajta, főleg a később 
divatba jött piros lájbin. A piros lájbit a „magyar világ” hozta be 1940-ben, ezt fe
hér bébizsinór díszítette a gombolásnál vitézkötésszerűen, s a hátán is alulról a 
váll felé, de nem virágmintával, csak három, levélhez hasonló kacskaringóval. Ké
szült bársonyból is, vászonból is, de négyévi viselés után levetették, elrejtették, 
más világ jött be. A harisnyát az 1906-ban születettek még háziposztóból szőve té- 
len-nyáron viselték, s fekete szegély volt az ellenzőjén, ha zsinór volt is rajta, csak 
nagyon szerény, kacskaringós mintával szerepelt. Szőttek 1917-ben „porcelánnad
rágot” is, finom fehéres gyapotból, ez harisnyaszerű volt, de kissé bővebb szabású. 
A gyapjúholmit Szeredában fésülték és Köszvényesen dürückölték, ponyvamintás 
volt a szövése. A priccsesnadrág 1940-től lett általános viselet, ez is háziposztóból 
készült. Az ujjast is ebből varratták, s a harisnyához vették fel, színe fekete, s ez 
is fenyőágas, ponyvamintás szövéssel készült, és 1940-ben vitézkötéses díszítést 
kapott. Csíkos anyagból is varrták, „felesre üttették”, vékonyabbra, s apró kockás 
mintával is szőtték. Az ujjast a háború után is viselték, de közben bejött a 
„kovásznai posztóból” készült ujjasok divatja (a kovásznaiak idehozták szőt
teseiket árulni, puhább gyapjúból) . Bundát nem, de szokmányt viseltek a módo
sabbak, fekete házigyapjúból, bokáig érőt. A háború után a cigányok készítettek 
és árultak juhbőr bocskort, s a szegényebbek jó pár évig ebben jártak. Már a II. vi
lágháború előttől hordtak fatalpú cipőt, bőr felsőrésszel, ügyes kezű legények ké
szítették. A talpa két fatalpból állott, hogy hajoljon, lépni lehessen benne, s a fa
talpakat bőrrel toldották össze. Ezt a készen vásárolt bakancs váltotta fel. Csiz
mát már a régiek a század elejétől is viseltek, drága holmi volt, a vőlegény már 
ezt vette fel, de ha tehette, még legénykorában ünneplőnek megcsináltatta. Kevés 
ránc volt rajta, kemény szárú, boksz bőrből készült.

Backamadarasiak régi viseletben
(Kelemen Vera gyűjtése)
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Működik három gyermektánccsoport Backamadarason is, a marosvásárhelyi 
Maros Művészegyüttes oktatói járnak ki tanítani őket, s a régi piros lájbikat 
vették elő mintának egyesek, de sajnos nem követték a hajdani fiúviseletet, az 
eredeti ruhákat, a táncruhák varratásánál.

A backamadarasi egyház i férfikórus népviseletben 1941-ben
(Koncné Szabó Gabriella gyűjtése)

A backamadarasi női viselet a nyárádszentlászlóihoz hasonló módon alakult. 
A férfiak itt is tovább megőrizték a hagyományos székely ruhadarabokat, míg a 
nők esetében az általam tanulmányozott időszakban csak az 1940-es évekig be
szélhetünk hagyományos népviseletről. így a backamadarasi ősi viseletet a mai 
70 évesek anyjáról, a XX. század elején élőkről készült visszaemlékezések és ré
gi fényképek alapján lehet rekonstruálni. Az ing mindig magasan csukódott, de 
nem hasított, hanem bebújós, négyszögű nyakkivágással, amin sehol gomb nem 
volt, de gallér sem, hanem kívülről szegték be. A viselő kenderszőttest is, az ün
neplő házigyapotszőttest, majd a gyolcsot is tűvel levarrott ráncok vették körbe, 
hogy az ing bőségét megadják. Mellévarrott ujjú volt, 2-3 ujjnyi széles man
dzsettával, gombolósan. Varrtak nyárára háromnegyedes bő ujjú inget is, amit 
lerakások díszítettek vállból. A főkötőre már alig emlékeznek, de kontyoláskor 
még szerepelt a XX. század elején. Fekete csipkealapon textilvirágok díszítették, 
a szeredai vásárból szerezték be. Ezt hamar felváltotta a vőlegény ajándékaként 
vett krémszínű selyemkendő, apró elszórt mintával és szegélydísszel. A régi 
lájbi télire fekete háziposztóból készült, a szoknya anyagával együtt, de bár- 
sonylájbit vettek a módosabbak, s zsinóroztatták. Mezei és házimunkára fehér 
színű, díszítetlen, gombolós, kenderből szőtt lájbit és szoknyát készítettek, két- 
nyüstösen szőve. A viselő szoknya kenderrel volt leverve, s kékre festették, hogy 
ne piszkolódjon, derékban korcba húzták. Szőttek gyapot felvetővel, kender le
verővel (sötétkékre festve) olyan szoknyát, hogy „megállt a lábán”, olyan ke
mény lett az anyaga, s szép a tartása. A blúzt rávették az ingre. Az ünneplő 
blúznak szív alakú kivágása volt, delinszőrből készült, bebújós szabással, gallér
ja vállig ért, „cakkenyezve”, cifrán. Vállain három kicsi szegő volt 10-15 cm mély
re varrva, hogy a mellbőséget biztosítsa. Sonkaujjal szabták, a kézfőn kinyúló 
szöglettel. Ujja elkeskenyedő, karhoz tapadó volt, szőrdelin ez is, de csak fehér, 
esetleg orgonalila vagy drapp színű. Erre nem vettek fel lájbit, ez már 1940-ben
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készült. Ekkor a kartonszoknya és blúz köténnyel már nem számított ünneplő
nek, hanem szőrszoknyát és ugyanolyan anyagú blúzt viseltek ünnepekkor. Aki 
1904-ben született, az még hordott kötényt vásárolt, bolti anyagból, levasalatlan 
rakásokkal, melyen sem csipke, sem szalag nem volt, esetleg két-három hajtás 
az alján. A II. világháború után ez a hosszú szoknya s az egész viselet még- 
inkább polgáriasult. Az ing szabott, karöltős, de bebújós, szív alakú kivágással. 
A szoknya megrövidült, térden alul ért. A viselő háziszőttes lett, felvetője fehér 
gyapot, pirosra festett kenderfonallal verték le, s egybeszabták a felső résszel, 
végig gombolósra, amihez csak munkára kötöttek kötényt. Az ünneplő is egybe
szabott polgári ruha lett, a házi gyapotot vagy a fehér selyemvászon konfir
málóruhát később Ritznél festették meg Marosvásárhelyen zöldre, kékre. Álta
lános volt a fekete patentharisnya viselete a régieknél, a bokáig érő szoknyát 
magas szárú fűzős cipővel vagy fűzős félcipővel hordták. Csizmája kevés nőnek 
volt, a módosak csináltattak felső részén piros csíkos, puha szárú női csizmát, 
télen bakancsot. A hideg telet a nagyanyák idejében a nagykeszkenyő viselése 
és a háromnegyedes szabású, kockás mintájú posztókabát tette elviselhetőbbé. 
1940-ben a zsinóros, vitézkötéses, pártás műmagyar ruha jött rövid időre divat
ba, majd a „székely ruhának” nevezett, alkalmi szereplésekre készült táncruha, 
amely nem épült a régi helyi hagyományokra.

