
K u l t u r á l i s  é s  k ö z é l e t i  l a p

 XVII. évfolyam   
 

5. (174.) szám  
 

2018. szeptember-október    Ára 2 lej

 Heltai Jenő

Dal az iskoláról
Voltam diák, sőt gimnazista
Rövid nadrágos, víg fiú,
A nadrágom ma jóval hosszabb,
De hajh, az élet szomorú.

Szívemben ott zeng most a kornak
Bájos, bohó emléke mind,
Mikor még iskolát kerültem,
Ravasz, megfontolt terv szerint.

Hogy most az iskolák előtt nyüzsg
Szorgalmas ifjak nagy hada:
Eszembe jut, hogy ottan én is
Csak így nyüzsögtem valaha.

A beíratás pillanatja,
Mily fontos volt, mily izgató,
És jobban imponált a szolga,
Mint tanár és igazgató.

A tudományt hogyan szomjaztam
Leírni ezt nem tudja toll,
Hiszen a kettős aorisztosz
Ma is fejemben zakatol.

Nem tudtam akkor mi a csók még
S hogy fű, fa, ág miről susog,
Azt tudtam csak, mi fán teremnek
A súlyos logaritmusok.

E kornak vége mindörökre
S mily szomorú, mily bús e vég!
Nem érdekelnek engem immár
A fürge rendhagyó igék.

Az ódondászok kirakatját
Nem nézem át tankönyvekért,
Amelyekről későn derül ki,
Hogy tartalmuk garast sem ért.

A szabadkézi rajznak immár
Rajongó híve nem vagyok,
S dolgozataimnak külalakja,
A tisztaságtól nem ragyog.

S ha kapnék magaviseletből
Osztályzatot – mily keserű! –
Ma az a fok nem példás volna,
De kevésbé szabályszerű.

Mégis, az utcán álldogálva,
Ha látom a diákokat,
A szeptemberi napsugárban
Szívemből mély sóhaj fakad:

Oly szép idő volt a diákkor
És vissza nem tér soha már
Legföljebb egyszer, – a fiammal,
Ha majd az iskolába jár.

Németh László 
a tanári hivatásról 

A z emberrel mintha nem csak a ter-
mészete születne vele, de a foglal-

kozása is. Én például tanárnak születtem. 
Apám tanár volt, s öt-hat éves koromtól 
az iskolásdi volt még a játékom is.(...) De 
az, hogy tanárnak születtem, most derült 
csak ki igazán. Nemcsak abban, hogy író-
nak is tanár, vagy ahogy mondani szoktam, 
együtt-tanuló maradtam. Az iskola volt to-
vábbra is az életelemem: egy kis nyugalmat, 
feledést csak a tanítványaim közt találtam, 
rájuk mindig volt időm is. (...)Az igazi hi-
vatásnak az a legfőbb ismertetőjele, hogy 
akármilyen igénytelen: boldoggá teszi az 
embert, a másik meg akármilyen fényes, 
csak nyugtalanságot terem… Ha egy volt 
diákom köszön rám, szólít meg, az mindig 
egy percnyi ünnep a napban, ott biztos va-
gyok, hogy jó emlék tekint a szemembe…

Azért vagyok pedagógus, hogy a termé-
szetnek nyers gyémántját, szép vigyázattal, 
csendben csiszoljam kristályba. Aki hisz a 
pedagógiában, az csak optimista lehet. A pe-
dagógusi hit, mely inkább a természet, mint 
nézet dolga, kettőt tételez fel: hogy az em-
berek (az eddiginél különbbé) nevelhetők, s 
hogy (az eddiginél többre) taníthatók! (…)

A tanári munka nem azonos a módsze-
res ismeretközléssel, még akkor sem, ha 
rendszeresség, szigor és következetesség jár 
vele. A jó tanár a lehetőségeket mutatja ta-
nítványainak, a könyvtár és kutatás irányá-
ba tereli az érdeklődést, önálló véleményal-
kotásra és munkára ösztönöz, ugyanakkor 
tudásban, magatartásban, anyanyelvhez, 
hagyományokhoz való ragaszkodásban és 
gondolkodásban a tevékeny, művelt ember 
mintaképe. Csak az ilyen tanár tud jelen-
létével és munkájával szellemi forrongást 
kiváltani… Aki nem született tanító, akár-
milyen nagy tudós, amit tud, azt se tanítja 
meg. Aki meg az, azt is bevési a friss ifjú 
elmébe, amit maga már nem jegyez meg… 
Az, hogy az iskola – és benne a tanár – mi-
lyen volt, csak jó tíz évvel az iskola elvég-
zése után kezd kiderülni. A tanár nem is 
tudja – fogalma sincs –, hogy mikor hat 
igazán a növendékre, egy gesztussal, egy 
szóval, odavetett tréfás félmondattal… 
Tanárember nem az utókorban, de lelke 
derűjében keresi, ha keresheti elismerését; 
annál szebb, ha a véletlen, egy kiváló tanít-
vány, mégis vet egy fénypászmát feledésnek 
szánt nevére. 

F O T Ó :   T A R  A N D R Á S
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. szeptember–október Vers mindenkinek

  Cseh Katalin két verse 

Monológ
Emlékszem amikor
először mentem iskolába
mint kisdiák... szorongtam
izzadt a tenyerem 
nehezen tudtam elképzelni
hogy ezentúl mindennap
iskolába kell járnom
és nem csak akkor
amikor kedvem tartja...

Emlékszem amikor
először mentem iskolába
mint tanár... szorongtam
izzadt a tenyerem
nehezen tudtam elképzelni
hogy ezentúl mindennap
teljesítenem kell

valamit adni magamból
nemcsak tudást
sokminden egyebet...

Ma is van amikor szorongok
és az első tanítási napon
lucskos mindkét tenyerem
kosztümös kételyek
s csupasz hit szívemen
pedig egy kedves
tanítványom szerint
már régi vagyok...
Régi de nem avítt
az idő csakugyan megfakít
minden színes álmot?
Ennek utánajárok...

Tanévnyitó
Napfényben állók
ismeretlenek barátok
viszontlátások
rácsodálkozások
mosolyok félmosolyok
nevetések szemrebbenések
határozottság félszegségek
sápadtság rózsálló arcok
látható és láthatatlan maszkok
lelkesültség fásultság
örömök szomorúságok
elvárások várakozások
ünnepélyes megszólalások
felszólalások köszöntések
remények félremények
álmok félálmok
gurulások megtorpanások

illatrengeteg virágok
gyermekek szülők
tanító nénik tanító bácsik
tanárok osztályfőnökök
igazgatók igazgató nénik
izgatott bácsik és izgató nénik
színes kavalkád hangzavar
csöndállóvizeket felkavar
könnyek elpirulások
palástolt szorongások
kimondások elhallgatások
elmenők visszajárók
messzire nézők messzire látók
napfényben állók
közöttük állok 
tanárkodnom kéne máris
miért vacillálok? 

  Farkas Árpád  

Tánc
Augusztus halk tisztásain, 
hol násza volt, a szél 
hűs áramán a nyír s a nyár 
már lassú táncra kél.
Karjai közt kék lengeteg 
lebeg, s a szerelem 
átszikrázik, még átremeg 
a levélréseken.
E ringásban még hinni kell, 
míg áll e néma bál - 
a fák mögött, a tánc mögött 
már párolog a Nyár.

  Tamás Abigél

Változás
Sötét van
csak egy-egy csillag vetíti sugarát
a fák sárguló lombjaira.
A hold mintha félne,
tekintetét alig terjeszti az éjben…
Egy kopár fán
megszólal a bagoly,
hangjában benne van
minden,
amit az éj
titkos leple
hordozhat.
A bokorból előlép egy őz,
szájában sárguló fűszál,
s azt rágja ő.
Néma a világ,
A bagoly is csendben.

Elaludt a világ, eltűnnek a fények.
csak egy-egy tücsök
hangjait hallani, 
amint rázendítve
időnként bús nótába kezd.
A szél halkan zenél,
alig hallani lépteit,
s a sűrű köd leereszti
fehér függönyeit.
A fákról néha
egy-egy falevél
némán a föld felé tér.
S a csillagok fénye is 
kialudni vél.
A bagoly is ide-oda repked,
mintha riadt lenne,
s valamitől félne.
Tekintetét a hold
egy bús felhő mögé rejti,
s aludni vél.
Virrad, ébredőben a világ.
Itt az ősz,
s vele együtt egy újabb világ.

  Beke Sándor 

Zongoraszonáta 

A szürkületben dalt hallottam az erdőből, 

a cserefák alól jött a dal, furcsa volt. 

Nap búcsúzott, Hold köszöntött — 

én hallgattam a muzsikát. 

S miközben a dallamokhoz közeledtem, 

megdöbbentem, amikor megláttam: 

sárgulni készülő cserefák alatt 

fehér versenyzongorán 

lenge mezei virág-köntösben 

önfeledten zongorázott 

a szerelmesen búcsúzkodó nyár.

  Kányádi Sándor

Szeptember 
Fogyó mosolyú
délután:
sárguló alma
fönn a fán.

Borzongó lombok
reszketeg,
útra készülő
levelek.

Hóharmat színű
kikerics:
hűvösödnek
a vizek is.

Ezüst szakállú
holdvilág:
szigorodnak
az éjszakák.

Gyapjasodik a
kicsi őz:
észre se vettük,
itt az ősz.
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. szeptember–októberMementó

Kányádi
  Kovács Hont Imre

Tankönyvekből, újságból, rádióból, tévéből ismertem Kányádi Sán-
dort. De személyesen sajnos nem. És ugyanezt elmondhatnám Kallós 
Zoltánról is. Erdélyi magyarságunk két rendkívüli példaképét ve-
szítette el idén, két szellemi óriást, akiknek a zsenijükhöz szervesen 
hozzátartozott a szerénység, az egyszerűség. 

K ányádi Sándor temetésére legalább 
volt szerencsém eljutni. Valójában 

„munkaügyben”, de pillanatra sem éreztem, 
hogy „kötelességből” lennék ott. A szavak, 
a tekintetek, a mozdulatok mind azt érez-
tették velem, hogy azért vagyunk itt mind-
annyian, hogy utoljára találkozzunk még 
Sándor bácsival. A régi ismerősök talán 
búcsúzni jöttek, de nekem igenis az volt a 
benyomásom, hogy számukra is inkább ta-
lálkozás ez, mint búcsúzás. És nem is csak 
a vele való találkozás jegyében történt, ha-
nem a mindannyiunk találkozásának szel-
lemében. Mintha az ő halála erre lett volna 
hivatott: egy nagy összejövetelért, amelyen 
a család, a barátok, a falubeliek, az isme-
rősök és az ismeretlen tisztelők sokasága 
együtt van – a köztársasági elnöktől nap-
számosig, mindenki. 

Még inkább ezt éreztem a családi sír-
kert felé menet, majd a sírgödörnél, később 
pedig a koszorúkkal borított hant mellett: 
együtt csodáltuk az ihletadó tájat, együtt 
képzeltük oda saját gyermekkorunkat a 
nem is zsák-, hanem csak „tarisznyautca” 
lejtőjére, együtt játszottunk, nőttünk fel, 
neveltük gyermekeinket és haltunk meg 
egy kicsit mindannyian, a sírkertben, a 
gyümölcsfák alatt. Mindannyian, és Sán-
dor bácsival.

Remélem, senki nem veszi rossz néven 
– és főként a család nem –, de ez a teme-
tésnek nevezett esemény valójában feleme-
lő, rendkívül katarktikus volt. Olyan lelki 
megtisztulásnak vetette alá Kányádi Sándor 
az őt gyászoló tömeget, amely nagyon ritkán 
adatik meg az életben. A Kalákával közösen 
énekeltük a költő két gyermekversét a sír fö-

lött, és a mély fájdalom ellenére örömköny-
nyek csillantak meg a szemekben! 

Ez az úgynevezett temetés Kányádi Sán-
dor és a Jóisten közös alkotása volt. Egy 
költemény, amelyben központozás nélkül 
összemosódtunk a költészettel, az emberi 
nagysággal és az önzetlen szerénységgel. 
Egy vers, amelyben az is megismerkedett 
Kányádival, aki személyesen nem ismerte 
őt. Egy mű, amely mindenkit közelébe en-
gedett a Kányádikhoz, a Kallósokhoz, az 
egyszerűnek megmaradó, a szépet és a jót a 
csonkig égve szolgáló nagyjainkhoz. 

(Megjelent: Hargita Népe, 2018. július 9.)

  Bölöni Domokos

Élethalálvers
Szeretteim, akik még élnek,
mint virágillat, a szívemben.

Kik elaludtak: békétlenül,
szívsajgással, de elengedtem.

Lebeg a halál, mint az élet;
könny és mosoly permetez rája;

az ég fakó szemöldökfáján
Kányádi Sándor tarisznyája…

  Székely Ferenc

Kányádi Sándor
Pusztakamaráson

Sütő András  75. születésnapján

Zúgtak a harangok a szélben,
S földre hajoltak a fák,
Kolozsvárról jött a költő:
Kányádi Sándor dédapánk.

S jöttek nyugatról, jöttek keletről;
Egyre csak jöttek a honban –
Fölzúgott az orgona az égig,
Hogy énekeltek a templomban!

Ott voltak nemzetünk nagyjai:
Pomogáts, Farkas, Csoóri,
S még Isten is ott volt – ott volt velünk!
De jó volt hallani: Isten a fegyverünk!

Te középen ültél, Sándor bátyám,
Nem a báróknak fenntartott helyen,
S nézted, ahogy az oltár fölött
Egy csillag kigyúl csendesen.

Templom előtt magyar iskola;
Kérdezted: magyar nincs már?
Vagyunk százan, ezren, millión…
S van egy bánatmadár.

 Márton Károly

Versidő
                 – Egy Kányádi dedikáció –

Félbeszakad a csönd,
Eljött a versidő,
Talán egy pillanat(?)
És valami kitör. 

K. S. hátrahagyott 
verse

Élet tavában úszok,
Jelt ad Kháron ladikja,
Vajon a valóság ez
Vagy graffiti, falfirka?

Kányádi padja
K ányádi Hiúság című versében olvas-

hatjuk azt a kívánságot, hogy egy 
saját padra vágyik az Arany János nevét vi-
selő állomáson. Ezen felbuzdulva 2002-ben 
kezdeményezték, hogy valóban állítsanak 
fel egy padot Kányádinak. A pad elkészült 
a szóban forgó metróállomáson, fölötte ez-
zel a felirattal: „Ez itt Kányádi Sándor pad-
ja, aki fáradt, megpihenhet rajta.” Kányádi 
Sándor sosem akart magának padot. Til-
takozott is a kezdeményezés ellen, éppen 
Arany Jánosra hivatkozott. Aranyról még 
életében el akartak nevezni egy utcát szü-
lővárosában, amitől a költő zavarba jött, 
és megírta a városatyáknak,  hogy élő em-
berről egy fűszálat sem szabad elnevezni. 
„Én is ehhez tartom magam, de azért nem 
akartam megsérteni [a kezdeményezőt]”– 
mondta Kányádi Sándor.
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. szeptember–október Naplemente Idsklub tevékenységébl 

A Naplemente Idősklub eseményei
 Gálfalvi Ilona

2018. szeptember 11. Szeptember van 
megint! Bár még meleget süt a nap, de a 
hűvös reggelek és esték jelzik: közeleg az 
ősz! A kastélytető lakói, a gólyacsalád fész-
ke üresen áll. Az ég madarainak biológiai 
órája idejében jelezte, indulni kell! Csen-
desebb lett a természet, de zajosabb az 
iskolák udvara. Mi is, az emberélet őszét 
élvező szépkorúak, újból összegyűltünk, 
hogy egymást bátorítva, csoportvezetőnk, 
Cosma István vezetésével erőt, bizakodást 
merítsünk, élvezzük az együttlét nyújtotta 
vidám perceket. A nyári vakációzás után 
egy szép Kányádi-vers hozzánk szóló üze-
netével megkezdtük a Naplemente Idős-
klub tizenkettedik évadát! 

Kányádi Sándor

Felemás szi ének

Építsd föl minden éjszaka,
építsd föl újra s újra,
amit lerombol benned
a nappalok háborúja.

Ne hagyd kihunyni a tüzet,
a százszor szétrúgottat,
szítsd a parazsat.
Nélküled föl újra nem loboghat.

Nevetségesen ismerős minden,
mit mondtam, s mondok
nehéz nyarunk volt, itt az ősz,
s jönnek a téli gondok.

Már csak magamat benned
és magamban Téged óvlak,
ameddig célja volna még
velünk a fönnvalónak. 

