
Magam, a Népzenei Osztály vezetőjeként 1995-től szorgalmaztam a Néprajzi Múzeum fonográf-
hengereinek digitalizálását, amit munkatársaimmal az évtized végére be is fejeztünk. Ekkor fogtunk 
hozzá a Pátria-lemezek digitalizáltatásához, amire a Fonó Budai Zeneház pályázata adott lehetőséget, 
így jelenhetett meg a teljes Pátria-sorozat népzenei anyaga 2001-ben CD-ROM-on Sebő Ferenc szer-
kesztésében. Ennek legújabb kiadására 2010-ben került sor a Hagyományok Házában az EGT és a Nor-
vég Finanszírozási Mechanizmusok támogatása jóvoltából, ezúttal két kötetben, nyomtatott formában 
és CD-ROM-on egyaránt, kiegészítve a népmesefelvételekkel is.12 A Pátria-felvételek történetének rö-
vid áttekintésére szánt keret nem ad lehetőséget e tekintélyes mennyiségű és kivételes jelentőségű gyűj-
temény tartalmi értékelése. Ez egy későbbi feladat, amely egyelőre várat magára. 

Pávai István 

„Úgy szerettem a muzsikálást, 
hogy a világon semmit annál jobban" 
Antal Zolti, a vak gyimesi muzsikus 
G y i m e s a Széke ly fo ld m ú z e u m a 

A Kárpátok karéjának keleti részén, az egykori Csíkvármegye határán, a Kárpátok vízválasztóján 
túl, az 1050 m magas Fügéstető alatt eredő Tatros folyó több mint 30 km hosszú völgyében, s a belé-
ereszkedő patatok mentén elhelyezkedő falvakból rendeződik a Gyimes völgyének három községe: 
Gyimesfelsőlok, Gyimesközéplok és Gyimesbükk. Ez a táj a gyimesi csángó népcsoport otthona. 

A Kárpát-medence egyik legfiatalabb népcsoportjának létrejötte a XVIII. század derekán kezdődött, 
s a XX. századra fejeződött be. A Kárpátok járhatatlan erdősége borította ezt a vidéket, ahol évszázad-
okon át még a közlekedés sem volt biztonságos. A XV. századtól török fennhatóság alatt lévő Moldvá-
ból időnként a Gyimesi szoroson át törtek Erdélyre a török szolgálatban álló tatár segédcsapatok. Ezek-
ről a Mezőséget és a Székelyföldet számtalanszor feldúló tatárokról kapta a Gyimesi völgyet kivájó 
Tatros - Tatáros - folyó a nevét. 

A gyimesi csángó népcsoport elnevezése - a hétfalusi és a moldvai csángókhoz hasonlóan - arra 
utal, hogy kiszakadtak, vagyis elcsángáltak a szabad és kiváltságos székely közösségből. A hétfalusi 
csángók közjogilag, amikor Ulászló király elzálogosította őket a brassói szászoknak; a moldvaiak és a 
gyimesiek pedig földrajzilag, amikor különböző külső és belső körülmények miatt, önként vagy kény-
szerűségből, telepítve vagy települve elhagyták eredeti lakóhelyüket, a Székelyföldet, s a Kárpátok ge-
rincétől keletre eső területre telepedtek, később már inkább bujdostak. 

A Gyimes völgyébe költözést a törökök Kárpát-medencéből való kiszorítását lezáró, 1699. évi, kar-
lócai békekötés tette lehetővé, mert ezt követően vált biztonságosabbá a Gyimesi-szoros. A gyimesi 
csángó népcsoport elsősorban - közvetve vagy közvetlenül - a felcsíki székely falvakból került ki, hi-
szen ez a terület a felcsíki közbirtokosság tulajdonában volt. A betelepülés két irányból történt. A Szé-
kelyföldről különböző okok miatt már korábban Moldvába költözöttek (belháborúk vesztesei, a törvény 
paragrafusaival szembekerülők, éhínségek elől bujdosók, a madéfalvi mészárlás menekültjei) közül 
jónéhányan igyekeztek közelebb húzódni egykori szülőföldjükhöz. Mások éppen a székely kiváltságok 
elvesztése és a csíki falvak túlnépesedése miatt keresték boldogulásukat a gyimesi patakok mentén. Is-
tenverte, sorsüldözött, ugyanakkor elszánt és tettrekész székely emberek láttak a gyimesi rengeteg irtá-
sához; néhány patakjába pedig Moldvából hasonló okokból felhúzódott románok települtek. 

