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- Búcsúra visszajön?
Földre hasaltatott farönkön ülünk, a veranda s a mohazöldre festett nyári konyha között.

A cöveklábú asztalkán fonott kosár, megpúpozva savanykásan illatos földszagú gombával, a ko
sár mellett, szinte csak az árnyékában hosszú nyakú fehér üveg. A kupicát a szilvapálinkával úgy
emeljük koccintásra, hogy mindjárt pecsétet is ütünk az invitálásra. Csak magamban számolga
tom a kilométereket, nem hiányoznak-e a jövő héten, amikor a nyugodó nap után indulok. Mert
Csíkszeredától, ahol szállást vettem, keletnek, a gyímesvölgyi községekig duplán kell mérni a tá
volságot. Szerpentinek, kíméletlenül megnyújtott emelkedők - zihál tőlük a motor, mint a túlter
helt tüdő, s falja az üzemanyagot.

- Ha a Szermászó utamat nem állja ...
- Ifjonti koromban gyalog megjártuk azt!
Sűrű, barna ember a házigazda; ha föláll csak akkor látni, hogy fürge, ruganyos. Fél kilónyi

fölös súly sincs rajta. Postamesteri foglalkozásától ugyan lehetne, ha itt nem magasodnának kö
rös-körül a hegyek. Hívják ezek gyakorta. Hol málnászni, hol gombászni, hol megfaragható hul
ladékfát, gyökeret böngészni. Szabadságon lévén, odavolt ma is az erdőben, s két karos kosarat
megrakott gombával. (A mérgeset fölismeri-e? Hiszen azt errefelé a gyerek sem veszi föla fa tö
véből!) A mai zsákmányból készült a gombás rántotta, amivel az elébb éhünket elvertük. Bort is
tett az asztalra a házigazda, de azzal a mozdulattal, ami a ritkaságnak jár ki. Ki is csúszott a
számon:

- Ugye, ennél a nedűnél féltettebb kincs nincs a háznál?
- Hogyne lenne! - ugrott meg a dús szemöldök, s kézmozdulat vitte a tekintetemet a nyári

konyhában libbenő szoknya felé. A lányka, akinek a főztét borrallocsolgattuk, tizenkilenc esz
tendős, most készül az egyetemi felvételijére, Marosvásárhelyre.

- No de ennek is megvagyon a becse! - ejtette vissza a kezét a házigazda a butélia nyakára.
Annál is inkább megvagyon, mivel az utolsó üveg, amelyik feljött a pincéből. A testvérei elfogy"
tak szépen májustól júliusig, már csak ez várakozott magában a vendégre. Még a tavaszon hozta
a házigazda Moldvából - ezért, bizony le kell ereszkedni az alföldre. A gyimesi völgyben legfel
jebb a jégcsapot szüretelhetnék a szőlő helyett.

Akinek alkalma, ideje, próbálkozó kedve van, évente legalább egyszer elmegy borért Moldvá
ba. A fuvarosoknak könnyebb, az utazás sem gond - a mokány hegyi lovacskák nem fogyaszta
nak benzint, a kaptatót is bírják úgy, mint a motor -, a csere pedig még kevésbé. Egy-egy rako
mány őlfa helyébe egy-két kishordó gurul a szekérderékba, a téli tüzelőt mintegy másfajta tűzre

hevítővel pótolva.
A postamester készlete az idei esztendőre kimerült. És éppen a búcsú előtt. Emiatt azonban

nem bánkódik. Egyszerűüvegcsere az egész, s ebbe a második fehér palackba valóban folyékony
tüzet zártak .

- Még jó, hogya szilva meleg nélkül is elvan!
- Ennek a kicsi napsütés is elegendő, nem úgy, mint a szőlőnek, a komisz időjárást is el kell vi-

selni. Hozzátanult a környezetéhez. Egészen lenn, a gyökereiben hordozza a leckét: ott tarts ki,
ahol megkapaszkodtál !

- Hatvan fokosnak csak én mondom! Nehogy dicsekedjék vele! Mert megvan ez hatvankettő

is ...
Menni sem kell értesehová, itt a deszkapalánkkal övezett kert a hátunk megett, a pityóka - és
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feketeribizli járandóság mellett megadja a lélekerősítőt is. A búcsúra malacpecsenye sül: ki
egészítve a pálinkával, bor nélkül is rangot nyer az ünnep.

