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 Varró Dániel

Október
Fogynak a nappalok, nyúlnak az esték,

teli pöndörödő levelekkel a fák,

mintha kispriccelt volna a festék,

oly sokszínű lett ez az őszi világ.

És mintha a bőrön ecset kaparászna,

arcunk kipirul, belekékül a szánk,

egy piktor az ősz, és nincs neki vászna,

színeket ken ezért maszatolva miránk.

 Nagy Sári Attila

 Ősz
Ez már az ősz:
a kába nap
lomhán motoz
a lombokon,

csak csend időz
a kertben, és
vakrozsda nő
a dombokon.

Háló feszül:
egykedvű pók
oszt kínhalált
a balkonon,

s váratlanul
bekandikál
a délután
az ablakon.

Szász Attila: Őszi tarló

Iskolakezdés

 Dr. Vekerdy Tamás

„Ö t évesen nem angolul kell tanulni, 
hanem rohangálni az udvaron, a 

friss levegőn, látszólag céltalanul, mert attól 
fejlődik az agyunk. Gilisztát fogdosni, bodo-
bácsot gyűjteni, sarazni és koszosnak lenni, 
rettenetesen koszosnak. Csúszni, mászni, vi-
lággá menni.

Nem elhinni, hogy alig tizennégy évesen 
eldől minden, hanem lehetőleg kipróbálni 
mindent, amire lehetőség van. Frászt hozni 
a szülőkre, hogy nem lesz belőlünk semmi, 

hogy csak úgy lézengünk. Odaállni a harma-
dik generációs értelmiségi családban a zongo-
ra mellé és kijelenteni, hogy az asztalos szak-
mát választottuk.

Mert valaki nem az lesz, akinek van érett-
ségije, hanem az, aki dolgozik. Aki munkát 
fektet valamibe, amihez van kedve, tehetsége, 
szorgalma. Aki elhivatott és a munkájának 
jó szakemberévé válik, legyen ács, bádogos 
vagy bognár. és ha elsőre nem jó szakmát 
választottunk, akkor legyen bátorságunk to-
vábbállni, mert nem befejezni kell, amit el-
kezdettünk, hanem bátran változtatni.”
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Mindvégig  
A lantot, a lantot
Szorítsd kebeledhez
   Ha jő a halál;
Ujjod valamíg azt
Pengetheti: vígaszt
   Bús elme talál. 

Bár a szerelem s bor
Ereidben nem forr:
   Ne tedd le azért;
Hát nincs örömed, hát
Nincs bánat, amit rád
   Balsors keze mért?... 

Hisz szép ez az élet
Fogytig, ha kíméled
   Azt ami maradt;
Csak az ősz fordultán,
Leveleid hulltán
   Ne kivánj nyarat. 

Bár füstbe reményid, -
S egeden felényit
   Sincs már fel a nap:
Ami derüs, élvezd,
Boruját meg széleszd:
   Légy te vidorabb. 

S ne hidd, hogy a lantnak
Ereje meglankadt:
   Csak hangköre más;
Ezzel ha elégszel,
Még várhat elégszer
   Dalban vidulás. 

Tárgy künn, s temagadban –
És érzelem, az van,
   Míg dobban a szív;
S új eszme ha pezsdűl;
Ne vonakodj restűl
   Mikor a lant hív. 

Van hallgatód? nincsen?
Te mondd, ahogy isten
   Adta mondanod,
Bár puszta kopáron
– Mint tücsöké nyáron –
   Vész is ki dalod. 

(1877 júl. 24)

Melyik talál
Hogy melyik arcképem választom rajzai közzől?
   Fényképíró úr! a botos és kalapost.
Mint maradó vendég űl s áll a többi nyugodtan,
   Menni csak egy készül: útja van: ez leszek én!
 
(1880 márc. 30)

A Csonkatoronyban berendezett Arany 
János Múzeum a költő fia, Arany 

László kezdeményezésére jött létre 1899-ben. 
A tárlat törzsét mai napig a fiú által felajánlott 
Arany-hagyaték adja, benne a költő akadémi-
ai dolgozószobájának bútoraival és használati 
tárgyaival, vagy a kutatók számára is érde-
kességeket rejtő könyvgyűjteményével. De 
láthatjuk itt Arany János utazóládáját, amely-

lyel Debrecenben diákoskodott, vagy azt a 
kisiskolai füzetkéjét is, amelybe első zsengéjét 
írta: „Ha akarod tudni, / E könyv kié légyen, 
/ Az Arany Jánosé, / Ki sokáig éljen.” A sze-
mélyes tárgyak mellett figyelemre méltók a 
költő emlékét megörökítő képzőművészeti al-
kotások is, mint Barabás Miklós, Éder Gyula 
és Izsó Miklós portréja, olyan szobrok, mint 
Szervátiusz Jenő Toldi harca a farkasokkal és 
Puskás Sándor Arany és Petőfi Barátsága.

Sejtelem
Életem hatvanhatodik évébe’
Köt engem a jó Isten kévébe,
Betakarít régi rakott csűrébe,
Vet helyemre más gabonát cserébe. 

(1882 márc. 2)

A Csonkatorony Nagyszalontán

Arany János szobra Szalontán

Kiss István alkotása – 1992
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Arany János Múzeum 
Nagyszalontán
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Szabó Magda – 100
2007. november 19-én

Kilencven sikeres esztend egyenes gerinccel

Száz éve, 1917. október 5-én született Szabó Magda. Hegyi Gyulának, 
aki személyesen s ismerte az írót, a Hétvégi Magazinban megjelent 
cikke nyomán idézzük fel  az író alakját.  

S zabó Magda nem-
csak korának egyik 

legnépszerűbb írója volt, 
de mindenestül ehhez a 
20. századhoz tartozott. 
Az akkori idők szellemé-
ben igazi modern nő volt. 
Vonzó, esztétikus külső, 
a nőiség nem tolakodó, 
de magabiztos vállalása 
jellemezte, ugyanakkor 
mindig önálló véleményt 
formált a dolgokról, a 
világról, és ezt bátran ki 
is mondta. A Debrece-
ni Egyetem latin szakos 
hallgatójaként 1940-ben 
szakdolgozatát nem szok-
ványos témából választot-
ta. Öntudatos fiatal lány-
ként a Római Birodalom 
női divatjáról írt.

Szabó Magda mindvé-
gig megőrizte protestáns 
nemesi családjától kapott 
neveltetését,protestáns és 
patrióta szabadelvűségét, 
azt a szellemiséget, amely 
szülővárosát Debrecent is 
jellemezte. Miközben szigorú erkölcsi ítéle-
teket vallott, mindvégig mentes maradt min-
den előítélettől. Az embereket tetteik alapján 
ítélte meg, nem származásuk vagy politikai 
hovatartozásuk szerint. De azt is tudta, hogy a 
szeretet olykor az erkölcsi ítéletnél is erősebb.

Megélte a huszadik század nagy történelmi 
fordulóit, nem zárkózott el az eseményektől. 
1945-ben az ideiglenes kormány kultuszmi-
nisztériumának a tisztviselője lett, hogy aztán 
1949-ben a sztálinista diktatúra minisztériu-
mi állásától megfossza, és eltiltsa a közléstől. 
Megkapta az egyik utolsó Baumgarten-díjat, 
de még aznap vissza is vették tőle. Tíz évig ál-
talános iskolában tanított, amelynek élmény-
világából sokat merített későbbi regényeiben. 
Számára a legfontosabb erények a szabadság, 
a minőség, a tisztesség. Az ötvenes évek végé-
től a korszak legnépszerűbb írója lett, bár nem 
tett semmilyen propagandisztikus enged-
ményt a rendszernek, de elfogadta a konszoli-
dáció kereteit, miközben nagyszerű története-
ket írt igényes, közérthető magyar nyelven. Az 
olvasók szerették, igényelték írásait. 1945 után 
ő volt az első magyarországi magyar író, aki 
műveivel sikert aratott Nyugat-Európában. Az 
elismerés még függetlenebbé tette, így alkotta 
meg családja, a protestáns Debrecen és egész 
nemzet történelmét felvillantó, patrióta szelle-
miségű műveit. A rendszerváltozás után sem 

kellett megváltoznia, magyarázkodnia, nem 
kellett semmit megtagadnia a múltjából. Meg-
maradt patrióta, keresztyén, szabadelvű író-
nak, olyannak, amilyen egész életében volt. A 
támadások most máshonnan érték. Irodalmi 
berkekben „lektűrnek” nevezték műveit, mert 
olvasmányos, népszerű műveket írt, amit sze-
rettek az emberek. Holott ez a leminősítés ál-
ságos volt, hiszen regényeiben bátran használ-
ta a modern regénytechnikákat, de úgy, hogy 
művei igazi emberi történeteket mondtak el 
közérthetően és szép magyarsággal. De az írás 
mellett tudott élni is. Szeretett férje előtt volt 
egy baloldali író-politikus szerelme is. Szép 
lakásban lakott, sokat utazott külföldre és a 
kamera előtt tudott szép lenni, távol állt tőle a 
zsákba-darócba öltözött álfeminizmus. Szabó 
Magda átélte a huszadik századot, de mindig a 
tisztesség jellemezte, bármilyen volt körülötte 
a világ, ő tette a dolgát, írt a többezres olvasó-
közönségének, de ha úgy adódott az asztalfi-
óknak: „Rendszerek jöttek és mentek, az egyik 
kicsit kedvesebb volt számára, a másik talán 
ellenszenvesebb, de nem a kormányoknak írt, 
hanem önmagának és az olvasóinak. Bátorít-
son minket az a tudat, hogy így, egyenes ge-
rinccel is végig lehetett élni kilencven sikeres 
esztendőt ebben a hazában.” 

(Hétvégi Magazin, 2017. október 8.)

  Szabó Magda versei

Program
Rám nézz, ne hátra! Össze ne keresd,
ami szertehullt, odalett!
Ne sírj, majd sírnak helyettünk az
érzékeny fellegek.
Kemény légy, mint a jogtalanság,
vágj, mint a sás,
ne sírj! Kisérjen, mint az eb,
a hallgatás.
Úgy hallgass, mint aki szerelmes,
részegen, józanul,
úgy hallgass, mint aki utódra vágyik
s egy másik testbe hull.
A hallgatás. Az tartson össze,
ha minden meglazul.

Végrendelet
Te egyedüli, aki sose bántott,
te temess el,
ha a gyilkos idő
megbír e testtel.
Te mondd el helyettem,
mekkorát tévedtem,
mikor megszülettem,
mikor ember lettem,
nem vérivó farkas
sovány rengetegben;
te mondd el helyettem,
egyszer nem tévedtem,
egyszer nem vétettem,
amikor ágyamat
szíveden vetettem.

Búcsúzás
Azt hiszed drágám, az a régi dallam
elnémulhat? Többé nem énekel?
Szerettelek. Szerettél. Áll a két szó,
Nincs hatalom, mivel ne bírna el.
Kettőnk testéből két szép fa eredt.
ők mindketten megjegyezték a dalt.
Nem szállt tova, mint langyos fellegek,
s ajkaikon aratnak diadalt.

Most semmi sem fáj. Úszom hűs habok közt.
Víz sodra enyhít. Jó itt. Ne sirass!
Fiaim, rátok nézek holdsugárból,
s nevetek, ha köröz a réti sas.
Amíg szerettek, akárhol kerestek,
én ott leszek: megleltek, így ígérem,
búvár vagyok, elbújtam bú elől,
s nevetésem felcseng, mint egy érem.
Amíg szerettek, ahányszor kerestek
szólítotok, annyiszor nézek vissza,
felelek is az állatok szavával,
a sose múló szeretet szavával,
míg érintésem könnyetek felissza.

Olyan nehéz még nélkületek élnem,
nem ízlelni édeset meg keserűt.
De ott leszek a házban. Láttok engem?
Én szólok, ha a tücsök hegedül.
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120 éve született Tamási Áron
 (1897–1966)

  Tamási Áron

Magyar fohász

A z idők gyógyító lázában él a magyar. 
Történelmünk ezer évén átlobog az 

emberi Géniusz üzenete, mely nemzeti hő-
seink példáit emeli elénk, és költőink fénylő 
szavait idézi.

Nincs módunkban kitérni a hűség elől.
Tizenegy éve élünk őrhelyünkön: ezen 

a földön; szomjazva az emberi és a nemze-
ti lét igaz voltára. Éltünk vágyakozásban az 
enyhület után, de szomjúságunkban itthon a 
hazugság italát nyújtották nekünk, a világ pe-
dig kotyvasztott főzetekkel kábított minket. 
Ebben a zavaros veszélyben, a hosszú sóvárgás 
után, emberi és nemzeti létünkben tehetünk-e 
mást, mint amit tettünk? 

Magunk főztünk enyhítő és éltető italt ma-
gunknak. A kor, melyben élünk s amelynek 
ablakán a jövőbe nézünk, vért csordított ebbe 
az italba. Örök intelem ez, mely egyformán 
szól nekünk magunknak és a világnak. Minket 
arra int, hogy a kor forradalmát magunknak 
kellett volna végbevinnünk. Mivel nem ezt 
tettük, hanem ajándékba fogadtuk el, olyan 
esztendők rakódtak történelmünkre, amelyek 
hagyományainkat elferdíteni törekedtek, ter-
mészetünket gúzsba kötötték, és jövendőnk 
felől kétségekkel kínoztak. Ebben a hamis és 
igaztalan állapotban a nép nem találhatta meg 

nyugodalmát, és alkotóerejét bénaság fenye-
gette. 

Ezért kellett megtörténnie annak, ami tör-
ténik.

A kehely, amelyben magyarok vércsepp-
jei szentelik meg az éltető italt, a világot arra 
inti, hogy nagyobb gonddal és tisztább lélek-
kel őrködjék az emberi lét méltósága fölött. A 
hatalmak, melyek a maguk rendszerében élni 
jónak és helyesnek látják, adják meg nekünk 
a lehetőséget, hogy mi is a magunk emberi és 
nemzeti formánkban élhessünk. Ez a forma 
nem más és nem is lesz más, mint a társa-
dalmi demokrácia és a nemzeti függetlenség 
formája. Ezt a formát, kormányzás dolgában, 
egy nemzeti kormány tudná a nép akaratával 
megtölteni; a művelődés szellemével pedig a 
magyar léleknek azok a mesterei, akik az el-
múlt évtized alatt is a nép hűségében éltek.

 Szenvedő lélekkel áhítjuk, hogy a rontó 
harcok megszűnjenek; s kérjük az emberi böl-
csesség szellemét, hogy e harcok küzdőit igaz-
ságtalan ítélet ne érje. 

Méltó életünkért szóban és cselekedetekben 
a történelemhez fohászkodunk. Fohászkodunk 
mindnyájan, munkások, parasztok és ifjúság, 
nemkülönben jövőt álmodó költők, akik mind 
és mindig rendületlenül hívei vagyunk hazánk-
nak.  

(Budapest, 1956. október 26. Elhangzott a 
rádióban 1956. október 26-án.)

Szólt a rigó a Nyikónál
  Bölöni Domokos 

A z öreg szólította meg őket, azt hitte, 
valakit keresnek, vagy lopni akarnak. 

Mióta a kéthektáros ribizliföld őrzését rá-
bízták, megnézett mindenkit, még a falube-
lieket is, ha erre vetődtek, ide ki, a Bökkfű 
alá, a tanyához. – Ne igyanak a vízből – szólt 
oda, mintha rég ösmerné őket –, feljebb tisz-
tább, nem piszkolja kispatak. Csak a rigók.

Az idegenek felnéztek.
– Hogyhogy a rigók? – kérdezte a fiatal. Ez 

vitte a hátizsákot meg valami fehéres botot.
– Azok úgy, a maguk módján – hunyor-

gott az öreg. Fekete posztókalapját hátrataszí-
totta a feje búbjára, kabátját maga alá terítet-
te, leült, a tarisznyából sörösüveget halászott 
elő.

– Megkínálom egy pohár borral – mond-
ta. Azok ketten melléje telepedtek, az idő-
sebbik kopaszodott már, s nem látszott rajta, 
hogy valami turista volna, mert fekete pan-
tallót viselt, és a kabátja is fekete volt. Nagy 
homlokát elöntötte a veríték.

– Még mindig nem értem a rigókat – ma-
kacskodott a fiatal, a hátizsákos. Kicsi szakál-
la éppen csak hogy kiszökött, olyan kacag-
hatnám módra.

– Belepottyintanak – magyarázta a csősz. 
– A maguk módján –, s kacagott hozzá egy 
cseppet.  A kisszakállú csak ekkor jött létre.

– Mi nem pottyantunk – vont vállat sér-
tődötten.

Az idősebbik idegennek tetszhetett a szó, 
elmosolyodott titokban.

– Rossz ez a bor – mondta aztán. A csősz 
jobban megnézte magának.

– Van jobb is – szólalt meg nagy későre. – 
Ez víz helyett van.

– Az ott fenn, túl a vízen: a Gordon – ma-
gyarázta az idősebbik idegen. A csősz mérge-
lődött egy kicsit, hát mi az isten, ezek meg se 
köszönik, hogy megkínálta őket? A kíváncsi-
ság mégis féken tartotta.

– Az. S ez: a Fehér Nyikó.
– Mitől fehér? – kíváncsiskodott a kissza-

kállú. – Van fekete is?
– Nincs – sajnálkozott a csősz. – Mindig 

azt mondtuk: fel a Nyikóba, mind itt voltak 
a falu földjei. Fel a Nyikóba. Aztán ettől vala-
hogy megfehéredett a víz. Mü úgy mondtuk: 
Fényikóba. Az urak nem érthették valahogy.

– Valahogy úgy – bólintott huncutul az 
idősebbik, a kopasz.

– S hát maguk hova? – bugyogott ki a 
csőszből mégis a kérdés.

– Csak úgy, né, megjárjuk magunkat. Fel 
a forrásig.

– Megkínálhatom a jobbikból is – kiáltott 
utánuk, mikor azok szedelőzködni kezdtek.

A kisszakállú vonakodott, de az idősebbik 
mintha ráállt volna.

A ház s a csűr jól körül volt kerítve, tö-
viskerttel, hogy a vadak ne tudják áthágni. A 
csősz előbb a pajtát mutatta meg, most nem 
tart marhát, szabadkozott, mert a fia beköltö-
zött a faluba, éppen szenet éget Argeş megyé-
ben valahol, s ők már nem emberei a mun-
kának, neki is négyféle betegsége van, fürdőn 
is volt, de hiába. Akit úgy meghöngörgetett 
a fehér bika, az nem épül már fel többet az 
életben. A fehér bika vad volt, a vadőrt is fel-
kergette a fára, s a kutyáján töltötte ki a bosz-
szúját. A fekete bikát meg lehetett szelídíteni, 
ha vízen ment át a csorda, ő a hátára ült, úgy 
vitte át, avval volt szerencséje, a bivalybiká-
val; az odajött, s elverte a fehér bikát, de úgy, 
legényül is, hat hétig borogatták utána.

– A fecskéim – mutatta büszkén. – Már 
nagy mind a négy fióka, de látják-e, nem fél-
nek. Mondikálgatok nekik örökké, s megsze-
lídültek.

Megsimogatta őket is az istálló gerendájá-
ra épített fészekben, azok visszacsicseregtek. 
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A kisszakállú türelmetlenül intett, az időseb-
biknek pára jött a szemére.

Oldalt az udvaron hosszú asztal állt a szőlő-
lugasban, oda hozott a jobbik borából az öreg. 
Ez sem volt sokkal jobb, hiszen novaszőlője 
termett, a nemesebb fajtát itt a fagy szokta le-
szüretelni, de a jövevények ezúttal nem finy-
nyáskodtak, a fiatal néha beleszólt ugyan a 
beszédbe, de a másik, a feketekabátos, az csak 
nézte az öreget, s nagyokat hallgatott. A csősz-
ből folyt a szó. Falubéliek ritkán tévednek ide, 
a gyümölcsösben dolgozók nem érnek rá tár-
gyalni, hát nem csoda. Még azt is kikottyan-
totta ezeknek, hogy ő csak a múlt télen tanult 
meg írni s olvasni, mert mostanában evvel a 
sokféle betegséggel nem tud éjjelenként alud-
ni, s mit tudjon csinálni az ember, ha álma 
sincs, s már nem is fiatal. Visszadöcögött a 
házba, kihozta az irkáit, nézzék meg, ezekbe 
írja most az életét. Nem bolondság, neki olyan 
élete volt, részeges apja, szolgasora; s négy asz-
szonyhoz segítette hozzá az isten, de csak egy-
hez adott szerencsét is, ez az, amelyik odakinn 
gyomlál a kertben.

Az idegenek csendben hallgatták.
– Olyan valék én is, mint...– keresgélte a 

nevet az emlékezetében –, mint: Ábel! Hal-
lottak róla, ugye?...

A kopasz idegen lehunyta a szemét. Hogy-
ne, olvasták, tudják, ki volt Tamási Áron.

– Benne van a fényképe is – nyitott oda 
az öreg; amint újra feltekintett, egy pillanatra 
megállt szeme a kopasz idegenen, s felakadt 
rajta.

