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Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánunk!

Sandro Botticelli: Királyok imádása (1475)

 h Pilinszky János:

A fényességes 
angyal is

Emlékezés egy világháborús karácsonyra 

Az égbolt elsötétedett. 
S akár a végitélet 
zord fellege tört volna ránk, 
a föld is oly sötét lett. 

Gyermekszívünk is oly nehéz! 
A házak és a kertek, 
az egész törékeny világ, 
éreztük, velünk reszket. 

Aztán a roppant csöndön át 
puhán és észrevétlen, 
a hangtalan meginduló 
és puha hóesésben, 

akár a fényes pelyhek is 
vigyázva földet értek, 
a fényességes angyal is, 
ő is a földre lépett. 

Adventi levél
 h Szász István Tas

A z ismét csak villámgyorsan elillant 
esztendő meghozta első nagy álmom 

beteljesülését, és ebben az évben elkészültem 
a szüleimtől átvett szolgálatot talán kiteljesí-
tő nagy Hitel kötettel. (…) E pótolhatatlanul 
nagy nemzedék üzenetei most korszerűbbek, 
mint 80 éveknek előtte. (…) Úgy hiszem, 
nem tévedek abban, hogy nagy szükségében 
vagyunk az erőt adó és tisztán látni segítő 
üzeneteknek. Olyanok ezek, mintha égi lek-
torok kezén át értek volna a mába. Nemzet-
tudatunktól végletesen megfosztva, történel-
münk talán legármányosabb veszedelme előtt 
állunk. (…) A kolozsvári Hitel munkatársai 
akkor, a múlt század harmincas éveinek kö-
zepén, még nem sejthették a hogyant, de Eu-
rópa öngyilkosságnak tagadhatatlan első jeleit 
ezek a nagyjaink éppen úgy, mint az anyaor-
szágban Németh László, észrevették és leírták.

Már a lap 1935. januári első számában 
Makkai Sándor református püspök ezeket 
írja:  „Az Európában halálraítélt magyar nem-
zet csakis akkor fellebbezheti meg és nyerhe-
ti meg pörét a jövendő ítélőszéke előtt, ha ő 
maga hű marad azokhoz az evangéliumi igaz-

ságokhoz, amelyekhez Európa hűtlen lett, és ő 
maga képviseli azokat mind a saját belső életé-
nek vezetésében, mind mindazokkal szemben 
kifele, akik létjogát kétségbe vonták, támadják 
és megsemmisítéssel fenyegetik. (…)

Ismét csak arra kell ráébrednünk, hogy 
már megszenvedett tapasztalatainkat hasz-
nálni kell. (…) A történelmi sors hatalmas 
tapasztalattal sújtott s egyben ajándékozott 
meg minket. Trianon annak a neve. S bár örök 
átkától nem menekülhetünk, hiszen napon-
ta beleütközünk következményeibe, mégis 
egyetlen lehetőségünk, hogy azt tanulsággá 
szűrve, a csakazértis megmaradás szolgálatá-
ba állítsuk. Mert már ezzel is megpróbáltak 
letörölni a nemzetek diverzitásának színes 
térképéről, de nem sikerült nekik. Most azon-
ban már nemcsak minket fenyeget ez a vesze-
delem, hanem az akkor magukat győztesnek 
képzelő szomszédjainkat is. Nem lehet nem 
gondolni arra, miszerint Trianon átka most 
őket azzal sújtja, hogy (…) nem mindnyájan 
veszik észre a védekezés egyetlen módját: a 
testvéri összefogást, a felesleges ködös célok 
mellőzésével. (…) A nemzettudat szükséges 
és nem mások ellen való, sőt másokért való is 
lehet. (…) Ahhoz, hogy keresztény európai, 

magyar gyökereinkhez ismét képesek legyünk 
visszanyúlni, nemzettudatra van szükségünk. 
Ha adventi könyörgéseinkben valami fontos, 
akkor az isteni kegyelem megköszönése után 
ez legyen az egyik leghőbb kérésünk: Uram 
add vissza egykor volt nemzettudatunkat! Azt 
a tisztát, annak a magyarságnak a nemzettu-
datát, amelyik államot alkotva nem igaz, hogy 
a nemzetek börtöne volt, hanem sokkal in-
kább azok bölcsője. (…)

Várakozunk, s mint annyiszor írtam, 
kétszeresen. Égi üdvöt magunknak és földi 
túlélést a nemzetnek. És e kettő esetünkben 
nem ellentétes egymással. (…) Az 1988-ban 
búvópatakként feltűnő budapesti Hitel alapí-
tó főszerkesztője, Csoóri Sándor – az elődök 
látomásait megerősítve –  a lap húszéves évfor-
dulóján hasonló tapasztalatáról ír: „Az 1956-
os magyar forradalom, a Prágai Tavasz és a 
lengyelek szolidaritási mozgalma után szinte 
bizonyos voltam abban, hogy az elerőtlenedő 
nyugat-európai kultúrát a közép-európai kis 
népek konoksága és szenvedésterhe fogja 
majd megújítani. Eddig ez sajnos nem sike-
rült. Mondjuk Zrínyi Miklóssal együtt, hogy a 
»küzdelemhez nem kell remény«?” 

(Folytatás a 2. oldalon)
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 h Cseh Katalin 

Angyalváró

Angyalok suhannak, jönnek, mennek,
hogyha elfáradtak, megpihennek.
Tollászkodnak a téli égen,
áttetsző, kékellő reményben...
Megigazítják borzas szárnyuk,
mi meg idelent várjuk, várjuk,
hogy szálljanak alá a karácsonyfával,
majd röpüljenek tovább mindig egy házzal.
Koccantsák meg az ablakot,
lessenek be, hogy ki lakik ott.
Lessenek be a sötét szívkamrákba:
polcain a papírcsipke mind egérrágta,
cseréljék újra, színesre, másra,
frissen lebbenjenek ajtónyitásra...

 h Czegő Zoltán

H árom oldalról is hegyektől védett a 
falu. Itt semmi sem lehet omlatag, 

hiszen a tetőkről nézvést egyetlen kemény 
ökölnek tűnik, mely véd embert, állatot. Tán 
még az eget is védi, s elhajtja a gyanús felle-
geket.

Professzor úr, holnap leszek először tanár, 
és éppen itt. Tudom fejből azt a szeminári-
umi dolgozatomat, ötödévről… – Nem elég 
megélni a létet, föl-, meg- bemutatni is kell 
azt… Írásbeli fölmutatást kérek önöktől a vi-
lágról… Nem kötelező megírni…

Tegyük fel, hogy van ún. másvilág. Ha 
van, ahhoz nekünk itt semmi közünk. Ha át-
költözünk, és ha nem, mind független itteni 
létünktől. Nekünk itt kell megteremtenünk 
a más és más, igazi világot. A többi néma 
csöndesség, a madarak és az utánunk jövők 
gondja. Próbatanításaim voltak az egyete-
men, ötödéven. Itt, Gyepesen megint más, 
mint Revesen, minden gyermek más és más. 
Nézem az osztályomat, V. B. Húsz gyermek, 
mókusok, riadtak. Ők elsősök a tagozaton, én 
is „elsős”. – Tanár elvtársnak tisztelettel jelen-
tem, osztályunk… – Ő a hetes. Máris felelős. 
Aranyos kislány. Húsz ismeretlen és más-más 
világocska.

Hoppá! Ezen a fiúcskán az első padban 
felnőttre való ing van! És szeptember elején 
a bakancsa is…, igen, az sem gyermekcipő. 
Istenem, istenem. Vajon milyen világocská-
ban él?

Szünetekben köztük vagyok. Hallgató-
zom? Inkább figyelek. A kicsik dörgölőznek, 

simulnak, mint a kis macskák. A líceumisták 
nem szaladgálnak, ők beszélgetnek. Profesz-
szor nagyuram, mennyi mindent kifelejtet-
tünk a filozófiánkból! A dolgozatomból is. Ki 
a megmondhatója, mi kellett volna eleddig, 
és mi nem kellett volna! Mert hát „más világ” 
ám ez, és mást is akarunk.

Hallom az egyik kislányt, hallhatóan súg-
ja: nézd meg, a Venci lábán kétféle zokni. 
Magamhoz intem. – Ezt nehogy úgy mond-
játok, hogy ő meghallja. Jó? – És látom egy 
pillanatig, hogy fél a kis copfos. Megijedt? Én 
mosolyogva mondottam neki. Családlátoga-
tásra mentem szombat délután a szótlan, sze-
líd, egy évvel a többinél idősebb Venciékhez. 
Rendes kerítés a kékre festett régi, jókora ház 
körül, az udvar kissé gyepes, a ház és a csűr 
között nagy farakás, három is. Tüzelő télire. 
Kijön az ember, a gyerek apja. Harmincötnél 
nincs több, de ötvennek látszik. Törődött, 
borotválatlan az arca. Kezet nyújt, kérdi, mi 
járatban a tanító úr, odabenn leültet a nagy 
konyhában. Rideg minden, de ételillat van. 
Az ablakokban nincsenek virágok. A kályha 
is és minden mutatja, nincs asszony a háznál. 
Nem tudtam.

– Elment. Meghalt. Vérmérgezést kapott.
Csupa csont, erő, háromszáz kilós a bánat 

rajta. Ő neveli már két esztendeje egyedül a 
gyermeket. – Én az erdőkön dolgozom. Van 
úgy, hogy viszem, merthogy ott hálok, s ak-
kor Vencike is, ugyebár. Az anyja nevezte így, 
Isten nyugosztalja, Vencikének.

Hazafelé mintha belenéznék a szívemben 

megképzelt világukba. Az utcán köszöngetek 
erre, arra. Még nem tudom, mit s hogy. Sem-
mit nem tudok, professzor úr, Isten nyugosz-
talja önt is. Más-más a világ, és most annyira 
távol vagyok a közepétől…

Nézem a háziasszonyom naptárát, két 
nap múlva szeptember 28., Vencel napja. Át-
szaladok az egykori malomba, államosított 
malomban lakom. Pénzt veszek magamhoz, 
megyek az üzletbe. Ezt-azt, illőt és kellőt 
vásárolok. Másnap mondom Ildikónak, a 
hetesnek, hogy holnap Vencelnek névnapja 
van. – Készítettem csomagocskát, készítsetek 
ti is. Az utolsó óra után felköszöntjük Vencit, 
átadjuk… A tornatanító is örömmel mondta, 
övé az utolsó óra, és úgy lesz minden.

Az V. B tanulói másnap mintha ünneplő-
ben, egy szálig. A hetes jelentett csengő han-
gon. Mintha a Mikulásnak jelentene.

A tornaóra tíz perccel rövidebb lett. Az 
alatt az osztályban rendezkedtek a kislányok, 
kisfiúk. A katedra mögött találtunk egy jó-
kora fonott kosarat és két műanyag szatyrot, 
amikor Lajos kollégával bementünk. Ő hátul 
leült egy székre. A gyerekek mozdulatlanul 
állva. Frissen fésülködve a fiúk is.

– Kedves gyerekek, mókusok és vere-
bek. Ma Vencel napja van. Isten éltesse a mi 
Vencikénket névnapján! – Egyszerre kiáltotta 
az osztály: Isten éltessen Venci!

A katedra mögül a kislányok elkapták a 
kosarat, a szatyrokat, elébe tették, megpuszil-
ták. Világos nappal volt, de igen-igen hason-
latos a karácsonyi angyaljáráshoz

2017. december 11.

Adventi levél
(Folytatás az 1. oldalról)

V agy mégis! Hiszen karácsony éjsza-
káján ismét reánk köszönt a remény 

csodája. Csak rajtunk múlik, hogy üdvös-
ségünket előre elnyerjük, de vajon nemzeti 
sorsunk lehet-e közömbös a keresztény em-
ber számára? (…)

Végül Aradi Zsolt szerény, de határozott 
véleményét idézem: „(…) olyan magyar jö-
vőt kell megtervezni és megvalósítani, ame-
lyik megőrizve és betartva minden nem-
zetközi, sőt emberi és keresztényi normát 
is, térségünkben visszaszerzi demográfiai, 
szellemi és gazdasági fölényünket és befo-
lyásunkat. A szó jó – másoknak nem ártó 
– értelmében”. 