- Bejáratott az út, kétfelől! - biztat a házigazda. Kitaposták idefelé az elődök, visszafelé az
utódok.

- Mcstanában átjár-e a Szermászón ?
- Inkább a lány. A líceum után Csíkszeredán töltött egy évet a szövőgyárban.

Albérletet a városban vett, hétvégeken jön haza. Afféle ingázó életmód, amit nem egyedül
gyakorol. Átjárnak a fiatalok sokan a gyimesi völgyből a csíki gyárakba, s még messzibb is, ahol
kenyér igérkezik. A túl messzire kirajzók már csak a nagy ünnepekre térnek vissza.

S vannak, akik végleg elhagyták Gyimest: a kitelepedők, vagy ahogy másképp emlegetik, a
visszatelepedők. .

Csík, Gyergyó, Háromszék fogadja be őket a század első harmada óta. Eleinte csak ideiglenes
szándékkal mozdultak ki - a "szénacsinálás" idejére szállást, kali bát építettek az Egyeskő háta
mögött, a Háromkút völgyében. Idővel úgy vélték. hogy a termés, az időjárás, a teleltetési lehe
tőség biztosítja megélhetésüket: otthont cseréltek hát. Gyimesi pásztorok húzódtak föl a felcsiki
havasokba, Terkőre, Nagyhagymásra, Fehérmezőre, Lóhavasra. Háromkút után csángó telep
nőtt Csíkszereda, Csíkszentgyörgy és Csíkdánfalva határában. Kisebb csoportok eljutottak Se
gesvárra, a Szilágyságba, a Mezőségre és még Lugos környékére is. Nagyjából négyezer ember
ment ki a völgyből néhány évtized alatt - a mostani gyimesi lakosság egynegyede.

Ez már a megfordult áramlat eredménye. A múlt századokban - a históriában akár ötszáz esz- .
teridőt vissza lehet lapozni - nyugatról keletre tartott a vonulás. Gyakorta nemhogy jármű, az út
is hiányzott. A földjükről elvertek, a menekülő szegénylegények mégis biztosabbnak hitték a
rengeteget, s járhatóbbnak a rejtett ösvényt, emberhangnál barátságosabbnak a farkasüvöltést.
Ki a gyimesi völgybe telepedett, ki még tovább futott, be Moldvába, Utóbbiak közül sokan visz-o
szaszivárogtak a Szermászó alá, a szülőföld közelébe, hogy legalább a szemükkelérintsék Szé
kelyföld köpönyegét.

Valahogy így népesedett be - többfelől- a gyimesi völgy: Csikból, Gyergyóból, Udvarhelyről,

Háromszékbőlés Moldvából- ezt bizonyítja a néphagyomány, a nyelvészet, a településtörténet.
Így kerültek össze, közös sors égboltozata alá a pásztorok, a katonai szolgálat elől bujdosók, a
politikai üldözöttek.

- Mi már nem mozdulunk innen, mi öregek ...
A házigazda a feleségét érti az öregeken, s magamagát. A gyerekekkel, ki tudja, mi lesz?

A fiú katona, a leány tanulni készül - megnősülnek, férjhez mennek, hol s merre tapasztanak
maguknak fészket?

- Én azt nem bánnám, ha itt a háznál ... -- Csak a szemöldöke billen a felsőloki postamester
nek. Abban legfeljebb reménykedni lehet, hogy valamelyik gyerek mégis itt találja fel az otthont
a megöregedett szülők mellett. Így akarják-e a körülmények? Csak az elszánás, amit tudni: a ki
röppenők helyét addig vigyázni, amíg lehet.

Magasban a kupica á hatvan fokos szilvapálinkával, a szőlőlugas indái közül elénk hull a dél
utáni napfényaprópénze.

- Arra, hogy nem maradunk egyedül!
Keserűség vagy inkább bizakodás bujkál a házigazda hangjában? Bárhogy is történik, ők ket

ten a feleségével már előre kivédték a magányt. A postamester, a gombák és erdei gyümölcsök
értője, megtanulta a madarak nyelvét.