– Maga...– futott ki a száján, de el is res-
tellte magát érte.

– Köszönjük a borát – állt fel a kopasz 
idegen. Kezet fogtak az öreggel, a kisszakállú 
pénzt lopott az asztal szélire.

– Ne menjenek kifelé, aztot tanácsolnám 
– ugrasztotta utánuk még a hangot az öreg. – 
Hajnalban szólt a rigó a Nyikónál, eső lesz...

Azok már a kapunál jártak, az idősebbik 
visszaintett.

Két fiatalember ugrott be hozzá a vihar 
elől, füvet kaszáltak az almafák közén, kértek 
egy liter bort, odakinn dörgött-villámlott, 
szekereztek az angyalok a mennyben, meget-
te a fene az ilyen időt, keseregtek; amikor 
napjában ötven-hatvan lejt ha kereshet az 
ember, pedig egynapi kasza ára száz-száz-
húsz lej.

Az öreg addig okvetetlenkedett, amíg 
mégiscsak eldicsekedte: itt járt nála két 
nadrágos, az egyik éppen az volt, akit hat-
vanhatban hoztak volt haza s temettek el 
odaki, a templom elé, ahol az a nagy kő 
van.

– Bolond immár kied – kacagtak össze a 
legények. – Maga Jézust is még egyszer fel-
támasztaná.

De az öreg erősködött, hogy az ő szeme 
nem csal, s azért is újra elővette az Ábelt: néz-
zék meg, világra ilyen volt...

– Ha olyan volt, olyan volt – kacagtak 
ismét a legények. – Mü ezt most magának 
elhisszük, s el van bütülve.

    Hozattak még egy literrel, koccintottak. 
Hátha addig eláll az idő.

(Hullámok boldogsága, Kriterion Könyv-
kiadó Bukarest, 1980.)

  Cseh Katalin versei 

Ködkép
Látlak anyám
virágzó almafák
gyülekezetében
aranymetszés
szíved közepében
könnyű vagy
mint egy papírhajó
s mint egy hópehely
olyan tökéletes
mosolyogsz
feltétel nélküli
boldogság
ragyog arcodon
állsz a fényben
mintha-reményben
hirtelen megtorpant
filmszerűségben
két karod nyújtod felém
s a felismerés hasít belém
hisz mindez csak ködkép
illúzió önáltatás illékony álom
s hogy nem látványosan szerettelek
nem bánom mégis bánom...

(Édesanyám emlékére, szeptemberben 
született.)

Felismerés
-tanévkezdés előtt-

Megalázó helyzetek
s én hozzászokom
nincs önbecsülésem
csak egy bohócom
osztozunk szöszön
meg a kócokon
néha torkunkban
a gombócon...
cirkuszi vagy
nem cirkuszi
porondon?!

Hivatalosan is
a szorongás velem
ő a harlekin-mozgatóm

  Ráduly János 

Korond – 
öt haikuban

Szülházam

Születésemkor
Földre hajolt csillagok
Fogták a kezem

Virágozás

Anyám – Korondon
Laktában – folyton engem 
„Írt”, virágozott.

Serlegén

Korond álmai
Aranypénzként csengnek
Sorsom serlegén.

Katlanok

Izzó katlanok
Világteremtő kedve:
Jövő születik.

Ki lesz?

Kibéd és Korond
Kézfogóján ki lesz majd
Az én násznagyom?

Erdőszentgyörgy
Városmivoltom
Nemcsak mérce, holnapi
Álmok háza is.

Fényes madár
Te, Erdőszentgyörgy
Otthonteremtő kedvem
Fényes madara.

Csatlós
Kiváltságos már 
Alig leszek. Maradok
Szellem csatlósa.

Alkotó csönd
Alkotó csöndem
Mélyén nincs  asztal, nincs szék.
A térdemen írok.
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 Márton Károly versei

Fölösleges 
szavak

      Ráduly Jánosnak

Vannak fölösleges szavak,
Soha ki nem ejted,
Mint a féltett titkaidat,
Csak magadban rejted.

Ráduly János 
vallomása

Végigkísért nyolcvan év árnya,
Esők után színek szivárványa.
Őszülő hajam ritkulni kezdett.
Nyolcvan év... Pedig most volt a kezdet.

  Székely Ferenc

Rőt 
cseresznyefák 
a hegytetőn

Ráduly János 80. születésnapjára

Ősz  van,
látom újra,
összébb simulnak
a fák,
s te ott  állsz a hegytetőn,
Kibéden,
hogy meglásd 
a  fényt,  
a glóriát.

Apró
léptekkel
jönnek feléd
őszjánosok és 
bartókok,
csak menned kell,
menned  kell,
s halk dalukat
hallanod.

Kapud nyitva,
nem vársz senkit,
harang szól 
a ház felett,
vigyázza,  hogy 
este későn 
csillag-ágyban
szenderedj.

Ráduly János folklo-
rista, költő, műfordító 
1937. október 27-én 
született Korondon. 
Marosvásárhelyen, 
a Bolyai Líceumban 
érettségizett (1955), a 
kolozsvári Babeş–Bo-
lyai Tudományegyete-
men magyar nyelv és 
irodalom szakon vég-
zett (1966). 1962 óta 
Kibéden lakik. A tele-
pülésen és környékén 
végzett népköltészeti 
gyűjtéséből (ballada, 
népmese, monda, talá-
lós kérdés stb.) számos kötet jelent meg. Több kötetet publikált ismert és újabban felfe-
dezett, általa megfejtett rovásírásos emlékekről. Közölt verset, gyermekverset, románból 
fordít. Eminescu Luceafărul c. költeményének magyarra fordításáért állami elismerést ka-
pott. Tagja a Magyar Írók Szövetségének. Legtöbb közlése népmese, bár több kötetnyi 
balladát, találós kérdést, illetve mondát, anekdotát tett le az olvasó asztalára. 

Az általa Kibéden gyűjtött és közölt epikai alkotások száma meghaladja az ezret, ez-
zel választott faluja első helyen áll a magyar nyelvterületen. Ráduly több vonatkozásban 
is tárgyalta Bartók Béla első népdallejegyzéseit (1904, Gerlicepuszta), melyek a kibédi 
születésű Dósa Liditől valók, majd annak testvérétől, Dósa Annától is gyűjtött Budapes-
ten. Önálló kiadványainak száma száztizenöt. 

Köszöntő sorok 
Ráduly Jánoshoz

  P. Buzogány Árpád

N yolcvan év súlyát hordozod mostan-
tól törékeny testtel, munkás évtizedek 

próbálták vállaid görnyeszteni, én úgy lá-
tom, kevés eredménnyel. Mosolyod is szinte 
a régi, mint huszonéve, amióta ismerhetlek. 
Hangodban derű, mozdulataidban frissesség. 
Magad nem kímélve régi zsákok gazdagsá-
gát szeded elő, és szerkeszted kötetté, most 
hallom, a száztizenötödik önálló kiadvány 
hordozza címlapján nevedet (tíz évvel ezelőtt 
a negyvenediknél tartottál). Kibéd mesés gaz-
daságából még mindig futja… Nincs olyan 
magyar település a Kárpát-medencében, 
ahonnan ilyen számú népköltészeti alkotást 
(balladát, mesét, mondát, hiedelemtörténe-
tet) közöltek volna. És alig van ismerőseink 
között ilyen ember, aki ennyire elkötelezett 
lenne a magyarul elhangzó népi értékek iránt. 
A porba hulló, néha messzi guruló gyöngy-
szemekre gondolok, balladákra és népi imák-
ra. Meg azokra a verssorokra, amelyek neved 
alatt megjelenhettek. A tanár, a folklorista, 
a költő, a műfordító és rováskutató Ráduly 
János külön-külön kellene fogadja a gratulá-
ciókat, jókívánságokat, mert egyik-egyiknek 
a karja igencsak hamar megtelne az ünnepi 
virágokkal. 

A vidéki pedagógusok, az egykor népszol-
gálatra elszegődött tanítók, tanárok jelképe is 
vagy, te folyton másokkal törődő, mindenkire 
figyelő „tanár úr”. Kibéd krónikása, akit még 
egy állandó jelzővel illetnék: a könyvtulaj-
donos. Az a könyvtulajdonos, aki hatalmas 
néprajzi értéket halmozott fel a könyvespol-
cain őrzött kiadványokkal, és az, aki maga is 

könyveket, vékonyabb-vastagabb köteteket 
szerkeszt folyamatosan. Keletről hozott örök-
ségünk, a rovásírás jeleinek egyik kitartó és fi-
gyelmes vallatója, hiszen egy élet eredménye is 
lehet tudományos mércével mérve, hány epi-
gráfiai emléket fedeztél fel, írtál le és fejtettél 
meg az utóbbi években. 

De túl verseken, balladákon, az elkötele-
zettség munkál benned most is, amikor a pi-
henésnek lenne több ideje. Lelkedben szinte 
gyermekként örök bizakodó maradtál, mert 
hiszed, hogy az érték, amit népek, nemzetek 
termeltek, gyöngyöztek ki magukból, örökre 
megmarad nyelvtől, világnézeti meggyőző-
déstől, téveszméktől és politikusok gőgjétől 
függetlenül. Ezt szolgáltad akkor is, amikor 
a gyönyörű magyar balladákat cigány adat-
közlőktől lejegyezted, amikor idős embereket 
meséltettél, vagy pedig a román irodalom 
nagy költőinek verseit fordítottad magyarra. 
Irigylésre méltó ez a bölcsesség, amivel fiata-
lon láttad: ember és ember között nem lehet 
akkora különbség, amint azt velünk elhitetni 
próbálták. 

Veretes sorok gyűltek könyveid ezer meg 
ezer oldalán, csak éppen értő fiatalokra találj, 
akik mindezt figyelmesen elolvassák. Akiket 
nem lehet becsapni holmi olcsó jelszavakkal. 
Akik megértenek téged és a hozzád hason-
lókat. Ezt is kívánom Neked ezen a kerek 
nyolcvanadik évfordulón. Erőt és egészséget, 
a régóta ismerős kívánság szerint meg sok 
boldog órát szeretteid, barátaid és olvasóid 
körében. Életed e kerek évfordulóján a sok 
barátból az egyik, további termékeny éveket, 
jókedvet kíván. A többi nevében is, akik rád 
gondolnak.
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Lukács és a torony
 Dr. Bige Szabolcs

Lukács szülői háza ott állott egy sorban az iskolával, s a templommal, 
valahol a falu közepe táján, a nagy hegyek lábánál. A takaros, 
gerendákból épített, de kívül-belül bevakolt tágas épület, lehet még 
ma is áll. Rendesen megépítették azt! 

L ukács kora hajnalon lépett ki a kapun, 
s indult völgynek le a patak mentén. 

Nem nézett vissza, de ahogy kikanyarodott az 
út a házak közül, leült egy nagy bolovánkőre. 
Szemeit a piros tetős házak fölé emelkedő 
templomtoronyra függesztette. 

– Te torony, – szólott Lukács – látod, én 
immár kívül kerültem a falun, s te még tovább 
is ott állasz. Lehet, mégiscsak neked lenne iga-
zad?

A torony azonban nem válaszolt, csak állt, 
mint a cövek, ahogy egykori építői felrakták.

– Te torony, hát mások is elindultak, nem 
csak én. Mit nézel olyan szemrehányóan 
rám? A Julis is elment, pedig itt mindenki 
szerette, kedvelte. Én is! A szeretőm volt, far-
sangkor lett volna a kézfogó. De neki csak a 
cifraság kellett, kezdte szégyelleni a régi falu-
si gúnyát...

A templomtorony továbbra is hallgatott. 
Még a galambok burukkolása sem hallatszott.

– Hej, te torony, hogy nekem milyen nehéz 
lett a szívem, amikor láttam kifordulni a kis-
kapun batyuval a hátán! Előbb csak ide ment 
ehejt a szomszéd városba. Beállt cselédnek 
valami tisztviselő féle nadrágos emberhez. 
Azt mondják a városban mind csak ilyenek 
laknak. Takarított, főzött, mosott a Julis öt 
emberre. Az úr, a naccsága, két leánka, s egy 
gyermek. Az öt. Jól végezte a dolgát, hisz értet-
te a módját. Aztán, jött látogatóba az úrhoz a 
testvére a fővárosból, s látva milyen talpraesett 
fehérnép a Julis, felfogadta magához, hogy 
tanítsa a gyermekeit magyarszóra, ott a nagy 
idegenségben. Meg aztán őkelme is szívesen 
hallgatta a falusi beszédet.

A torony még erre sem szólott semmit. Pe-
dig már felkelt a Nap, s friss fénnyel vonta be 
az öreg keresztet.

– Tudod, te torony, mit írt nékem a Julis? 
Hogy megtanult már románul, meg hogy 
menjek föl én is, mert ott sok híres iskola van, 
ahol tanulhatnék apám kívánsága szerint. Még 
azt is írta, hogy ő ott nagyon jól van, s lehet, 
marad is. „Letelepedésit” kapott.

Valamitől megriadva a toronyban lakó ga-
lambok egész nagy rajban köröztek a templom 
fölött, de szárnycsapdosásuk hangja nem ért el 
idáig.

– Milyen szamár vagyok, te torony, csak 
beszélek itt hozzád, s azt sem tudod, ki va-
gyok? Én Kiss Lukács vagyok, a Márton fia. 
Így, na! Most már tudod. Én tudom, te ki vagy. 
Megmondom: Szent Márton-templom. Köny-
nyű volt kitalálnom, mert a falut is úgy hív-
ják: Szentmárton. Ki volt előbb a falu, vagy a 
templom? Ki tudja? Régi história. De látod, én 
nem lettem Márton, mert a családban az első 
szülött kapja az apja nevét, s én másodiknak 
jöttem a világra. A bátyám lett Márton. Majd 
ő kapja a birtokot is, ha eljő az ideje. Engem 
pedig tanulni küldenek

Felhő kúszott a nap elé, s mintha kihunyt 
volna a fény is a torony felett. Csak a galam-
bok rótták tovább is végtelen köreiket a torony 
körül.

– Látod, te torony, immáron nem lesz lagzi. 
A Julis fennmarad a fővárosban, kikupálódik, 
s lészen belőle is naccsága. Én meg nem me-
gyek oda! Van még város közelebb is. Máshol 
is lehet tanulni. Apám azt mondja, válasszak: 
pap leszek, vagy fiskális? Én inkább az utób-
bit, az ügyvédi pályát választom. Van még a 
rokonságban ügyvéd, s jól viszi. Pap is igen, 
s azok is jutottak már valamire. Egyikük még 
Gyulafehérvárra is eljutott. Ott tanítja a papi 
pályára készülőket. De én a nőtlenségi fogada-
lomtól ódzkodom, s inkább leszek a tárgyaló-
terem egyik főszereplője.

A torony most sem válaszolt semmit, s a 
galambok megnyugodva visszatelepedtek a 
kerengő párkányára. A nap is újra kisütött.

– Nézlek, torony. Jól megnézlek most, hogy 
lehet, sokáig nem látlak. A keresztet is nézem, 
ahogy az égre vetül az aranya. Meg kéne, őriz-
zem itt bent magamban, hogy legyen majdan 
vigasztalóm, s útmutatóm ott a nagy idegen 
világban!

… Eltelt közben néhány röpke évtized, és 
újra itt látjuk Lukácsot a faluban, s a templom-
torony továbbra is hallgatag…

Lukács széttekintgetve bandukolt végig a 
falu poros utcáján. A templom előtt tétován 
megállt. Negyvenszer borultak virágba az or-
gonabokrok a papkertben azóta, hogy elment. 
Negyven esztendő! Lukács is, de a falu is sokat 
változott ezen idő alatt.

– Hej, te torony, te torony! Esmét itt va-
gyok, s nézlek. Nézlek, mint mikor elmentem. 
Sokfele megfordultam, de lám visszajöttem. 
Visszajöttem, hogy lássalak. 

A torony most is csak állt, magasba nyúló 
tornyával, s fölötte a felhők hancúroztak, mint 
vásott kölykök. Egyik-másik leereszkedni lát-
szott, de a toronyig nem merészkedett, pedig 
táltos paripát formált.

– Ugyé megösmersz, te torony. Még min-
dig Kiss Lukács vagyok. Itt állott a házunk, 
ehejt az iskolától két házra, de erőst megrok-
kant, nem lakja senki. S te is csak a régi vagy 
Szent Márton temploma, bár az idő téged is 
megrostált. Látom a kereszt is csálén áll, a to-
ronyablakok kerete is megvetemedett, itt-ott 
ki is esett a helyiből. 

Erre sem szólott semmit a torony. Lehet 
büszkeségből – ne pocskondiázza őt egy ilyen 
roggyant vándor. Szent Márton nevét adták 
neki, s az tartást ad, hiszen a szent élete a sze-
rénység mellett a kitartásról, a helytállásról 
szól. 

– Emlékszel, torony, hogy apám kívánsá-
gára ragadtam vándorbotot, hogy iskolázott 
ember váljék belőlem. Lettem is! A jog útvesz-

tő kanyarjaiban akartam eligazodni, s rendet 
vágni. Egyik sem sikerült, de ezt ne áruld el 
senkinek, mert az emberek még ma is hall-
gatnak a szavamra, s nem tudják, mennyi ál-
matlan éjszakám ment rá, hogy csak keveset 
tévedjek. Ide-oda járkáltam, hogy nyugalmat 
találjak. Bukarestbe is felmentem ügyfelem 
érdekében, s gondoltam, magam hasznára 
fordítom a lehetőséget. Julis címe itt volt a 
noteszomban. Nagy izgatottan készültem fel-
keresni. Ahogy közeledett velem a zötyögő 
villamos a városnegyed felé, ahol lakott, úgy 
lett a szívem egyre kisebb. 

– Hát, rám találtál? – szólott Julis, de nem 
volt szeretet a szavában.

– Sokat gondoltam rád, s most akadt alka-
lom, hogy lássalak is.

– Láthatsz, de nincs benne hasznod.
– Kitűztük volt a kézfogót is, Julis. Mégis 

ezt mondod?
– Ezt, Lukács! – búcsúztam hát, és elmen-

tem.
A torony meghallgatta Lukács szavait, de 

nem válaszolt, ha csak azt nem számítjuk, 
hogy egy szélroham megcsikorgatta a bádog-
tetőt. A galambok is, mint régen, szárnyra 
kaptak, s ott köröztek a torony körül. Nézte, 
nézte Lukács a kerengő szárnyasokat, majd 
nagyot sóhajtva leült a régi bolovánkőre.

– Ezek is hiába repülnek körbe-körbe, s 
szállnak messzebbre, mindig visszatérnek 
az otthonukat jelentő tetők alá. Elfáradtam, 
megrokkantam, s látom a falu is. Nem csak 
a mi portánk sínylette meg az elhagyottságot, 
hanem a sok többi is. Alig van már ember, 
aki itt lakna. Lám, hogy néz ki az iskola is – 
mállik róla a vakolat, foghíjas a cseréptető, az 
udvaron térdig ér a gaz, az ablakok bedesz-
kázva, az ajtón rozsdás vaspánt s lakat – lát-
szik, rég nem koptatja küszöbét gyermekláb. 
No, búcsúzom, de nehéz szívvel. Bár nem 
panaszkodom, Julist sem búsulom. Van szép 
családom, s embernyi unokáim. Őrizd még 
ezt a falut, ahogy tudod, hátha akad valaki, 
aki gondodat viseli, hogy teljesíthesd, amit 
kiszabott rád a Fennvaló! 

