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MÁRKOS ALBERT
Több mint egy évtizede találkoz

tam vele először. A Magyar 
Művészeti Intézet dísztermében, mint 
a felvételi vizsga bizottságának egyik 
tagját ismertem meg. Nem sokkal az
után óráját látogattam s hallgattam 
előadásait, egy szép napon pedig 
munkatársak lettünk. Sokszor megfor
dultam irodájában hivatalos ügyben, 
ültem szemközt társaságában fehér 
asztalnál, láttam lelkesen kórust vezé
nyelni, hallottam beszélni tanártársai
val s hallgatóival. Első benyomásom 
róla: kiegyensúlyozott, körültekintő
nevelő, aki Sí-embert is flieglátjar-ta^ 
Hitványaiban. Ahogy leltek az évek; s- 
új meg új kérdések,-Jeladatok meg
oldásában láthattam őt, egyre jobban 
bontakozott ki előttem a segíteni aka
ró, munkája, egyénisége iránt bizalmat 
ébresztő munkatárs — Márkos Albert.
S megismertem ugyanebben az időben 
a zeneszerzőt is, azt az alkotóművészt 
aki mindannyiunkra hatni kíván, mind
annyiunkat meg akar győzni a maga 
igazáról. „Nagyot kezdeni csak igaz
sággal lehet" — mondja Kiss Jenő 
nem is olyan régen bemutatott mese
játékában az egyik szereplő, majd 
hozzáteszi: ,, Fordítsd a szegények
hasznára” (t. i. az igazságot). Markos 
Albert művészi állásfoglalásából^ is 
van ebben valami, hiszen arra vállal
kozott, hogy tudatosítja, élmény sze
rűen maradandóvá teszi a tömegekben 
ezt a hivatásszerű kijelentést (Kiss 
Jenő: Három nap egy esztendő c. da
rabjához ő irta a zenét.)

Hosszú volt eddig az út. A székely

keresztúri származású diák érettségi 
után zenei pályára lép. 1932-től a ko
lozsvári zeneakadémián tanul, 1936- 
ban zenetanári oklevelet szerez s két 
év múlva elvégzi a hegedű-tanszakot 
is. A zeneszerzés mesterségbeli titkai
val Martian Negrea irányításával kezd 
megismerkedni. Mint második-harma
dik éves akadémiai hallgató, különös 
figyelmet fordít a magyar népzenére 
s Bartók: A magyar népdal c. mun
kájának példatárában fellelhető anya
got tanulmányozza. Ezen felbuzdulva, 
több nyarat arra használ fel, hogy nép

zenei ismereteit újakkal gyarapítsa s 
. mint legfrissebb forráshoz, a néphez 
„magához fordul. :;Székelyföldön gyűjt. 
Ezek az alkalmak 'nemcsak futó isme
retséget jelentettek a népzenével, a 
székely paraszttal. Az együttélés kö
zelebb hozta a fiatal zenészt a falu 
életéhez, nagy kérdésdhez._ A gyűjtés 
anyagából kerültek ki első népdalfel
dolgozás kísérletei vegyes- és férfi- 
karra. A katonáskodás éveken keresztül 
megakadályozza az átfogóbb, rendsze
resebb munkában. Mindössze a felbuk
kanó értékesebb dallamok lejegyzése 
révén marad kapcsolatban a zenével.

1944 után kezdődik tulajdonképpeni 
zeneszerző tevékenysége. Bartók Béla 
és Kodály Zoltán addig megjelent s 
hozzáférhető kórusirodalmának tanul
mányozása új erőt, új lendületet ad 
neki már munkássága kezdeti ^szaka
szán is. Első jelentősebb kórusában a 
szabadságharc lánglelkű költőjének. 
Petőfinek Véres napokról álmodom c.

versét zenésíti meg. A kolozsvári férfi

karok az 1946-os segesvári Petőfi- 
ünnepélyen nagy sikerrel és lelkesedés
sel mutatják be.

Ezeknek az éveknek a tevékeny
s é g e  elsősorban az énekkarok

hoz kapcsolja. Karmesterként is mun
kálkodik a szakszervezeti énekkarok
nál (Acél férfikar, Herbák vegyes- 
kar). A művek betanítása mellett fon
tos feladatának tekinti a népdal meg
szerettetését, a kóruskultúra megala
pozását. A Herbák-énekkar előadókész
ségét sikerült olyan magas művészi 
fokra emelnie, hogy az az 1949-es or
szágos versenyen második, dijat nyert. 
Munkája elismeréseként ekkor a kor
mány .Munkaéremmel tüntette ki Már- 
kös Albertét. "

A Herbák-üzem zenekarát értékes 
művészi anyaggal látja el. Ennek a 
zenekarnak lehetőségeit szem előtt 
tartva, hangszerelte Bartók: Este 
a székelyeknél c. művét s a Gyerme
keknek c. sorozat több darabját.

A zenekar tagjainak gondos irányí
tása közben számos tehetséget fede
zett fej, ezeket zenei tanulmányok 
folytatására a főiskolára irányította, 
és ugyanakkor állandóan szemmel tar
totta fejlődésüket, segítette őket. Ezek 
a _ munkásgyermekek ma, mint jól fel
készült nevelők tevékenykednek zenei 
középiskolánkban, vagy filharmonikus 
együtteseink tagjai.

Hosszú ideig gondoskodott az In- 
frafirea-zenekar értékes' (ének- s zene
kari) anyaggal való ellátásáról. Az 
együttes tagjaival megismertette a 
■zeneelmélet s harmonizálás alapját is.
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B'i űvös erdőben jártam, Mihail Sado
veanu bűvös erdejében és mikor 

letettem újonnan megjelent kötetét, a 
Lehunyt szemmel-i, tűnődni kezdtem 
afölött, miben is rejlik páratlan va
rázsa. Mi az oka annak, hogy ezeket 
a nagyrészt gyermekekről szóló, vagy 
legalábbis a gyermeki világgal kapcso
latos, apró históriákat szinte egyhu
zamban olvassuk el, hogy aztán ké
sőbb, napok, hetek múltával vissza
visszatérjünk, elébb egy-egy történeté
re, majd valamelyik bekezdésre, fordu
latra, képre.