Hűséges társak válhatnak belőlük is: az énekesekből, mint a rigó és a szótlanokból, mint a cin
ke. A kertben huszonkét madárodú várja őket, bújjanak meg, költsenek és szaporodjanak, fagy
tól, ragadozóktól védve, biztonságot és téli elemózsiát találva.

- A napokban erre járt a vadász, szóltam-neki: "Ne feledd, Pali, télire egy fél kutyát ígértél l"
Meglövi nekem az erdőben a kóborok közül. A húst a fákra aggatom, abból telelnek a
madaraink ...

Cserébe mást nem várnak tőlük: estefelé, amikor kiülnek ide a veranda és a nyári konyha kö
zé, a lugas alá, a cöveklábú asztalkához, hangoljanak, s daloljanak kicsit a zenészek. Hegyek kö
zött, csillagok alatt kinek adatik ilyen koncertterem?
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2.

A Szermászóról alátekintve mintha helikopter ablaka alá terülne a táj.
Egyik oldalról hullámzó fenyőrengeteg, s távolabb egy-egy fecskefészekként megtapadt csíki

falu - túlnan cipóként felpúposodó kopár dombok, amelyeket csak a háttérben kísérnek zöld 10
bogású sörényükkel az erdők.

Ezekről a dombokról mesélte Kolozsvárott Beke Győrgy - a Gyimesi krónika írója -, hogya
mai napig a híradás, a hírtovábbítás ősi szolgálatában állnak. Lármafa és füstjelzés helyett a
csángók - elegendő magaslat lévén - a hangsürgönyt részesítették előnyben. S élnek vele manap
ság is, jóllehet inkább csak ref'lexszerűen.A pásztor feljutván valamelyik domb hátára, hangosan
kiáltozni kezd. Höjjöget. Hallja meg a bajban lévő, és höjjögessen vissza. Avagy adja át az üze
netet, amit dombról dombra továbbítva a hangsürgöny elvisz a harmadik határba, a címzetthez.
(Történet is járja a gyimesi csángóról. Két ökröt ígért neki a csíki szomszéd, ha a csúcsra érve a
höjjögetést megállja. Tartotta magát keményen a csángó, a csúcson mégis kitört belőle a kiáltás.
Hö-hö! Hö-hö l Nem kell az ökröd csíki, azért is hö-hö l Hö!) .

Innen a Szermászótól a Rákóczi vár romjáig tizenöt-húsz jó torkú legény bekiálthatja a gyime
si völgyet. Csak a madár röpülhet versenyt a höjjögetésükkel.

Igaz, a távolság inkább a szemnek sok.
Az út a Csíkot elválasztó magaslattól, kanyarokat vetve ugyan, de egy szuszra benyargal .

Moldváig. Az optikai csalódás oka: az egymáshoz szoruló házak sora. A Gyimes völgyének köz
ségei jószerével egyutcásak, s mivel egymástól is alig különülnek el, a völgy egyetlen pántlikaként
tekeredő utcasorrá válik. Gyimesfelsőlokot, Középlokot, Gyimest és Bükköt csak az idevalósi
választja el egymástól tévedés nélkül.

És a nevek között sem könnyű eligazodni. Mennyi Tankó, Fikó, Bodor, Főcze, Csilip! Ha az
erre a vidékre olyannyira jellemzőmegkülönböztetőnevek - mint a Tankó Csula vagy Tankó Pili
- nem segitenének, még a helybéliek is megkavarodnának a sok névazonosságtól.

A megkülönböztető név hiányában idő kell nekem is, amíg például a két Antal Imrét el tudom
választani egymástól.

Csíkszeredai barátom egyre mondja: Felsőlokon az első ház, ahol megállunk, AntalImréé.
S hozzáteszi még, ha szerencsénk van, nemcsak őt magát, de a festményeit is odahaza találjuk.
,,I mre itt született Gyimesben, az iskolái vitték át a Szermászón. Mióta visszajött, tanárkodik, és
a csángók életét festi."