1940-50 között már csak néhány öregasszony járt népviseletben, lenézték, 
maradinak tekintették viselőjét, s a polgári öltözet lett uralkodóvá.

A cserefalvi népviselet

Az Al-Nyárád jobb partján fekszik Cserefalva, amely Orbán Balázs idejében 
„dohányáról s igen szép leányairól híres” — írja A Székelyföld leírása IV. köteté
ben.5 A férfiviseletre jellemző volt az 1900-as évek közepén, hogy a legények 
szürke kalapot, a házasok feketét viseltek, s bokrétát sosem tűztek melléje. 
Húsvéti locsoláskor minden leány a legények mellére „jácintust” tett, s csokor- 
nyi gyűlt így össze az öntözködés végén. Érdekessége a viseletnek 1900-tól a 
„félmejjű”, azaz félmellű ing viselése. Az ing végiggombolós volt. A viselőing itt 
is kender vagy vegyes szövésű háziszőttes, de a félmellű anyaga házi gyapot
szőttes, fehér színű. Gallérja keskeny, éppen csak visszatűrt, vagy 5 cm széles, 
buggyos ujjal, bő ráncokkal és két gombbal a kézelőn. A félmellű varrás azt je
lentette, hogy az ing egyik oldalát hat, kézzel varrott, 1 cm szélességű lerakás 
díszítette. A mellévarrott inget a vállán is lerakták, buggyosra. A mai öregek 
nagyszüleinek ez volt az ünneplő inge, de 1940-től már újabb jött divatba, a ki
vágott karöltős, galléros, végiggombolós ing, gyolcsból. A lájbi gyapjú háziszőttes 
volt, „lapasba” szőtték, azaz egy nyüstbe két szálat tettek, s leveréskor „laposra 
jött ki”, de szőtték ponyvahímesen és fenyőágasan is. Zsinóroztatták a lájbit, a 
szürkére is, a feketére is fekete zsinórból kacskaringókat, nyolcas mintákat var
rattak Ákosfalván annál a szabónál, aki minden háziposztó holmit, s főleg haris
nyákat készített. 1940-től már nem szőttek az asszonyok gyapjúlájbit, de az öre
gek halálukig ezt hordták. A harisnya itt is fehér vagy szürke gyapjú háziszőt
tes volt, de nem díszítették zsinórozással. 1940-től itt is uralkodóvá vált a 
priccsesnadrág viselése, házi gyapjúból, többféle szürke árnyalatban. Az ujjas is
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gyapjúszőttes volt, szürke színű. A gyapjút Marosvásárhelyen dürückölték, fe
nyőágas vagy ponyvahímes mintával készült, ha vékonyabb volt, akkor színe
sen. Alája télen bundalájbit vettek fel, amit a faluban varrattak. Derékon alul 
érő bunda is készült házilag. Minden bőr holmi díszítetlen maradt, s a bunda 
gallér nélkül, magasan csukódott. Télikabátot még az öregek is viseltek a XX. 
század elején, vásárolt posztóanyagból, s Ákosfalván varratták meg. A lábbeli: 
munkára bakancs, ünneplőnek fekete, kemény szárú bokszcsizma. Nyáron szan
dált varrtak maguknak, fatalpra két szíjat rögzítve. A férfiviselet itt is tovább 
élt, mint a női, a kalap, harisnya, priccsesnadrág viselése a XX. század közepén 
túl is kitartott.