Ez hát a dolgunk, „és nem is kevés”! Nem 
kevés, mert amint azt az Írásban olvashat-
juk, Jézus Krisztus nem azt ígérte, hogy be-
sétálunk az üdvösségbe, hanem már a bib-
liai időkben a mát és az előttünk állót idéző 
próbatételek eljövetelét jósolta. De az Írás 
szerint azt is mondotta, hogy ezek azok a 
próbatételek, amelyek lehetőséget adnak a 
tanúságtételre. Ugyanis, amit most magunk-
nak jósolhatunk, az olyan időkről szól, ame-
lyek bőséggel adnak majd alkalmat nekünk 
egyénileg és közösségként is ilyen tanúságté-
telekre. Mert földi életünk – mai szóval élve – 
teszt is. Áldott adventet és boldog karácsonyt 
kívánok!

Vencel-nap
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A karácsonyfa
 hDragomán György

A blokkfelelős fia azt mondja, hogy a karácsonyfát nekik nem 
az angyal hozza, hanem az apjával szokták lopni, és nem 

olyan kicsit lopnak, mint amilyet nekünk az angyal szokott hozni, 
hanem sokkal nagyobbat, olyant, amelyik felér egészen a plafonig. 
Erre én nem mondok semmit, mert a karácsonyfánk, amit a tavaly 
az angyal hozott az tényleg nem ért fel egészen a plafonig, először 
azt hittem, hogy felér, de amikor átjött hozzánk blokkfelelős fia a 
fúvócsövével, akkor mondta, hogy nem ér fel, csak úgy látszik, 
hogy felér, de ha elmegyünk egész a szoba sarkáig, és felmá-
szunk a komód tetejére , és lábujjhegyre állunk, akkor mind-
járt látjuk, hogy nem ér fel egész a plafonig a fa, két vagy 
három ujjnyi hely is van az aranycsillag és a plafon között, 
a blokkfelelős fia még a fúvócsövével is átlőtt a csillag fö-
lött, igaz elsőre nem sikerült, csak harmadikra, de az ő 
fenyőfájuk tényleg nagyobb volt, bevitt hozzájuk, hogy 
megmutassa, a fenyőfájuk hegye egész be volt hajlítva, 
mert csak úgy fért be nekik a nagyszobába. Megmon-
dom a blokkfelelős fiának, hogy idén akkor is a mi 
fánk lesz a nagyobb, tudom, mert megírtam az an-
gyalnak, hogy nagyobbat hozzon, lerajzoltam bele 
a plafont is, és a karácsonyfát is, és a karácsonyfa 
hegyén a csillagot is, és azt is, hogy a karácsonyfa 
felér egészen a plafonig, és amikor a levél kész 
volt, tekertem belőle egy fúvócsőgolyót, és 
fellőttem a blokk tetejére, mert az már 
nagyon közel van az éghez, és nem 
is mehet oda senki fel, csak nyáron 
a szurkozó munkások, télen meg 
az angyalok, úgyhogy biztos, hogy 
meg fogja kapni.

Már nem sok van hátra a ka-
rácsonyig, nagyon várom az an-
gyalt. A karácsonyfát nekünk 
egy külön angyal fogja hoz-
ni, nem az, amelyik az aján-
dékokat, hanem egy másik, 
ennek a nevét is tudom, úgy 
hívják, hogy Szászmisi. Hal-
lom, amikor anyáék éjszaka 
emelgetik, és azt mondják, hogy 
remélik, idén is olyan szép fát hoz, 
mint tavaly, csak idén szegénynek sokkal nehezebb dolga lesz, mert 
ezek betiltották az autóközlekedést, és be akarják tiltani a karácsonyt 
is, alig fogja tudni elhozni a fát, és akkor majdnem kimegyek, hogy 
elmondjam nekik, hogy ne aggódjanak, mert én már mindent el-
intéztem, pontosan megírtam az angyalnak, hogy mekkora fát kell 
hozni, és az autóközlekedés miatt se kell aggódni, mert az angyalok, 
azok nem autóval járnak, hanem repülnek, de tudom, hogyha kime-
gyek, akkor megszidnak, hogy mért nem alszom, és mért hallgató-
zom, úgyhogy inkább nem megyek ki.

Másnap reggel aztán, amikor bemegyek a nagyszobába, látom, 
hogy nekem lett igazam, mert kint, a félig beüvegezett erkélyen, a 
fehér szekrény és az üveg közé be van dugva egy összekötözött fe-
nyőfa, és akkor gyorsan odamegyek az erkélyajtóhoz, és felállok a 
fotel karfájára, hogy jobban lássam, és akkor azt veszem észre, hogy 
nem egy fenyőfa van ott a szekrény és az üveg között, és nem is ket-
tő, hanem mindjárt négy, és akkor kiáltok anyának és apának, hogy 
jöjjenek azonnal, nézzék meg, mi történt, az angyal már egy nappal 
előre elhozta a karácsonyfát. Biztos, hogy megkapta a levelem, és 
elszégyellte magát azért, mert tavaly nem ért fel a fa egész a plafonig, 
és ezért idén kárpótlásul mindjárt négy fát is hozott nekünk, úgy-
hogy minden szobába jutni fog egy, és még az előszobába is, olyan 
lesz az apartamentünk, mint egy nagy karácsonyfaerdő, hogy akár-
melyik szobába megyünk, mindenhol fenyőszag lesz, és csillagszó-
rószag, és lehet, hogy ajándékot is négyszer annyit fog hozni az idén, 
mindegyik fa alá külön.

Apa azt mondja, hogy az angyal biztos raktárnak használja az er-

kélyünket, biztos ide hozta hozzánk a nagymamáék fáját is, és az öcsi 
bácsiék fáját is, és a keresztapáék fáját is, nagyon nagy dolog, és nagy 
titok, ne mondjam el senkinek, és az erkélyre meg aztán semmiképp 
se menjek ki, mert azt az angyal már elfoglalta magának.

Nem is mondom el senkinek, de a blokkfelelős fiának muszáj, 
hogy elmondjam, hogy cik-cik-cik, nekünk négy fánk is van, és na-

gyon nagyok is, már fent vannak az erkélyen, a szekrény mellé 
dugva, mert a mi erkélyünk olyan vagány, hogy raktárnak hasz-
nálja az angyal, és délután el fogok bújni a függöny mögé, és 
meg fogom lesni, hogy viszi majd el a többi fákat az angyal. 

Anya és Apa nincsenek otthon, csak este fognak hazajön-
ni, mert messze kell menjenek mákot szerezni és diót szerez-
ni és gesztenyét szerezni, hogy meglegyen minden szépen 
a karácsonyi vacsorához, tudják, hogy jó leszek, mert ha 
rosszalkodnék, azt meglátná az angyal, és akkor nem kap-

nék semmit, csak vöröshagymát.
Nem rosszalkodok, ott ülök a földön az erkélyaj-

tónál, a kalorifer mellett, a kalorifer hideg, mert dél-
utánonként nincsen fűtés, de én nem fázom, mert 
pokrócba csavartam magam, egész bebújtam a pok-

rócok alá, csak a periszkópomat dugom ki, négy 
vécépapír-gurigából és két borotválkozótükörből 
csináltam, pont felér az ablakig, pont látom rajta 

keresztül a szekrényt, és a fenyőfákat, és az er-
kély korlátját, pont meg fogom tudni lesni rajta 
keresztül az angyalt. 

Nem mozdulok, a periszkópra szorítom a 
szememet, és várok. A karácsonyfákat né-

zem, az kívánom, hogy bár jönne 
már az angyal. Egyszer csak azt ér-
zem, hogy nagyon álmos vagyok, 
de tudom, hogy ezt azért érzem, 
mert most már mindjárt jön az 

angyal, és el akar altatni, hogy 
ne lássam meg, előveszem 
a leghegyesebb fúvócsőgo-
lyómat, és megszúrom az 

ujjam, hogy felébredjek, és 
fel is ébredek, és látom, hogy 

fentről, a blokk tetejéről, leeresz-
kedik egy kötél, és aztán egy másik is, 

várom, hogy megszólaljon valami szép orgo-
nazene, de nem szólal meg semmi, hanem az egyik 

kötélen lecsúszik egy fehér ruhás alak, és aztán a másik kötélen egy 
másik, nem ilyennek képzeltem az angyalokat, azt hittem, hogy pu-
cér lábbal jönnek, fehér lepedőbe, világító glóriával, de ezek az an-
gyalok rendesen fel vannak öltözve, síruhájuk van és fehér csizmá-
juk, és fehér sapkájuk, és síszemüvegük, a nyakukra kötve fehér sálak 
lobognak, azt kívánom, hogy forduljanak meg, mert látni akarom a 
szárnyukat, de nem fordulnak meg, benyúlnak a szekrény mellé és 
kiveszik az egyik fát, megfogják és átdobják a korláton, a periszkó-
pon keresztül nem látom, de tudom, hogy a fa nem esik le, hanem 
felrepül a blokk tetejére, ahol már várják a többi angyalok, és akkor 
a második fát is megfogják, és azt is ledobják, és aztán a harmadikat 
is, már csak egy fa van az erkélyen, a legszebb és a legnagyobb, az 
lesz a mi fánk, és az angyalok azt is megfogják, és azt is kidobják 
az erkélyről. Először nagyon megijedek, hogy most mi lesz, elvitték 
a fánkat, fel akarok állni, és rá akarok kiáltani az angyalokra, hogy 
mit csinálnak, de aztán látom, hogy felmásznak a köteleken, és ki-
állnak az erkély korlátjára, és akkor a kisebbik angyal nagyon ked-
vesen integet egyet, pont felém, pont a periszkópom felé, és kitárja a 
szárnyát, pont olyan, mint egy nagy lepedő, ott lobog mögötte, és én 
akkor gyorsan lehúzom a periszkópom, és tudom, hogy az angyalok 
azért vitték el a mi fánkat is, hogy szépen feldíszítsék, és úgy hozzák 
majd vissza másnap este.  

Várok egy kicsit, aztán felállok és kinézek az erkélyre, az angyalok 
már nincsenek ott, és a karácsonyfák helyén sincsen csak egy marék 
fenyőtű, nézem és örülök, anyára és apára gondolok, és tudom, hogy 
ők is nagyon-nagyon fognak örülni.
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Rhédey Claudia halála
(Reszlet a szerző szakdolgozatából)

 hHegyi László

(Folytatás az előző lapszámból)

C laudia már a házasságkötésük után fel-
vehette a Hohenstein grófnő címet. A 

stájerországi Grazban lévő grazi parkos kasté-
lyukba költöznek, de időközönként felutaztak 
Bécsbe is. Házasságukból három gyerek szü-
letett. Első lányuk 1836. február 11-én szü-
letett, akit Sándor apai nagyanyja tiszteletére 
Henriette-nek kereszteltek. Később a herceg 
kérésére felvette anyja, Claudia nevét, vala-
mint anyai nagyanyja, Ágnes nevét is. Szü-
leinek házasságuk előtti egyezsége alapján, a 
Hohenstein grófnője címet viselte. Második 
gyerekük, Ferenc 1837. augusztus 27-én Bécs-
ben született, és több nevet is kapott: Ferenc 
Pál Károly Lajos Sándor. Később a Teck her-
cege címet viselte. Harmadik gyerekük 1838. 
november 12-én jött a világra, és Amália Jo-
zefin Henrietta Ágnes Zsuzsanna nevet kapta, 
és akárcsak nővére, a Hohenstein grófnője cí-
met viselte. Az öttagú család leginkább a grazi 
kastélyban tartózkodott. Szolgájuk egy ma-
gyar ember volt, akit Antalnak hívtak. Alkal-
manként elutaztak Württembergbe és Bécsbe 
is, de Claudia haláláig többször ellátogattak 
Erdélybe, Kolozsvárra és Erdőszentgyörgyre 
is, ahol meglátogattak özvegyen maradt édes-
anyát, Rhédey Lászlónét. 