A katalógusszövegnek sem terjedelmes ismertetőután úgy vélem: ama Antal Imre tanár kezét
szoríthatom meg, aki összegyűjtöttea gyimesi népszokásokat, a "népi lelemény remekeit". Szép
munkájának egy-egy részletét olvastam a hetvenes esztendőkelején a Hargita megyei magyar na
pilap évkönyveiben, arról meg hallomásból tudtam, hogya tanár úr elkészült a gyimesi népi rik
kantások, vaskos nyelvi kiszólások újabb könyvet kitevő kéziratával.

- Nem a tanár úrhoz megyünk !
- Hisz épp azt mondtad, mióta visszajött a szülőföldjére, tanárkodik ...
Csaknem sikerül a csíki barátot is összezavarni. A második nekirugaszkodásra azért tisztázó

dik a félreértés. Igen, mindkét Antal Imre felsőloki,mindketten tanárok, de az évek tekintetében
különbség van közöttük. Az idősebb Antal Imre elsősorban tanárként, a fiatalabb festőművész

ként ismeretes.
Idáigjutunk a Szermászóróllefelé sodródva, s máris fékeznünk kell. Deszkapalánkos kerítés,

alacsony homlokzatú ház, udvar fölé boruló dús lombok. Egy szilva- és egy eperfa - többnek
nem is jutna hely. A két szomszédos porta így is szinte összeroppantja a kicsiny kertet.

A műterern, illetve műterernnek berendezett utcai szoba is kicsiny. Ennyi fénynek, amennyi az
ablakon beszűrődik, városi művész a vásznát sem feszítené ki. Hogyan választja ki a színeket
Antal Imre? Látja őket, vagy csak az ösztöne segíti a színkeverésben?

Sötét hajú, fekete arcú ember a festő, mint általában a gyimesiek. Vékony arcél, vékony váll,
vékony kar, de a kézfogása ujjropogtató. mint a favágóké.

A hallgatása is olyasféle, akár a nagy, sűrű csöndhöz szokott erdei embereké.
Csíki ismerőse nógatására - régebben együtt tanítottak a völgyben - mutat egy képet, Beke
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Györgyemlítésére, hogy üdvözlí - mint riportalanyát - még egyet. A mozdulata azt mutatja:
szerényen takarná el ezt a kettőt is. .

- Több kép nincs itthon?
- De van ...
A mondat folytatása helyett kávét főz a látogatóknak. Míg szótlanul tesz-vesz a sötét sarok

ban, a könyvespolc mellett fölfedezek néhány grafikát.
Erdők, hegyek, pásztorok. Kalibák, hegyi legelők.

Fekete, sok-sok fekete mindenütt, mint rajzolójuk haján, arcán. Fekete felhők, fekete embe
rek, fekete állatok - s mégis valami röpülni készülő könnyedség integet a rajzokról. Eszembe jut,
amit erről az AntalImréről Kolozsvárott hallottam. Csoda van az ujjaiban, evvel a csodával szü
letett. Több romániai városban rendeztek kiállítást a műveiből, mindegyik siker volt. Mindenütt
dicsérő kritikák.

Ülünk a Nescafé mellett, tíz perc után érezni a falakból áradó nyirkos hűvösséget.

- A főiskolát hol végezte?
Megrázza a fejét. Kétszer próbálkozott Vásárhelyen, a rajzkészségre mindkétszer a legmaga-

sabb pontszámot kapta. A nyelvtan ejtette ki.
Most először halvány mosoly fut át az arcán.
- Másodszor egy kövér fiú miatt hullottam el ...
Évek múltával, Kolozsvárott járva betévedt egy hentesüzletbe. Nagydarab szőke ember emel

gette a húsvágó bárdot, azonnal ráismert. A festőművész-jelölt, aki helyette került be a főisko

lára.
Innen nézve az összehasonlítást, vajon nem ő járt-e jobban? A hentesbárd helyett rajztábla és

osztálykönyv lett a munkaeszköze, szétosztható kincse pedig a testi helyett, szellemi táplálék.
Bár a tanítványairól is csak félmondatokat ejt, annyit megtudok a tíz-tizennégy esztendős ka

maszokról, hogy már több külföldi pályázaton díjat nyertek. Az egyik kislány Párizsból a nem
zetközi rajzverseny különdíját hozta el. Hogyan él az eszkimó? - ezt a címet viselte a pályázat.