Cserefalvi leány a XX. s z az ad köz epen
(Mezei Enikő gyűjtése)

A cserefalvi női viseletnek is vannak sajátos, csak erre a falura jellemző je
gyei: alsóneműnek számított az ing, kombinészerű, de szélesebb vállpántokkal, 
házilag gyapotot gyapotba szőve, s ez leért a szoknya aljáig. A másik alsónemű a 
kis bebújó, vagy négygombos lájbi, szintén házi gyapotszőttesből készült, mell
tartó helyett használva. Erre blúzt vettek fel, viselőt bolti anyagból, s ünneplőt 
kasmírból, delinszőrből. Elöl végiggombolós volt kerek vagy hegyes gallérral, 
mintás anyagból. Mindig karöltős és hosszú ujjú volt, két gombbal csukódva a 
mandzsettáján. A régi asszonyokat még főkötővel kontyolták fel a XX. század 
elején, s ezt fehér csipkeszerű vagy gyolcsanyagból varrták, egyesek ebben is 
aludtak. Ezt váltotta fel a készen vásárolt fejkendő, melyet korukhoz illő szín
ben Marosvásárhelyen vettek a Szent Márton- vagy Szent Mihály-napi vásáron. 
Nagyünneplőnek rojtos selyemkendőt is hordtak. Nem emlékeznek rá, hogy az
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idősek gyöngyöt viseltek volna, de lányaik 1940 után két- vagy háromsoros tek- 
lagyöngyöt kötöttek a nyakukra. Alsószoknyájuk szűkre szabott, erre vették rá 
a bőre szabott fehér pendelyt, melybe sújtásokat is beleraktak és beleszottek, 
esetleg vásárolt tarka anyagból varratták meg. Az 1900-as évek elején fejtébeOl, 
házilag szott, sima szövésű szoknyát hordtak, mely bokáig ért, s ráncolták, nem 
lerakásokkal díszítették. Az aljától számított 5-6 centiméterre „kefezsinórt’
varrtak, az aljára pedig ,,aljzsinórt” . 1940 után lábszárközépig ért a szoknya, s 
az üzleti zsinórokkal való díszítésük megmaradt.

A XX. század elején a lájbi vastag, fekete posztóból készült, díszítés nélkül a 
földig érő szoknyához, s „feles lájbi” volt a mostani 94 évesek mellénye, mert 
nem derékig ért, csak a hátuk közepéig, s elöl gombolódott. 1940-tól a piros 
szoknyához ugyanabból az anyagból a leányok lájbit is viseltek ünneplőként fej
tóból szólt anyagból. A lájbit fehér ingre, blúzra vették fel, melynek buggyos ujja 
volt, de idősek nem használták ezt az ünnepi együttest.

A régiek kerek, fodros kötényt hordtak kartonból vagy ünneplőként fino
mabb, vékony anyagból. Az 1940-es évek végén új divat jelent meg a lányok kö
zött. Vékonyan font és festetlen, finomabb kenderfonalból szőltek szoknyaanya
got, melynek kender volt a felvetője is és a leverője is, s az aljától számítva 6-7 
centiméterre ezt a bő, táncra való szoknyát körbehímezték tarka virágokkal. 
Ehhez nem kötöttek kötényt. 1954 körül ment ki a helyi divatból. A lábbeli szá
ras cipő, spanglis cipő, végül nyári szandál volt, s a kemény szárú és ezerráncú 
puha szárú ünneplő csizma. A kemény szárú csizmát néhai Peres Sándor ci
pésznél rendelték meg. Varrónőként emlegetik Nemes Ilust, aki az idén hunyt 
el. Nagy Teréz a 60-as évektől varrt rendelésre, még a szomszédos falvak női
nek is. A téli holmik közül a nagy hárászkendől az 1950-es évekig használták. 
Volt a régieknek is nagykabátjuk, azelőlt csak szvettert hordtak a nagykendő 
alatt a hidegben. Üzletből vásárolt anyagból télikabátot 1950-től kezdtek var
ratni. Viseltek bundalájbit s bundát is, amely a kézfej hosszáig ért.

A helybeli s z ínjáts z ó csoport a múlt s z áz adban
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A teremiújfalusi népviselet