Az olvasó, ha válaszolni próbál a 
maga föltette kérdésre, elég bizonyta
lanul legfeljebb olyasmit felelhet, hogy 
Sadoveanu kötetének hatása nyilván 
költői varázsában rejlik. De ez inkább 
kibúvó, mint felelet, hisz a „költői va
rázs” kifejezés legalább annyira ho
mályos, mint amennyire elkoptatott sab
lon s ha most mégis megkísérlem ennek 
a bizonyos költői varázsnak a forrását 
keresni Sadoveanu könyvében, monda
nivalómat nem foglalhatom szabatos 
meghatározásokba, csupán érzésekre, 
benyomásokra támaszkodva készíthetek 
nehány jegyzetet, remélve, hogy így 
talán közelebb jutok egy nagy irómű- 
vész titkához.

Felvetődik azonban a kérdés, vajon 
egy fordított szöveg vizsgálata révén 
eredményre juthatunk-e, és vajon az 
elért eredmény hiteles lesz-e? Azaz, 
magyarán: elég jó, elég hű-e a fordí
tás? Egybevetve a fordítást az erede
tivel, bízvást állíthatom, hogy Vígh Ká
roly munkája nemcsak pontos, de hűsé
ges is, azaz visszazengette magyarul a 
látszólag kötetlenül költői, hullámzó de 
valójában rendkívül fegyelmezett, szi
gorúan megszerkesztett, az írói monda
nivalót kifejező mondatsorokat. Vigh 
Károly szövegforditása egyszerű, tö
mör, de ugyanakkor elomlóan kötetlen, 
dúsan gazdag és fénylőén egyszerű, 
akár maga az eredeti.

J T a így. csukott könyvvel a kezemben 
próbálok visszaemlékezni, stiláris 

szempontból mi ragadott meg legin
kább, melyik részletnél találtam a leg
művészibbnek Sadoveanu stílusát, 
máris felbukkan emlékezetemben az a 
körtefa, amelyik ott virágzik nagyapá- 
ék mesebelivé szépült kertjében.

Figyeljük csak meg, hogyan írja le 
Sadoveanu az emlékezés melegségével 
és ugyanakkor az élmény frissességével 
nagyapó körtefáját:

„ . . .  első fehér virágaival a fénybe 
nevetett. Azóta kihagyás nélkül terem, 
esztendőről esztendőre. A szél lesöpri 
száraz lombjait, a nap eligazgatja új 
ágait: egy zöld meg egy fehér és ró
zsaszínű pettyes fekete harkály gondo
san végigvizsgálja és télidőben egész 
nap kopogtatja, hogy kérge alól kisze
degesse a férgeket; varjak telepednek 
ágaira, amint sütni kezd a márciusi 
nap és összefogdossák a hernyókat, 
úgy, hogy az embernek nincs egyéb 
dolga, csak néznie kell, hogyan virág
zik és hogyan terem. Ha tavaszi ün
nepek éjszakáján kivirágzott, olyan, 
mint egy fénylő gömb. Az Isten fentről 
nézi s szakáílát simogatva mind ja: Ál 
Kivirágzott a kisfiú nagyanyjának 
kertjében a körtefa. Aztán húsvét első 
reggelén az egész méh-nemzetség vé
kony hangon ott zümmög és minden 
virághoz odaröpül egy méh, hogy cso
dálattal elnézze és megtapogassa csáp
jaival.”

Lehetetlen észre nem venni, hogy ez 
a Sadoveanu-szövegből kiemelt részlet 
több mint egyszerűen szép. Önmagá
ban, zártan is megállja a helyét, való
ságos prózai költemény, amelynek kü
lönleges varázst ad a helyenként szin
te természettudományos pontosság, és 
az egymást követő képek, színekben és 
zenében, hangsúlyokban és az ebből 
tialakuló ritmusban oly gazdag válta- 
cozása. S hogy mesévé emelje a nagy- 
ipó öreg körtefáját, gyermeki naivság- 
gal elénk bukkan az isten és fellegek 
mögött lakó öregapóként (emlékeztetve 
a könyv többi öregjeire, jobbágykocsi
sokra, faragóbéresekre) simogatja a 
szakáílát. önkéntelenül érezzük, hogy 
már a méhek is mesebeli mézet szíva 
zümmögik körül a fát, amelyen rajta 
csillog a bűvölet hímpora.

Ennyi frissességgel, ennyi változatos- 
iággal, ennyi játékos szépséget fölfe
lezve csak költők és gyermekek néz- 
íetnek egy közönséges körtefára. Ez a 
gyermeki és ugyanakkor nagyonis köl- 
ői szemlélet egyik forrása Sadoveanu 
varázsának.

Persze, mondom, aránylag könnyű 
szépen, gazdagon leírni egy körtefát, 
le bárhová nyúlok, ugyanerre a gazdag
ágra lelek. Sadoveanu tájleírásai jog
gal híresek, messze a román irodalom

tóan nem törekszik a művészkedésre, 
nem vadássza a festőiséget. Szinte 
csak úgy odavet, látszólagos hanyag
ságai nehány mondatot:

„Virágzó mogyoróbokrokat és som
fákat találtunk ott. Hóvirágok bújtak 
ki a holt levelek közül, cinkék és csí
zek fütyültek a nyírfák rügyei között. 
Háborogva, megduzzadva és zavarosan 
jött a Szeret vize és haragosan kavar
góit a berek alatt.”