Gyimes lakott részei 650-850 méter magasan helyezkednek el, ilymódon ők a legmagasabb tenger-
szint fölött élő magyar népcsoport. Vízválasztón túli helyzetük, településszerkezetük szétszórtsága, a 
magyar nyelv- és politikai határon való elhelyezkedésük, elzárt faluközösségeik révén életmódjuk 
rendkívül hagyományőrző, mind az anyagi kultúra (havasi gazdálkodás, kaláka, természetismeret, épít-
kezés), mind pedig a szellemi műveltség (népviselet, díszítőművészet, zenei- és táncélet, együtthálás, 
virrasztás) formájában. A gyimesi muzsika például még hangszerei tekintetében is rokon a felcsíkiéval. 
Amiképpen a Székelyföld zenei anyagának az ugyancsak elzárt Felcsík őrizte meg a legrégiesebb réte-

12 Patria. Magyar néprajzi felvételek 1937-1942. A felvételek története és a kiadás dokumentumai. Szerkesztette: 
Sebő Ferenc. Melléklet: CD a népmesei felvételekkel. Bp., 2010; Patria. Magyar népzenei felvételek 
1936-1963. A teljes gyűjtemény dokumentációja és a lemezkísérő mellékletek hasonmásai. Szerkesztette: 
Sebő Ferenc. Melléklet: DVD-ROM a teljes gyűjteményről. Bp., 2010. 
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geit, ugyanúgy a még nagyobb elszigeteltségben elő Gyimes völgyében élő csángóknál találhatjuk meg 
a néhány évszázada Felcsíkból hozott zenei kultúra legarchaikusabb tárgyi és technikai elemeit. Nem 
túloz tehát Kósa László, amikor a Székelyföld néprajzi múzeumának nevezi Gyimest.1 

A gyimesi településekre jel lemző nagyfokú szétszórtságot a nyári hónapokban még fokozta a havasi 
gazdálkodással együtt járó kalibázás jelensége. Ennek lényege, hogy a hó eltakarodása és a füvek meg-
indulása után - úgy május elején - a hagyományos életformájú és gazdálkodó csángó család nagyobb 
része állatállományának zömével felköltözik a falu állandóan lakott részétől távol, nem egyszer 10-30 
km-re eső havasban lévő egyszerű nyári szállására. Itt a falubeli lakóházához képest igen kezdetleges, 
de célszerű körülmények között őrzi, legelteti és feji teheneit, készíti a sajtot, aminek savójával eteti a 
ház körül legelésző disznókat, gyűjti a gombát, szedi az áfonyát és a málnát. Szénát készít, aminek egy 
részét szekérrel vagy majd szánon lehordja télire a faluba, esetleg föleteti ott a kalibánál. A fejlett hava-
si gazdálkodásban a különböző birtokrészek kiegészítik egymást: amikor a nyárolón elfogyott a legelő 
és a széna, akkor az őszelőre hajtják a jószágot, s amikor ott is föletettek mindent, a telelőre mennek. A 
család faluban maradt és a kalibában élő része között élénk forgalom bonyolódik, az állatok őrzése so-
rán a családtagok váltják egymást, élelmet, fehérneműt, sót hoznak és visznek. A társadalmi kapcsola-
tok sem szüneteltek, különösen a fiatalok jártak-keltek sűrűn, rendezve és kihasználva a különböző cso-
portos találkozási alkalmakat, a kalákákat, a fonókat és a bálokat. 

A z e n e és a tánc t á r s a d a l m i j e l en tősége 

Ezeknek a társas összejöveteleknek fontos szerepük volt a párválasztásban, a szerelmi életben, hi-
szen itt a fiatalok ritkábban találkozhattak egymással, mint a zártabb településeken élők. A munkavég-
zés mellett ezek a szempontok is érvényesültek a sokféle, kalákának nevezett társasmunka összehívása-
kor: volt gyanyéhordó, pityókaszedő, fonó, fahordó, tiloló, kaszáló, házépítő, tapasztó, szénagyűjtő és 
az ég tudja hányféle kaláka. Voltak aztán még különböző lopókalákák, mint pityóka-, kender-, gyapjú-, 
boronalopó kaláka. Ezeket azok szervezték, akiknek nem termett pityókájuk, kenderük, nem volt gyap-
jújuk, s ilyenkor a zenészeket a meghirdetett terményben fizették, amit a legények sokszor úgy „loptak" 
el - rendszerint a szülők tudtával - hazulról. 