A Nyárád alvidékén fekszik Teremiújfalu. Férfiviselete a környezd falvaké
hoz, azaz a kevésbé díszítettekéhez hasonló székely ruha. A múlt század elején 
fekete kalapot viseltek fiatalok, iddsek egyaránt, de a fiatalokét árvalányhaj, 
vagy a konfirmálás után a szeretdjüktdl kapott muskátlibokréta díszítette. A ka
lapviselés 1980-tól szűnt meg. Báránybeír sapkát hordtak télen, melynek szélét 
visszatűrték. A régi öregek hasított, mellévarrott ingben jártak, közepesen he
gyes gallérral, s a hasíték két oldalát 1-3 díszvarrás, hajtás díszítette a kereszt
pántig. A konfekcióiparral bekerült a végiggombolós, gyári ing is, s mindkettdt, 
a régit és az új szabásút is viselték a faluban. Színes lájbi itt nem volt, csak fe
kete házigyapjúból készített, díszítetlen fajta, s a régiekét a hátán is posztóból, 
az újabbakat az 1970-es évektdl selyembdl varratták, polgári mintára. A haris
nya szürke háziposztó, csak a nagyon régi volt fekete is. Néhai Nagy Mihály és 
Ldrinc Sándor varrt meg rendelésre minden posztóholmit, s Nagy Mihály leá
nya, néhai Magyariné Nagy Ilona folytatta ezt a mesterséget a faluban. A ha
risnyát nem zsinórozták a zsebein, csak fekete szegd volt rajta. A priccsesnadrág 
1940 körül jött divatba, a harisnyát viseld iddsek fiai kezdték hordani. Ez is há
ziszőttes gyapjúholmi, szürke színű, simán szdve, díszítés nélkül, s ezt a nadrágtí
pust az iddsek máig is viselik csizmával, télen, ünnepldként. A juhbdrt Marosvá
sárhelyen készítették ki, s bundalájbit Vámosudvarhelyen csináltattak, magasan 
csukódót, csekély fekete bdrszalaggal díszítve, gallér nélkül. Az ujjas szürke és fe
kete házigyapjú, díszítetlenül, sima, fenydágas vagy barackmagos mintával szdve. 
Bélése a háború után csepű, azután flanelanyagból készült, ezt is néhai Nagy Mi
hály szabómester varrta meg. Csizmadiamester, cipész is volt a faluban, Kis And
rás és Jánosi Mihály, akiknél bokszcsizmát, ezerráncú csizmát, s egyesek bürgeri 
csizmát rendeltek (ez utóbbi fűzds volt elöl és a külsd oldalán) . Munkára mindmáig 
bakancsot hordanak, a bakancs s a bokszcsizma is él, s mellette a nyári félcipő. Volt 
itt is fatalpú szandál valamikor. Télire az ujjas mellé 1960-tól divatba jött a „nagy
ujjas”, a derékon alul érd, vásárolt szövetból készült nagykabát. A székely férfi nép
viselet tehát itt nem halt ki teljesen, egyes darabjait máig is viselik.

A teremiújfalusi ndi viselet is korán polgáriasult állapotokat tükröz, az ere
deti népviseletet már nehéz visszaidézni az adatközléíkkel. A leányok leeresztett 
hajfonatukba piros, fehér, rózsaszín szalagot kötöttek, s az 1970-es években 
kezdték levágatni a hajukat. Az asszonyokat fekete fditotdvel kontyolták fel, 
amely hátul volt összehúzva, s elöl két rend tarajosan elrendezett csipkesor dí
szítette. Ezt a fditotdt máskor nem vették fel. A fejkendd gyári készítmény, 
„kivarratos kendének” nevezték, korhoz találó színben vették fel. A drapp színű 
fehér, a fekete is fehér apró rózsákkal vagy boglárkákkal volt díszesen kivarrva, 
temetéseken és az öregasszonyok ünnepeiként fekete színűt viseltek fekete se
lyemmel kihímezve, de sosem varrták ki házilag. Az asszonyok egy része is le
vágatta a haját, de még ma is kontyot viselnek az 50-60 évesek, s a hajukat a 
hagyomány szerint csakis letakarva hordják fejkenddvel, vagy nyári hdségben 
még az utcán is kdrispataki szalmakalapot viselnek.

Az alsónemű itt is a vállpántos, a szoknya aljáig érd ing volt, erre vették fel 
ünnepldnek a fehér csipkés gyolcs alsószoknyát, s hordták a melltartót helyette- 
sítd, rövid gombolós vagy bebújós lájbit. Erre vették rá a blúzt. A viseld tarka
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karton, parkét, flanel gyári anyagból készült, az ünneplő gombos, galléros gya
pot vagy egyszínű szövet. A múlt század elején elöl végiggombolós, a szoknyára 
kívül terülő, karcsúsított, galléros szövetet, kasmírt viseltek, de otthon csepű- 
ingben, kenderingben jártak. A legrégibb lájbi fekete vagy barna háziposztóból 
készült, simán, díszítetlenül. A fiatalok már barna lájbit viseltek, amelyre zsi
nór- vagy farkasfogdíszítést tettek egyenesen, a mellén, nyakán, derekán szoro
san körbevarrva, de már szövetlájbi is készült ezzel a díszítéssel, s nem ért le a 
szoknyáig, kilátszott az ing, a blúz másfél-kétujjnyira alatta. Pendelyt is visel
tek, bolti anyagból. Az idős generáció, a mai idősek nagyanyáié és anyáié egy
színű szövet, vagy apró mintás háziszottes volt macskanyomos, babos, kockás 
mintával. Pirosat szőttek a leányoknak, szürkét, barnát az asszonyoknak, feke
tét az öregeknek. Derékban ráncolták, a szoknya alját a szegőn felül egy-két sor 
zsinór díszítette. A viselő kötény főleg kartonból varrt melleskötény volt, az ün
neplő selyem, lerakott derékkötény, fehér vagy drappos színű, hajtásokkal és 
csipkével az alján. Kerek kötényt is viseltek, a mezőre kartonból, kenderből, s 
ünneplőnek selyemből fodorral, csipkével körbeszegve. Száras cipói viseltek, ré
gen nem is volt csizmájuk a nő'knek, mert nagyon drága volt, csak 1950 után 
kezdték megrendelésre csináltatni a puha szárút. Patentharisnyát hordtak és 
gumiszalag harisnyatartót. A mai 70 évesek a kombinéra fehér, csipkés alsó
szoknyát vesznek fel, s rá terkott vagy szövetszoknyát, a templomba nem kötnek 
kötényt, csak a munkára, s a vásárhelyi piacra olyant, amelynek kofazsebe is van 
(derekukra kötött tarisznya a nagypénznek) , s a kötény takarja, amelynek felső 
zsebében tartják az aprópénzt „murokország” zöldséget áruló asszonyai.