Irodalom
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Gyöngyike lógóba jár
  Bölöni Domokos

Júliusban járt itthon Apuka, augusz-
tusban jött Anyuka. Ők már nem sze-

retik egymást, Apuka egy rossz néni mi-
att, és Anyuka egy kövér bácsiért. Husika 
jól elvolt a Nagyival, mert a nagyi sose 
mondja, hogy ezt sem szabad, azt sem 
szabad, inkább azt, hogy mi az, ami fáj, 
ha hozzányúlsz. Falun nem sok minden 
fáj, ha hozzányúlsz. A kutyus nem fáj, 
hanem a farkát csóválja, és a cicák sem 
fájnak, de hagyni kell, hogy a lábadhoz 
dörgölőzzenek, meg hogy dorombolja-
nak az ágyikóban, amikor este lefekszel. 
A kakas sem fáj, de jó, ha nem mész egé-
szen közel hozzá, mert ugrálós, és 
megijedhetsz. A malacok pedig 
még kedvesek is, ahogy ösz-
szevissza futkároznak, de 
a mamájukat csak akkor 
közelítsd meg, amikor 
ebédel vagy vacsorá-
zik. Akkor viszont 
fröcsköl! És az em-
berek sem fájnak 
falun, mert kedve-
sek, megsimogatják 
a fejedet, és kér-
deznek: ki vagy, mi 
a neved, hány éves 
múltál, mikor mész 
iskolába, tudsz-e már 
számolni, hát odakint 
az anyukád micsoda, 
igen? és sok a betege? 
és sok-sok forintot keres? 
Hát az apukád? Aha, ő kü-
lön lakik az anyutól, hát ő mit 
csinál? Igen? Építkező? Mit épít? 
Villákat a dombokon? Milyen kocsi-
ja van? Igen? Egy Merci és egy Béemvé? 
Hát akkor neked biztosan jó anyukád és 
nagyon gazdag apukád van, ugye. Yvette, 
a kis Ív, Husika, akit a Nagyi Gyöngyiké-
nek szólít. Jó falun. Amíg városon volt, 
nem igazán tudott barátkozni, mert egyik 
évben lent laktak délen, a másikban fenn 
északon. Anyuka sok-sok éjszakai ügyele-
tet vállalt, sok forintért. Délen a mostoha 
apuka adott lakást, de hiába volt sok-sok 
szoba, nem fértek, mert más nénik is 
jöttek oda lakni, és Anyuka egyszer fel-
pakolta Yvettet, s bevágták magukat a 
kocsiba, akkor még a piros Dácia volt, 
és eljöttek a Józsitól. Itt északon nem ke-
rült új mostoha apuka, de van egy Zsoli, 
akit nem utál Ív, mert Zsoli nem kíván 
mindenáron apja helyett apja lenni, nem 
is szövegel folyton. Zsoli mindig hoz vi-
rágot Anyukának és csokit Ívnek. Apu-
ka nem törődik ezzel, ő nagyon foglalt. 
Mindig telefonál, nincs olyan félórája, 
hogy ne csilingelne övén a mobil. Amikor 
júliusban itthon volt, két nap múlva már 
haza kellett térnie egy villa miatt. Azt 
mondta, a hülye r...ok elszúrtak valamit. 
Apuka a nála dolgozó embereket mind 
r...oknak hívja. Ő se pesti, ő Brandi, de 

rendesen Brandauer. Ezt Ív tudja, hiszen 
ő is az. Apuka azt mondja, Husika, ha 
majd nagy leszel és Művésznő, akkor úgy 
fognak imádni, hogy Yvette Brandy. És 
mindig lesz piája apukának. Apuka elvit-
te volna Husikát egy székelyföldi körútra, 
de hát a mobil csengett, és már ült is be a 
kocsiba. Ő nem szereti a Nagyinál, mert 
unalmas. Nappal az embernek a szájába 
repülnek a legyek, este csípnek a szúnyo-
gok, éjszaka ugatnak a kutyák, gágognak 
a libák, hápognak a rucák, és még a fiata-
lok is üvöltöznek diszkóból szállíngózva. 
Azonkívül megcsípte egy bolha is. Ha 
egy százezres stadionba betéved egy bol-

ha, és Apuka ott van a túloldalon, akkor 
a bolha addig ugrál, amíg megtalálja 
Apukát, és meg is csípi a bokáján. Nagyi 
csendben hallgat, amikor Apuka olyano-
kat mond, hogy ronda falu, sár, mocsok, 
világvége. Hallgat, mert Apuka úgy vet-
te feleségül Anyukát. Pénzért. És ha a 
Nagyi szól valamit, akkor Apuka mind-
járt felhánytorgatja ezt neki. Hogy csak 
húszezer forintot kapott, amikor elvette 
az anyut. Az nem volt benne a pakliban, 
szokja mondani Apuka, hogy a drága le-
ánya derekasan felcsináltatja magát. Hogy 
magához láncolja az aput. Apukának úgy 
kell a gyerek, mint üveges tótnak a ha-
nyatt vágódás. Nem tudni, ki az a Tóth, 
de hanyatt vágódni üveg nélkül is mace-
rás. Mégis elvitte a papírokat Marosvásár-
helyre, és lemásoltatta. Aztán telefonált a 
Nagyinak, hogy augusztus végén érkezik, 
és viszi a kislányt. Budapesten fog lakni, 
beadja egy jó helyre, ahol zenére és tánc-
ra tanítják. Jaj, Apukának rettenetesen 
sok a dolga. De közben érkezett Anyuka, 
és nagyon-nagyon jó volt. Az Anyuka 
kocsija kisebb ugyan, de fürgébb, és vol-
tak Szovátán, fürödtek a tóban, és voltak 
mindenfelé, az a tíz nap úgy elröpült. Mi-

kor megérkezett a vonattal Zsoli, hogy 
látogatást tegyen a Nagyinál és megkérje 
tőle az Anyuka kezét, már nem is sütött a 
nap, beborult, és egész végig esett az eső. 
Közben Anyuka is lemásoltatta Husi-
ka összes papírját, a keresztlevelét meg a 
többi valamiket, és azt mondta, ha meg-
lesz az esküvő Zsolival, hát akkor visz-
szajön, és végleg magával viszi az ő édes 
kislányát. De csak egy levél jött, a Na-
gyinak párás lett a szemüvege, mikor ol-
vasta, és Ívnek megint azt mondta, hogy 
Anyuka mindig ügyeletes. Azért nem ér 
rá. A szomszédasszonynak sírta ki ma-
gát. Azt zokogta Emma néninek, hogy ez 
a mostani lator sem akarja a gyermeket, 

látni sem bírja. És hogy bezzeg 
nászútra mennek, az Adriá-

ra. Amikor csengettek az 
iskolában, még mindig 

esett az eső. A Nagyi 
megmosdatta Yvettet, 
de nem mondta meg 
rögtön, miért. Ív azt 
hitte, hogy na, vég-
re jön az apu vagy 
az anyu, táviratoz-
tak vagy üzentek; 
és nyomás mennek 
Pestre vagy Nyír-
egyházára vagy 
Miskolcra. Ott is 

szép. Kicsit sajnálta 
volna a nagyit meg 

az állatokat meg a 
barátnőket, Ánucát és 

Ilonkát, de a jövő nyá-
ron ismét jövök, mondta 

volna. A Nagyi kézen fogta, és 
elballagtak az iskolába. Ott nem 

sok gyermek volt és szülő is csak alig. 
Azt mondják, meghal a falu. Ív ezt nem 
érti. De az iskola azért tetszik, járt már 
itt, sokat játszottak az udvaron. A taní-
tó néni is volt a nagyinál, ittak kávét és 
egy pohár likőrt. A tanci még cigizett is. 
Jó napot, kicsi lelkem, mondja a Nagyi, 
és a tanító néni odajön. Kezit csókolom, 
Eszti néni. Hát lelkem, én azt gondoltam, 
hogy ha már az óvodánk megszűnt, ezt a 
leánykát elhozom ide hozzád. Fogadd be 
valahogy, mert egyedül nagyon szomorú 
otthon. De hát Eszti néni... Én szívesen, 
csak hát... Az állampolgársága, tetszik 
tudni. Nem írhatom be. Hatéves sincs 
még. Nem baj, lelkem. Fogadd be csak 
úgy, né, lógóba. Amikor annak idején té-
ged hoztak el a szüleid, nem is, hanem a 
nagyanyád, te is ilyen korai madárka vol-
tál. Úgy jártál, né, lógóba. És mire elsős 
lettél, már kívülről tudtad mind a négy 
osztálynak az anyagát. Yvette hallgatja 
a néniket, érti is, nem is. Aztán a tanító 
néni, neki is olyan szőke a haja, mint Ívé, 
csak nem olyan huncut és göndör, meg-
simogatja a buksiját, és picikét lódít raj-
ta, eredj Gyöngyöm a többihez, játszani. 
Nem idegen ő itt. Ha a tanci is így szó-
lítja már.

I L L U S Z T R Á C I Ó
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Szanaszét szórva a világ…
 Mihályi Molnár László

A cikk szerzője, Mihályi Molnár László, szlovákiai tanár, de meg-
látásai, gondolatai miránk is érvényesek – így tanévkezdéskor. 

É letem legutolsó negyed századát főleg 
az oktatásnak szenteltem, és nem csu-

pán annak, hogy az adott tananyagot miként 
lehetne eleven tudássá, ismeretté, érzéssé és 
útmutatóvá tenni a tanítványokban, hanem 
annak is, hogy milyen „palántákat” kapunk a 
szülőktől és milyen szülőktől. Mert balgaság 
lenne, ha csupán azt néznénk, hogy mit kell 
tanítanunk, függetlenül attól, hogy kit.

Jó harminc éve történelmet is tanítok, és a 
bevezető órákon, hogy megértsék a történe-
lem ismeretének fontosságát, azt szeretném 
elérni, hogy a diákok ismerkedjenek meg 
jobban saját maguk és családjuk történetével, 
mert alapelvem, hogy minden ismeret meg-
szerzése terén (…) jó módszer az, ha abból a 
helyzetből indulunk ki, ahol vagyunk. Persze 
én magam is kíváncsi vagyok, hogy milyen 
felkészültséggel, családi háttérrel bírnak a 
nebulók, mert nekem is onnan kell kezde-
nem velük a foglalkozást, ahol ők tartanak. 
Ezért egy apró kis kérdőív formájában leír-
ják, hogy honnan származnak, szüleik fogla-
kozása, születési adatai, nagyszüleik egykori 
lakhelye, foglalkozása, testvérek, kedvenc 
tantárgyak, mi vezette őket a mi iskolánkba, 
milyen a jövőképe… Összehasonlítva az el-
múlt évtizedek adatait már a tendenciákat is 
megfigyelhetjük. (…) Egyre magasabb azok 
aránya, akik nem ismerik szüleik születési 
adatait, nem is tudják, hogy mikor kellene 
őket köszönteni, és már azok aránya is nö-
vekszik, akik valamelyik szülőjükről (főleg 
az apáról), illetve annak felmenőiről nem 
rendelkeznek ismeretekkel (mert nem élnek 
együtt). Azt is megállapítottam, hogy minél 
kisebb településről származik a diák, még an-
nál jobban ismeri a szülői és rokoni szálakat, 
vagyis ott még nem indult el az a bomlási fo-
lyamat, amit a városokban már lassan az élet 
természetes rendjeként könyvelnek el, hiszen 
a televízióban és a filmekben is ezt látják, a te-
hetős „modern emberek” ugyanis időközön-
ként lecserélik autójukat, ülőgarnitúrájukat 
vagy a családjukat…

Jó érzéssel tölt el, amikor a diákok a hi-
ányzó adatokat már belső késztetésből pró-
bálják pótolni. Rákérdeznek a nagyszülőkre, 
előveszik a családi albumot vagy iratokat, le-
fényképezik a temetőben nyugvók sírját, ösz-
szegyűjtik településük adatait, és kezdik fon-
tosnak érezni azt, hogy a családi kötelék az 
élet lényeges eleme. Ezzel persze a történelem 
megismerésének igénye is megnő, mert azt is 
meg kell állapítanunk, hogy a diákok több-
sége (!) sem a földrajzi (térbeli), sem pedig 
a történelmi (időbeli) tájékozódás terén nem 
áll jól. Sőt elég sokan nagyon rosszul állnak. 
Aztán a műszaki szakközépiskolában már 
földrajz nincs, és a történelemre is csak heti 
egy óra jut, az is csak az első két évben. Kell-e 
hát csodálkoznunk, hogy ezek után milyen jó 
„lojális” és terelhető birkacsordává válik az 
így felkészített népesség.

Szinte bohózatnak tűnik az, amikor arra a 
kérdésre, hogy „apukád mivel foglalkozik”, a 
diák visszakérdez: „Melyik?” Pedig ez a kér-
dés olyan súlyos tragédiát takar, amilyenről a 
mi gyermekkorunkban szinte nem is hallot-
tunk. A mi falunkban, amíg ott éltem, talán 
csak egyetlen olyan esetről lehetett hallani, 
hogy valaki elhagyta a családját, és elment 
valaki mással. Olyan súlyos megítélése volt 
ennek, hogy a faluban nem is maradhattak, 
és hosszú évek múlva is elrettentő negatív 
példaként említették fel. Jelenleg pedig ta-
nítványaim több mint nyolcvan százaléka 
széthulló, csonka családból származik, és az 
„anyukám másik párjának” és „az apukám 
másik párjának gyerekei”, valamint az új csa-
ládokban született „féltestvéreim” kifejezések 
mögötti káoszt is fel kell dolgozniuk.  Vagy 
amikor valaki leérettségizik, ragyogó arccal 
viszi haza a bizonyítványát, mire az anyja 
csak annyit mond, hogy most már felnőtt 
vagy, és költözz el, mert az új párom nem 
akar itt látni téged.  Persze sok esetben ezek 
a „modern”, „nyitott” és liberális szülők han-
goztatják, hogy a gyerekek nagyon jól viselik 
a válást, megbékéltek vele, de egy tanár észre-
veszi az óra alatt, hogy az eddigi csillogó sze-
mek elhomályosodnak, romlik a tanulmányi 
eredményük (néha szándékosan is rossz je-
gyeket visz haza, hátha odafigyelnek rá, hátha 
ez a „tragédia” összehozza a szülőket), meg-
változik a többiekhez való viszonya, romlik a 
magatartása, arrogáns vagy letargikus lesz… 
És vajon ilyen lelki terhek alatt ki a fene gon-

dol arra, hogy mi a tananyag, mi leszek, ha 
nagy leszek, mert „kit érdekel ez a zűrzavaros 
világ, ott rohadjon meg, ahol van”.

Minden egyes reszkető lélek mögött egy 
esettanulmány rejlik, de neki csak ez az egy 
élete van, azt sincs mire felépíteni, mert rossz 
volt, széthullt az otthoni modell, nincs cél és 
nincs mérték. Marad a cigi, az alkohol vagy a 
narkó… És nagyon kevés azok száma, szinte 
alig akad, aki sérülés nélkül túlteszi magát 
rajta, de az elhanyagolt tanulás, a rossz bizo-
nyítvány aztán már beszűkíti a továbbtanu-
lási, továbblépési lehetőségeket, s talán egy 
életre zsákutcába vezethet…

S közben sok minden más is megváltozott 
körülöttünk. A gépek (telefonok, táblagépek 
stb.) átvették a hatalmat a gyermeki lélek 
akarata fölött, ezért lassabban érlelődik ben-
nük a felelősség, de érdeklődésük és igényük 
viszont már a felnőttekével vetekszik. Ám a 
korcsosult vagy torzóban lévő szülői háttér 
nem tudja kezelni a helyzetet, az iskolától 
várják, hogy majd az helyre teszi gyerme-
küket, mert ők már nem bírnak vele, azért 
fizetik az adót, hogy ott vigyázzanak a gye-
rekre…

A pedagógusok – akiknek ehhez nincs ki-
tartásuk és türelmük – menekülnek a pályáról. 
Mert a tanításra vállalkoztak, és nem olyan 
szerelői szakmára, ahol csak arra van idő, 
hogy azt javítgassuk, amit mások elrontot-
tak… Azok, akik még szülői értekezletre is alig 
járnak el, ott is legfeljebb arra kíváncsiak, hogy 
melyik tantárgyat, melyik jegyet hogyan lehet-
ne megjavítani, de arra már nem, hogy gyer-
mekükből milyen ember lesz, vagy lehetne. S 
tegyük hozzá, hogy olyan vidékekről érkeznek 
hozzánk (Bodrogköz, Ung vidék, 

(Folytatás a 10. oldalon)
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 Átyin Kata 

Szeptember 11-én, hétfőn reggel 9 órakor szólalt meg a csengő az 
erdőszentgyörgyi Szent György Technológiai Líceumban, amely ez-
úttal a tanévnyitó ünnepség kezdetét jelentette. Az udvar megtelt 
kis- és nagy diákokkal, óvó nénikkel, tanítókkal, tanárokkal, pedagó-
gusokkal, szülőkkel és hozzátartozókkal. Volt, aki izgalommal lépte 
át először a tanintézmény kapuját, de a legtöbben magabiztosan ér-
keztek a megnyitóra, örömmel köszöntve osztálytársaikat.

A tanévnyitón fel-
szólaló között volt 

Raul-Tudorel Iacob or-
todox, valamint Gáspár 
György református lel-
készek, Boldizsár Ferenc 
római katolikus plébános, 
Luca Cătălin rendőr, Léta 
Áron iskolaigazgató és 
Dumitru Marinela al-
igazgató.

Raul Tudorel Iacob 
kezdte a beszédek sorát, 
hangsúlyozva: „Azért gyűltünk össze, hogy 
gazdagodjunk. Gazdagodjunk tudással, szép 
eseményekkel, hogy megszépítsük az iskola 
tereit. Minden diáknak sikeres új tanévet kí-
vánok, sok-sok megvalósítással, a tanítóknak, 
tanároknak pedig jó munkát és sok kiemelkedő 
eredményt közösségünk fiataljaival közösen 
folytatott munkájukban!”– ezekkel a jókíván-
ságokkal zárta beszédét. 

Gáspár György, erdőszentgyörgyi reformá-
tus lelkipásztor Jézus szeretetére figyelmezte-
tett, kiemelve, hogy őhozzá mindig fordulha-
tunk a nehéznek vélt helyzetekben. „A hívő 
ember tudja, hogy van egy hű barát, van egy 
áldott orvos, egy nagy tanítómester, aki szívesen 
segít majd nektek, ha hittel, és kellő reménység-
gel kéritek. Ezt a hű barátot, úgy hívják, hogy 
Jézus”. 

Az áldásosztók sorát Boldizsár Ferenc ró-
mai katolikus plébános zárta. Kiemelte, hogy 
a tanulással és az általa megszerzett tudással 
bármit el lehet érni, szinte nincs is lehetetlen. 
„Az életben mindent elérhettek, ha fáradtságot 
és időt nem sajnáltok. Ezért vagytok itt az isko-
lában, hogy kiteljesedjetek, teljesítsétek vágyai-
tokat. A pénzeteket elvehetik, de a tudásotokat 
nem. Ezért kívánok tudásban való gazdagodást 
nektek!”– fogalmazott a plébános. 

Luca Cătălin beszédében biztosította a 
jelenlévőket, hogy a romániai rendőrség fon-
tosnak tartja a gyerekek biztonságát, ennek ér-
dekében mindent megtesznek. Az aligazgató, 
Dumitru Marinela az ősz legnagyobb ünne-
pének nevezte a tanévkezdést. Megköszönte 
a szülők hozzáállását, segítségét is, amelyet 
az elmúlt tanévben tanúsítottak. Sikeres évet 
kívánt kollégáknak, diákoknak, szülőknek 
egyaránt.

Az erdőszentgyörgyi önkormányzat nem 
képviseltette magát az évnyitón. Csibi Attila-
Zoltán polgármester egy általa kiadott nyilat-

kozatban méltatta a helyzetet.
„Sajnos, hosszú idő óta szervezetlen, és ki 

kell mondani, néha igénytelen tanévnyitók 
és tanévzáró rendezvények jellemzik az isko-
lánkat. Mit várunk el a gyerekektől, amikor 
szüleik, pedagógusaik beszélgetnek, miközben 
akár az egyház adja áldását, akár az intézmény 
vezetői kívánnak nekik sikeres boldogulást a to-
vábbiakban. Szomorú és kellemetlen jellemzése 
ez településünknek! Nem ezt az útravalót, illet-
ve köszöntőt kellene batyuba kössük gyerme-
keink hátára. És ezért mindannyian felelősek 
vagyunk! Mondom mindannyian! Szülőként, 
pedagógusként és vezetőként egyaránt. Az el-
múlt években ezért nem vettem részt semmilyen 
iskola által szervezett eseményen. Felhalmo-
zott sérelmeim mentén megpróbáltam kívülről 
megoldani iskolánk problémáit. Sajnos, rá kel-
lett jönnöm, hogy a jelenkori oktatási törvény 
nem a helyi közösség érdekeit szolgálják. Sem 
politikával, sem helyi akarattal nem lehet ér-
vényesíteni azt az irányt, ami egy minimális 
normalitást szavatolna a helyi közösség aka-
ratának. Feladhatnám és beletörődhetnék, de 
nem tudok. Egy lehetőségem maradt, megpró-
bálni belülről újra elindítani a kommunikáci-
ót Mondom, újra! Hozzáteszem, hogy amikor 
ezzel utoljára próbálkoztam, és reméltem, hogy 
helyes úton járok, akkor a közösség háta mögött 
és igénye ellenére az akkori igazgató, a megyei 
tanfelügyelőséggel karöltve egy tollvonással 
megszüntették a magyar elméleti oktatást. No, 
de a remény hal meg utoljára, tűrünk egyet az 
ingujjon, lenyeljük a galuskát, és kénytelenek 
vagyunk újra hadrendbe állni! Nincs más vá-
lasztás, hisz peregnek a napok, hónapok, évek! 
A voltunk, vagyunk, leszünk hogyanját nem 
nézhetjük hátratett kézzel. Dolgozni kell, azzal, 
akivel lehet, gyermekeinkért, jövőnkért! Sikeres 
tanévet kívánunk városunk tanulóinak!” – ol-
vashatjuk a polgármester nyilatkozatában.

Tanévnyitó

Szanaszét szórva 
a világ…

(Folytatás a 9. oldalról)

Bódva mente, Gömör), ahol 25 százalék fö-
lött mozog a munkanélküliség, és diákjaink 
szülei körében ez ennél is magasabb.