De nemcsak a közös munka volt alkalom a fiatalok találkozására, az összejöveteleket rendszerint ka-
lákatáncok követték. Emellett voltak az úgynevezett kalibás táncok, amikor egy-egy havason nyároló 
családnál alkalmilag gyűltek össze a táncolni vágyó fiatalok. Gyakoriak voltak a fogadott táncok, amit 
a faluban szerveztek különösen farsangban, de akárhányszor ősszel is. Itt a házasemberek nemigen tán-
coltak, hanem valamelyik rokonnál, ismerősnél vendégeskednek, ahogy ott mondják: megyéznek. Ha-
nem a fiatalság az egész völgyből összesereglett, még a vénasszonyok is be-bekukkantanak, mert -
mint Tankó Gyula gyimesi tanár írja - „téma kell a pletykához". Osztják, szorozzák a fiatalokat: ki 
hogy van felöltözve, ki kivel és hogyan táncol. „Kata te, nézd, mekkora csúf fekete legény, aki Annám-
mal táncol! Vajon kié lehet? - Az az enyim, Borbár! - Jaj, mekkora ügyes, szép, magos legény!"2 Bőven 
volt tehát a táncolásra alkalom Gyimesben, hiszen a házasemberek bálja, a szer bál, aztán a regruta bál. 
a tűzoltó bál, szüreti bál s a cigány bál mellett még ott voltak a lakodalmak, az évzárók, s a keresztelők, 
ahol a komák rendszerint zenészt fogadtak, s jól megtáncoltatták egymást. 

Hogy aztán mit táncoltak ezen a töméntelen táncalkalomkor, az külön dolgozat témája lenne. Kallós 
Zoltán és Martin György A gyimesi csángók táncélete és táncai című tanulmányukban3 nem kevesebb, 
mint harmincöt táncalkalomról és harmincféle táncról szólnak. Ezeket az 1960-as években még minden 
átlagos gyimesi lakos ismerte. A táncciklus, vagy táncrend mindig sebes csárdással kezdődik, ez után 
egy lassú és egy sebes magyarost járnak. Rövid szünet után ismét sebes csárdás, majd a németes, a 
porka és az aprók következik. Ez után lassú- és sebes-magyaros, majd a kettős jártatója és sírülője. Ha 
kérik, utána még kerekest, vagy hosszúhavasit is húznak.4 Ennyiféle tánchoz természetesen igen gazdag 
hangszeres zenei anyag tartozik, ez még többféle, mint a tánc. Manapság ugyan beszűkültek a táncal-
kalmak, s a hagyományost mindinkább kiszorítja a diszkó. Pedig az 1960-as években még csupán elvét-
ve játszottak Gyimesben modern táncokhoz való zenét, csak ha „idegen" vendégek kérték. Ma már a 
hagyományos táncalkalmakkor is keverednek a gyimesi táncok a modernekkel. 

1 Kósa László: A gyimesi csángók hagyományos élete. In.: Kallós Zoltán - Martin György: Tegnap a Gyimesben 
jártam... című könyvének bevezetője. Bp., 1989. 15. 

2 Tankó Gyula: Gyimesi szokásvilág. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó. Székelyudvarhely 1996. 19. 
3 Kallós Zoltán - Martin György: A gyimesi csángók táncélete és táncai. Tánctudományi tanulmányok 

1969-1970.; valamint az ebből készült azonos című utánnyomott kiadvány. D'sign Kereskedelmi és Szolgálta-
tó Kft. Szentendre, 2005. 

4 Kallós - Martin i. m. 17. 
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Finánc Zolti, a vak muzsikus 
Azért foglalkoztam egy kicsit részletesebben a gyimesi táncélettel, hogy érzékelhessük, milyen ha-

talmas és sokrétű tudásanyagra volt szükségük azoknak a muzsikusoknak, akik a talp alá valót húzták a 
gyimesi táncosoknak. S a gyimesi zenészek nem is csak a táncosoknak húzták, hanem játszottak keser-
veseket, táncnótákat, mulatódalokat, lakodalmasokat, csúfolókat, és bizony egyre inkább új stílusú, sőt 
műdalokat is. 

Gyimesben a hagyományos zenét - ahogy ott mondják: a muzsikát - két hangszer szolgáltatja: a he-
gedű és a gardony. A hegedű az hegedű, de az ütőgardony sajátságos, ilyet ma már csak Gyimesben 
használnak. Első ránézésre olyan, mint a gordonka, de nem négy húrja van, hanem kettő, s nem húz-
zák-vonják, hanem ütik, olykor pengetik. Hangzását tekintve a dobhoz hasonló, s dallamot játszó hege-
dű mellett a zene ritmusát szolgáltatja. A gyimesi hegedűs hagyományosan mindig férfi (csak újabban 
akad néhány fehérnép), a gardonyos pedig mindig nő, rendszerint a muzsikás felesége, ritkábban nő-
testvére. 