Szeptember 18. Második klubtalálko-
zónk egyik szép mottója a következő idézet 

volt: „Amíg fiatal vagy, sosem gondolsz arra, 
hogy eljön az ősz is, s elszállnak a darvak. 
Amíg fiatal vagy, nincsen sosem gondod. 
Nem érdekel semmi, csak a saját dolgod.  
Pedig gondolnod kell, azon sok ember-
re, akik annyit tettek, s jártak a kedvedbe. 
Legalább e napon, jussanak eszedbe! Legyél 
hálás nekik, s ne legyen feledve!  Szüleid, 
akik életedet adták, nagymamák, nagyapák, 
ne legyenek árvák. Tanítóid, kiktől csak a 
jót tanultad. Gondolj szeretettel, tisztele-
ted rójad. Törődjél és szeress! Mindenki azt 
mondja: hogy amennyit most adsz, annyit 
kapsz majd vissza!” (M. Legrand: Az idősek 
tisztelete )

Elgondolkoztunk e néhány sor igazsá-
gán. Valóban, amíg fiatalok voltunk nem 
sokszor gondoltunk az öregségre, a fiatalság 
elmúlására. Holott mindenki előtt világos, 
hogy a fiatalság múlandó állapot. Ha Isten 
élteti, minden fiatal egyszer megöregszik. 

Fiatalon is gondolni kell a időskorra. Kö-
zöttünk most két fiatal állt, István és Noémi, 
akik közös életüknek első hónapjait élték, 
élik át, és életük egyik legszebb pillanatának 
élményét megosztották velünk, idős embe-
rekkel. Biztosak vagyunk benne, hogy az ő 
életükben az idősekkel való törődés min-
dennapi feladatként van és lesz jelen. Hisz-
szük, hogy rájuk bizonyosan igaz: „ameny-
nyit most adsz, annyit kapsz majd vissza!” 
Azt a törődést, amit tőlük kapunk, bizonyos, 
hogy életük őszén visszakapják. 

Miközben az általuk hozott finomsá-
gokat ízlelgettük, és néztük az esküvői ké-
peket, föltétlen igazat adtunk a következő 
megállapításnak: „Minden ember annyit 
ér, amennyi szeretet van benne!” (Albert 
Schweitzer.) Az ő létüket az egymás és min-
den ember iránti szeretet tölti ki! Kívánunk 
nekik hosszú, boldog házas éveket!

 Szeptember 26.

„Üzen az Ősz: – Nyugodj le végre!
Minek a lázas rohanás?
Ülj le egy padra, nézz fel az égre,
érintsen meg bűvös varázs.
Ne rohanj el az élet mellett,
engedd a szépet hatni rád.
Akik megállnak, szépre lelnek,
azokkal megáll a világ.” 
(Aranyosi Ervin: Üzen az Ősz /részlet/)

Aranyosi Ervin verse nyomán mi is meg-
idéztük az ősz melankolikus szépségét. Az 
elmúló nyarat ki ne sajnálná? De a bágyadt 
napsütésben, a sok színben pompázó őszi 
tájak mégiscsak gyönyörködtetik az embert, 
és arra ösztönzik, hogy megálljon, gyönyör-
ködjön a látványban. Ezt követően aztán az 
ősz színvarázsát vittük át a nagy élvezettel 
készített kézimunkánkra, miközben találós 
kérdésekkel tettük változatosabbá a munkát. 
Sokan rég tanult verseket mondtak el. Így 
észrevétlenül repült el ez a délelőtt is. 
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Tompa Andrea Omerta című könyve
 Vass Katalin

Tompa Andrea Omerta című regénye az ’50-es, ’60-as évek Romá-
niájában játszódik, mindenekelőtt Kolozsváron, de más helyszínek 
(pl. Marosvásárhely, Bukarest) is feltűnnek a regényvilágban. A négy 
részből álló nagyregény (Kali könyve, Vilmos könyve, Annuska köny-
ve, Eleonóra könyve) négy szereplő monológja. 

A figurák többé-kevésbé összefügge-
nek, hiszen Kali, Vilmos és Annus-

ka egyfajta szerelmi háromszöget zár be, 
míg Eleonóra, világi nevén Róza a súlyos, 
daganatos beteg Kalit ápolja végnapjaiban. 
A figurák megszólalását rendkívül hite-
lessé teszi, hogy szociális közegüknek, is-
kolázottságuknak (inkább iskolázatlansá-
guknak) megfelelően szólaltatja meg őket 
az írónő. Kali, a kedvenc szereplőm, egy 
a harmincas évei végén járó széki asszony, 
aki agresszív, iszákos férje elől menekül a 
szolgasorsba. Egy kolozsvári piacon szegő-
dik Decsi Vilmoshoz, egy rózsanemesítő-
höz, akitől aztán fia is születik. A második 
könyv narrátora Decsi Vilmos, aki önszor-
galomból sajátítja el a rózsanemesítést. A 
történelem rendezi az életét: a kommu-
nista államvezetés felfigyel a munkássá-
gára, megbízzák egy rózsanemesítő telep 
létrehozásával, egyetemi tanárt faragnak 
belőle, sőt még egy párizsi rózsanemesítő 
versenyre is eljut, ahol arany érmet nyer. 

Nagy megdöbbenésére azonban, amikor 
Bukarestben leszáll a repülőről, a párt-
vezetőkből álló delegáció tagjainál nem 
a nyertes rózsa van. Rá kell jönnie, hogy 
ő is és a rózsája is csak eszköz, egy olyan 
dísztárgy, amit kirakatba lehet tenni, mu-
togatni, mint egy cirkuszi majmot. Vilmos 
a megalkuvó ember példája, aki nem akar-
ja látni, milyen durva eszközei vannak a 
kommunista diktatúrának, a hallgatást, a 
félrenézést választja akkor is, amikor meg-
szüntetik a kolozsvári magyar egyetemet, 
amikor egyetemi professzorokat börtö-
nöznek be, amikor sokan öngyilkosságba 
menekülnek, amikor az 1956-os magyar-
országi eseményeket követően Erdélyben 
is elkezdődnek a leszámolások. A pártnak 
való megfelelési igyekezte pont attól ra-
bolja el majdnem minden idejét, amit a 
legjobban szeret: a növényekkel való tö-
rődéstől, a rózsanemesítéstől. A harma-
dik narrátor Annuska, egy fiatal félárva 
hóstáti lány. Apja nem tudja feldolgozni 

felesége elvesztését, az alkoholba mene-
kül, Annuska az otthoni szörnyűségek 
elől szintén menekül: Vilmos bácsi ölé-
ben köt ki, nála vigasztalódik. De amikor 
igazán segítségre szorul, amikor nővérét 
a hatalom börtönbe zárja, a párt kegyeibe 
fogadott Vilmos, a nagy kapcsolathálóval 
rendelkező Vilmos megint hallgat, megint 
félrenéz. Az utolsó elbeszélő, a börtönbe 
zárt Eleonóra nővér, Annuska testvére, 
világi nevén Róza, akit többek között az 
államhatalom elleni szervezkedéssel, fel-
bujtással vádolnak, és tizenkét évre el is 
ítélnek. 

Hat év után, testileg megtörten szabadul. 
Könyvét húga kérésére írja, aki azt szeretné, 
hogy kibeszélje magát: „Csak a testvérem 
miatt mondom el. A testvérem miatt, mert 
annyit kérlel. Pedig mondom neki, hogy 
aki olyan elhívást kapott, mint én, az nem 
magáról beszélget. Mi nem szoktunk saját 
magunkról beszélgetni. Nem illik. S a sze-
mély nem fontos, értse meg. Aki beszél, az 
személyválogató, mert kiválasztja magát. De 
hát nem mi választjuk ki magunkat, értse 
meg, minket választanak. És nincsenek is 
nekem szavaim, hogy én beszélgessek. Azért 
van az ima.”

Tompa Andrea Omerta (Hallgatások 
könyve) kölcsönözhető a makfalvi könyv-
tárból!

 Várnai Zseni 

Öreg nő  sóhajt

Csak addig fájt, amíg harcoltam érte,
amíg a lelkem égőn rátapadt,
s egy reggelen rájöttem, hogy hiába:
az ifjúság már tőlem elszaladt.

Lemostam minden kendőzést magamról,
hajamat sem festettem újra már,
mint vert vezér, a fegyverem leraktam,
s olyan vagyok most, mint egy téli táj.

Mint a felhőkbe nyúló hegytetőkön,
fejemen, ím, örökös hó ragyog,
így hordozom ezüstös koronámat,
és hófehéren újra szép vagyok.

E szépség más, mint volt az ifjúságé,
nincs benne tűz, és nincsen küzdelem,
magas hegycsúcsra nem csap lenti lárma,
és ez a szépség nem lesz hűtelen.

Olvasgatok, sétálok, eltűnődöm
az életen, mely szép és változó,
hullámok jönnek, mennek, elsimulnak,
így hömpölyög a nagy és mély folyó.

Lassúdan járok, fűszálat se sértsek,
mert minden élet mérhetetlen kincs,
napnyugtát, holdat, csillagokat nézek,
ó, mennyi nagyság, s vége soha sincs!

Legyen békesség köztünk 
mindenkor!

  Janikovszky Éva

N e panaszkodjunk folyton a Jóistennek, 
őrangyalunknak, vagy annak, akiben 

hiszünk.
Vegyük észre, hogy vigyáz ránk, és le-

gyünk hálásak neki.
Köszönjük meg, hogy ha már hülye fejjel 

felmásztunk a létrára, le is tudtunk jönni. 
Hogy sietve lelépve a villamosról, nem fi-
camítottuk ki a bokánkat. Hogy azt a ronda 
nagy dongót kergetve, úgy borítottuk fel a 
fikuszt, hogy csak a cserép tört el. A sor bár-
ki által folytatható.

Nem kell nagy hálálkodás, elég, ha csak 
annyit mondunk: köszönöm. Érteni fogják. 
És azt is értik, ha kérünk valamit, csak ne 
kezdjük jajgatással.

Fogalmam sincs, milyen frekvencián jut-

nak el a köszönetek és a kérések az illetékes-
hez, de eljutnak. Van, ami nem teljesíthető.

S befejezésül egy gyermeteg, ám haté-
kony javaslat. (Kipróbálva!) Azokban a pil-
lanatokban, amikor jól érezzük magunkat 
– hazaértünk, hűvös a lépcsőház, a kinti 
hőséghez képest a lakás is elviselhető, le-
vetettük a cipőnket, végre leültünk, ettünk 
egy falatot, ittunk is rá, sőt letusoltunk, vagy 
beültünk a fürdőkádba – mondjuk azt, hogy 
ez jól esett. Hangosan. Csodálkozni fogunk, 
hogy naponta hány jó percünk akadt. Ha es-
tig nem felejtjük el – ez memóriatréningnek 
is jó –, köszönjük meg az illetékesnek az el-
múlt napot.

Lefekvés előtt nézzünk fel a csillagos 
égre. Mert kánikulában csillagos az ég. Itt 
nem kell semmit mondani, érezzük úgyis, 
hogy ott van, és szép. Mi meg itt.”

„Hiszem, hogy az öregedésre nem akkor kell készülni, amikor ott 

van. Jó azt jóval hamarább tudni, hogy múló a fiatalság, ez a „minden 

az enyém” érzet. Az értékrendszerünk is megváltozik egy kicsit, ha a 

tudatunkba kerül, hogy megöregszünk. Örökösen csak az megy, hogy 

tartsd magad fiatalon. Mert félünk. Félünk az öregedéstől, félünk a 

haláltól, elvesztettük a hitünket, nincsenek morális értékeink, nincs 

mibe kapaszkodnunk. Figyeld meg, ha valaki szépen tud megöreged-

ni, az morális tartást ad. Derűt.” (Polcz Alaine)
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Claudia alakja, 
története egy regény lapjain

(Részlet a szerző szakdolgozatából)

 Hegyi László

(Folytatás az előző lapszámból)

R hédey Claudia felnőtté válásáról, fel-
nőtt koráról kevés adatunk van. Ezért 

Dánielné Lengyel Laura (1874–1954) munká-
ját, Rhédey Claudina című kisregényét hívom 
segítségül, amely az erdélyi nagyasszony halá-
lának közel századik évfordulóján, 1939-ben 
jelent meg. 

Dánielné hősnőnket európai kontextus-
ba helyezi. Történelmi tényekre, adatokra 
épít, de Claudia esetében kevés hiteles adat-
ra támaszkodhatott, ezért a fikció segítségé-
vel, a képzelet erejével megtoldva színezi ki 
azt a kevés adatot, ami rendelkezésére állt. 
Úgy gondolom, hogy a birtokunkban álló 
történelmi forrásokból megismert Claudia, 
és a regény főszereplője közötti megfelelések 
elmélyíthetik a róla alkotott képet. Ezért né-
hány olyan eseményt, mozzanatot kiemel-
nék a regényből, aminek – véleményem sze-
rint – valamelyest köze van, vagy lehet a kor 
vagy Claudia életének valós eseményeihez.

A 19. század első felének európai törté-
nései szolgáltatják a regény szerelmi törté-
netének a hátterét. Betekintést nyerhetünk– 
természetesen a szépirodalom eszközeinek 
segítségével – a korszak dinasztiáinak há-
zasságpolitikájába, a hatalmi érdekek érvé-
nyesítésébe is. Claudia élete az európai tör-
ténelem arra korszakára esik, amikor végleg 

legyőzik az öreg kontinenst meghódítani 
akaró Napóleont, és száműzik Szent Ilona 
szigetére. Bécsben kongresszust tartanak, 
létrejön a Szent Szövetség. Közép-Európa 
legbefolyásosabb udvara a Habsburg Ferenc 
császáré volt. A bonyolult helyzetben az 
osztrák császár csak úgy tudja megtartani 
birodalmát, hogy lányát, Mária Lujzát fele-
ségül adja Napóleonhoz. Napóleon meghal 
ugyan, de Európa továbbra is tart szellemi-
ségétől és örökségétől. Sőt, a kor abszolutis-

ta uralkodói a francia forradalom 
elveinek újraéledésétől félnek, 
miközben Napóleon egyetlen 
törvényes fiában, az osztrák csá-
szár unokájában egyesek, apja új-
jászületésének veszélyét látják. A 
császár Európa-szerte híres kan-
cellárja, Metternich is történelmi 
személyiség, mint ahogy Claudia 
és a Rhédeyek is azok, de mellet-
tük szerepet kap a regényben a 
korszak több meghatározó egyé-
nisége, többek között Goethe is. 
Történelmi tény az is, hogy az 
udvar és a magyar 
nemesség kapcso-
lata ebben az idő-
szakban eléggé el-
hidegült, és ennek 
helyreállításán 
fáradozik Ferenc 
császár negyedik, 
egyben utolsó 
felesége, Karoli-
na Augusta bajor 
királyi hercegnő. 
Bálokat, fényes 
mulatságokat 
szervez, ezzel is 
próbálja enyhíte-
ni párja aggodal-

mait a birodalomban kiala-
kuló feszült helyzet miatt. A 
császári udvar Bécsbe akarja 
csalogatni Magyarország és 
Erdély előkelőit, mert újra 
meg akarja nyerni barátsá-
gukat és támogatásukat. Erre 
kitűnő alkalmat jelentenek a 
császárné fényes báljai. Ebbe 
a keretbe helyezi bele az író-
nő Rhédey Claudia cseppet 
sem szokványos, romantikus 
szerelmi történetét. Hiszen 
valós tény, hogy Claudia 
egy bécsi bálon ismeri meg 
jövendőbelijét, Württemberg Sándor Teck 
hercegét, Württemberg trónörökösét.  Az 
erdőszentgyörgyi grófi családtól a német-
ajkú Württembergeken át bonyolult szálak 
vezetnek a brit királyi családig. Ezeket a 
szálakat érzelmi kapcsolatok is igazgatják, 
színezik, – a regény logikája szerint – de a 

valóságban is, holott ez az adott korszakban 
meglehetősen ritkának mondható.

Az erdélyi grófkisasszony szépsége Er-
dély-szerte közismertnek látszik, és annak 
is lehet valóságalapja, hogy a Rhédey László 
és Inczedy Ágnes  példaértékű családi éle-
tet élt, és hogy a gróf nagyon büszke volt 
lánya szépségére. Hajlunk arra, hogy a va-
lóságos Claudia tulajdonságai egybevágnak 
a regényben minden jóval, széppel felruhá-
zott hősnő tulajdonságaival. A regénybeli 
Claudia kedvessége mellett rendkívül szép, 
karcsú, nyúlánk lány, a tökéleteshez nagyon 
közel álló, harmonikus testalkata irigylésre 
méltó. Egyéniségét nemcsak szépsége, ha-
nem értelme és kimagasló lelke is megha-
tározta. Barátságos és figyelmes volt, rend-
kívül nyájas, és mindig vigyázott arra, hogy 
soha senkit meg ne sértsen. A család szolgá-
latában alló cselédséggel is  kedves volt, nem 
parancsokat osztogatott, hanem inkább 
kért. Kerti sétája közben az egyik ott dol-
gozó öreg cigányt így szólította meg: „Édes 
Jancsi! Nem haragszik-e meg, ha egy nagy 
szívességre kérem? Legyen oly jó, menjen 

be, s kérje meg valamelyik legényt, hogy 
nekem egy pohár vizet hozzon.”  A szájha-
gyomány szerint, még lánykorában megjó-
solta neki egy cigányné, hogy nagyon fényes 
házasságot fog kötni, és nagyon különleges 
lesz a halál is. A regénybeli Claudia igazán 
szeretetreméltó, és szerette is mindenki, az 

Rhédey Claudia portréja 

a Vasárnapi Újságban.(1893)

 Württemberg Sándor herceg, 

1804–1885.  Vasárnapi Újság, (1893)
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udvari előkelőség épp úgy, mint a közem-
berek. Az is elfogadható, hogy neveléséről, 
tanításáról mindkét szülő gondoskodott, 
de szabadidejét, szórakozását, mulatságait 
édesanyja irányította.