Claudia korai halálát baleset okozta. 
Erről több szóbeszéd is keletkezett. Egyik 
változat szerint, 1841-ben erdőszentgyörgyi 
tartozkodásuk idején érkezik a hír, hogy 
lovassági hadgyakorlatot szerveznek a biro-
dalom déli részén fekvő Pettauban, amelyen 
Sándor hercegnek is részt kell vennie. A csa-
lád együtt indul útnak Erdőszentgyörgyről 
Grazba. Az utazás során egyik éjszaka a ko-
csi felborul. A gyerekek nem serültek meg, 
de Claudia egy tompa, fájdalmas ütést ka-
pott. Pillanatnyilag nem tűnt jelentősnek a 
sérülés, de aggódott szíve alatt hordott ne-
gyedik gyerekéért, akivel már előrehaladott 
állapotban volt. Mivel úgy ítélték meg, hogy 
a baleset nem veszélyezetette az utazókat, és 
a lovaskocsi sem sérült meg, úgy döntenek, 
hogy folytatják utjukat. Grazba érkeznek, de  
Claudia már akkor tervezi, hogy megláto-
gatja férjét Pettauban. Erre 1841. szeptem-
ber 23-án kerül sor lóháton, lovas kísérettel: 
nyolc óra lovaglás után érkeznek Pettauba. 
A hosszas lovaglás és valószínű az előző 
baleset miatt, Claudia elgyengül, és másnap 
ágyba kerül. Közel egy hétig nagy beteg, 
és a nyolcadik napon, október 1-én  de. 11 
órakor átadja lelkét Teremtőjének. 1841. ok-
tóber 2-án küldi a stájerországi gubernium 
az erdélyi királyi főkormányszékhez a 
haláesetről szóló értesítést, és közli, hogy 
a grófné végrendelete szerint, a holttestet 
Erdőszentgyörgyre szállítják, és a reformá-
tus templomban lévő ősi családi kriptában 
helyezik örök nyugalomra.  Az éretsítésben 
feltüntették a holttest szállításának körül-
ményei is, mi szerint –az egészségügyi elő-

írásoknak megfelelően – Claudia holttestét 
dupla koporsóba zárták. Az értesítést fel-
olvasták a főkormányszék ülésén, amelyet  
aztán azonnal feloszlattak. A hír nagyon 
gyorsan elterjedt Kolozsváron is. Néhány 
nap múlva  a gyászjelentéseket tartalmazó 
csomag  megérkezik a család ügyvédéjéhez, 
Kozma Lászlóhoz is. A halál körülményeiről 
azonban egyik iratban sincs pontosítás.

Claudia életének utolsó óráiban emlé-
keztette férjét egykor tett fogadalamára, és 
megígértette vele, hogy testét szeretett szü-
lőföldjén, az  említett családi kriptában he-
lyezzék örök nyugalomra, ahol édesapja és 
két testvére nyugszik. Valószínű, hogy kór-
tani vizsgálatot is végezhettek a holttesten, 
amiről nem találtam feljegyzést, de minden 
bizonnyal – a szállítás körülményei miatt  – 
belsőszerveit el kellett távolítani. A bánatos 
férj, arra hivatkozva, hogy néhai szerelme 
örökre neki adta, szívét kivétette, és egy 
üveg szeszben mindig asztalán tartotta. Ké-
sőbb hátrahagyta: halálakor tegyék kopor-
sójába, és vele együtt temessék el.

A virrasztás, a búcsúztatás és a szállí-
tás előkészítése négy napot vett igénybe 
Pettauban, ahonnan október 4-én indult 
a gyászmenet Erdélybe. Az élen a kopor-
sót szállító hintó állt, amelynek gróf Török  
volt a kocsisa. Hogy hány nap alatt tették 
meg az utat, pontosan nem tudni, de meg-
közelítőleg két hétbe telhetett, ugyanis az 
erdőszentgyörgyi refomátus egyház anya-
könyvébe 1841. október 21-én jegyzik be 
halálát. Ez – feltevésünk szerint – a temetés 
napja lehetett. Ebben a következő olvasha-
tó: „Királyi Herceg Württemberg Sándor Ő 
nagyságának hitvese, Hohenstein Grófnő, 
született Gróf Rhédei Claudia Úr asszony 
Ő nagysága. 29 éves korában, gyerekveté-
lésben halt meg”. (Itt jegyzem meg, hogy 

Bözödi György 38 napról beszél, ennyi kel-
lett Pettauból Erdőszentgyörgyig, amit nem 
tartok valószínűnek.) 

Sajnos  semmi feljegyzést nem találtam 
a temetés körülményeiről, így nem tudni, 
hogy virrasztották-e, vagy a halottas kocsi-
ból megérkezésekor már temették is.  Az 
Erdőszentgyörgyre érkezett halottas kocsi-
ban fekvő márványkoporsó oldalára a kö-
vetkező feliratot íratta gyászoló férje: „Az 
asszonynak, ki nekem mindig örömöt, bol-
dogságot adott, szomorúságot, könnyeket 
csak egyszer, mikor egyedül hagyott.”

Az erdőszentgyörgyiek, de mások szá-
mára is homály fedte szeretett grófnéjuk ha-
lálának körülményeit. Sok legenda született, 
amelyek nagy része mai napig fennmaradt a 
helybéliek tudatában. Haláláról az a hír ter-
jedt el, hogy Claudia már a kocsibalesetben 
meghalt. Mások szerint, a lovas hadgyakor-
laton lova megbokrosodott, Claudia leesett, 
földön heverve az arra vágtató huszárok lo-
vai agyontaposták, és belehalt sérüléseibe. 
Lehetne tovább sorolni, mert  a fanáziának 
ez esetben nincs határa.

Kozma Lászlót, a Rhédey család kolozs-
vári ügyvédjét nagyon zavarta a sok kitalált 
mende-monda, szóbeszéd, és 1849–1850-ben 
vállalkozott  a nagyasszony halálanak pontos 
feltárására. Ez Claudia halála után 8 évvel 
volt. Elhatározta, hogy ez ügyben elutazik 
Stájerországba, a haláleset helyszínére. Kö-
telességének érezte mind a családdal, mind 
a herceggel szemben, akinek annyi mindent 
köszönhetett. Tőle kapunk részleteket a nagy-
asszony halálának körülményeiről. Amit meg 
kell említenünk: rátalál a királyi főkormányi 
közigazgatás levéltárban lévő, október 2-án 
elküldött stájerországi halotti távirat eredeti-
jére, melynek szövegét lemásolja. Annak ide-
jén neki kellett értesítenie Claudia édesanyját 

A család grazi kastélya. Vasárnapi Újság, 1893
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lánya haláláról, valamint az alvinci rokont, 
Horváth Mihálynét is. A halál okát azonban 
nem tudta pontosan megírni. 

1849-ben Pettauban és Marburgban is 
érdeklődött az ügyről, és mindkét helyen 
emlékeztek az esetre, a nagy felhajtásra. 
Emlékeztek, hogy egy hölgy leesett a lóról, 
emlékeztek megbetegedésre, és a nyolc nap 
után bekövetkezett halálára, de a lovak által 
történő agyontaposásról senki sem tudott. 
Kozma nem tartja valószínűnek, hogy egy 
több mint húszezres tömeg előtt el lehetett 
volna titkolni egy ilyen égbekiáltó esetet. A 
halál körülményeit Grazban is tudakolta. Itt 
beszámoltak ugyan az utazás során történt 
balesetről, de ez még mindig kevés volt ah-
hoz, hogy a valós tényeket nyilvánosságra 
hozza. Claudia halálának okát – még ha sej-
tette is – végül ő sem mondja ki. 

Összegezve a fentieket: Claudia halálának 
okát 177 év után sem könnyű meghatározni. 
Tudunk bizonyos tényeket, és vannak bizo-
nyítékok, amelyek segítségével levonhatjuk 
a következtetést. Amiben biztosak lehetünk: 
Claudia negyedik gyerekével volt várandós. 
Valószínűnek tartom a lovas kocsis balese-
tet is, hiszen erről Grazban is tudtak, mint 
ahogy az is lehetséges, hogy Pettau felé lo-
vagolva, leeshetett a lóról. A lovas hadgya-

korlaton való baleset, és a lovak által történő 
agyontiprás viszont nem valószínű, mert ezt 
nem lehetett volna eltitkolni. A várandós 
állapotában szenvedett ütése –  ha nem is 
volt végzetes –, de a Grazból Pettauba tartó 
nyolcórás lovaglás súlyosbította. Ezek mind 
kiválthatták az egyhetes gyengélkedést és 
a koraszülést, amelyet Claudia legyengült 
állapota nem bírt ki. Bizonyíték erre az 
erdőszentgyörgyi református egyház anya-
könyvében talált bejegyzés, amely szerint 
a hálál oka gyermekvetélés. Ezt támasztja 
alá Benkő Károly is, aki közzé teszi Rhédey 
Claudia családja által megírt német nyel-
vű halotti jelentését. „Alexander Paul Lud-
wig Konstantin württembergi herceg, K-K 
general major a saját és kiskorú gyermekei 
(Henriette, Franz, Amalie) nevében tudatja a 
nagyon elszomorító hírt, hogy az ő szeretett 
felesége Klaudine Susanne Hohenstein gróf-
né, született Rhédey grófné, aki 1841. októ-
ber 1-én Pattauban, 29. életévében, egy korai 
szülés folytán bekövetkezett betegsége után a 
délelőtti 11. órában az Úrhoz tért. A holttest 
4-én, 9 óra körül kerül elszállításra Pettauból 
és Erdélyben a Szent-Györgyi kriptában lesz 
eltemetve.” A haláleset alkalmával kiállított 
dokumentumok hitelességét az is bizonyítja, 
hogy utólag azonosították a holttest elszállí-

tására előírt kettős koporsót. Claudia holt-
testét egy duplán zárt, belül érc, kívül már-
vány koporsóba zárták. Az érckoporsót, a 
holttest temetkezési helyszínre érkezésekor, 
egy ablakszerű réssel látták el. Claudia halála 
után 94 évvel, 1935-ben renoválták a családi 
kripta fölött örködő református templomot. 
Ekkor felnyitották a sírhelyet, és  az abla-
kocskán keresztül azonosították  a holttestet.  
Ez annak a nyakéknek a segítségével történt, 
amelyet konfirmálása alkalmával kapott ke-
resztszüleitől, és mindig viselt. A ma is élő 
idősebb emberek, az akkori szemtanúk, még 
emlékeznek az esetre. 

Rhédey Claudia  temetéséről keveset tu-
dunk, legalábbis nem találtam feljegyzése-
ket erről. Sándor herceg a temetést követően 
visszamenet Grazba. Kolozsvárig  vele uta-
zik Claudia özvegy édesanyja, gróf Rhédey 
Lászlóné. Egy napot töltenek Kolozsváron, 
ahol találkoznak Kozma László ügyvéddel, 
a család pénzügyi bizalmasával, hogy meg-
beszéljék Claudia gyerekeinek örökösödési 
ügyét. 

A három kisgyerekkel özvegyen maradt 
Sándor herceg – felesége iránti tiszteletből – 
sohasem nősült újra.

(Folytatjuk) 

Kányádi Sándor  
az anyanyelvről*

– Nekünk egyetlen hazánk van: ez a 
magyar nyelv. Mi ebbe a nyelvbe csoma-
golva jöttünk több évezreden át, és érkez-
tünk meg ide. Elkezdtük fölvenni a hitet, 
hogy beilleszkedjünk ide, Európába. De 
úgy, hogy már-már a nyelvünk is ráment. 
És akkor egy vagy több szerzetes – például 
Pannonhalmán – körmére égő gyertyával 
(innen ez a szép kifejezésünk) nekiállt le-
fordítani egy temetkezési beszédet, mert 
különösen temetkezés alkalmával sajdult 
bele ezekbe a fiatal papokba, barátokba az, 
hogy az Úristennek se lehet tetsző, hogy 
olyan nyelven ajánljuk a magyar halott lel-
két az Egek Urának, amit a végtisztesség-
tevők nem értenek. Ezért fordították le ezt 
a beszédet. És ebből következik a nemzet 
célja. Mondhatjuk: a nemzet célja, hogy 
megmaradjunk. De mi végre maradjunk 
meg? Hogy átörökítsük. Mit örökítsünk át? 
A magyar Isten kiválasztott népe. A ma-
gyar nyelv Isten kiválasztott nyelve a ma-
gyarok számára. Az Írások szerint a zsidó 
nép Isten választott népe. Így van: a zsidó 
nép Isten kiválasztott népe, a zsidó nyelv 
Isten kiválasztott nyelve a zsidó nép szá-
mára. A román Isten kiválasztott népe és 
nyelve… és fölsorolhatnánk minden népet 
és nyelvet. Mi tehát egy nemzetnek a cél-
ja? Hogy az Isten által csak számára kivá-
lasztott nyelvet az emberiség, az emberi lét 
legvégső határáig továbbvigye, gazdagítsa, 
gyarapítsa, éljen vele és benne, mindannyi-
unk örömére és Isten nagyobb dicsőségére. 
Addig vagyunk magyarok, amíg magyarul 

beszélünk, magyarul gondolkodunk, ma-
gyarul tanulunk.