A gyimesi muzsikusok szinte kivétel nélkül cigányok, és mint a városban a kávéházi muzsikusok, 
úgy Gyimesben is előkelő helyet foglalnak el az anyagi és a társadalmi megbecsülés tekintetében. De 
talán helyesebb, ha úgy mondom, a kiváló muzsikusok úgyszólván mind cigányok közül kerültek ki, ők 
voltak az úgynevezett legelsőzenészek - a Pulikák, a Halmágyiak, a Zerkulák - , őket fogadták meg a fo-
gadott táncokra, de már a kalibástáncok vagy a különböző lopókalákák alkalmain csángó zenészek is 
muzsikáltak. Mindezek előrebocsátásával azt hiszem, kellőképpen érzékelhetjük és értékelhetjük, ha 
azt mondom, hogy Antal Zoltán, a legendás hírű Finánc Erzsinek, Kallós Zoltán egykori gyimesi szál-
lásadójának és egyik fő adatközlőjének fia, a legjobbnak ismert csángó muzsikus. Egyesek szerint 
majdnem olyan jól, mások szerint éppen olyan jól, ő maga szerint pedig jobban muzsikált, mint a leg-
jobb cigányprímások. Művészi és emberi teljesítményének összességét tekintve azonban föltétlenül An-
tal Zolti nyújtotta a legtöbbet, hiszen már kicsi gyermek korában elvesztette a szeme világát, vakon ta-
nult meg muzsikálni, s csángó emberként gazdálkodva, vakon lett Gyimes egyik legjobb prímása. 

Antal Zoltán, helybeli nevén Vak vagy Finánc Zolti, 1936. október 24-én született Gyimesközép-
lokon. Családja gazdagnak számított a Tatros völgyében, különösen nagyapja volt minden tekintetben 
kiváló gazda, a józan paraszti ésszel élő ember mintaképe. A kisfiúról hamar kiderült, hogy gyengén-
látó, s nagyapja, akinek volt rá anyagi tehetsége, az akkori úgynevezett kicsi magyar világban, 
1944-ben Budapestre vitte egy rangos szemorvoshoz. Erről az eseményről ő maga a következőket 
mondta: ,JVégy esztendősön vesztettem el a szemem világát. Budapesten operáltak, mert nagyon rövid-
látó voltam. Nagyapám elvitt ki Budapestre, s ott mondta egy professzor: - Na, Isten segítségével én 
adom vissza a szemed világát. S mikor megműtött, egyiket az egyik hónapban, másikat a másikban, tisz-
ta vakon maradtam." 

A hagyományos gyimesi paraszti világban egy megvakult gyermekre nagyon nehéz sors várt. Életé-
nek legvalószínűbb lehetőségeként az anyagi és erkölcsi tekintetben egyaránt mindenkinek kiszolgálta-

tott, kegyelemkenyéren élő, képletes vagy valósá-
gos kolduslét kínálkozott. S bár szerető és tehetős 
nagyapja mellett nem kellett félnie az út szélére 
kerüléstől, a gyermek Vak Zolti előtt álló lehetősé-
gek igen korlátozottnak tűnhettek. Nem tudjuk, 
hogy Zolti szeme világának korai elvesztése mi-
lyen mértékben befolyásolta zenei képességének 
felszínre kerülését, majd kibontakozását, de isme-
retes, hogy a világtalan embereknek az elvesztett 
vizuális érzékelés helyett más érzékszerveik aktí-
vabbá, kifinomultabbá válnak, mintegy átveszik a 
kiesett szerepét, s talán működésbe lép az a bizo-
nyos „hetedik érzék" is, a megérzés. Őt mindezek 
mellett a gondviselés is segítette: gyakorlatias ész-
járású nagyszülei felismerték a gyermek különle-
ges zenei képességeit, nagyapja hegedűt vásárolt 
számára és Pulika György kiváló cigányprímás 
személyében tanítót, „zenetanárt" is fogadott mel-
léje. 