Ismét csupa mozgás minden, csupa 
eleven ritmus, egymást váltó szín. Ez 
maga az élő természet, s a költő min
dent meglát, mindent megfigyel, az 
egészet és a részletet, s egybe fogja 
őket nagyszerűen megszerkesztett 
képében. Mindezt nem is lehetne tö
mörebben kifejezni, ily kevés szóval 
nem is lehetne többet mondani.

Az  elébb szinte természettudomá
nyi- nyos pontosságát dicsértem. 

Néha azonban elhagyja a részleteket, 
már nem számol be semmiről, csak 
elénk villantja vízióit:

,A  lovak gyors ügetésbe kezdtek; 
meleg, szegfű-illatú szél simogatta or
cámat. Jobbról és balról, a Szeret 
mentén feltűnt a Szénafű hegye, egy 
óriási zöld üstök, mely felett a nap 
ragyogó sugarak hálóját villantotta. 
S mögötte a távolban falvak és erdő- 
csikók, enyhe párában: olyannak lát
szott rajta keresztül minden, mint fé
lig hunyt szempiilák mögül.”

Az első mondat még teljesen reális. 
De aztán megcsapja arcunkat a „szeg
fű-illatú szél”, lehetetlen meg nem ré- 
szegednünk tőle s „félig hunyt szem
pillák mögül” látjuk már a hegy óriási 
bóbitáját s a nap óriási aranyhálóját.

S ilyen példát hozhatnánk fel nem 
egyet, nem tízet, de akár százat is, 
mind az aprólékosan pontos, mind a 
nagyvonalúan átfogó tájrajzra. Sado
veanu mindig pontosan tudja, melyik 
illik az éppen előadott történet han
gulatához. ízlése ebben is tévedhe
tetlen. S ezek a gazdag, változatos, 
hangulatot, színeket, érzéseket sugalló 
tájleírásai gazdag költőiséget adnak a 
művének.

De ugyanez a költőiség a jellemző 
újszerű, hallatlanul érzékletes képeire, 
hasonlataira is.

Őnála ,,úgy röpül az idő, mint a 
fecske”, „fehérfogú nevetést” emleget 
és a haragos leányka „mint a labdát 
hajította el a maga mérgét”.

Oadoveanu azonban nemcsak a tá- 
jak, a természet gazdag, árnya

latos és változatos festésének mestere, 
az embert is hallatlan erővel, bár gyak
ran csak nehány vonással varázsolja 
elibénk.

Kosztáke apót, a mesélgető vén bé
rest, az összes részleteket elhanyagol
va így ábrázolja:

„Mosolygó, szelíd költő-szemével láb- 
ujjhegyen lépett be a gyermekek kis 
szobájába a mesemondó.”

Külsejéről semmit sem tudunk, és 
mégis látjuk magunk előtt Kosztáke 
apót. A szelíd költő-szem reánk su
gárzik, az öreg lábujihegyera lép, eb
ből nyomban megérezzük ember- és élet- 
szeretetét, tapintatát, gyöngéd barátsá
gát a gyermekek iránt. A szelíden mo
solygó költő-szem besugározza az 
egész elbeszélést.

Sadoveanu, amikor emberekről me
sél, mindig a lényeget, a legfontosabb 
lelki-testi vonásokat keresi, s nehány 
sorban össze tudja tömöríteni egy-egy 
ember sorsát, gondolatvilágát.

A városba szakadt és látogatóba 
hazatérő fiatalember együtt ül a nagy
bátyjával. (A Lehunyt szemmel című 
elbeszélés.) A nagybácsit, Kulajt, így 
mutatja be az író:

„Kulaj bátyám, ki nem sokkal volt 
idősebb nálam, összeráncolt homlokkal, 
félrenézve és akadozva elmondta ne
kem, hogy mi is történt otthon . . .  
Csendesen, megállás nélkül beszélt. 
Keresgélte a szavakat, lopva rám-rám- 
tekintett, attól tartott, hogy nem ér
tem. En meg naptól-széltöl veres arcát 
nézt.em; — zavarost szeme fehér folt 
volt — és hallgattam a nehézkes és 
zavaros beszédet és szorongva gondol
tam el magamban, hogy anyámnak a 
testvérei és én köztem nincs immár 
egyáltalán semmi kapcsolat: teljesség
gel idegenek vagyunk egymáshoz! Ne
ki. is ez a homályos érzése lehetett 
nyelt egyet-egyet s el-elhallgatott és 
nem tudta megállani, hogy megint 
hirtelen reámtekintve, aztán fél-

Mindezek közepette a zeneművészeti 
főiskola létrejötte óta ennek tanára
ként is odaadással dolgozott, több al
kalommal felelősségteljes szerepet 
töltve be.

Kórusműveinek egy része megjelent 
(Bécsi munkásinduló, Japán rizsmun
kások dala, Kínai katonadal, Békedal 
stb.). Időközben a zeneszerzés más te
rületén is dolgozott. Székely tánc-át a 
Zenei hét keretében (1951) a rádió 
szimfonikus zenekara mutatta be Teo
dor Rogalski vezényletével. A mű ne
hány tételét kolozsvári hangversenyen 
is hallottuk. Zenekari irodalmunkat 
gazdagítja Erdély szvitje. Az egy
szerű. dolgos ember életét énekli meg 
Benczédi Sándor költeményének meg
zenésítésével (Disznópásztor-ének, zon
gorakísérettel). Kamarazenéjében a 
népi gyökerekből kiindulva új színha
tásokat keres (Kvartett fuvolára és há
rom vonóshangszerre). Legutóbb Kiss 
Jenő mesejátékához, a Három nap egy 
esztendő-böz irt — mint már előbb is 
említettem — színpadi zenét. Kiss Je
nő ebben a művében „az elnyomás el
leni küzdelem s a szabadság kivívá
sának nagy kérdéseit veti fel” s ezt 
segít aláhúzni, elmélyíteni zenéjével 
Márkos Albert. A székely dallamok, 
dallamfordulatok — mint munkáiban 
többször —, életerősen csendülnek fel 
a részben önálló (nyitány, közzene, 
induló, tánc), részben aláfestő szá
mokban. A mű zenei anyagából szvitet 
is összeállított. /

Jelenleg Tamási Áronnak egyik no
velláját dolgozza fel kantataszerűen.