A nagykeszkenyő mellett már a régi öregek is viseltek háromnegyedes, fekete, 
barna, sötétkék, bolti posztóból varratott nagykabátot télen. I960 óta már készen 
vásárolták a hosszú télikabátot, vagy megvarratták néhai Nagy Mihállyal, s most 
az unokájával, Bartusné Nagy Olgával, aki folytatja a családi mesterséget.

A teremiújfalui férfi népviselet darabjai
(priccsesnadrág, bürgeri csizma, sapka)
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Esküvői kép az 1920-as évekből népviseletben, 
melyet a menyass z ony fehér anyagból varratott

1960-tól itt is készítettek ünnepekre, szüreti bálokra egyesek (nem mindenki) 
zöld, piros és fekete csíkos, lábszárközépig érő szoknyát, klottszegéllyel, s hozzá 
fehér gyolcskötényt hímeztek piros rózsával, zöld levelekkel, száröltéssel, töltés
sel, középen monogrammal. Ez a ruha nem tükrözi a teremiújfalusi hagyomá
nyokat, s újabban ez is elmaradt. Piros színű, vékony anyagból varrt szoknyát 
viselnek ünnepeken, melynek semmi köze a helyi hagyományokhoz.

A s z ékelykakasdi népviselet

Székelykakasd csupán 6 kilométerre fekszik Marosvásárhely főterétől, az Al- 
só-Nyárád mentéhez tartozó falu. 1979-től 1996-ig végeztem itt néprajzi gyűjtő
munkát, s a monográfia ebből az anyagból 1998-ban jelent meg a Státus Kiadó
nál Szép szivárvány koszorúzza az eget címmel. Az ebben feljegyzett adatokat a 
viseletről 1981-83-ban gyűjtöttem s 2012 őszén egészítettem ki. A most felhasz
nált régi fényképek is ezúttal jelennek meg először az olvasók előtt.

A XX. század első felében a gyermekek és a férfiak még házilag készített ru
hákban jártak. A gyermekeket csepűruhában járatták nyáron. A fiúk „kopacra” 
nyírva, csepűingben-gatyában s csepűnadrágban voltak, melyet anyjuk készí
tett. A nadrágot a háziasszony kékre festette, hogy ne piszkolódjék. A férfiaknak 
is a gazdasszony szőtte a gyapjú ruhánakvalót. Fehér gyapjút vetett fel, feketé
vel verte le a szövőszéken, s így szürke lett az anyag. A falu férfiszabói, Gyuri 
bá[ azaz néhai Gidófalvi György, s néhai Tövissi Antal készítették a posztó
holmikat. A XX. század elején a férfiviselet: fekete, szalagos segesvári kalap, 
magas gallérú, mellévarrott, bő ujjú, kézelős ing, fekete, segesvári posztóból ké
szült lájbi, fehér vagy szürke harisnya zsinórozás nélkül, fekete zsebszegéllyel. 
1930-tól a fiatalok fekete priccsesnadrágban jártak, mely szintén segesvári 
posztóból készült. A lájbi fazonos volt, kétsoros gombolással, a hat kicsi gomb 
félaraszonként ismétlődött kétszer rajta, s a lájbizsebből kilátszott a hímzett,
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csipkés zsebkendő. A felső zsebből egyik gombhoz óralánc vezetett. A lájbira fe
kete vagy szürke ujjast vettek, háziposztóból. Az ünneplő ing fehér gyolcs, a gaz
dagabbaknál selyem anyagból készült. Az ujjast hátul pánt fogta össze, elöl hat 
gombbal csukódott, fazonos, zsebes megoldással készült.

A viselő lábbeli itt is a bakancs, az ünneplő kemény szárú, „letűrős” (vissza
tűrt) csizma. Sorozáskor a legények bokrétát kaptak a kalapjukra a szeretőjük
től, s ünnepeken piros muskátlit tűztek a gomblyukukba. A lakodalomba a vőle
gények ünneplő viseletüket vették fel, s a menyasszonyuktól ajándékba egy 
lájbit, egy inget, s egy kalapot kaptak, amit egy héttel a „vendégség” előtt vettek 
meg. A vőlegény is vásárolt a menyasszonynak kemény szárú csizmát, 1000 le- 
jes nagykeszkenyőt, selyemkeszkenyőt 1932-ben. A férfiviselet még ma is él az 
idősek körében.

