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z a kép a harmincadik születésna-
pomon készült a konyhában, édes-
anyám társaságában. Ő akkor már 
egyedül élt válása után, atomfizikus 

húgom Bukarestben lakott már elváltan, öcsém 
Váradon próbálta a lehetetlent elkerülhetetlen vá-
lása előtt. Így nem csoda, hogy az akkor még dol-
gozó édesanyám fél szabadságát gyógykezelésen, a 
másik felét – a vallási ünnepeken – nálunk, vagy 
velünk együtt, férjem szüleinél töltötte, a bővített nagy család-
ban. Ahogy most elnézem a képet, megállapíthatom, hogy az 
a konyha volt a legkisebb minden utána következő konyhánk 
közül, mégis ebben történtek a legelképesztőbb dolgok az alatt 
a nyolc kezdő év alatt, míg ott laktunk, és míg a „rendes ház-
tartásba” úgy-ahogy belerázódtam. Senki előtt nem titkoltam 
egy percig sem megboldogult leánykoromban, hogy nem azért 
tanulok és leszek kereső, önálló, anyagilag független nő, hogy 
a férjem majd az „uram” legyen, mint jóapáink az anyáiknak, 
és hogy úgy főzzek, mossak, súroljak, takarítsak, disznóvágást 
bonyolítsak, szappant, szilvalekvárt főzzek, télire eltegyek, 
szomszédasszonyokkal recepteket és pletykákat cseréljek, mint 
az átlagasszonyok. Konyhagépek, félkész ételek, hazavihető me-
nüfixet kínáló vendéglők, bejárónők, pesztonkák, divatlapok, 
lakberendezési folyóiratok, amerikai regények, Ibsen Nórája, a 
„dühöngő fiatalok” költészete, a Beatles és Rolling Stones zené-
je alakították modern női álmainkat az egyetem padjaiban. És 
én megpróbáltam a lehetetlent, vágyaim szerint élni fiatal fele-
ségként és anyaként is, egy európai értelmiségi nő értékrendje 
szerint! Arra nem számítottam, hogy ezt a gerillaharcot a tár-
sadalmi körülmények és a hagyományos családmodell úton-
útfélen megtorpedózza. Az élet fintora, hogy engem nem az 
anyósom, hanem az anyukám próbált „rendes háziasszonnyá” 

alakítani. Évi két-három látogatása felért egy, az iskolában akkor 
rettegett „ellenőrző brigád” emócióival. Mindig arra vágytam, 
hogy mamám megdicsérjen, milyen jól állom a sarat a kis jöve-
delem és a gyökértelenség hullámveréseiben, ehelyett – miután 
hajnalfelé megérkezett a gyorssal és férjemmel hazabotorkált a 
kivilágítatlan utcákon a „nyomortanyákra”, előbb Gyergyóban, 
aztán Ditróban, Szentimrén, később a sárban úszó építőtelepre 
Csíkszeredában – már kisírt szemmel ölelt meg otthon és kisírt 
szemmel is távozott, miután belelátott albérleteink díszletei és 
kellékei, számára idegen világába, amikről, a mindig a boldogság 
vakságával írott leveleink alapján, csupa jót gondolt.

Első csíki látogatásán, amikor a fotó készült, miután ki-
pihente magát, úgy tűnt, végre elégedett volt velünk és éle-
tünkkel. Imponált neki, hogy szépen berendezkedtünk, hogy 
„szolgálót” tartunk, és hogy – mivel már öten voltunk és nem 
bírtuk zsebbel a négy vendéglői adagot – félszájjal és lelkese-
dés nélkül beadtam a derekamat, főzni kezdtem, bekénysze-
rültem a „rendes asszonyok sorába”. Elégedettsége a másnapi 
bevásárlókörútjáig tartott, amikor szembesült legnagyobb 
ellenségeivel: a féléves fagyos téllel, a takarítatlan járdákkal, a 
tájszólással és a fülét sértő nénizéssel, magázással.

