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Kodály két választása
Sokféle lehet az alkotói é- 

letút grafikonja. Kié-kié más; 
e sok mósféleség viszont ma
roknyi típusba csoportosul. 
Azoké a legpéldásabb, akik 
alkotói életét egyetlen fölíve
lő vonallal ábrázolhatjuk, a- 
mcly az iskoladaraboktól a 
betetőző, öregkori m unkákig 
csak emelkedési szögében in
gadozik itt-ott, emelkedési 
tendenciájában azonban ál
landó. Tragikusak a merészen 
ágaskodó, majd hirtelen leha- 
nyatló grafikonok.

Kodály alkotói életvonala 
nem vág az ism ert sémák 
egyikébe sem. Nem is lehet 
sík papíron ábrázolni, csak 
térben. E vonalnak nemcsak 
az idő a koordinátája és a 
„szint“ , am it műveiben Ko
dály ekkor meg ekkor elért. 
Harmadik, zenén kívüli di
menziója is van, amely adott 
pillanatban m intha eltűnne, 
egy másik p illanatban  aztán 
csak annál erélyesebben je
lentkezik ú jra; sorsfordulók
nak nevezhetjük e két létbe
vágó pályam ódosulást, azzal 
a  pontosítással, hogy Kodály 
igen nagym értékben volt ön
nön sorsának kovácsa. Jelesen 
tudatos alkotóként ezt a pá
lyaívet is és am azt is maga 
választotta magának.

Az első alkotói létébe vágó 
fordulatot az 1905—1907-es 
időszakban élte meg. Ha csak 
síkban is ábrázolnék, akkor 
is m int — m ár-m ár megug
rásnak tűnő — fölgyorsulást 
jeleznők, amely az addigi las
sú emelkedéshez képest igen
csak jelentékeny. Valójában 
azonban ennél sokkal több 
történt ekkor Kodály életé
ben. M ár jócskán huszonéves 
volt, de voltaképpen csak ek
kor dőlt el, ami például Bar
tók vagy Enescu és annyi más 
pályatárs esetében pillanatig 
sem, a személyiség ocsúdásá- 
nak első esztendeiben sem 
volt kétséges: hogy zenész 
lesz belőle. M indeddig Kodály 
szorgalmas filozopter is volt, 
ahogy akkoriban nevezték a 
bölcsészhallgatókat. Zenei ta 
nulm ányaival párhuzam osan 
m agyar-ném et szakos tanárra  
képezte magát, eladdig, hogy 
1906-ban a  bölcsészdoktori ok
levelet is megszerezte. Élet
rajzaiban nem  olvastam  még 
kielégítő leírását, hogy m i
képpen kerekedett fölül ben
ne a zenész, s ha szám talan
szor, egyre teljesebben újra- 
meg ú jra írják  is ezt az élet
rajzi fejezetet, biztosan sok 
idevágó titok  lappang im m ár 
föloldhatatlanul. Én csak é- 
letrajzi  ̂ tényekre em lékezte
tek: 1905 az Adagio  — legsi
keresebb szerzeménye — és a 
mátyusföldi népdalgyűjtés, 
1906 a B artókkal közös, Ma
gyar népdalok című feldolgo
zás-sor éve volt, 1907 a Médi- 
talion sur un motif de Claude 
Debussy című zongoradarabé

és a zeneakadém iai tan ár
rá való kinevezésé. Ebben a 
szövegösszefüggésben a né
m et-m agyar szakos tanári ké
pesítés és a doktori cím 
megszerzése m ár csaknem 
mellékes eseménynek tűnik; 
ha fontos is, csak m int Ko
dály kettős életének zárómoz
zanata az. Ez a  fordulat tehát 
a zene m ellett kötelezte el 
Kodály doktort, m integy más
fél évtizedre szabva meg al
kotói továbblépéseinek irá
nyát. Ez az a hozzávetőlege
sen szám ított másfél évtized, 
am elynek grafikonja többé- 
kevésbé híven síkban is áb 
rázolható, más zeneszerzők é- 
letú tjával is párhuzam ba á l
lítható. Ha nem  is vált kivé
telesen m üveit szellem létére

csak-zenésszé, 1907 után u- 
föllendülő népzene

tudományos m unkájával pár
huzamosan Kodály kam ara
müveket szerzett és zongora- 
darabokat, 1910-ben megtar
to tt3 e!s®’ f^lS-ban pedig má
sodik önálló szerzői estjét is 
zeneszerzést tanított, zene
szerzői egyesületet alapított, 
zenekritikákat, szakcikkeket 
írt, 1919 februárjában a ze
neművészeti főiskola aligazga
tója ma úgy mondanék: 
prorektora — le t t .. .

1920-ban súlyos válságba 
sodródott. A tanácsköztársa
ság bukása után meghurcol
ták, megfosztották tanszéké
től. E fájdalmas életrajzi e- 
s 'menyekkel párhuzamosan, 
azokkal szoros összefüggés
ben — és fölöttébb bonyolult 
összefüggésben, am elyet so
káig kell még oldozgatnia a 
Kodály-irodalomnak — fá j
dalmas belső eseményeket 
kellett megélnie. Üldöztetésé
ben m enekülhetett volna a 
komponálásba — nem tette. 
Évekig egyáltalán nem kom
ponált. Amikor pedig koráb
bi m űvét játszották, a kritika 
nemcsak ledorongolta, hanem 
azt is ráolvasta, ami m ár nem 
kritika, hanem  személyes 
megbélyegzés, a legundokab- 
bak közül való: „ügyesen ad
minisztrálva magát, mindig 
és m indenütt m int Bartók 
kongeniális pályatársa igyek
szik szerepeln i. . .  Ami Bar
tókban igazi zsenialitás, az 
Kodálynál belső meggyőződés 
nélküli modorosság, ami ott 
nagyvonalú és erőteljesen e- 
gyéni, az itt verítékes eről
ködés és eredetieskedés csu
pán.“ Kodály zeneszerzői hall
gatását olyan megtiszteltetés 
sem tudta megtörni, m int az 
új Zene legtekintélyesebb kö
zép-európai patrónusának, a 
bécsi Universal kiadónak
1921-es szerződése, amelynek 
értelm ében művei ezentúl 
nemcsak megjelentek, hanem 
terjedtek is, m indenütt, ahol 
csak hívei voltak az újzené- 
nek. Görcsén az sem oldott 
valamicskét, hogy Bartók a 
széles nyilvánosság előtt, írás
ban vallotta meg: Kodály 
„bámulatosan biztos és gyors 
ítélőképességének köszönhe
tem akárhány művemnek 
végleges, az eredetinél töké
letesebb k ialakulását“, aminél 
fölmagasztalóbb dicséret nem 
érhette  volna. Ism ét ugyan
azt mondom, am it az imént: 
az irodalom e második sors
forduló kim erítő tisztázásával 
is adósunk még, és alkal
m asint sc*em is fogja „vég
leg“ tisztázhatni, hogy mi 
m ent végbe ekkor Kodály 
személyiségében. Egyetlen biz
tos tám pontunk: 1923, a Psal
mus m egírásának és bem uta
tásának kelte. Ebben a m ű
ben em elkedett fölül elesett- 
ségén és ezzel a művel ism er
tette el magát végérvényesen 
az egyetemes zene élő nagy
jainak  sorában. Nagyon ta lá 
lóan jegyezte meg Tóth A la
dár: a Psalmusszal „lezárul
hato tt Kodály művészetének 
forradalm i korszaka“. Igen, 
lezárulhatott, m ert kiböjtölt 
és megszenvedett, s ami 
mindennél fontosabb: megér
dem elt győzelemmel zárult le.