Persze nem lehet minden felelősséget 
egyenként a szülőkre hárítani, hiszen ahol 
ez már tömeges jelenség, ott a társadalom, 
a rendszer beteg, az értékrend hibás. Ám a 
törvényhozás mégsem a családok egységé-
nek megerősítésével foglalkozik, mert az 
életszínvonalat csak jövedelemben, de nem 
életminőségben mérik. Alig támogatják, 
sőt az ostoba bugrisok egyenesen ellenzik 
az egyházi iskolák megnyitását, holott ezek 
egy hagyományosan bevált, igazolt és embe-
ri mértékű szellemiség lehetőségét kínálják, 
aminek hiányában az elmúlt évszázadban a 
végletekig elszabadulhattak a gyilkos indu-
latok, az igénytelenség, és csak az anyagias, 
vályú után kívánkozó csordaszellem uralko-
dott el az egymásra figyelő és egymást meg-
becsülő közösségek ellenében. Azt hirdetik, 
hogy az egyén a társadalom alapja, és nem 
a család.

Így lett a fasizmus, a kommunizmus és a 
materialista liberalizmus egyformán vesze-
delmes daganata az emberiségnek, de míg az 
első kettőt elítélik, addig a harmadikat még 
reklámozzák is, és szinte azonosítják a de-
mokráciával. Mintha azt mondanánk, hogy 
a leukémia és a gyomordaganat veszélyes, de 
egy jó kis tüdőrákot mindenkinek be kellene 
szerezni, mert az segíti a levegő iránti nyi-
tottságot, toleranciát. Ugye, milyen abszurd! 
Pedig a politikai paletta kínálata sem jobb! 
Kilátástannak tűnik a jövő? Valóban az! Tra-
gikusan siralmas és sötét!

Mégis azzal a hittel írom ezt, hogy ta-
lán, ha rávilágítunk a problémák lényegére, 
meglátjuk a bajokat, akkor elkezdhetnénk 
valami jobbat, s ha nem is jobbat, de valami 
jót. Ehhez pedig nem kell semmi újat kita-
lálnunk, csak megőriznünk az eredendően 
jól bevált emberi értékeinket, amikről eleink 
nem töprengtek, nem értekeztek, hanem azt 
mondták, hogy ez a természetes, ez a nor-
mális. 

Mert minden felsorolt negatívum ellené-
ben vannak pozitív példák is. Vannak olyan 
diákok is, akiknek szülei munkanélküliek, 
szerényen beosztják, amijük van, a kertből 
a háztartást is kiegészítik, gyermekük sze-
rény, szorgalmas és tisztelettudó, tiszta to-
vábbtanulási szándékkal. (…) És a szülők a 
gyermekeikkel vasárnap a templomban nem 
segélyért és gazdagságért könyörögnek, ha-
nem hálát adnak minden ajándékért, amit 
kaptak, amire vigyázniuk kell: gyermeke-
ikre, egészségükre, szülőföldjükre, hitükre, 
magyarságukra. Nekik ennyi is elég, és ta-
lán ez a legtöbb, amit meg tudnak becsülni. 
Ami pénzzel meg nem vehető, de semmivé 
lehetünk nélkülük. Ezek után nekik senki 
ne mondja, hogy nem lehet tisztességesen 
megélni! A nagy dolgok úgysem az ő akara-
tuktól függenek, de példamutató részvételük 
által is alakulnak majd. (Tények.sk)

Megkezdődött az új tanév 
Erdőszentgyörgyön is! 

Sajtótájékoztató
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Nincs gond a létszámmal (?)
 Gligor Róbert László

A szerző Népújságban megjelent cikkének az erdőszentgyörgyi 
iskolára vonatkozó részét közöljük. Azt gondoljuk, fontos 
közösségünk számára is végiggondolni, hogy az utóbbi 2 évben miért 
nem indult magyar elméleti líceumi osztály a több mint 60 éves 
iskolánkban.         

A z erdőszentgyörgyi Szent György 
szakközépiskolában az elméleti ok-

tatásban egy filológia osztály indult, az is a 
román tagozaton. Mivel csupán 9 tanuló je-
lentkezett, szükséges volt a tanfelügyelőség 
külön engedélye az osztály beindítására. A 
szakoktatás terén 22 diákkal indult magyar 
tannyelvű élelmezés-turizmus szakosztály, 
de a szak további évfolyamain s ugyanúgy 
a faipari szakon sincsenek gondok a diák-
létszámmal – mondta el Léta Áron igaz-
gató, hozzátéve, hogy idén mintegy húsz 
diákkal szaporodott a létszám a tizenegye-
dik és tizenkettedik osztályokban, megle-
pő módon nagy számban döntöttek úgy a 
tanulók, hogy a szentgyörgyi tanintézetbe 
iratkoznak, vagy éppen visszairatkoznak az 
eddig máshol tanuló diákok. Egy kétprofilú 
osztály is indul, ahol a faipari szakon 9, az 
esztétika-szépségápolás terén 8 diák kíván 
tanulni ebben a tanévben. Erre az osztályra 
is külön engedélyt kértek, s mivel hasonló 
nincs a környéken, remélik, hogy meg is 
kapják a jóváhagyást. Az alsóbb tagozaton 
sincsenek különösebb gondok a létszám-
mal, idén három előkészítő és két ötödik 
cikluskezdő osztály indult – mutatott rá az 
intézményvezető.

Míg Szovátán és Nyárádszeredában jó az 
együttműködés az önkormányzat és az ok-
tatási intézmények között, egyelőre sajnos 
ez nem mondható el Erdőszentgyörgyről, 
ahol különböző okok miatt akadozik a 
kommunikáció is az utóbbi években. Oly-
annyira, hogy az önkormányzat nem is 
képviseltette magát a hétfői tanévnyitón, 
mert szerinte „hosszú idő óta szervezetlen, 
és ki kell mondani, néha igénytelen tanév-
nyitók és tanévzáró rendezvények jellemzik 
az iskolánkat”. A tanítás kezdete kapcsán 
kiadott nyilatkozatban Csibi Attila Zoltán 
polgármester érintette az egyik különösen 
fájó erdőszentgyörgyi kérdést is, hogy két 
éve nem indult magyar tannyelvű elméleti 
kilencedik osztály, mivel „a közösség háta 

mögött és igénye ellenére, az akkori igazga-
tó a megyei tanfelügyelőséggel karöltve egy 
tollvonással megszüntették a magyar elméleti 
oktatást”. 

Tóth Domokos volt igazgató szerint 
többnyire a politikum beavatkozása miatt 
jött létre az a balszerencsés helyzet, amely 
nyomán az iskolától elvették a magyar tan-
nyelvű kilencedik osztályt – tudtuk meg az 
érintettől. Ugyanis abban a tanévben külső 
támogatással magyar osztályokat szerettek 
volna Segesváron létrehozni, és szükség volt 
egy többletosztályra. Ezért azt kérték, hogy 
Erdőszentgyörgy mondjon le a filológia osz-
tályról, ahová – az év eleji felmérés tükrében 
– csupán három tanuló jelentkezett. Tóth úgy 
érzi, ezt a kérdést felsőbb szintű egyezkedések 
nyomán már előre eldöntötték, mert „tőlem 
hivatalosan nem kérték, hogy lemondjak az 
osztályról, én sem mondtam le róla”. Az iskola 
három kilencedik osztályt igényelt, s bár Tóth 
tudott megoldást a kellő gyereklétszám biz-
tosítására, mégis elvették a magyar elméleti 

osztályt. Nem ez volt az első alkalom, amikor 
a kisvárosban csak két kilencedik osztály in-
dult, de hogy a megye ne veszítsen egyszerre 
két magyar osztályt, egyesek belementek az 
általa politikainak vélt játszmába. Úgy érzi, 
ő mindig a helyi közösség érdekeit nézte, de 
ebben az egy kérdésben jóhiszemű volt, Nem 
volt kellően határozott. Ezt egyesek kihasz-
nálták, majd kihátráltak mellőle és mindent 
az ő nyakába „varrtak”. Egyáltalán nincs szó a 
tanfelügyelőséggel való karöltésről – nyoma-
tékosított Tóth Domokos, hozzátéve, hogy 
már a legelején értesítette a polgármestert 
és az RMDSZ helyi választmányát a felsőbb 
szándékról. Nem érzi magát vétkesnek a kér-
désben, de mivel utólag mindenki őt vádolta 
az osztály feladásával, megtette a kellő lépést 
és lemondott az igazgatói állásról. 

Ugyancsak a gyereklétszám az oka an-
nak, hogy azóta sem indult kilencedik el-
méleti osztály magyarul – mutatott rá Léta 
Áron jelenlegi igazgató. A tavalyi felmérések 
azt mutatták, hogy csak hat jelentkező lesz 
ebbe az osztályba, ezért a tanfelügyelőség 
az ő és a vezetőtanács döntése ellenére ta-
valy sem engedélyezte az indítandó osztályt. 
Idén sem volt más a helyzet, csupán 15 gye-
rek végzett a nyolcadik osztályban, a jobb 
tanulókat eleve már más városok iskoláiba 
íratták, így a többiek Szentgyörgyön csak a 
kétprofilú osztályba iratkozhattak be.

Ne hagyjuk a templomot
A templomot s az iskolát!”

Reflexió a fenti cikkek kapcsán

  Kovrig Magdolna

A z egykor kitűnő eredményeket felmutató elméleti közép-
iskola megmaradása mindannyiunk közügye. Nemcsak 

igazgatókon, önkormányzaton, de a szülőkön, a tanulókon és a 
tantestület egészén is múlik. Volt idő, amikor az elméleti oktatás 
megmaradásáért az erdőszentgyörgyi közösség egésze összefogott, 
és küldöttség révén kérvényt juttatott el a minisztériumhoz. Ak-

kor nem lehetett, mert az elméleti líceumok sorozatos felszámolása 
volt divatban. A szaklíceumok korát éltük. De az elméleti oktatás 
színvonalát az adott körülmények között is igyekezett megtarta-
ni az iskola. Most a meglévő magyar elméleti osztályok megtartá-
sa lenne a feladat, mert példák bizonyítják, hogy amit elveszítünk, 
azt nehéz újból visszaszerezni! A magyar nyelvű elméleti líceum 
megmaradásának egyetlen feltétele a tanulólétszám megléte. De ez 
csak akkor lehetséges, ha megfelelő az oktatás színvonala, ha az itt 
tanuló diákok rádöbbennek arra, hogy csak következetes munká-
val lehet eredményt elérni. Ha az oktatás az iskolában egyre ered-
ményesebb lesz, akkor a szülő is szívesebben íratja gyermekét az 
erdőszentgyörgyi líceumba. Nem könnyű feladat, de a megmaradá-
sunk egyetlen útja ma is „a templom és az iskola”! Hát ne mond-
junk le róluk önként!  
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Gróf Rhédey László 
és báró Inczédy Ágnes kora

(Részlet a szerző szakdolgozatából. 
Az előző lapszámokban megjelent írások folytatása.)

 Hegyi László           

Erdőszentgyörgy történetében gróf Rhédey László új korszakot 
jelent. Ezért fontosnak érzem részletesebben kitérni arra az 
időszakra, amelyben éltek, vagyis a 18. század végére, a 19. század 
első felére.

Nemesi családok 
erdszentgyörgyi 

vonatkozásai 
a . sz. végén, 
a . sz. elején

E bből az időszakból maradt fenn 
az erdőszentgyörgyi református 

egyház 1788–1844 között keletkezett 
anyakönyve és jegyzőkönyve, amelyből 
jelentős demográfiai és társadalmi ké-
pet alkothatunk a korabeli településről 
és lakosságáról. Makai László és László 
Gergely lelkészek feljegyzéseiből pontos 
információkat nyerünk a Rhédeyekről, 
többek között Rhédey Claudiáról, de 
a település és a környék más nemesi 
családjáról is, mint például a Teleki-
ekről, Kendeffikről, Lázárokól, báró 
Inczédyekről, Wesselényiekről, Kemé-
nyekről, Szabó József huszárkapitány-
ról, Turi Jobbágy Károly festőművészről 
vagy akár a Zeyk családról. Ezeket az 
adatokat alátámasztják a helybeli re-
formátus egyház levéltárának további 
dokumentumai is, valamint a Marosi 
Református Egyházmegye, az Erdélyi 
Református Egyházkerületi Levéltár ma-
rosvásárhelyi fióklevéltárának anyagai 
is. 

Némi betekintést kapunk, arról hogy 
Erdély fentemlített nemesi családjai 
miként kötődtek egymáshoz. A Tele-
ki grófok családjából említésre kerül 
gróf Teleki Domokos, aki Teleki Lajos 

és iktári Bethlen Kata fia volt, és jelen-
tős köztisztséget töltött be. Volt Torda 
megye főispánja, egyházi főgondnok, 
császári és királyi kamarás is. Felesége, 
gróf Kendeffi Susannával együtt, Rhédey 
Claudia keresztelőjén, 1812. szeptember 
21-én keresztszülőkként vannak feltün-
tetve. 1795-ben Rachel nevű kislányukat 
az erdőszentgyörgyi református temp-
lomban keresztelik. Gróf Teleki Sámuel 
Mihály nevű fiát 1817. szeptember 19-én 
Rhédey László és hitvese kereszteli. Gróf 
Teleki Ferenc úrfi, az erdőszentgyörgyi 
református pap Elek nevű fiának lett 
keresztapja 1810. július 3-án. Gróf Te-
leki Krisztina az erdőszentgyörgyi föld-
birtokos, Zeyk János felesége lesz. A 19. 
században végig szerepel a család az egy-
házi feljegyzésekben, mint tisztességes 
adózó. A Rhédeyekhez hasonlóan gróf 
Teleki Sámuelnek is volt egy fogadója 
és udvarháza a Kalandos patak partján. 
A család udvarházát és fogadóját 1902-
ben adták el a település kisebb birtoko-
sainak 85.000 forintért. Minden bizony-
nyal létezett ez az udvarház, ugyanis a 
jegyzőkönyvben szerepel egy 1817-es 
feljegyzés, amelyben egy bizonyos Dósa 
Mihályt említenek, mint a „Mlgs Gróff 
Teleki Sámuel eö Excellentia ESzGyörgyi 
udvar mestere”. Gróf Teleki Sámuel kan-
cellár úr egy félkupásnál nagyobb, kívül 
belül aranyozott, fedeles ezüst kannát 
adományozott az egyháznak, amely ma 
már sajnos nincs meg.  

A Kendeffi grófok között találjuk 
Kendeffi Józsefet és feleségét, Borbálat, 
akik Erdőszentgyörgyön kötöttek házas-
ságot 1800. február 16-án, tizenhárom 
évre, 1813. január 13-án születik első 
gyermekük, János.  Kendeffi Elek két-
szer nősült, miután első felesége, gróf 
Bethlen Krisztina 1783-ban elhunyt. Né-
hai gróf Kendeffi Elekné, gróf Bethlen 
Krisztina úrasszony egy ezüst tányért 
adományozott az Úrasztalára. Második 
feleségétől születik Kata lánya 1796-ban, 
és 1800-ban János fia. Mindkettőt a hely-
beli református templomban keresztelik. 
Kendeffi Rachel pedig báró Wesselényi 
Józsefhez megy nőül, és 1801-ben itt ke-
resztelik Polixénia nevű lányukat. Szüle-
tett Kendeffi Ráhel asszony őnagyságát 
találjuk egy pár évvel későbbi bejegy-
zésben báró Kemény Pál, Julianna nevű 
lányának keresztanyjaként.

Több név is felbukkan a Kemény grófi 
családból is. Lajosról megtudjuk, hogy 
öregsége ellenére 1830-ban még kereszt-
apaságot vállal Szabó József huszárkapi-
tány fiának, és hogy az évben, 67 éves 
korában hunyt el Erdőszentgyörgyön. A 
kapitány felesége szintén Kemény lány 
volt, Susanna. Az előkelő családoknál 
szokás volt több keresztszülőt is választa-
ni a kisdednek, így találjuk gróf Kemény 
Farkast is Rhédey Claudia keresztszülei 
között. Farkas testvérének, Pálnak, gróf 
Teleki Rákitól születik 1824. március 21-
én Julianna lánya, akinek keresztszülője 
gróf Lázár István és báró Wesselényi Jó-
zsefné lesz. A későbbiekben a lány Zeyk 
Domokos felesége lesz, akiről Kővári 
László azt állítja, hogy a szabadságharc 
segesvári csatájában esett el 1849. július 
30-án. 

(Folytatjuk)

Székely emberek – zsidó istenek
  Bözödi György

(Folytatás az előző lapszámból)

A szombatosok első évtizedeit megelevenítette Kemény 
Zsigmond Rajongók című regényében. Péchy Simon 

erdélyi kancellár tragikus életét ismerjük, de homályban ma-
rad előttünk nevelőapjának, a szenterzsébeti udvarház urának 
érdekes alakja, akinek lelkében először fogamzott meg a zsidó 
próféták szava. Itt bomlott csírába az ige, innen ültetődött át 
az európai műveltségű kancellár lelkébe. A csíra nőtt lassan, 
ágai túlhajoltak a körül álló magas hegyek tetején, és kilom-
bosodott rügyeinek levelei belehullottak a messzi völgyek mé-
lyén meghúzódó falvak lelkébe is. Elterjedt a szenterzsébeti 
székely nemes ember vallása a hegyi patakok mentén a 
Küsmöd és a Küküllő két partján.

Péchyt, a főurat ismerjük, de halálakor ismét homály borul 

ezekre a völgyekre, és nem emelkedik fel senki többé a homály-
ból a hegyek tetejére, hogy tisztán lássuk. A nép megmaradt 
lent, vezető nélkül bujkál, mindenki ellensége. Sokszor hegy-
szakadékba rejtőzik el, máskor erdőkbe temetkezik, hogy ne 
lássa és ne hallja senki, ha istenének akar gyertyát gyújtani, 
vagy himnuszt énekelni. És végül mégis megadja magát a nép, 
megadja vallását is, mint összeroskadó, üldözött szegényle-
gény.

Azok a hegyek, kik őket látták, most is állnak, az erdők zúg-
nak, a szakadékok mélye magához csalogatja a nyugtot kereső 
lelket. A Küsmöd pataka ott csobog az égerfák alatt, mint haj-
dan, amikor királyi biztosok gázoltak át rajta, halálos ítéletet 
vive a népre. A völgyekben meghalt a régi isten, de a nép ma is 
él. (1935) 

(Folytatjuk)
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Erdély gyásznapjai
  Kuti Márta

A ugusztusban a világosi fegyverletétel-
re emlékezünk, október 6 a magyarok 

számára nemzeti gyásznap (1849.), október 
23 nemzeti ünnepünk 1956 okán. Két forra-
dalom és szabadságharc dicsősége és hősei 
mellett a civil áldozatokra is emlékeznünk 
kell. Azokra a névtelenekre, akik népirtás ál-
dozatai lettek itt, Erdélyben, jóllehet csak any-
nyi bűnük volt, hogy magyarok voltak. Gyak-
ran ismereteink hiányosságai miatt meg a 
békesség kedvéért, mi magyarok nem tesszük 
szóvá a történteket. Megbocsátani lehet, de 
feledni soha. Tudnunk kell, mi történt, mert 
a múltból építkezik a jövő. Különösen akkor, 
ha a román politika minden adandó alkal-
mat kihasznál, hogy bedobja a magyarellenes 
aduászt. Történelmi hazugságokkal lehet egy 
ideig ámítani egy népet, de a tények makacs 
dolgok, a történelem változik, és annál fájdal-
masabb lesz az igazság, minél később ébred-
nek rá. 

Most csak 1848–49-ről szólok.
1848. október 19-én kezdődött a véreng-

zés Kisenyeden (140), pár nappal később 
Székelykocsárdot (60) pusztította el egy ro-
mán (…) felkelő csapat, Gerendkeresztúron 
200 magyart gyilkoltak meg. Zalatnát fel-
gyújtották, a menekülő lakosságot (700) 
Ompolygyepü határában lemészárolták. 
Október 23-án Boroskrakkón és a környe-
ző településeken a lemészároltak száma 
200 (vajon mire emlékeznek itt pont ezen 
a napon?). Október 28-ról 29-re virradó 
éjszaka Borosbenedek 400, október 29-
én Magyarigen 200 magyar lakosát ölték 
meg. Borosbocsárdon megközelítőleg 40, 
Marosújváron a környékről 90 magyar ne-
mest toboroztak össze, akiket legyilkoltak, 
és holttesteiket a Marosba dobták. Felvincet  

Avram Iancu vezette sereg dúlta fel, itt 30 
magyart öltek meg, az elmenekült lakosság-
ból további 170 halt éhen vagy fagyott meg 
a téli hidegben. A leginkább elhíresült pusz-
títás 1849. január 8-ról 9-re virradó éjjel tör-
tént. Ezen az éjjelen Axente Sever és Prodan 
Simion ortodox pópák vezetésével felkelők 
rohanták meg Nagyenyedet, megközelítőleg 
1000 embert mészároltak le, a híres kollégiu-
mot pedig elpusztították. Torockó csak azért 
menekült meg, mert akadt egy Zsakó, aki 
ki tudott egyezni a román lázadókkal. Jókai 
Egy az Isten című regényében írta meg ezt a 
csodát.Több mint 3100 magyar áldozat ed-
dig. (Gondoljuk meg, Marosvásárhely lakos-
sága akkor alig több mint 8000.) Ez a szám 
még gyarapodott. Májusban Verespatak és 
Abrudbánya magyar lakossága esett Avram 
Iancu és vezérei áldozatául. 