– Apáczai című prózaversének végén 
olvassuk: „egyetlen batyunk botunk fegyve-
rünk az anyanyelv”. 

– Batyu, melyet őseink hoztak maguk-
kal, s mi visszük tovább. A bot, amire tá-
maszkodhatunk, és amivel védekezni is le-
het. És a fegyverrel is védekezünk. Ez mind 
az anyanyelv. És olyan csodálatos, hogy a 
Halotti beszédet, amely lassan ezeréves 
lesz, még mindig értjük. És itt van most a 
hódítás legnagyobb lehetősége: a televízió, 
a rádió. A hazát a magasban meg lehetne 
teremteni. Szó szerint: a magasból lehetne 
sugározni. Hiszen elérhető az egész világ 
az internet segítségével – Argentína, Brazí-
lia, Észak-Amerika, Ausztrália. De ráférne 
a nyelvújítás a nyelvre ma is. Óriási dolog 
volt a 18–19. század fordulóján a nyelvújí-
tás. Ilyen nyelvi beavatkozás nem volt Eu-
rópában, mint a miénk. És az ősi szavakból 
újítottunk. Például az ipar szó: mindenki 
más azt mondja, hogy industria. De itt van 
egy ember, aki iparkodik. Ebből az igéből 
lett az ipar szavunk. A tudásból a tudo-
mány. Most is kellene. Mondtam, hogy ne 
szörfözzenek a neten, hanem a pók mintá-
jára póklásszunk a hálón. Ne bóklásszunk, 
hanem póklásszunk. Próbálkoztam, de el-
akadt.

*(Részlet Borsodi Henrietta a Magyar Kurírban  2017. 
január 21, a magyar kultúra napja alkalmával készí-
tett interjújából)

 hN. Horváth Péter

Költő!
( József Attilára emlékezve)

Motyogtál görbén a démonok előtt,
s árnyadból vetettél föléjük tetőt.
Istennek tisztelted a megtehetőt,
azt hitted mindent szabad.
Úgy láttad, nem jut, csak mi másnak szokott,
véred, jóval többre támasztott jogot.
Amíg te égtél, az ágyad vacogott,
tépted, mint az éji vad.
Hagyták, hogy kutyamód tegyed a szépet,
kezükből nyaljad fel a koldus- étket.
A falka kilökött, s a magány sértett,
mire számíthattál még?
Csupán a szavaknak szülhettél rendet.
Arcodon folyton sírás feszengett.
- Bezárta ölét, s a sínekre ejtett;
s máig sincs rá mentség.



6

2018. november–december Irodalom

Dr. Málnási Ferenc kolozsvári 
irodalomtanár verselemzésé-
nek időszerűségét a száz éve 
befejeződött világháború adja. 
A költemény szerzője, Gyó-
ni Géza, (1884–1917) családi 
nevén Áchim, a pestmegyei 
Gyón szülötte, lelkész család 
gyermeke. Költőként szülő-
faluja nevét vette fel. A gyáli 
községházán gyakornok, majd 
Alsódabason, a szolgabíróság-
nál dolgozott. Ady követője 
volt, bár korántsem olyan te-
hetséges, mint példaképe. Az 
első világháború jeles katona-
költője, de hamarosan rádöb-
ben a háború rettenetes való-
ságára. Ezt örökíti meg talán 
egyik legmaradandóbb költe-
ménye a Csak egy éjszakára 
című.  Przemyśl ostromakor, 
1915-ben orosz fogságba ke-
rült, s a krasznojarszki fogoly-
táborban halt meg 1917-ben. 

 hAdy Endre 

Legoktalanab 
szerelem

Mikor most szinte minden nemzet temet,
Sirathassam meg mégis csudálatos,
Dacos, kicsi, árva én nemzetemet.

Békétlen, bűnös, büszke, bánatos:
Jaj, mióta csak sorsát éli szegény,
Az öregebbik Sors mindig rátapos.

Mindig kicsi volt, hős, bús, ám megmaradt,
Elválasztott és kiválasztott derék,
Igaz s mártír hazug századok alatt.

Poétát,: - nem bölcs, nem friss eszű,: - okos,
Ki ha fecsérel kicsijéből sokat,
Kezében élet és áldás a fokos.

Csak magát ne bántaná vad szilajul
És csak ne volnának buta urai:
Megnőne, szépül, igazulna, javul.

Mit tagadjam? - siratom és szeretem
Mit tagadjam? - talán ez az igazi
S ez is oktalan, de legszebb szerelem.

(1916)

Dr. Málnási Ferenc verselemzése
 hGyóni Géza

Csak egy éjszakára...
Csak egy éjszakára küldjétek el őket; 
A pártoskodókat, a vitézkedőket. 
    Csak egy éjszakára: 
Akik fent hirdetik, hogy – mi nem felejtünk, 
Mikor a halálgép muzsikál felettünk; 
Mikor láthatatlan magja kél a ködnek, 
S gyilkos ólom-fecskék szanaszét röpködnek, 

Csak egy éjszakára küldjétek el őket; 
Gerendatöréskor szálka-keresőket. 
    Csak egy éjszakára: 
Mikor siketítőn bőgni kezd a gránát ,
S úgy nyög a véres föld, mintha gyomrát 
vágnák, 
Robbanó golyónak mikor fénye támad, 
S véres vize kicsap a vén Visztulának. 

Csak egy éjszakára küldjétek el őket. 
Az uzsoragarast fogukhoz verőket. 
    Csak egy éjszakára: 
Mikor gránát-vulkán izzó közepén 
Úgy forog a férfi, mint a falevél; 
S mire földre omlik, ó iszonyú omlás, – 
Szép piros vitézből csak fekete csontváz. 

Csak egy éjszakára küldjétek el őket: 
A hitetleneket s az üzérkedőket. 
    Csak egy éjszakára: 
Mikor a pokolnak égő torka tárul, 

S vér csurog a földön, vér csurog a fáról ,
Mikor a rongy sátor nyöszörög a szélben 
S haló honvéd sóhajt: fiam… feleségem… 

Csak egy éjszakára küldjétek el őket: 
Hosszú csahos nyelvvel hazaszeretőket. 
    Csak egy éjszakára: 
Vakító csillagnak mikor támad fénye, 
Lássák meg arcuk a San-folyó tükrébe, 
Amikor magyar vért gőzölve hömpölyget, 
Hogy sírva sikoltsák: Istenem, ne többet. 

Küldjétek el őket csak egy éjszakára, 
Hogy emlékezzenek az anyjuk kínjára. 
    Csak egy éjszakára: 
Hogy bújnának össze megrémülve, fázva; 
Hogy fetrengne mind-mind, hogy meakul-
pázna; 
Hogy tépné az ingét, hogy verné a mellét, 
Hogy kiáltná bőgve: Krisztusom, mi kell még! 

Krisztusom, mi kell még! Véreim, mit adjak 
Árjáért a vérnek, csak én megmaradjak! 
    Hogy esküdne mind-mind, 
S hitetlen gőgjében, akit sosem ismert, 
Hogy hívná a Krisztust, hogy hívná az Istent: 
Magyar vérem ellen soha-soha többet! 
– Csak egy éjszakára küldjétek el őket.
  (Przemyśl, november.) 

A vers értelmezése
Gyóni Géza huszadik századi magyar költő, aki maga vallotta: „Utam  
magyar poéták / Áldott, átkozott útja”. 1914-ben a háború költője-
ként indult a lengyel mezőkre, 1917 nyarán, mint a nemzeti demok-
rácia és az emberi szolidaritás vártanúja esett el. 

G yóni Géza: Csak egy éjszakára… című 
szövege lírai alkotás, költemény. A 

szövegmondatok hét, 7-7 soros szakaszra ta-
golódnak.

A szövegkohéziót azzal teremti meg a 
költő, hogy megrajzolta a háborúba küldött 
emberek „kálváriáját”, az otthoni emlékképek 
és a valóság ellentétére építve. Azt közvetíti, 
amit körülötte éreztek az emberek, s a halálba 
küldött bajtársai közt egyszerre átélte a félel-
müket, a borzalmat, de a haragot is azok ellen, 
akik halni küldték őket.

A költemény szövegmondatai mellé- és 
alárendelő viszonyban álló, egyetlen hatalmas 
tiltakozásba kapcsolódnak össze. Bennük bir-
tokos személyragos szavak hozzák közelebb 
az olvasóhoz a vershelyzetet – felettünk, fiam, 
feleségem, Istenem, anyjuk kínjára, ingét, mel-
lét, Krisztusom.  Az igék között az egyes szám 
harmadik személyűek vannak túlsúlyban, 
egy-két többes szám második és harmadik 
személyű ige mellett, talán nem véletlen, hogy 
a többes szám és az egyes szám első személyű 
ige –  „nem felejtünk” és a  „csak én megma-
radjak”– mindössze egyszer szerepel.

Az olvasót a határozott névelős szavak 

is a vers világába vezetik, és egyben konkrét 
utalások is a háborúra, illetve a költemény ke-
letkezésének színhelyére – a pártoskodókat, 
a vitézkedőket, az üzérkedőket, a halálgép, a 
véres föld, a vén Visztulának, a San-folyó –, 
az egyetlen általános érvényű utalás mellett: 
„Csak egy éjszakára küldjétek el őket;” 

A grammatikai kohézió mellett jelentés-
tani elem a címbe is beemelt és mind a hét 
versszakban ismétlődő ( szakaszkezdő és az 
utolsót záró) „Csak egy éjszakára küldjétek 
el őket;”  valamint a hat szakasz harmadik 
sorában is visszatérő  „Csak egy éjszakára” 
sorismétlés,  refrén,  amely azóta szállóigévé 
nemesedett.  A két utolsó szakaszban a „Krisz-
tusom, mi kell még!” felkiáltás ismétlése talán 
a költemény csúcspontja.

A felsorolásban rokon értelmű szavakként 
értelmezhetjük – pártoskodókat, vitézkedő-
ket, szálka-keresőket, uzsoragarast fogukhoz 
verőket, hitetleneket, üzérkedőket, hazasze-
retőket–, amelyek az otthon békés melegében 
meghúzódó, hazafias jelszavakkal háborúra 
uszító és belőle hasznot húzó felelősöket ne-
vezik meg. A háború borzalmait, iszonyatát 
megjelenítő szavak sorakoznak – halálgép, 
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ólom-fecskék, gerendatörés, gránát, véres 
föld, golyó, csontváz, vér. Ezek egyben a vers 
kulcsszavai is. Ellentétes értelmű szópárok is 
segítenek az olvasónak a költő megrajzolta 
világkép megértésében – piros vitézből–fekete 
csontváz, valamint a két ellentét, amelyiknek 
az első felét az olvasó képzeletére bízza a költő: 
? –   csak egy éjszakára küldjétek el őket, ? – 
bújnának, fetrengne,  tépné, verné….

Jelentéstani elem a cím is, amely témameg-
nevező, rámutat a vers egészére.

A költemény Przemysl-ben, az 1914. októ-
ber 6-i orosz támadások során elszenvedett ke-
serves élmények hatására született, amikor „a 
föld epéjét okádta el”.  Talán előzménye ennek 
a versnek az 1909-ben megfogalmazott, és az 
1912-ben megjelent Caesar, én nem megyek  
című  hatásos antimilitarista költeménye.

