
IGNÁCZ RÓZSA:

AHOL GYERMEK VOLTAM:,
KOVASZNA

Húsz évi távollét után, egy röpke nyári látogatásen ismertem
föl sziilőfalum igazi arcát. Ez az arc mindig bennem élt; be
levésődött gyermekéveimbe, irányt szabott életemnek, de
csak azóta tudatosodott, mióta egyre távolodón, kívülről né
zem a falut s benne magamat ...

Kovászna háromszékmegyei határfalu. Városias. Emele
tes ház, járda, villany akad benne. Pokolsáráról, borvízkút
jairól s rengeteg erdeiről nevezetes. Számos a gőzfűrésze, de
vannak Erdélyben nála dúsabb fatermőhelyek; kézíszövésű

gyapjúszövetei majdnem homespuneök, ízletes, füstölt sajtjai
majdnem svájci remekek; Kovászna lüktető, szüntelen fejlő

dése majdnem egy Viktória korabeli angol gyarmaté .. , A
székelység legpolgárosultabb elemének, a háromszéki refor
mátusaágnak egyik főgócpontja. Külső és belső jellegét két
szó jelzi bennem egy ideje. Milyen is Kovászna? kérdezem
magamtól s azonnal ráfelelem: fortyogó és a szó jobbik ér
telmében törtető.

A fortyogó illik talajára és székelyeire is. Rozsdavörös
Kovásznán a patak vize; a laposan csepergő patak kellős kö
zepén, ormótlan szikladarabok között borvíz bugyborékol;
reumagyógyító iszapvulkán repeszti meg a piac közepét;
nem hányja a sziklát, csak forgatja, rotyogtatja a köveket, a
gazdaporták kútjaiból böffentető szénsavas víz tör ki, nem
csap az égig, csak sistereg, morgolódik. Igazából se kitörni,
se elcsitulni nem tud soha ez a dinamikus talaj, - éppen
úgy, mint a hátán élő székely, az örökké kezdeményező, a
morfondirozó, a nyughatatlan újító, az ezermester, aki kéz
zel, fából csinál orgonát, mit sem törődve vele, hogy vannak
világhírű acél-o ezüst orgonagyárak, a székely, aki a maga
feje után, újból feltalálja, ha kell a puskaport s a kutat úgy
szereti, ha tud muzsíkální is ...

Kovászna örökké töri valamiben magát. Földje sem
nyugszik, népe sem. Arvíz elönti, földrengés rázza, hogy el
csuszamlik, új borvízkutak fakadnak. Lakói pedig ehhez ké
pest szüntelen alapítanak. Borvíz tör fel a kovásznai székely
portáján? Nosza! Gödröt ás, jó hamar, jó kicsit, körülveszi
deszkával, ácsol néhány fürdőkabint s még le sem gyalulta a
deszkakapu szálkáit, máris árulja a fürdőjegyet. összegyűlt

egy kis pénze? Vesz sebesen egy erdődarabot, egy szálig ki
vágatja a fát, - ami fa, az arra való, s nem is ér semmit az
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olyan, amelyik gyümölcsöt teremvén kényes a fejszére,
kiirtja az erdőt, eladja a fát, vesz az árából egy gőzfűrészt.

Van már társa is vagy három s versenyez velük fenemód,
- de még le sem dúlhatta őket, mást gondol. A nyereség
ből hamar alapít egy gyapjúszövő gyárat, de az is lehet,
hogy borvíz fuvarozást szervez, vagy villát épít Kovászna ki
esebb vidékén, Vajnafalván, vagy a fenyvesek koszorúzta
Tündérvölgy felé s mikor még a vakoláson gondolkozik, ak
kor már meg is egyezett a nyaralókkal, akik a villát jó
pénzért kibérelik.

. Önmagából élő so önmagát pusztító erő jellemzi Kovász-
nát, szülőfalumat. Akar, küzd, mozog, fejlődik, fortyog, tör
tet. Mondhatnám : fölös üzemanyaggal dolgozik. Élet van
benne; lüktető, de rengeteg kisszerűség is, semmi összhang,
semmi arány, semmi nyugalom. Öregedvén, ma nem találom
szépnek belső nyugtalanságát és külső képének tervszerút
lenségét.

Pedig gyermekéletem emlékképeiben Kovászna az al
kotó szépség maga ...

Lehet-e szép, ami annyira nyugtalan, serkentő, összhang
talan és drámai? Nem kutattam egykor ...