Zeneszerzői tevékenységével, szak
emberek, zenekedvelők s a hozzáértő 
köizönség nevelésével kiveszi részét 
kulturális forradalmunk sokirányú fel
adataiból, műveivel színesebbé, meg
hittebbé teszi dolgozóink életét.

BENKÖ ANDRÁS

S maga a mesebeli kert, amelyet csak 
a hold fényénél lát meg az ember. Az 
író nem fél a szimbólumtól, megmond
ja nyíltan, hogy a kert virágai az if
júságot, a boldogságot jelképezik. 
Csak ezután pillant rá magára az 
egész kép központi alakjára, az édes
anyára s csupán annyit jegyez meg 
róla. hogy a holdfényben csillog a 
szeme.

CCdoveanu gyermektörténetei na- 
gyobbrészt visszaemlékezések. 

A feltóduló emlékek elandalitják az 
írót, de a látása nem homályosul el, 
a hangja se reszket. Tudatosan szóra
koztatásra törekvő, anekdótikus elemet 
nem találunk nála. Nincsen semmi 
„kihegyezve”, „kipödörintve”, s talán 
egyetlenegy történetének sincsen úgy
nevezett „csattanója”. Majd minden 
elbeszélése csöndes sóhajjal, vagy 
csöndes mosollyal ér véget. Magukban 
a történetekben sincsen semmi különös, 
izgalmas, kalandszerű. Trandafir úr, a 
tanító, akinek „leikéből sokak lelkében 
maradt valamicske”, nem különösen 
érdekes jellem, nem is történik vele 
semmi fontos, mégis őszinte érdeklő
déssel olvasunk felőle. Trandafir ol
vasgat, magyaráz a gyermekeknek, 
egyszer meglátogatja őt a miniszter 
és a tanító nem akarja elhinni, hogy 
valóban miniszter, mert ugyan bizony 
mit is keresne, hogy is kerülne falusi 
iskolába egy ilyen nagybojárból lett 
miniszter. Csupa jelentéktelen' ese
mény a Trandafir élete, de mert Sado
veanu eleven életre tudta kelteni 
Trandafir urat, mégis vonzó a törté
nete.

A kötet költői varázsának egyik for
rása éppen ezekben a Sadoveanura oly 
jellegzetes történetekben, rejlik. Ezek 
a történetecskék alig körülhatárolha
tok, akár maga az élet, a legtöbb em
ber tán át is siklana fölöttük, a nagy iró 
mélybe hatoló tekintete kell ahhoz’, 
hogy felismerje és ábrázolja az egye
diben az egyetemest. így nő az öreg
becsületes falusi tanító, Trandafir úr, 
a maga szürke kis sorsával minden 
önfeláldozóan élő falusi népnevelő pél
dájává, így ismerünk rá benne saját 
tanítónkra is.

S hadd említsük meg utolsónak, hogy 
e kötet tartalmazza Sadoveanu Bűvös 
erdő című meséjét is, melyet bízvást 
sorolhatunk a világirodalom legszebb 
gyermektörténetei közé. Ennél a tör
ténetnél szorítkozzunk csupán arra, 
hogy megemlítsük azt a művészi tö
kélyt, amellyel Sadoveanu egybeol
vaszt valóságot és mesét. Olvassuk a 
gonosz úriasszony-mostohától üldözött, 
meggyötört Lizuka históriáját (s mi
lyen meseien gonosz, szatirikus esz- 
köizökkel megrajzolt alak, a bojárvilág 
jellegzetes figurája és ugyanakkor 
örökérvényű mesealak ez a mostoha, 
Mia Vaszilian). A csúnya, kékre-zöld- 
re ütlegelt, ostobának és gonosznak 
minősített Lizukában lehetetlen föl 
nem ismernünk a népmeséi legkiseb
bet, a harmadikat, a kisemmizett nép- 
fit.

És Sadoveanu szíve mindig ezekért 
a népfiakért, ezekért a kisemmizet
tekért dobog. Ö föléjük hajlik részvét
tel, szánalommal és ugyanakkor — 
csodálatosképpen — örömmel is, a sze
gények, elnyomottak nagy jósága, bel
ső emberi szépsége fölött.

Művének varázsa valójában itt rej
lik. Sadoveanu azért nagy költő, mert 
nagyon szereti az embereket.

M ÉH ES GYÖRGY

J C ö z e L  cl c p p e z u te k i i z w h e z
JA  isse késve került kezembe Tóth 

Sándornak Elek nagyapó örök
sége című, az Utunk egyik augusztusi 
számában megjelent írása, melyben a 
szerző a most induló új gyermeklap 
problémáiról ír és Benedek Elek régi 
Cimborájáról emlékezik meg. A Cim
boráról, melynek — mint annyian má
sok — magam is olvasója voltam.

Mit várunk az új gyermeklaptól? — 
kérdezi Tóth Sándor. — Milyennek 
szeretnénk látni? . . .  Igyekszem vála
szolni ezekre is, de előbb arról akarok 
írni: milyen érzéseket ébresztett ben
nem a Cimboráról és Benedek Elekről 
való megemlékezés.