S z ékelykakasdi pár régi s zékely népviseletben 1904-ből
(Tövissi Antal gyűjtése)

A székelykakasdi női viselet korán, még az 1930-as években elpolgáriasodott, 
a falunak a városhoz való közelsége miatt. A XIX. század végén és a XX. század 
elején még főkötőt hordtak az asszonyok, amelyre három sor fekete csipkét varr
tak „cakkenyesen”, s gyöngyök is díszítették. A leányok többsoros gyöngyöt vi
seltek a nyakukon. 1983-ban Cs. Sz. K. 69 éves adatközlőm így beszélt a régi vi
seletről: „Vót édesanyámnak piros lájbija, piros szoknyája három sor zsinórral” . 
A gyönggyel kivarrt lájbit adatközlőm már nem látta, csak hallott róla. A XX. 
század elején a fersing és a szoknya itt is bokáig ért, csak később rövidült meg 
lábszárközépig. A régiek lékrit vagy blújzt viseltek világos színű gyolcsból, vagy 
piros babos anyagból, ünneplőnek selyemből. Szabott ujja volt, csipkés man
dzsettával, fodros-csipkés gallérral. A szőttes fersing volt az alsónemű, rajta a 
hosszú szövetszoknya, az elé kötötték a fehér vagy krémszínű, szögletes vagy 
fodros kerek kötényt, levasalatlan rakásokkal kartonból vagy selyemből, az al
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ján hajtásokkal. A nők ruházata a korukat is jelezte. 40 éves korukig világos 
ruhákban és fejkendővel jártak, 40-en felül még a lékri és a szoknya is sötét, s 
55 éves koruk után tiszta fekete lett az öltözetük. A női viselet hozzátartozott a 
leány kelengyéjéhez, s módjuk szerint a leányok több ünneplő ruhát is kaptak 
férjhezmenetelükkor. A szoknya rövidülése után a ’30-as évektől rakott szok
nyában jártak fehér, vagy világos színű köténnyel, de a kötény hamarosan vég
leg lemaradt a ruháról. Megmaradt a háromnegyedes blúj z, a selyemkeszkenyő 
ünneplőnek, a fersing és a rakott szoknya, s száras cipőt, már az idősebbek is 
kemény szárú ünneplő csizmát viseltek, bokában három ránccal. A mezőre ma
radt tovább is a csepű ruhanemű, de az ünneplő rendre teljesen elpolgári- 
asodott. Legtovább élt a fejkendő divatja. Asszony nem lépett ki az utcára fej
kendő nélkül még az 1990-es évek elején sem, főleg az öregek ragaszkodtak eh
hez. A régi viselet a nőknél teljesen polgárivá vált, nem viselnek semmilyen ré
gifajta ruhadarabot.

Katonai soro zókép 1942-ből Kakasdon
(Tövissi Antal gyűjtése)

A marossz éki nyárádmenti viselet 
ossz efoglalása

A Maros megyei tájegységek magyar népviseletéről 2012. február 9-én indí
tottunk sorozatot a Népújságban. A bevezető tanulmányok után Marosszék nyá
rádmenti falvainak a XIX. század végétől az 1960-70-es évekig tartó viseletét 
mutattuk be. Az adatközlőink nagyszüleik, szüleik és a saját székely ruhájukról 
számoltak be.

A nyárádmenti viseletről szóló sorozat végén megállapíthatjuk, hogy a vizs
gált korszak két részre tagolódik. Az I. világháború előtti időszakra jellemző 
ünneplő viselet a nőknél a bokáig érő szoknya és az asszonyi főkötő, a férfiaknál 
a székely harisnya volt. A szoknya az 1920-as évek után rövidült meg lábszár
középig érőre, a fiatal férfiak pedig a priccsesnadrágot kezdték el hordani. Ez a 
változás minden nyárádmenti településen végigkövethető, de az általános je
gyek mellett — ahogy az adatközlők szavaiból kiderül — minden faluban voltak
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sajátos elemei a viseletnek. A Felső-Nyárádmente a dúsan zsinórozott piros fér- 
filájbik, a gazdag tulipános zsinórdíszítéssel készült harisnyák világa volt, a Kö
zép- és Alsó-Nyárádmentén egyszerűsödött a férfiruhák díszítése. A nó'k minde
nütt hímes rokolyát hordtak. A falvak hajdani gazdagsága és szegénysége is be
folyásolta a viseletet, s az egyéni leleményes változtatások is meglepőek. A vá
sári ruhadarabok mellett a viselő kenderszőttes és gyapjúruha a XX. század kö
zepéig fennmaradt. Érdekesség az is, hogy a Felso-Nyárádmente női viselete 
1940-50 között még élt, míg az alsó-nyárádmenti csupán 1930-ig. A férfiviselet 
pontosan ennek a fordítottja, a bekecsalji eltűnt, felváltotta a polgári ruha (né
hány öreg harisnya- és ujjasviseletétól eltekintve) , míg az Alsó-Nyárádmentén a 
férfiak a régi ruhadarabokat (főleg télen) mindmáig használják. Míg Job
bágytelkén ma is jelen van a gyöngyös női lájbi, Székelykakasdon már 1920-tól 
eltűnt a használatból. Az Alsó-Nyárádmentén megjelent a porcelánnadrág (fe
hér gyapotszőttes harisnyaszerű ruhadarab) , a porcelánszoknya, s ugyanakkor a 
kenderszoknya is, amely „megállt a lábán”, ha a földre tették. Néhol körbehí- 
mezték virágokkal. A falvankénti viseletváltozások egyrészt utánzásból, más
részt a szabók, varrónők ötleteiből származtak. Ma már ritka, hogy faluja erede
ti ruhájába öltözzön egy tánccsoport, énekkar, mivel megszületett egy ún. „szé
kely ruha”, amely egységesíti az úgynevezett „székely ruhás” elemeket. Jó volna 
visszatérni az eredeti ruhához alkalmi viseletként és ünneplőként.