A valóságos Claudiáról utólag több arc-
kép is előkerült, de a legrelevánsabb a Vasár-
napi Újság 1893. július 16-án, a 29. számban 
kiadott 3 arcképe, amelyek mindegyike állí-
tólag egy-egy eredeti festményről vagy met-
szetről készült másolat. Az első Teck herceg 
tulajdonában lévő egykori olajfestmény 
nyomán készült. A második arckép eredeti-
jét – az újság szerint – Erdőszentgyörgyön 
őrzik. Sajnos,  ennek a képnek nyomára sem 
bukkantunk, valószínű a történelem vihara-
iban elveszett, vagy megsemmisült. Az újság 
szerint ennek alapján rajzolta meg az újság 
számára R. Hirsch Nelli Claudia arcképét. A 
harmadik kép eredetije, egy 1836-os, szin-
tén erdőszentgyörgyi metszet volt, és en-
nek alapján rajzolják meg arcképét az újság 
számára. A képek alapján elképzelhetőnek 
látszik, hogy a regénybeli jellemzés többé-
kevésbé illik a mi Claudiánkra. 

Az is valós tény, hogy a család a nyara-
kat erdőszenrgyörgyi kastélyában töltöt-
te. De nemcsak nyáron tartózkodnak itt, 
hiszen főúri barátaikkal együtt híres téli 
vadászatokat is szoktak szervezni a Kis-
Küküllő menti birtokon. Így tehát nem ki-
zárt, hogy az a bizonyos bécsi báli meghívó 
Erdőszentgyörgyre érkezik 1829 telén. Mi-
ként az is valósnak mondható, hogy a szép 
fiatallány kívánkozik a fényes bécsi mulat-
ságba, és meggyőzi szüleit, hogy utazzanak 
fel Bécsbe. A bál leírása szintén fikció, de 
annyi bizonyos lehet, hogy Claudia szép-
sége sokakat vonzott, és hódolói is szép 
számban akadhattak. Talán annak is lehet 
valóságalapja, hogy az ifjú Teleki Lász-
ló, aki Budán töltött gyakornoksága után 
1831-ben Bécsbe megy, és a kancelláriában 
gyakornokként dolgozik, megismerkedhe-
tett és beleszeretett Claudiába. Az is elkép-
zelhető, hogy ez a vonzalom viszonozatlan, 
és Claudia miatt elhagyja Bécset.

A regény természetesen több mellék-
szálat is belesző a cselekménybe, mint a 
Toldalaghy Miklós története, vagy Déryné 
Széppataki Róza levele és kérése, a császári 
udvarban élő reichstadti herceg, Mária Luj-
za és Bonaparte Napóleon fia, vagy már itt 
említi a württembergi királyné testvérhúgá-
nak, a kenti hercegnének a nevét, aki a tíz-
éves Viktóriának, a kis angol trónörökösnek 
az édesanyja. Ezek részletek azonban dolgo-
zatom szempontjából érdektelenek.

Württembergi 
Sándor herceg és Claudia 

házassága

C laudia élete szempontjából fontos 
történelmi személyiség Württem-

bergi Sándor-herceg, aki 1804. szeptember 
9-én született előkelő német családban. 
Apja Lajos, Württembergi herceg, anyja 
Nassau-Weilburgi Henrietta hercegnő, La-
jos herceg második felesége. Fiatalon kato-
nai pályát választott, rátermettsége hamar 
bebizonyosodott. Rövid ideig szolgálta ka-

tonaként országát, fiatalon belép az osztrák 
hadseregbe. Kortársai magas, erős termetű, 
vidám és szókimondó emberként írják le.

Az bizonyos, hogy a bécsi udvari bálon 
ismeri meg egymást Claudia és Württem-
bergi Sándor herceg, mint ahogy az is bi-
zonyosnak vehető, hogy Claudia és a würt-
tembergi herceg táncolnak is egymással. A 
báli mulatságok során valószínű többször 
is találkoznak, és megszeretik egymást. Az 
sem kizárt, hogy az első bál végén Sándor 
herceg egészen a kocsijáig kísérte ki Claudi-
át, és már engedélyt is kért tőle, hogy meg-
látogathassa bécsi lakásukon. Azzal is tisztá-
ban lehetett a két fiatal, hogy házasságuk elé 
akadályok tornyosulnak. Sándor herceg ki-
rályi családból származik, nem házasodhat 
rangon alul, mint ahogy az is elképzelhető, 
hogy a királyi udvar már előre kiszemelte a 
herceg számára a megfelelő előkelő szárma-
zású hölgyet. Az is bizonyos, hogy Rhédey 
László önérzetét sérti, hogy a lányával kö-
tendő házasságot rangon alulinak tekinti 
Sándor herceg családja, és ezért visszauta-
zik családjával Erdőszentgyörgyre. Valós 
helyzet lehet az is, hogy Sándornak meg kell 
küzdenie családjával szerelméért, de Rhédey 
László büszkeségével is szembe kell néznie. 
Sándor herceg kitartó ragaszkodásának kö-
szönhetően családi vitk eredményeként, a 
királyi család is belegyezik a morganatikus 
házasságba. Vilmos, württembergi király, 
hivatalosan is engedélyezi unokaöccse há-
zasságát, és belegyezését okiratba foglalja, 
amelyben felsorolják a házasság feltételeit 
is. A herceget és születendő gyerekeit meg-
fosztják a württembergi trónöröklés jogá-
tól. Claudia a házasság napján Hohenstein 

grófnője lesz, gyerekei a Teck hercegi nevet, 
a Württembergek ősi nevét, fogják viselni. 
Végül, 1830-ban a Rhédeyek Kis-Kükül-
lő menti kastélyában szűk családi körben 
megtartják Württemberg Sándor herceg és 
gróf Rhédey Claudia eljegyzését. De öt évbe 
telik, míg Rhédey László élete utolsó évé-
ben beleegyezik lánya házasságába. Sándor 
megismerkedésüktől fogva tanulja a magyar 
nyelvet, és igen gyorsan el is sajátítja, meg-
szüntetve ezzel jövendőbeli apósa egyik ki-
fogását. A hagyomány szerint Claudia arra 
kéri Sándor herceget, hogy akárhol is éri a 
halál, őt a Rhédey ősök mellé temettesse el, 
Erdőszentgyörgyön.  A herceget 1833-ban a 
2. huszárezredből áthelyezik Württembergi 
Vilmos 6. huszárezredbe. A későbbiekben 
a róla elnevezett Württemberg huszárok a 
korszak elismert katonái lettek. Bécsben 
megismerkedik a magyar főurakkal, akik-
re szimpátiával néz fel, igazán megszereti a 
magyar népet. Az azonban tény, hogy gróf 
Rhédey László nem örült ennek a házasság-
nak, de mégis az ő beleegyezésével történt 
meg 1835. május 2-án Bécsben. Sok írásban 
találkozhatunk azzal a téves feljegyzéssel, 
hogy gróf Rhédey Claudia és a württember-
gi herceg házasságára csak édesapa halála 
után kerülhetett sor. 

A házasságkötés utáni évből, 1836-ból 
maradtak fenn azok a metszetek, amelyeken 
a házaspárt külön-külön ábrázolják. A Va-
sárnapi Újság tulajdonképpen ezek máso-
latát közli, azzal a megjegyzéssel, hogy ezek 
eredetijét Erdőszentgyörgyön őrzik. Sajnos, 
erről semmit sem tudunk. .

(Folytatjuk)

Gróf Rhédey Claudia és férje Württembergi Sándor herceg  (Vasárnapi Újság, 1893)
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István király és a hagyomány
  Zsemberovszky Márta

Egyszer volt, hol nem volt, 
hogy itt, a Kárpát-medencé-
ben otthon érezték magukat 
a magyarok, és Géza nagyfe-
jedelem volt a főnökük. Gé-
zának és erdélyi származású 
feleségének, Saroltnak szüle-
tett egy Vajk nevű fia. Amikor 
aztán a családban öröklődés-
ről esett szó, Géza – nyuga-
ti mintára – fiát jelölte meg  
utódjának. Ez már akkor sem 
tetszett Koppány bácsinak, 
akinek – az évezredes tör-
zsi hagyományok szerint, a 
legidősebb rokon jogán – a 
következő nagyfejedelemnek 
kellett volna lennie.

A hogy a kicsi Vajk növekedett, 
édesapja nyugatról hozatott püs-

pököket tanárnak. Az már mindennek 
a teteje volt, hogy felcseperedvén, a ba-
jor király leányát, Gizellát vette felesé-
gül, aki persze egy hadseregnyi fegyveres 
lovaggal és megannyi katolikus pappal 
érkezett. Ők aztán végleg itt maradtak. 
Bizony nemsokára Géza, az öreg feje-
delem meghalt. Koppány, a rangidős, 
aki ugyan még nem volt annyira öreg-
ember, az ősi hagyományokat követve 
odament az özvegy Sarolt fejedelemasz-
szonyhoz, hogy feleségül vegye, és egy-
úttal az összes magyarnak nagyfőnöke 
legyen. Gondolhatta, hogy ez nem lesz 
egyszerű, mert egész hadsereggel érkezett.
Összegyűjtötte azokat a konzervatív ma-
gyarokat, akiknek nem tetszett a mo-
dernkedés és az idegenimádat, amit az 
ifjú Vajk, illetve István csinált, mivelhogy 
addigra már meg is keresztelkedett. És bi-
zony igaza lett. István nem engedte édes-
anyját feleségül menni Koppányhoz, sőt 
olyan sereggel várta, amely tele volt pán-
célos német lovagokkal. Így aztán persze, 
hogy legyőzték a szegény régimódi, köny-
nyűlovas magyarokat.

De ez még nem volt elég az ifjú István-
nak. Úgy akarta megszeppenteni a szegény 
vesztes magyarokat, hogy négyfelé vágatta 
Koppányt, és a feldarabolt testrészeket bi-
rodalma négy sarkába küldte— figyelmez-
tetésül. Jutott Erdélybe is egy rész, mert 
ott Gyula nagybácsi sem nézte jó szemmel 
István öccse nyugati módiját. Aztán hada-
koztak, persze nem személyesen, hanem a 
szegény katonák által. István a nagybácsit 
elzavarta, de az visszajött.  Ekkor bezáratta, 
ahonnan megszökött. De ez még semmi! 
Az egész kárpát-medencei magyar fejede-
lemség kétfelé (vagy még többfelé) szakadt, 
és addig öldösték egymást, amíg István 
nem győzött a német lovagok segítségé-
vel. Ezután jöttek a keresztény szerzetesek, 
akik elosztották maguk között, ki hol fog 
erőszakkal térítgetni. Bizony, bizony, akkor 
is nehéz volt magyarnak lenni!

Az eredmény: a Kárpát-medence egysé-
ges Magyarországgá, római típusú keresz-
tény állammá vált, és még ma is létezik. És 
István volt Magyarország első királya. Ő 
alapozta meg nemzeti létünket, letette tör-
vényeink, tradícióink, hagyományaink alap-
kövét. Negyvenöt évvel halála után szentté  
avatták, és a mai napig  minden évben kör-
menetben ünnepeljük.  Mumifikálódott jobb 
kezét, a Szent Jobbot ereklyeként tiszteljük. 
Nem is beszélve az augusztus 20-i megem-
lékezésekről, műsorokról, vigadozásról és 
tűzijátékról.

Vajon mit szólna István király, ha ma 
meghallgatná a róla szóló politikai beszé-
deket, miséket és istentiszteleteket? „Édes 
atyám fiai – mondaná –, hát nem látjátok, 
hogy én voltam a legnagyobb forradalmi 

újító az egész magyar történelemben? Én 
lökdöstelek, taszigáltalak titeket az új dol-
gok felé, mert tudtam, hogy ez kell a meg-
maradáshoz. Akkor sokat szenvedtetek, 
sokaknak meg is kellett halniuk, mert nem 
akartátok az újat, most meg, lám, hálásak 
vagytok.  Jegyezzétek meg, hogy aki csak 
hátra néz, az úgy jár, mint a dinoszauru-
szok. Kimegy a divatból, és kihal. Ahhoz 
azonban nagyon bölcsnek és bátornak kell 
lenni, hogy megérezzétek azt, ami új, ami 
jó, ami kell és szükséges. Amiért érdemes 
harcolni és elhagyni a tradíciót. Tehát 
bölcsességet és bátorságot kívánok nektek 
minden névnapomra: Atyátok, István ki-
rály.”

 2018. augusztus 20.

István és Gizella szobra Veszprémben, Ispánki József alkotása. 1938
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Teleki Sándor „a vad gróf” visszaemlékezése

Az aradi vértanúk
Jersey, 1854. nov.

Teleki Sándor, Petőfi  „vad gróf”-ja, az ő koltói kastélyában töltöt-
te a költő és hitvese a mézesheteket. A gróf kalandos életének egyik 
mozzanata az 1848-as szabadságharc. Erdélyben, Bem tábornok ol-
dalán harcolt. Előbb őrnagy, majd ezredesi rangban harcolt, majd az 
erdélyi hadsereg felügyelőségét bízta rá Bem. A gróf is az aradi vár-
ban raboskodott, de sikerült megszöknie. Jó ideig bujkált, aztán kül-
földre menekült. Ez alatt itthon a császári haditörvényszék halálra 
és jószágvesztésre ítélte. Távollétében jelképesen fel is akasztatták. 
Tanúja volt az aradi 13 tábornok kivégzésének. Erről számol be az 
alábbi visszaemlékezésében. 

S zomorú és sötét volt az éj. Az őszi szél 
meg-megzörgette a félig megfosztott 

akácok leveleit, és ezek a szép fák – a sötét vár 
ékességei – meg-megrázkódtak, bús panaszt 
hallattak, mint valami lelkes lények, mélabús 
hangokat dobván a védfal visszhangjára. A 
katonák lassú és ütemes lépése mind gyak-
rabban és szomorúbban vala hallható, össze-
vegyülve néhány bajonett csörömpölésével, 
melyek egymáshoz ütődtek a sötétben, és a 
tompa ágyúk dühöngésével, melyeket vissza-
húztak a lőrésekből, hogy a lomha kazamaták 
felé fordítsák.A tisztek keresztbe tett kezek-
kel sétáltak a rezgő fényű lámpák előtt, míg 
a közemberek hallgattak, és a félhomályban 
valami ismeretlen használatra szánt nehéz ge-
rendákat szállítottak.

1849. október 5-ről 6-ra virradó éjjel volt 
ez. Mintha halotti ruhát vont volna magára 
Arad városa és az aradi citadella, a Maros is 
gyorsabban látszott folyni mély vizével, mint-
ha valami titkos katasztrófától fenyegetve 
futna a folyam. De közepette e sötétségnek, 
e csöndnek, e süket zajnak, mely időnként 
megszakítá azt, kellemes, szomorúságtól teljes 
harmónia terült el a levegőben, amint elterjed 
az üvegben hordott illat egy pillanatra, a pusz-
ta, kietlen földön. Költői ajkaktól meglelkesí-
tett fuvola volt ez, mely sóhajokban lehelte ki e 
könnyekkel teljes dallamot, Lucia utolsó dalát. 
Bell’alma innamorata!* Láhner tábornok, az 
utolsó óra e virtuóza, a holnapi nap mártírja 
a sírba vitte ihletének a szavát, de a haza ösz-
szegyűjtötte azt, mint utolsó föllobbanását ez 
oly nemes és halálra elszánt léleknek.Láhner 
és a többi tizenkét tábornok cellákba voltak 
zárva a négyszögű épületben, mely egymagára 
emelkedik a széles udvarban. Várták, várniok 
kellett az ünnepélyesen megígért kegyelmet. 
De csakhamar megtanulták, hogy az ausztriai 
udvar hűsége olyannak maradt, amilyen volt 
mindig: púni hűség.