Zolti, vaksága ellenére, csodálatos gyorsan ta-
nulta a mesterséget. 1945 tavaszán, tehát 9 eszten-
dős korában kezdte elsajátítani a muzsikálást, há-A fiatal Antal Zolti és édesanyja, Finánc Erzsi 
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rom hónapig tanította őt Pulika János, akkor elvitték katonának, s attól fogva mondhatjuk autodidakta 
módon tanult. Szeme helyett a fülét használta, meg az emlékezőtehetségét. Nagyapja persze gavalléro-
san megfizette Pulikának a tandíjat, „annak malacot, s annak bárányt, annak borjúhúst... mind az ilye-
nek kellettek neki, s nekünk akkor marhánk volt elég." Süldő legényként még keresztelte is Pulika János 
egyik gyermekét, eredetileg nagyapját hívták volt keresztapának, de az jó érzékkel rá testálta a tisztsé-
get, hiszen a cigány muzsikusnak rangot jelentett a csángómagyar keresztszülő, ő pedig szorosabb, bi-
zalmasabb kapcsolatba került mesterével. Csak hát ebbe a barátságba beleszólt a román katonai szolgá-
lat, hiszen Gyimeshez akkor, 1945-ben, ismét hozzácsatolták Romániát. így Vak Zolti tanító nélkül ma-
radt, miként visszaemlékezett: „Mentem ide is, mentem oda is, egyik cigánytól a másikig, egyik es mu-
zsikált, a másik es, egyiktől megtanultam ezt a nótát, a másiktól azt a nótát, s úgy belejöttem, hogy tizen-
két esztendősen már lakodalmat muzsikáltam Görbepatakán." 

lakodalmat muzsikáltam"\ Ez az önérzetes kijelentés azt jelenti, hogy a 12 esztendős, világtalan 
gyermek a maga esze után mindent megtanult, amire szüksége volt egy gyimesi hegedűsnek miként 
hangolja fel a zeneszerszámot, miként használja a bal kezét, hogyan fogja le a húrokat, mindent. Megta-
nulta a lakodalom táncainak teljes repertoárját, mégpedig nem amatőr szinten, hiszen ezért keményen 
fizettek a megrendelők. Ezt nevezik a zeneirodalomban csodagyereknek. De míg egy „csodagyerek" 
Mozartnak, vagy a kis Lisztnek annakidején legföljebb egy-két órán át kellett koncerteznie, Vak 
Zoltinak egy-egy lakodalomban az akkori szokás szerint vasárnap déltől hétfő estig helyt kellett állnia. 

És Vak Zolti, a kilencesztendős gyimesi csodagyerek muzsikált. Nagyapjának köszönhette, hogy ki-
tanulhatta ezt a mesterséget, s ő jó tanítványnak bizonyult. Megvolt hozzá az esze, a keze és megvolt a 
szíve is. Sokszor beszélgettem vele arról, ha nem veszti el szeme világát, vajon muzsikálásra adta vol-
na-e a fejét? Azt mondja nem. S akkor nagyapja sem gondolt volna erre a lehetőségre. Bár, ki tudja...? 
De most azt mondja, mikor a háza előtti padon üldögélünk: ,^4ztán én úgy bévéstem a muzsikát..., 
annyit muzsikáltam... ugye világtalan lettem, s a muzsikásoknak akkor olyan bért fizettek, hogy annak 
száma nem volt. Elmentem ősszel egy lakodalomba, s annyi pénzt muzsikáltam, hogy csak bőcsködtem a 
pénzvei. Többet kerestem, mint kaszálással, én azzal nem is foglalkoztam, annyi volt a kaszásom, mint a 
mocsok. Megfizettem nekik. De engem nem kellett rábeszélni, hogy muzsikus legyek. Úgy szerettem a 
muzsikálást, hogy a világon semmit annál jobban." 

Mégsem bízta el magát különösebben. Ismerte korlátait és képességeit, s ezeket ki is használta. Sok-
szor olcsóbban elvállalt egy-egy lakodalmat, egy-egy bált, mint a cigányok, amiért olykor nehezteltek 
rá a kollégák, de ebből sohasem lett harag. Óriási előnye volt a cigány muzsikusokkal szemben, hogy ő 
nemcsak muzsikált, hanem gazdálkodott is. Mégpedig pontosan úgy, sőt jobban, mint akármelyik 
gyimesi gazda. Hét közben kalibázott, lehordta a fát, a szénát, még szántott is. Mindezekről így beszélt: 
,£n annyit dolgoztam mikor fiatal voltam, hogy egy szemes ember nem dolgozott annyit. Mentem szé-
náért az erdőbe, fáért, mindent megcsináltam. Itthon is, senki sem vágott nekem fát, egyedül fűrészel-
tem. 