A rákövetkező korszak sem 
volt kevésbé forradalm i, csak 
más dimenzióban volt az. Az 
első sorsválasztó fordulatra 
úgy em lékszünk vissza, m int 
a zene m elletti elkötelezett
ség választására, a voltakép
peni zeneszerző-pálya kezde
tére. E másodikra ennek az 
ellenkezője áll: 1923 után Ko
dály egyre inkább a zene ön

magán túli vonatkozásaira e- 
meli tekintetét, a zenével élő 
em berre és a zenével élő tá r 
sadalomra, a zene em bert és 
társadalm at építő hatalm ára. 
Alkotói hitének és akaratának 
mezőiben szellemi, társadalm i, 
közművelődési eszmények ke
rülnek előtérbe, a tulajdon
képpeni zeneszerzői habitus 
rovására is. Pályája ezután is 
csaknem nyílegyenesen ível 
fölfelé, csakhogy a „szint“ 
egyre emelkedő grafikonját 
nem a zene síkjába rajzolja 
be, hanem abba a három di
menziós térbe, amelyet épp e 
harm adik dimenzióban való 
szédítő kiterjedése tesz egye
dülállóvá. A zene síkján ara
tott ezutáni győzelmek — a 
Háry János és a Székely fo 
nó, a Marosszéki táncok és a 
Galántai táncok, sok zseniá
lis karmű stb. —, ha ritkul 
is soruk, kellőképpen bizo
nyítják, hogy nem alkotói vé
nájának kiapadása késztette 
afféle pótcselekvésként ez új 
úttörésre, hanem sorsválasztó 
akarás.

Utókora vagyunk, jussunk 
az is, hogy fölrójuk neki 
veszteségeinket: „mi rem ek
művel folytathatta volna még 
azt a tizenöt esztendőnyi ze
neszerzői életművet, ha pá
lyája megmarad a zene sík
ján!“ De ez a számonkéró föl
sóhajtás semmit sem von le 
tényleges, történelmi, egyete
mes zenetörténeti érdeméből: 
a második évezred utolsó szá
zadában, amikor az emberi
ség egyenlőség- és demokráci- 
szomja olyan Föld-méretű 
társadalm i megmozdulások
ban ölt testet, amelyeket a 
m últ század legarraterm ettebb 
látnokai sem sejthettek előre, 
Kodályban azt a zenealkotót 
tiszteli a földkerekség, aki 
minden pályatársánál többet 
tett azért, hogy egyenlőség- és 
demokráciaeszményeink a ze
ne világában is megvalósulja
nak, azért, hogy a zene is ön
értéke arányában vehessen 
részt egyenlőség- és demokrá
ciaeszményeink Föld-méretű 
érvényesítésében.
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KODALYIANA VII.

Kodály és Ady
Kodály Zoltán mindössze öt esztendővel 

fiatalabb Ady Endrénél. Természetes tehát, 
hogy felfigyel a kortárs költő hangvételére, 
megnyilatkozásaira és adott esetben zeneszer
zőként le is reagálja. A megzenésített Ady- 
versek több mint félszázados ívet fognak át 
(1912—1967), s voltaképpen három Ady-kötet- 
böl kerülnek ki (Vér és arany — 1907, Az  
Illés szekerén — 19>t8, Szeretném, ha szeret
nének — 1909). Az első Ady-dal (1912) egy év
tized múlva kerül a közönség elé: „Az idei 
11921] zenei évadnak legnagyobb jelentőségű 
zenei bem utatója Kodály Zoltán Két dalának 
[Két énekének] els . előadása volt a F ilhar
móniai társaság jan. 10-i estéjén. Akit Ady 
< S írn i>  dalának zenéje nem rendített meg 
lelke legmélyéig, az vagy süket, érzéketlen fa
báb, vagy elfogultan rosszhiszemű“ — írja Bar
tók, Kodály m eghurcoltatásának idején a vé
delembe vett z^nesz^rzö-pedagógus barátról. 
Szabolcsi Bence valamivel később szintén a 
dal erőteljes, drám aian képszerű jellegét emeli 
ki (1927).

Az első világháború éveiben (1915—1918) to
vábbi két Ady-ihlette dallal jelentkezik Ko
dály: Adám, hol vagy? Sappho szerelmes éne
ke. Az elsőben az „ünnepélyes m ixtúrák 
ugyanúgy idéznek fel egy ragyogó és monu
mentális mitikus látomást, m int Debussy pre- 
lűdjében, Az elsüllyedt katedrálisban" (Uj- 
falussy József). E megzenésítés látomásszerű
ségét emeli ki Szabolcsi Bence is („mintha az 
egész látóhatárt lángralobbantaná a feltáruló 
látomás extázisának villámlása, vakító fény, vi
harfellegek mennydörgő gomolygása, izzó tűz- 
szinek; egy újjongó felindultságtól fuldokló 
hang hirdeti a nagy pillanatot (...)  a világ
mindenség egyetlen apokaliptikus kábulata ez, 
a benső és külső dolgoké“. A második „a vágy 
dionüzoszi mámora, mintegy a tenger páráinak 
leplével övezve, érezzük a part felöl fúvó sze
let, halljuk a kithara elragadtatott hangját“ 
(Szabolcsi).