Damjanich hívatott minket. Barátai vol-
tunk, és ő minket fiainak nevezett; kitűnő 
megtiszteltetés, melyet a közeljövőben meg-
érdemelni iparkodunk. Az esetben, ha mi 
elkerüljük a vértanúságot, a mi kipróbált 
hűségünkre akarta bízni családja érdekeit és 
Damjanich asszony gondozását, kinek a gon-
dolat megzavarta szívét e fájdalmas órában. 
De ő mindamellett nyugodt, csöndes volt, s 
lelkére parancsolta azt a gondtalanságot, mely 
őt oly tündöklővé tette a harc mezején. Más-
felől emlékei szüntelen visszaszálltak; mindig 

honvédjaihoz tért vissza, akiket oly sokáig ve-
zényelt, s akikre oly büszkén mondá: – Ezek a 
világ legjobb katonái.

A hóhérral, ki éjjeli szállást keresett, saját-
ságos és eredeti beszélgetést folytatott, mely 
azzal végződött, hogy megosztotta vele cellá-
jának előszobáját. Ő az ítélet végrehajtásának 
lassúsága ellen panaszkodott. Megtapogattatta 
a bakóval a nyakát, melynek izmai csak úgy 
duzzadtak az erőtől. A hóhér fejét csóválta, 
s nem mert semmi ígéretet tenni a kivégzés 
gyorsabb végrehajtására vonatkozólag. Ez a 
fagyasztó párbeszéd Haynau véres munkáinak 
végrehajtója s e kitűnő kapitány között, a 
lesújtott és zavart arc e nemes fő előtt, 
melyre oly rettenetes megfojtás 
várt, e jelenetnek váratlansága, 
melyben az elítélt hideg, nyugodt, büszke ma-
radt; leírhatatlan indulatokat remegtettek meg 
a másnapi dráma e prológjának tanúiban.

Mikor elhagytuk e felejthetetlen jó barátot, 
hogy soha többé ne lássuk viszont, megenged-
tetett, hogy kezet szorítsunk mind e hadvezé-
rekkel, kik oly drágák voltak szívünknek. Ah! 
e kezeken bilincsek láncai csörögtek! Haynau 
nem vette le róluk ezt az utolsó gyalázatot. – 
Nézzétek – szólt Leiningen, mutatván a bal 
lábát és jobb kezét összeszorító vasgyűrűket –, 
úgy bánnak velem, mint egy banditával, mie-
lőtt felakasztanának, mint egy kutyát.

Ez az éjszaka – oly gazdag emlékekben 
azokra, akiknek megadatott túlélni azt – végre 
elmúlt, s meghasadt a hajnal. Lázas izgalomban 
vártuk. Kazamatánkat egy zászlóalj gyalog-
ság vette körül szuronyosan. Mikor a hét órát 
ütötte, sortűz tompa dördülése rettentett meg 
bennünket, melyet egyetlen lövés követett. 
Haynau megkegyelmezett négy elítéltnek: Kiss, 
Dessewffy, Schweidel és Lázár agyonlövettek. 
– Ez volt Haynau kegyelme. De csak hárman 
roskadtak össze, Kiss tábornok állva maradt, a 
büszke, az ironikus Kiss, aki nem akarta meg-
hazudtolni előkelő modorának hírét.

– Hát én – kiálta –, rólam elfeledkeztek?
A káplár, kinek puskája töltve maradt, ki-

lépett a sorból, s rálőtt a nyugodt tábornokra, 
aki homlokon találva elhullott azon osztrák 
golyók egyikétől, melyeknek özönét annyiszor 
zúdította magára. Ez volt az az egy lövés, me-
lyet a sortűz után hallottunk, ez volt október 6. 
tragédiájának előjátéka.

Nyolc órakor, fenyegetőleg kiszegezett 
ágyúk és fegyveres csapatok tömegén át nyolc 
tábornok haladt gyalog, kiváló gonddal öl-

tözködve, 
hidegen és 
méltóságo-
san. A fájdal-
mas úton ta-
lálkoztak újra, 
s kezet szorí-
tottak, mint 
egy döntő 
és véres 
ütközet 
megkez-
désé-
nek 
pilla-
na-

tában. Mosolyogva gyújtottak szivarra, mikor 
Damjanich kiskocsiban (lábsebe miatt szorult 
erre) hozzájuk csatlakozott. Múlt éjjeli vendé-
ge, a bakó, mellette ballagott; legényei nyomá-
ban.

A kazamatákban halotti csend uralkodott. 
A felháborodás, a fájdalom, a harag, a tehetet-
lenségünk érzete lenyűgözött, s nem volt sza-
vunk a gyilkosokhoz, kik megengedték, hogy 
tanúi legyünk az utolsó útnak, mely minden 
reményünktől megrabolt. A csapat és kísé-
rete lassú léptekkel haladt a vesztőhely felé, 
mely háttal az erőd sáncai felé volt választva. 
Kilenc ember, kilenc óriás, ilyen volt Haynau 
fényűzése!

Az eső csöpörgött.
Poeltenberg volt az első. Alacsony ember 

volt, de hatalmas izomerővel, halálküzdelme 
hosszú volt és rettenetes. Utána következett 
Török tábornok, akit kutyája ekkor sem ha-
gyott el, szomorúan nézvén urára. Harmadik 
volt Knezić. Végre Láhner szenvedett ki, a teg-
napi mélabús fuvolás. Kellemes arca semmit se 
változott. Lelke elröpült. Utána Nagysándor, a 
budai hős. Arca sugárzott. Megvető tekinte-
tet vetett az osztrák tisztekre, s szóla: – Hodie 
mihi, cras tibi. – Azután reszkető hangon: – 
Isten óvja meg Hazámat! [!] – Fellépett és… 
meghalt. Most jött Leiningen, aki az utolsó 
pillanatban egy erőteljes szóval tisztára tudta 
mosni nyomorult ellenségei által rágalmazott 
becsületét: Damjanich felé fordulva így szólt: 
– Isten veled, kedves atyám! – Ez karjait kiter-
jesztve felelt: – Isten veled, fiam, nemsokára 
követlek! Aulich következett. Meghalt szó nél-
kül, nem veszített semmit hideg méltóságából, 
mely őt megkülönbözteté. Eldobott szívara 
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életével egyszerre aludt ki. És most rád került 
a sor, derék Damjanich, aki Vécseynek akartad 
átengedni az elsőséget, mondván: – A harcban 
mindig a legelső voltam, ma az utolsó akarok 
lenni. – De a hóhérlegények már megragad-
ták, hogy segítségére legyenek törött lába mi-
att. – Lassan – szólt a tábornok –, nélkülem 
úgysem mehettek semmire. – Azután Vécsey 
felé fordulva mondá: – Isten veled, öreg bajtár-
sam, Isten óvja meg a hazát! A haza ügye szent 
volt, s a mi halálunk új erőt ád neki! – aztán a 
nemes szív megszűnt dobogni. Utolsónak halt 
meg Vécsey, büszkén, méltóságosan hősiesen, 
mint többi bajtársai.

És az eső szakadatlanul esett, és az ég egyre 
borúsabb lett, és a katonák komoran és maguk-
ba szállva vonultak el. Komoran és magukba 
szállva! Miért? Kell lennie egy órának, egy perc-
nek, melyben az emberi lélek, bármennyire le 
van is nyűgözve a hivatalos hazudozók és bíró 
által, megnyílik az örök, a rendíthetetlen igaz-
ság előtt. Nem hiába történik az, hogy eljönnek 
a hősök; s meghozzák az utolsó és fönséges 
áldozatot a haza oltárán, odadobván magu-
kat aljas hatalmasságoknak! Ezek az emberek, 
bármennyire megpuhította is őket a fegyelem 
vasszigora s a bot ütései: szívökben a becsület és 
jog szent tiltakozását rejtik.

Egyébiránt nem tudták-e ezek az emberek, 
kiket ekképp néma bűntársakká tevének, hogy 
ugyanabban órában Haynau Pesten Batthyá-
nynak, Magyarország miniszterelnökének vé-
rében fürdik? Nem tudták, hogy ugyanakkor 
bitófa alatt áll Kolozsvárott két magas rangú 
tiszt, Tamás és Sándor? Tanúi voltak az aradi 
gyalázatosságnak e hadfiak. Pestre és Kolozs-
várra gondoltak, lelkökben látták a vértől gő-
zölgő háromszöget, melynek neve október 6., 
gyászos nap, melytől megborzad a történelem, 
s melyet a magyarok sohasem felejtenek el.

*
Néhány nap múlva egy, az aggkor és gon-

doktól törődött öregasszony érkezett az erőd 
kapujához, ezer baj és veszedelem után. Azt 
hitte a szegény asszony, hogy meg van enged-
ve az anyának megölelni fogoly gyermekét. 
Könyörgés, könnyözön, a fellázadt természet 
jelszava, minden hasztalan volt: Howiger tá-
bornok könyörtelen maradt.

– Legalább engedjétek meg – zokogott az 
anya –, hogy messziről, nagyon messziről lát-
hassam, s egy tekintettel megáldjam őt.

Kérelmét semmibe se vették, fájdalmát ki-
gúnyolták. Ekkor átszellemülve, jós hangon 
így kiáltott az agg nő:  – Howiger, te szívtelen 
és lelketlen katona, de meggyaláztad az eget; 
az ég bosszút fog állani a kétségbeesés által 
marcangolt anyáért. Nemsokára meg fogsz 
halni, tested darabokra szakad és összemar-
cangoltatik, ahogy te szétszaggattad és össze-
marcangoltad az én lelkemet. Be fog teljesed-
ni, mert anya az, aki téged így megátkoz! Az 
átok rettenetesen bekövetkezett.

Aznap este osztrák katonák égő pipával 
léptek a tábornok lakásának pincéjébe. Ott 
puskapor volt. Az egész épület a levegőbe rö-
pült. A romok közül velőtrázó jajgatás tört elő; 
szétzúzott, összemarcangolt tagokkal húzták 
ki onnan Howiger tábornokot. Iszonyú kínok 
zsákmányaként hentergett kilenc napig, akkor 
meghalt.

Ez volt az aradi tragédia utolsó felvonása.

A gyászszalag
 Ambrus Lajos

A bban az esztendőben is mindenszen-
tekre megütötte bronzlován a nagy 

királyt a dér. A néma halotti pompába a Há-
zsongárd meg újra beleőszült. Nem tudták 
letörülni az emberek arcáról a krizantém-csil-
lagok akkor sem a bánatot.

– Ahol zsarnokság van, ott zsarnokság 
van… – zsongott a fiatal filológuslány fülé-
ben a tiltott vers megfellebbezhetetlen iga-
za, amint a néptelen utcáról az előre nagy 
körültekintéssel kipécézett, főtéri kisboltba 
belépett.

Bent, csengőszóra, a függöny mögül 
meghajolva, mint a valódi jó szolga, egy 
ápolt, öregedő úr lépett elő. Egyből lerítt 
róluk, amint a tekintetük találkozott, hogy 
egyiküknek sem kell bizonygatni: a hatalom 
nem felejt, nem bocsát meg, és nem is te-
hetetlen.

– Kérek fekete szalagot – mondta hatá-

rozottan, szőke konttyal bóbitásan, a szép 
filológuslány, aki aztán egy ottfelejtett, va-
lódi kereskedő szeme láttára – mert nem 
volt más senki rajtuk kívül a kicsi boltban 
– olyan magabiztosan süllyesztette díszes, 
műbőr táskájába a gyászszalagnak valót, 
mintha már el is felejtette volna, hogy ő egy 
kicsi, falusi paplakból került fel a filológiára.

Akkor szerencsével járt Nagykendy Irén, 
a szép, bóbitás filológuslány. De vissza a Ma-
rianum felé Fadrusz mester királyát, bizony, 
messzire elkerülte: mert a kincses városban 
a Szent Mihály templom előtti téren az ijesz-
tő, üres csend honolt.

Elnémultak a pesti utcák is, amelyeken 
parancsra felvonuló, orosz tankok robogták, 
hogy nincs nyomor, s Nagykendy Irénnek, 
akinek szőke kontyán egy fiatal, tehetséges 
költő vágyainak raja ringott, a hadbíróság 
előtt nem az Országházával díszített mű-
anyag táskája, amely egy zokszó nélkül nyel-
te volt el a gyászszalagnak való fekete szala-
got, hanem a lelke lett nehéz:

– A gyászszalagnak valót a forradalom 
elfojtása hírére én vásároltam – ismerte be 
olyan hangon, mint aki szorult helyzetében 
csak egy anya-angyal szavaira várhat.

A tárgyalóteremben, a vádlottal szemben 
egy testes férfiú súlya alatt fel is jajdult egy 
puffadt karosszék:

– Nem ellenforradalom volt az?! – kop-
pant kihívóan az asztalon a tokás törvénybí-
ró vastag, aranykeretes olvasószemüvege, s 
avval az élet-halál ura, az üvegesen megvil-
lanó, üres tekintetét, mint egy bűvölő mér-
ges kígyó, az áldozatára meresztette.

Láthatta nem csak a bíró, de akár a fél 
világ is, hogy Nagykendy Irénen, aki szép, 
szőkén a törvény előtt egy veszélyes magyar 
tanárjelölt volt, tisztára szász táj a ruha; az 
ötvenhatos magyar forradalom vérbefojtását 

(Folytatás a 13. oldalon)
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Találkozások
  Fazakas Lajos Levente

Egy évvel ezelőtt azt a megbízatást kaptam, hogy én lássam el a lelké-
szi teendőket a szovátai gyülekezetben mindaddig, amíg sikerül lelkészt 
választaniuk. 2017. október első vasárnapjától minden vasár- és ünnep-
napon, vagy adott esetekben, autóba ültem –  legtöbbször feleségemmel 
együtt–, és végeztem  Szovátán a lelkészi szolgálatot, majd visszatérve, 
folytattam a bözödi gyülekezetben. Többen és többször megkérdezték: 
nem fárasztó ez, tiszteletes úr? Nem – válaszoltam –, mert szeretettel és 
jókedvvel végzem. Ugyanakkor kihívás is volt ez számomra, hiszen min-
den alakalommal ugyanazon bibliai alapgondolattal kapcsolatos gondo-
lataimat két, különböző környezetben élő gyülekezet  – városi és falusi 
– jellegének megfelelően kellett megfogalmaznom.

E gyik utam alkal-
mával fogalma-

zódott meg bennem, mi 
lenne, ha beszolgálásom 
ideje alatt egy-egy al-
kalommal közös isten-
tiszteletet tartanánk. 
Javaslatomat a két keb-
li tanács támogatta, 
így 2018. május 21-én 
Bözödön, szeptember 
23-án pedig Szovátán  
volt  közös istentisztelet, 
azt követően pedig – az 
ünnepi asztal mellett–, 
lehetőség kínálkozott 
az ismerkedésre, beszélgetésre, Szovátán pedig 
közös éneklésre is...

A szovátai közös istentisztelet  a vallássza-
badság kihirdetésének, a Magyar Unitárius 
Egyház megalakulásának 450. évfordulója 
jegyében zajlott. A szószékről elhangzó ige-
hirdetésben (Mt 5,13-16) arról beszéltem, 
hogy amint a só ízt ad az ételnek, úgy isten-
fiúságunk cselekedeteinkben, életvitelünk-
ben, mindenfajta megnyilvánulásban történő 
megmutatkozásával ízt adunk annak az élet-
nek, amivel Isten megajándékozott minket. 
Ha a fényt, amit Isten ajándékaként magunk-
ban hordozunk, nem rejtjük véka alá, hanem 
embertársaink számára láthatóvá, elérhetővé 
tesszük, akkor képesek leszünk eloszlatni a 
sötétséget, amely időnként rátelepszik emberi 
létünkre. Egyéni fényeinket összeadva, a kö-
zösség fénye erősebb lesz. Ezt ki is próbáltuk. 
Mindenki gyertyát gyújtott, és a kis gyertyák-
kal elindult mindenki egy adott pont felé, a 
találkozás pontjában az apró, kis gyertyák lo-
bogása erős fénnyé állt össze.  A két gyülekezet 
egy közös fénykép elkészítésére gyűlt egybe, a 
kívülálló pedig láthatta ezt a fényt, és mi érez-
tük a közösség erejét.

Fekete Árpád ny. tanár az unitárius egyház 
450 évébe beleágyazta a szovátai gyülekezet 

110 esztendejét is. Kiemelte: a múlt történé-
seire való emlékezés történelmünk tiszteletét 
jelenti. Emellett szükség van a jövő, jelenen 
átívelő, felelősségteljes, cselekvő építésére is. A 
szovátaiak egykor a só őrzésére kaptak megbí-
zatást. Ezt a vállalt feladatot, a vallási és nem-
zeti értékek ápolását és megőrzését ma is, és az 
elkövetkezőkben is teljesíteni kell, hiszen ez ad 
ízt életüknek. 

Vass Mózes ny. unitárius lelkész köszöntő 
beszédében örömét fejezte ki, hogy részese le-
hetett a két találkozásnak. Lelkészi munkássá-
ga révén, Isten szellemének vezérlete mellett, 
pedig egy kis részt vállalt abból a munkából, 
ami megteremtette az elmúlt 450 évet, és meg-
alapozta az elkövetkező 450 év lehetőségét.