Mikház i s z ékely leány ünneplőben
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Tájs z avak jegyz éke

bekecs(ujjas): háziszőttes posztókabát, derékig érő, vagy háromnegyedes 
hosszúsággal 

csepesz: főkötő
derékkötény: derékra kötött kötény
dürückölték: ványolták
egerfahéj: az égerfa levagdosott héja
elegyes (mismás): gyapot kenderrel összeszőve
„emberek” : nos férfiak
fejtő: színesre festett gyapot
friskó, firicskó: férfi viselőkabát
gárníros: menedékes
hajtás: szegővessző, ujjnyi vagy keskenyebb levarrott rakás 
karatlan: rövid ujjú vagy ujjatlan 
kefezsinór: egyik szélén rojtos zsinór 
lékri: rékli, blúz
mejjes kötény: konyhakötény felső és alsó négyszögekből összevarrva 
mismás (elegyes): gyapott kenderrel összeszőve 
pampó: papucs, csizmára, cipőre húzott papucsszerűség 
petrezselyemránc: lapos ránc 
pityke: hónaljék, pálha
priccsesnadrág: az úri lovaglónadrág szabását utánzó, felül széles, az alsó 

lábszárra feszülő posztónadrág
sátor: a kirakóvásár bódéja, asztala
surc: piszkos munkához viselt, ruhát védő kötény
szanda: szandál
szetter: szvetter (kötött, ujjas kabát)
szokmány: bokáig érő ványolt háziposztó télikabát, melyet hajdan Kelet-Eu- 

rópa összes népcsoportjai viseltek 
szőrkeszkenyő: szőrdelin fejkendő 
szőrkötény: gyapjúszőttes kötény 
tászli: nyakfodor, levarratlan lerakásokkal 
topló: tapló
ujjas: galléros, hosszúujjú, derékig érő, vagy kissé hosszabb gyapjúkabát 
zájmeli: apró, levarrott lerakások, szegők

Adatkö z lök jegyz éke
(2011-2012-ből)

Szentené Kiss Kinga 53 éves, Simon Magda 74 éves, Papp Antal 76 éves — 
Székelybő;

Lakó György 62 éves, Lakóné Lehér Anna 59 éves, Kovácsné Balogh Rozália 
70 éves — Nyárádremete;

Lokodiné Kacsó Rozália 70 éves — Kendő, Lokodi Imre 52 éves, Lokodi Alpár 
Imre 20 éves, Szilveszter Ibolya 30 éves, Salatné Tóth Jolán 75 éves — 
Mikháza;
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Zajzonné Balázs Mária 53 éves, Makkainé Szövérfi Gizella 75 éves; Mátyásné 
Gombos Gizella 80 éves, Makkai Lajos 78 éves, Konczné Szabó Gabriella 40 éves 
— Backamadaras;

Kissné Moga Melinda 44 éves, Moga Margit 69 éves — Nyárádmagyarós;
Kissné Miklós Erzsébet 73 éves, Tinka Kincső 24 éves, Mihály József 47 éves, 

Balla Attila 28 éves — Jobbágytelke;
Tordainé Tordai Póli 70 éves, Losonczi Berta 70 éves, Kovács Béni 84 éves, 

Kovács Klára 72 éves — Nyárádszentimre;
Adorjáni Albert 83 éves, Bíró Beáta 32 éves óvonő, Adorjániné Bereczki Lujza 

70 éves — Demeterfalva;
Rigmányiné Székely Rozália 80 éves, Rigmányiné Veress Jolán 55 éves — 

Rigmány;
Kacsó Ferencné Marton Irma 75 éves, Majláth Irma 50 éves — Márkod;
Moldován Tibor 65 éves, Moldován Zita, Kacsóné Forrai Irma 63 éves — 

Nyárádselye;
Adorjáni Gizella 76 éves, Szász Ilona 59 éves, Feketéné Tanászi Emma 91 

éves, Kovácsné Simon Rozália 93 éves, Kelemen Vera 37 éves, Bustyáné Szőcs 
Irén 84 éves, Gyarmatiné Máthé Piroska 84 éves, Debreceniné Berei Emília 61 
éves, Tóthné Kalapács Margit 81 éves — Nyárádszentlászló;

Farkasné Nagy Rozália 78 éves, Tóth Gyuláné Horváth Ilona 74 éves, Dósáné 
Farkas Orsolya 45 éves, Pásztor Katalin 80 éves, Mezei Enikő 46 éves, Tóth 
Gyuláné Horváth Ilona 74 éves — Cserefalva;

Szabadosné Kercsák Júlia 59 éves, Szövérfi Zoltán lelkész és neje Zsuzsánna, 
Magyariné Szabados Lilla 78 éves, Kissné Szakács Irma 75 éves, Bordi István 
47 éves — Teremiújfalu;

Imreh Albert (1981-es gyűjtés) , Bajcsiné Kovács Zsuzsánna 74 éves (1981-es 
gyűjtés), Szép Gergely 79 éves (1981-es gyűjtés), Szépné Gidófalvi Eszter 72 
éves (1982-es gyűjtés) , Csegziné Szép Klára 69 éves (1982-es gyűjtés) , Tövissi 
Géza 67, Tövissi Antal 62 éves, Asztalosné Ágoston Juliánna 88 éves — 
Székelykakasd.

