
folytatás a 7. oldalról
– A polgárosulással, a hagyományos paraszti kultúrától 

való eltávolodással egy időben hogyan alakulnak át szokása-
ink, s ezek az átalakulások miként tükröződnek temetkezési 
és halottas szokásainkban?

– A halálhoz és temetéshez kötődő szokásaink a legma-
radandóbbak és tradicionálisak. A nagy változást a jelenben 
a ravatalozóházak építésében látom. A háromszéki falvakban 
a református települések lakói idegenkedtek leginkább ennek 
elfogadásától. Így vannak falvak, ahol két évtizede építik, és 
nem lehet előre tudni a befejezés végét. Ez jelzi a falusi em-
ber kötődését elhunyt hozzátartozójához. Nehezen adja át 
specialistáknak elhunyt családtagja földi maradványát. A 
végső búcsút ő akarja irányítani, amelynek során működteti 
és bekapcsolja rokoni és baráti kötődéseit. Így a falu közössé-
ge előtt egy önreprezentációt is felmutat. Ennek kötelékében 
biztonságban érzi magát, és feloldódik a fájdalma. Örökölt 
egy tudást, amellyel eligazodik saját világában. Halottas szo-
kásainkban intézményesített háttérrel rendelkező speiális 
tudású szervezők jelennek meg (pl. sírásók, ravatalozóház, ha-
lottvivők, vendéglők bevonása a tor előkészítésébe). A családi 
kötelezettségből fizetés ellenében átvállalják a teendőket, és 
ezáltal egyszerűsödik le és üresedik ki egy rítusokhoz kötődő 
paraszti életformából átörökölt magatartás. 

– Tudomásom szerint nem sokan foglalkoznak szokás-
kutatással, ezen belül a halottas szokások kutatásával. Hol 
áll ma ez a kutatási terület, tudományág a magyar tudomá-
nyosság és az egyetemes tudományművelés viszonylatában?

– Az emberi életfordulókhoz kötődő szokások nagy 
erdélyi kutatója Balázs Lajos (Menj ki én lelkem a testből). 
A temetők és kopjafák állításával kapcsolatban nagyszámú 

tanulmány jelent meg. Itt felerősödött a nemzeti szimbó-
lumok antropológiai tanulmányozása (Balassa Iván, ifj. 
Kós Károly, Novák László Ferenc). A halottas szokások 
elemzésében és a paraszti kultúra halálhoz való viszonyá-
nak kutatásában nagyott alkotott néhai Kunt Ernő pro-
fesszor úr. 
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CSÍKI JÁTÉKSZÍN

október 28., péntek, 19.00 óra
Martin McDonagh: Vaknyugat. Ír történet két rész-

ben. Rendező: Parászka Miklós. Hunyadi László Kama-
raterem

november 3., csütörtök, 19.00 óra
Martin McDonagh: Vaknyugat. Ír történet két rész-

ben. Rendező: Parászka Miklós. Hunyadi László Kama-
raterem

FIGURA STÚDIÓ SZÍNHÁZ

október 29., szombat, 19.00 óra
Nagynyavalya. Zenés politikai moralizálás Török 

Zoltán szövege alapján. Rendező: Béres László. Figura 
nagyterme

október 30., vasárnap, 19.00 óra
Nagynyavalya. Zenés politikai moralizálás Tö-

rök Zoltán szövege alapján. Rendező: Béres László. 
Gyergyóremete, Művelődési Ház

november 2., szerda, 19.00 óra
Georg Büchner: Woyzeck. Rendező: Dézsi Szilárd. 

Bocsárdi Angi Gabriella-terem

TOMCSA SÁNDOR SZÍNHÁZ

október 30., vasárnap, 19.00 óra
Henrik Ibsen: Nóra. Dráma. Rendező: Barabás Olga
Fekete István-diákbérlet, nagyterem
november 3., csütörtök 20.00 óra
Pozsgai Zsolt: Boldogság, gyere haza. Zenés játék. 

Rendező: Csurulya Csongor. Vidovenyecz Edina egyéni 
előadása. Mokka kávézó. Helyfoglalás: 0735–212121.