- A kislánnyal mi lett?
- Kinőtt az iskolából. Nem rajzol.
Már kinn a kapuban állunk, amikor Antal Imre halkan hozzáteszi:
- Kifújja őket a szél a völgyből.

Iskola után átmennek a Szermászón, mennek az iparba, építkezésre, szövőgyárba. Szatmártól
Bukarestig mindenhová elvetődnek. Ahogy a szél átdobta őket a hegyen, Antal Imre is szem elől

veszíti őket.
Csakhogy - miként másoktól hallom - makacs ember ez a festő. Újra és újra próbálkozik.

A mostani tanítványai is több külföldi pályázaton szerepeltek. Japánból és Indiából szinte éven
te érkezik pályázati meghívás a gyimesfelsőloki általános iskolába.

- Egyszer majd, egyiküknek sikerül. Bejutni a főiskolára, érvényt szerezni a tehetségének ...
- Ezt nem a szavával mondja Antal Imre, hanem bentről az udvarról, a kerítés fölött ragyogó fe-
kete szemével.

3.

A Tatros völgyében valaha nem számított ritkaságnak a vízimalom.
Nem voltak nagy malmok ezek, inkább családi szolgálatra valók. Megőrölték a gazda búzáját,

kukoricáját, esetleg a jó szomszédét, a rászorulóét. Jutott kenyér a bujdosók tarisznyájába is.
Szerencsésebb időkben.

Máskor üresen súrlódtak a kövek - a viszonylagos védelem, amelyet a földrajzi helyzet bizto
sított, nem jelentett védettséget is. Megtelepedettnek és futónak a gondban egyazon termés szök
kent szárba: a jaj, a bánat, a balladák keserve. Gabona helyett őrölték ezt a gyimesi vízimalmok.

Tompa, mély hangjukat Kallós Zoltán hozta vissza a messziségből. Csángó népdalai azzal a
monoton malomzúgással töltik meg a fület, mint a vízparton zsolozsmázó kerekes faházikók.

S mintha valóban összetartoztak volna, egyformán fogyadoznak. A balladákat a temetőbe vi
szik az öregek, a malmokat elnémítja a felgyorsult technika.
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Maradék szívósságuk ís hasonlatos. Hegyek közé záródott kis közösségek őrzik a dait, havas
csúcsokról érkező erecskék forgatják utolsóként a nyikorgó malomkerekeket.

Vízirnairnot ott találok, ahol legkevésbészámítottam rá. Az egyik legnagyobb gyimesi község
ben, Középlokon.

Fotózáshoz keveset konyítván, azt tudakol tam csíki barátomtól: kérhetnék-e valakitől fény
képet az itteni tájról, emberekről. Legyen az amatőrfelvétel, fekete-fehér kép, mégis emlék Gyi
mes völgyéből.

~ Amatőr fotósról nem tudok. De egy profi ... Építésztechnikus.
- Hogy-hogy profi? Ha technikus ...
~ A színvonal az!
Átmászunk a vasúti töltésen; nagy virágos rét terül elénk. Az a füstölgő kéményű ház a virág

tenger közepén, az a fotósé ...
A réten taposott ösvény a kertig vezet. Kihajtjuk a léckaput, most már gondosan kapált,

gyomlált ágyások között lépegetünk. Egyszerre kis fahíd kerül a lábunk alá. Egyenesen a belső

udvarra visz. A keskeny mederben ezüstfényeket villantva hangtalanul fut a víz.
Csak a két asszony van odahaza. Egy hajlott hátú anyóka s egy vékony, fekete menyecske.
A férfiak - mondják - fölmentek a hegyekbe. Elébb az öreg, ma hajnalban a fia.
~ Akalibához. - Ebből tudnivaló, hogy aznap semmiképp sem kerülnek elő. A nyári erdei

szálláshoznem szokás egyetlen napra felmenni. Nem is célszerű, hiszen oda-vissza sokszor negy
ven-ötven kilométert kell gyalogolni. És hát az öregeknek is elkél egy kis segítség, egy kis emberi
hang. Hónapokig oda vannak az állatokkal, hírek, asszony-főzte nélkül - hozzá ne vaduljanak a
rengeteghez ...

A fiút hét végére mégis hazavárják. Kötelesség szólítja a hivatalába, a néptanácsra, ahol tech
nikusként dolgozik.