Apám a falu papja volt. Volt ott más pap is, más fele
kezeté. A falu papja ő volt. Magas, vállas, hódító szépség.
Haragjában zöld, nagy kék szeméhez szénfekete Kossuth
szakállt s ferencjózsefkabátot viselt. A Kossuth-szakáll nem
ellenzékiességet jelezte. Apámnak nem volt pártállása. világ
nézete s más eféle haszontalan időtöltése. A munka embere
volt. Hajnalban gyümölcsfát nyesett s fát fűrészelt, reggel
templomozott, délelőtt az irodában kattogott a gépje. Nem is
mertem népszerűbb férfiút nála. Ha közügyekben cselekedni
kezdett, Mikes grófné s Szentkirályi báróné kikérte tanácsát;
a módos székely gazdák: Borbáthok, Butykák, Csornák, Gőn

czök, Becsekek, Demék őt keresték fel, hogy "né, lelkem
tiszteletes úr, igazitsa el, hogyalegénykék odabé, a sepsi
szentgyörgyi kollégyomba, terménybe fizethessék a tandíjat".
S apám utazott, szekerezett Szentgyörgy s Kovászna között,
összeírta. hogy a háborús konviktusnak milyen élelem kel
[ene s mit adhatnak a szülők ? Hat gimnáziumot szerettek
járni ezek a gazdafiúk, - az érettségire hiába biztatta öket
apám, - úgy érezték. hogy ennyi tanulás kell egy földmí
vesnek, de ennél több már ártana. Mikor bimbózni kezdték
a kamasz székely legénykék,~zépen hazaszökdöstek a k011é
gyiomból az ekeszarva s a leányi szoknyák mellé. Tisztelte
apámat Kovászna nemesi társadalma is, a fél falut birtokló
előkelő Deák had, Dancsok, Ugronok is, jóllehet nem rnula
tott, nem kártyázott velük s csak ritkán látta ö belülról a sé
tatéri patak mellett az úri kaszinót. A szegénység meg éppen
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rajongott üte. A Karácsonypataka menti napszámos népség
egymásnak adta erdősűrű kertünk kapujának kílincsét ...

A falu minden rendű, rangú embere megfordult a papi
házban.

Legérdekesebb volt számomra, tán négy éves koromban, egy
cigány esküvő, amit apám tartott az iroda előtt, a nefelejcses
virágágyás mellett. Reformátusok voltak a cigányok Kovász
nán s székelyesen beszéltek. Egyvadházastársat esketett
össze apánk. Négy gyermeke volt az ezüstpitykés cigány vő

legénynek s a zöld, piros és sárga színekben ríkító meny
asszonynak. Ott álltak azok is sorban, a szülök . megett, a
legnagyobb leány villogó, fehér fogán füstölgő pipával.

- Tedd le a pipát, fiam az Úr színe előtt! - mondta
apám, nyakába kanyarította a palástját s összeadta a szülö
ket, aztán vette a dombonníves arany kancsót s megkeresz
telte a négy gyermeket. Testvéreimmel az őszi floxok viruló
bokra mögül néztük a cigányünnepet. De bebujtunk mi az
irodai szekrénybe is érdekeset látni s levélragasztó, kerek,
pecsét ostyát lopni, aminél nem volt gyermekkoromban kü
lönb csemege.

Egy ilyen bújócska alkalmával tapasztaltam megdöb
benve, hogy akad vakmerő ember, aki az én apámat nem
tiszteli. Asztalosrnester volt, Debreczinek hívták s a haran
gozónk szerint ö volt a fö cucilista. Hogy mi az a cucilista,
azt nem is sejtettem persze, de megdobbant a szívem a szek
rény hűvös öblében, inikor az asztalos hetykén apámra szólt:

- Osztán mit kér azért a kis hitvány papírosért ?
- A keresztlevél hivatalos kiállítási díja egy korona, -

felelte apám.
Az ember elveresedett:
- Elég sok. Egy perci irka-firkáért!
- Ugy ! - Apám szeme nagyon elzöldülhetett. mert

nyomban letette a tollat s mondta:
- Igaza van! Tessék! Töltse ki Debreczi úr az ürla-.

pot. Itt a könyv, arniből ki kell írni, -- s megmutatta a rub
rikákat, - igaza van, egyszerű munka. Amíg maga kitölti,
addig én komolyabb munkát csinálok. - S a megdöbbent
embert otthagyta, kiment az iroda elé. Ott állt a kézi fűresze.