Távozásunk előtt megköszöntem a szovátai 
unitárius egyház szeretetteljes vendégfoga-
dását, és elmondtam, hogy bár nem hiszem 
a klasszikus szentháromság tanát, ám hiszek 
abban a „szent hármasságban”, ami e találko-
zókon megteremtődött az által, hogy mind a 
szovátai, mind a bözödi találkozón mi, unitá-
riusok együtt lehettünk református és római 
katolikus testvéreinkkel. Ezáltal fényünkben 
is megerősödve tehettük ízletesebbé életünket. 

A találkozásnak folytatódnia kell! – hang-
zott el mindkét fél részéről.

Látogatóban
A szovátai unitárius egyházközség 

életében eddig páratlan esemény-
re került sor 2018. május 21-én, amikor, 
pünkösd  lévén, az egyházközség tagjai 
látogatást tettek a bözödi gyülekezetbe. 
Fazakas Lajos Levente beszolgáló lelkész 
javasolta a szovátai egyházközség tagjai-
nak, hogy a két gyülekezet látogassa meg 
egymást kapcsolatépítés, ismerkedés, ba-
rátkozás céljából. 

A szovátai gyülekezet kisbusszal indult 
Bözödre. Az utazás első megállója Bözöd-
újfalu volt, ahol a jelenleg Szovátán élő, de 
bözödújfalusi származású Sükösd Dénes 
értékes információkkal látta el a kis csapa-
tot. Ezt követően érkeztek Bözödre, ahol a 
helyiek a kultúrotthonban várták a vendé-
geket. A közös ünnepi istentisztelet végén 
Vass Mózes, Szovátán élő nyugalmazott 
lelkipásztor szólt a gyülekezethez, kiemel-
ve a két gyülekezet közös lelkésze által 
gyakorolt szolgálat fontosságát, és felele-
venítette diákkori látogatását Bözödön. 
Az istentisztelet után közös ebéden vettek 
részt. A vendéglátást követően a szovátai 
Fekete Árpád nyugalmazott tanár, az 
egyházközség tiszteletbeli jegyzője szó-
lalt fel, aki megköszönte a vendéglátást, 
és a szovátai unitárius közösség nevében 
meghívta a bözödieket viszontlátogatásra 
Szovátára. (Forrás: Szolláth-Máté Hunor: 
Szovátai látogatás a bözödi unitárius egy-
házközségnél. Unitárius Közlöny, 2018. jú-
nius 4.)

Bözödi falunapok

A bözödi falunapokon mondott köszöntő beszédet Csibi Attila Zoltán, Erdő szent györgy 
polgármestere. Az elöljáró elmondta, mindig szívesen érkezik a településre. Beszédében 
bejelentette – a falubeliek nagy örömére –, hogy hamarosan felújítják a település utcáját, 
és a falut Gaggyal összekötő utat is járhatóvá teszik. A falunapok alkalmával ünnepelték 
Inke és Bözöd tízéves testvérkapcsolatát. Ebből az alkalomból Inke polgármestere egy 
kopjafát ajándékozott a településnek, megköszönve a sok szép közös emléket. 

  Jókai Mór

Egy az Isten!
(Részlet)

„– S hogyan ismerem meg őt?
– Azokból az emberekből, akik az ő hí-

vei. Nem az igékből, nem a szent könyvek-
ből, hanem a tettekből: az emberek életé-
ből. Majd ha megtudod, hogy mit tesznek 
azok, akik nem halasztják az Istennel és 
emberekkel való kibékülést a másvilágra, 
hanem cselekszik azt itt, ezen a földön, akik 
elkezdik a szentek országát építeni már 
itt a nap alatt, akik megmutatják, hogyan 
kell embernek az embert eltűrni, igazsá-
gosnak lenni, bántalmakat megbocsátani, 
dolgozni föld fölött és föld alatt, hűségért 
hűséggel fizetni, szenvedőkkel jót tenni, 
mívelni a lelket a tudás által; s mindezekért 
nem zúgolódni, hanem örülni az életnek 
és mindannak, ami benne van; örülni a 
munkának, a hűségnek, a megbocsátásnak, 
a jóltevésnek, a tanulásnak, s mindezekért 
áldani azt az egy Istent, aki mindezt nem 
csapásul mérte reánk az eredendő bűnért, 
hanem saját lelkét lehelte belénk – hogy 
legyünk „boldog emberek” abban, amiben 
ő „boldog Isten”! Akkor szeretni fogod az 
én atyámfiait; akkor szeretni fogod azt az 
egy Istent, aki a béke Istene; akkor nem fog 
neked fájni az én csókom.”

Bözödi és szovátai unitáriusok találkozása
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Színjátszók tizennegyedik alkalommal 
  Kovrig Magdolna

Az erdőszentgyörgyi Bodor Péter Művelődési Egyesület 2018. au-
gusztus 5–12. között  XIV. alkalommal szervezte meg a műkedvelő 
színjátszókat képző nyári tábort a Hargita megyei Kőrispatakon. A 
táborozók szállását és étkeztetését ez alkalommal is a Szőcs Lajos 
családi vállalkozása által működtetett Kalap panzió biztosította. 

E bben az évben 106 személy vett részt 
a tábor tevékenységein, ebből 89 szín-

játszó volt, életkorukat tekintve 10–20 év 
közöttiek, akikkel 9 szakoktató és 8 pedagó-
gus foglalkozott 8 csoportban. Az oktatók 
többségét a celldömölki Soltis Lajos Szín-
ház biztosította. A résztvevők nagy többsége 
Erdőszentgyörgyről érkezett, 56 személy, 
Csíkfalváról 16, Székelyudvarhelyről 5, 
Marosvásárhelyről 16, Celldömölkről 13 
személy. A felügyeletet erdőszentgyörgyi 
és csíkfalvi pedagógusok vállalták ön-
kéntes munkában, de ők is részt vettek 
a képzéseken azzal a céllal, hogy az év 
folyamán folytassák a színjátszókkal 
megkezdett munkát. A résztvevő peda-
gógusok számára intenzív drámapedagó-
giai foglalkozást tartott Komáromi Sán-
dor, magyarországi drámapedagógus. A 
résztvevők szerint rendkívül hasznos volt 
ez a néhány napos kurzus, és kifejezték 
igényüket, hogy a képzést folytatni kell. 
Az oktató drámapedagógus szívesen vállalta 
a folytatást, így a következő iskolai évben az 
egyesület, pályázat segítségével, megszervezi 
az érdeklődő pedagógusok számára a tanfo-
lyamot. 

A képzések a kőrispataki iskola és műve-
lődési otthon termeiben folytak, amelyeket az 
etédi polgármesteri hivatal ingyenesen bocsáj-
tott a táborozók rendelkezésére. 

A tábor napi programja 8-kor kezdődött a 

reggeli tornával, majd a tisztál-
kodást követően 9–9.30 között 
reggeli, 9.30–14 között csopor-
tokban folyt a képzés. 14–15 
óra között ebéd, majd 16–19.30 
között délutáni képzések foly-
tak. 19.30-tól vacsora, 21–22 
óra között esti foglalkozások, 
a kisebbek számára kézműves 
tevékenységek, énektanulás, já-
tékok. A nagyobbak folytatták 
a szakmai felkészülést, majd 10 
illetve 11 órakor villanyoltás.

A szakmai foglalkozások 
során a résztvevők megismerkedtek a színját-
száshoz szükséges legfontosabb elméleti isme-
retekkel, de az oktatók elsősorban a gyakorlati 
képzésre törekedtek. A színjátszók színésztré-
ningek, szituációs játékok, helyzetgyakorlatok, 
drámajátékok során fejlesztették képességei-
ket. Fontos szerepet kapott a színpadi beszéd, 

valamint a testbeszéd, a gesztusnyelv megis-
merése és  gyakorlása. A gyakorlati feladato-
kat követően, adott szövegekhez kapcsolódtak 
a képzések. Ezekből alakult ki, és  állt össze  a 
záró előadás egy-egy rövid jelenete. 

A bemutatott jelenetek sikere bizonyította, 
hogy az intenzív képzés során milyen 
sokat tanultak, fejlődtek a táborozók. 
Ez alkalommal újdonságnak számí-
tott a pantomimmal való ismerkedés, 

amelyet Bajkó-Barabás 
Réka a Pufi Színház 
művésze mutatott be 
a táborlakóknak egy 
esti előadáson. A záró 
előadásra a színésznő 
csoportja pantomim 
előadással készült.  

A tábor célja az volt, 
hogy a műkedvelő szín-
játszókat felvértezze a 
legfontosabb színpadi ismere-
tekkel, és ezzel hozzájáruljon a 
műkedvelő színjátszómozgalom 
színvonalának fejlesztéséhez. 

Természetesen nemcsak a színészi tehetség 
fejlesztése volt a cél, hanem sokkal inkább a 
színjátszás eszközével fejleszteni a színjátszó 
személyiséget, színházat kedvelő, értő embe-
rekké nevelni a gyerekeket. Összességében el-
mondhatjuk, hogy a tábor sikeres volt, a részt-
vevők nemcsak tudásban, de élményekben is 

gazdagodva térhettek haza. 
A tábor megszervezéséhez szüksé-

ges anyagi források megteremtésében 
elsősorban az egyesület által benyújtott 
nyertes pályázatok segítettek. Főtámoga-
tónk ez alkalommal is Erdőszentgyörgy 
Város Tanácsa volt, illetve a magyaror-
szági Bethlen Gábor Alap, a celldömölki 
Soltis Lajos Színház, amely a képzése-
ket vezető szakembereket biztosította, 
a pápai Teleszterion Színházi Műhely 
a magyarországi oktatók utaztatását 
segítette, valamint a Communitas Ala-
pítvány és az RMDSZ, a Maros Megyei 
Tanács, a csíkfalvi Községi Tanács. Az 

erdőszentgyörgyi és csíkfalvi pedagógusok a 
felügyeletet, a csoportok vezetésé, és a tevé-
kenység folytatását vállalták önkéntes mun-
kában. Nem feledkezhetünk meg a résztve-
vők szüleinek hozzájárulásáról sem. Minden 
támogatónak köszönjük a segítséget, amellyel 

lehetővé tették a XIV. színjátszótábor meg-
szervezését, ezzel élmény teli napokat szerez-
tek számukra, és elősegítették a résztvevők 
személyiségének fejlesztését is.
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Székely emberek – zsidó istenek
Jegyzetek a székely szombatosokról

  Bözödi György

(Folytatás az előző lapszámból)

A római katolikus egyházközség levél-
tárában kutatok a múltra vonatkozó 

adatok után. Itt sem lehet több feljegyzést 
kapni, mint a többi községben. Az összes 
szombatosságra vonatkozó adatokat az áttérés 
alkalmával összeszedték, és elvitték Budapest-
re annak igazolására, hogy már régóta zsidó 
hiten vannak. Csak a bizonyítékok bemuta-
tása után fogadták el hivatalosan zsidóknak 
őket. Az ódon levelek között csak egy hiányos 
jegyzéket sikerült megkapni arról, hogy 1729 
és 1750 között kik voltak azok a jezsuiták, 
akiket a szombatosok megtérítésére kiküldtek 
az egyes családokhoz. Az adatokat erre a köz-
ségre nézve is nagyobb levéltárak rejtegetik.

1639 telén a Rákócziak által kiküldött bi-
zottság kérlelhetetlen kegyetlenkedéssel lépett 
fel, s jelentésében azt írja, hogy a judaizausokat 
mind visszatérítette. Harminc év múlva azon-
ban az egész vidéken javában virágzott ismét a 
tiltott vallás. Az Apafi által kiküldött bizottság 
előtt Bözödújfaluban így vallott Csehátfalvi 
János 60 éves lófő: „Tudom azt, hogy Szabó 
Pálnak a nagyapja, idősbik Szabó Pál Désen 
a szombatosságért megnótáztatott vala, ki is 
ugyanakkor, hogy a fejét megmenthesse, hittel 
kötelezte magát a református religióra s halá-
láig megtartotta; de a megemlített Szabó Pál 
azt nem tartja.”(…)

A következő ötven év alatt nyugton ma-

radtak a hegyek között az új isten hívei. Az 
országnak nagy dolgai voltak, a kuruc háború 
zajlott le. De ennek elcsendesedésével 1717-
ben ismét összeírják a tiltott felekezet tagjait, 
és ennek szigorúbb következménye lesz, mint 
eddig az ilyeneknek. A 12 éven aluli gyerme-
keken kívül Bözödújfaluban 27 ferfi és 33 nő 
szombatost találtak. A gubernium letárgyalta 
a perüket, és vagyonvesztési ítéletet hozott. 
A szombatosok vagyonát a kincstár vette 
meg, a föld nélkül és hajlék nélkül maradt 
szerencséltlen emberek pedig kezükbe vették 
a vándorbotot. Egy részük már ekkor Török-
országba bujdosott.

Alig telt  el néhány év, a lappangó vallás 
ismét felütötte fejét. Gyors vizsgálatot nem 
tudtak tartani, hát összeírták a gyanúsok va-
gyonát, és közhírré tették, hogy senki meg ne 
merje venni azokat. A jószágot aztán karhata-
lommal vették el, mihelyt valakit rajtakaptak, 
hogy zsidó szertartást végez.

A népet nem lehetett megtörni. Elmene-
kült, földönfutó lett, de vallásához és istené-
hez ragaszkodott. Álljon itt egy levél kivo-
natosan, amelyet Kovács József elbujdosott 
bözödújfalvi legény írt haza sok év múlva szü-
leinek, Drinápolyból:

Dicséret, dicsőség az Urak Urának
Ábrahám és Izsák s Jákób Királyának
Aki Főbírája az egész világnak
Adjon szabadulást Izrael magvának.
„Az én levelem nem hosszú, de sőt rövid 

konceptusba foglalván nagy szorgalmason 
elküldém  nemes Udvarhely székben, Bözöd 

Újfaluban Kovács István uramnak, nekem 
édes Atyámnak, édes Anyámnak, két testvé-
remnek, Pálnak és Sámuelnek. Akarom tud-
tára adni kegyelmeteknek, hogy itten vagyok 
Drinápoly városában. Nekem jött nevem 
József Ben Ábrahám, így szólítanak meg és 
hívnak fel a papok a szent Törvény olvasásá-
ra. Nekem feleségül Tsukor Sárát adták volt…
Akarom tudtokra adni, hogy mind együtt va-
gyunk mi magyarok és a mi nevünk Ger Sidó, 
azt is, hogy még kik vagyunk életben: Faluvégi 
Isák cselédestől, Lovász József az anyjával és 
Rebi húgával, Sükös Sámuel, Kovács Sámuel, 
Áts Sámuel, Nagy György, Áts Ferenc, Turbák 
Mári, Áts Panna, Áts Juci, Lovász Zsuzsi, 
Sükös Gyuri, a régiekből Sükös Dani. Ezek 
vagyunk még életben magyarok, a többi mind 
meghalt.

Ezzel Kováts József, aki Ben Ábrahám, sok 
jó szolgálatát tünéktek ajánlván, hív atyátok fia 
sok jókat kívánván, aki még itt sétál Drinápoly 
piacán. Ibi Ubi Ujfalu. 1778-ik esztendőben.” 

Láthatjuk ezekből a sorokból, hogy mi-
lyen tömegesen voltak kénytelenek meg-
válni szülőföldjüktől a szombatosok. A 
névsorban felsoroltak mind újfalviak, hisz 
ebben az időben a szomszédos községekből 
már kiveszett Péchy Simon vallása. Valami 
kimondhatatlan érzés fog el, amikor a fa-
luban járva ugyanazokat a neveket hallom, 
amelyek a drinápolyi bujdosók listáján sze-
repelnek. A drinápolyiak odavesztek a nagy 
török tengerben, de az itthonmaradottak to-
vább élnek. (Folytatjuk)

A gyászszalag
(Folytatás a 10. oldalról)

meggyászolóknak errefelé csak kimondot-
tan a kíméletlen román megtorlás járt. Kü-
lönösen nem számíthatott simogatásra, ha a 
már hat esztendőre elítélt fiatal költő meny-
asszonya; kontyán ringhatott a hím-vágyak 
raja…

– Talán ellenforradalom?!– ismételte 
meg színlelt jóindulattal a jog rettegett őre, s 
hogy abból a szép fegyence – mielőtt a büsz-
keség vagy a félelem elvenné a józan eszét 
– erőt nyerjen; tisztán fenyegetően a szem-
üvegét az orrára visszaakasztotta. 

De hiába. A szép vádlott tovább konokul 
hallgatott. 

A kínos csendben egyik néma bíró, mint 
aki rosszul nyelt, halkan kerrentett egyet. De 
nem figyelt fel rá senki. Miért figyelt volna? 
Annak a tárgyaláson nyíltan nincsen szava.