A mészárlások következtében Dél-Erdély 
etnikai összetétele nagymértékben megvál-
tozott a románok előnyére. A mészárlások 
elkövetői nem kaptak büntetést, nyugodt 
körülmények között élhették le hátralevő 
életüket, sőt településeket neveztek el ró-

luk, szobrokat emeltek nekik, többek kö-
zött Nagyenyed városában is. A lemészárolt 
magyaroknak Nagyenyeden mindössze egy 
táblát helyeztek el, amelyre felvésték a pog-
rom dátumát. Az egyetlen igazi emlékmű 
Ompolygyepű és Zalatna között található, 
egy 10 méter magas obeliszk PAX felirattal, 
mely az itt kivégzett zalatnai polgároknak 
állít emléket.

Avram Iancu mellett Ion Buteanu, Petru 
Dobra, Ioan Axente Sever, Prodan Simion ve-
zették a felkelőket. A román történetírás forra-
dalmároknak nevezi őket, holott az uralkodó 
Habsburg-rendszert szolgálták ki. Ezt nevezik 
ellenforradalomnak, kiszolgálóit ellenforra-
dalmároknak. A hatalom sem jutalmazta őket. 
A lelkiismeretével hagyta azt, aki életben ma-
radt, mint Iancut, aki idegösszeomlást kapott 
és csavargó lett belőle. Akihez kegyes volt a 
sors, annak elvette életét a harcok idején (Ion 
Buteanu, Petru Dobra). Így lett hős belőlük a 
romantikus román nacionalista történetírás-
ban, amely most is érvényes. 

Vajon mi lenne a sorsuk manapság az EU-
ban?

  Böszörményi Zoltán

Katedrális 
az örök télnek

(Részlet)

Elveszett a haza,
elhalkult a csaták zaja,
csak a becsület maradt,
azóta erősen havaz.
Örök télben fürdő magyar lélek,
jól látlak még, jól reméllek,
szívemben az éles kések 
ma is élnek,
katedrálist építek az örök télnek.
Mint aki kincseit a télbe rejti,
hangját, színét, arcát rég felejti,
tincseit az időnek hiába cibálja,
a lármát is csak nyeli, 
hiába gyűri magába,
jobb napokra úgysem várok.
Örök télnek katedrálisát testálom rátok.

  Tollas Tibor

Október 23.
Rian a föld, a falak dőlnek, 
Kék harsonákkal zeng az ég. 
S barlangjából a dohos kőnek 
Az ember újra fényre lép. 

Fonnyadt testünket záporozza, 
Sápadt arcunkra hull a nap, 
S szédülten, szinte tántorogva, 
Szabadság, szívjuk sugarad. 

Sötétből tárul ki a szívünk: 
Nyíló virág a föld felett. 
A szolgaságból fényt derítünk, 
Fegyver nélkül is győztesek. 
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Vass Áron, a makfalvi állatszobrász 
  Fülöp Irén

Feketére füstölt, mázolt, égetett, pompás plasztikájú fekvő 
bivaly, álló vagy egymásnak feszülő bivalyok, medvék és 
kompozíciós témák a székely népéletből, mint: Magvető 
székely, Járomfaragó, Székely fazekas, Mesélő székely 
– ki ne ismerne rá ezek láttán Vass Áron, makfalvi 
állatszobrászra? Hiszen ezek a csodálatos alkotások 
sokunk lakásának meghitt díszei nemcsak itthon a 
Kárpát-medencében, de szerte a nagyvilágban is. 

K i volt ő, aki munkáival dicsőséget és 
hírnevet szerzett falunknak, Mak-

falvának? Akiről olyan híres emberek írtak, 
mint: Málnási Géza, Bözödi György, Bencze 
Gyula, Nyírő József, Tomcsa Sándor, Ola-
jos Domokos, Vita Zsigmond, Zágoni Attila, 
Berde Mária, Szabó Barna, Banner Zoltán, 
Márton Béla. Nem is sorolom tovább, hiszen 
egy kötetnyi írás jelent meg róla. Csodálói les-
ték a titkot, a tehetség megfejthetetlen titkát, 
mire ő székely furfanggal így válaszolt még 
1923-ban P. Jánossy Bélának: „…könnyen 
megy az embernek, ha tudja, hogyan kell csi-
nálni.” 

A hogyant, a tehetséget, Isten ajándékaként 
kapta Vass Áron, aki 1891. január 17-én szü-
letett Makfalván, szülei Vass Lajos és Albert 
Julianna 14 gyermeke közül a tizenharmadik-
ként. Az ő esetében a 13-as nem szerencsét-
len szám volt, sőt egyértelműen szerencsés. 
Hiszen fazakas édesapja mellett eltanulta a 
mesterséget. Kijárta a Wesselényi kollégiumot, 
ahol Felméri Mihály igazgató-tanító felfigyelt 
tehetségére, és bíztatta az agyagformázásra. 
Kezdetben hasztalanul, mert az első állatszob-
rokért kikapott otthon a szülőktől, a szobrok-
ra elpocsékolt agyagért. Egyszer aztán pénzt 
kapott egy állatszobráért. Akkor azért kapott 
szidást, hogy miért nem dolgozik szorgalma-
sabban. Felcseperedve továbbtanulásra nem 
is gondolhatott. Megpróbálkozott kitörni a 
falusi sanyarú életből, Budapesten majd a 
Zsil-völgyében vállalt munkát, de szülei halála 
1919-ben hazahozta, és itthon maradt. Csalá-
dot alapított, a földművelés mellett favágással, 
agyagszobrászattal is foglalkozott. 1921-ben 
kezdődött szobrászati sikertörténete, ami ha 
anyagi sikert nem is, de erkölcsi sikert, pá-
ratlant jelentett számára. Erről az időszakról 

így ír ő maga: „1921-ben 
Kolozsvárt, folytatólag Bu-
karestben (állítottam ki). 
1924-ben újból Kolozsvárt, 
1931-ben Sepsiszentgyör-
gyön, 1934-ben Tordán, 1936-
ban Székelyudvarhelyen, ahol 

8000 lej díjat kaptam…, 1941-ben Budapesten 
díszoklevelet. Tehát erkölcsi sikerem elég volt, 
anyagi siker bizony nem volt az, amit elvártam 
volna, mert már a múlt éra alatt, a tisztviselői 
kar nem volt abban a helyzetben, hogy bírta 
volna megvásárolni munkáimat érték szerint, 
s akinek megvolt a pénze, nem volt szíve, és 
fordítva is úgy.” – írta Vita Zsigmondnak cím-
zett levelében. Sajnos a művészeti alkotásokkal 
ma sem más a helyzet. Mégis sikerült önálló 
műhelyt kialakítani, és új házának első szobá-
jában egy önálló szoborkiállítást berendezni, 
ahol helyet kaptak aranyérmes diplomái is. 
Ezek birtokában nem ok nélkül nevezte ma-
gát szobrászművésznek. Neve egyre ismertebb 

lett itthon és 
külföldön. A kommu-

nista rendszer idején, az elzártság korában 
is naponta látogatták nyugati turisták. Látni 
akarták az alkotás csodáját, ahogy egy kis, elől 
hegyes, hátul lapos „munkapálcikával” felépí-
tette gyönyörű állatszobrait. Róla jegyezték 
fel, hogy újév alkalmával száznál is több üd-
vözletet kapott. De meg is érdemelte ezt a cso-
dálatot, megbecsülést és szeretetet. Nemcsak 
külföldi látogatóitól, hanem falusfeleitől is. 
Hiszen nemcsak falunk legtöbbet olvasó em-
bere volt, hanem a közművelődés támogatója, 
a színjátszás, a hagyományos farsangolás, az 
egyházi rendezvények állandó résztvevője is. 
Élete alkonyán is dolgozott. „Az ember - mon-
dotta - lelkileg kell, hogy egyensúlyozza ma-
gát. Ha nincs meg a lelki egyensúly, nem lehet 
igazit alkotni.” Majd így folytatta: „Csak a szí-
vem fárad el, de míg élek kitart, s azután nem 
kell.” 1979. október 24-ig tartott ki Makfalva 
nagy szülöttének a szíve. 89 éves volt. Falunk 
néprajzi múzeuma több állatszobrát, kompo-
zíciós témáját, fényképét és egy diplomát őriz 
róla. Már 25 éve (a cikk 2004-benjelent meg), 
hogy nincs közöttünk, de emléke munkáin ke-
resztül él, itthon és szerte a világban, méltán, 
hiszen soha Makfalvának annyi hírnevet és di-
csőséget nem szerzett senki, mint Vass Áron.

(Megjelent: Makfalvi Tekintő, 2004. júliusi 
szám )
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Vass Áron munka közben (1970) 

25 éves a makfalvi alkotótábor 
 Doszlop Lídia

I dén, augusztus 7–13. között került megszervezésre, a 25. 
Nagy Pál Alkotótábor Makfalván. 25. évforduló, ami tulaj-

donképpen 40 év, hiszen a homoródszentmártoni alkotótábor-
hoz hasonlóan, a makfalvi tábor is 1979-ben alakult – Fülöp Dé-
nes, Nagy Pál és Kusztos Endre közös elhatározásából. Az első 
táborozásnak egy tragikus esemény vet hirtelen véget: a táborba 
igyekvő Nagy Pál, felesége Kemény Zsuzsa és Varga Katalin köz-
úti balesete a résztvevő művészeket megdermesztette. A követ-
kezőkben, a kommunista diktatúra évei nem adtak lehetőséget 
a kibontakozásra. 1990-ben azonban rendezve sorait, a makfalvi 
alkotótábor újraindul, idén immár 25 évnyi folytonossággal. Pél-
daértékű Makfalva műpártolása: két állandó kiállítás – Kusztos 

Endre és Suba László állandó tárlata – mellett, a táborban alkotó 
művészek munkáiból létrejött egy Pincegaléria, ami egyedülál-
ló a környéken. Nem véletlenszerű az sem, hogy idén az alkotói 
készséget fokozó kirándulás célpontja a marosvécsi Kemény kas-
tély volt, ahol Nagy Pál fia, Nagy Kemény Géza vendégszeretetét 
és részletes „idegenvezetését” élvezhettük, melyet ezúton is kö-
szönünk.

Az alkotó tábor számára az idei a visszatekintés, az összegzés, és 
a megújuló tervek éve. Kiváló körülmények, egy igazi „nagy csa-
lád” érzése jegyében telt a tábori hét, jómagam pedig köszönettel 
tartozom, hogy immár második éve részese lehettem. Makfalva és 
környéke természeti tájai, (Székelyabod, Szolokma, Siklód) kiváló 
ihletforrás az alkotások megvalósításához. 
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Jelenetek a táborban folyó tevékenységekből

 XIII. kőrispataki 
nyári színjátszó tábor

  Kovrig Magdolna

Az erdőszentgyörgyi Bodor Péter 
Művelődési Egyesület 2017. 
au gusztus 6–15. között XIII. 
alkalommal szervezte meg a mű-
kedvelő színjátszókat képző nyá-
ri tábort Kőrispatakon. A tábo-
rozók szállását és étkeztetését ez 
alkalommal is a Szőcs Lajos csa-
ládi vállalkozása által működte-
tett Kalap panzió biztosította, 
összesen 79 személy számára.

A 79 személyből 70 színjátszó volt, 
életkorukat tekintve 10–35 év kö-

zöttiek, akikkel 9 szakoktató (Horvát Nóra, 
Móczár Bence, Nagy Gábor, Piller Renáta, 
Piller Ádám, Pilnay Sára, Sipos László, Tegyi 
Kornél, Tóth Ákos) foglalkozott 6 csoport-
ban. Az oktatókat a celldömölki Soltis Lajos 
Színház biztosította. A résztvevők nagy több-
sége Erdőszentgyörgyről érkezett, 46 személy, 
Csíkfalváról 6-an, Székelyudvarhelyről 3-an, 
Marosvásárhelyről 7-en Vadasdról1, Celldö-
mölkről 16 személy – 9 oktató és 7 tanuló. A 
felügyeletet erdőszentgyörgyi és csíkfalvi pe-
dagógusok (Barabás Katalin, Kovrig Ildikó, 
Marton Zsóka, Szász Enikő) vállalták önkén-
tes munkában, de ők is részt vettek a képzé-
seken, azzal a céllal, hogy majd az év folya-
mán folytathassák a tanulókkal a megkezdett 
munkát. 

A csoportok kialakításánál figyelembe vet-
tük az életkorukat és a lakóhelyet arra gondol-
va, így lehetőség nyílik a munka folytatására. 
Az erdőszentgyörgyi és csíkfalvi gyerekek 
szállítását a két település polgármesteri hivata-
la biztosította. A képzések a kőrispataki iskola, 
valamint a művelődési otthon termeiben foly-
tak, amelyeket az etédi polgármesteri hivatal 
ingyenesen bocsájtott a táborozók rendelke-
zésére. 

A táborozók 6-án délután és 7-én reggel 
érkeztek meg, elszállásolásuk után közöltük 
a táborozókkal a tábor belső rendszabályait, 
a munkaprogramot, a csoportbeosztást, és 
bemutattuk a csoportvezető szakembereket. 
A tábor napi programja 7.30-kor kezdődött a 
reggeli tornával, majd a tisztálkodást követő-
en 8.30–9 között reggeli, 9–13 között csopor-

tokban folyt a képzés. 13–14 óra között ebéd, 
majd 16-tól 19 óráig a délutáni képzések. 19 
órától vacsora, 20–22 óra között esti foglal-
kozások, a kisebbek számára kézműves tevé-
kenységek, énektanulás, játékok, a nagyobbak 
folytathatták a szakmai felkészülést, 11 órakor 
villanyoltás.

A szakmai foglalkozások során megismer-
kedtek a színjátszáshoz szükséges legfonto-
sabb elméleti ismeretekkel, de elsősorban a 
gyakorlati képzésre törekedtek az oktatók – a 
fiatalabb korcsoportok esetében még erőtel-
jesebben érvényesült a gyakorlati képzés elve. 
Az idősebb korosztályok, valamint a vissza-
térő színjátszók számára több lehetőség nyílt 
az elméleti ismeretek megszerzésére is. A 
színjátszók színésztréningek, szituációs játé-
kok, helyzetgyakorlatok, drámajátékok során 
fejlesztették képességeiket. Fontos szerepet 
kapott a színpadi beszéd sajátosságainak meg-
ismerése és gyakorlása, valamint a testbeszéd, 
a gesztusnyelv megismerése, gyakorlása. Ezt 
szolgálták a színésztréningek. A gyakorlati 
feladatokat követően adott szövegekhez kap-
csolódtak a képzések. Ezekből alakult ki, állt 
össze aztán minden csoportban a záró elő-

adás egy-egy rövid jelenete, 
ezek kerültek színre a záró 
előadások során. A bemu-
tatott jelenetek sikere is bi-
zonyította, hogy az intenzív 
képzés során milyen sokat 
fejlődött a táborozók kifeje-
zőkészsége. 

A tábor célja az volt, 
hogy a műkedvelő színját-
szókat felvértezze a legfon-
tosabb színpadi ismeretek-
kel, ezzel hozzájárulva a 
műkedvelő színjátszómoz-
galom színvonalának fej-

lesztéséhez. Természetesen, a műkedvelő 
színjátszás során nemcsak a színészi tehetség 
fejlesztése a cél, hanem sokkal inkább a szín-
játszás eszközével fejleszteni a színjátszó egész 
személyiséget, beszédkészségét, az anyanyelv 
kifejező használatát, összpontosító képes-
ségét,  memóriáját, a megfigyelőképességét. 
Erősítették a csapatszellemet, az egymás irán-
ti bizalmat, a felelősségérzetet. Hozzájárult 
a közönség előtti megjelenés, megszólalás 
biztonságához, fejlesztették a testbeszédet, a 
gesztusnyelvet, a kifejezőképességet. Elősegí-
tették a színjátszást, színházat szerető, értő kö-
zönség nevelését. Gazdagították a színházzal 
kapcsolatos ismereteiket, a műveltségüket, és 
nem utolsó sorban alkalmat adtak arra, hogy 
hasznosan töltsék el a szabadidejüket, hogy 
barátságokat kössenek és ápoljanak.  

Összességében elmondhatjuk, hogy a tábor 
sikeres volt, a résztvevők nemcsak tudásban, 
de élményekben is gazdagodva térhettek haza. 

A tábor megszervezéséhez szükséges anya-
gi források megteremtésében elsősorban az 
egyesület által benyújtott nyertes pályázatok 
segítettek. Főtámogatónk ez alkalommal is az 
Erdőszentgyörgyi Városi Tanács volt, illetve 
a magyarországi Nemzeti Kulturális Alap  a 
Maros Megyei Tanács, Csíkfalva Községi Ta-
nácsa, a Communitas Alapítvány és RMDSZ, 
a Bodor Péter Művelődési Egyesület a szak-
oktatók költségeit, honoráriumát fedezte. Az 
erdőszentgyörgyi és csíkfalvi pedagógusok a 
felügyeletet és a csoportok vezetését, a tevé-
kenység folytatását vállalták önkéntes munká-
ban, de nem feledkezhetünk meg a résztvevők 
szüleinek hozzájárulásáról sem. Minden tá-
mogatónknak köszönjük a segítséget, amely-
lyel lehetővé tették a XIII. színjátszótábor 
megszervezését, ezzel elősegítve a résztvevők 
személyiségének fejlesztését, élményekkel teli 
napokat szerezve számukra.
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A gyertya könnye
„A gyertya a születéstől a a halálig végigkísé-

ri az életünket. A hagyományos paraszti társa-
dalomban a bölcső és koporsó mellett is gyertyát 
gyújtottak, úgy tartották: addig él az ember, 
amíg ég a gyertyája a mennyországban. Hitték, 
hogy megóv a sokféle veszedelmektől. Mezőségi 
édesanyám, ha nagyidő jött, gondosan bezárt 
minden ajtót, ablakot, és gyertyát gyújtott. A 
születésnapi tortán az eltelt évek jelzése mel-
lett, szerencsét, boldogságot hozó lángocskaként 
nem hiányozhat az ünnepi asztalról Illatával 
lengi be a meghitt pillanatokat.

1990. február 10-én gyertyával és könyvvel, 
az élet és a tudás jelképével vonultunk némán 
Marosvásárhely utcáin, százezren vagy még 
többen is. Ilyen nagyszámú, csendes, méltóság-
teljes tömeg még nem kiáltott az éghez és a földi 
hatalmasságokhoz, amióta az erdélyi magyar-
ság kisebbségi létbe kényszerült. E megmozdu-
lásban vállalt szerepéért Sütő Andrásra mártí-
rium várt.

Nem irodalomtörténeti vitaindító, nem po-
litikai védőbeszéd vagy vádirat, nem iskolai 
jellegű emlékműsor ez az összeállítás. A társa-
dalommal perben álló, gondolkodó ember vívó-
dásai, töprengései, emlékei, kiszolgáltatottsága, 
az önmagáért és másokért való felelősségválla-
lás  erős késztetése, a húsunkba szakító fájdal-
mas igazságok kimondása ez a műsor. Minden 
elhangzó szó idézet Sütő András valamelyik 
művéből. Gyönyörűség volt a Szavak Nagyfe-
jedelmének újraolvasása. A mesebeli örök élet 
forrása lakozik bennük.”

  Kilyén Ilka   

Kilyén Ilka és Ritziu Ilka-Krisztina

Az erdőszentgyörgyi Bodor Péter Művelő-
dési Egyesület szeptember 21-én a református 
egyház tanácstermében Sütő András születé-
sének 90. évfordulójára emlékezett. Meghívott 
vendégeink,  Kilyén Ilka és Ritziu Ilka Krisz-
tina  A gyertya könnye című összeállításukat 
mutatták be. Az előadást követően Demeter 
József szászrégeni református lelkész szólt a 
jelenlévőkhöz. Életre szóló élmény volt mind-
azoknak, akik jelenlétükkel megtisztelték az 
előadást! Köszönet a nagyszerű összeállításért 
és kitűnő alakításért! 

Színjátszóink 
a magyarfenesi 

fesztiválon

2017. szeptember 16–17-én 
a Bodor Péter Színkör 

középiskolás csoportja Magyarfenesen 
(Kolozs megye) részt vett a II. Erdélyi 
Amatőr Színjátszó Fesztiválon, Szilágy 
Magdolna tanárnő vezetésével. 16-án 
délelőtt a csoport színésztréningen vett 
rész, amelyet Marosán Csaba kolozsvári 
színművész tartott. Délután sikerrel mu-
tatták be Sípos László Családos történet 
című darabját. Valamennyiüknek élményt 
jelentett a fesztivál, sok jó előadást láttak, 
sok új ismeretséget kötöttek. Köszönjük a 
vendéglátást a magyarfenesi Stúdiószín-
padnak, és várjuk őket novemberben a 
XXV. Színpad Fesztiválra!