Fütyörésztri kezdett s vágta a fát. Debreczi dühösen lépett
az íróasztalhoz ; testi munkától nehezült ujjai ügyetlenül
megmarkolták a tollat; a tinta nyomban malacot peccentett
a papírra, de azért írni akart. Összeszorított szájjal s tétova
szemmel a hatalmas anyakönybe bámult. Apám vígan fütyö
részett. Tíz perc is eltelhetett. mikor bekiáltott:

- No, kész van Debreczi úr?
Az ember izzadó homlokkal tette le a tollat s kiment.
- Nem úgy gondoltam én, tiszteletes úr, megkövetem...
- Hát akkor rendben vagyunk, Debreczi bátyám! -

kacagott apám, a keresztlevelet megírta s a koronát vissza
adta az embernek.
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- Majd akkor adja meg, ha nem lesz munkanélküli...
Ilyen mödon szerezte-e népszerűségét, nem tudom bizto

san. Mindenki szerette Kovásznán még a messziröl jövő,

nyári vendégek, a nyaralök is úgy érezték. hogy meg kell
vele ismerkedniök. Jászay Mari, a nagy tragika, több nyá
ron át járt le Kovásznára, a Pokolsárba gyógyítani reumáját
s ebéd után hozzánk tért be, hogya papi ház sátoros gesz
tenyéi alatt gyakorolja a hangját. Homéros "Béka egér
harc"-át szavalta legszivesebben, - úgy mesélték szüleim,
a nagy gombú kovásznai torony árnyékában. Apám ezer
kilencszáztizennyolcban búcsúzott Kovásznától s vele mi is,
de nyolc év múlva visszatért, hogy mint Háromszék megye
egyhangúan megválasztott képviselője intézhesse Bukarest
ben a kovásznai székelyek ügyeit.

*

Anyám nem szerette Kovásznát. Városi lány volt. Olyan
családból származott, ahol a szellemi táplálék volt az első S
az anyagi szegénység nem fájt senkinek. Ahhoz volt szokva,
hogy nagyapám, a tudós történelem tanár nagyanyámmal (aki
sütő, főző, gyermeknevelö, egyszerű asszony volt), mint egyen
rangú társsal beszélje meg készülő tanulmánya néhány kitéte
lét. Tanult, müvelt asszony maga is. S Kovásznán társ nél
kül, árván és gögös szornorúságban élt. Sűrűn panaszolta,
hogya kovásznai nép módfelett anyagias. Az anyagiasság
lehetett erénye is e népnek, hiszen szorgos, gyüjtő, gyara
podó itt mindenki s fontos ez nemzeti szempontból, ugyebár?
De azért anyámnak is igaza volt. Hogy csak két kicsi példá
val bizonyítsak, Kovásznán úgy becsülik a pénzt, hogy a re
formátus templom falára is felírták; olvasható ma is: "Ez a
templom épült az (Tr 1715. esztendejében, mikor egy köböl
búza ára 38 rhénes forint volt." S Kovászna társfalujában,
Vajnafalván, a temetőben egy sírkő ma is áll, melyen jól ol
vasható, hogy néhai Vajna Károlyné, az egyház kegyes pat
rónája mennyit hagyott a templom újrafedésére s hány fo
rint hány krajcárt az iskolára. Anyám ridegnek tartotta a
falut. (Tgy érezte, nyomják a nagy hegyek, arablánc csörgető

hegyi patakok szüntelen zúgó zörgése minden idegszálát
gyötörte. Fázott s köhögött a lélekkaparó téli nemeréktől s
visszariadt Kovászna fürdö hangos, üres, léha. nyári életétől.

A kovásznai sétatéren már reggel kilenckor bécsi valcereket
húzott a dülledt szemű cigányprímás s a dús fák alatt reggel
től estig hullámzott a kovásznai előkelőség: utolsó divat sze
rint öltözött, semmittevő asszonyok s keztyűskezű, sétapálcás
lovagjaik. Árvaságában a munkát választotta anyám is. Az
óriási kertet, -- amit olyan sűrűn beültetett, hogy idegen be
ne lásson oda, - a négy gyermekét s a szegényeket. Ketten
jártuk a karácsonypataki árvákat és özvegyeket ...
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Kovásznától kétszer szakadtam el. Ezerkilencszáztizenhat
augusztus huszonkettedikét irták, mikor ránktört az első