Tisztán látom régi lakásunkat, aho
vá becsenget az öreg postás és hozza 
a nekem címzett Cimborát, mely friss, 
még nyomdafestékszagú s amely hihe
tetlen örömet okoz a kis iskoláslány
nak. Látom régi magamat, ezt a véz
na, beteges, örökké betűéhes elemistát, 
amint kezébe veszi kedvenc lapját, s 
nyomban fellapozza, de nem a mesé
ket, verseket, még csak nem is a fej
törőt keresi először, hanem az „Elek 
nagyapó üzeni” rovatot, hogy hátha, 
hátha ebben a számban is üzent neki 
Elek nagyapó?

Üzent is valahányszor írtam neki. 
Leveleket is írt. De ez nem jelentette, 
hogy kivételes lény voltam, csodálatos 
tanuló, vagy Elek nagyapó kedvence. 
(Bár egy időben ezt képzeltem, hiszen 
közölte egy versemet, kicsit átjavítva, 
átalakítva, de mégis az állt a Cim
borában, hogy a verset én írtam!) 
Őneki minden olvasója „unokája” volt, 
soha egyetlen sor írásunkat sem hagy
ta válasz nélkül és olyan közvetlen, 
baráti kapcsolatot tartott fenn velünk, 
olvasóival, mint egyetlen gyermeklap
szerkesztő sem a világon. S a hangja, 
amelyen hozzánk szólt, tanított, nevelt, 
tanácsot adott, maga volt az egyszerű 
közvetlenség, sugárzott belőle irántunk 
érzett jósága, szeretete. Hogy ez a 
gyermekek iránti szeretet milyen fokú 
és izzásu volt, arra egész életműve, 
dolgos, harcos életének minden órája 
bizonyíték.

Mindig kézzel írt. Hogyan is győ
zött ennyi levelet, üzenetet írni a lap
szerkesztés és írói munkája mellett? 
Ezt csak olyan kivételes ember bírhat
ta, amilyen ő volt — egészen addig, 
míg kiadójával s az egész akkori tár
sadalmi renddel való nehéz harcának 
izgalmai örökre megállították ezt a 
mindig-iró kezet, melynek melegét ma 
is érzem, melynek vonásait ma is őr
zöm elfakult papirosu leveleken.

Egyszer fogta át bátortalan gyermek
kezemet az ő keze. Egyetlen találkozá
sunkkor, mesejátékának, a Többsincs 
királyfi-nak kolozsvári bemutatóján.

Hogy nekünk, régi erdélyi gyermekek
nek mit jelentett az ő varázsos egyé
nisége s ki volt Elek nagyapó — ta
núskodjék arról az a régi kis elemista, 
aki valaha voltam. Mondják, eszmény
képeinket jobb távolról csodálni. De ő 
nem ilyen eszménykép volt. Erről be
szél a düledező betűs gyermekkori nap
lómnak egy hosszú-hosszú fejezete is, 
melyből néhány sort most idemásolok:

„Mikor felhúzódott a függöny, Elek 
nagyapó ott állt a színpadon egy szék 
mellett. Pár percig nem tudott szóhoz

jutni olyan borzasztóan tapsoltunk. 
A színpadra virágokat dobáltunk, ö  
csak állt és meg volt hatva és ősz haja 
volt és ősz szakálla és fekete ruhában 
volt. Felvett egy szál rózsát a kezé
be. Aztán elmondta: hogyan irta a 
Többsincs király fii és hogy milyen be
teg lett, mert éjjel-nappal írt és ideg- 
lázt kapott és azt álmodta, hogy a Fe
kete király meg akarta fojtani! A be
széde után megint borzasztóan tapsol
tunk és éljent kiáltottunk. A színház 
úgy tele volt és olyan meleg volt. 
hogy alig bírtunk lélegzeni. A szünet- 

' hen mind odamentünk a páholyához és 
majdnem sírtam, mert mindig félrelök
tek és már csak akkor tudtam hozzá- 
férközni, mikor csengettek. Minden 
gyereknek mondott valami kedveset és 
nekem is. Azt mondta: — Te vagy a 
kis poéta?”

Ma sem értem, hogyan emlékezett 
azonnal a nevemre, dadogó versikémre 
ő, akinek naponta tucatjával küldtek 
ilyen verseket s leveleket? De nem 
csak rám emlékezett, hanem minden 
„unokájára”, aki csak egyszer is fel
kereste őt soraival, másoknak gyerme
kes, de számára komoly problémáival.

Azért elevenítettem fel mindezt, 
hogy azok előtt, kik nem ismerhették 
Benedek Eleket, érzékeltessem: ki volt 
ő s mit jelentett olvasói számára sze
mélye, munkássága.

Mint minden olvasója, én is örökre 
emlékezem öcsike „nadselű” gondola
taira, az érdeklődő Tamásra, Dzsáfárra. 
a tevehajcsárra s mindazokra a mese
alakokra, akik a Cimborából kilépve 
benépesítették gyermeki világomat. E 
figurák éltek számunkra, akár az 
Ezeregyéj, a Magyar mese és monda
világ vagy Andersen hősei. Öcsikéről 
és Tamásról tudtuk, hogy ők Nagyapó 
vérszerinti unokái — s hogy vártuk 
Öcsike újabb és újabb kalandjait, vagy 
az okos Tamás kérdéseit e nagy és 
csodálatos világról, melyre akkor kezd
tünk mi is ráeszmélni! . . .