- Búcsúra alászáll! - ez pedig a második indok. A döntő.

Toporgunk az udvaron, hagyjunk-e üzenetet, s mifélét, amikor a barátom arca hirtelen
földerül. .

És már húz is magával a kert sarkába, mintha aranyat látna a fűben csillogni. Csűrszerű 'épít
mény magasodik előttünk.

- Működik is?
. Az asszonyok bólogatnak. Hogyne működne!

A csíki író barát'valóban aranyat .talált. Szerkesztője azzal a megbízatással küldte terepre,
hogy még működő vagy újra munkába fogott kis házi vízimalmok után kutasson.

- Őrölnek is vele?
~ Azt már nemigen.
- De lehetne?
~ Lehetni lehetne!
- Mivégre szolgál mégis?
- Fűt és világít. ..
Villamosáramot termel. A házban központi fűtés van, villany ég, elektromos háztartási gépek

működnek.

Már a deszkacsűr ajtajában állunk. Szemközt velünk, affélekis emelvényen a garat, mögötte a
fából faragott hajtószerkezet. Fogaskerekek, csuklós karok; mindenütt fa - vasnak nyoma sincs.
Mintha egy nagy óra szerkezetét faragták volna ki fenyőből, úgy illeszkedik fog a foghoz, kar a
karhoz.

Végül a deszkacsűr mögé kerülünk, s a malomkerékre is rátalálunk. Sűrű bokrok, hatalmas
tormalevelek takarták előlünk. A zsilip felhúzva, a kis patak vize most az eredeti mederben fut
tovább. De csak egyetlen mozdulat, s ide terelhető a mohlepte, tekintélyt parancsoló kerék alá.

.- A patak apad-e?
Az asszonyok megütődnek. Ez, ez a patak?
-- Olyan még nem volt - motyogja az anyóka.
- A Tatrosba ömlik?
Széttárja a karját: ki tudja, hová megy, s ki tudja, honnan jő? Kell-e tudni? Hát ki kérdi, hogy

az esőt miféle szél hajtotta a szomjas föld fölé?
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Szemközt fordulva a sodrássa l, megpr óbáljuk földeríteni a patak erre vezető útját. Virágos ré
ten jö n át, sárga , zöld szőnyegek között kan yarog, mintha egy mesekönyv-rajzoló képzeletét kö
vetné. Százötven méteri g ha látni. Távolabb elboritj ák a mezei virágok, mintha bújt atn ák a kis
szökevényt, aki a havasok csont zsibbasz tó tiszta ságát hozza a lent i verej tékes nyárba.

Az ezüsthátú patak csaloga tott vissza bennünket két nap m úlva, már korán, a búcsú reggelén ?
Vagy az önző indok ?

Barátom az energi atakarékosság for télyára kiváncsi - hogyan alakíto tta áramtermelő forrássá
Mihók János az ősi malomszerkezetet ? - , jómagam a fotószerzésben reménykedem.

Vékony, szinte már törékeny fiatalember áll a ház ajtajá ban. Kék szem, szőke haj. lecsurgó
szőke bajusz. A ház vendégváró hangulatban , asztalra készítve az ita l, tort ák és aprósütemények
a porcelántányérokon. A váratlanul betoppanót ilyenkor, búcsú napj án éppúgy fogadják , mint a
rokont vagy a roko nnál is többet érő bar átot.

- Sikerre l járt-e a hegyekben ?
- Meglehetősen - biccent a házigazda. A szemmel látha tó eredménn yel is szolgálna, de a veti-

tőgép sajnos nincsen kéznél. A művelődési házban tartják . Csa k a kis kézi felvevőgépe t tartja
elénk, mostantól ez őrzi a kincset. '



- Filmezéssel is foglalkozik?
- Régóta ...
A vékony fiatalember, akiben két nap óta a mai kor technikai ezermesterét látjuk, a Gyimes

völgyének egyszemélyes forgatócsoportja. Önellátó, önfenntartó. Író, rendező, operatőr. KisfiI
met készített a csángók népviseletéről, a gyimesi táncokról, a faragó és díszítő művészetről. Most
a pásztoréletet viszi szalagra. (Gondolom, az egyik főszereplő az édesapja lesz.) Ha végez egy
egy munkával, azonnal a kritikusok elé bocsátja. Vagyis levetíti azoknak, akikről készítette. En
nek a közönségnek nem lehet füllenteni, viszonzásképp a legőszintébb bírálatot kapja.

