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Czegő Zoltán

A lehetőség bolygója
Ezt a nyarat se verte föl a gaz.
Mondtam, ez lesz az a tavasz,
emberek szénadombja. 
Hinni kell erősen, így igaz,
s a helyére kerül minden.
Az is, hogy ki 
mennyit koplal havonta.
Eligazít mindent, 
ha van magyar Isten.

Az is lehet, hogy fölhív valaki.
Hiszen azért vagyunk mind idelenn.
Tata említette,
ne hagyjunk mindent Isten számába.
Keresztet vetett a füvekre.
Azokat, meg a csillagokat számlálja.
 
Minden emberre nem vethetnek mentét.
És nem is lesz műfajuk az alázat.
Remek határrész nálunk Hidegség.
Ott bundát, kenyeret koldus is találhat.

Hazudhatunk elégedettséget.
Teríthetünk majd Jézus asztalán.
A napfény húzza föl a búzát s éget.
Harangunk lesz egy fehér fakanál.

2019. augusztus

Megverselt kegyelem 

Amit versben írtam,
az most fenn az égen. 
Ítéletidő. Ezt még
túlélem, remélem.

Ó, idelenn annyi a fohász.
Papok vállalják a szolgalétet.
És a mi Urunk maga a kegyelmet.

Beborul percek alatt ez az imaház.
Nemsokára kiderül,
ki maradt, és ki az, aki elment.
 
Az egek alatt

Jól túl vagyok már a nyolcvanon is.
Megértem. Nem érdem.
Megnézhetem magam az ablakban.
Már-már úgy érzem, önmagam utánzom.
Csak már ne tévedjek, ma is azt remélem.

Amúgy valóban kell egy kevés máslás.
Hitegetem magam? Legyen a róváson.
Kell annyi fény, hogy mindeneken átláss.
Sírom behunyt szemmel is megásom...

Egy nyári napforduló
Volt egyszer, hogy utáltam a gödröt.
Annyi mindent összehánytorgattam.
Kinek-kinek megadtam, mi illett.
Az egek alatt átkoztam s mulattam.

Síkló menet

Ha már eddig eljöttem,
tovább mért ne mennék?
Mögöttem is, előttem is kérdés,
oly világos, mint egy örök emlék.

Friss csapáson. Micsoda időben.
És kihagynom egy lépést sem merek.
Bejárta sok derék és idétlen.
Biztatni nem. Csak bíznom lehet.

Azt mondják, itt nincs ette-fene.
Szükségszerű ki-ki meg én vagyok.
Titkom is van, s nem lehet titkolnom,
hogy néha nyitnék hátra ablakot.

Vajon miért zavar ez a rend itt?
Hiszen felét magam teremtettem.
A tudás hatalom – kiáltom lesiklóban.
S az én teremtőm szeme meg se rebben.

2019. június 21.

A közönség többek között lát-
hatta-hallhatta a Codex Régi-
zene-együttest, a Csíki Kama-
razenekart, a Ványolós családot, 
a Concerto Spiralist, a Transyl-
vania Barokk Együttest, a Kájoni 
Consort vagy akár a Carmina Re-
nascentia régizene együttest, Ka-
rácsony Noémi és Geanina Salage-
an, Hans Eckart Schlandt és Erick 
Türk orgonakoncertjeit. Emellett 
a programban koncertek, túrák, 
borkóstoló, koncertvideók és 
hangszerbemutatók szerepeltek, 
ugyanakkor archív felvételeknek 
és régi emlékek felidézésének kö-
szönhetően, valamint a TVR1 csa-
torna Magyar Adás különkiadá-
sával a fesztivál életének elmúlt 
negyven évét is felelevenítették.

A tavalyi kiadás után már kész 
tervük volt idénre, amelyet már-
ciusban mindenestől ki kellett 
dobni, és gyökeres átszervezés 

következett – mutatott rá Filip 
Ignác Csaba, a fesztivál művészeti 
vezetője  az esemény megnyitóján. 
Szerinte „a zene az örökkévaló, és 
reméljük, hogy le tudjuk hozni ide 
az örökkévaló térből azokat a rez-
düléseket, amik fent vannak. És 
öröm és boldogság ez, mert annak 
ellenére, hogy sok a szomorúság, 
nagy kegy, hogy mi nem beteg-
séggel kell foglalkozzunk, nem az 
a nagy problémánk, hogy hogyan 
élünk meg, hanem kiváltság, hogy 
fesztiválban, koncertekben tu-
dunk gondolkodni”. 

A szervezők az idei fesztivál és 
annak égisze alatt a következő 
hónapokban szervezett koncertek 
jegyeladásaiból származó bevételt 
egy ösztöndíjalapba gy űjtik, hogy 
a tehetséges diákoknak lehetősé-
get nyújtsanak a továbbfejlődésre. 
„Adni kell, megmutatni, hogy mi-
lyen hálásak vagyunk, és milyen 

fontos számunkra, hogy rendez-
vényszervezőként, intézményként 
visszajuttassuk a közönségnek az 
értéket” – hangsúlyozta Ferencz 
Angéla, a HMKK igazgatója. 