Ha az új gyermeklao megjelenik, 
legyen a neve valóban Cimbora, ahogy 
Tóth Sándor is javasolja, s legyen 
méltó folytatója Benedek Elek öröké
nek. S ahogy a régi Cimbora bennün
ket a legtisztább humanista és demok
ratikus eszmék szellemében nevelt — 
legyen a lap a szocialista nevelés esz
köze, mert hiszen az új Cimborának 
tovább kell mennie a réginél, igazod
nia kell ahhoz a gigászi lépéshez, 
melyet azóta tettünk.
J[Ait várunk az új gyermeklaptól? Mi- 

1V1 lyennek szeretnénk látni? Ha ne
véhez és Benedek Elek örökségéhez 
méltó akar lenni — kövesse hűségesen 
Benedek Elek alkotó-szerkesztői mód
szereit.

Milyenek voltak ezek a módszerek? 
Miért volt olyan jó lap a Cimbora, 
mért szerették úgy az olvasók, mi volt 
népszerűségének, varázsának titka?

A Cimbora változatos, nemes, érde
kes formában szórakoztatott. Nevelt, 
de e szándéka sohasem vált száraz 
pedagógiai szólammá, amolyan „légy 
jó és szorgalmas” jelszóvá. Szépre, jó
ra, emberségre, igazságra tanított, de 
sohasem éreztük olvasásakor, hogy 
minket most oktatnak, nyesegetnek. 
Benedek Elek sohasem vont leiapjában 
pedagógiai tanulságokat, hanem mi

alatt nőttünk, fejlődtünk — a lappal 
együtt — e tanulságokat mi magunk 
vontuk le magunknak. Szerettük a 
Cimborát, mert mese és valóság, tudo
mány és fantázia váltakozott lapjain, 
mert sohasem vált egyhangúvá, unal
massá. Mennyi ragyogó lehetőség áll 
e téren a szerkesztők előtt ma, az atom
korszakban, amikor a gyermekek már 
kilenc-tíz éves korukban apró lökhaj- 
tásos repülőgép-modelleket készítenek 
— ám akik a technika mellett épp úgy 
szeretik a szép verset, mesét, elbeszé
lést, ahogyan ezt mi szerettük.

Benedek Elek nemcsak neves írók, 
de Ígéretes fiatalok tollából is közölt 
verseket, vagy prózai műveket. Az új 
lapnak is követnie kell módszerét. Ne 
csak a már ismert írókat vonja be mun
kájába, hanem épp úgy bíztassa, báto
rítsa a fiatal és legfiatalabb tehetsé
geket, ahogyan, azt valaha Elek nagy
apó tette, aki annakidején először fi
gyelt fel olyan írókra, mint például 
Tamási Áron, olyan költőkre, mint 
Dsida Jenő volt.

Benedek Elek szerkesztői munkájá
nak követése, az ő örökségének foly
tatása csakis az olvasókkal való köz
vetlen, bensőséges kapcsolatban válhat 
valósággá. Ezen a vonalon tanulhat
nak tőle legtöbbet az új lap, de a 
meglévő lapok szerkesztői is —- akik 
bizony nem egyszer hónapokig vála- 
szolaílanul hagynak leveleket — vagy 
egyáltalán nem felelnek rájuk. Gyer
meklapnál döntően fontos ez a minden 
olvasóval való egyéni törődés, a baráti 
kapcsolat kiépítése. Egyetlen „veréb- 
fej-betüs”, pacás levelet se hagyjanak 
válasz nélkül az új Cimbora szerkesz
tői! Mennyivel könnyebben megtehetik 
majd ezt,-mint Benedek Elek, akinek 
nem volt állandó kollektívája, nem 
voltak gépírói s mégis minden sorra 
válaszolt, egyedül, egy puszta tollal, 
szinte csak szívével, amelyben minden 
olvasója helyet kapott. .  .

Benedek Elek művészi fordításban 
közölte lapjában a világ legszebb me
séit, s gyermekverseit. Mi, akik an
nakidején az ő hatalmas, többkötetes 
mesegyűjteményét, a Világ legszebb 
meséi-1 is olvastuk, a Cimborában is 
rendszeresen találkoztunk a szomszé
dos és távoli országok meseköltésze
tével. Ha ezt a hagyományt az új 
Cimbora folytatja — nemcsak meg
szeretteti olvasóival a világ népeit, de 
fontos missziót is teljesít.

És ahogy Benedek Elek eljött kö
zénk — bár sudáran, karcsún, de már 
fáradtan és öregen és szólt hozzánk 
egy igazi nagyapó melegségével — 
látogasson el majd az új lap is min
den városba és faluba, ahol olvasói 
élnek, és szóljon hozzájuk annyi sze
retettel és közvetlenséggel, ahogyan 
Elek nagyapó tette.

Nagy, nehéz, de gyönyörű feladat 
áll az új Cimbora előtt. S szeretnénk, 
ha ezt úgy töltené be, mint annak
idején a régi Cimbora. Sőt sokkal job
ban, az új lehetőségeknek megfelelően 
vigye tovább Benedek Elek örökét.

És mi m indannyian, akik gyermekek 
számára írunk, ígérjük: minden erőnk
kel, minden képességünkkel azon le
szünk, hogy ez sikerüljön is . . .

MARTON LILI

KONSZA SAMU
N É P K Ö L T É S I  G Y Ű J T E M É N Y E  E L É

¥ / '  erek egy esztendőn át szeretett jó 
tanárom, Konsza Samu három- 

széki népköltési gyűjteményének szer
kesztésével és sajtó alá rendezésével 
foglalkoztam. A közel harminc ívnyi 
hatalmas kötet az Állami Irodalmi és 
Művészeti Kiadó marosvásárhelyi fiók
jának gondozásában fog megjelenni.

Konsza Samu e művével méltó mó
don folytatja Kriza János, Orbán Ba
lázs, Benedek Elek, Ősz János és a szé
kely népköltészet többi klasszikus 
gyűjtőjének munkáját. Ismerkedjünk 
meg hát vele, hogy igazában becsül
hessük fáradozását, és őszintén örül
hessünk sikerének.