A harmincas évek közepén fordul ismét Ady 
költészetéhez, ezúttal azonban az énekkar ki
fejezési lehetőségeit gyümölcsözteti — nyilván 
a forradalm i hangvételű költemények m onda
nivalójának hűségesebb tolmácsolására: Akik  
mindig elkésnek (vegyeskar, 1934) és Fölszál
lott a páva (férfikar, 1937). A vegyeskari 
mű a „messziről megkésve érkezett, későn fel
lobbanó és korán kihunyó m agyar lélek pa
naszdala (...)  [Kodály] acappella-technikájá- 
nak legfinomabbművű eszközeihez nyúl, hogy 
kongeniálisan adhassa vissza a  kórus szöve
gének (...)  kom plikált hangulatát. Ugyanakkor 
azonban valami olyan nemes, édes érettség,
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LASZLOFFY ALADAR 
K O D Á L Y
A nyelv alatti idegállapot 
mar öreg könyveinkkel feleselget. 
Azt is mondták, hogy tévedő vagyok, 
hog én hozom a törökveszedelmet. 
Vonókat vontató nagy fogatok 
nyom bán égig zengő hangok keltek. 
Mióta hallom ezt a dallamot, 
mely kezdet óta kíséri a nyelvet!

M rt minden, mi lényünkkel rokon, 
a dombokon, e nagy dorombokon, 
a folyókon, mint pengő húrokon 
a n gy égtáj szelei énekelnek.
Amit m g senki nem hallott, azon 
érkezik még, ami belőlünk telhet, 
ami az örök holnapi napon 
önnön-magából táplálja a lelket.

olyan klasszikus lekerekítettség van lírájában, 
hogy az egész kórus az egymásra torlódó, 
egymásba szövődő lázas zenei víziók ellenére 
is úgy hat, mint egyetlen nagy melódia, mint 
egy dal. Ez a kompozíció egyébként is bizo
nyos mértékben folytatása a fiatal Kodály dal
költészetének a legérettebb kórusstílus maga
sabb, átfogo perspektívájában: mintha csak a 
nehéz, küzdelmes magyar sors víziója feléb
resztett volna valamit a zenelcöltőben saját, 
nehéz, küzdelmes vándoréveinek lírájából“ 
(Tóth Aladár). Kifejezési eszközeinek gazdag 
készletéből külön is fel kell figyelni az elő
jegyzés (hét b!) ethoszának sötét színére, az 
indító és lezáró gondolat tompa trioláira, a 
magasra csapó tűzláng imitációs erejére, a ké
sés fogalmát az összhangzattani késleltetéssel, 
átköltésekkel lélektani-hangulati jelleget köl
csönző megoldásra,a két nagy ívben kibontakozó 

dinamikai hullámra (p—f—ff—p—ff—pp—ppp). 
A Fölszállott a páva „egyike azoknak a férfi
karoknak, melyekkel Kodály korunk politikai
társadalmi küzdelmeiben, az emberi egyenlősé
gért, szociális igazságosságért, a nép és nem
zet szabadságáért szállt síkra (. . .) A lázadás, 
a forradalom követelő1, elszánt hangjai (...)  
csendülnek ki. És a múlt gyönyörű üzenete s 
a jövő sejtelmes ígérete között a híd: a jelen 
kemény, elszánt, lankadatlan küzdelme“ (Tóth 
Aladár). Az Ady-költemény mondanivalóját 
Kodály ugyanúgy népdallal keretezi, akárcsak

(Folytatása a 6. oldalon)
BENKÖ ANDRÁS
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dallamegybevetésekhez folyamodjék. Tanul
mánya végén a sürgősen elvégzendő felada
tokra hívta föl a figyelmet: „Felderítendő 
volna még a szerkezet elterjedése, útja a ro
kon és szomszéd népek közt. Ehhez pedig 
nagy mennyiségű űjabb anyagra volna szük
ség. Valószínű, hogy minél jobban megismer
jük a keleti rokon népek zenéjét, annál több 
kapcsolatot találunk benne a magunkéval. 
Ezért a magyar tudománynak is elsőrendű ér
deke, hogy a komoly tudományos igényeket 
is kielégítő anyaggyűjtés e népek lakóhelyén 
minél előbb meginduljon.“

Ha nem is a kívánt mértékben és iramban, 
de azért fokozatosan gyarapodott az össze
hasonlításra alkalmas dallamanyag. R. Lach 
annak idején hadifoglyoktól nemcsak csere
misz, hanem votják, zűrjén, permiák, mord- 
vin és csuvas dalokat is gyűjtött, s ezeket 
szintén közzétette a Gesänge russischer 
Kriegsgefangener című kiadványsorozatban. 
Maximov csuvas és Baskujev burját-mongol 
gyűjteménye után megjelent A. O. Väisänen 
vogul és osztják dallamokat tartalmazó kö
tete is. Ez utóbbit Kodály különösen jelentős
nek tartotta, mivel „lényegesen bővíti isme
reteinket az obi ugorok zenéjéről“.

Ilyen előzményekre alapozva tekintette át 
Kodály a magyar népzene történeti fejlődésé
re vonatkozó tudnivalókat 1937-ben A Ma
gyarság Néprajza IV. kötetének Zene című 
részében. Ez a remek összefoglalás A magyar 
népzene címmel önálló könyvként is megje

lent, és több kiadást ért meg. A harmadik 
már Vargyas Lajos közel félezer népdalt ma
gába foglaló példatárával kiegészítve hagyta 
el a nyomdát. A népzene ősrétegét tárgyaló 
fejezetben Kodály bevezetőül így vélekedett: 
„A magyar zene kialakulásának útja sem le
hetett más, mint a nyelvé, a népé. Amerre 
járt, amint nőtt a nép, zenéje velejárt, ami 
hatott a nyelvre, hathatott a zenére is. Egy
korú adatok minden reménye nélkül a rokon 
és érintkező népek vagy azok utódainak ze
néjére vagyunk utalva. Azon kellene végig
mennünk, keresve a rokonságot.“ Rátérve a 
rokon népekkel kimutatható kapcsolatok is
mertetésére, Kodály a cseremiszekről szólt a 
legrészletesebben. E kis nép nyomatékos em
lítése teljesen indokolt volt, hisz „ami ennek 
zenéjéből eddig napfényre került, a magyar 
népzene egy rétegével oly meglepő és mélyen- 
járó hasonlóságot mutat, hogy ősi összefüggé
sükben már ma is alig lehet kételkedni“. A 
kvintváltással létrejövő dallamforma elemzése 
után Kodály túllépett az általános stílusje
gyek azonosságának igazolásán, és több konk
rét dallamegyezést mutatott be. Cseremisz 
példákon kívül egy-egy votják, csuvas és 
nogáj-tatár dallamot is összevetett magyar 
megfelelőjével. A bizonyító adatok felsorakoz
tatása és értelmezése nyomán Kodály kifej
tette, hogy „a dallamszerkezet, frazeológia, 
ritmus ily feltűnő, lényegbeli egyezése nem 
lehet véletlen. Itt már érintkezést, vagy kö
zös forrást kell feltenni. Ha ilyeneket talá