A fesztivált a Hargita Megyei 
Kulturális Központ, Hargita Me-
gye Tanácsa és a Cultura Nostra 
Egyesület hozta tető alá, a Csík-
szereda Polgármesteri Hivatala 
társszervezésében.

Kájoni, a polihisztor
ferences szerzetes

A Mikó-vár előtti fesztiválmeg-
nyitón, melyen a Codex régizene 
együttes működött közre, a Joan-
nes Kájoni 390 emlékév részeként 
a kulturális központ által 2019-
ben megvalósított, Kájoni János-
ról készült szabadtéri kiállítást is 
megnyitották. A polihisztor feren-
ces szerzetes főbb munkáit bemu-
tató pannók már láthatóak voltak 
Bukarestben, Baróton, Medgye-
sen és Kolozsváron, a csíkszeredai 
helyszín után pedig Mikházára, 
majd Temesvárra, Nagyszebenbe 
és Nagyváradra vándoroltatják.

A kiállításon gy űjteményekről, 

nyomtatványokról és kéziratok-
ról készült fotókon mutatják be 
mindazt, ami Kájoni munkássá-
gát fémjelzi. A kiállítás interaktív, 
QR-kódot használva okostelefon 
segítségével az érdeklődők bele-
hallgathatnak a Kájoni-kódex, a 
Cantionale Catholicum, illetve 
az Organo Missale dallamaiba. 
Mindez Muckenhaupt Erzsé-
bet muzeológus, könyvtörténész 
szakmai irányítása alatt, Ádám 
Gyula fotóművész munkájának 
köszönhetően, Fazakas Gabriella, 
a HMKK munkatársa koordinálá-
sával jött létre. 

Ádám Gyula kiemelte, számára 
Kájoni mindig is példakép volt. 
Neki köszönhető, hogy a moldvai 
csángók nyelve, az imádságuk, a 
kultúrájuk, az archaikus magyar 
nyelv megmaradt. „A nyolcvanas 
években még elég sok Cantionale 
volt bent a moldvai csángók kö-
zött – ők az imádságos-, énekes-
könyvet így nevezték. Volt szeren-
csém megismerkedni két-három 
ilyen kántorral, akik elmesélték a 
Cantionale felépítését, szerkeze-
tét, hogy mit, mikor, hogy hasz-
nálnak. Külsőrekecsinben Istók 

János, aki nem volt deák (kántor), 
elmesélte, hogy ő ezen a könyvön 
keresztül tanult meg írni magya-
rul. „Tavalyelőtt Klézsén voltunk, 
és a családomnak Erzsi néni meg-
mutatta a szomszéd Cantionale-
ját, aki a földből ásta elő, hiszen 
ezeket a könyveket dugdosni kel-
lett, nagyon keresték, elégették, 
elvitték, mivel egy olyan nyelvet 
terjesztettek, amit nem volt sza-
bad. Ahogy Rebeka lányom for-
gatta a Cantionalét, Erzsi néni 
rögtön minden oldalról mindent 
tudott énekelni, hisz ezen nőttek 
fel. Ekkora volt Kájoni Cantinona-
léjának a szerepe: egy népet, nyel-
vet mentettek át.” 

Muckenhaupt Erzsébet szak-
mai előadásában Kájoni János 
munkásságát méltatta. „Erdély 
barokk-kori polihisztora volt ő, 
zűrzavaros, válságos történelmi 
időben, a magyarországi török 
hódoltság és az önálló erdélyi 
fejedelemség utolsó évtizedében 
tette a dolgát tehetsége, elhiva-
tottsága szerint. Tevékenysége 
bámulatra méltóan szerteága-
zó volt. Kiválóságát kortársai is 
nagyra értékelték. Művelődés-
történetünk lapjairól azóta Ká-
joni élő legendává lépett el ő.” 

Rendhagyó módon tartották meg július 11–19. között a 
Csíkszeredai Régizene Fesztivált: a járványhelyzetre való 
tekintettel elsősorban a helyi, országon belüli értékekre, 
előadókra fektették a hangsúlyt, ugyanakkor az online 
térben is követhetőek voltak az események. A fesztivál 
idén ünnepelte alapításának negyvenedik évfordulóját. 
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CSÍKSZEREDAI RÉGIZENE FESZTIVÁL Románia legna-
gyobb múltra visszatekintő fesztiválja, az első kiadást 1980-ban 
szervezték meg Csíkszeredában. A város nem véletlenül karolta 
fel a régizenét, hiszen a csíksomlyói rendházban tevékenykedett 
Kájoni János (1629/30–1687). A fesztivált 1986–89 között betiltot-
ták, a rendszerváltás után indulhatott újra. Az elmúlt években a 
fesztiválra számos európai országból érkeztek előadók, közöttük 
a régizenei szakma legkiemelkedőbb mesterei. 2008-tól tagja az 
Európai Régizene Fesztiválok Hálózatának (REMA), és a legjobb 
európai fesztiválok EFFE minősítését is megszerezte.

A régizenét a fesztivál min-
denkori szervezői a középkor, 
a reneszánsz és a barokk 
zenei alkotásaiként értelme-
zik, melyeket korabeli hang-
szereken vagy azok korhű 
másolatain, korabeli előadói 
stílusban adnak elő.
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