– Nyugalom… – vetett feléje mégis a 
tárgyalóbíró a szeme sarkából egy apró, 
futó pillantást.– Nem lesz ez se, se áldozat, 
se hős! – nyugtatta meg a kerrentő néma 
bírót, s ki is szabtak a filológus Nagykendy 
Irén szép szőke, bóbitás fejére is tíz eszten-
dőt.

A teremben mintha fennakadt volna a 
hang. 

– Áruló se! – rogyott le a vádlottak pad-
jára összeszorított, reszkető ajkakkal komor 
őrei közé feldúltan a zabkéve hajú filológus-
lány, akinek bóbitás, szőke kontyán– nem 
titok: már az egész világ suttogta – a fiatal 
költő-festő, Nagy Páll Lajos vágyainak a raja 
ringott, s fülében csengett az anya-angyal 
biztatása:

– Ne félj!
– A senkik hatalma nem felejt, nem tehe-

tetlen, és meg se bocsát – zúgta kint a gon-
dosan kipécézett, kicsi bolt előtt, a szabad ég 
alatt, a szép vádlott nélkül is, hogy azért senki 
se felejtsen, az eltévedt, fagyos november.

Hanem!
– Hős se lesz, se áldozat…– vezették el 

mogorván őrei, minta tényleg az ördög szol-
gái volnának, a szép szőke filológuslányt...

És az ítélet másnapján a síró szélben a 
kolozsvári vonatállomásról rabszállító sze-
relvény ronthatott az idegen lelkűek dühé-
vel újra Szamosújvár felé, mert ott egy szép 
várkastélyból lett, szigorú börtön nyelte el a 
világ elől a hatalomittas proletárdiktatúra ál-
dozatait.

  Kányádi Sándor

Naplótöredék

A fény, a fény
szuronyok hegyén villan.
Nem ilyen fényre vágytam én,
amilyen itt van.

A szél, a szél
katonaszaggal libben.
Ne fújd, ne fújd el őszi szél,
amit még hittem.

A vér, a vér
agyamban vadul lüktet.
Ó, isten, isten, hogyha vagy,
segítsd meg véreinket.

(Kolozsvár, 1956. október 25, éjszaka)
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A bözödújfalusiak 28. találkozója
2018. augusztus 4-én, 11 órától huszonnyolcadik alkalommal talál-
koztak a Bözödújfaluból elszármazottak, a siratófalként ismert em-
lékhelyen. A találkozó megszokott programja után elhelyezték az 
Összetartozás Templomának alapkövét is. 

A ugusztus első szombatja már 28 éve 
a bözödújfalusiak évenkénti talál-

kozásának időpontja. A találkozóra nem 
csak azok látogatnak el, akik valamikor ott 
születtek, hanem azok leszármazottai, ro-
konai, barátai, sőt olyanok is érkeztek az 
emlékparkba, akik később értesültek a tör-
téntekről, de átérzik Bözödújfalu szellemét, 
valamint azt a szomorú történetet, amit az 
elárasztott falu emléke hordoz. Az Emléke-
zés Parkjába érkezőket Csibi Attila Zoltán, 
Erdőszentgyörgy polgármestere népviseletbe 
öltözve üdvözölte.

A találkozó szentmisével kezdődött, ame-
lyet Boldizsár Ferenc, erdőszentgyörgyi plé-
bános celebrált. Szentbeszédében kiemelte: 
a mai kor paradoxona, hogy emlékműveket, 
emlékjeleket állítunk ahelyett, hogy megél-
nénk a jelent, de ezen a napon az idő megállt, 
hogy újjáélhessük a pillanatot, hogy érezzük, 
jó itt lenni, jó egymással és Istennel lenni.

A misét Szombatfalvi József, nyugalma-
zott unitárius lelkész, Bözödújfalu szülöt-
tének istentisztelete követte. „Életünknek 
mélysége ez a hely, és mégis valami szent 
magasság, ahol egy pillanatra újra jól érezzük 
magunkat, mert itthon vagyunk”– hangzott 
el az imában. Az ez alkalomra választott bib-
liai idézet az Apostolok cselekedeteiről írott 
könyv tízedik részének 33. verse volt: „Te jól 

tetted, hogy eljöttél. Most tehát mind itt va-
gyunk az Isten színe előtt, hogy meghallgas-
suk mindazt, amit rád bízott az Úr!” Beszédé-
ben kiemelte: „Huszonnyolcadik alkalommal 
éljük át a szülőfaluba való visszatérés örömét, 
keserűségét, bánatát vagy éppen pillanatnyi 
mosolyát, amely feldereng arcunkon akkor, 
amikor találkozunk, kezet fogunk és mond-
juk a Szentírás üzenetével, hogy te jól tetted, 
hogy eljöttél”. „Jöttünk még néhányan, akik 
itt születtünk. Fejet hajtunk, könnyeket hul-
latunk, gondolatban végigjárjuk a falu hatá-
rát, ahol dolgoztunk, szenvedtünk, értéket te-
remtettünk, ahol őseink a javaikat és hitüket 
őrizték”. „Huszonnyolcadik alkalommal éljük 
át a szülőfaluba való hazatérés örömét, fájdal-
mát, magunkkal hozva életünket, amelyben 
ott van a gyermek- és ifjúkor, az építkezés, 
elűzetés, a lerombolás és az állandó újjászü-
letés”. Felsorolta az eltelt közel három évtized 
sorsfordító pillanatait az első falutalálkozók-
tól a „siratófal” 1995. évi megépítéséig, az 
emlékpark és a „kopjafafalu” létrehozásán át 
a mostani alapkőletételig, majd arra biztat-
ta a hazatérőket, hogy vigyék magukkal azt 
az örökséget, amelyet a hat felekezetet és öt 
templomot számláló egykori Bözödújfalu 
jelentett. Ezért épül az Összetartozás temp-
loma, hogy továbbvigye, építse ezt az egyedi 
örökséget a következő évszázadokban is.

       A szentmisét és istentiszteletet köve-
tően köszöntőbeszédek sorával folytatódott 
a találkozó. A vallásszabadság évének jegyé-
ben érkezett Bözödújfaluba Bálint Benczédi 
Ferenc, a magyar unitárius egyház püspöke, 
aki elmondta: „Azon nem szabad bánkódni 
már – nincs rá idő –, hogy az elmúlt évek 
és évtizedekben éket vertek közénk, szem-
be állították az eget a földdel, a templomot 
az iskolával.  Az Összetartozás Temploma 
annak az erdélyi szellemiségnek lesz az ott-
hona, ahol Isten és ember együtt örvend a 
teremtés világának (…). Építsük fel az össze-
tartozás, a türelem és a szeretetnek azt a haj-
lékát, ahol minden isteni teremtmény otthon 
érzi magát”. A vallási sokszínűség tökéletes 
példája volt Bözödújfalu, hisz a tragikus el-
árasztás előtt hat különböző vallás volt jelen 
a településen. Végezetül a tordai országgyű-
lési határozat másolatát nyújtotta át a püspök 
Szombatfalvi Józsefnek, melynek eredetijét a 
szebeni levéltárban őrzik. A főpásztor ugyan-
akkor a tordai zsinatot megjelenítő fest-
mény kirakós változatát adta át Csibi Attila 
polgármesternek. Bözödújfaluban voltak az 
utolsó székely szombatosok, akik a zsidó val-
lás előírásai szerint éltek. Ezért idén a zsidó 
vallás képviselőit is meghívták a szervezők a 
bözödújfalusi találkozóra. Így a megemléke-
zésen részt vett Dub László, a marosvásár-
helyi zsidó hitközösség elnöke, aki szerint 
Bözödújfalu közös erdélyi ügy, és „nem me-
rülhet feledésbe Erdély egyik gyöngyszeme”. 
Kiemelte, hogy az Összetartozás Temploma 
mellett számára és a hitközössége számára 
elengedhetetlen a bözödújfalusi zsidó temető 
rendbetétele is. Ebben kérte a település veze-
tőségének segítségét. Ugyanakkor kifejezte a 
bözödújfalusiakkal való együttérzését.

Az egyházi képviselőket követően Péter 
Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke szó-
lalt fel. Beszédében kiemelte:ma már nem 
divat templomot építeni, főleg nem lerom-
bolt templomot újjáépíteni. Erdőszentgyörgy 
önkormányzata a bözödújfalusiakkal össze-
fogva mégis újjáépíti a vízzel elárasztott és 
összedőlt templomot. Bözödújfalu ma már 
jóval több, mint egy elárasztott település, egy 
példa a kiállásra, amikor a túlélők és leszár-
mazottak évente találkoznak, emlékeznek, de 
azon is dolgoznak, hogy az egykori falu ne 
csak emlék maradjon, hanem kézzelfogható 
valóság legyen. A haza, a szabadság utáni 
vágy bele van kódolva a magyar emberbe, 
és ezt megmutatta a történelem. Ez az alap-
kőletétel nemcsak a bözödújfalusiak, hanem 
az egész magyar nemzet élni akarásáról tesz 
tanúbizonyságot. 

A templomépítéshez szükséges vízügyi 
engedélyek beszerzésében Csibi Attilának 
hathatós segítséget nyújtott Pásztor Sándor, 
a Bihar Megyei Tanács elnöke, aki felszó-
lalásában a kitartás jelképének nevezte a 
bözödújfalusiak helyállását. 

A köszöntők sorát Erdőszentgyörgy pol-
gármestere zárta, akinek egy éve a tiszte-
letbeli bözödújfalusi címet ajándékozták. 
Beszédében őszintén bevallotta,hogy ami-
kor Erdőszentgyörgy polgármestere lett, 
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Újabb nagy lépés

A z augusztus eleji alapkőletétel után, 
szeptember 11-én újabb mérföldkőhöz 

érkezett a bözödújfalusi Összetartozás Templo-
mának létrehozásán ügyködő Bözödújfaluért 
Egyesület. Ugyanis ezen a napon megkötötték 
és aláírták az építkezés kivitelezési szerződését. 

Hosszas, előzetes egyeztetés eredménye-
ként, a szerződés aláírására az erdőszent györgyi 
Rhédey- kastélyban berendezett Bözödújfalusi 
emlékszobában került sor. Csibi Attila Zoltán, 
Erdőszentgyörgy polgármestere, tiszteletbeli 
bözödújfalusi, valamint Személy Zsolt Dénes, 
a Bözödújfaluért Egyesület elnöke fogadta Se-
res Tamás Péter mérnököt, a Katan Consulting 
KFT képviselőjét a szerződés megkötése érde-
kében. A szerződést a Bözödújfaluból szárma-
zó és onnan kimenekített bútorokat használva 
írták alá, ezzel is hangsúlyozva a pillanat törté-
nelmi jelentőségét. Csibi Attila Zoltán kiemelte: 
„Szinte hihetetlen, hogy elérkeztünk ehhez a 
pillanathoz, hisz számos akadályt kellett elgör-
díteni utunkból, hogy most ennél az asztalnál 
ülhessünk, és örüljünk, hogy sikerült egy olyan 
kivitelezőt találni, aki szívvel lélekkel ügyünk 
mellé állt. Messze vagyunk még a céltól, de egy 
lépéssel mégis közelebb, hisz a kezünkben lévő 
aláírt szerződés tiszta képet mutat arról, hogy 
hogyan fog kinézni az Összetartozás Temp-
loma, és nem utolsó sorban, hogy mennyibe 
fog kerülni. De bízunk benne, és tudjuk, hogy 
az összefogásban nagy erő rejlik, és szinte a 
lehetetlenre is képesek vagyunk, ha közösen 
csináljuk. Hisszük, hogy összegyűl a szükséges 
összeg”.

Több hónapon át tartó folyamatos egyezte-
tés alapján született meg a templom végső vál-
tozata. A Bözödújfalusi-tó vizéből kiemelkedő, 
toronyból és hajóból álló templom 29 cölöpön 
fog állni. A partról hídon lehet majd eljutni az 
Összetartozás Templomába. Az aláírt szerződés 
értelmében a teljes beruházás 290 000 euróba 
kerül majd, amit közadakozásból fedeznek. A 
Bözödújfaluért Egyesület elnöke, Személy Zsolt 
Dénes reménykedve mondta: „Körülbelül még 

100 000 euró hiányzik a templom megépíté-
sének összegéből. Az építkezéseket, ha el is 
kezdjük, az adománygyűjtést tovább folytatjuk. 
Jelenleg sikerült az emberek segítségével össze-
gyűjteni azt az összeget, ami elegendő az épít-
kezések megkezdéséhez. Bízunk abban, hogy 
miután kiemelkedik a tó vizéből az alap, mo-
tiváló erőként fog hatni, és még sokan fognak 
segíteni, hogy visszaadhassuk a falurombolás 
szimbólumaként közismertté vált, vízből kima-
gasló templomot”.

Az elmúlt hétekben került sor a Román 
Vízügy által meghirdetett és a Bözödújfaluért 
Egyesület által megnyert licitre, melynek ered-
ményeként a tó víztükréből 215 négyzetméter 
felületet átengedtek az egyesületnek, éves hasz-
nálati díj kifizetése ellenében. Így ezen a felü-
leten, az eredeti helyén fog állni a templom. A 
kezdeményezők reményei szerint az Összetar-
tozás temploma 2019 júliusában már állni fog, 
és augusztus első szombatján megszervezett 
Bözödújfalusi Találkozón fel is fogják avatni.

A Bözödújfaluért Egyesület továbbra is 
várja a hozzájárulásokat! Adományaikat sze-
mélyesen is leadhatják az erdőszentgyörgyi 
Rhédey-kastélyban, a kőrispataki szalmaka-
lap múzeumban vagy a parajdi sóbányában 
elhelyezett adományládákon keresztül is, de 
az egyesület bankszámlaszámaira is utalhatják 
felajánlásaikat:
BANCA TRANSILVANIA – TARGU MURES

ASOCIATIA BOZODUJFALERT, COD 
CLIENT 257338,  SWIFT: BTRLRO22 HUF     

RO86BTRLHUFCRT0257533801
EUR     RO73BTRLEURCRT0257533801
RON     RO26BTRLRONCRT0257533801

A Bözödújfaluért Egyesület nagyon kö-
szöni mindazoknak a bel- és külföldi önkor-
mányzatoknak, magánszemélyeknek és válla-
latoknak, akik/amelyek eddig hozzájárultak az 
Összetartozás Templomának felépítéséhez, és 
mindenkit arra kér, bármilyen kis összeggel is, 
de járuljon hozzá Bözödújfalu szimbólumá-
nak visszaállításához.

keveset tudott a bözödújfalusi emberekről, 
de lassan megismerte őket és fájdalmukat. 
A bözödújfalusiak büszkék lehetnek, mert 
belőlük nő ki az Összetartozás Temploma, 
amelyben mindenki megtalálja azt, ami az 
övé: a hitét, Istenét. A nagy tragédia, keserű-
ség nyomában marad egy olyan jelkép, amely 
továbbviszi Bözödújfalu csodálatos világát. 

Elmondta, hogy amióta meghirdették az 
adománygyűjtést, óriási támogatást kaptak 
az emberektől. A templom a bözödújfalusiak 
összetartozását fogja jelképezni, gondolko-
dásmódjukat, tenni akarásukat, ragaszkodá-
sukat azokhoz az emlékekhez, amelyek még 
Bözödújfalut jelentik. A templomépítés ötlete 
is azért indult, hogy megmutassa, hogyan éltek 
az emberek Bözödújfaluban, és megmutassa 
a 6 vallási közösség egymás mellett élésének 
példázatát. „Az épülendő templomot azért ne-
veztük el Összetartozás Templomának, hogy 
egyik felekezet se mondhassa a magáénak, és 
minden felekezet a sajátjának érezze. Mindenki 
találja meg benne azt, ami az övé, és minden-
ki úgy tudjon bemenni oda, hogy átérezhesse 
azt, amit az a templom át fog adni, érezze: az 
ő Istene, egyháza és hite is ott van bent, és ezt 
Bözödújfalunak köszönheti. Ez a jelkép tovább-
viszi Bözödújfalu csodálatos világát, amit én is 
megismerhettem az elmúlt években”. 

Befejezésül Csibi Attila Zoltán polgár-
mester elmondta, hogy az építkezési munká-
latok szeptemberben kezdődnek, bár nincs 
meg a teljes összeg, de tudják, hogy még na-
gyon sokan hozzájárulnak a templomépítés 
költségeihez.

A találkozót Simó Annamária dalai, va-
lamint Szente B. Levente versei zárták Ács 
Orsolya, Koller Fanni és Karda Kamilla tol-
mácsolásában. 

Az idei találkozó kiemelkedő mozzanata 
volt az emlékezés mellett az alapkőletétel. A 
résztvevők levonultak az építendő templom 
helyéhez, ahol Sükösd Árpád, Bözödújfalu 
szülöttje mondott beszédet, majd Szombat-
falvi Józseffel közösen elhelyezték az Ösz-
szetartozás Templomának alapkövét, amit a 
jelen lévő egyházi képviselők meg is áldottak. 
Remények szerint egy év múlva az Összetar-
tozás templomának avatójára várják a falu 
volt lakóit.