lunk egyrészt a magyarságnál, másrészt annak 
a keleti népközösségnek a mai maradványai
nál, melyből egykor a magyarság kiszakadt, 
nem képzelhető másképp, mint hogy már a 
magyarság kiválása előtt is megvoltak az ak
kori közösségben, s a magyarság nyelvével 
együtt, ősi örökségeként hozta magával régi 
hazájából. ( ...)  S amint nyelve, bármennyire 
változott, alapjában ugyanaz maradt: ügy 
népzenéje máig az onnan magával hozott ala
pokon nyugszik."

Kodály összefoglalásnak szánta A magyar  
népzene  című művét, ám nem tekintette egy
ben lezárásnak is. Dallampárhuzamainak szá
mát kiadásról kiadásra növelte. Hasonlókép
pen bővítette a különféle népdalgyűjtemé
nyekre utaló jegyzeteit. 1937-ben tizenkét dal
lamegyezést közölt, az 1956-os kiadásban v i
szont már huszonkettőt. Különösen a csuvas 
népzenéből merített példáit szaporította. Már 
megállapított dallammegfelelésekhez is újabb 
meg újabb cseremisz és csuvas változatokat 
csatolt.

Minthogy az erdélyi néphagyományban fö
lötte sok archaikus vonás őrződött meg, a 
régi stílusú dallamok rendkívüli gazdagság
ban és épségben maradtak fenn, természetes, 
hogy az itt gyűjtött népdalok igen fontos sze
rephez jutottak Kodály összehasonlító vizsgá
lataiban. A magyar népzene megírásának ide
jéig az erdélyi népdalkutatás súlypontja — a 
múlt századból örökölt szemlélet következté
ben — a Székelyföldre helyeződött. A hajdani

Csík, Maros-Torda és Udvarhely megyében, 
továbbá a bukovinai székely falvakban gyűj
tött anyag mennyiségéhez képest csekély volt 
a száma azoknak a dallamoknak, amelyeket 
Kalotaszegen, Aranyosszéken és a Szilágyság
ban jegyeztek le. Ezért a  Kodály által fel
használt erdélyi dallamok is szinte kizárólag 
a Székelyföldről és Bukovinából származtak. 
Mind a teljes, mind a zsugorodottabb kvint- 
szerkezet meg más formák bemutatása során, 
s végül a pszalmodikus típus példájaként is 
— egyebek között — gyergyói, kászoni, buko
vinai, csíki és udvarhelyszéki dallamokat idé
zett saját, valamint Bartók Béla és Vikár 
Béla gyűjtéséből. Hivatkozott még Lajtha 
László néhány gyimesi adatára is. Egy Bartók 
gyűjtötte kalotaszegi dallamot a do-végű öt- 
fokúság szemléltetésére illesztett be.

A rokonnépi kapcsolatok tanulmányozását 
Kodály tanítványai és követői is folytatták. 
Főként Vargyas Lajos, Vikár László, C. Nagy 
Béla és Szomjas-Schiffert György kutatásai 
nyomán újabban föltárt dallamok ezrei iga
zolták Kodály megállapításainak helyességét, 
és megvilágosodott egy olyan kérdés, amely
nek eldöntésére korábban nem volt lehetőség: 
körvonalazódott tudniillik a régi magyar nép
zene török, illetve ugor jellegű rétege.

ALMASI ISTVÁN
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'A Kodály-kultusz jegyében
1927-ben az Üjság című ko

lozsvári napilap megszűnése 
után  Benedek Elek az utcára 
kerü lt székely írók megsegí
tése érdekében előadó-körutat 
kezdeményezett Erdélyben, a- 
melynek szervezője Szentim- 
rei Jenő volt, m ellette állan
dóan szerepelt Bartók- és Ko- 
dály-dalokkal a felesége, Sz. 
Ferenczy Zsizsi, az írók közül 
pedig többnyire Tamási Áron, 
Nyíró József, Bartalis János, 
Brassóban és székelyföldi ú- 
ton Kacsó Sándor, Farcádi 
Sándor, továbbá György Dé
nes szavalóművész, aki ekko
riban  főleg Sípos Domokos, 
Szentimeri Jenő, Tompa Lász
ló, Bartalis János és Finta 
Zoltán verseit adta elő. Szent- 
im rei Jenő visszaemlékezése 
szerint (Vallomások. B. 1956. 
36) egész Erdélyt bejárva 
1927—28-ban tizenhét irodalmi 
estélyt rendeztek, ezeket kö
vette 1929-ben egy nagyenye- 
di, majd négy magyarorszá
gi előadás.

Üttöró m unka volt ez való
ban nemcsak az új szellemű 
erdélyi irodalom érdekében, 
hanem  ugyanakkor Sz. Fe
renczy Zsizsi személyében a 
Bartók- és Kodály-dalok, a 
népdal és a népballada-feldol- 
gozások olyan hivatott előadó
ra találtak, aki a közönség 
széles néprétegeiben népsze
rűsítette a népdalból, népze
néből kisarjadó eredeti m a
gyar zenét, és követőkre is 
ta lá lt ham arosan a fiatal 
nemzedékben.

Az irodalm i estélyek célki
tűzése Sípos Domokos halála 
(1927. XII. 22.) után  módosult, 
és a jövedelemből mintegy 
50 000 le jt ju tta ttak  Sípos Do
mokos kórházi költségeinek 
kifizetésére és hátram aradt 
árvájának megsegítésére. Szé
kelyudvarhelyről kiindulva vé
gigjárták a Székelyföld hagy 
részét, előadásokat rendeztek

olyan kis városokban, mint 
Bárót, Nyárádszereda, Csík
szereda, Székelykeresztúr és 
Gyergyószentmiklós, de az e- 
gyik kiemelkedő előadást 1927 
novem ber 12-én rendezték 
meg Brassóban. Ezt követte 
1928 m ájusában a zilahi, szi- 
lágysomlyói, nagykárolyi,
szatmári és nagybányai iro
dalmi estély.