*

A mellékelt képek vagy a 2012-ben fellelhető ruhadarabokról készültek, vagy 
régi fényképekről. Megköszönöm a Nyárádmente lelkipásztor-családjainak, az 
iskolák tanárainak és titkárainak az anyag- és adatközlő-kutatásban nyújtott 
segítségét.

A fotókat Szente Kinga, Szilveszter Ibolya, Balla Attila, Lokodi Alpár Imre, 
Losonczi Noémi, Bíró Beáta és Kelemen Vera készítette.

Jegyz etek

1 Orbán Balázs: A Székelyföld leírása. Pest, 1870. Ráth Mór kiadása. IV. 
Marosszék előismertetése (1-9.)

2 Orbán Balázs: A Székelyföld leírása. Európai Idő Kiadó, Sepsiszentgyörgy. 
1993. 12. füzet, 87.
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3 Orbán Balázs: A Székelyföld, leírása. IV. Pest, 1870. Ráth Mór kiadása. U. o. 
1993. 11. füzet, 3. (Hasonmás kiadás)

4U. o. 58.
5U. o. 53.

Helynévmutató

Backamadaras — Pásáreni 
Cserefalva — Stájerie 
Demeterfalva — Dumitre şti 
Jobbágytelke — Sâmbriaş 
Kakasd — Válureni 
Kendó — Cându 
Márkod — Márculeni 
Mikháza — Cálugáreni 
Nyárádmagyarós — Mágherani 
Nyárádselye — Şilea Nirajului 
Nyárádszentimre — Eremieni 
Nyárádszentlászló — Sinváeii 
Rigmány — Rigmani 
Székelybó — Beu 
Teremiújfalu — Satu Nou

S z akirodalom

Asztalos Enikó: Szép szivárvány koszorúzza az eget. Népélet Székelykakasdon. 
Státus Könyvkiadó, Csíkszereda, 1998.

Ágh Zsófia: Paraszti és polgári hagyományok a Kárpát-medencében. Mozaik, 
Szeged, 1999. 120-137.

Balassa—Ortutay: Magyar néprajz. Corvina Kiadó, 1979.
Bandi Dezsó: Csak tiszta forrásból... Vörös Zászló, XXXV. évf., 140., 1983. 3.
Demény Pál—Gazda Klára—Keszeg Vilmos—Pozsony Ferenc—Tánczos Vil

mos: Magyar népi kultúra. Tankönyv. Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár, 1999.
Gazda Klára—Haáz Sándor: Székelyek ünneplőben. Plánétás Kiadó, 1998.
Haáz Sándor: Zsinóros díszítés a bekecsalji népviseletben. Népismereti Dolgo

zatok, 1978.
Kis magyar néprajz a rádióban. RTV Minerva, Bp., 1978.
Kósa László—Szemerkényi Ágnes: Apáról fiúra. Móra Kiadó, 1973.
Magyar néprajzi lexikon, 4. kötet. Akadémiai Kiadó, Bp., 1987.
Dr. Nagy Jenó: Mutatvány egy készülő romániai magyar népi öltözetjegyzék

ből. Népismereti Dolgozatok, 1976, 69-72.
Nagy Jenó: Hagyomány és újítás a népviseletben. Bölcsóringató. Az Igaz Szó 

Évkönyve, 1984, 109-115.
Orbán Balázs: A Székelyföld leírása. Pest, 1870, Ráth Mór kiadása, Maros

szék. XXIX.
Tarján Gábor: Mindennapi hagyomány. Mezőgazdasági Kiadó, 1984.
Varga Marianna: Magyar népviseletek, régen és ma. Tankönyvkiadó, Bp., 1982.



16Ë

Melléklet
Asztalos Enikő A nyárádmenti székely népviselet 

a XIX. század végétől a XXI. századig című tanulmányához

Női ruha gyöngyös lájbival
(Balla Attila fényképe a jobbágytelki 

néprajzi múzeumból)
Jobbágytelki férfiing zsinóros 

lájbival

Bekecsalji zsinóros női lájbi eleje

A női lájbi háta
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Márkodi piros férfilájbi Mikház i férfilájbi

Mikház i harisnya z sinóro z va

Nyárádmagyarósi főkötők
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Rigmányi alsós z oknya, lájbi, ing és kötény 
az 1930-as évek kö z epétől

Férfiruha Cserefalváról (1940) Nyárádmenti fiatal pár 1935-ben

Teremi új falusi fiatalok a ’40-es években



170

Nyárádmagyarósi főkötő
(Kissné Moga Margit felvétele)

Jobbágytelki női lájbi

Jobbágytelki gyermekek népviseletben
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S z ínpadon a jobbágytelki tánccsoport

Bekecsalji férfilájbi Bekecsalji férfilájbi háta

Kendői férfilájbi Kendői harisnya
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Bekecsalji gallér Márkodi s z ottes s z oknya

Nyáráds z entlás z lói férfiruha