– Maga nekem ne dirigáljon! Válogasson a néni a saját 
kertjében! – gorombította le az „aprozárosnő”, mai nyelven: a 

zöldséges, amikor szépen kérte, ne tegye mérlegre 
a romlott almát. Ez volt a szocialista kereskede-
lem sajátos csíki stílusa, mert itt a piacon semmit 
nem árultak a büszke környékbeliek, nem volt a 
romlott árunak konkurenciája. Szülővárosom 
környékbeli román és magyar falusi asszonyai 
fáradhatatlanul hordták be hátikosaraikkal télen-
nyáron a tejtermékeket, majorságot, kiskertjük 
terméseit, amit kedves szóval, alkura mindig ké-

szen, jókedvűen kínáltak a megbecsült városi asszonyoknak, 
akiket hölgyemnek, asszonyomnak szólítottak, még ha fejken-
dőt viseltek, akkor is. Anyám sosem tudta elfogadni, hogy én 
(„tanárnő létedre”) szó nélkül eltűröm azt a „pokróc-stílust”, 
ami itt, a pénzemért körülvett. Hja, kérem, csíkiasodtunk mi 
is, lassan, de biztosan: gyermekeim szókincsét, hanglejtését az 
elején korrigálgattuk, de a dadákkal, játszó- és osztálytársak-
kal nem tudtunk konkurálni. Mi is megváltoztunk. Volt már 
főzőkályhánk, jégszekrényünk, anyámtól kaptam ajándékba 
a hatliteres kuktaedényt, amiben két napra előre főzhettem 
esténként. Így lett a konyhánk is multifunkciós helyiség: étel-
kotyvasztó, családi ebédlő, női dolgozószoba, veszekedő és 
duzzogó-hely, vendégjáráskor sportágyas hálófülke.

Olyan estéken, amikor férjem terepen nyomorgott falusi 
néptanácsok vendégszobáiban, vagy amikor nyomdaszolgála-
tos vagy „tiszta fej” volt az ólomsoros lapkészítés esti meneté-
ben, akkor a gyerekek lefektetése után emancipált, független 
nőként lazítottam! „Íróasztalomon” tanári házi feladataimat 
végeztem, levelet írtam, vagy regényt olvastam, miközben há-
ziasan sípolt és a családi élet jelképes „illatát” árasztotta kukta-
fazekam. Amit, mondanom sem kell, ma is használok. Most 
sem nagyobb lelkesedéssel, de ugyanolyan kötelességtudóan, 
mint akkoriban!

Kuktafazék sípolása közben
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Magyar Zita berettyóújfalusi alkotónak, 
a Népművészet Ifjú Mesterének nyílt ki-
állítása a minap a Kriterion Galériában. A 
június 3-ig megtekinthető kiállítás hagyo-
mányos népi kerámiákat láttat, amelyek a 
barcasági és hódmezővásárhelyi fazekas-
ság, díszítőművészet stílusjegyeit éltetik 
tovább, időnként túl is mutatva azokon. 

Harmónia
újrateremtéssel

agyar Zita régi kerámiákhoz, technikákhoz, forma-
világhoz nyúl, hogy hitelesen újraalkossa azokat. A 
funkció, forma és díszítés összhangját keresi. Másfél 

évtizede tudatosan jár-kel, szerzi 
tapasztalatait népi iparművé-
szek, mesteremberek műhe-
lyeiben, mélyíti technikai is-

mereteit. Korondon lesi el 

például az írókázás technikáját. A gyakorlatszerzéssel, terepezési 
és gyűjtési munkával párhuzamosan elméleti ismeretekkel erősí-
ti tudását, néprajzot tanul, hogy – ebből a perspektívából szem-
lélve – még közelebb férkőzhessen a hagyományos formákhoz, 
motívumokhoz, ornamentikákhoz. A lehető legalaposabban 
igyekszik megismerni az általa kiválasztott térségek fazekasságá-
nak jellegzetes stílusjegyeit, hogy tanult mesterségét a lehető leg-
hitelesebben művelhesse. A harmónia megközelítése a cél a régi 
újrateremtésével. És mindez csak akkor lehetséges, csak akkor 
lehet valóban hiteles, ha nem felülnézetből, hanem a népi tudás, 
a népi iparművészet, formanyelvek legmélyebb rétegeit is sikerül 
megismerni, érteni. 