Sz. Ferenczy Zsizsi kísérői 
ezeken az előadásokon vál
toztak, különböző helyi kísé
rők után 1929—30-ban if j. Sza
bó Géza (Delly-Szabó) volt a 
leghűségesebb és leglelkesebb 
kísérője, aki még ma is visz- 
szaemlékezik ezekre az u tak
ra.

Szabó Géza m ár kisdiák ko
rától kezdve csodálója volt 
Bartók és Kodály zenéjének, 
zongorajátékával pedig m ár 
főiskolás korában feltűnt a 
zeneértó íróknak és előadók
nak. így tehát Sz. Ferenczy 
Zsizsi választása nem  vélet
lenül esett éppen Szabó Gé
zára, és a választása kétség
kívül jó  volt: a Bartók- és 
Kodály-dalok valóban ettől 
kezdve hódították meg E r
dély addig nem  zeneértő és 
a szentim entális műdalokhoz 
hozzászokott közönségét is. 
Természetes azonban, hogy 
ennek m indjárt ádáz ellensé
gei is akadtak, éspedig éppen 
a M agyar Dalosszövetség ve
zetőségének a köréből. A ko
rabeli sajtó (a Brassói Lapok, 
valam int a különböző kisebb, 
helyi lapok) dicsérettel em lé
keztek meg ezekről az irodal
mi és művészeti estélyekről, 
és volt olyan m űvelt értelm i
séggel rendelkező erdélyi kis
városunk, ahol nem csak lel
kesen ünnepelték az írókat és 
a művészeket, hanem  fölis
m erték az új m agyar zené
nek, Bartók és Kodály zené
jének igazi jelentőségét is. A 
Nyugat egykori olvasóiból,

Ady és Babits költészetének 
híveiből kerültek ki főként a- 
zok, ak ik  m ind járt m egérez
ték a Bartók- és Kodály-da
lok szépségeit, és azokat érté
kelni tudták.

Az Enyedi Üjság (1929. I.
6.) szerint úgy látszik, hogy 
M arosvásárhely és M arosújvár 
után  került sor 1929. I. 15-én 
a  székely írók nagyenyedi es
télyére, am elyet a Pesten be
m utatandó program  főpróbá
jának  tarto ttak . Az előadás 
rendezését Já ra i István, a fő
gimnázium modern szellemű 
igazgatója, Aprily Lajos jó 
barátja , Ady versek alkalm i 
előadója és az új célokért 
küzdő ifjúság legmegértőbb, 
szociális szellemű tám ogatója 
vállalta, ö  írha tta  azt, hogy 
„Bartók és Kodály neve ma 
m ár a m agyar m űveltség egén 
a legfényesebb csillagok s az 
egész világ művészei között 
is a legelsők közé tartozik.“ 
Hogyne pártfogolta volna a 
Bethlen Kollégium tanári ka
ra  és ifjúsága azt az irodal
mi estélyt, amely jövedelm é
nek egy részét a kollégium if
júsági könyvtárának a gyara
p ítására  aján lo tták  föl? Ez az 
ifjúság, különösképpen a ta 
nítóképző ifjúsága gondos, a- 
lapos zenei nevelésben ré 
szesült. A zenetanára. Veress 
Gábor, a század elején öccsé
vel, Veress Istvánnal együtt 
a Székelyföldön népdalokat 
gyűjtött, 1927-ben dalosköny
vet adott ki az iskolák szá
m ára (Dalok az iskolának), és 
abból népdalokat tan íto tt a 
képzősöknek. Ennek az ifjú 
ságnak m ár nem  volt idegen 
Bartók és Kodály művészete, 
hiszen, m int Incze János írja  
„Gabi bácsi különösen szeret
te Kodályt, a Psalmusát, a 
Háry-szvitből a Bécsi harang
játékot, a  Toborzót dicsérte“, 
és az előadásra ó maga is 
„lelkesen gyűjtötte a közön

séget.“
Az Enyedi ü jság  egymás 

után  három  cikkben foglalko
zott az előadással, és az elő
készületeknek meg is volt a 
kellő hatása. „Nagyenyed m a
gyarsága o tt volt osztálykü
lönbség nélkül, félezret meg
közelítő számával zsúfolásig 
m egtöltötte a te rm e t. . . “

Benedek Elek m ár nem  volt 
jelen ezen az előadáson, és 
így azt Szentim rei Jenő  nyi
to tta  meg. Előadásában a szé
kely népköltészetnek a nem 
zeti költészetet megújító ha
tásáról beszélt. György Dénes 
ezúttal is osztatlan sikert a- 
rato tt Sípos Domokos, Tompa 
László, B artalis János versei
nek előadásával. Valóban ó 
fedezte fel a m agyar közön
ség szám ára B artalis János
nak akkoriban még egészen 
szokatlan szabadversét, hiszen 
em lékezete szerint az évek 
hosszú során á t  mintegy 
nyolcszázszor adta elő B arta
lis De különben csend van 
cím ű versét, am elynek külö
nös ízét, illa tá t fokozatosan é- 
rezte és szerette meg a kö
zönség.

Tam ási Áron novellája ép
pen úgy a  székely népi világ 
mélységeibe világított be, 
m int a következő 6zámok. 
Ezúttal főként Sz. Ferenczy 
Zsizsi szám unkra ma is fe
lejthetetlen  előadásánál kell 
m egállanunk, m ert ism erjük 
a m űsorát is, am ellyel bizo
nyára egész Erdélyben szere
pelt, és a székely népdal szá
m ára m eghódította az attól 
még idegenkedő közönséget 
is. M űsorában a következő 
K odály-dalok szerepeltek: A k 
kor szép az erdő, Kocsi, sze
kér, kocsi, szán, Egy kicsi m a
dárka, Asszony, asszony, ki a 
házból. K it kéne elvenni, to 
vábbá a K itráko tty  mese, Mó- 
nár A nna  és (valószínűleg) A  
rossz feleség  balladája. A Ko- 
dály-dalokhoz já ru lt még egy 
B artók-dal is: Istenem , Iste
nem, áraszd meg a vizet. A  
népi élet fájdalm ai és örö

mei, a szorongatottság, az el
keseredés, a játékos hum or és 
a szenvedély hangjaival, á t
élésével ragadta m agával a 
közönséget, és így az nem  is 
akarta  a színpadról elengedni.