Énlaka-konferenciák 
2017. szeptember 28–30. között  volt Énlakán a VI. Énlaka-konferencia, 
a Pro Énlaka Alapítvány, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet és a Pécsi 
Tudományegyetem Régészeti Tanszékének. A konferencia témája 
a Székely népi és iskolai színjátszás volt. A kétévente, más-más 
tematikában megrendezésre kerülő konferenciák ötletgazdája és 
lelkes mozgatóereje Szávai Márton nyugalmazott tanító. 

A VI. konferenciát Szávai Márton, a Pro 
Énlaka Alapítvány elnöke és Visy Zsolt, 

Pécsi Tudományegyetem professzor emeritu-
sa nyitotta meg. Az első nap a népi színjátszás 
jegyében zajlott. Az előadók a székely népi 
dramatikus szokásokról tartottak tudományos 
előadásokat. Barabás László a marosszéki, Ka-
rácsony Molnár Erika pedig a ditrói farsangi 
szokásokról, Sepsiszéki Nagy Balázs a Fiság 
menti színjátszás múltját vázolta fel. Pozsony 
Ferenc ismertette a népszokások kutatásának 
írott forrásait. Molnár Lehel nagypapájának, 
Dr. Molnár Istvánnak a tanulmányát mutatta 
be (Marhát őrző gyermekek játékai Énlakán). 
Igen érdekes előadás volt a Gereben Ferenc 
professzoré, aki az olvasás és az irodalom 
identitásformáló szerepét mutatta be az erdé-
lyi magyarság körében, az utóbbi négy évtized 
művelődésszociológiai felmérései alapján. A 
népszokásokról láthattunk nagyon érdekes 
kisfilmet. Délután a műkedvelő színjátszóké 
volt a színpad. A székelykeresztúri Pódium 
Színtársulat  a Simogatórium, a Rugonfalvi 

Vadrózsák pedig Sütő András Fügedes a pokol-
ban című darabokat mutatták be.

Szeptember 29-én az iskolai színjátszás te-
matikája került sorra. Szávai Márton az etédi 
műkedvelő társulat szellemi örökségét ismer-
tette, Balázs Lajos az énlaki közművelődésről 
és műkedvelő színjátszás 100 évéről beszélt. 
Majd a Román Televízió Magyar Adásaának 
1976-ban készült kisfilmjét vetítették le az 
énlakai színjátszásról. Az interjúban a falu 
művelődési életének szervezője, irányítója, 
Szávai Márton beszélt Énlaka pezsgő műve-
lődési tevékenységről. 

Az előadások folytatásaként elhangzott  
Kovrig Magdolna Műkedvelő színjátszás 
Erdőszentgyörgyön című dolgozata, majd 
P. Buzogány Árpád Gagy falu színjátszását 
ismetette. Balázsi Dénes a Fehér-Nyikó men-
ti Székely iskolai és műkedvelő színjátszásról 
értekezett. Délután az etédi Jómadarak Arany 
János Ágnes asszony című balladáját, a kőris-
pataki Vadrózsák pedig Hová lettél kamasz-
kor? című darabot mutatták be.

Szeptember 30-án Vas Orsolyaa az Udvar-
helyi Fiatal Fórum színjátszófesztiváljairól tar-
tott előadást, Szász-Mihálykó Mári a székely-
udvarhelyi diákszínjátszásról, a Vitéz lelkek 
munkájáról beszélt. György László a Szent-
egyházán folyó színjátszást, Bodea György pe-
dig a szilágycsehi diákszínjátszást és a PADISz 
feszivált ismertette. A konferenciát színjátszó 
csoportok előadásai zárták. A sepsiszentgyör-
gyi Dávid Ferenc Ifjúsági Diákegylet nagyon 
színvonalas bemutatóját láttuk Péterfi Zita-
Ágnes rendezésében (Fekete-fehér). 

 Nagy sikert arattak az erdőszentgyörgyi 
Bodor Péter Színkör középcsoportosai a Mese 
a Napról, Holdról, csillagokról című darab-
jukkal, Barabás Katalin vezetésével (rendező 
Móczár Bence). Végül a szentegyházi Vigyor-
gók csoport 3 vidám jelenettel szórakoztatták 
a közönséget: (A zsák, Fiú vagy lány, Ötven év 
nagy idő.) 

A résztvevők számára igen tartalmas volt 
ez a három nap. A Székelyföld népszokása-
inak megismerése mellett, e vidéken szinte 
mindenhol él a műkedvelő, illetve a diák-
színjátszás hagyománya, és ez a tevékenység 
nagy szerepet játszik ma is nemcsak a vidéki, 
de a nagyobb városok művelődési életében. 
Köszönjük a szervezőknek!

A konferencián elhangzott előadásokat a 
szervezők könyvben fogják megjelentetni.
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Nagyszülők és unokák

„Kétszer András” apó
Tulajdonképpen nem is volt igaziból a nagypapánk. András apóék 
édesapánkat annak idején csak „elkérték” a testvérééktől, akiknek sok 
gyerekük volt, nekik meg egy sem. Mire mi, gyerekek megszülettünk, 
András apó már özvegy volt és öregecske. Egy házban laktunk; elől 
mi, aztán apónak a szobája, mögötte pedig a pálinkafőzde. (Ádám 
Piroska emlékezését lejegyezte Zsemberovszky Márta)

I gazi, vagy sem, de ő volt a faluban a leg-
érdekesebb nagypapa, akit mindenki 

kedvelt, mi pedig igazán szerettük, élveztük 
mókáit. Hadd említsek néhány dolgot róla. 
Olyan ügyes volt, mint egy cirkuszi akrobata. 
Fölmászott a szomszéd diófájára, lerázta a di-
óját az egyik fáról, aztán az ágak között átmá-
szott a másikra, és így tovább, át a kerítésen, 
és úgy jött haza, hogy a végén a mi fánkról 
mászott le. Ha nézője akadt, akkor megmu-
tatta, hogy tud fejen állni. Először letette a fe-
jét meg a két kezét, de mikor a lába az ég felé 
állt, fölemelte a kezét is, és egyenesen oldalra 
tartotta. Mindenki odavolt a csodálkozástól. 
Amikor pihenni akart, akkor az alsó lábszárá-
ra ült, vagy guggolt, de valahogy furcsán. Azt 
mondta, hogy neki így kényelmes.

Az udvaron „csekebalát” csinált. Tudják, 
hogy mi az?  Hát körhinta. A csekebalának 
volt egy középső tengelye, azon keresztbe 
egy rúd, amin egy-egy ülőke lógott kétoldalt 
az „ügyfelek” számára. 25 bani vagy egy tojás 
volt egy forduló ára. Apó beszedte a díjakat, 
aztán a kezével meghatározott ideig pörgette 

a szerkezetet a gyerekek örömére. Visszajáró 
kuncsaftjai is voltak. Az így szerzett pénzt és 
tojást a boltba vitte, és szivart vett rajta. De 
mitőlünk soha nem kért díjat a pörgetésért. 
Ha nem volt „csekebala” szezon, a mi tyúkja-
ink alól szedte ki a szivarra való árát. Nagyon 
szeretett nekünk meglepetést szerezni. „Na, 
mi van a firizsem zsebében?”– kérdezte, és 
megtapogatta a lájbit a mellén. Egy-egy szem 
cukorka, mogyoró vagy dió jött elő belőle. 
Mintha mindig mi, gyerekek jártunk volna 
az eszében – legalábbis így visszagondolok 
rá. Ahogy érett az alma, körte, cikkekre vágta, 
kicsumázta, és spárgára fűzte. Hosszú füzérek-
ben fölakasztotta a csűrkapu és az ajtók fölé 
száradni. Télen aztán, ha arra jártunk, csak 
bekaptunk néhányat apó édességeiből. A saját 
korabeliek szórakozásáról is gondoskodott. 
Különösen szeretett a barátaival „filkózni” és 
közben fahajas bort iszogatni.

Hosszú évek teltek így, aztán felnőttünk. 
Férjemmel és családommal később a megürült 
családi házba költöztünk, és „megörököltük” 
apót is. Még az én gyerekeimmel is játszhatott, 

bolondozhatott. Később Szentgyörgyre köl-
töztették, de ez már az élete végén volt. Azóta 
is csak hálával, szeretettel és mindig moso-
lyogva gondolok rá. 

                                               Bözöd, 2017. IX. 25

Bözöd, ahol élünk

Andrási András apó a legkisebb unokájával

  Bözödi György

Őszi hálaadás
Azt mondják, vasárnap van ma.
Mindegy, menjünk ki a mezőre, a hegyoldalba
bolyongani, mint tegnap s tegnapelőtt.
Látod, milyen szép a falunk így messziről?
Kis tarkaság a zöld mezőben,
magas fehér tornyáról lefújja a szél a harangszót.
Őszi hálaadás van. Újkenyértörés napja,
úrvacsorára mennek ott lenn az emberek.
Ők is a munkájukkal szentelték meg a búzaszemet,
s templomba mennek szentelt kenyérért.
Nézd, itt a tarlón egy búzakalász,
Kihullott a kévéből s ittfeledték.
Kibontom apró, barna szemeit,
lehántom héját, nézd, kezemben a drága fehér mag,
hálaadásnak napja van ma:
legyünk mi is egyszerűek s hívők,
jer, vegyünk tenyeremből úrvacsorát.

A hálaadás ünnepe után
„Jöjjetek, örvendezzünk az ÚR előtt,....

Menjünk eléje hálaadással, ujjongjunk előtte énekszóval!....”

Ő szi hálaadás napjára ébredve az ablakon beáramló fény hálaadásra ösztönözte 
lelkem. Köszönöm neked Istenem a fényt, a fény által megvilágított emberi ar-

cokat, akik nap, mint nap jelen vannak életemben, és teljessé teszik azt. Köszönöm a 
szót, amivel megoszthatom gondolataimat. Köszönöm a forrásból felfakadó vizet, az 
emberi lélekből felfakadó emberi érzéseket, amelyek összekötnek bennünket. Köszö-
nöm: ... Nem elég egy nap, sőt egy emberi élet, hogy felsoroljam mindazt, ami hálával 
tölti meg a szívem.

Tisztelet az időseknek
  Fazakas Levente

E bben az évben október 8-án egyházköz-
ségünk immár 10. alkalommal szervezte 

meg az idősek vasárnapját. A jubileumi évben az 
erdőszentgyörgyi polgármesteri hivatal támogatá-
sát is élvezve az idősek köszöntését kiterjesztettük 
az egész falura, így meghívást kapott az ünnepélyre 
minden 70. életévét betöltött falustársunk. Az unitá-
rius és református felekezetek templomaiban sorra 
kerülő istentiszteleteket közös ebéd követte a kultúr-
otthonban, ahol Zsemberovszky Márta vetítéses elő-
adására is sor került. A 70 évet betöltötteket virággal 
is köszöntöttük. Kiemelten Nikula Zsuzsannát (93 
éves), Sebestyén Paulinát és Mózes Bertát (92 éve-
sek), valamint id. Tordai Gyulát, aki ebben az évben 
töltötte 70. életévét. Nikula Zsuzsa néni egy hosszú 
verssel örvendeztette meg a résztvevőket. Isten gaz-
dag áldása kísérje mindannyiuk életét!
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Önkormányzati tudósítások

Bözödújfalusi találkozó
 Átyin Kata sajtóreferens

Augusztus első szombatja fontos dátum a Bözödújfaluról elköltö-
zöttek és leszármazottaik számára, hisz a Bözödújfaluért Egyesület 
és Erdőszentgyörgy Önkormányzatának közös szervezésében ezen a 
napon tartják a bözödújfalusiak találkozóját. Idén, augusztus 5-én 
népesült be a tó partján fekvő emlékpart, ahová nemcsak az egykori 
lakosok és családtagjaik jöttek el emlékezni, hanem azok is, akik az 
egykori falu lakóinak sorsát átérezték.

A megemlékezés római katolikus mi-
sével kezdődött, majd Nagy Hen-

rietta és Szombatfali József unitárius es-
peres, Bözödújfalu szülötte hirdetett igét. 
„Eljöttünk, hogy ne csak álmainkban 
járjunk falunk egykori utcáin, hanem 
mindannyiunknak megadódjon a lehető-
ség, hogy még egyszer végig járjuk háztól 
házig, kúttól kútig, lépcsőtől lépcsőig, rom-
tól romig szülőfalunkat. És akkor is, amikor 
szemünk fénylik, könnyeink hullnak. Ott 
a lélek mélyén, mindig hullnak könnyeink, 
ha itt járunk, mert volt egy otthon, ami a 
legédesebb, legkedvesebb volt, hol ekeszar-
vát fogó, dolgozó, küzdő édesapáink raktak 
téglát téglára, hol édesanyáink dagasztották 
minden héten a betevő falatot” – hangzott 
el az unitárius esperes prédikációjában. Ezt 
követően köszöntötte az egybegyűlteket, 
külön megköszönve Csibi Attila Zoltán, 
Erdőszentgyörgy polgármesterének segítsé-
gét, áldást kérve életére. Ugyanakkor Szom-
batfalvi József egy éve tett ígéretét teljesítette. 

Az elmúlt évi találkozón a bözödújfalusiak 
megszavazták, hogy Csibi Attila Zoltánt 
tiszteletbeli bözödújfalvinak fogadják. Az 
emléklap átadására most került sor. A meg-
emlékezés Szente B. Levente verseivel foly-
tatódott, Szombatfalvi Etelka, Sükösd Ilona, 
valamint ifj. Szombatfali József előadásá-
ban. Majd Madaras Beáta éneke színesítette 
a rendezvényt. Csibi Attila Zoltán polgár-
mester beszédében megköszönte, hogy tisz-
teletbeli bözödújfalvi lehet, majd kiemelte: 
„A szívemben és a lelkemben hordozom 

Bözödújfalunak a szellemét, a múltját, és azt 
hiszem, függetlenül attól, hogy mi vár ránk, 
milyen göröngyös úton kell végigmennünk, 
a bözödújfalviak bízhatnak bennünk. Mert 
tiszta szívvel és tiszta lélekkel jövünk ide, gon-
dozzuk a múltjukat, tervezzük a jövőjüket, és 
az ők segítségükkel, bátorításukka,l elisme-
résükkel elérhetjük mindazt, amit közösen 
megálmodunk. Ezelőtt 5 évvel lettem polgár-
mester Erdőszentgyörgyön – folytatta gondo-
latmenetét– bevallom önöknek, hogy nagyon 
keveset tudtam Újfaluról, habár gyerekként 
jártam az utcáit, de nem sokra emlékszem. 
Polgármesterként kötelességemnek éreztem, 
hogy megjelenjek 2012-ben a találkozón. 
Akkor azt hittem, hogy értem, mi történt itt, 
értem azt, hogy mit tettek önökkel, értem azt, 
hogy milyen fájdalmat és keserűséget hagy-
tak itt, ebben a völgyben. De nem értettem 
semmit. Ma is azt hiszem, hogy értem. És 
biztos vagyok benne, hogy sose fogom érteni 
még sem. De olyan embereket ismertem meg 
bennetek, önök között, akikkel végigjárva ezt 
a gyönyörű tájat egyre több visszaemlékezést, 
egyre több fájdalmat megismerve, ma mégis 
úgy érzem, hogy meg tudok felelni a Tisztelet-
beli Bözödújfalusi címnek”. Megígérte, hogy 
polgármesterként és emberként is lelkében 
mindig élni fognak a bözödújfalusiak, hisz 
az elszármazottak példája érettebbé tette őt. 
Számára a találkozó üzenete az, hogy ezt a 
falut nem lehet eltörölni. 

Hosszú évek során annyi csapást ért meg 
e település lakossága, mégis emlékezete to-
vább él, és ez csakis az isteni gondviselésének 

tulajdonítható. Bözödújfalu halhatatlanságát 
emelte ki Körösi Viktor Dávid, Magyarország 
Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja 
is. „A megmaradás, az egyesegyedül rajtunk 
múlik. Senki nem mondhatja meg nekünk, 
hogy otthon milyen nyelvet használjunk, gyer-
mekeinknek, unokáinknak milyen kultúrát 
adjunk át, és azt sem, hogy milyen népmesét 
meséljünk bölcsőt ringatva. Bözödújfalut el 
lehetett pusztítani, de Bözödújfalut még sem 
lehetett elpusztítani. Ugyanis itt vannak a 
lakosok, az elszármazottak, az emlékezők, itt 
van a hagyomány, itt van a tudás és itt van 
a néprajz. Itt van minden, ami Bözödújfalut 
jelenti” – hangoztatta a konzul. Mondandója 
befejezéseként arra kérte az egybegyűlteket, 
hogy mindenki őrizze meg azt az identitást, 
amit a jó Istentől ajándékba kapott. 

A felszólalók sorát Sükösd Árpád, egy-
kori bözödúfalusi lakos zárta. Beszédében 
köszöntötte egykori falus-társait, ismerőse-
it, majd egy tervről számolt be, amelynek 
megvalósításához az adakozó kedvű em-
bereket szólította meg. Az egykori római 
katolikus templomot régi helyére szeretnék 
újra felépíteni. A látványtervek el is készül-
tek már. Ehhez sok pénzre, sok munkára 
és közös összefogásra van szükség. Sükösd 
Árpád úgy véli, ez a templom biztosítaná, 
hogy az egykori település ne merüljön fe-
ledésbe akkor se, amikor kihal az utolsó, 
valamikori lakója is. E kezdeményezés ki-
vitelezésére most megfelelő alkalom nyílik, 
hisz a leengedett tó vízszintje, kedvező az 
építkezésnek. Az emlékpark bejáratánál óri-
ásplakátok hívják fel a figyelmet e kezdemé-
nyezésre, és szólítják fel az arra járót, hogy 
bármilyen kis összeggel is, de járuljon hozzá 
a Bözödújfalu szimbólumaként közismertté 
vált templomtorony felépítéséhez. Sükösd 
Árpád jó példával szolgált, ugyanis 10 ezer 
eurót ajánlott fel erre a célra. 

A megemlékezést Szombatfalvi József zár-
ta, aki a viszontlátás reményében búcsúzott 
barátaitól, falus-társaitól. 

Gyűlnek az adományok az összetartozás 
templomának felépítésére

E rdőszentgyörgy Önkormányzata és a Bözödújfaluért Egyesület kezdeményezésére adománygyűjtés kezdődött a néhány éve össze-
dőlt, bözödújfalusi templom újjáépítésére. Az új templom az elárasztott falu minden vallási felekezetének szimbóluma lesz majd. 

Az építkezést most lehetne elkezdeni, mivel a terület szárazra került a tó vizének leeresztése miatt. A kezdeményezést sokan felkarolták, de 
még jelentős összeg hiányzik. Tehát továbbra is várjuk az önzetlen segítséget. Adakozhatnak a Rhédey-kastélyban és a kőrispataki szalma-
kalap múzeumban kihelyezett adománydobozokba, vagy az egyesület számlájára is utalhatják adományaikat lejben, forintban vagy euró-
ban:

BANCA TRANSILVANIA – TARGU MURES
ASOCIATIA BOZODUJFALUERT,  

COD CLIENT 257338,  SWIFT: BTRLRO22 HUF     
RO86BTRLHUFCRT0257533801

EUR     RO73BTRLEURCRT0257533801
RON     RO26BTRLRONCRT0257533801

Az egyesület és az önkormányzat köszöni az adományokat, és arra bíztat mindenkit, hogy támogassa a templomépítést.
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Bélapátfalvi szüreti mulatságon 
az erdőszentgyörgyiek

A Bélapátfalván, testvértelepülésünk szüreti ün-
nepségén, a szüreti mulatságon képviselte egy 
csapat Erdőszentgyörgyöt szeptember 8–9-én. A 
13 táncos, négy kísérő, Szekeres Margit – a kiál-
lítás szervezőjé – és a két sofőr alkotta küldöttség 
már csütörtökön megérkezett a testvértelepülés-
re. A bélapátfalvi Gesztenyés ház adott otthont az 
erdőszentgyörgyöt bemutató, színes kiállításnak, 
amelyet Szekeres Margit szervezett meg. A terem-
ben erdőszentgyörgyi és bözödi kézművesek által 
faragott, vagy szalmából készített dísztárgyak, 
szőttesek mellett székely népviseletet is láthattak 
az érdeklődők. Ugyanakkor egy képekből összeál-
lított tárlat is bemutatta Erdőszentgyörgy kulturá-
lis értékeit, hagyományait.  

A testvértelepülési látogatást más kirándulással is összekötötték. 
Bélapátfalvára érkezésük előtt rövid látogatást tettek Egerben. 

Első állomásként Magyarország egyik leghíresebb műemlékét, az 
egri várat, majd a nemrég felújított és megnyitott kazamata kiállítást 
nézték meg. Ezt követően a Dobó István tér meghatározó műemlé-
két, Európa egyedi barokk épületét, a minorita templomot csodálták 
meg. Eger legimpozánsabb és egyben legharmonikusabb terén, az 
1907-ben felállított Dobó István szobor látható, amely Stróbl Alajos 
alkotása. A templom, a vár és szobor látványa mellett volt idő be-
barangolni a város utcáit. Az egri sétát követően nemsokára megér-
keztek Bélapátfalvára. Megérkezésük után közösen berendezték a 
főtéren álló Gesztenyés –házban az Erdőszentgyörgyöt bemutató ki-
állítást. A kiállítóházban a vándorkiállítások mellett állandó tárlatok 
is találhatók. 