menekülés. Targoncára, szekérre, lóhátra kapva, hátára kö
tözött batyuval akkor láttam először együtt az egész útra
kelt falut. Mi egy módos székely gazda szekerén menekül
tünk nyolcan, - a gazda három felnőtt leánya is jött ve
lünk, - de apám otthon maradt. Mert a kiűrítés ellenére a
nép nem mozdult. S apám egy volt a néppel. Velük maradt.
Bent járt már az ellenség Kovászna előfalujában, Vajna
falván s a helyben lakó ellenség vezetője kerestette már
apámat, hogy túsznak fogja el, mikor az utolsó percben, egy
rozzant mozdonyon, az állomásfönökkel együtt, ő maga is
elmenekült. De az első magyar katonavonattal visszatért a
kirabolt faluba. Magyar csendőr jelentette neki, - mint
egyetlen magyar hatóságnak, - hogy amit meghagytak a
bevonulók, azt ellopták az otthonmaradt jó kovásznaiak.
Apám meghuzatta Kovászna heteken át néma harangjait.
Sírva özönlött a templomba a nép s apám prédikált:

- A hivatalt viselő, kaputos embereknek, akiket ti
közönségesen uraknak neveztek, törvényes következmények
terhe mellett menekülniök kellett, keresztény testvéreim.
Akinek nincsen földje, mint nektek, aki az állam cselédje,
az ott szolgál, ahová a hivatali feljebbvalója rendeli. Én tu
dom, hogy ti, akik bátran itthon maradtatok a földjeiteken,
arra gondoltatok, hogy magatokhoz veszitek a távollevők in
góságait, - hogy megóvjátok. Ha valami ezekből megtetszett
volna nektek, tartsátok meg Isten nevében keresztyéni szol
gálatctok jutalmaképpen, de ami, úgy érzitek, hogy nem a
tiétek, ami nektek fölösleges, - azt még ma, szégyenkezés
nélkül, az éjszaka jótékony sötéte alatt, - lopjátok vissza
édes, keresztyén testvéreim!

Zokogott a gyülekezet s éjjel megindult a falu, hogy az
elhordott úri holmit visszavigye a kifosztott házakba. Ezüstöt,
porcellánt, ruhaneműt, mindent visszavittek a beesületes ko
vásznalak. - csak az én játékbabáírn nem kerültek meg
soha ...

Nincs időm Kovásznáról mindent elbeszélni. Pedig el
kellene mondani, hogy hatéves koromban lobogó lokálpatrio
tizrnussal arról ábrándoztam, hogy ha nagy ember leszek,
világhírűvé teszem ezt a túl sok természeti kinccsel megvert
falut. Hogy messze földön híres legyen a Horgász nevű sa
vanyú vízforrás; az Árpád fürdő éppen európai hírű, a Po
kolsárt ezrek látogassák s a száraz kéngőzW fürdö mellett
tömegeket befogadó, reuma gyógyszállók épüljenek.

Kovászna volt a csodák világa. Az erdő rengetegnek tet
szett; a patak Dunának. A falu társadalmi tarkasága első

eszméléserntől kezdve izgatta képzeletemet. A szegényeket,
örökké őket látogató anyámra büszkén, kissé hivalkodva
szántam, a sétaterek hullámzó semmittevőit anyám példájára
megvetettem, de ugyanakkor sóvárogtam is közéjük, mert
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mások voltak, mint mi, mert nem értettem öket, rnert azok
nem dolgoznak semmit s mégis gazdagok, utazni szoktak és
nem könyvekről beszélnek, mint anyám, hanem élő valóság
ról, városról, színházról, csillogásról : Budapestről... Borzongva
néztem Vajnafalva idegen ajkú lakóit; akik feketék, szőrö

sek, kecskét legeltetnek, hegyekben laknak és apámmal, 
igen barátságosan, - olyan nyelven beszélnek, amit nem le
het megérteni. Gyakran hallottam, hogy mindig baj van ve
lük; ők tőlünk féltek, mi Wlük; velük ijesztgettek dajkáink,
róluk mesélték, hogy éjjelente átszöknek a gránicon, bé
Moldovába . " Kovásznán hallottam először ezt a szót is,
hogy: Moldova; ott láttam először Moldovából jött, kieresz
tett - ingű magyart. Kovásznán történt, hogy egy erdőirtó

csiki munkás, aki Kovászna felett, a kornmandói fatelepen
dolgozott, leütötte fejszével a munkaadóját, aztán bemenekült
a faluba s az üres templomban, az orgona sípjai közt bujt el.
Éveken át játszottam Kovásznán a csíki ölögetö legény his
tóriáját, aki embert öl, a templomba menekül, aztán kitépi
magát a csendörök keze közül s nyoma vész valahol, a Mol
dováig nyúló rengetegben. Ma is összerezzenek néha, ha
szép, magas, ezüst sípú orgonákat látok, pedig hányszor li
pinkáztam Laci bátyámmal az orgona nyomós-Iujtatóján,
még az ölögetős legénv ideje előtt!