Az enyedi előadás a Ko
dály-dalok d iadalú tjának  e- 
gyik kiem elkedő pontja  volt, 
és Enyed akkoriban valam i 
különös varázzsal hato tt az e- 
lőadóművészekre és írókra. 
Bethlen Gábor városában já r 
tak, és az 1922-ben m egren
dezett jubileum i ünnepségek
nek még m egm aradt a késői 
visszhangja a szivekben. Ma
ga Szentim rei Jenő pedig E- 
nyeden nevelkedett, és ked
ves városa m arad t mindig 
Enyed.

Az enyedi est u tán, 1929 
m árciusában következett a 
magyarországi turné, am elyet 
még Benedek Elek vezetésé
vel tehettek meg a székely 
írók.

Benedek Elek halála után, 
1930-ban a székely írók ú jabb  
előadókörútra indultak. Ko
lozsvár, Torda és M arosűjvár 
u tán  m árcius 8-án szerepeltek 
Enyeden az előző írók, akik
hez még Nyirő József is csat
lakozott. Sz. Ferenczy Zsizsi 
a Barcsay balladával és Kő
míves K elem enné  b a lladá já 
val (Delly-Szabó Géza feldol
gozásában) a ra tta  a legna
gyobb sikert. Az előadások 
jövedelm éből egy gyermek 
nyaralótelepet ak a rtak  létesí
teni Kisbaconban. A közönség 
ezt is tud ta , és ism ét nagy 
örömmel hallgatta  meg ked
ves író it és művészeit.

Tudom ásunk szerint a szé
kely írók  együttes előadóest
jei ezzel befejeződtek, Sz. Fe
renczy Zsizsi és Szabó Géza 
azonban még számos alka
lom m al szerepeltek együtt, és 
különösen a fia ta l nem zedé
ket, az Erdélyi Fiatalok köré 
csoportosult ifjúságot nyerték 
meg B artók és Kodály zené
jének  és az eredeti m agyar 
népdalnak.

VITA ZSIGMOND

S z é k e l y  J ó z s e f  p l a k e t t j e

Azok közé tartozom, akik 
tájainkon korán felism erték 
az új m agyar zene és annak 
keretében Kodály Zoltán je
lentőségét. Amíg Budapesten 
laktam , ahol műszaki tan u l
m ányaim at végeztem a M űe
gyetemen, rendesen ott vol
tam  m inden olyan hangverse
nyen, ahol kortárs zeneszerzők 
m üveit játszották. H azakerül
ve, 1919-ben, Kolozsvárra, itt 
ham arosan bekapcsolódtam  a 
város zenei életébe. K am ara
zene-együtteseket szerveztem, 
és azok keretében próbálkoz
tam  Kodály Zoltán kam ara
zenéjének tanulásával és nyil
vános bem utatásával. A város 
zenei körei m indezt jól lá t
ták. Ennek eredm ényeként 
olykor fe lkértek  arra , hogy a 
helybeli sajtóban ír jak  az új 
m agyar zenéről és annak a l
kotóiról. M ár századunk első 
negyedétől szorgalm asan kö
zöltem kisebb-nagyobb íráso
kat K odály Zoltánról és m ű
vészetéről.

Vonósnégyesemmel bem u
ta ttam  K olozsvárt Kodály

Benkő András cikkének És íme:
folytatása az 5. oldalról

a költő; az indításnál uniszónóval, a lezárás
nál felerősített mély-regiszterrel emeli ki. 
Nem véletlen, hogy Szokolay Sándor, a Ko
dály utáni magyar zeneszerző nemzedék egyik 
kiemelkedő képviselője éppen e két kórusmű 
nyomán látja ,.Kodályban a népét ostorozó 
Ady zenei ikerpárját“.

Életének utolsó napjaiban újból Adyhoz for
dul. Üjabb — feltételezhetően a Vass Laj06  
vezette férfikarnak szánt — mű körvonalazó
dik íróasztalán, de csak a ritmusjelzésekig jut 
el, a toll kihull kezéből. „Az élet és az öröm 
— ezt hagyta búcsúszóként nemzetére, ez az 
ó utolsó üzenete“ — búcsúztatja Szabolcsi.

•

Számos tanúság bizonyítja, milyen közel áll 
a zeneszerzőhöz, a gondolkodóhoz Ady költésze
te. Adynak egyesek által pesszimistának mi
nősített verseiben is — maga használta ki
fejezéssel — „helyesen reagáló olvasódként a 
serkentő, feladatvállalásra hívó ösztönzést lát
ja.

Kodálynak a szülőföldhöz, a néphez való ra
gaszkodásában szerepe vau Ady költészetének 
is. Eósze László külön i« utal Adynak J905- 
ben, a Figyelőben megjelent felkavaró erejű 
írására, valamint arra a tényre, hogy az Eöt
vös kollégisták — s így Kodály is — nyomon 
követték a költő publikációit. Maga Kodály 
is rögzíti visszaemlékezéseit: „Eleinte úgy 
rémlett, nincs már itt épség, bomladozik min
den, régi nagyság darabokra törve, századok 
malomköve alatt törmelékké őrölve. Bizony so
kan kérdeztük akkor Adyval:

Hej, égig-nyúló giz-gazok.

Hát nincsen itt virág?

Míg a föld alvó lelkét lesem, 
Régmúlt virágok illata 
Bódít szerelmesen. ( .. .)