A jiamval, aki meghalt, elmentem egyszer Bodorvészbe, hoztunk egy nagy terű ját akkor este. O el-
ment munkába, s én nem jöttem bé addig, míg azt a terű fát fel nem fűrészeltem, hogy ha reggel jönnek 
az erdészek, ne kapják az udvaron. Máskor 22-23 terű szénát hazahoztam egy nyáron. Tehenekkel vol-
tam, s azok oda mentek, ahová kellett, mint az órakerek. Úgy meg voltak tanítva. Olyat vágtam rá, ha 
nem úgy csinálta, ahogy kellett, hogy a nyavalya kitörte. Megtanítottam, ne féljen. Befogtam, s mentünk 
szántani. Az ekét megfogtam, de az a tehén oda kellett lépjék, ahová kellett. Ha nem úgy lépett, úgy 
meghettyegtettem, megvertem, mint a zsákot. 

Mindig éreztem, hogy merre kell mennem. Este 11 órakor indultam el a kalibától, s 1 órakor idehaza 
voltam. Béjöttem Sötétpatakára, felültem a szekér tetejére, s hazajöttem... Itt a szomszédok cigányem-
berek voltak, de jó szomszédok, Beregánnak hítták, azt mondta: kicsi Zolti, mikor jössz, csak szólj, s me-
gyünk üríteni. Hárman, négyen ürítettük le, s azután indultam vissza. Nagyanyám mondta: Zolti feküdj 
le egy csöppet... De én hogy feküdnék!? Három órára visszaértem, nagyapám azt mondja: egy kicsit 
bújj le! Lebújtam egy félórát, akkor felszöktem. Fejtünk az öregvei, a jármosokat fogtam bé, s mentünk. 
Rakodtunk meg, beleállottam az útba, a kerekeket megköttem, állottam a tehenek elejibe, s csá... az 
öreg ment vissza. Olyan szépen bejöttem, semmi baj nem volt. Egyszer se dőtettem fel. 

A szénával egy nap tértem kettőt, más nap hármat. Egyszer jövök bé, s egy szekér ott volt bédőlve az 
út mellett. Cakó Péter volt. Káromkodott - nem tudom hányféle istent szidott, mondja a másiknak: -
Nézzed Zolti tiszta világtalan, s úgy elmén, fel nem döteti, s neked szemed van, s nekem es, s feldőtessük. 
Szégyelljük magunkat! - Mikor beértem az útba, megállottam, a kerekeket kiódtam, felmásztam a szekér 
tetejire, s csá Juci, hiide Citros. Úgy hazajöttek, semmi baj nem volt. A kapuban megállottak. Leugrot-
tam a kaput kinyitottam, Virág Péteréket szólítottam, hogy 

- Péter bá, fel kéne kelni, szekér szénát hoztam... 
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- Megyünk Zoltikám, megyünk... 
Leraktuk, azt mondják: 
- Zolti, most ne indulj vissza, majd ha megvirrad visszamész... 
- Nem - mondom -, addigra vissza kell menni... 
Mire megvirradott, visszaértem, rakodtunk meg, s így, amíg haza nem fogyott a szénám. Úgy 

megtötöttem a csűrt, olyan teli volt, hogy több egy szikra se fért bele. " 
Zolti tehát gazdálkodott és örömét lelte benne, hogy vak létére mennyi munkát el tud végezni. Neki 

ugyanis mindegy volt, hogy nappal hozza le a szénát a kalibától, vagy éjszaka, hiszen nappal sem látott. 
Fizikailag bírta, s így még javára is vált a fogyatékossága. A kaszáláson kívül a havasi gazdálkodás 
szinte minden munkafolyamatát sikerült elsajátítania, s ezzel a teljesítményével kivívta a közösség elis-
merését. „En az öregeknek rengeteget dolgoztam...- emlékezett - annyit dolgoztam, hogy szemes em-
ber nem állhat elém, aki annyit dolgozott, mint én" 

A rendkívül i ö r ö m f o r r á s 

De foglalkozott egyébbel is, zenei képességét máshol is kamatoztatta. Erről így mesé l t : ,Minden va-
sárnapra munkám volt. Hét közben mentem a kalibához, hordtam a fát, a szénát, vasárnap mentem la-
kodalomba. Úgy jött be a pénz, mint a huzat... Máskor mentem a paphoz, 49-ben, 50-ben s máskor is, 
sokat kántorizáltam. Játszottam az orgonán is, s ha valami baj volt, a pap örökké engem hívott, s jól 
megfizette. Jöttek a jó énekesek Csura János, Tábor Pista János, Molnár Péter Busulán, Zsiga Emre... 
Ok voltak a föénekesek a templomban. Engem odaültettek az orgonához... jól segítettek, erőst jól. De 
nekem kellett vinnem a dallamot, aztán latinul is tudni kellett az énekeket, s én megtanultam. Mindent 
megcsináltam, nem féltem, hogy olyan helyre tesznek, aminek nem tudok megfelelni." 