Földműves család gyermeke, 1887 de
cember 15-én született Nagybaconban. 
Nem könyvből, hanem a szülői házban 
és szülőfalujában ismerte meg a nép- 
költészetet, s ott tanulta szeretni és 
tisztelni e költészet alkotóját, a dolgo
zó népet. A falusi elemi iskola elvég
zése után a székelyudvarhelyi kollé
giumban tanult, majd a budapesti 
egyetemen szerzett magyar-latin sza
kos tanári oklevelet. 1916-ban adta ki 
szülőfalujának nyelvjárásáról szóló 
doktori értekezését, amelyet a Magyar 
Nyelvőrben több kisebb tudományos 
közleménye követett, szintén a nagy- 
baconi népnyelv és népköltészet köré
ből.

1912-től a szászvárosi Kuún Kollé-
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giumban. tanított, miköben az első vi
lágháború idején négy éven át kato
nai szolgálatot teljesített .1925 szep
tember 1-én foglalta el új tanári szé
két Sepsiszentgyörgyön a Székely Mi- 
kó Kollégiumban, s nem sokká] később, 
1927-ben kezdett hozzá a háromszéki 
népköltészet gyűjtéséhez és tanulmá
nyozásához. Először csak egymagában 
dolgozott szülőfalujában, folytatva a 
fiatalabb korában megindított munkát, 
néhány év alatt azonban, tanítványai 
segítségével, a gyűjtést egész Három
székre kiterjesztette.

Nem Konsza Samu az első, aki 
diákjait ilyen fontos tudományos fel
adat megoldására biztatta és nevelte, 
sőt bátran mondhatjuk, hogy Erdély
ben száz év óta, amióta a rendszeres 
magyar folklorkutatás megindult, a 
diákok népköltészeti gyűjtőmunkája je
lentős és gazdag haladó hagyomá
nyunkká terebélyesedett. Tudvalevő 
például, hogy Kriza János a Vadrózsák 
cimű örökbecsű székely népköltési 
gyűjteménynek (1863) nemcsak gyűj
tője, hanem ugyanolyan mértékben, 
vagy talán még inkább szerkesztője, s 
a székelyföldi gyűjtőmozgalom meg
szervezője volt. Világosan ír erről ön
életrajzában: .......magam is gyűjtö
gettem mind a Székelyföldön jártam
kor, mind pedig Kolozsvárt lakó sok 
székely férfi és asszony embereknél — 
majd a forradalom (1848) után követ
kezett években levelezésbe bocsátkoz
tam sok papi és világi rendű barátaim
mal, s azoknak segédével nagy tárhá
zát gyűjtöttem össze a székelységek- 
nek." — A Vadrózsák megjelenése kö
rüli évtizedben, az 1860-as években a 
marosvásárhelyi református kollégium 
diákjai is értékes székely népköltészeti 
anyagot gyűjtöttek tanáruk, Szabó Sá
muel vezetésével. — E század elején 
Kanyaró Ferenc közölt több rendben 
székely népballadákat, amelyeket rész
ben ő, részben pedig a kolozsvári uni
tárius kollégium diákjai gyűjtöttek. — 
A Magyar Népköltési Gyűjtemény, 
Nagyszalontai gyűjtés című XIV. köte
te szintén egy csoport diákgyűjtő hat
hét évi lelkes fáradozásának (1912— 
18) eredménye. A kötet előszavában 
olvashatjuk, hogy ,, . .  . a nagyszalon
tai állami főgimnáziumnak egy taná
ra és 28 növendéke, továbbá egy bu
dapesti zenei szakértő sikerrel kime
rítette egy alföldi magyar város nép- 
hagyományának minden hozzáférhető 
forrását.”

Ezek a példák még szaporíthatok len
nének. Egészen bizonyos, hogy száz 
esztendő alatt más iskolában is történ
tek ilyesféle kezdeményezések, ámde 
feledésbe merültek, s így ma már nincs 
tudomásunk róluk. A fiatal tanárnem
zedék egyik időszerű tudományos fel
adata lenne városról-városra felkutatni 
nagymultú iskoláink önképzőköreinek 
történetét, tanulmányozni kéziratos em
lékeiket, s ennek során feltárni és ér
tékelni a népköltészeti gyűjtőmunkára 
irányuló néhai kísérleteket is.

Amidőn Konsza Samu a sepsiszent
györgyi diákok köréből munka

társakat nevelt magának, az akkori 
feltételek között a nagyobbarányú, szer
vezett népköltészeti gyűjtőmunka 
egyetlen járható útját választotta. A 
tőkés-földesúri Romániában ugyanis a 
magyar nemzeti kisebbségnek nem. volt 
olyan tudományos intézménye, amely 
a magyar folklórt tervszerűen össze
gyűjtötte, tanulmányozta és rendre 
közkinccsé tette volna. Magyar tanítási 
nyelvű egyetem, főiskola sem létezett, 
hogy az ilyen és ehhez hasonló felada
tokra szakembereket neveljen. Ez az 
áldatlan állapot maga is egyik követ
kezménye volt az uralkodó osztályok 
elnemzetietlenitő politikájának, amely 
az ország nemzeti kisebbségei ellen 
irányult, s amely a népköltészetet is 
sorvadással, pusztulással fenyegette. 
Ilyen körülmények között nemcsak a 
foiklor nem virágozhatott, hanem a 
folklortudomány sem fejlődhetett; 1944 
augusztus 23-ának kellett jönnie, hogy 
a lenini nemzeti politika gyakorlati 
megvalósításának feltételei között saját 
lábára álló romániai magyar folklorku- 
tatásról lehessen beszélni.