 Márton Károly

A bözödi tónál
Csónakkal közeledni

kiálló toronyhoz,

mint velenceiek gondolája

hazatéréskor.

A víz alatt falu nyugszik,

mint paplan alatt a gyermek.

De vajon a sóhajok

a víz alatt nyugalmat lelnek?

Személy Dénes Zsolt, Seres Tamás Péter és Csibi Attila Zoltán aláírják a szerződést
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Szeptemberben indul 
az iskola korszerűsítése

Erdőszentgyörgy Város Ön-
kormányzata szeptemberben 
megkezdi a Dózsa György út, 
5. szám alatt álló tanintéz-
mény korszerűsítését. A meg-
lévő épületet felújítják, illetve 
hozzátoldanak egy, a létezőnél 
jóval nagyobb épületrészt. Az 
elkészült iskolában az előké-
szítő osztálytól a 8. osztályos 
diákokig fognak majd tanulni. 
Ezek az osztályok eddig az is-
kola különböző épületeiben 
voltak szétszórva.

A Dózsa György úti elemi iskola épü-
letét a XX. század elején építette a 

magyar állam. 1896-ban a millenniumi ün-
nepség évében fogtak hozzá az épület elké-
szítéséhez. A munkálatokat 1905-ban fejez-
ték be. Az évek során többször felújították, 
de érdemleges változást nem hajtottak vég-
re. A több mint száztíz éves iskola eredeti 
formájában látható. A hosszú évek során 
megrongálódott épület felújítása és bővítése 
indokolttá vált. Eddig az előkészítő és 1-8 
osztályos gyerekek a Szent György Techno-
lógia Líceum különböző épületeibe jártak. 
Az újonnan épülő intézmény lehetővé te-
szi majd, hogy az általános iskolások mind 
egy épületben kapjanak helyet. Csibi Attila 
Zoltán, Erdőszentgyörgy Város polgármes-
tere elmondta: „Pozitív jövőképet sugall az, 
hogy iskolabővítésre van szükség a város-
ban, hisz ez azt is jelenti, hogy egyre több 
az iskoláskorú gyerek. Nem titkolt szán-
dékunk az oktatás színvonalának emelése 
településünkön. Ennek első lépése, hogy 
megfelelő környezetet biztosítsunk a tanu-
lóknak és pedagógusoknak. Szeretném, ha 
Erdőszentgyörgy a környező településekről 
is ide vonzana diákokat. A városvezetés le-
hetősége szerint, mindent megtesz, hogy ez 
megvalósulhasson” – fogalmazott az elöljá-
ró. „Hosszas egyeztetés és tanácskozás kö-
vetően a Szent György Technológia Líceum 
vezetőtanácsa beosztja a rendelkezésre álló 
tantermeket erre a tanévre, ugyanis a felújí-
tási munkálatok miatt a Dózsa György úti 
iskolában nem lehet oktatási tevékenysé-
get folytatni az új tanévtől”. Majd a szülők 
megértést, együttműködést és türelmet kér-
te, hisz elsősorban a gyerekek érdeke, hogy 

átmeneti megoldást találjanak a tanterem-
hiányra. 

Léta Áron, a Szent György Technológia 
Líceum igazgatója elmondta, hogy hosszas 
egyeztetés során sikerült beosztani, hogy az 
új tanévben  melyik osztály, melyik épület-
ben kapjon osztálytermet. Tény, hogy a tan-
teremhiányt csak úgy tudták áthidalni, ha a 
gyerekek két váltásban járnak majd iskolába. 
Vannak évfolyamok, amelyek délután járnak. 
Az igazgató elmonda, a kisebbek (előszékítő 
és első osztályosok) valamint a végzős (8., 12. 
osztályok) és líceumi (9-11.) osztályok délelőtt 
járnak, a megszokott rendszer szerint. A 2.-
4. osztályok, illetve a szakiskola második és 
harmadik évfolyama délután. A 6-7. osztályos 
diákok programja az induló a 9. osztályok szá-
mától függően alakul majd. Valószínű, vala-
melyik évfolyamnak még délután kell jönnie. 

A jelenlegi Dózsa György úti iskola teleke 
4942 m2, ezen helyezkedik majd el az új léte-
sítmény. A mostani iskola területe 703,42 m2 
foglal el (pince 40,62 m2, földszint 387,80, 
emelet 275 m2). A jelenlegi épület leltári ér-
téke 399.400 lej, kilenc tanterem van benne, 
amelyekben eddig a magyar tagozat diákjai 
jártak – az előkészítő osztályoktól a negyedik 
osztályig. Tervek szerint az új iskola épületé-
nek földszintje 841,27 m2, az emelet 834,36 
m2 lesz. Az új iskolában 18 osztályterem, 
étkező, öltöző, tanári szoba, irodák, orvosi 
rendelő, raktár, illemhely lesz. A felújítási és 
építkezési munkálatok kivitelezési ideje 18 
hónap, ami azt jelenti, hogy 2020 februárjá-
ig el kell készülnie. Az új iskola épületébe az 
előkészítő, az elemi és az V.-VIII. osztályosok 
fognak tanulni. 

A közbeszerzési eljárás 2017 decemberé-
ben kezdődött, ennek eredményeként kez-
dődhetnek el szeptemberben a munkálatok. 
A város vezetősége novemberben megkötötte, 
aláírta a Nemzeti Fejlesztési Alappal a finan-
szírozási szerződést, ezután közel hét hónapos 
adminisztrációs eljárást legyőzve, ma már 
rendelkezik kész tervekkel, valamint a kivite-
lezővel megkötött szerződéssel is. A befektetés 
teljes értéke 5.173.460 lej, ebből 4.853.267 lejt 
a Nemzeti Finanszírozás Alap áll, a különbö-
zetet, azaz 320.193 lejt Erdőszentgyörgy Város 
2018-as költségvetéséből elkülönített önrész 
képezi.  A 2018. június 28-án aláírt szerződés 
értelmében a munkálatot a Conart Structuri 
kft végzi, és 4.618.219,83 lejbe fog kerülni. 

A Soltis Színház 
vendégszereplése

S zeptember 28–30. között tartot-
ta testvértelepülésünk, Celldömölk 

városnapi ünnepségét.  Erdőszentgyörgy 
küldöttsége is részt vett a rendezvényen 
testvérvárosunk önkormányzatának meg-
hívására.

2018. november 16-23. között viszont 
a celldömölki Soltis Lajos Színház lesz 
vendégünk. Ez idő alatt a színház hagyo-
mányos őszi turnéjára kerül sor vidékünk 
iskoláiban, amelyekben mindig nagy érdek-
lődéssel várják előadásaikat. Ez alkalom-
mal a Zsuzsi és az ördög című mesejátékot 
láthatják a gyerekek. Erdőszentgyörgyön 
november 23, án pénteken 12 órától lépnek 
fel a művelődési otthon nagytermében..

Az új iskola látványterve

Vendégünk volt 
az Osonó

2 018. október 8-án 12 órától a 
művelődési otthon nagyter-

mében láthatta az erdőszentgyörgyi 
diákság a sepsiszentgyörgyi Osonó 
Színházműhely előadását, az Is-
meretlen barátok társasága, avagy 
piknik egy japán szőnyegen. Az elő-
adás kiindulópontját az osonós és a 
csíkszeredai román fiatalok egyéni 
tapasztalatai képezték. A magyar és 
román fiatalok vallomásai arra ösz-
tönözték a nézőket, hogy vegyenek 
részt a játékban saját történéseik-
kel és rádöbbenéseikkel. Aki belép 
az előadás játékterébe, elutasítja a 
románok és magyarok viszonyáról 
szóló közhelyeket és előítéleteket. 
Az etnikumok együttélésének prob-
lémáit nem megkerülni kell, hanem 
dokumentálni és megvitatni, akár a 
színházművészet és színházi kultú-
ra játékos szellemében.
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Találkozó a földtörvény-módosítás 
kérdéseiről 

2018. szeptember 20-án, reggel 9 órától az erdőszentgyörgyi Rhédey-
kastély konferenciatermében találkozott Császár Károly, az RMDSZ 
szenátora a Felső Kis-Küküllő menti önkormányzatok képviselőivel. 
A találkozón a földtörvény módosítása körül felvetődő kérdéseket vi-
tatták meg, és a résztvevők eligazítást kaptak a módosítások gyakor-
latba ültetésére vonatkozóan. A munkamegbeszélésen részt vettek az 
említett térség polgármesterei, jegyzői és a földalapirodák munka-
társai. 

A földtörvény módosításának kö-
szönhetően a belterületek, a házak 

melletti kertek és udvarok telekelése mos-
tantól könnyített eljárással zajlik. A ha-
tályba lépett módosítás értelmében 2018. 
december 4-ig van lehetőség kérvényezni 
birtoklevelet azokra a belterületekre – la-
káshoz, melléképületekhez tartozó terület, 
udvar, kert–, amelyeknek a jogi helyzete 
rendezetlen. Így például: ha a terület a Ro-
mán Állam ( Statul Român ),vagy kollektív 
gazdaság (C.A.P.) tulajdona, illetve a terü-
let tulajdonosa nem rendelkezik tulajdon-
jogot igazoló iratokkal, vagy más hasonló 
bonyolult helyzet miatt rendezetlen a tele-
kelés. A törvény értelmében a kéréseket a 
polgármesteri hivatal székhelyén kell be-
nyújtani legkésőbb 2018. december 4-ig.

A törvénymódosítás sok ingatlan tulaj-
donosnak segít megoldani az eddigi tör-
vénykezés miatt megoldhatatlannak látszó 
problémáját, ugyanakkor leegyszerűsíti a 
bürokráciát is. Szükséges azonban a helyi 
polgármesteri hivatalok alkalmazottai-
nak szakszerű felkészítése, hogy majd a 
hozzájuk forduló lakosok ügyeit segíte-
nek megoldani. Császár Károly felsorolt 
néhány esetet, amely a módosításnak kö-
szönhetően megoldást nyerhet:„Az egyik 
eset lehet az, hogy a tényleges tulajdonos 
nem rendelkezik semmilyen irattal, tulaj-
donjogi igazolással. Egy másik eset lehet, 
ha van telekkönyv, és benne van a ház, de 
kevesebb terület szerepel, mint amennyi 
valóban létezik. Ez a törvénymódosítás 
segít tisztázni és megoldani ezeket a prob-
lémákat. Harmadik eset lehet az, amikor 
van telekkönyv, a ház a nevükön van, de a 

terület nem az ő nevükön szerepel, hanem 
a román államén.”

A földtörvény-módosítási javaslatot 
egy 2017-ben végzett felmérés előzte meg, 
amelynek során Császár Károly a Maros 
megyei polgármesteri hivatalokban mér-
te fel a telekeléssel kapcsolatos akadályo-
kat, problémaköröket. Azt vizsgálta, hogy 
a Megyei Földosztó Bizottság hány kérést 
nem hagyott jóvá, és mi volt ennek az oka. 
„Mint kiderült a kérések 99 %-át nem hagy-
ták jóvá, és 99,99%-ban az volt a probléma, 
hogy a kérvényező nem rendelkezett azok-

kal a bizonyító aktákkal, amelyek a megyei 
bizottság szabályzatában előírásként sze-
repeltek. Ez a törvény olyan szempontból 
módosult, hogy bizonyító aktaként ezután 
elfogadják a szomszédok közjegyző előtt 
tett nyilatkozatát is. A rendezetlen telek-
könyvek aktualizálása, sajnos, költséggel is 
jár” – folytatja Császár Károly – „Mert kell 
egy topográfus által végzett felmérés, illetve 
a közjegyző előtt tett nyilatkozat is kiadás-
sal jár. Ha pedig elhalálozott személy után 
kéri valaki vissza az örökségét, akkor kell 
egy örökösi minőséget igazoló akta, amit 
szintén a közjegyzőnél kell megcsinálni”. A 
megyei bizottság most dolgozik azon, hogy 
az említett törvénymódosítás alapján aktua-
lizálja a kérdéseket. Császár Károly szenátor 
ígérte, hogy ezt a folyamatot figyelemmel kí-
séri, és megpróbál úgy csiszolni rajta, hogy 
több akadálya ne legyen a telekelésnek.

„Minden lehetőséget meg kell ragadnunk, 
hogy segíteni tudjunk az embereknek–ösz-
szegezte a hallottakat Csibi Attila Zoltán pol-
gármester.– Vannak, akiknek évtizedek óta 
rendezetlen a telekkönyve, vagy mindenféle 
birtokpapír nélkül vásárolták, illetve örököl-
ték házukat, telkeiket. Ez a törvénymódosí-
tás nekik jelenthet elsősorban segítséget. A 
munkamegbeszélés célja is az volt, hogy a 
Császár Károly szenátor által kiharcolt mó-
dosítás révén az önkormányzatok hivatalno-
kai tudjanak segíteni az embereknek,hogy a 
polgármesteri hivatalban felkészült szakem-
ber várja és segítse megoldani a problémát.”

Azok az erdőszentgyörgyi és bözödi la-
kosok, akiknek rendezetlen a telekezésük, 
és azt tisztázni szeretnék, forduljanak biza-
lommal a város földalapirodájának munka-
társához, aki útbaigazítást ad, illetve segít 
rendezni a tulajdonjogot igazoló doku-
mentumokat. 

A földtörvény-módosítás  megbeszélése
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Az Egészséges Városok Magyar Nyelvű 
Szövetségének szimpóziuma  

2018. szeptember 21-22-én tartották a Szövetség XXX. Szimpóziumát 
két erdélyi tagvárosában: Erdőszentgyörgyön és Szovátán.. E jubile-
umi szimpóziumon szakmai ismertetőt és megbeszélését tartottak.

A Székelyföldről elsőként Erdőszent-
györgy csatlakozott az Egészséges Vá-

rosok Magyar Nyelvű Szövetségéhez. A szö-
vetség célja, hogy a gyógyítást minél inkább a 
megelőzés váltsa fel. A programjuk célkitűzé-
se az emberek életminőségének javítása, kü-
lönböző rendezvények, események által.

Szeptember 21-én Erdőszentgyörgyön 
a Rhédey- kastélyban, sajtótájékoztatóval 
kezdődött az esemény. Ez alkalommal De 
Blasio Antonio, az Egészséges Városok Ma-
gyar Nyelvű Szövetségének elnöke, Dr. Szili 
Katalin miniszterelnöki megbízott, Tóth 
László Magyarország Csíkszeredai Konzu-
látusának főkonzulja, Csibi Attila Zoltán, 
Erdőszentgyörgy polgármestere valamint 
Fülöp László Zsolt, Szováta polgármestere 
ismertette a sajtóval a szövetség célját és te-
vékenységét. 

„Össze kell fogni azokat a településeket, 
amelyek ugyanazon célokért küzdenek. Egy 
jól kormányzott közigazgatás polgárainak 
bevonásával nyilván sokkal többet tehet, 
sokkal több eszközrendszert használhat fel 

azért, hogy egészséges életmódot biztosítson 
a saját polgárainak. Nem hanyagolható el az 
sem, hogy a vállalkozásokat, önkormányza-
tokat, a polgárokat, a civil szervezeteket kell 
összefogni és ennek alapján kiépíteni egy 
stratégiát” – fogalmazott a sajtótájékoztatói 
felszólalásában Dr. Szili Katalin.  

Tóth László főkonzul tájékoztatójában 
kifejtette: „Magyarországon vannak olyan 
programok, amelyek nemcsak Magyaror-
szágban gondolkoznak, hanem Kárpát-me-
dencei magyar nemzetben. Az Egészséges 
Városok program ezzel lépést tart. Ezt az el-
nök úrnak külön köszönöm, hisz ez nagyon 
fontos, és ennek nagyon fontos üzenete van. 
Gratulálok a polgármester uraknak, hogy 
csatlakoztak ehhez a szövetséghez, amely 
már 30 éve működik, és 30 országban van fi-
ókszervezete és 1400 város a tagja. Egy ilyen 
szervezethez tartozni jó és hasznos. Biztos 
vagyok benne, hogy a települések lakói ezt a 
saját bőrükön is meg fogják tapasztalni.” 