A vers a szerző egyoldalú párbeszéde 
(visszhang nélküli kérése, vádbeszéde) azok-
kal, akik anyagi, gazdasági, politikai érdekek-
ből őt és bajtársait a háborúba küldték, akik a 
józanul gondolkodó Bernard Shaw, Romain 
Roland, Jean Jaurés, a mi Ady Endrénk és má-
sok figyelmeztető, intő szavai ellenére háború-
ba sodorták népünket is.

A költeményben a költő a háború min-
den borzalmát és saját, személyes élménye-
it, a bajtársaival együtt átélt emlékképeit, az 

elképzelt világképet a valósággal ötvözve, 
egymással szembeállítva építette fel.  S az ol-
vasó ma, 100 év után is iszonyodva olvassa 
a verssorokat. És én, a mai olvasó, elképze-
lem, szinte magam előtt látom, amint a II. 
világháborúban, a Don-kanyarban eltűnt, 
honvéd édesapám felsóhajthatott:  fiam… fe-
leségem…. Az édesanyám szíve alatt növekvő 
emberpalánta, a húgom születését már nem 
érte meg….

Az egész költeményben eluralkodnak a 
negatív hangzású szavak, amelyekkel a köl-
tő a háború szörnyűségét emeli ki, és alátá-
masztja követelésének jogosságát. Talán ezért 
használ kevés díszítő elemet, csupán négy, 
díszítő alliteráció van benne: véres vize… a 
vén Visztulának, forog a férfi, mint a falevél, 
fiam…feleségem…,  sírva sikoltsák

A költemény szavainak szótári jelenté-
sére ráépül a szövegösszefüggésből adódó 
érzelmi-hangulati többletjelentés.  Az ösz-
szetett szavak tömörségükkel segítik a szö-
vegértést: halálgép, ólom-fecskék, geren-
datöréskor, szálka-keresőket, uzsoragarast, 
gránát-vulkán, falevél, csontváz.  A szó-
fajok közül a cselekvést jelentő felszólító 
módú igék stílusértéke emelkedik ki: küld-
jétek, hirdetik, röpködnek, forog, sóhajt, 
sikoltsák,illetve az utolsó két szakaszban a  

bújnának, fetrengne, tépné, verné, kiáltná, 
hívná…  feltételes módú igék.  Mellettük 
a történést jelentő igék: kél, támad, kicsap, 
omlik, tárul, csurog… Az emberre vonatko-
zó főnevek mellett – vitéz, csontváz, honvéd, 
anyjuk kínja, ing, mellét, gőgjében – a ter-
mészetre vonatkozók csak a háború keretét 
sejtetik – éjszaka, köd, föld, Visztula, fale-
vél, szél, csillag.  Ám a jelzőkkel pontosított 
főnevek, szóképek a háborút idézik: véres 
föld, robbanó golyó, véres vize, piros vitéz, 
fekete csontváz (jelzők), pokolnak égő tor-
ka  -  halálgép,  gránit-vulkán,  gyilkos ólom 
fecskék (metaforák), bőgni kezd a gránát, 
nyög a föld, véres vize kicsap, sátor nyöszö-
rög a szélben (megszemélyesítések),  nyög a 
véres föld, mintha gyomrát vágnák; forog a 
férfi, mint a falevél (hasonlatok). Találunk 
a szövegben szólásra utaló fordulatot is: Az 
uzsoragarast fogukhoz verők – a háborúból 
hasznot húzók kapzsiságára utal.

A költemény mondatfajtái között túlsúly-
ban a felkiáltó, érzelmet kifejező mondatok 
vannak. A versszerkezet ellentétre épül. A há-
ború átélt valóságát az első öt szakasz mutatja 
be, az utolsó két szakasz a hátországban meg-
búvó haszonlesők képzelt magatartását vetíti 
elénk, ha ténylegesen csak egy éjszakára is el 
kellene szenvedniök a háború poklát. 

 hDr. Málnási Ferenc

Karácsony Benő emlékére
„…mókáim csak vastag pokrócok voltak, amik fázékony valóságaimat óvták a meghűléstől.”

„Az írói vágyak illó olajok. Boldog az 
az író, aki vágyainak egy szerény hányadát 
meg tudta valósítani. Elképzeléseim, mon-
danivalóim leghűbben talán a Napos oldal 
című regényemben láttak napvilágot” – 
vallotta egyszer Karácsony Benő. 

Pomogáts Béla szerint ez a regénye a 
leginkább jellegzetes „karácsonybenős” 
műve, egyszersmind leginkább elismerésre 
méltó alkotása. Főhősének, Felméri Káz-
mérnak az alakjában az író a „csavargó” 
polgárpukkasztó típusát korszerűsítette, 
a Kakuk Marcik és Ábelek rokonát alkot-
ta meg, sorsában az egészséges életösztön 
dicséretét fogalmazva meg. Elfogadhatjuk 
Szász János megállapítását  is: „az ember 
olvassa ezt a könyvet és valahogy jól érzi 
magát Felméri Kázmérral…  Akik mögéje 
kukucskálnak, és ott a szerzőt vélik felfe-
dezni, közel járnak az igazsághoz. Az író 
egy kicsit mindig önmagáról ír, mások sor-
sában a maga, és önmagában a mások sor-
sát mintázza meg…”

Karácsony Benő (eredeti nevén 
Klärmann Bernát (1888. szeptember 7.-
1944 nyara) 130 éve született az erdélyi 
fejedelemség székvárosában, az erdélyi ró-
mai katolikus egyház püspöki székhelyén 
(Gyulafehérváron), amely a XX. század 
elejére csendes kisváros lett, de a történel-
mi emlékei, intézményei, a római katolikus 
teológiai főiskola, Majláth Gusztáv Károly 
és Márton Áron püspök szelleme, a Bat-

thyány-könyvtár, Erdély egyik klasszikus 
bibliotékája révén kulturális központ volt. 
Ebben a kulturális és társadalmi közegben, 
régi magyar intézmények közelében bonta-
kozott ki írói munkássága. Ehhez a kultú-
rához ezer személyes szál kötötte, de önér-
zetesen őrizte a maga származási és vallási 

hagyományait, minden tekintetben magyar 
írónak, a magyar kulturális értékek örökö-
sének, az erdélyi magyar identitás képvise-
lőjének tartotta magát. A két világháború 
közötti erdélyi magyar irodalom világában 
rendhagyó státus volt jellemző Karácsony 
Benőre, aki a többnyire székelyföldi, ko-
lozsvári, partiumi írók mellett hűségesen 
őrizte a maga zsidó identitását. Bekap-
csolódott a marosvécsi Helikon tevékeny-
ségébe, s műveit az Erdélyi Helikon című 
folyóirat és az Erdélyi Szépmíves Céh jelen-
tette meg. Az életszeretet jegyeit magukon 
viselő regények írója hőseivel ellentétben 
nehezen oldódott fel környezetében. Tar-
tózkodó és magányos személyiségről tesz 
vallomást az a levele, amelyet 1932 nyarán 
küldött barátjának, Bárd Oszkárnak: „Nin-
csenek barátaim – ami még nem volna baj 
–, de nincsen barátom sem… Óvatos és 
unalmas bosszúsággal dugom ki barátkozó 
csápjaimat csigaházamból. Ez az óvatosság 
már antiszociális termék bennem…”

A Napos oldal hősének sem sikerült be-
illeszkednie, mert átlát a hétköznapi élet 
mindenféle kisszerű játszmáin, és követke-
zetesen magasról tesz rájuk. Nem hisz a kö-
zösség minden tagja számára üdvözítő élet-
vezetési elvekben, s arra a kérdésre, hogy 
az egyén megtalálhatja-e a személyére sza-
bott, neki rendelt nyugalmat, szándékoltan 
ellentmondásos válaszokat ad: „A földön, 
gondoltam, valószínűleg  mindenki számá-

Karácsony Benő 
Gyulafehérvár,1888–Auschwitz,1944
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ra van egy keskeny gyalogösvény, amely az 
örömök és a megnyugvás eldugott forrásá-
hoz vezet.” - idézi Glózik Gábor. A társa-
dalmi tökéletesedés lehetőségét és a létezés 
értelmét firtató mondandóját is egy erdélyi 
szász legendára utalva fogalmazza meg: 
„Örömre és egyszerűségre születtünk. De 
rigolyáknak, szőrös szenvedélyeknek és vad 
gondolatoknak lettünk gályarabjai. Szem-
fényvesztők játszanak velünk, és mi kullo-
gunk, torlódunk átkozott furulyájuk után, 
amely ostobán ravasz dallamával a vízbe 
csalogat, hogy ott szépen megnyivadjunk.” 
A hamelni gyerekek (a legenda szerint az 
erdélyi szászok ősei)  Erdélyben otthonra 
találtak…  Karácsony Benőt azonban a náci 
ideológia Auschwitzba  kényszerítette, s a 
napos oldal elsötétült… (Pomogáts Béla).

Mit vall még az író?
„A társadalmi gazdálkodás egy fabatkát 

sem ér…  Az embert a világra nyomják, az-
tán amikor befészkelte magát valami sovány 
zabálnivalóba, akkor rukk! Hátul belerúg-
nak, és kiröpítik a világűrbe.” „Nagy koszfé-
szek ez az élet…” „Ami a világnézetet illeti… 
köteles szellemi zászló – gondoltam hetykén 
-, amit mindig ki kell dugni a padláslyukon, 
ha valaki jön. Jobban szerettem csupasz 
zászlórúd lenni, amelyen a játszi szél nem 
lebegtet semmiféle gyermekes lobogót. A 
nap vagy az idő úgyis kiszívja a színét, az-
tán szerezhetek majd újat… Szerettem a na-
pot, a varjakat és hegyeket, a topolyafákat, 
a virágzó szamárkórót és több effélét, de azt 
a kancsalságot, amelyet világnézetnek ne-
veznek, ó ezt múló és értéktelen dolognak 
tartottam.” „Az emberek sötét egérfogóban 
töltik napjaikat, amit életnek neveznek.”

„Odaraktak minket egy gondolat lejtő-
jére, és hátulról belénk rúgtak, hogy na-
gyot guruljunk…” „A nyomorúság nagy 

kérdőjelei fityegnek a világ felett…,  tíz-
millió éve élünk a földön, és nem tudtuk 
intézményesíteni az általános és egyenlő 
jóllakást…” „Itt kell leszolgálni az életet a 
földi gyalogságnál.” „Olcsó kis faggyúgyer-
tyák vagyunk valamennyien.” „Azt mond-
ják, hogy az emberben több lélek lakik. 
Nyilván én is ilyen tömegszállás voltam, 
mert az eszmecserébe beledugta az orrát 
egy másik Kázmér is. Szemérmetlen, kötő-
dő fickó volt, lesercintette Európát összes 
bajaival, nekem meg azt tanácsolta: - Fia-
talember, ülj csak nyugodtan a fenekeden. 
Ha Európának szüksége lesz rád, úgyis 
küld neked egy behívó cédulát.” „Veszélyes 
fenevadak vagyunk szakszerű tyúkászati 
kézikönyveinkkel, meg a tízlövetű vadász-
fegyvereinkkel. A ló szebb, mint az ember, 
a madár bájosabb, a macska kecsesebb, a 
kutya hűbb, a kígyó kitartóbb, az oroszlán 
bátrabb és a termesz okosabb. Mivel vesz-
tegettük meg a természetet, hogy nekünk 
adta mégis a legveszedelmesebb fegyvert, 
az aljasságot, amely lehetővé teszi, hogy a 
többi állat fölé kerüljünk?” „A munkát meg 
kell köszönni, és a gazda előtt illedelmesen 
négykézlábra ereszkedni. Mert a kenyeret, 
szalonnát, fekhelyedet ő adja, te csak a sze-
meidet, tüdődet és rongyos éveidet fekte-
tetd bele a gyárába…, piszkos, olajos fogas-
keréknek születtél, forogj, forogj, komám, 
amíg el nem koptál, és amíg ki nem löktek 
a többi ócskavas közé.” „Veszett kutyáknak 
nevelnek bennünket, és ellopják tőlünk a 
megértés örömét. Kőkemény szavak galus-
kájával van tele a pofazacskónk, hátulról 
meghergelnek egy kicsit, s akkor egymásra 
ugatjuk mérges galuskáinkat.” „No, de hát 
milyen gondolatai lehetnek a lélekről egy 
ilyen magamfajtahalász-vadász-madarász-
üres-zsebben-kotorász-alaknak?”„Földünk 

piszoktengerében az igazság már csak apró 
szigeteken fordul elő”„…valamennyien 
ugyanannak a nagy fának vagyunk leve-
lei, jöhetnek viharok, jöhetnek villámok, 
amelyek durva kézzel fogják elvégezni a 
kiegyenlítő munkát, lesodorják a bőség-
ben terpeszkedő, legszerencsésebb helyen 
pompázó leveleket, és akkor a véznáknak, 
a mélyben kucorgóknak is kivirul.”