Ennek a bontakozó tudományszaknak 
volt egyik elődje és előkészítő mun
kása Konsza Samu, aki annakidején 
úgyszólván reménytelennek tetsző vál
lalkozásba fogott. Senki sem biztatta 
és támogatta, ő maga pedig nem is 
gondolhatott arra, hogy műve valami
kor nyomdafestéket láthat. Magánosán, 
elszigetelten, de lankadatlan kitartás
sal dolgozott. Szerény, csendes mun
kája az irodalmi és tudományos élet
ben úgyszólván semmi hullámot nem 
vetett. Évtizedek alatt mindössze két 
kis tanulmánya jelezte, hogy mivel 
foglalkozik — amelyek közül az egyik
ben 1939-ben a következő szűkszavú 
utalás olvasható gyűjtőmozgalmára vo
natkozólag: .......évek óta meg szok
tam kérni vakációra menő, önként vál
lalkozó vidéki tanítványaimat, hogy 
népköltési termékeket gyűjtsenek.” E 
futólagos kis megjegyzés alapján alig
ha gondolhatta volna valaki, hogy a 
szerző milyen művet melenget.

És íme, most közkinccsé válik a 
gyűjteménye, egy tanár és diákjainak 
munkája: több mint másfélezer népköl
tési alkotás 59 háromszéki faluból, 
Negyven éves volt Konsza Samu, ami
dőn 1927-ben a munkát megkezdte. 
Húsz év múlva, 1947-ben nagyjából 
befejezte ugyan, de az utolsó kiegészí
tő gyűjtések 1955-ből valók. Hetvene
dik évébe lép most, harminc éven át 
foglalkozott gyűjteményével. Egy élet
mű ez a könyv, korábbi tudományos 
tevékenységén kívül három évtizednyi 
szakadatlan munka eredménye, amely 
méltán dicséri szerzőjét, s méltó he
lyet biztosit nevének irodalmi és tudo
mányos életünkben.

Konsza Samu sepsiszentgyörgyi ta
nárt példaként állíthatjuk valamennyi 
tanárunk elé. Megmutatta, hogy lelkes 
diákjai segítségével még a legmosto
hább körülmények között is milyen tu
dományos munkára képes a népét sze
rető és népéért dolgozó vidéki tanár.

FARAGÓ JÓ ZSEF

repillantva azt ne mondja, hogy: Du 
mitru úr ■ ■

Az arckép mesteri pontossága, szem 
léleiessége felötlő. Mennyi jól meg 
figyelt részlet, amely egyetlen, viselke 
dést, hanglejtést, gondolatokat átfogó 
testet-lelket egyaránt ábrázoló képpi 
szélesedik. Az összeráncolt homlok, í 
széltől-naptól veres arc, a zavaró: 
szem bőven elegendő ahhoz, hogy elén! 
varázsolja a külsőt. Nem értesülünl 
arról (akárcsak az elébb, Kosztáke apó 
nál), hogy alacsony,, kövér, vagy so 
vány Kulaj, ezzel szemben megtudunl 
róla minden olyasmit, ami fontosabb í 
termeténél. Megismerjük a gondolatait 
látjuk tört taglejtéseit, az idegenség 
zavarával küzködő embert, a nehézkes 
testű, nehéz munkában eltörődött pa
rasztot.

Ez az egyszerűségében is összetett 
ábrázolásmód jellemző Sadoveanura 
Könyvének majd minden hőse, gyer
mekek és felnőttek, Berbek apó, az 
öreg molnár, Trandafir tanitó úr, Mó
zes pajtás, s a többiek is, valameny- 
nyien, mind ilyen varázslatos modor; 
jelennek meg előttünk. Ezek a szinte 
a mesék ködéből előbukkanó és mégis 
teljesen valószerű alakok mutatjál 
meg az író mély emberszeretetét, bi
zalmát, hitét az emberekben, a jóság
ban.

Ez azonban nem jelent valamiféle 
állandó, mesterkélt optimizmust. Az 
iró nagyon is jól tudja, hogy az élet 
sok-sok szomorúsággal, nyomorúsággal 
terhes és ha nem volna szeretet, meg
bocsátás és egymás iránti könyörülei 
akkor talán gyakran el sem lehetne 
viselni. •

„Tőlünk két lépésnyire alacsony tüs
kekerítés sötétlett, ezen belül, mint egy 
mesebeli kertben, egyenes és magas 
száron harmatos bazsarózsák csillog
tak. Ez a kiskert, anyám ültetése, nap
pal észre sem vevődött, de most hir
telen feltűntek bazsarózsái, és mint
ha anya lelkében isi életrekelt volna, 
amit elfelejtett: ifjúsága, kertjének vi
rágai. Es áradt a bazsalikom jó sza
ga, a nagyleányok kebelben hordozott 
virágainak jó illata. Es a falhoz tá
maszkodva, mozdulatlanul állott anya: 
előre nézett és a hold úgy csillogott 
szemében, mint két harmatcseppben; 
mintha valami távolról jövő énekre 
figyelt volna, melyet én nem hallot
tam."

A kötetnek címet adó elbeszéléséből 
kerestem ki ezt a remekművű részletet. 
Halálra keseredett, boldog falusi kör
nyezetéből rideg urak házába került fia
talasszony tragédiáját írja le. Illetve a 
felserdült fiatalember emlékezik vissza 
gyermekkorára, anyjára és az író 
mesteri bonyolultsággal egyszerre tud
ja ábrázolni az anya, az őt riadtan 
figyelő kisfia, s a minderre felnőttként 
visszaemlékező ifjú lelkiállapotát. De 
maga a fenntebb idézett kép is mesteri. 
A tüskesövénynél lehetetlen nem gon
dolnunk a szegény anya szívét meg- 
vérző, az életét tönkretevő, őt rabbá- 
tevő külső világra. Csak idáig, a ma
gaültette virágoskertig tartott a bol
dogság, azontúl a kínok következtek.