Péntek délelőtt a település megismeréséről szólt. A lenyűgöző, 
erdős, hegyes környezetben fekvő Bélapátfalvának egyedi látképet 
kölcsönöz a Bél-kő, amelyet mészkő alkot. A teraszosított szikla mai 
képe, a valamikori cementgyár által folytatott kitermelés eredménye-
ként jött létre. A település melletti tóhoz egy mesebeli erdei ösvény 
vezette a látogatókat. A nyugalmat, kikapcsolódást árasztó séta a 
Ciszterci apátság felkeresésében csúcsosodott ki. Ez Magyarország 
egyetlen épen maradt középkori apátsága, amely ma is élő vallá-
si helyszínként működik. Rekordként tartják számon a még ma is 
működő templomi orgonáját. Az apátság különös hangulatot árasztó 
falai között a csoport idegenvezetője egy lelki gyakorlatot is bemu-
tatott az erdőszentgyörgyieknek. Megtanította őket, hogyan csende-
sedjenek el, hogy zárják ki a külvilág zajait. Ez nagy sikert aratott a 
gyerekek körében.

A csendben és nyugalomban eltöltött órákat pörgés váltotta fel. A 
szilvásváradi, Magyarország egyetlen egycsöves bob pályáját próbálták 
ki a gyerekek. Aki nem volt ehhez elég bátor, az a Szalajkában úszkáló 
pisztrángokat csodálhatta. A túrázók paradicsomaként ismert Szilvás-
várad ad otthon az ország híres lipicai ménesének is.

A kirándulások után kulturális program kö vet kezett. A Geszte-

nyés-házban tartott ünnepélyes megnyitóra a szüreti mulatságra ér-
kező vendégek népviseletben vettek részt.. Szekeres Margit bemutatta 
Erdőszentgyörgyöt, és ismertette a település kultúráját szemléltető tár-
gyakat. A tánccsoport mezőségi korcsos és mezőkölpényi táncokat mu-
tatott be. A nap díszvacsorával zárult.

Szombat a szüreti felvonulás és mulatozás napja volt. A művelődési 
ház előtt összegyűlt sokaság népviseletben, lovas kocsik és szőlőkoszo-
rúval feldíszített traktorok kíséretében vonult fel a település utcáin. Az 
ünnepi menetet három, vicces próbatétel szakította meg, amelyen bél-
apátfalvi, erdőszentgyörgyi és jászói (Szlovákia) települések képviselői 
mérkőztek meg. Az első feladat favágás volt, amelyen minden település-
ről 2–2 férfi mérte össze erejét. 

A második feladat az asszonyokat célozta meg, akik nudlit kellett 
nyújtsanak és vágjanak. A harmadik, mindkét nem képviselőinek szólt: a 
férfiak gombot varrtak, a nők szeget vertek fába. Mindhárom feladatban 
a legeredményesebbnek Erdőszentgyörgy csapata bizonyult, így első he-
lyezettként díjban részesültek.

A felvonulás az iskola udvarán felállított színpadhoz vezetett. 
Itt folytatódtak a kulturális rendezvények. Az erdőszentgyörgyi 
Százfonat tánccsoport előadása mellett, bözödi népdalokat is hallha-
tott a nagyérdemű. Este, szüreti mulatsággal zárult az ünnepség. Az 
erdőszentgyörgyiek vasárnap indultak haza. Félix fürdőn hosszabb szü-
netet tartottak, majd közös pizzázással és élménybeszélgetéssel zárták 
az emlékezetes hétvégét. 

Szilágyi Mónika a gyerekek kísérőjeként vett részt az eseményen, 
elmondása szerint a színes, és jól szervezett program mellett lenyű-
gözte az a nagyfokú vendégszeretet, amelyhez foghatót eddig még 
nem tapasztalt. A résztvevők ragaszkodtak hozzá, hogy név szerint 
kiemeljem azokat, akik munkájukkal felejthetetlenné tették számukra 
az ott töltött napokat. Álljon hát itt a nevük: Péter Ferenc, Bélapátfalva 
polgármestere, Mezőné Kovács Edit, Ákos, Virginia, Kitti, Petra, Mik-
lós, Gábor és családja, Béla és családja, valamint Ica néni. Köszönjük 
mindannyiuknak. A testvérkapcsolat tovább erősödik, hisz minden bi-
zonnyal a bélapátfalviak is meglátogatják Erdőszentgyörgyöt, ahogy ezt 
a tavasszal is tették. 

Tudosítások

F O T Ó K :  S Z I L Á G Y I  M Ó N I K A
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Tízéves a Naplemente! 
Idősek Világnapja Erdőszentgyörgyön!

Kettős ünnep volt kedden (október 3-án) városunkban. A délelőtti 
órákban a helyi kultúrotthon kistermében ünnepelték fennállásuk-
nak tízedik évfordulóját a Naplemente Idősek Klubjának tagjai. 

A csoport egy évtizeddel ezelőtt in-
dult Cosma István, a Gyulafehérvári 

Caritas munkatársának kezdeményezésére, 
amelyben több idős, erdőszentgyörgyi sze-
mély is partner volt, majd hamarosan egyre 
többen csatlakoztak az aktív csoporthoz. A 
találkozóhelyük falán kifüggesztett, számtalan 
élményt felsorakoztató fényképek is azt bizo-
nyítják, hogy a több mint húsz tagot számláló 
csoport nem tétlenkedik. Szívük teljes sze-
retetével vesznek részt és segítenek rendez-
vényeken, legyen az farsang, karácsony vagy 
emléknap. Emellett kirándulásokat is szer-
veznek maguknak, meglátogatva az ország 
nevezetes helyeit. A csoportban családias a 
hangulat, nagy hangsúlyt fektetnek klubtagok 
születés- és névnapjának megünneplésére, 
egymás köszöntésére. Ismerik egymás prob-
lémáit, megosztják gondjaikat, örömeiket. Az 
egyedül élők számára ezek a heti találkozások 
kellemes kikapcsolódást jelentenek.

A tíz éves szülinap különleges volt. 
A Caritas emlékfüzettel ajándékozta meg a 

résztvevőket, amelyben képek foglalják össze 
az elmúlt, együtt töltött időszak nevezetesebb 
eseményeit. A polgármester virágkosárral ér-
kezett a város időseinek köszöntésére. 

Csibi Attila Zoltán, Erdőszentgyörgy pol-
gármestere kezdte a köszöntéseket, jó egészsé-
get, és olyan kiegyensúlyozott időskort kívánt 
a jelenlévőknek, amiben megtalálják örömü-
ket. Arra buzdította az ünneplőket, hogy to-
vábbra is találkozzanak. Erdőszentgyörgyön a 
Naplemente az egyik legtevékenyebb csoport. 
Sokat segítenek a közösségnek, a különböző 
civil szervezeteknek. Majd így zárta beszédét: 
„arra kérem önöket, hogy őrizzék meg a fiata-
lokat is megszégyenítő lendületüket”.

Kovrig Magdolna, nyugalmazott pedagó-
gus, a Naplemente Idősek Klubjának alapító 
tagja az elmúlt évek történéseit foglalta össze, 
felelevenítve, hogy honnan indult a csoport 

és hová jutott napjainkig. Cosma István így 
fogalmazta meg az ünneppel kapcsolatos gon-
dolatait: „Hálás vagyok mindenkinek, mert 
ezt a tíz évet közösen sikerült felépítenünk, 
közösen jártunk az úton. Hála van szívemben, 
elégedettség és öröm, hisz annyi szép dolog 

történt velünk az elmúlt tíz évben. És azt gon-
dolom, hogy sikerült nap, mint nap, minden 
találkozáskor többé, szebbé és jobbá tenni sa-
ját életünket, egymás életét, de akár a közösség 
életét. Én azt hiszem, hogy a mai tíz év az va-
lójában az időskornak, a bölcsességnek, a mél-
tóságnak az ünnepe is, és annak, hogy sikerült 
ez idő alatt hidakat építeni egymáshoz. Jó volt 
ez a tíz év, és ezt nagyon köszönöm”. A kö-
szöntő beszédek után igazi szülinapi hangulat 
volt. Szendvicset fogyasztottak, majd közösen 
elfújták a születésnapi torta gyertyáit. Közben 
néhányan alkalomhoz illő verseket olvasták 
fel, ezzel fejezték ki jókívánságaikat.

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvání-
totta október 1-jét az Idősek Világnapjává. Így 
az ünnepség délután szélesebb körben folyta-
tódott a kultúrotthonban. A bözödi Szeretet 
csoport idős tagjai is csatlakoztak az ünnepel-
tekhez.. Ez alkalomból köszöntő beszédek és 
előadások várták az időseket. Az önkormány-
zatot Tar András, Erdőszentgyörgy alpolgár-
mestere képviselte, majd Boldizsár Ferenc, 
római katolikus plébános szólt az egybegyűl-

tekhez, ezt követően Mekaliszter Magdolna, a 
Caritas munkatársa fejezte ki jókívánságait. A 
délutáni program a Bodor Péter Színkör kö-
zépső csoportjának előadásával folytatódott. 
A „Mese a Napról, a Holdról és a csillagok-
ról” című színdarabot Móczár Bence, első-
éves színészhallgató rendezte Barabás Katalin 
tanítónő segítségével. Gyulafehérvári Caritas 
és  Erdőszentgyörgy város önkormányzata 
közösen igyekeztek emlékezetessé tenni ezt 
a napot, amelynek fő üzenete az volt, hogy 
az szüksége van a társadalomnak mindarra a 
tapasztalatra, amit az idősebb nemzedék évek 
kemény munkájával felhalmozott.

Tíz év….
   Kovrig Magdolna

Sok ez, vagy kevés? 
Úgy tűnik, csak most volt… 
De akik felvállalták a heti találkozások 

szervezését, levezetését, csak azok tudják iga-
zán mennyit jelent ez a tíz év!

Emlékeimben felidézem azt a tíz év előtti 
napot, amikor egy fiatalember bekopogtatott 
hozzám azzal, hogy a Caritas családgondozó 
programja keretében szeretne létrehozni egy 
csoportot az idősebb korosztály számára. 

Szívemnek kedves gondolat volt ez, hiszen 
magam is tapasztaltam, hogy bizony, bár-
mennyire is várja az ember a nyugdíjas kort, 

mégis amikor kiszakad a megszokott taposó-
malomból, hirtelen magányosnak érzi magát, 
üresnek, fölöslegesnek az életét – hatványozot-
tan igaz ez, ha a családban is magára marad. És 
akkor kezdenek előjönni az addig félresöpört, 
figyelmen kívül hagyott testi és lelki nyavalyá-
ink. Ilyenkor van szükség igazán valami olyan 
kapaszkodóra, ami akarva, nem akarva, de 
kimozdít komfortzónánkból, és rádöbbent, 
hogy az élet még sok-sok örömet tartogat szá-
munkra, nem vagyunk egyedül gondjaikkal, 
fájdalmainkkal, hogy még szükség van ránk, 
még várnak ránk kihívások. Igen, az idősebb, 
megfáradt embernek is lehet még szép és tar-
talmas élete! Nemcsak az elmúlt ifjúság vissz-
fényében lehet sütkérezni, de a jelen is sok-sok 
értékes pillanatot tartogat még számunkra. 
Igen, ezt kell tenni! Ezt a tervet érdemes felka-

rolni, hisz annyi a magára maradt idős ember! 
Hitet kell önteni lelkükbe! 

Mire végig gondoltam az ötlet fontossá-
gát, fiatal vendégem, Cosma István már fel is 
vázolta elképzeléseit. Össze kellene hívni az 
érdeklődőket, aztán hetente helyi vagy meg-
hívott szakemberek tartanának előadásokat, 
vagy vezetnének beszélgetéseket az idősebb 
korosztályt érdeklő kérdésekről, és nemcsak 
komoly témákról lenne szó, de a találkozók-
ba beleférnének a csoport tagjainak ötletei, 
minden, amivel szívesen foglalkoznának, amit 
szeretnének. Bízni kell az idős emberek alko-
tókedvében, sok-sok éves tapasztalataiban! 

Az elképzelés megvolt, most a kivitele-
zésen volt a sor. Hol is kezdjük? Előbb ter-
met kell keresnünk, aztán embert, aki segít a 
szervezésben! Magától adódott a megoldás. 
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Erdőszentgyörgyön működik a nyugdíjasok 
önsegélyző egyesülete – nyugdíjasok tagdíjá-
ból tartják fenn – tehát gyűléstermében meg 
lehetne tartani a foglalkozásokat. És ezzel 
együtt azonnal be is jött a megfelelő ember 
Gálfalvi Ilona személyében, aki az ügyet felka-
rolja.  Önzetlen, segítőkész lénye garancia volt 
arra, hogy a terv valóra váljon. 

És valóra vált! 
Előbb csak néhányan jöttek össze ked-

denként két-három órára. Aztán terjedt a hír, 
hogy érdekesek a témák, és mennyire feltöltő-
dik az ember egy-egy előadás, beszélgetés so-
rán. És egyre többen csatlakoztak! Már nevet 
is választottak! Legyen Naplemente Idősek 
Klubja a neve! 

Az együttlétek során összeszokott a cso-
port. Az érdekes előadásokat követően, felsza-

badult mókázás, nevetés, jó kedv jellemezte 
az együttléteket. Közösen ünnepelt születés-
napok, mikulásozások, karácsonyok, farsangi 
mókázások, közös dalolások, kirándulások és 
ünnepségek igazi közösséggé kovácsolták a 
csoport tagjait. 

Nem volt a városnak olyan rendezvénye, 
ahol meg ne jelentek volna a jellegzetes tür-
kizkék sálas klubtagok! Ha kellett énekeltek, 
ha szükség volt segítségre, sütöttek, főztek, 
felszolgáltak, vagy példát mutattak, hogy kell a 
mobilitás hetén kerékpárra pattanni és vezetni 
a mozgásra nehezebben rávehető fiatalabba-
kat. 

Körükben lenni jó! Nem idősek ők! Pe-
dig biztos, hogy az élet gondokkal, bajokkal 
terhes rohanó évei őket sem kerülték el. Az 
emberi lét megannyi kikerülhetetlen fájdal-

ma, csalódása nyomot hagyott lelkükben, 
mégis tudnak örülni a mának. Az a néhány 
óra, amikor minden kedden együtt lehetnek, 
pihenés számukra, ilyenkor a gondok tova-
tűnnek.

 És köszönhető mindez a gyulafehérvári 
Caritasnak, lelkes embereinek, Cosma Ist-
vánnak, Nagy Lászlónak, Orbán Szidikének, 
valamint mindazoknak, akik önzetlenül 
bármikor készek voltak felkarolni a kezde-
ményezést. Köszönjük nekik! Kedves Naple-
mente klubtagok, kívánok nektek még tízszer 
tíz együtt eltöltendő évet! Legyetek mindig 
ugyanilyen fiatalosak, nyitottak az élet apró, 
de annál értékesebb ajándékainak befogadá-
sára! Élvezzétek még sokáig az őszi napsütés 
nyugalmas perceit egészségben, megelége-
dett boldogságban!  

V. Székelyföldi 
Magyar Városok 

Polgármestereinek 
Találkozója

2017. szeptember 21-én ötödik alkalommal került sor 
a Székelyföldi Magyar Városok Polgármesterei-

nek Találkozójára, amelyet kéthavonta, mindig más-más városban 
szerveznek egy-egy adott tematika köré. A zártkörű találkozónak 
az erdőszentgyörgyi Rhédey-kastély adott otthont, központi té-
mája pedig a székelyföldi demográfiai változások ismertetése, a 
fiatalok külföldi munkavállalásának aránya és okainak bemutatása 
volt. 

Ez alkalommal a házigazda, Csibi Attila-Zoltán, Erdőszentgyörgy 
polgármestere mellett részt vettek Fülöp László Szováta, Gálfi Ár-
pád Székelyudvarhely, Molnár Tibor Szentegyháza, Lázár Kis 
Barna Barót, Gyerő József Kovászna, Ráduly Róbert Csíkszereda, 
Nagy Zoltán Gyergyószentmiklós, Tóth Sándor Nyárádszereda, 
valamint Rafai Emil Székelykeresztúr polgármesterei. A 15 órától 
kezdődő tanácskozáson Menyhárt István, az Europe Direct pro-
jektmenedzsere mutatta be Erdőszentgyörgyöt és a a folyamatban 
lévő projekteket is megemlítette. Magyarország Csíkszeredai Fő-
konzulátusát Dr. Csige Sándor Zoltán vezető konzul és Dr. Farkas 
Balázs ideiglenes ügyvivő képviselte. Az ügyvezető köszöntötte a 
jelenlévőket, és kérte a polgármestereket, hogy az országgyűlési 
választások érdekében segítsék a székelyföldi választópolgárokat a 
regisztrációs és adatmódosító folyamatban. 

Dr. Blasio Antonio, az Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szö-
vetségének főtitkára ismertette hálózatukat, felkínálva a lehetőséget 
a csatlakozásra. Jelenleg Erdőszentgyörgy az egyetlen székelyföldi 
város, amely tagja a Szövetségének. 

Dr. Csala Dénes egyetemi adjunktus a Demográfiai változások 
és kilátások Székelyföldön című előadásának online bejelentkezé-
se következett. A Székelydata működtetője statisztikai adatokkal 
mutatott rá, hogy Székelyföldön mi az elhalálozás leggyakoribb 
oka, milyen mértékű  az elöregedés, illetve miként változik a Szé-
kelyföldön az átlagéletkor. Majd a polgármesterek meglátogatták 
a  kastélyt és a templomot. Ezután Fanici Mihály, az Új Nemze-
dék Központ igazgatója és Szontágh Szabolcs ifjúságszakmai igaz-
gató ismertette a 15–29 év között fiatalok körében, a nemzet- és 
identitástudat, nyelvismeret, nemzeti hovatartozás kérdéskörében 
végzett kutatásaik eredményeit. Fanici kiemelte, hogy a migráció 
a társadalom minden rétegét áthatja, és erről a kérdésről, mint ve-
szélyről kell beszélnünk. 

Az előadások után a polgármesterek tartottak megbeszélést, 
majd megegyeztek, hogy a következő találkozót Nyárádszeredában 
tartják, november 23-án.

Rhédey-múzeumot 
terveznek  

Erdőszentgyörgyön
A z erdőszentgyörgyi Rhédey-kastély vonzó turisztikai látvá-

nyosság. A jelenlegi, tematikusan berendezett szobákat sok 
vendég keresi fel, ezáltal betekintést nyerve a kisváros kultúrájá-
ba, történelmébe. Az emeleten lévő Bözödújfalusi emlékszoba az 
elárasztott településnek állít emléket, a néprajzi szoba a település 
kulturális értékeit őrzi, míg a Láthatatlan Székelyföld néven ismert 
szoba híres épületek makettjeit örökíti meg látássérültek számára 
is.

Az önkormányzat tulajdonában lévő neobarokk kastélyba öt-
szobás Rhédey-múzeumot terveznek. Az épületben létrehozandó 
múzeum a Rhédey család és a kastély történetét fogja ismertetni, 
de emellett a kiállított tárgyak, bútorok, szőnyegek, a kornak megfe-
lelő textíliák, személyes tárgyak adnák vissza a kor jellegzetes han-
gulatát,  Rhédey Claudia  grófnő személyiségét. A 17–19. századi  
erdélyi nemesség életének egy szeletét is közelebb szeretnék hozni. 
A múzeumban a falra rögzített televízióban dokumentumfilmek is-
mertetnék a Rhédey család életét. A múzeum létrehozása és meg-
valósítása történészek segítségével zajlik, több ország levéltárában 
végzett kutatásokra alapszik. Menyhárt István projektmenedzser 
elmondta, hogy a levéltári munka folyamatban van, és  2018-as 
szeptember 21-i Rhédey Napokon mutatják be a nagyközönségnek 
a levéltári munka eredményeit. Reméli, hogy a pályázat még az idén 
elbírálásra kerül, és hozzáláthatnak a megvalósításához. Elmondása 
szerint: „Ezzel adósok vagyunk a Rhédey családnak. Ez a tematika 
országokat köt össze, amelyben érintett Románia, Németország, Ang-
lia, Ausztria és Magyarország is”.