A vihar azonban  nem végezte el a ki-
egyenlítő munkát, a kolozsvári gettóban, 
majd a haláltáborban, a barna füst alatt 
is reménykedett – nem vette igénybe egy 
svájci menekültközpont segítségét –, zsi-
dó magyarként élt, úgy is akart meghalni. 
Poszthumusz művében,  A megnyugvás 
ösvényein-ben a valódi nyugalmat a szoci-
ális felelősség,  a közéleti küzdelmek bátor 
vállalása adja. Felméri üzen fiának, mintegy 
a „megnyugvás” egyetlen lehetőségeként: 
„Íme, a szívedre kötöm, ne légy a magadé, 
légy barátaidé, társaidé, légy mindenkié. Jó 
érzés az, hidd el, a nagy mű szorgos és közös 
atomjának lenni.”

Bóka László a Magyar mártírírók című 
1947-ben közre adott emlékező jellegű anto-
lógiájában így méltatta személyiségét, jelen-
tőségét: „Aki művét a ma perspektívájából 
nézi, felfigyel a bohókás tréfákba rejtett áb-
rázolásra, s megérti az egyre torzabbá váló 
mosoly értelmét. Parányi tájképei, bensősé-
ges kisvárosi hangulatai, az a szelíd mélabú, 
amit »oroszosnak« neveztek benne, az a líra, 
amit az elesettek, kacskalelkűek, megszo-
morítottak váltottak ki belől, az a lemondás, 
amivel a napos oldal felé intett, mindig von-
zani fogja azokat, akik hálásak egy hangu-
lat melegéért… Karácsony Benő egy ritka 
élmény ábrázolásának volt mestere: szeretet 
van könyveiben.”

Egyetérthetünk.

Magyar Nyelv Napja alkalmával  
emlékezés Bözödi Györgyre  

 h P. Buzogány Árpád

2018. november 13-án, a Ma-
gyar Nyelv Napján Bözödi 
Györgyre emlékeztek az író 
szülőfalujában, Bözödön. A 
programot a Hargita Megyei 
Hagyományőrzési Forrásköz-
pont szervezte. A székely-
udvarhelyi Kós Károly Szak-
középiskola diákjai, Szécsi 
Szerénke és Fazakas Zoltán ta-
nárok, valamint a művelődési 
központ munkatársai a bözödi 
iskolásokkal és falubeliekkel 
együtt vettek részt az esemé-
nyen.

A novemberi reggel rideg hangulatát a 
délelőtt folyamán kibontakozó nap-

fény enyhítette, mire a székelyudvarhelyiek 
megérkeztek Bözödre. A faluközpontban a 
szokásos sürgést-forgást látni reggeliben, az 
üzletbe tartók vagy éppen hazatérők megáll- Az író nevét viselő általános iskola
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nak szót váltani egymással, a kocsma teraszán 
férfiak kávéznak. Egy-egy személyautó veri fel 
a port, üres szekerekkel indulnak munkavég-
zésre. Senki nem siet, legalábbis nem annyi-
ra, hogy közömbösen haladnának el egymás 
mellett az utcán. Ebben a faluban az idegen-
nek is előre köszönnek, legyen az fiatal vagy 
idős, ha nem igyekszik az üdvözlésben őket 
megelőzni.

Az autóbusz a központban, az üzlet előtt áll 
meg. Egymáshoz közel a bolt, kocsma, kultúr-
otthon, a közbirtokosság székhelye, az iskola 
és az unitáriusok temploma. A vendégek az 
író, költő, történész, szerkesztő, népköltészeti 
gyűjtő nevét viselő iskolába látogatnak először, 
ahol Fülöp Tünde Erzsébet tanítónő fogad. A 
hatvanas években felhúzott épület akkor meg-
felelő méretűnek számított, mára már kissé 
megkopott, tizenéve volt nagyobb javítás itt, 
amikor padló- és falicsempét raktak a folyo-
sóra, és az udvaron új illemhelyeket készítet-
tek. Az ide belépőt már nem a régi iskolatábla 
igazítja el, amit korábbról ismertünk, ugyanis 
a tanintézetet időközben az erdőszentgyörgyi 
nagyobb iskolához csatolták, a település köz-
igazgatásilag nem önálló, ma ez áll a névtáb-
lán: Szent György Technológiai Líceum, és 
csak alatta: Bözödi György Általános Iskola.

A tanítónő után a tantestület többi tagja is 
üdvözlésünkre jön. A folyosón az író emléke-
zetét őrző összeállítás üveg alatt: felvételek az 
idős íróról, szülőházáról, egykori könyvtárá-
ról, illetve versidézetek és megjelent munkái-
nak címoldalai.  Tovább a bözödi rovarvilágról 
készített szemléltető eszköz, messziről felis-
merni a futrinkát és a kardos lepkét.

Fülöp Tünde tanítónő ismerteti az isko-
la rövid történetét. Azt szűrjük le, dicsőbb a 
múltja, mint a jelene, ugyanis most összevont 
elemi osztályokkal működik, sőt a felső ta-
gozatos osztályokat is összevonták. Hatodik 
osztályuk nincs, mert amikor az előkészítő 
osztályt bevezették az oktatásba, egy induló 
első osztály emiatt kimaradt. A mostani ötödi-
keseket pedig Erdőszentgyörgyre vitték a szü-
lők.  Megtudjuk, hogy a település legismertebb 
szülöttjének, Bözödi Györgynek a nevét épp 
20 éve, 1998-ban vette fel az intézmény.

Jó nagy udvaron játszhat az apadó létszá-
mú gyermeksereg. Az iskolatörténeti ismerte-
tő az udvaron folytatódik, a délelőtti napfény 
melegét jól érezzük már. Az udvarhelyi diákok 
a hintát is kipróbálják, mielőtt indulnánk to-
vább. Velünk tartanak a bözödi iskolások is.

A központ egykori üres terét ma kisebb 
park foglalja el, stílusos, a szemnek tetsző lát-
vány, ezen kell áthaladni a kultúrotthonhoz. 
Ugyan már rég kivágták a hatalmas szomo-
rúfűzfát, ami a központ képét egykor megha-
tározta: lehajló ágaiba kapaszkodva hintáztak 
a gyermekek, a suhancok.  A kultúrotthont 
nemrég újították fel, előterében helyi esemé-
nyeket ábrázoló képeket látunk. A novemberi 
sápadt fényben ma több az erő, mint ebben az 
évszakban szokott lenni… A megemlékező 
ünnepséget előkészítő helyi partnerek gon-
doskodtak arról is, hogy idejében kifűtsék 
a termet, és be is rendezzék: a színpad felőli 
részen telepedünk le, a padokra. A másik ol-
dalon megterített asztalok harapnivalóval, 
üdítővel, ám külön asztal illeti meg a bözödi 
szalmafonók munkáinak kiállítását, amiből 
vásárolni is lehet.

A megemlékezésen az első szó a bözödieké. 
A tanítónő beszédét követően a felső tagoza-
tosok röviden ismertetik a szerző életét és 
munkásságát, majd verseiből adnak elő. Ezt a 
bözödi magyartanár, Fülöp Noémi készítette 
elő.

A székelyudvarhelyi Kós Károly Szakkö-
zépiskola diákjai ugyancsak verseket adnak 
elő — jórészt  az író szülőfalujáról szóló költe-
mények hangzanak el. Ezeket a Nap és árnyék 
című, a Kriterion Könyvkiadónál 1979-ben 
megjelent kötetből ismerjük. Még a bözödi 
óvodások is szinte moccanatlanul követik, 
mind a tízen, mellettük áll a fiatal óvónő, 
Szelkuzán Emőke.      

A műsort egy kis összegzéssel fejezzük be, 
majd a bözödiek és  a nem bözödiek sorra kós-
tolják a kalácsot, süteményeket. Óránk szerint 
épp a  tizenegy órás hosszúszüneten lennének. 

A fiatalok kigyűlnek a kultúrotthon elé, és 
amint megfürdettük lelkünket a szikárabb lí-
rájú szerzőre való emlékezésben, úgy fogadjuk 
magunkba a tiszta égi fényt. Közben a részt-
vevők egyike a felnőtteket egy közeli házhoz 
invitálja. Ekkor derül ki, hogy a közelben egy 
kis gyűjtemény létezik, amiről a helybéliek egy 
része semmit sem tud, nem hallott róla.

Szakál Mózes szép portáján régi mun-
kaeszközök, nagy- vagy dédszülők korából 
átmentett használati tárgyak sorakoznak a 
polcon, vagy a falra függesztve. A gazda el-
mondja: ezt ő még csak kezdetnek tekinti. 
Az épület egyik kisebb szobáját festett bútor-
ral rendezte be, és amikor a kis társaság arról 
érdeklődik, ki és milyen mintákkal készítette, 
elmondja: ismeretei szerint fehéregyházi min-
takincsről van szó. Üveg- és agyagedények, a 
kendermegmunkálás, a szövés eszközei, teke-
rőlevelek, motollák, fonókerék, de a szalma-
kalaptól a szenes vasalóig, festett bútorig sok 
minden összegyűlt már.

Következett a szerző szülőházának meg-
látogatása. Bözödi György író, szociográfus, 
történész 105 évvel ezelőtt, 1913. március 9-én 
született Bözödön. Családneve Jakab volt, szü-
lőfaluja nevét később vette fel. Középiskolába 
a kolozsvári Unitárius Kollégiumba járt. Két 
év kolozsvári teológiai tanulmány után jogot 
és bölcsészetet tanult. A kolozsvári  Ellenzék-
nek és a Keleti Újságnak volt  az újságírója, 
felelős szerkesztője  a marosvásárhelyi Szé-
kely Szónak.  Később a kolozsvári Egyetemi 
Könyvtár tisztviselője lett, majd az 1848-49-es 
Történelmi Ereklye Múzeum őre. Aztán egy 
ideig könyvelőként kereste kenyerét. 1939-
ben Baumgarten-díjat kapott. Írásait több lap 
közölte (pl. Pásztortűz, Erdélyi Helikon, Ko-
runk). 1957-től nyugdíjazásáig (1975) akadé-
miai kutatóként dolgozott. Verset és novellát 
a harmincas évektől közölt. A népélet realis-
ta ábrázolásával hívta fel magára a figyelmet. 
Munkái közül talán legismertebb  a Székely 
bánja (1938) c. szociográfiai írás. A bözödi 

 Bözödi György

Bözödi György felújított  szülőháza.
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Bágyi János meséinek gyűjtésével és közlésé-
vel (A tréfás farkas, 1942, Az eszös gyermök, 
1958, illetve A Nap s a Hold keresése – Bözödi 
népmesék, 1993) a néprajzi szakirodalom is 
számon tartja. Román népmeséket és kortárs 
szerzőket fordított magyarra. Szépírói mun-
kássága mellett jelentősek történelmi tárgyú 
közlései is. Jelentős falukutató anyaggyűjtése. 
Hatalmas mennyiségű jegyzetanyaga maradt 
feldolgozatlanul. 1989. november 25-én hunyt 
el Budakeszin, temetése 1990. január 12-én 
volt Bözödön. Más szépirodalmi munkái: 
Romlás (regény), Nyugtalan pásztorok (re-
gény), Székelyek, Rebi néni feltámadása (no-
vellák), Eladó temető, Hazafelé (elbeszélések), 
Nap és árnyék (versek), Halottvilágítás (novel-
lák, 1990 után).