Sorolja a terveket, miről kell még filmet forgatnia ... Aki ilyesmire kötelezi el magát, mint Mi
hók János, annak egy életen át kell bizonyítania. Ebbe a munkába nem szabad belefáradni, ezt
már nem lehet félbehagyni. Így csinálta Kallós Zoltán is, akitől az állhatatosságot elleste. Még
annak idején, amikor Kallós a Gyimes völgyében tanított, s megkezdte a balladák gyűjtését. Mi
hók János felvevö- s fényképezőgéppel gyűjt.

Gyűjteményének, sajnos csak a hírét vehetem'- a fotókkal sincs szerencsénk. Azokat meg kiál
lításra vitték Csíkszeredára. .

Két felvételt azért kapok ajándékba. Az egyik Bükkhavaspatakán készűlt, száztíz esztendős

kalibát örökít meg. A másik kép szereplője fiatalabb. Hodzsa Imre hetvenkét esztendős hidegsé
gi csángó pillant a lencsébe, fehér ingben, posztómellényben, hófehér bajusszal, megritkult
galambősz hajjal.

A véletlen adta a kezembe őket, ám a két felvétel ugyanazt mutatja.
Mintázatát a lövészárkokkal szabdalt vénember-arc mintha a hasadékoktóI, repedésektől ki

kezdett havasi fenyőgerendáktól venné. Vagy fordítva? Egymást másolja élő és holt anyag?

4.

A sokadalom akkor duzzad meg, amikor az országút túlsó oldalán, a templomdombon véget ér
az istentisztelet. Mint máskor is, a pap a szabad ég alatt mondta a szentbeszédet. Megesett már,
hogy egyszerre tízezer emberhez szólt, ezúttal három-négyezer főre becsülték a tömeget.

Múlt esztendőkbena moldvai csángók is felkapaszkodtak Gyimesbe, búcsú napján valóban
telezsúfolódotta völgy. Innen a szokás, a templomdombi prédikáció. A sokaság nemhogy az Is
ten házában, még a dombon sem fért el.

Akkoriban még nyitva tarthatta a szemét, aki csángó népviseletre volt kíváncsi. Mostanában
már csak véletlenül-látni hosszú inget, feltűzött katrincát, kontyra terített fejkendőt, hímzett be
kecset - betört helyettük a farmernadrág, a pólóing.

A moldvaiak egyébként is ritkán kerülnek errefelé. Régebben sűrűn megcélozták a Szermá
szót, átjártak vásárolni a székely városokba. Ha mostanság erre tévednek, megbámulja őket

mindenki.
Gyimesfelsőlokon esemény volt, hogy néhány hete három moldvai csángó menyecske haladt

végig az utcán. Az egyik kapunál megálltak, vizet kértek. Megkérdezték tőlük: hogy s mi járat
ban? Csíkszeredában vásároltak.Iekésték a buszt, addig is haladnak egy kicsit, míg a következő

beéri őket. És hát hová? Haza, Moldvába. Szépen, hiba nélkül beszélték a nyelvet, mint a gyime
siek, de hogy csángók lennének ők is, arra rázták a fejüket. Római katolikusok. És a nemzetisé
gük ? Római katolikus, Ettől nem tágítottak.

A búcsúra felállított sátrak előtt zajlik az élet. .
Az egyik ponyva alól román szó jön ki, a másik alól magyar. Az áruforgaImat mindez nem za

varja. Mindenki mondja a magáét - a maga tudományát -, s a dolgok a maguk törvénye szerint
elrendeződnek. A similabdák, a műanyagsípok, a kerek zsebtükrök. a kalapok, a tarka szőnye

gek gazdára találnak.
A körhinta is üzemben, nélküle mit érne a búcsú?
Száraz fa, kenetlen vas súrlódik, rozsdásan pattognak az ülésIáncok. Reng, inog az alkot

mány, a forgás mégis gyorsul, a láncos székek egyszerre föllendüInek a magasba. Színes szok
nyák lobognak, szőke varkocsok úsznak a lányok után. Bozontos sörényű mokány lovacska fe
szül a hajtókarnak. Hegyi utakon, zörgő szekerek elé fogva gyakran találkozni a testvéreivel.
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A paták szabályos kör alakú pályát vágtak az agyagos földbe; a lovacska körbe-körbe, beta
nult kocogással rója a szünidős iskola udvarán kijelölt pályát. Finom fülével kiszüri a ,kurta ve
zényszavakat a zsivajból, ha kell gyorsít kicsit a tempón, ha lejáróban a három perc, fokozatosan
lassít.