A híres Finánc Erzsi vak fia, Zolti szerette tehát a munkát, szerette a muzsikát, és szerette - a pénzt. 
Minden beszélgetésünkben elhangzott a büszke kijelentés arról, hogyan „dőlt a pénz", milyen ,jokat 
keresett". Mégis, minden bizonnyal, a muzsikálást szerette legjobban. Ahogy egy róla szóló dolgozat 
szerzője, Biczó Gábor „kulturális antropológus" megfogalmazta: „A külső motiváció hatására elkez-
dett, és a megélhetés biztos forrásának tekintett zenészkarrier ( . . . ) nem egyszerűen munkát, hanem 
rendkívüli örömforrást is jelentett Zoltinak."5 Mikor azt kérdeztem tőle: ha nem muzsikál, szokott-e 
magában dúdolgatni, azt válaszolta: „Örökké igen. Mikor mentem a kalibához, magamban énekelget-
tem. Mentem ki a hegybe, sötétbe, akkor is énekelgettem. Azt mondja egyszer a Busulán leánya, az 
Annamári: - Zolti, a rossznyavaja törjön ki, csak este ne menny ott ki, hátra. Meghallom, hogy énekelsz, 
s úgy kell sírjak, hogy vége az életemnek." 

Volt Zoltinak még egy különleges képessége, hallás után megismerte, hogy ki táncol előtte, ki ro-
pogtat. Amikor az 1960-as években Martin György - Andrásfalvy Bertalannal és Pesovár Ferenccel -
filmfelvételeket készített a gyimesi táncokról, Vak Zolti muzsikált nekik. Ok azonban nem ismerték a 
táncosokat, minden alkalommal meg kellett kérdezniük tőle, ki táncol? Zolti bemondta a nevüket, pusz-
tán a helyi tánc egyik látványos eleme, a ropogtatás meghallott sajátosságáról, amit a kifinomult füle fel 
tudott ismerni. Hogyan? - kérdeztem tőle. S a válasz: „Akárki ropogtatott én tudtam, hogy ki ropogtat. 
Hiszen sokat hallottam, jaj de mennyit. S ha új legény jött, akkor megkérdeztem, ez kicsoda? Megmond-
ták, s akkor én meghallottam, s már tudtam. Mert mindenki ropogtatásának más a ritmusa. Akiket én ta-
nítottam meg ropogtatni, azokat ma is megmondom, mikor azok ropogtatnak. Van egy unokaöcsém, 
Gazda Béluka, aztán a felségem fia, Andris, azokat én tanítottam. S akárhol ropogtattak, megmondtam, 
hogy ők azok. Mert azoknak olyat kellett ropogtatni, hogy helytálljanak. Mert ha nem, akkor ne fogjon 
neki! Megtanulták ezek a gyerekek jól. En már később tanultam, de én olyat ropogtattam mikor fiatal 
voltam, hogy csak néztek a cigányok. Azt mondja a Zerkula, hej, az anyád istenit, ezt hol tanultad? -
Mondom: én saját magamtól. Jani!" 

Mint oly sok népművészünknek, Antal Zoltán számára is óriási élményt jelentett, hogy 1960-ban 
muzsikálhatott és énekelt Kodály Zoltánnak. S jellemző Kodályra, hogy az akkor 24 esztendős Zolti 
emlékei szerint, azt mondta volt neki: ,jokat jártam a világon mindenütt, a világon keresztül át Ameri-
káig, mindenütt, s még én sem tudom merrefelé, de ilyen szép éneket, soha senkitől nem hallottam." Hol 
énekelt Kodálynak? - kérdeztem. Budapesten, az Akadémián, I960, április 22-től 28-ig, Sárosi Bálint-
tal minden nap elmentünk hozzá az anyámmal. 28-án mondtam neki - Na főnök úr, mi elmegyünk. - All-

jon csak meg- azt mondja, belépett egy oldalszobába, kihozott egy borítékot, s azt mondja: - Ezt tegye 
el, s ha hazamennek Sárosiékhoz, bontsa fel. Hatezer forint volt benne... Akkor az nagy pénz volt. Annyi 
mindent vásároltam volt, hogy ki se tudom mondani, s még egy csomó pénzt hazahoztam. Aztán 87-ig 

5 Biczó Gábor. Gondolatok egy vak gyimesi muzsikusról. In.: Változó társadalom. Kriza Könyvek 1. Szerk.: 
Borbély Éva - Czégényi Dóra. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 1999. 171. 