Deák Ferenc Loránd: A halottak napja bensőséges ünnep

M

Jó látni a megyeközpont művészetek iránti csillapítha-
tatlan éhségét. Minden műfajra, minden előadásra van 
érdeklődés. Érzékeny, értelmes városban lakunk. Ha él a 
kultúra, él a közösség.

Örömöm azonban mégsem felhőtlen. Változatosak a 
színházba járási szokások, de a növekvő jegyeladás mellett 
lankad a bérletvásárlási kedv. Pedig a bérlet több mint 
színházi belépő. Jelkép is. Kiállás Csíkszereda kőkemény 
munka és jelentős áldozatok árán fenntartott hivatásos 
színháza mellett.

Nem titkolom, azért ragadtam tollat, hogy bérletvásár-
lásra biztassak. A bérlet kiválasztott helyet biztosít kedvez-
ményes áron az évad előadásaira. Szükség esetén a kijelölt 
időponttól eltérő alkalomra is érvényesíthető. A bérletes 
színházlátogatás a társasági élet serkentője a mai rohanó 
világban, barátainkkal, ismerőseinkkel együtt ülhetünk a 

nézőtéren, találkozhatunk szünetben, előadás után megvi-
tathatjuk velük az eseményt.

Az elmúlt 12 év során a bérletes nézők magas száma 
kötelezte színházunkat a magyar és egyetemes drámairo-
dalom értékeire figyelő, közönségbarát műsorpolitikára 
és biztosított rangot társulatunknak a romániai magyar 
színházak sorában. A bérletes törzsközönség jelentett er-
kölcsi hátteret a színházi élet vidéki megszervezéséhez. A 
bérletvásárlás lehet a garanciája színházunk jövőjének is. 
Városunkban új létesítmények születnek, megújulnak a te-
rek. Ha van állandó, nagyszámú közönség, a színházépü-
let korszerűsítése is vitathatatlan szükségszerűséggé válik.

Molière, Jókai Mór, Örkény István, Móricz Zsigmond 
várja Önöket a Csíki Játékszín nézőterén ebben az évad-
ban. Kérem, váltsanak bérletet! November tizedikéig még 
megtehetik.

uszka Sándor (született Kézdi vásár-
helyen 1980. március 2.) első verses-
kötete 2005-ben jelent meg az Előre-
tolt Helyőrség Könyvek sorozatban, a 

kolozsvári Erdélyi Híradó kiadásában Ennyi ha tör-
tént címmel. 2007-ben jelent meg második verseskö-
tete Mi nem lóg, ha áll címmel, 2010-ben a Múzsák 
trágyás szekérrel, majd az Iszkiri a guruzsmás berbécs 
elől című antológia. 2005-ben elnyerte az Erdélyi 
Magyar Írók Ligájának debütdíját, 2007-ben az Iro-
dalmi Jelen versdíját.

Párkányon kövek
A bércen ülnek már az éjnek kutyái 
Fénye a napnak mint feltépett vérerek 
Bort tölts többé már nem ejtem ki neved 
Örökkön éjben

Járok gyerekként újra nyomodban 
Kietlen évek idegen városok 
Sóval szórják rejtik el nyomod 
Kövek zsebemben

Emlékei a nagy pusztulásnak 
Menedékünk egy börtönnek romjai 
Támadt emléke csendre int

*
A Széna tér nyolcban nem lakik senki  
Nyikorognak éjjel a bútorok 
Magánya feszült bitóhurok 
A párkányon kövek.
 

Erejét szüntesd
Csak most ne hagyj el mondod a falnak 
S hallja még két szoba 
Hátrálni meddig hová te ostoba 
Elveszítelek

*
És jönnek a rozsdás megkopott buszok 
Járatai az emlékezésnek 
Hitet adj Uram nélküled árvák 
Mint megriadt vadak szaladnak éveink

Szívünk kolompként zengi hiányod 
Minden reményünk elhagyott rég 
Élve temet el fal fel magányunk 
Felsebzett szánk az élet sójától

Hitet adj uram a rettenet éjek 
Erejét szüntesd megfolyt a mély 
Várunk Jónásként a rohadó halban  
Mint megriadt vadak szaladnak éveink.

Egyik szemem nevet, a másik sír
                                                  jegyzet n Parászka Miklós                          talált tárgy 

Halottak napi gondolatok

Színházaink műsorán október 28.–november 3. között