A kékre meszelt szülőház előtt gémeskút 
áll, nemrég kicserélt vedréről látszik, hogy 
használják. Az épület egészen közel van a köz-
ponthoz, pár háznyira, a faluba bevezető főút-
tal párhuzamos külső utca elején. (Ugyanis a 
főúttal párhuzamos a völgy alji, a patak mellet-
ti hosszú utca, a Szénarét nevű is.) Háttérben 
a református templom karcsú tornya látszik. 
Kis gyalogkapujának alsó felében berakáso-
kat látunk, vízszintes deszkákból, a felső fele 
pedig napsugaras (a felkelő nap sugarait jel-
képező vékony lécdarabokból összeállítva). A 
zábékon a most leginkább Sóvidékre jellemző 
vésett és színezett virágmintákkal: alsó kiindu-
lása forgórózsa, a száron virág és levél, a két 
szál felül egymás felé hajlik. A kerítés is nem-
rég volt felújítva, a ház mögötti, dombra rúgó 
telek külső felében kórérakások (kalangyába 
rakott kévék). 

A ház előtt a tanítónő tart ismertetőt. Mint 
elmondta, a szerző egykori lakóházát később, 
kifele, megtoldták — ez az épület töréséből 
is látszik. Már rég nincsenek meg a ház előtti 
birsek és körtefák, talán egyszer majd, a régiek 
emlékére, valaki újakat ültet erre a helyre.      

Besereglünk az épületbe, szinte egyszerre, 
alig férünk. A házhoz toldott új rész bejáratán 
át lépünk a Jakab család egykori lakóházába. 
Bár a szerző, szülőfaluja iránti szeretete és tisz-

telete jeleként felvette a Bözödi nevet, a falu-
ban ma is Jakab úrként emlegetik, akár évtize-
dekkel korábban, amikor haza-hazajárt, néha 
hosszabb időszakot is töltve a faluban. Ennek 
a külső résznek van egy folyosórésze, meg egy 
nagyobb terem, amit az egyház meg a falukö-
zösség is használ (közösségi teremnek neve-
zik). A falon Zsemberovszky Márta, a bözödi 
hangulatok és közösség miatt idetelepedett 
szervező felvételeivel. Ő volt első segítőnk, 
amikor felvetettük az ötletet, hogy e napon 
Bözödire emlékezzünk, és a kultúrotthonban 
is az ő képeit láttuk. Belül egy kisebb szobács-
ka, korszerű berendezés, a nyári alkotótáborok 
eszközei összedobozolva. 

A régi ház út felőli nagyszobájában látjuk a 
régi berendezést:  deszkapadló, rongyszőnyeg, 
sifonér (fiókos szekrény), asztal, nagyágy, 
újabb darab egy fotel és üres könyvespolc. Dél-
keleti és délnyugati ablakain át bő fény jut be. 
A könyvespolcról sejthető, hogy itt dolgozott, 
itt írt a tulajdono. A mellette lévő, kisebb szo-
bában két szép szekrény, két egyforma ágy, raj-
tuk csipkés lepedő, zöld háziszőttes ágyterítő, 
mindkettőn piros mértani mintás díszpárna és 
két-két kisebb csipke. 

A ház nagyjából észak–dél fekvésű, déli–
délkeleti napfény játszik az ágy bütüjén. Eb-
ből a szobából volt a régi kijárat. Az üveges 
ajtó ugyan megmaradt, de nem használatos, 
alatta is besüt a nap, akárcsak a mellette lévő 
két kisebb, függönyözött ablakon. Az erede-
ti ház leghátsó szobája ennél nagyobb, de az 
elsőháznál kisebb. Itt Berei Vilma és Berei 
Zoltán helyi szalmafonók kiállított munkáját 
láthatjuk. Ezek a korábbi évtizedek jól ismert 
szalmamunkái: kalapok, lábasalávalók, be-
font italosüvegek mellett változatos formájú 
dísztárgyakat láthatunk, gyertya- és tojástartó, 
adventi koszorú, kis kosár, mértani ábrás fali 
díszek, szív alakú, magas ékszertartó, még szí-
nezett szálakból szőtt címer is.

A ház külső falán két emléktábla látható. 
Felül egy bronzplakett az író arcképével (1993-
as, ünnepi esemény alkalmával, a szerző szüle-
tésének 80. évében készült). Alatta ugyancsak 

bronz plakett, a következő felirattal: Ebben 
a házban/ született, élt és dolgozott/ Bözödi 
György/ 1913–1989/ 80-ik születésnapján író-
társai és barátai emlékeznek rá. 1993. márc. 7.

Miután mindenki megbámult mindent, a 
ház előtt készítettünk közös fényképet. Sűrű 
sorokban indultunk az utcában, hogy felkeres-
sük Bözödi György sírját. Már addig is, a nap 
során utánunk néztek a bözödiek, ekkora csa-
pat fiatal nem minden nap fordul meg a vidék 
kisebb településein.

Közben meglátogatjuk az unitárius temp-
lomot. A megemlékezés előkészítésekor 
Fazakas Lajos Levente unitárius lelkész el-
mondta: a szerző házát az unitárius egyháznak 
hagyta, így az ő gondozásukban van. A lelkész 
jelezte, hogy külföldi útja miatt nem vehet 
részt a bözödi eseményen, ám mindenben 
segítségünkre volt, és arról is gondoskodott, 
hogy a templomlátogatáskor a vendégeknek, 
az általa összeállított templomtörténetet egyik 
ügyes konfirmandus tanítványa, Kádár József 
ismertesse.

A tágas templom 1810-ben épült, az utóbbi 
időszakban, a hívek adakozásából, teljesen fel-
újították. A templomban kapott helyet az első 
és második világháborús hősök nevét meg-
örökítő két márványtábla is. Két karzata közül  
az egyikben az orgonát helyezték el. Az építés 
meg a javítások időpontját a mennyezeti felirat 
örökíti meg.

A templomlátogatás után Bözödi György 
sírjához indultunk. A főútról letérve, végig-
megyünk a Szénarét utcán, majd a dombra 
kapaszkodva jutunk el a végső nyughelyéhez. 
Útközben megállnak munkájukban az embe-
rek, vagy éppen a kapuba jönnek ki, hogy lás-
sák, kik ezek az idegenek. Mert nem volt nehéz 
kitalálniuk: Jakab úr sírjához igyekszünk.

A történész, író sírját faragott kopjafa jelzi, 
rajta a következő felirat: Bözödi Jakab György 
1913–1989. Mellette balra a szülők, Jakab 
Lajos és Berei Judit kissé megkopott sírköve. 
A sír környéke tiszta, és bözödi kísérőinktől 
megtudtuk, erre az alkalomra söpörték össze 
a faleveleket is… A koszorú elhelyezése után 
még időzünk egy keveset a bokrok árnyéká-
ban, mielőtt visszafelé indulnánk. Jó volt itt 
lenni! 

Bözödről való hazaindulásunk már a déli 
órákban történt: magunkkal vihettük a csön-
des falu emlékképét és a helyiek szíves szavait. 

A magyar nyelv napi megemlékezésben 
partnerünk volt a bözödi unitárius egy-
ház, a Bözödi György Általános Iskola és az 
erdőszentgyörgyi Bodor Péter Művelődési 
Egyesület. A rendezvényt anyagilag támogatta 
a Communitas Alapítvány és az RMDSZ. A 
bözödiek még a vendéglátásból maradt süte-
ményt is felcsomagolták.

Útközben megálltunk a bözödújfalusi tó 
partján, az emlékhelynél, hogy megismer-
kedjünk a kitelepített családok szomorú tör-
ténetével. Kőrispatakon ifjabb Szőcs Lajos 
fogadott a Szalmakalap Múzeumban, beszélt 
a szalmafonásról, megmutatta a régi varrógé-
pen a kalapvarrást, és a résztvevőket jó ötle-
tekkel is feltarisznyálta. Az énlaki eltérőnél, a 
tetőn megnéztük a környékbeli településeket 
és mondáikat bemutató emlékparkot, majd 
Gagy mentén leereszkedve folytattuk utunkat 
hazafelé. Bözödi György sírjánál 

F O T Ó K :  B U Z O G Á N Y  Á R P Á D
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Novemberi–decemberi 
gondolatok

 h Fazakas Levente

1.  Emlékezésem gyertyái

E z a huszonharmadik év, hogy novem-
ber 1-én, este nem keresem fel sze-

retteim sírját. Most nem tehetem. Gyertyát 
azonban gyújtottam és gyújtok. Nappal még 
a nyíló virágok színkavalkádját nézem. Em-
lékek színes sokasága indul útjára. Amikor a 
nappali fényt a sötétség váltja fel, és a külső 
zajok megszűnnek, a belső hangokra figye-
lek, leülök asztalom mellé, és meggyújtom 
emlékezésem gyertyáit. A fellobbanó láng 
melegsége simogatja arcom, fényének tükör-
képe — bár nem látom — ott van a szemem-
ben. Emlékek melegsége simogatja lelkem, 
és elhalt szeretteim láthatatlan tükörképe je-
lenik meg emlékezetemben. Nagytatám egy 
farönkön ülve, kicsi szerszámnyelet farag, s 
figyeli kíváncsiskodó tekintetem. Kopasz fe-
jét végigsimítja kérges tenyerével, az elkészült 
gereblye nyelét beilleszti a már kész fejbe. Ne-
kem, unokájának mellette a helye! Ma is itt ül 
mellettem, amiként mellettem haladt és halad 
életem útján. Nagymamám térdére ültet, és 
régi időkről mesél. Emlékét őrzöm, s ezáltal ő 
is részese életemnek. Szomszédom, barátom, 
falustársam, papom és tanítóm, néhai gond-
nokom… — egyre többen szegődnek mel-
lém. Megelevenednek az emlékek. Ezek évről 
évre megerősítenek. 

November 1 a halottak napja. Ez épül be 
elménkbe. Egy ideje a hálaadás lehetőségét 
találom meg e nap pillanataiban. Hálát adok 
embertársaimnak, akik életem hosszabb vagy 
rövidebb szakaszában velem tartottak.  Hálát 
adok a megtapasztalt isteni gondviselésért, a 

megismert emberi értékekért. Ha utolsót lob-
ban is a gyertya, fényét és melegségét sokáig 
fogom érezni… .

2. Cselekvő várakozással 

„Bízzál az Úrban és jót cselekedjél. E föl-
dön lakozzál és hűséggel élj!”

Advent a várakozás, a vágyakozás és a lelki 
felkészülés időszaka. A hitben élő ember szá-
mára fontos, hogy — kihasználva a rendelke-
zésére álló időt — lépésről lépésre úgy halad-
jon karácsony felé, hogy amikor az ráköszönt, 
át tudja élni annak jelentőségét, és  lelkét át-
hassa az igazi öröm.

Vendéget várunk!
A várakozásnak két módjával találkoz-

tam: az egyik a passzív, a másik a cselekvő 
várakozás. Van, aki kiáll a kapuba, és türel-
metlenül várja azt a pillanatot, amikor a ven-
dég megjelenik a láthatáron. Megvárja, amíg 
megérkezik, majd rezdületlen arccal kíséri 
be otthonába. Van, aki az utolsó pillanatokig 
tevékenykedik. A rendrakás utolsó simításait 
végzi, elkészíti a vendégnek szánt ebédet, de 
valami kis kedvességgel is meg szeretné lepni 
őt, s ha megérkezik, sietve szalad elébe, hogy 
átkarolva üdvözölhesse.  

Advent első vasárnapján lelkünkben béke 
utáni vággyal, erős hittel indulunk a kará-
csony felé vezető, reményteljes, szeretet ke-
reső utunkon. Figyelve a világ rezdüléseire, 
a mellettünk élő embertársainkra, de önma-
gunk belső harmóniájára is, egyszer csak a 
legszebb ajándék állja utunkat: a remény, a 
szeretet és a béke! 

Áldott elcsendesedést és adventi készülő-
dést kívánok mindenkinek!