Ady nem talált virágot a magyar Ugaron ( ..) 
Ellene mondok Ady halálos víziójának. Az ó 
műve maga bizonyosság: terem itt virág.“

És még egy megrázó erejű bizonyosság — 
újból Adyra utalva:

„1906-ban doktori vizsgám után cenzorom, 
Riedl Frigyes ( ...)  arra buzdított: maradjak 
itthon, ne menjek külföldre. Mosolyogtam ma
gamban, annyira feleslegesnek éreztem . . .  De 
később gyakran eszembe jutott Riedl intelme. 
O akkor még nem olvashatta Adyt ^ M e 
nekülj, menekülj innen>) is csak saját életé
ből szűrhette le, hogy <M it ér az ember, ha 
magyar?> . Én persze olvastam, át is éltem 
< A  Halál-tó fe lett> , <Megárad a Tisza>, 
<A  Duna vallom ásá>-t és a többit. Tanul
ni persze külföldön kellett. 1914-ig minden 
nyarat külföldön töltöttem. Azután 13 évig 
egyet sem. Mikor újra kezdtem kijárni, a ha
táron mindig megjelent előttem egy mezít
lábas, rongyos gyermeksereg egyik-másik haj
dani galántai iskolatársam arcvonásaival. Kó
rusban kiáltották: Ne hagyj itt bennünket! 
Kiáltásuk túlharsogta <  Sípját régi baboná
nak;». Ezek hoztak vissza mindannyiszor, hiá
ba csábított művelt országok könnyebb, nyu
galmasabb, szebb élete. Ezek tartották ben
nem a hitet, hogy mindezek ellenére itthon is 
lehet és kell ilyen életet teremteni.“

A Kodály-életmű fényesen tanúsítja az Ady 
által is ébresztett, serkentett és következete
sen visszatérő motívum súlyát, szerepét: „új 
időknek új dalaival“, „a föld-földobott kő" el
kötelező hűség-törvényével élt, munkált mind 
halálig — mind „nagy haragjában“, mind „sze 
relmes gondjában“.

Vendégségben Kodály Zoltánnál
(°P- 10) vonósnégye

set. Ennek első előadását 1933. 
feb ruár 25-én tarto ttuk , az El
lenzék jótékony célú hang
versenyén. Ü jra já tszo ttuk  a 
Kolozsvári M agyar Zenekon- 
zervatorium  azon estélyén a- 
m elyet a zeneiskola a M ester
o0. születésnapja tiszteletére 
rendezett 1933. m árcius 2-án 
A Bánffy palotában 1935. m á
jus 11-én kam arazene esten a 
rendezőség kívánságára úibóJ 
előadtuk. Rendszeresen elkül- 
dottem  K odálynak azon hang
versenyeinek a m űsorait, me- 
lyeken az ő m űveinek bemu- 
‘a t° ‘ fszerePeltek. Ilyen mó
dón tájékoztattam  őt szerze- 
sá ró fe 'nek kolozsvári előadá-

1955 őszén m in t a kolozsvári 
Gh Duna Zenem űvészeti Fő
iskola eloadótanárát tapaszta- 
latcserere B udapestre küldtek  
M iután K odály erről értesü lt 
telefonon a rra  kért, hogy lá
togassam őt meg lakásán. El 
is m entem  hozzá, az általa 
m egjelölt időpontban. Nagyon
a z T 94y8eSHn f0g?d0 tt' «  főkéntaz 1948. decem ber 11-én mei? 
nyito tt Kolozsvári Állami M a
gyar Opera m űködése és an-

-*ín 'ÍS07 endje irén t érdek
lődött. Tudni akarta , hogy m i-
a tó e M a ő f  intézm ény bemu-

S S ? ’ 151Jlthogy az úi
h f  dály Hary  János cí- 

-•nu dalm űvével kezdte m er 
működését. Kodály a Székely
iát?kaC1mU egyflelvonásos dal- ^ „ k a i t t e m  bem utatójának

- T la ° g U So t r leg érdeklŐdíis-
másfél órai beszél-

dá t tú iUtán .^b ú csú z tam  Ko- 
r ’ ® 1' hogy ta lán  túl 

soKat vettem  igénybe drága
átm ent Ekk° r K odály felállott, 
ahnrma 3 szomszéd szobába, ahonnan egy fényképpel és 
különnyom attal té rt vissza 

dedÍ kálni kPzdte a n 3-
tán ,a jándékokat. M iután  befejezte az írást ir t
m ondotta: „Ezeket a dolgokat 
m aganak szántam  em lékül
f ő b b e t^  f l6tben úgysem fog Í ° b£ e t velem találkozni Ara
Ik k o r K  em Iéktárgyakat csak 
T lrn^H  d° m  ° da m agának, ha 
fj™ °nd  egy olyan tréfás tör-
m S ’ am elyet rólam  szokott 
ntósoknak mesélni. Én m ár jó- 

. m ulattam  olyan meséin 
m elyeket másokról csinált 
Most a rra  kérem , mondjon
f ih Vaw n ‘ o lyant- am it rólam fabrikált, m ert szeretnék egy 
ilyen sztorit hallani, első kéz-
lőadvaar r2° tÓ1 közvetlenül e-

Oszintén megmondottam a 
M esternek, hogy soha semmi
féle rossz tré fá t róla vagy ve
le kapcsolatosan nem  követ

ni el. Hiszen m indig nagy

tisztelője voltam , am inek 
gyakran adtam  tanújelét.

Am K odály nem  tágított, 
továbbra is ragaszkodott ah 
hoz, hogy m eséljek neki egy 
általam  terjesz te tt Kodály-tör- 
ténetet.

Végül is elm eséltem  egy o-
lyan bemondásomat, melyben 
ő is szerepelt:

Néhány évvel pesti látoga
tásom előtt, úgy az ötvenes 
évek elején, Kolozsváron Nagy 
István bem utatta  a zeneiskola 
növendékeiből a lak íto tt kóru
sával Kodály összes női k a ra 
it. O tt voltam  a hangverse
nyekem, m inthogy akkoriban 
zenekritikákat írtam  a helyi 
lapokban. Erről a fontos ze
nei eseményről is szerettem  
volna beszámolni a helyi saj
tóban. Az egyik est szüneté
ben a folyosón hozzám jött 
Nagy István, és megkérdezte 
tőlem, hogy m it szólok az e- 
lőadott művekhez?

El vagyok ragadtatva — 
mondom, hiszen egyik szebb 
a másiknál. Ez a hangverseny 
em lékezetében m arad m ind
azoknak, akik m eghallgatták. 
Azután azt kérdezte tőlem, 
mi a véleményem az előadás
ról. Remek volt m inden, és 
szívemből g ratu láltam  a jól 
végzett m unkához, a pompás 
előadáshoz. No, m ondja Nagy 
István, még csak azt kérdem 
meg tőled, hogy melyik te t
szett neked a legjobban? Ne
kem, válaszoltam , az a kis
lány, a harm adik  sorban, bal
ról a negyedik helyen éne
kelt . . .

Kodály hangosan nevetett, 
m ajd a m arkom ba nyom ta a 
nekem  szánt dolgokat és elbo
csátott utam ra.

