
Az 1803-tól folyamatosan mû-
ködõ kolozsvári magyar operatársu-
lat 1948 decemberében lett önálló
intézmény, s vette fel az Állami Ma-
gyar Opera nevet. A színház és tár-
sulata méltó maradt nagy elõdeihez.
Az 1950-es években Sallay Margit
révén az operának Európa-hírû szop-
ránja, az 1960-as évtizedben Bog-
dan Silviu révén szintén nemzetközi
rangú díszlettervezõje volt. Olyan
vendégmûvészek dolgoztak itt, mint
Harangozó Gyula balettmûvész, Si-
mándy József tenorista, Eugen L|-
z|r (Lázár Jenõ) és Zeljko Sztraka
karmesterek. A kolozsvári magyar
opera teljesítménye Ernst Krause vi-
lághírû kritikust is elismerésre kész-
tette. 1969-ben a kolozsvári Állami
Magyar Opera társulata mutatta be
elõször színpadon Salvatore Allegra
Az arckép címû operáját � olasz ope-
ra világpremierje magyar mûvészek-
kel, Itáliában!

Laskay Adrienne � maga is a ko-
lozsvári Állami Magyar Opera egy-
kori mûvésze, karmester � a múlt-
hoz méltó könyvet állított össze.
Nemcsak a színház igen alaposan
megírt történetét nyújtja, de az elõ-
adások recepcióját, kritikáit is le-
nyûgözõ alapossággal ismeri és
ismerteti. Különösen megkapó,
ahogyan Laskay leírásából kibonta-
kozik a magyar és román opera-, ba-
lett- és zenemûvészek, sõt a kolozs-
vári magyar és román operatársulat
olykor szövetségesi együttmûködé-
se. A könyv utolsó hetven oldala

adattár: a bemutatók adatai, az ope-
ra alkalmazottainak névsora (a mû-
vészek, vezetõk mellett a súgók,
ügyelõk, sõt asztalosok, kárpitosok,
szabók, fûtõk és mosónõk sem hiá-
nyozhatnak), valamint szép színes
illusztrációk az elõadásokról, a jel-
meztervekrõl és az épületekrõl sora-
koznak egymás után. Nem regény,
mégis olvastatja magát a könyv. Ér-
demes újra és újra belelapozni, vé-
gigolvasni egy-egy részletét, s visz-
szatérni a magyar kultúra e kivételes
jelentõségû, minden tiszteletet
megérdemlõ fejezetéhez, amelynek
� akárcsak a kolozsvári magyar ope-
rának mint társulatnak � remélhetõ-
leg hasonlóan nagyszerû jövõje is
lesz.

CSILLAG ISTVÁN

(Erdélyi Híradó Kiadó, Kolozsvár, 2003,
572 oldal, ármegjelölés nélkül)

SEPSISZÉKI NAGY BALÁZS:

SSzzéékkeellyyfföölldd  ffaallvvaaii  
aa  hhuusszzaaddiikk  sszzáázzaadd  
vvééggéénn  IIIIII..  
Udvarhelyszék 

Heroikus vállalkozás harmadik kö-
tetével készült el a szerzõ: a széke-
lyek lakta, nagyjából Hargita me-
gyét magában foglaló tájegység fal-
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vainak enciklopédikus leírásával.
Munkájának nagyobbik részén túl-
jutva megállapítható, hogy egymaga
intézmények feladatát teljesíti, s sze-
mélyes elkötelezettsége, munkabírá-
sa, kitartása és szépszámú támogatói
segítségével páratlan mûvelõdéstör-
téneti értéket hoz létre.

Köteteinek összetartozását és
egységét a hasonló szerkesztés, illet-
ve tárgyalásmód biztosítja; legfõ-
képp az, hogy anyagát általános és
speciális részre osztja. Bevezetõként
az adott földrajzi terület áttekintõ
jellemzése olvasható, amely a geo-
gráfiai és népességi, nemzetiségi,
vallásfelekezeti és közigazgatási
adottságok mellett részletes képet ad
a lakosság életmódbeli és kulturális
körülményeirõl is. Ezután az alapos
faluleírások következnek, melyek a
közigazgatás rendszerét követik, az
egyes városok vonzáskörzetébe tar-
tozó települések, községközpontok
és a hozzájuk kapcsolt községek ösz-
szefüggésében. A leírásokkal egyen-
értékûek a helyszínen készült fotók:
többnyire látképek, falurészletek
vagy személyekrõl, általában kenyér-
keresõ foglalkozás közben készült
felvételek. Minden kötet térképeket,
a leírások során említett fontosabb
személyek rövid életrajzi szócikkeit,
szó- és fogalommagyarázatokat, iro-
dalomjegyzéket és kétnyelvû hely-
ségmutatót tartalmaz mellékletként.
A vállalkozás méltó elõdeihez, Ben-
kõ Józseféhez és Orbán Balázséhoz,
noha az egyes kötetek tárgyalás-