Csibi Attila Zoltán, Erdőszentgyörgy polgármestere is támogat-
ja a Rhédey múzeum létrehozását. „A Rhédey-múzeum létrehozása 
egy olyan kezdeményezés, amely méltó módon ismerteti településünk 
büszkeségét, a Rhédey-kastélyt, a Rhédey családot, valamint Clau-
dia grófnő ikonikus alakját. Szeretnénk, ha Erdőszentgyörgyön nem 
csak átutaznának a turisták, hanem érdemesnek tartanák arra, hogy 
itt töltsenek néhány órát, ezáltal is öregbítve városunk hírnevét.” – 
hangsúlyozta a polgármester. A Rhédey-múzeum mellett, másik két 
pályázat is folyamatban van. A kastély előtti tér rendezésére, illetve 
a valamikori kastélykert visszaállítására vonatkozó projektek

Az erdőszentgyörgyi önkormányzat kéri mindazok segítségét, 
akik rendelkeznek a Rhédey családhoz, a kastélyhoz vagy az emlí-
tett korhoz kapcsolódó tárggyal, képpel, leírással, hogy szívesked-
jenek a készülő múzeum rendelkezésére bocsátani, vagy jelentkezni 
Menyhárt István projektmenedzsernél. 

A leírásokat, képeket, képeslapokat, szövegeket küldhetik elekt-
ronikus formában is a menyhart_i@yahoo.com e-mail címre is. 
(2017. szeptember 28.)
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Erdőszentgyörgyön kezdődik 
a jubileumi missziós hét 

A Küküllői Református Egyházmegye, jubileumi missziós hetet szervez a reformáció 500. évfordulója 
kapcsán. 

Október 6-án, pénteken került sor 
Erdőszentgyörgyön az új Egyházme-

gyei Központ átadására. A Református Espe-
resi Hivatalt ünnepi istentisztelet keretében 
szentelték fel. Az ünnepségen jelen volt az 
Erdélyi Református Egyházmegye püspöke 
ft. Kató Béla, Kántor Csaba püspökhelyettes, 
Bíró István, a Küküllői Református Egyház-
megye esperese, a Küküllői Református Egy-
házmegye lelkészei, valamint önkormányzati 
meghívottak is. A Magyarország Kormánya 
támogatásával felépült esperesi hivatal a Kü-
küllői Református Egyházmegye központ-
jaként fog működni Erdőszentgyörgyön. Az 
átadási ünnepségen elsőként Kántor Csaba 
püspökhelyettes  imáját hallhatták a jelenle-
vők. Őt követően ft. Kató Béla, az Erdélyi Re-
formátus Egyházmegye püspöke szólt a jelen-
lévőkhöz. Kiemelte, hogy a reformáció 500. 
évében nincs olyan közösség a református 
egyházban, amely ne ünnepelne. Kiemelte, a 
reformátorok a saját korukban folyamatosan 
keresték a válaszokat az aktuális kérdésekre, 
nem távolodva el az igétől – ezt kell tennie a 
mai egyháztagoknak is. „Az egyházmegyék 
székhelyeinek építésével mi is várat építünk, 
biztos menedéket” – hangsúlyozta Kató Béla. 
Fekete János beszédében hangoztatta, hogy 
az új épületnek csak akkor lesz értelme, ha 
tartalommal és tevékenységekkel töltik meg 
az egyházmegye, a közösség, a hívek szolgá-
latában. Az ünnepélyen jelen volt Brendus 
Réka, Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkár-
ság főosztályvezetője, aki hangsúlyozta, hogy 
amit ma itt a Küküllői Református Egyház-
megye felmutat, egyszerre a közösségi erő 
és a jövőbe tekintés példája is. A református 
egyháznak olyan fellegvara ez, ahol lelkipász-
tor és hívő ember egyaránt menedékre talál. 
Körösi Viktor Dávid Magyarország Csíksze-
redai Főkonzulátusának nevében köszöntötte 
az ünneplőket. Péter Ferenc, Maros Megye 

Tanácsának elnöke kiemelte, minden ünnep 
megerősítést jelent abban a hitben, hogy mi, 
erdélyi magyarok erős, életképes közösséget 
alkotunk. Őt követően, Csibi Attila-Zoltán, 
Erdőszentgyörgy polgármestere szólalt fel. 
Kiemelte, hogy ez az intézmény tartópillér, 
amelyre szükség van, hogy erősödjön a kö-
zösségi és a nemzeti identitás. Az ötszáz éves 
reformáció példa kell legyen arra, hogy fele-
kezeti hovatartozás nélkül, közösen és tisztán 
tovább kell vinni a keresztény értékeket. Az 
önkormányzat és az egyház együtt építheti 
fel azt az összetartást, amire Erdélynek, Szé-
kelyföldnek és a magyar nemzetnek szüksége 
van ezekben a nehéz időkben. Bíró István, a 
Küküllői Református Egyházmegye espe-
rese szerint a hivatal felépülésével egy álom 
valósult meg, amelyre egy évvel ezelőtt nem 
is számítottak. Az avató ünnepséget után az 
újonnan épülő református bölcsőde-óvoda 
alapkövének letételére is sor került a Szegfű 

utcában. Az építkezéshez a területet az önkor-
mányzat biztosította. A bölcsőde-óvoda építé-
sét teljes mértékben a magyar állam finanszí-
rozza. Az intézmény felekezettől függetlenül 
minden olyan gyereket befogad majd, akinek 
a szülei fontosnak tartják a kicsik magyar 
nyelven való taníttatását. Csibi Attila Zoltán, 
Erdőszentgyörgy polgármestere elmondta, 
óvod-bölcsődére nagy szükség van a települé-
sen. Négy csoport fog működni benne, lesz-
nek köztük bölcsődei csoportok is, ez újdon-
ság lesz a településen, hiszen jelenleg nincs 
bölcsőde a városban, pedig nagy igény van rá. 
Egyébként egy uniós alapokból épülő óvoda 
is tervben van Erdőszentgyörgyön, amelyet 
leghamarabb jövő év végén kezdhetnek el 
építeni. „Értéket teremt a református óvoda 
felépülése, amely különösen a mai világban 
nagyon fontos, amikor a keresztyén értékek 
egyre inkább háttérbe szorulnak a nyugati 
társadalmakban” – fejtette ki.

A jubileumi rendezvények sora folyta-
tódott. Október 10-én, kedden 11 órától 
presbiteri találkozó volt az erdőszentgyörgyi 
református templomban. Este 6 órától 
Backamadarason a magyarországi Rákász 
Gergely orgonakoncertjére került sor. Szer-
dán 11 órától a makfalvi gyülekezet volt az 
egyházmegyei nőszövetségi találkozó há-
zigazdája, 12-én, csütörtökön Kibéd látta 
vendégül az egyházmegyei kórusokat. A kó-
rustalálkozó után itt is koncertezett Rákász 
Gergely orgonaművész. Pénteken 10 órától 
a segesvári református templomban egyház-
megyei lelkészértekezletet tartottak, majd 
szombaton Marosvásárhelyen volt a jubile-
umi hét központi ünnepsége. A jubileumi 
sorozat október 16-án a vásárhelyi Kultúrpa-
lotában zárult a négy Maros megyei egyház-
megye közös lelkészértekezletével. Október 
31-én, a reformáció napján pedig mindenhol 
faültetésre kerül sor. 
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Esvíz-vezeték csere a központban

  Erdőszentgyörgy központjában esővízveze-
ték cseréje zajlik. Az új vezetékek lehelyezése mellett 
a meglévő, beton födém kicserélése is szükségessé 
vált. A munkálatok a Lakosság Nyilvántartó Hivatal 
előtt zajlanak, de ezt követően a szemközti részt is 
felújítják. Az összesen 80 m hosszú, 5 víznyelővel el-
látott rész nemcsak a városképet hivatott szebbé ten-

ni, hanem a nagy esőzések alkalmával a Szabadság 
negyedből lezúduló víz elvezetése miatt is szükséges. 
Ennek eredményeként, mindkét oldalon szélesített, 
emelt járda vigyáz a gyalog közlekedők biztonságára. 
A munkálatok befejezéséig kérünk mindenkit, hogy 
figyelmesen közlekedjen az említett útszakaszon a 
balesetek elkerülése végett.

Munkálatok a Hoszzú utcai tömbháznegyedben

  Az elmúlt napokban a 
Hosszú utcai tömbházak kö-
zött munkálatok kezdődtek.  A 
tömbháznegyedben élőket fog-
lakoztatja, hogy miért bontják fel 
újból az úttestet és a zöldövezetet. 
A polgármester közleményéből 
kiderül, hogy  a munkálatokat 
nem az önkormányzat, hanem 
az Electrica cég végezteti. Az ön-
kormányzatnak tudomása van 
arról is, hogy a gázszolgáltató 
cég is tervezi a vezetékek kicseré-
lését. Sajnos, ez megint hasonló 
kellemetlenséggel fog járni. Az 
áram- és gázszolgáltatás közös érdek, a munkálatok 
elvégzésére szükség van. Az önkormányzat mindössze 
kötelezheti a cégeket, hogy a munkálatok befejezté-
vel az eredeti állapotába, állítsák visszaaz úttestet és 

a többi munkafelületet. Ezt meg 
is fogja tenni – hangzik a közle-
ményben. Amikor az önkormány-
zat döntött arról, hogy rendbe 
teszi a tömbháznegyed környékét, 
tisztában volt azzal, hogy követ-
keznek majd ilyen  jellegű mun-
kálatok, hiszen a vezetékek régi-
ek. Mégis úgy határoztak, hogy 
rendbe teszik az utat, de csak egy 
réteg aszfalt kerül az úttestre. Így 
a lakosság számára civilizáltabb 
környezetet tudtak biztosítani, de 
egy következő, végleges réteg csak 
mindenfajta hasonló munkálat 

befejezése után kerül majd az úttestre . Ez összefogja 
majd a javításokat és az időközben megrepedezett 
első aszfaltréteget. Ehhez azonban meg kell várni még 
a gázszolgáltató által tervezett munkálatok végét is.

Közlemény a vízgondok ügyében

  Az elmúlt időszakban rengeteg gondot oko-
zott/ és okoz az ivóvíz helyzete településünkön. Csibi 
Attila polgármester közleményében röviden összefog-
lalta a kialakult helyzet okait és azokat az intézkedé-
seket, amelyeket tettek az ügy megoldása érdekében. 
A közlemény szerint Erdőszentgyörgyön 2013-ban 
megkezdődött 14 utca teljes rehabilitációja. A víz- és 
szennyvízrendszer felújítása  később fejeződött be. A 
régi vezetékek állandóan kilyukadtak, ez akadályozta 
az aszfaltozást. Mivel az új vezetékrendszer 95%-a ki 
volt építve, de az új vízüzem még nem készült el, úgy 
döntöttek, hogy a régi kutakból a vizet beleengedik az 
új vezetékrendszerbe, így biztosítva a folyamatos vízel-
látást és az aszfaltozási munkálatok előrehaladását is. 
2017 tavaszán elkészült az új vízüzem, de ezzel elkez-
dődtek a problémák is. Ugyanis négy éven keresztül a 
régi kutakból és az összekötő régi fémvezetékből hor-
dalék rakódott le az új vezetékrendszerbe. Az új tisztítási 
technológia következtében a magasabb klórtartalom 
kezdte lebontani a vezetékek faláról a lerakodást, amely 
bekerült a háztartásokba. Településünkön az elmúlt 
évtizedben egy szovátai székhelyű cég (STC) biztosí-
totta a vízszolgáltatást, a kontinuitás elve kötelezte az 
önkormányzatot, hogy az új rendszer működtetését 

is ők folytassák mindaddig, amíg a teljes szolgáltatás 
közbeszerzési fázisba nem kerül. A polgármesteri hi-
vatal többszöri egyeztetés és szakmai vizsgálat alapján 
jutott el a gondok gyökeréhez. Ha van szolgáltató, akkor 
annak kötelessége mindent megtenni, hogy minőségi 
szolgáltatást nyújtson, főleg, ha ivóvízről van szó. A STC 
munkatársai tettek is lépéseket a probléma megoldásá-
ra, viszont ezek nem hoztak megfelelő eredményt. Egyre 
több panasz jutott az önkormányzat tudomására. Az 
mindenki számára világos, hogy ez az állapot tarthatat-
lan, és elfogyott a türelem a STC-vel szemben. Az elmúlt 
hetekben az önkormányzat, bár nem az ő hatáskörébe 
tartozik, hozzálátott a probléma maradéktalan megol-
dásához – hangsúlyozza a közlemény. Több laborvizs-
gálat és vízügyi szakember bevonásával elkezdődött a 
lehető legjobb megoldás előkészítése a probléma meg-
szüntetésére. Reményeik szerint a héten, csütörtökön 
(október 5-én) a megoldásra tett javaslat véglegesítése 
megtörténik, és ezt követni fogja a kivitelezés. Az ön-
kormányzat megpróbálja a kiadások költségeit a szol-
gáltató céghez, a  STC-hez közvetíteni. Ha nem lesznek 
partnerek a költségek átvállalásában, akkor kifizeti az 
önkormányzat, de a jövőben újragondolják az említett 
céggel való együttműködést.

Szociális támogatás 
az óvodásoknak     

  A 2017/2018 iskolaévre óvodai szociális 
jegyeket igényelhetnek azok a családok, 
amelyeknek jövedelme nem haladja meg a  
fejenkénti  284 lejt. A dosszié összeállításához 
szükséges okiratok:
- kérés és nyilatkozat,
- a családban lévő gyerek keresztlevele,
- házassági levél,
- személyi igazolványok,
- törvényszéki végzés, ha elváltak a szülők,
- a kereső családtagok havi jövedelmét igazoló 
iratok
- iskolai igazolás,
- adóigazolás,
- igazolás a gazdasági nyilvántartóból,
- sínes dosszié. 
Közzétette: Kovács Edit, Erdőszentgyörgy, Pol-
gármesteri Hivatal, szociális osztály.

Ftéstámogatás 
igényelhet

  A 27/2013 – es Kormányrendelet ér-
telmében az Erdőszentgyörgyi Polgármesteri 
Hivatalban  a város lakói 2017. 10.16-tól  fűtés-
támogatást  kérhetnek, gáz- illetve favásárlásra 
a 2017 november – 2018 március közötti  idő-
szakra. 
Kérést adhatnak be azok a személyek, illetve 
családok, amelyeknek szeptemberi  nettó jöve-
delme személyenként  nem haladja meg a 615 
lejt. A következő iratok szükségesek:
- típus kérés és nyilatkozat,
- a családtagok személyi igazolványának fény-
másolata (buletin vagy keresztlevél)
- a kereső családtagok havi jövedelmét igazoló 
iratok (fizetés vagy  utolsó nyugdíjszelvény, ese-
tenként más jövedelemforrás,
- az utolsó gázszámla,
- igazolás a gazdasági nyilvántartóból,
- adóigazolás,
- sínes dosszié.
A kérések átvételének határideje: 2017. decem-
ber 15.

Szüreti mulatság 
Erdszentgyörgyön 

Az ősz beköszöntével a Kis-Küküllő mentén 
is egyre több településen ünneplik meg 
a szüret kezdetét. Az erdőszentgyörgyi 
fiatalok is igyekeznek megőrizni ezt a ha-
gyományt. Szeptember 9-én, szombaton 
tartották meg a fiatalok a szüreti mulat-
ságot. Idén 11 csőszpár gyűlt össze, hogy 
felelevenítse a helyi csőszhagyományokat. 
A csőszök már két hónappal a bál előtt el-
kezdték a készülődést. A lányok szekéren, 
míg a fiúk lóháton, nótaszóval hívogatták a 
lakosokat az esti mulatságba. A csőszök éj-
félkor járták el a csősztáncot, ezt követően 
hajnalig tartott a mulatság. 

Erdélyi kopók szemléje Erdszentgyörgyön

A VIII. Székelyföldi Napokra 2017. október 13–22. között kerül sor. Ennek keretében október 21-én 
Erdőszentgyörgyön,  a Rhédey-kastély udvarán rendezik meg a III. Székelyföldi Tájjellegű Erdélyi Kopó Szem-
lét. A szemle meghívott szakembere Dr. Kerekes Gábor. 11 és 14 óra között lesz a kopók bemutatása, majd 14 
órától szakmai fórum, kötetlen beszélgetések, bográcsozás, kopózás. 19 órától az Üver zenekar és Kásler Mag-
da népzenei koncertje várja a közönséget. Szervezők az erdőszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal és a Siculus 
Erdélyi Kopó Kennel. Érdeklődni lehet: 0761659056 telefonon vagy a siculuskennel@yahoo.co.uk.
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Állandó
támogatóink

Kis természetbarátok 

A Szent 
György 

Technológiai Lí-
ceum IV. B  és V. 
osztályos tanuló-
inak  5 csoportja 
részt vett a Kolozs-
váron megrendezett 
Gyurgyóka termé-
szetvédelmi verse-
nyen. Gálfalvi Zsa-
nett és Tófalvi Csenge IV. díjat nyert, Tar–Bedő Zerind és Tamás-Pál Rómeó dicséretben 
részesült. Az ötödikesek két csoportja, Koncz Eszter – Suba-Katona Boglárka, valamint  
Szilágyi Ákos – Magyari Erik különdíjban részesült. Gratulálunk a kis természetvédők-
nek és a felkészítő pedagógusoknak, Kovrig Ildikó tanító néninek és Szatmári Borbála 
tanárnőnek.

A XXV. Színpad 
Fesztivál

AAz erdőszentgyörgyi Bodor Péter Műve-
lődési Egyesület 2017. november 17–

19. között szervezi meg Erdőszentgyörgyön 
a XXV. SZÍNPAD FESZTIVÁLT, a Kis-Kü-
küllő menti műkedvelő színjátszó találko-
zót. 

Tisztelettel meghívjuk vidékünk minden 
műkedvelő színjátszó csoportját rendezvé-
nyünkre. Kérjük, hogy az előadásra szánt 
darab időtartama lehetőleg ne haladja meg a 
60 percet. Az előző találkozók hagyományát 
követve ebben az évben is november 17-én, 
pénteken délután 16 órától a kisdiákoké, 
majd 18–19-én a középiskolás és felnőtt mű-
kedvelő csoportoké lesz a színpad. Az elő-
adásokat most is szakmai zsűri értékeli. 

Egymillió csillag 
a szegényekért

Már hagyományosnak számít, 
hogy a Caritas minden év 

októberében megszervezi az Egy-
millió csillag a szegényekért szoli-
daritási akciót. Idén október 13-án, 
pénteken este 6 és 8 óra között az 
erdőszentgyörgyi művelődési ház 
előtt adakoztak a város lakói.

Celldömölki diákok Erdőszentgyörgyön

A Határtalanul programnak köszönhetően a Celldömölki Berzsényi Dániel Gimnázium 10–
11. osztályos diákjai töltöttek néhány napot Erdőszentgyörgyön! A negyvenöt fős csapat a 

helyi látnivalókon túl, a környékbeli nevezetességeket is felkereste. Erdőszentgyörgy és a Rhédey-
kastély megismerése után, előadást tartottak a Szent György Technológiai Líceum középiskolás 
tanulóival közösen „Testvérvárosok Arany nyomában” címmel. Este a művelődési otthonban a 
Százfonat műsorát tekintették meg, majd táncházban székely népi táncokat tanultak, és ismerked-
tek a helyi diákokkal.

A Százfonat Egyesület életéből
Zene és mozgás

A mbrus Emese, a Százfonat Szociokultu-
rális Egyesület vezetője nyilatkozatában 

elmondta: különböző pályázatok révén szeret-
nének hozzájárulni az erdőszentgyörgyi iskola 
I–IV. osztályaiban zajló művészeti oktatásához. 
Az idei tanévben a zene, mozgás, játék tanórá-
kat szakemberek bevonásával szeretnék haté-
konyabbá és élményszerűbbé tenni a gyerekek 
számára.A tavalyi évben kérdőíves felmérése-
ket végeztek a szülők körében a játékos tánc-
oktatás, hangszer- és zeneoktatás bevezetése 
érdekében. Ha sikerül egyeztetni az iskola ve-
zetőségével, előkészíteni a termet,a tanítókkal 
közösen megtervezni a tanórák munkaterveit, 
akkor remélhető, hogy a gyerekek és a tanítók 
is sokat nyernek ezzel a programmal. A foglal-
kozások számára előkészítették a termet, a La-
kosság Nyilvántartó Hivatal épületében talál-
ható garázs megfelelőnek látszik. Ugyanakkor 

módszertani meg-
beszélést is tartot-
tak a tanítókkal. 
Az adott tanórá-
kon a tanító néni 
mellett tánctanár 
vagy zenetanár is 
foglalkozik majd a 
tanulókkal. 

A Százfonat 
Néptánccso-
port október 
7-én a Kibéden 
megszervezett 
Gyöngykoszorú Néptánctalálkozón lépett fel. 
Ugyancsak 2017. október 7-én  a csoport fel-
lépett a Szovátán megszervezett I. Bekecsalja 
Néptánctalálkozón is.

A VIII. Székelyföld Napok részét képező 
Táncoló Székelyföld program-sorozat ideje 
alatt, október 13. és 22. között táncra perdül-

het mindenki, akinek csak kedve támad hozzá.
Október 21-én 19 órától Erdőszent-

györgyön a Rhédey-kastély pincegalériájában 
is lesz néprajzi előadás, tánc- és énektanítás. A 
jó hangulatról és a mulatságról pedig az Üver 
zenekar és Kásler Magdi gondoskodnak.

Mindenkit szeretettel várnak.

Kibéden, a Gyöngykoszorú Náptánctalálkozón 

(Fotó: Facebook)


