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mikor az ember nem érzi jól magát a társa-
dalomban, a munkahelyén, felértékelődik 
az otthona. És amikor az otthonból eltá-
vozik, három hétig külföldön tartózkodik, 
hazajőve józan szemmel körülnéz, akkor 
kitör rajta a láz, hogy otthonát „kivájja a 

folytatás a 7. oldalról
Láng Eszter, Kovács András, Kacsó István, Majla Sándor, Józsa 
Judit, Czegő Zoltán, Molnos Ferenc, Simó Márton – Korond 
község vezetett volna, ha ezt így a világ is tudomásul venné. 
Ezért volt élénkebb, ezért élénkebb ma is ennek a tájegység-
nek a szellemi élete. De alkalmam volt – nekem megadatott 
rendszerességgel – betérni Páll Lajoshoz egy „képmutatásos” 
beszélgetésre, ami mindig élmény volt. Egy rendezvény al-
kalmával, még a rendszerváltás előtt – miután Ráduly János 
is kezdte hangoztatni, hogy ő is Korondon született – a már 
jó hangulatban lévő Molnos csak úgy kihúzta magát, hogy ő 
Budapesten látta meg a napvilágot, de korondi. S hogy ha-
tásosabb legyen, rászólt Rádulyra: – Mitől is vagy, te János, 
tulajdonképpen korondi? – kérdezte epésen, mint aki valami 
előjogait látja veszélyeztetve. – Én nem tudom, te Lajos – szólt 
vissza Ráduly –, de engem ide mindig hazahívnak… Ebben a 
dologban te hogy állsz Pesttel? – kérdezett vissza.

– A ’89-es változást követően Korond község – talán elsőként 
a magyar nyelvterületen – színes havilapot indított, a Hazané-
zőt, ami, ha ritkábban is, de ma is megjelenik. Mi a lap arcéle, 
küldetése, üzenete?

– A romániai fordulat valóban nagy változást hozott. Hogy 
lássák, kik vagyunk, honnan jövünk, és merre tartunk, milyen 
értékeket rejtegetünk szívünkben, már 90-ben megjelent iroda-
lom, művészet, történelem, helytörténet, kultúra- és népismeret 
tartalommal Erdély első hungarológiai folyóirata, a Hazanéző, s 
a több mint két évtized alatt a lap köré felsorakozott a Sóvidék 
és a ránk figyelő alkotók egész sora, Székelyudvarhelytől Maros-
vásárhelyen és Kolozsváron át Budapestig. De felfigyelt a lapra 
s tejtestvérként mellénk állt a Kanadában élő, világhírű orvos-
professzor, Kátó László is. A Firtos Művelődési Egylet védnök-
ségével kibontakozott alkotóműhely valós igényeinek megfele-
lően 1993-tól indult a Hazanéző Könyvek sorozata. A ma már 
25 könyvvel büszkélkedő sorozatban jelenhetett meg, többek 
közt, Korond helyismereti olvasókönyve, Ráduly János meséi és 
rovásírással foglalkozó könyvei, itt közöltük Ferenczy István a 
Sóvidéki várainkról szóló tanulmánykötetét és Álomjárók cím-
mel adtuk a gyermekek kezébe a Hazanéző daloskönyvét.

– 2010-ben jelent meg a Hazanéző Műhelyében a 111 vers a 
Sóvidékről című versantológia, amit több helyütt is bemutattak, 
sikerkönyv lett. Honnan az ötlet?

– Még friss élmény volt a XX. évfordulós lapunk tiszte-
letére a Magyar Írószövetségben szervezett ünnepe, amikor 

Sóváradról bekopogott hozzánk feleségével Király László. A 
költővel Szovátán iskolatársak voltunk, így hamar kiderült, hogy 
a felesége, Katona Éva színésznő válogatásában jelenik meg a 
Kriterionnál a 111 vers… címmel a népszerű verskönyvsorozat. 
Felvetődött a 111 vers a Sóvidékről című antológia ügye, amit 
a színésznő rögtön felvállalt, azzal a kikötéssel, hogy a Haza-
nézőben közöltek alapján áll majd össze a könyv. És tényleg, 
sikerkönyv lett belőle! Korondon H. Szabó Gyula, a Kriterion 
Könyvkiadó igazgatója és P. Buzogány Árpád költő közremű-
ködésével – több költő jelenlétében – mutattuk be a Vers éjsza-
kája nevű rendezvényen. Jelen volt a Firtos Művelődési Egylet 
17 versszerető tagja és Parajdról, valamint Farkaslakáról két-két 
meghívott.

– Írt novellát, verset, helytörténeti olvasókönyvet, mesét, mon-
dát, szerkesztett fazekasalbumot, s állandóan napirenden a Ha-
zanéző kiadása-szerkesztése, az anyagi háttér biztosítása. Mi van 
a fiókban, mit szeretne még megírni?