módja velük ellentétben nem ki-
mondottan történeti, hanem a jelen-
kor állapotát regisztrálja. A szerzõ
alapvetõen hármas olvasóközönsé-
get szólít meg: az egymás mellett élõ
egykori székely székek lakosait, a ro-
mániai, e területeken kívül élõ, vala-
mint a Románia határain túl élõ ma-
gyarságot; nekik kíván aktuális is-
meretekkel szolgálni, egymás jobb
megismerése érdekében.

Egy átlagos mûveltségû, nem
erdélyi magyar Udvarhelyszék köz-
ségei közül ismerheti Zetelaka (tu-
rizmus), Székelyderzs (unitárius
erõdtemplom és falfestmények),
Farkaslaka (Tamási Áron szülõfalu-
ja), Kõrispatak (szalmakalap) és
Parajd (sóbánya, Áprily Lajos szülõ-
faluja) nevét, Korondról (feketemá-
zas kerámia) pedig feltétlenül hallott
már. Mellettük azonban még száz-
húsz kisebb-nagyobb község leírása
található meg a kötetben. A földrajzi
helyzet ismertetését a faluszerkezet,
az elvándorlás és a népességváltozás
ismertetése követi. Szó esik az isko-
lázási és foglalkoztatási viszonyok-
ról, az állatállományról és a mezõ-
gazdasági termelésrõl, az adott tele-
pülés legjelentõsebb épületeirõl.
Megismerhetõk a különféle mester-
ségek gyakorlói, a közellátás és az
infrastruktúra, az egészségügyi és az
egyházi viszonyok. Ha alkalom nyí-
lik rá, a szerzõ mindig ismerteti a
mûvelõdési körülményeket, felsorol-
va az egyesületeket is. Ugyanígy em-
lít minden még élõ vagy a közelmúlt-
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NNéé//mmaa??
Tanulmányok a magyar
neoavantgárd körébõl

A 2000-es évek kulturális diszkur-
zusában egyre többen emlegetik a
hetvenes�nyolcvanas években csu-
pán a hazai szubkultúrában ható
neoavantgárdot. Az ennek hátteré-
ben álló akarat azon értelmezést
erõsíti meg, amely szerint az ezred-

forduló körüli posztmodern trend
elõzménye elsõsorban nem a késõ-
modern szemlélet és poétika volt,
hanem a korábban agyonhallgatott
neoavantgárd. A korábbi hivatalos-
ság � törzsfejlõdési hasonlattal élve
� olyannak látta ezt az irányzatot,
mint a neandervölgyi õsembert.
Sajátos képzõdmény, de a ma nem
belõle ered. Történeti zsákutca.
A mostani interpretációk többsége
viszont éppen amellett tör lándzsát,

ban felújított népszokást, egyaránt
tekintettel a tárgyi és szellemi nép-
rajzra. A hagyományok felsorolásán
belül kiemelt szerepet kapnak az
egyes falvak hõsi halottainak emlék-
mûvei és az identitás egyéb, tárgyi
õrizõi. Az utóbbiak nem egy esetben
több évtizedes rejtegetés után szim-
bolizálhatják ismét a nyilvánosság
elõtt is az egyes közösségeket.

A szócikkszerû összefoglalókat
számtalan érdekesség színesíti,
mint például az agyagfalvai lakoda-
lom, a kõrispataki szalmakalap-mú-
zeum, a parajdi szeres juhászkodás,
az alsósófalvai Illyés-temetés leírá-
sa vagy a kénosi regölés szövege.
Városi ember számára szinte fel-

foghatatlan � ezért nem árt néha
szembesülni vele �, hogy lehet élni
úgy is, mint ahogy a Kismedesértõl
északra lévõ Firtosmartonosi Láz
nevû tanyavilágában, ahol har-
mincnyolcan (!) laknak, s ahol pél-
dául közös temetõ sincsen, minden
család a saját birtokán temetkezik�
Sepsiszéki Nagy Balázs egy híját bí-
ró kötetei meghatóan és töprengés-
re késztetõen mutatják be a ma-
gyarság valóban keletre élõ részének
szülõföldjéhez és hagyományaihoz
való ragaszkodását.

BUDA ATTILA

(Nap Kiadó, Budapest, 2003, 
480 oldal, 4900 Ft)
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