6 8 



nem engedtek ki. Anyámat még egyszer kiengedték, de engem nem. Mert akkor észrevették ezek is, hogy 
tudok valamit." 

Igen, Antal Zoltán, a vak muzsikus „tudott valamit", s tud még ma is, mert bár két bottal jár, muzsi-
kálása sem a régi, emlékezőképessége most is kiváló. Hogy mi mindent tudott, arra példa, hogy ismerte 
a környezetében mindenkinek a keservesét. Keservesnek mondják - írja Kallós Zoltán - a „régi 
parlando dalokat, melyek szövegeikben bánatot, bujdosást, szerelmet, katonasorsot énekelnek meg."6 A 
XIX. század elején Erdélyben még virágzott, de manapság már csak Csíkban, elsősorban a 
Gyimesekben éneklik. „Keservese minden csángónak van - írja Kósa László. A szöveget egyénien ala-
kítják, mindenki saját sorsához igazítja. A dallamok, adottak, azokból a legkedvesebbnek hangzót vá-
lasztják ki. így lesz a keserves mindenkinek a sajátja. Számon tartják az ismerősök, hogy az az övé, 
másnak nem illik énekelnie."7 

Vak Zolti mindegyikét tudta. így beszélt róla: „Ott volt Zerkida János, Pulika János, Pulika Mihály, 
ezek ugye zenészek voltak, azoknak mind keservesük volt, mindegyiket tudtam... Vót nagyapámnak, Fi-
nánc Emrének, vót a szomszédoknak, túlsó szomszédnak: Ferenc Emrecskének, keresztapámnak, Zsizsi 
Jánosnak... Kiültem ide a lépcsőre, s elkezdtem egy keservest... keresztapám eléjött: - Hej Zoltika ...ez 
a nagyapámé vót, vagy az édesapámé vót. Mind olyan meghatók vótak, tuggya-e? A keserveseket asszo-
nyok és emberek is énekelték. Az asszonyoknak is volt keservesük. Anyám is olyan szépen tudott énekel-
ni." 

Andrásfalvy Bertalannak megható élménye van a gyimesi keservesekről, közelebbről a vak Antal 
Zoltiéról. Nemrég erről beszélgettem vele, s így emlékezett: „Gyimesben az a szokás, ha halott van, 
muzsikásokat is hívnak, s azok éjjel játszanak a halott mellett, virrasztásképpen, de nem énekelnek. A 
muzsikás játssza a keserveseket, de nem énekelnek. Ezt megrendeztük Antal Zolival, mintha a halott 
mellett lennének, de énekeltek is, s kértük mondja meg, kinek a keservesét játssza? O bemondta, hogy ez 
ennek és ennek a keservese, játszotta, s aztán énekelte. Gyönyörű volt. Egyszer megint játszik, de nem 
szól semmit, nem énekelt. Akkor odahajolt egy fiatalember, s a fülembe súgta: most a saját keservesét 
játssza! S ez így szólt: 

Par l ando J • 9 6 

f r r i r ii i r r i 
I Fél - sü - t o l l a n a p su • g i • ra 

j j ^ M u j r f i i 
Min - den em - b é r ab - la - ki • ba . 

J a j , I s - t e - n e m , mi az o - ka . 

Bánat, bánat, csukros bánat, 
Mé raktál szüvemre várat? 
Várat raktál s mégnyugudtál, 
S hót ig a nagy búba hattá!." 

így vált a zene Antal Zolti, a vak gyimesi muzsikus számára olyan transzcendens közeggé, amiben 
megtalálta élete értelmét, ahol otthonosan érezte magát, amivel tökéletesen ki tudta fejezni örömét és 
bánatát. 

Halász Péter 

6 Kallós Zoltán-. Gyimesvölgyi keservesek. Néprajzi Közlemények. 1960. 3. sz. 
7 Kósa i. m. 14. 
* Kallós Zoltán Mariin György: Tegnap a Gyimesben jártam... Bp.. 1989. 145. 
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