– Miután 82-ben megjelent A korondi nézőedény című 
novelláskötetem, Varró Jánostól üzenetet kaptam, hogy ha Ko-
lozsváron járok, keressem fel – úgy emlékszem, a Dacia Kiadó-
nál dolgozott. Akkoriban gyakran felparancsoltak továbbkép-
zésre, hát a felkeresés megtörtént. Az író – akiből az Aki csatát 
nyer, koronát nyer című történelmi regényének elolvasásával fel 
is készültem a találkozóra – azzal fogadott, hogy ha már mesé-
lőkedvem van, írjak nagyobb lélegzetű prózát a faluról. Meg-
ígértem. De ahogy figyeltem a még létező falut embereivel és 
közösségi szellemével, minduntalan a mesevilágnál kötöttem 
ki, látván, hogy az miként alakította és alakítja mind az egyén, 
mind a falu életszemléletét és lelkivilágát. Ezekből (is!) születtek 
meg meséskönyveim. Most, hogy szó esett a hogyan továbbról 
is, be kell vallanom, prózával szeretnék jelentkezni… A kötet kü-
lönben a Kriterionnál megszerkesztve vár sorára.

– Ha nem lakna Korondon, hol szeretne élni? 

– Bizonytalankodva kezdtük, azzal is fejezzük be. Nem tu-
dom, hol szeretnék élni! De egyfajta válaszként legyen itt Jeje 
története. Meggazdagodni, ahogy itt mondják, boldogulni 
ment ki Jeje is Amerikába. De évek múltán hazajött. Az ameri-
kás fogadására a fél falu összegyűlt, s mert a messziről jött csak 
hallgatott, helyette az összegyűltek kezdtek áradozni Ameriká-
ról. De egyszer az egyik atyafi rászólt a többiekre, hogy hallgas-
sanak el, mondja inkább Jeje, hogy milyen ott. A beálló csend-
ben Jeje szájából hangzott el a nagy figyelmeztetés: – Nocsak, 
no – mondta –, én annyit mondok, hogy jobb itthon.

Ambrus Lajos (költő, író, szerkesztő) 1941. novem-
ber 2-án született Korondon. Elemi iskoláit Korondon, 
a középiskolát Szovátán végezte. Marosvásárhelyen járt 
román–magyar szakra, majd beiratkozott a Babeş-Bolyai 
Tudományegyetem orosz szakára, de nem végezte el. Taní-
tott Atyhában, Siklódon és Korondon, ahonnan 1989-ben 
vonult nyugdíjba. Verseskötetei: Lopott hold (1995), Játék 
a tájban (1998), Boldogok hajóján (2003), Madárnyelven 
(2004), Csodavárban (2008), Ösvények az égbe (2009); 
prózakötete: A korondi nézőedény (1982); mondagyűjte-
mények: Ezer telik, ezer nem (2002), Árpád és Balambon 
(2004/2005), A turul fia (2006), A királynő napja (2008). 
Meséskönyvei: A tündérasszony könnye (1996), A kukoré-
koló róka (1998), A kolontos legény (1999), A kisbíró meg 
a telegráncs (1999), Az óriás leánykája (2000), A szalmabor-
jú (2002), A griffmadár fia (2003), Az aranymadár (2006). 
Gondozásában jelent meg továbbá a Helyismereti olvasó-
könyv (2001) és a Korondi fazekasalbum (2007).

mikor az ember nem érzi jól magát a társa-
dalomban, a munkahelyén, felértékelődik az 
otthona. És amikor az otthonból eltávozik, 
három hétig külföldön tartózkodik, hazajőve 

józan szemmel körülnéz, akkor kitör rajta a láz, hogy ottho-
nát „kivájja a koszból”, festessen, tapétát cseréljen, lomokat 
kidobjon, felújítson!

Németországi barátnőm tudta, hogy színes tévére vál-
tottuk utazásra küldött márkáit, de ő jobban remélte, hogy 
egyszer csak kiengednek, nem hitte, hol élünk és újra kül-
dött meghívót, pénzt, mi pedig újra kitöltöttük a papíro-
kat. A rendszer abszurditása abban is megnyilvánult, hogy 
néha váratlanul meglepett! Lezajlott az érettségi, lányunk 
jól szerepelt, a kilencedikes felvételijén a fiunk is, csak az 
egyetemi felvételin a szóbeli vizsga hozott kudarcot, de a 
lányokat nem vitték katonának. Mire igazán búsulni kezd-
tünk volna, értesítettek, hogy mehetünk az útlevelekért. 
Rohantunk is, és ott… pofára estünk: nem Németországba, 
hanem a nők Ausztriába, a férfiak Magyarországra kapták a 
kiutazási engedélyt. Nem sokat teketóriáztunk, benzinsor, 
kaniszternek nevezett benzinkanna-töltés, nosztalgia-ízű 
kaják (román mustár, májpástétom, „burduf-túró”, pulisz-
kaliszt stb.) és Kriterion-könyvek vásárlása kitelepedett ro-
konainknak, barátainknak, és irány határ közeli szülőváro-
som felé, ahol a visszaúthoz szükséges benzintartalékainkat 
hagytuk, aztán meg sem álltunk Pestig. Kicsit furcsa volt a 
fiúk nélkül, csak kettesben felülni a bécsi emeletes buszra 
és Hegyeshalomnál a Vasfüggöny túloldalára kerülni, de 
a jót hamar megszokja az ember: percnyi pontossággal ér-
keztünk, Vásárhelyről kiszökött barátnőnk várt minket, és 
pár perc múlva már egy belvárosi, kétszobás, szuterénlaká-
sában voltuk. Nevetve jelentette be nekünk, hogy ne zavar-
tassuk magunkat, mikor ő hajnalban felkel, mert ő annak 