A kiállításon látható barcasági, barcaújfalusi kerámiák 
sokféle és dús ornamentikájukkal elsősorban az írókázás gya-
korlására kínáltak kitűnő lehetőséget Magyar Zita számára, 
aki a Brassó melletti Hétfaluban élő csángó magyar fazekasok 
kerámiáit fejlesztette tovább, a szász lakosság számára készí-
tett fehér angobos alapon kék írókás díszítésű kerámiákat, 
hagyományos edényformákat, a kantát, bokályt, tányért, tá-
lakat, fedőket egészítette ki ma használt edényformákkal. 

A Hódmezővásárhelyre jellemző áttört díszítésű edények, 
csörögéstálak, varrókasok, kalamárisok elkészítése pedig az ala-
pos, aprólékos munka és a nagy odafigyelés gyakorlatát jelentet-
ték a művész számára. 

A népi kerámiák világának többsíkú, elméleti és gyakorlati 
megközelítése alapvető feltétele annak, hogy e tanult mesterség 
hitelesen, harmonikusan, élő, nem vitrinbe zárt, poros művészet-
ként juthasson el a nagyközönséghez. Hogy ne rutinszerűen le-
gyártott eladható terméket lássunk bennük, hanem nagyon mély 
gyökerekhez visszanyúló, jelenre hangolt funkcionális és egyszerre 
szemet gyönyörködtető tárgyakat, amelyek szebbé, emberibbé, 

lakályosabbá, ugyanakkor sajátossá tehetik ünnep- és hétköz-
napjainkat egyaránt. 

Túros Eszter
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Tamási-anekdoták 
Farkaslakán

amási Áronról, e gyik 
legismertebb erdélyi 
írónkról szá mos tör-
ténet, anek dota ke-

ring, az igazságot mindig megvé-
dő éles visszavágásai, a csavaros 
észjárásra jellemző válaszai és 
megjegyzései teszik emlékeze-
tessé ezeket. Lőrincz József köl-
tő, közíró, a székelyudvarhelyi 
Tamási Áron Gimnázium ta-
nára ezekből gyűjtött össze egy 

kötetrevalót, amit az Udvarhelyszék Kulturális Egyesület a 
Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközponttal közö-
sen adott ki. Az Idő a humorra. Anekdoták Tamási Áronról 
című kötetet a legendássá tett szülőfaluban a május 26-i 
emlékünnepségen mutatták be.

A szerző korábban is jelentetett meg Tamásival kap-
csolatos önálló köteteket (Tamási Áron hazatérése. 
Mikrofilológiai közelítések. Szudv., 2000; Kőbe faragott 
remény. A farkaslaki Tamási-emlékkőről. Szudv., 2005; 
Kellő igék, megtartó gondolatok. Szentenciák, megtartó 
gondolatok Tamási Árontól. Szudv., 2007.), e munká-
ja abban hasonlítható az előzőekhöz, témája ellenére is, 
hogy alapos gyűjtőmunka eredménye. A több mint nyolc-
van történetet időrendben olvashatjuk a könyvben, az író 
névadásával kezdődően. A jegyzetekben mindegyikről 
megtudható, kitől származik eredetileg az anekdota, ki 
közölte vagy mondta el. A törzsszöveg megértését táj-
szójegyzék segíti. A kiadványban felhasznált felvételeket 
Balázs Ödön, Bán Péter, Kováts István, Lőrincz József, 
Macalik Arnold, P. Buzogány Árpád készítette.

Mivel az anekdota olyan tréfás történet, amit általá-
ban azzal az igénnyel mondanak tovább, hogy hiteles, 
megtörtént esetről van szó, a könyv célja egyrészt az igé-
nyes szórakoztatás. Emellett, fogalmaz Lőrincz József, 
Tamási Áron személyiségének emberközelbe hozása, 
kora irodalmi életének élményszerű bemutatása. A kötet 
anyagának körülbelül egynegyede az író műveinek szer-
ves része volt, onnan emelte ki és dolgozta át őket önálló 
szövegekké Lőrincz József. Az olvasónak úgy ajánlhat-
juk e kiadványt, mint kedélyes kalandozást Tamási Áron 
életében. Könnyed, mégis maradandó olvasmány, mert a 
nagy író otthonról hozott gondolkodásmódjába is bele-
láthatunk általa.

P. Buzogány Árpád
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