Csibi Attila Zoltán, Erdőszentgyörgy 
polgármestere beszéde elején megkö-

szönte, hogy városunkban kerülhetett sor 
e jubileumi találkozóra. „Büszke vagyok 
arra, hogy úttörők voltunk, Székelyföldről 
Erdőszentgyörgy elsőként csatlakozott az 
Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövet-
ségéhez, és rajtunk keresztül nyílt meg az 
út más városok számára is” Mint elmondta, 
Baja testvérvárosnak lehetnek hálásak ezért 
a lehetőségért, hisz nekik köszönhető, hogy 
Erdőszentgyörgy kapcsolatba került a szövet-
séggel. Jelenleg a Szövetségnek három erdélyi 
tagvárosa van: Erdőszentgyörgy, Szováta és 
Székelyudvarhely. „Külön öröm számomra, 
hogy Szovátával közösen szervezhettük meg 
ezt a találkozót, hisz a két város óriási von-
zással rendelkezik, így kár lenne a Kis-Kü-
küllő menti kisebb településeket kihagyni az 
egészséges szemléletből, nem korlátozhatjuk 
le a lehetőségeket, így meg kell adni a csatla-
kozás lehetőségét a kisebb régióknak is.” 

A XXX. Szimpózium megnyitóján Dr. 
Szili Katalin részéről megfogalmazódott az az  
ötlet, hogy Erdőszentgyörgy és Szováta közös 
felhívásban ajánlják fel más  székelyföldi vá-
rosoknak is a csatlakozás lehetőségét. 

A pénteki konferencia Dr. Szili Katalin 
„30 év az egészségért” – az Egészséges Vá-
rosok program és a magyar hálózat elmúlt 
30 évének áttekintése című előadásával kez-
dődött, majd De Blasio Antonio elnök fel-
szólalásával folytatódott. A kávészünet után 
Baja és Győr város koordinátorai tartottak 
beszámolót a településeik tevékenységéről. 
A délutáni közösségi program keretében a 
konferencia résztvevői, a Rhédey-kastélyt és 
a református templomot látogathatták meg. 

A szombati programnak a Danubius 
Helath Spa Resort Szováta Hotel Smaragd 
terme adott otthont, ahol a pénteki naphoz 
hasonlóan, délelőtt plenáris ülést, majd ezt 
követően közgyűlést tartottak, délután pedig 
közösségi programként a parajdi sóbányát 
csodálhatták meg a XXX. Szimpózium részt-
vevői. 

Erdszentgyörgyi 
szüreti bál 

   2018. október 12-én, pénteken 21 órától az erdőszentgyörgyi 
fiatalság a helyi művelődési otthonban tartja ez évi szüreti bálját, 
amelyre nagy szeretettel vár minden kedves mulatni, szórakozni 
vágyót kicsitől nagyig! A jó hangulatot Lengyel Sándor és zenekara 
biztosítja. Sok szeretettel várunk mindenkit! Belépő 10 lej.

III. Amatr Színjátszó Találkozó, 
Mezkövesden

  A Mezőkövesdi Színészeti Egyesület, a 
Mezőkövesdi Művelődési Közalapítvány és 
Mezőkövesd Város Önkormányzata a Nem-
zeti Együttműködési Alap támogatásával 
az Egyesület 20 éves jubileumának meg-
ünneplésére baráti amatőr színjátszó talál-

kozót szervez, melyre az erdőszentgyörgyi 
Bodor Péter Színkört is meghívták. A talál-
kozón a színkör középcsoportja vesz részt 
a Mátyás király kerestetik című játékával 
2018 október 12-14. között. Rendező Ká-
roly Bálint. 

Vendégünk lesz a Garabonciás

  November 15-én, csütörtök du. 5-óra-
kor Erdőszentgyörgy vendége lesz a het-
venes évek legendás temesvári együttese, 
a Garabonciás. Az előadásra abból az alka-
lomból kerül sor, hogy a napokban meg-
jelent Sarány István újabb kötete, a Gara-
bonciások és a Garabonciás – Wandering 
Magicians együttes Biztató című, új da-
lokat tartalmazó audio cd-je. A kötetet a 

kolozsvári Kriterion adta ki. A bemutatón 
jelen lesz az együttes frontembere, Csutak 
István és H. Szabó Gyula a kötet szerkesz-
tője, a Kriterion Könyvkiadó igazgatója. A 
könyv bemutatójára és az együttes fellépé-
sére az erdőszentgyörgyi  Rhédey-kastély 
konferenciatermében kerül sor. A kötet a 
helyszínen megvásárolható. A belépés in-
gyenes.
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A parajdi csóré rigófiú 
 Dr. Bige Szabolcs

Sóvidéken hallottam, és lejegyeztem
A parajdi sót szekereken szállították szét 

a székely vármegyékbe. Ezek a sóhordó sze-
keresek igen víg emberek, de a parajdiak sem 
különbek. A távoli vidékről jött sószekeresek 
a madarakról, meg a madárfogásról beszél-
gettek. Mihály bá parajdi ember, hát ő is be-
leszól a madártudományba, hogy lássák az 
idegenek, ő is ért hozzá. 

– Már én csak annyit mondok, hogy ná-
lunk Parajdon még februárban is láthatnak 
kendtek csóré rigófiat.

– Az nem lehet igaz! – mondja az egyik 
sószekeres

–  Ha nem igaz, hát egy veder bort fize-
tek!

– No, erre már fogadunk! – mondják a 
sószekeresek.

Annak rendje-módja szerint lerakják 
a fogadási részt a vendéglős kezébe, amint 
Mihály bá is lerakta a veder bor árát. A foga-
dásnak híre futamodott messzi helyen, mert 
senki sem hitte, hogy februárban csóré rigó-
fiút lehetne látni Parajdon. Telt az idő, a fo-
gadások szaporodtak. Karácsonyra egy szép 
kicsi fiút hozott a gólya Mihály bának, attól 
kezdve még többet fogadott. Február 1-én 
eljöttek Mihály bához a fogadótársak, és Mi-
hály bá megmutatta kisfiát mezítelenül.

–Itt van, ni – a csóré rigófiú.
A fogadást a sószekeresek vesztették el, 

mert Mihály bá az anyakönyvi hivatalban 
igazolta, hogy az ő becsületes neve Rigó Mi-
hály, a gyereke tehát igazi csóré rigófiú.

Ha Noé ma építene bárkát…    
Így szólt az Úr Noéhoz: 
– Fél év múlva megnyitom az ég csatornáit, 

és addig fog esni, amíg a Földet el nem lepi a 
víz. De szeretnék megmenteni néhány jó em-
bert és minden állatfajból egy párt, ezért építs 
bárkát!

   Egy villámlás után a tervrajz ott feküdt a 
földön. Fél év múlva elkezdett esni az eső, de 
az Úr legnagyobb megdöbbenésére Noé csak 
ült szomorúan a kertjében, bárka sehol.¶   

– De Noé, hol a bárka? – kérdezte felhábo-
rodva.   

– Uram, bocsásd meg nekem, de felmerült 
néhány igen nagy probléma: 

1. A hajóépítéshez engedélyt kellett kér-
nem, mert a terveidet nem fogadta el a Hajó-
építési Hivatal Műszaki Osztálya, ezért több 
mérnököt is fogadnom kellett az áttervezéshez

2. A szomszédom feljelentett, hogy nem a 
rendezési tervben megengedett tevékenységet 
akarok folytatni a kertemben

3. Nem tudtam fát szerezni, mert a fülesba-

goly életterének megőrzése érdekében fakivá-
gási tilalmat rendeltek el

4. Ahogy elkezdtem begyűjteni az állato-
kat, beperelt egy állatvédő egyesület

5. A katasztrófavédelem közölte, hogy nem 
építhetem meg a bárkát, amíg nem készíttetek 
egy hatástanulmányt az özönvízről

6. Ezután konfliktusba kerültem az Esély-
egyenlőségi Hivatallal az ügyben, hogy meny-
nyi hátrányos helyzetű kisebbségi etnikumot 
viszek  magammal. Ennek az lett a vége, hogy 
lefoglalták a félkész bárkát

7. Amikor el akartam hagyni az országot, 
közölték velem, hogy adótartozásom van, így 
nem mehetek sehová. 

Most úgy ítélem meg, hogy körülbelül még 
100 év kell a bárka elkészítéséhez

Ekkor elállt az eső, és kisütött a nap.
– Úgy döntöttél, hogy mégsem pusztítod el 

a Földet? – kérdezte Noé bizakodva. ¶ – Nincs 
rá szükség. – mondta az Úr – Megoldjátok 
magatok.

Kovács dicsekszik:
– Egy rongyos nadrágban érkeztem 

Amerikába, és most tízmillióm van!
–És mondd, öregem, mit a fenét kez-

desz tízmillió rongyos nadrággal?

Nikotin 

– Betartotta a tanácsot, és csak tíz szál 
cigarettát szív naponta? 

–Igen doktor úr. – Akkor nem értem, 
miért nem javul az állapota. 

– Talán azért, mert azelőtt sosem dohá-
nyoztam. 

Kesztys kézzel 

A beteg a műtőasztalon fekszik, előké-
szítve a műtétre. Felnéz, és megkérdezi az 
orvostól:  

– Doktor  úr, minek az a gumikesztyű? 
–Tudja, hogy ne maradjon ujjlenyomat. 

Pszichiáternél 

– Volt elmebeteg a családjában? 
– Igen, a húgom. – Miben nyilvánult 

meg? 
– Kikosarazta a milliárdos kérőt, aztán 

hozzáment egy tanárhoz.

Alkohol

 A műtőben operációhoz készülődnek. 
A sebész megszólal:

–Nővér, kérek egy kis alkoholt. Erre a 
beteg ijedten felül a műtőasztalon:

– Nem tudna várni a műtét utánig, dok-
tor úr?

Ügyvéd viccek 

Az ügyvéd a kórházban halálos bete-
gen tempósan lapozza a Bibliát. 

– Maga meg mit csinál?– kérdezi az or-
vosa. 

–Joghézagot keresek... 

*

Két barátnő beszélget: 
– Igaz, hogy válni készülsz, Edit? 
– Igaz. 
– Ha így van, ajánlhatok neked egy kitű-

nő ügyvédet.
– Köszönöm, felesleges. Már találtam 

egy jól kereső, szimpatikus mérnököt.   

*

– Hát magával mi történt? – érdeklődik 
Szabó a szomszédjától, aki mankóval bal-
lag ki a lakásból.

– Közlekedési baleset ért.
– És mankó nélkül egyáltalán nem tud 

járni?
–A fene tudja! Az orvos szerint tudok, az 

ügyvédem szerint viszont nem tudok...

Egy nemrég megözvegyült asszonytól 
kérdezi a szomszédja:

–Találtál-e már egy jó ügyvédet, aki az 
örökséged ügyében intézkedik?

– Jaj, ne is említsd az ügyvédeket! 
Annyi bajom van az örökséggel! Néha 
már azt kívánom, bárcsak ne halt volna 
meg a férjem.

*

– Kisasszony, ki mondta magának, 
hogy azért, mert a vállalati bulin meg-
csókoltam, már elhanyagolhatja a mun-
káját? – kérdi a főnök a titkárnőtől.

– Az ügyvédem.

*

A kisváros polgármesterét telefon-
csörgés ébreszti fel az éjszaka közepén. 
Az egyik ügyvéd keresi.

–Polgármester úr, sürgősen beszél-
nem kell önnel!

– Mi az, ami nem várhat reggelig?
–A főbíró ma este meghalt, és én sze-

retnék a helyére kerülni.
–Nos, nekem mindegy, ha a temetke-

zési vállalkozó nem ellenzi...

*

Egy férfi közlekedési balesetet okoz. 
Ezután ügyvédhez fordul segítségért.

– Ha jól értem – mondja az ügyvéd –, 
azt kéne bebizonyítanunk, hogy a ke-
rékpáros, akit elgázolt, 130 km/h sebes-
séggel száguldott át a kereszteződésen, 
és a macska, ami ekkor szaladt át az úton, 
akkora volt, hogy akadályozta a látást?

*

Vállalkozó üti a falat a börtönben:
–Az ügyvédemmel akarok beszélni!
–Semmi gond, de a másik falon ko-

pogjon, mert az ügyvéd úr abban a cel-
lában ül.
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A Bodor Péter Színkör 
Magyarfenesen

A Bodor Péter Színkör középiskolás 
csoportja 2018. szeptember  14-16. 

között részt vett a Magyarfenesen megren-
dezett III. Erdélyi Amatőr Színjátszó Feszti-
válon. 14-én délután mutatták be Dragomán 
György A fehér király  regénye alapján készült 
Djata című előadásukat. A darab dramaturg-
ja és rendezője Móczár Bence, a Kaposvári 
Színművészeti Egyetem hallgatója. Szerinte: 
„Ez nem egy kísérlet egy regény adaptálására. 
Ez nem egy dráma. Ez egy szövegkönyv.(…) 
A montázs révén létrehozott összefüggésben 
a képek különféle értelmet nyertek.” A darab 
szól:„Mindenkinek, akinek így vagy úgy,de 
hiányzik a apukája”.

Épül a református óvoda

I smét elkezdődtek az erdőszentgyörgyi 
Református Óvoda és Bölcsőde építé-

si munkálatai. Az Erdélyi Református Egy-
házkerület által finanszírozott tanintézmény 
alapkőletétele közel egy éve megtörtént, azon-
ban adminisztrációs hiba miatt a tényleges 
munkálatok eddig várattak magukra. Csibi 
Attila Zoltán, Erdőszentgyörgy polgármes-
tere elmondta: Nagyon bízom benne, hogy a 
következő tanévtől, azaz 2019 szeptemberétől 
ide járhatnak már Erdőszentgyörgy legki-
sebbjei, gyerekzsivaj lepi majd be az új óvoda 
és bölcsőde épületét.

Készül a Bodor Péter emlékszoba

A Bodor Péter Művelődési Egyesület 
névadója emlékezetét ez év áprili-

sában emléktábla állításával örökítette meg. 
Már akkor megfogalmazódott az igény, hogy 
városunk szülöttének emlékszobát kellene 
berendezni. Az anyag összeállítása elkezdő-
dött már az év elején. Ebben oroszlánrészt 
vállat Buksa Éva Mária nyugalmazott tanár-
író. Február folyamán az egyesület a sepsi-
szentgyörgyi Maketo céggel szerződést kötve 
megrendelte Bodor Péter zenélőkútjának ma-
kettjét. A makett szeptemberben el is készült. 

Az ezermester életét és munkásságát bemu-
tató tablók is készen állnak. Most már csak a 
megfelelő helyiség megtalálása és az anyag el-
helyezése van hátra. Reményeink szerint ok-
tóber végére már minden elkészül, és felavat-
hatják az emlékszobát, amely őrizni hivatott 
az Erdőszentgyörgyön született székely ezer-
mester emlékét, de ugyanakkor gazdagítja 
városunk turisztikai vonzerejét is. Az anyagi-
akat az egyesület a lakosság 2%-os adófelaján-
lásából illetve magánszemélyek adományából 
teremtette meg.

Erdszentgyörgy 
küldöttsége az újvidéki 

Zomboron

A Zombori Polgári Kaszinó már régóta jó 
kapcsolatot ápol Baja városával. Nemrégi-
ben Erdőszentgyörgy is kapcsolatba lépett 
Zomborral. 2018. szeptember 17-én 16. 
alkalommal  rendeztek halászléfőző ver-
senyt Zomborban, amelyen részt vettek 
az  erdőszentgyörgyieket is, mégpedig  a 
6.Württemberg huszárok hagyományőrző 
csapata. A gaszrtonómia mellett szerepet 
kapott a hagyományőrzés és a testvérvárosi 
kapcsolatok ápolása is. Csibi Attila Zoltán 
azért tartotta fontosnak ezt a kapcsolatot, 
mert így a két település fiatalságának alkal-
ma van megismerni egymás kultúráját.

Diákjaink Baján

A Határtalanul program keretében az 
erdőszentgyörgyi diákok Baja iskolásaival 
töltnek egy hetet, 2018. október 6–11. kö-
zött. A testvérváros diákjaival ismerkedve 
változtos kulturális és sport tevékenysége-
ken vesznek részt, miközben ismerkednek 
Baja város és környékének nevezetessége-
ivel.  

A bujdosó fejedelem cím 
eladás városunkban

Az  Új Nemzeti Kamara Színház A buj-
dosó fejedelem című előadását októ-
ber 2-án, 19 órától tekinthette meg az 
erdőszentgyörgyi közönség. A darab 
Mi kes Kelemen Törökországi leveleinek 
segítségével nyomon követte II. Rákóczi 
Ferenc fejedelem életművét. II. Rákóczi 
Ferenc a kuruc szabadságharc vezetője, 
aki a  bukás után sem fogadta el a csá-
szár által felajánlott behódolást, inkább 
vállalta az örökös száműzetést. A darab 
főszereplője Mikes Kelemen, aki a szín-
padon megidézi Zrínyi Ilonát, a bécsi ud-
vart, a Napkirály, XIV. Lajos környezetét, 
vagy éppen Drinápolyt, a török szultán 
palotáját.

A Pufi Színház pantomim 
eladása

2018. október 
8-án 11 órától 
Bajkó-Barabás 
Réka színmű-
vész a Pufi és 
pöttömségei 
című pantomim 
előadását lát-
hatták az óvo-
dások és a kisiskolások. Az előadás színhe-
lye az iskola könyvtára volt.