a négyemeletes bérháznak a házmestere és korán jönnek a 
szemetesek. Ezen mi is jót nevettünk, mert az irodalomból, 
filmekből csak öreg némbereket, borvirágos orrú, mogorva 
vén trottyokat képzeltünk-láttunk ebben a posztban, nem 
szép, modern, harmincas csajt. Aki, miután letusoltunk és 
valamit ettünk, azt mondta: – Na, lányok, kiöltözni, me-
gyünk a bécsi éjszakába!

Azt hittük, viccel, negyed tizenegy volt, amikor nálunk 
a hol volt, hol nem volt világítás, a tízkor bezáró vendég-
lők miatt – de egyébként is! – a városaink halottak voltak. 
Nyugati filmek bűnözésről, lövöldözésről, nemi erőszakról 
szóló képkockái villantak be nekem, két fiatal magányos nő 
és egy bimbózó lány az éjszakában? Szerencsémre befogtam 
a szám, háziasszonyunkra bíztuk az öltözetet, a sminket, 
aztán megilletődve sétáltunk a fényözönben fürdő, turis-
tákkal, fiatalokkal teli promenádon, a béke, barátság, tole-
rancia, tisztaság, jólét, ízlés, nyitottság és hagyománytisz-
telet városában. Jól állt nekünk Bécs, ez látszik minden ott 
készült fényképünkön.

Mindent megnéztünk, amit egy hét alatt egy turista 
megnézhet, közben viszont belepillanthattunk egy kelet-eu-
rópából befogadott emigráns életébe is. Aki hajnalban kelt, 
kinyitotta a szeméttárolót, elcsevegett az arab szemetesekkel, 
akiknek fehér inge, munkaruhája, cipője ápoltabb volt, mint 
nálunk egy mérnöké, felmosta a lépcsőházat, ellenőrizte az 

égőket, csengőket, kaputelefont, nehogy azalatt hibásod-
jon meg valami, amíg velünk a strandon lubickol. Mert az 
„ostblokkból” érkezett diplomás nő pontosan végezte alantas 
munkáját, de nem tudott munkamániássá válni, mint benn-
szülött lakótársai. Mint az a kalaposnő, aki a földszinti szalon 
tulajdonosa volt, és soha nem vett ki saját magától szabad-
ságot, még nyáron sem zárt be, hátha valaki akkor tér be téli 
kalapot vásárolni. – Guten tag, guten nacht! – ott könyökölt 
a pulton fényes üvegkalitkájában, és műmosolyából kivillant 
enyhe rosszallása a keletiek könnyelmű életmódja miatt. Ezt 
a tekintetet akkor is láttuk, amikor a házfelügyelő szokásos 
ellenőrző körútján munkamegbeszélést tartott beosztott-
jával a szolgálati lakásban. Elkérte útlevelünket, rugóra járó 
mosollyal megkérdezte, hogy érezzük magunkat, meddig 
maradunk, benézett a konyhába, megjegyzést tett az el nem 
mosogatott reggeli edényért, a még ki nem csomagolt vásár-
lási tasakokért, aztán eljódlizott!

– Hát ez van, csajok, nekem még így is jobb, mint ott-
hon abban a faluban, ahova kiraktak a jó általánosom dacá-
ra. Ha maradni akartok, tudok egy házmester-lakást nem 
messze ide, egy román festőházaspáré, de ők továbbmen-
nek Franciaországba.

Bécs után Budapest kormos, csörömpölő, de ismerős 
volt, nemrég kitelepedett családtagjaink, barátaink sová-
nyak, sápadtak, zavartak voltak, nagyon sajnáltak minket az 
otthoni helyzetért és ők is arra biztattak, ne menjünk haza. 
Gyerekeink ijedten vizsgálták arcunkat, nekem viszont az 
járt a fejemben, hogyan rendezzük át otthon a lakást festés 
után, sőt megpendítettem férjemnek, mi lenne, ha bead-
nánk kérést egy négyszobásra? További életünkre nézve ez 
az ötlet, ami egy kapitalista fővárosban fogant és fél év múl-
va megvalósult, nagyon helyesnek és később gazdaságilag 
igen rentábilisnak bizonyult!

Bécs nem csábított
A            FEHÉR-FEKETE FOTÓK (93.) n Váli Éva

Szívünkbe rejtett értékeink