Gazdája fekete posztónadrágot, fűzős bakancsot visel. Széles homlokán, kivörösödött tarkó
ján kövér cseppekbe gyűl az izzadság, mellén és hónalja körül vizes foltok rajzolódnak a kockás
ingre.

- Ho, ho! - torokhangján csak ennyit dob a lovacskának. A kezében tartott rövid nyelü ostort
éppen megemeli, a ló az apró mozdulatra is engedelmeskedik.

Ahogy megindul az újabb menet, a körhintás beáll a felesége mellé, a rozoga szerkezet tövé
hez. Mélyre süppedt, apró szemét ráveti az asszonyra, mintha attól tartana, hogy eltünteti a kö
tényzsebébe gyűjtött aprópénzt.

Néha elfogy a gyerek, a lovacska is megpihenhet. A körhintás arca ilyenkor megenyhül, egy
egy szót vet az asszonynak. Az asszony is röviden, egy-egy félmondattal válaszolgat.

Próbálom megfejteni: milyen nyelven cserélnek szót, de minél inkább nyitom a fülem, annál
jobban megzavarodom. Széttöredezett, ropogó, kavargó hangok. A ritmus, a hanglejtés közép
európai fülnek idegen.

Talán valamilyen tájnyelvi változatot beszélnek?
Mint a lepkére vadászó, elcsípek egy-egy román szót. Ritkábban egy magyart. Ezek a szavak

megismétlődnek. de ismeretlen ragokkal, képzőkkel megtoldva. Barátom felvilágosítása szerint
ugyanez történik a román szavakkal is.

Cigány nyelven tárgyalnának ? ,
De hát ezzel sem bírhatnak még fél-anyanyelvi szinten sem, mert akkor nem kevernék román-
~~~~~. ,

Az egyik szünetben melléjük állok, s kézzel-lábbal mutogatva fölteszem a kérdést. Hová va
lók, melyik vidékre?

Az asszony kicsit gyanakszik, de a körhintás jóindulatúan megemeli ostort tartó kezét. A kéz
előbb megáll a szemem előtt, aztán a hegyek karéját követve megindul. Mire megpihen, három
százhatvan fokos kör van mögötte.

- Igen .. , - mondja rám nézve a férfi, a választott szóval is bizonyítván, hogyakedvembe
akar járni. Még hozzáteszi: - Igen ... domnu ...

Hanem most hogyan tovább? Tétován összevonja szemöldökét. majd megismétli az előbbi

kézmozdulatot.
Kérdő pillantásomra mégis a szavakat választja. Azon a nyelven, amellyel a feleségével tár-

gyait, elmagyaráz valamit. A jobb érthetőség kedvéért megismétli. .
A fejemet rázom, a csíki barát is utánoz. Ránk nézve, a ringlispíles is ingatni kezdi a fejét. Mi

csodálkozunk jobban, hogy nem értjük a beszédét, bárhogy is igyekszünk? Vagy ő, hogy minden
erőfeszítése hiábavaló?

A SZERKESZTŐSÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy lapunknak szánt kéziratai
kat két példányban (egy másolattal) és a szabványnak megfelelő gépeléssel (egy oldalon 25 sorral,
egy sorban 60 leütéssel, kettős sorközzel, megfelelőmargóval) küldjék be, mert ezzel egyrészt meg
könnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt megkímélik a szerkesztőséget a kéziratmáso
lás többlet-költségeitől. - Kéziratokat és illusztrációkat, amelyeket nem mi kértünk, vagy előze

tesen nem beszéltünk meg, nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. - Szerkesztőségi fogadó
órák: hétfő, kedd, csütörtök 9-16 óráig:
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