A nekem  aján lo tt külön
nyom atba a következőket ír 
ta: „K ultú ránkért való /  harc 
kis és nem  /  jelentéktelen ré 
széhez / kérem  m inden m a
gyar /  közreműködését. /  Ko
dály Z. / Lakatos Istvánnak 
/ /  Bpest / 1955. nov. 22. /“

a
1972 telén a M agyar Zene

művészek Szövetsége vendége 
voltam  Budapesten, az ott 
ta rto tt nemzetközi Kodály- 
konferencián. Ez alkalom m al 
m egtiszteltek az akkoriban ké
szült Kodály Zoltán emlék
éremmel. A konferencia egyik 
rendezvényének szünetében 
Breuer János szerkesztő arra  
kért, hogy írjak  lap jának  ta 
nulm ányt Kodály Zoltán ro
m ániai vonatkozásairól. A kí
vánt írást elkészítettem . Meg 
is jelent nyom tatásban, két 
részben a budapesti M agyar 
Zenében, K odály m űvészeté
nek romániai útja  címmel.

LAKATOS ISTVÁN

Búcsú
Tamási
Gáspártól

Szomorú h ír érkezett Far 
kaslakáról. E ltem ették Tamási 
Gáspárt. A Vadon K öt, 
gyöngyvirág  írója ha lt meg 
egy joeszu, egészséges gondok 

gáazdalkodó em ber -  
lam ási Áron öccse. Kit 
vennyolc évet. net~
„ A m egfosztotta attól az 
oromtol, hogy kézbe vehesse 
egyeben könyvének az újabb 
bővíte tt kiadását. Azét a kön?.’ 
we t’ jy ? elyet m indezidáig ta-
v íin a  a" w f nd° r “ « W «196R ^« frappánsabban  az 1968 75. éveket átfogó Nan 
ló ja 138-139. o l d . l K . n S
ou« ° SS-Ze- a Vadon nőtt 
gyöngyvirág  faluábrázolását « 
Tam&n Áronéval. T a ° 
G áspár nyelvezetét a bátyjá- 

'■ az utóbbi ro v ásán  
van a helye, hogy T a

mási A ront m egvédJük^nem  
G áspár öccse, hanem  egy fél 
reértés ellenében), hiszen T a
mási szándékában sem  a  
székely fa lu t“ je len íte tte  meg 
a maga nyers valóságában 
nem  is valam elyik székelv
niJSü  K I  Á ? ek,ezett v isszaai- m. Uj, sa já t világot terem tett 
f  székely faluból, sajátos st 
^ s b a n  szólalt meg, amelyhez 
rn_I]d?ssze az alapot m erítette
sŜ l 3lr j t ÍZes-f°rdu ,atos^beszédéből. la m á s i G áspár nem 
volt hasonlítható Bátyjához 
m int ahogy a hétköznapok ve- 
rejtekes m unkájára hivatkoz
va nem  zárhatjuk  ki életünk
ből az ünnepnapokat.

Író t tem ettek Farkáslakán 
am ikor Tamási G áspárT estei 
visszaadták a szülőföldnek?

Élettörténeténelc első k iadó- 
f í l  ^ o v e t s é g i  d íjja l tüntet- 

- J ? h de Tamási G áspár nem 
szülééni ,S° ha írói Pózban tet- 
aWnek * ™egm aradt annak, 
előtt ° nyve meSjelenéseelőtt tud ta  es vallotta magát. 
Farkaslaki földm űves ember-
t’udottA nnak 3 faj tónak . aki tudo tt es szeretett gondolkod
ik * ^  .Cvs a vilá« sorsán, es goncio^tajt szavakba is 
l ^ ó n t e n i .  Gondolkodott 
eltűnődött a világ sorsán, még 
ha nem  is akarta  megváltoz
ta tn i azt. Tudomásul vettr- - 
világot. Nem valam iféle apa-! 
tikus beletörődés, nem  is hol
mi bárgyú lelkendezés szint- 
1 anu1’ term észetadta, é-
letbolcsesség-csiszolta okosság- 
gak elfogulatlanul. Innen fa- 
kf d s ‘1fusnak is a közvetlen
sége, kifejező ereje.
a Kfk ifSab?  ez az önéletírás a céltudatosságot fe lté te lez ; 
ro. m unkánál -  ugyanakkor 

több is énnél. Több, m ert egy 
f 1 T ?  nePcs°P °rt é le tm ódjá
ba, életszem léletébe, gondolat- 
es erzelem világába nyú jt köz
vetlen bepillantást: a népköl
tészetnél is közvetlenebbet O- 
iyant, am ilyent talán minden 

r)s, gondolkodó székel v 
gazdaem ber nyú jthato tt volna
— vagy nyújthatna, ha időt 
energiát szánna élettörténete 
megírásához. Ezért volt és 
m arad esem ény szám unkra 
‘ Tamási G áspár könyve.

Egy angol könyvtárosnő — 
busán H eargraves — akinek 
se.- i íjafia  se volt magyar, 
aki (hobbyból? valam iféle 
személyes rokonszenvból?) 
m egtanulta kegyetlenül nehéz 
anyanyelvűnket és Tamasi \-  
ron csodálójává vált — a 

adón nőtt gyöngyvirág  elol
vasása után  csaknem évente 
ellátogatott Tamási G áspár
hoz: m egragadta az öreg föld- 
m uves em ber életbölcsessége, 
elfogultságtól mentes közvet- 
lensege. G áspár Bácsi ugyanis
— nem  tudván kim ondani lá
togatója nevét — egyszerűen
Í”  TZSlk t3' éS agy fosadta évről evre, m intha csak in
nen a szomszéd faluból, leg- 
fennebb a K alandán túlról 
< r ezett volna, és sohasem 
m ulasztotta el megkérdezni, 
hogy szolgál a kedves egész
sége, m iként élhetnek az ott- 

oniak. Nos, Zsuzsika (aki 
olyan büszke G áspár Bácsi 
m agyarította nevére, m int egv 
főnemesi címre) — és Tamási 
G áspár többi barátja-látoga- 
toja im m ár csak a farkaslaki 
temetőben találkozhat — a 
sírjával. De bizonnyal ta lá l
kozik m ajd a  tekintetével, 
ba Ia"i. véH okos, term észet- 
ad ta  bölcsességet árasztó sza
vait, valahányszor szóba áll 
H argitán innen vagy túl, 
Gyergyó vidékén, a Kászo- 
nokban, Háromszéken egy-eg' 
okos, eleven szellemű — és 
fourakat megszégyenítő mo
dorú földm űves em berrel.

FODOR SÁNDOR
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