El kellene mondanom, hogy apám és anyám végletes ter
mészete között hánykolódva, Kovásznán pártoltam először s
mintegy segélyt kérűen a néphez. Parasztleánykák voltak ba
rátaim, - s nem okozott csalódást, hogy meneküléskor ök
hordták el legszebb játékaimat ...

Két legdöntőbb élményemet Kovásznán szereztem. A ti
zenhatos rneneküléskor a fejveszetten nienekülő közeposz
tállyai szemben lenyűgözött a földjén maradó, magabiztos nép
látása. Azt éreztem, hogy a nép sohasem fél. A maga földjén
urabb s biztosabb, mint úri bizonytalanságunkban magunk.
Veszély érzetét éltem át, osztályorn s nemzetem veszélyének
érzetét Kovásznán, - s ez a veszélyérzet hajtott először a
parasztok felé... Mikor tizennyolcban Fogaraara költöztünk,
nyolcéves voltam. Sírva öleltem meg minden egyes fánkat.
megcsókoltam a kerekes kút oldalát s később, Fogarason,
tündérmeséket hazudtam gyermekkorom csodás falujáról,
Kovásznáról, ahol muzsikál a kút, fortyog a borviz s iszapot
hány a föld ...

Gyermekéveim utolsó képe 1918-ból való. Már útrakészen
álltunk s én egyedül csavarogtam a faluban. Az alszegből

jöttem hazafelé s Olasz Biri né' ballagott szemközt velem.
Egy zsák örletnivaló kukoricát tolt amalomba. 'I'öle is el
búcsúztam, - tizholdas parasztasszony volt. tőlük hordtuk
éveken át a tejet, - búcsúztam, aztán bölesködve politizálni
kezdtem. Hogy mi elmegyünk Fogaraara s úgy hírlik, Erdély
ben más világ lesz. Idegenek jönnek ide, nem magyarok.
Ugy-e borzasztó, Biri néni? Mi lesz velünk?
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A székely asszony rám nézett. Jól ismerte nagyokos,
bölcsköctö természetemet.

- Mi lenne? - felelte, - az adót meg kell fizetni ak
kor es, s a dolog se lesz kevesebb ...

Nem tudtam válaszolni, de utolsó képként elmerült ben
nem a kovásznai székely asszony, amint ballag a malomba
a terüvel s minden világváltozással szemben bölcsen tudja,
hogy kettö: a kötelesség s a munka örökre megmarad.

Ignácz Rózsa.

TOLDALAGHY PÁL:

VERSEK

BUDAI ESTE

A kémények már ringatóznak
az éjszakában és a fák
ontják megint a tiszta béke
s örök dicsöség illatát.

Fejem körül füzérek árnya
és részegülten hallgatom
a lármát jönni-menni, halkan
suhanni lent, az utakon,

hol a lomha kőből és acélból
dagasztott házak sorfala
mutatja azt, hogy lassim épült
és nőtt a város és haza.

A napvilágnál óriási
és mint a testek, oly tagolt,
e táj, amelyből mít se látni,
mikor szelíden száll a hold

a fák mögött s a fellegekben;
a tájból mit se látni, csak
békét érezni és e béke
emlékeinkre is kihat.

V IGIL lA

KöNYöRGÉS

Jézus, szegények atyja, jó
pásztor tereljed nyájasabb.
testet meg lelket hízlaló
napok felé a nyájadat

Legyen karám a szíved és
a fáradtaknak jó alom
szerelmed. Annyi szenvedés
van és kevés az irgalom.

Ritkítja édes húgaim
sorát az elavult idő.

Fivéreim fölött a fű

elsárgul és megint kinő.

Én kérve kérlek, Jézusom,
vezess a jobb felé, vezess
megállás nélkül és legyél
velünk szemben kíméletes,

mert életünk elég sivár
és ellenségeink, azok
falkában állnak, mint a táj
havas síkján az ordasok.
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