Móricz Zsigmond bözödi szalmakalappal – 1941 júniusában a híres író több napot töltött a 
településen, ekkor több erdélyi és székelyföldi helyszínt felkeresett, utazásán Bözödi György kísérte 

 h Szente B. Levente

A régi kertben
Móricz Zsigmond és Bözödi György emlékére

Úgy hittem, Bözödön

csak a szalmakalapja maradt –

Amit később ismeretlenek elloptak.

Emléke, hogy Jolánt, Mózsit, Bágyi bát,

s még sorolhatnám –

Esténként a körtefa alatt

még egy nótára marasztalta,

hadd tudja meg a falu,

köszvény ide vagy oda, áll itt a bál.

Sokáig nézte, vajon a növekvő holdat

azon a szép estén hány kutya ugatja?

S hogy a nóta,

a vers

és egy-egy történet

a régi kertből kihajt-e majd valaha újra?

Hányszor elmondta:

– Gyurka, te:

„Tietek itt a világ legszebb gyalogútja!”

Újfalu és Bözöd között,

a régi ösvény fölött,

ha megálltak egy szusszanásra,

ők látták azt, amit mi nem:

talpuk alatt ott van a világ minden csodája.

Birkózás

 h Kozma Jenő tudósítása

 h November 11-én volt Marosvásárhelyen az edzők 
emlékversenyének a 26. szakasza, amelyen kilenc 
csapat 152 versenyzője vett részt. Tanítványaim hét 
érmet szereztek. Nyárádszeredából László Gergő 
(2010/38 kg) és Kilyén Előd (2010/58 kg.) aranyérmet,  
Szász Szeréna (2002/55 kg) és  Szász Evelin (2003/55 
kg)pedig bronzérmet szerzett.  Erdőszentgyörgyről 
bronzérmesek Kristóf József (2008/32 kg) és Szilágyi 
Ákos (2006/46 kg). Gyulakutáról ezüstérmet kapott 
Mihály Leticia (2004/52 kg). 

 h 2018. december 7-én zajlott Székelyudvarhe-
lyen a XIX. Verestóy Tibor Nemzetközi Szabadfogású 
Birkózó Emlékverseny, amelyen 15 csapat 180 ver-
senyzője mérte össze tudását.  Az Erdőszentgyörgy-
Nyárádszereda csapatot 7 versenyző alkotta, és öt 
dobogós helyezést szereztek meg. Nyárádszeredából 
I. hely Butyurka Ákos (20 kg.), II. hely Kilyén Előd (52 
kg), III. hely Falka Peter (23 kg.). Erdőszentgyörgyről 
III. helyet szerzett Kristóf József (34 kg.) és Tamás Le-
vente (45 kg). IV. helyen végzett Szilágyi Ákos (42 kg.), 
Both Krisztián (41 kg.) pedig V. helyezést ért el. 
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2018. november–december Az egyesületek életéből

Tízéves a Százfonat Szociokulturális Egyesület
 hAmbrus Emese

 Az egyesületet 2010. február 10-én jegyezték be, de szociális tevé-
kenységét 2005 októberében kezdte el  a hátrányos helyzetű gyer-
mekek felzárkóztató programjának bevezetésével. Kulturális tevé-
kenysége  2008. novemberében indult a 100fonat Néptáncegyüttes 
megalakulásával. 

M ivel Erdőszentgyörgy városnak még 
nem elég modern, falunak pedig 

már nem elég hagyományos, és a lakosság 
etnikai, felekezeti és gazdasági megoszlása 
számottevő, az egyesület a 100fonat nevet 
kapta — az összefogás, a hagyományőrzés és 
a nemzeti identitás megőrzése jegyében. Fő 
céljának tekinti az erdőszentgyörgyi magyar-
ság életminőségének javítását, amely közös-
ségépítésben, hagyományőrzésben, tehetség-
gondozásban, és a hátrányos helyzetű fiatalok 
felzárkóztatásában nyilvánul meg. A felzár-
kóztató program keretében öt éven keresztül 
három csoport működött. A programban 
résztvevő hátrányos helyzetű gyerekek élel-
met kaptak, és a nevelők felügyelete mellett 
felkészültek a másnapi tanórákra. 

A Százfonat Néptáncegyüttes az első 
próbákat 2008 novemberében tartotta, első 
műsorukat pedig 2009. április 12-én, a tekei 
(Beszterce-Naszód megye) néptánc találkozó 
alkalmával mutatták be. 2008-tól 2013 márci-
usáig a tánccsoportok oktatója Veress Kálmán, 
a Vándorcsizma-mozgalom eszmei szerzője 

és kivitelezője volt. A jelenlegi négy tánccso-
portban óvodás, elemista és gimnazista tanu-
lók, illetve  felnőttek táncolnak Tőkés Lóránd 
táncoktató és Ambrus Emese együttesvezető  
irányításával. 

Az együttes csoportjai rendszeresen fellép-
nek a helyi kulturális rendezvényeken, ugyan-
akkor partnerkapcsolatot alakítottak ki 12 
csoporttal, amelyekkel vendégszereplésük so-
rán, rendszeres tapasztalatcserét folytatnak. A 
Százfonat néptánccsoport fellép a Kis-Küküllő 
térség és Maros mente jelentősebb eseménye-
in, valamint a magyarországi testvérvárosok 
( Baja, Celldömölk) rendezvényein. Állandó 
partnerkapcsolatban áll a medgyesi Gyöngy-
virág, a kendi Csillagok, a nyárádszeredai Be-
kecs, a gyulakuti Szivárvány, a balavásári Vásár, 
a marosvásárhelyi Boróka, a szovátai Sóvirág, 
a sóváradi Szúszékdöngetők, a marosludasi 
Hajdina, a tekei Tulipán, a harasztkereki Tűz-
kerék és a magyarsárosi néptánccsoporttal. 
Jó kapcsolatot ápol a magyarországi vasvári 
Kármentő Népzenei Együttessel, a sárvári 
Nefelejccsel, a celldömölki Kemenesalja és a 

pagnaccoi (Olaszország) 
tánccsoportokkal is. 

A 100 aktív tagot 
számláló együttes szer-
vezi a Vándorcsizma 
Néptánc-találkozókat, a 
Szélyes Sándor körzeti 
népdalvetélkedőt, a he-
lyi Farsangi Alakosko-
dást, az Iskola másképp 
gyermek-táncházait és 
a Márton-napi Viga-
dalmat. Rendszeresen 
megszervezi a helyi 
táncházat, a kézműves- 
és a népi játszóház tevé-
kenységét. Tevékenységi 

területe kiterjed a népdaléneklés népszerűsí-
tésére, a népszokások felelevenítésére, a tánc-
színházi előadásokra,   a hangszeroktatásra és  
kirándulások szervezésére. 

Az együttes tagjai részt vesznek a  felső-
sófalvi, a  csíkszentlászlói, és a vajda szentiváni 
tánctáborokon. Műsorukban fellelhetők a Kü-
küllő,  a Nyárád, a Maros mente, a Sóvidék, a 
Mezőség, Szék és Felcsík csodálatos táncainak 
motívumai. Eddigi tematikus műsoraik: Ne 
késsetek harangok; Vidám lakodalmas; Gye-
re velem a vásárba, Márton-napi mulatságba; 
Dobai a nyújtópadon és a Székelyek Hawaijon.

November 3-án a Százfonat Néptánc-
együttes fennállásának 10. évfordulóját ün-
nepelte a Márton-napi vigasságok keretében. 
A programsorozat két helyszínen zajlott: a 
Rhédey-kastély udvarán és  a művelődési 
házban. Az első helyszínen a helyi termé-
kek vásárára, iskolás börzére, dekorációs 
versenyre, néptánc-előadásokra és tombo-
lajátékra került sor. A vásári programot kö-
zös tánc és a Márton-napi liba kisorsolása 
követte, majd a néptáncosok és a meghívott 
vendégek a Kedves zenekar kíséretében, lám-
pásokkal vonultak át a művelődési házhoz. 
Este hat órától kezdődött az ünnepi műsor. 
Felléptek az utánpótlás csoport táncosait és 
a vonósok, akik makfalvi táncokkal, illetve 
népdalokkal szórakoztatták a közönséget. A 
Százfonat Néptáncegyüttes  bemutatta A ha-
lálra táncoltatott leány balladafeldolgozást, 
majd a 10 év legjelentősebb eseményeit idéz-
ték  fel diavetítéssel.  A műsort a régi és a je-
lenlegi tagok tánca és a születésnapi köszöntő 
zárta – desszertkrém-bontás kíséretében. 
Végül a Kedves és a Lelkes zenekarok húzták 
a talpalávalót a táncházban, ahol a néptáncot 
kedvelők késő estig mulattak
(Forrás: A 100fonat Egyesület  facebook oldala)

A Márton-nap története
A legenda szerint, Szent Márton a Római Birodalom Pannónia tar-

tományának Savaria nevű városában, a mai Szombathelyen látta meg a 
napvilágot 316-ban vagy 317-ben, egy római tribunus (elöljáró) fiaként.      
Márton, a római császár katonájaként, Franciaországban szolgált, és egy 
hideg téli estén meleg köpenyének felét odaadta egy nélkülöző koldus-
nak. Aznap éjszaka álmában megjelent Jézus a koldus alakjában. 

Innentől kezdve nem a hadsereget, hanem Istent szolgálta, és meg-
keresztelkedett. Misszionáriusként sok jót cselekedett. Jóságáról még 
életében legendák keringtek, ezért püspökké akarták szentelni. A mon-
da szerint, amikor ennek hírét vette, és érte jöttek a küldöttek,  nagy 
alázatosságában a ludak óljába bújt el. A szárnyasok azonban gágogá-
sukkal, szárnyuk verdesésével óriási zajt csaptak, így árulva el Márton 
rejtekhelyét. Mártont püspökké szentelték, és haláláig a franciaországi 
Tours-ban segítette a rászorulókat. 

Szent Márton kultusza Pannónia területén nagyon régi.  Szent Ist-
ván, tisztelete jeléül, zászlóira a hadvezér Márton képét festette. A ha-

gyomány szerint, a szent egy álomban sietett a király és az ország vé-
delmére. Így lett Szent Márton – Szűz Mária után – az ország másik 
patrónusa. 

Ősidők óta november 11. a téli évnegyed kezdetét és a paraszti év 
végét jelentette.  Ilyenkor zárták le a gazdasági munkákat, és kezdetét 
vette a téli pihenő időszak. A cselédek ilyenkor kapták meg évi bérüket 
és ráadásként, egy libát. E napon kóstolták meg az újbort, és vágták le  
a  tömött libát. Márton- napkor országszerte lakomát rendeztek, hogy 
egész esztendőben egyenek–igyanak az emberek. A nagy lakomát az is 
indokolta, hogy a középkorban e hónap közepén kezdődött a karácsony 
előtti negyvennapos böjt. Ez volt tehát az utolsó alkalom a nyilvános 
húsfogyasztásra. 

Időjárással kapcsolatos jóslások is kötődnek e naphoz: „Ha Márton 
fehér lovon jön, enyhe tél, ha barnán, kemény tél várható.” 

Városunkban a Márton-napi hagyományokat a 10 éve alakult 
Százfonat Szociokulturális Egyesület élesztette újra. (Forrás: Wikipédia)
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2018. november–decemberXXVI. Színpad Fesztivál Erdőszentgyörgyön

Kiváló teljesítmények a Színpadon
 hGligor Róbert László

November 16-18. tartották 
meg Erdőszentgyörgyön a 
Színpad című Kis-Küküllő 
menti műkedvelő színjátszó 
találkozót, amely már hosszú 
évek óta nem csupán a Kü-
küllő mentiek, annál inkább 
az erdélyi amatőr színjátszók 
évenkénti fesztiválja.

S arány István Garabonciások című 
kötetének csütörtök délutáni zenés 

bemutatóját követően pénteken délután 
elkezdődtek a színházi előadások is. Fel-
léptek az erdőszentgyörgyi Bodor Péter 
Színkör Trücskök és Csillámpadlizsánok 
csoportjai, a csíkfalvi Tündérkert gyerek-
színjátszói, a nyárádgálfalvi Napsugár és 
a nyárádszeredai negyedik osztályosok 
színjátszói, majd este a megmérettetésen 
kívül a Mezőkövesdi Színészeti Egyesü-
let mutatott be előadást. Szombaton foly-
tatódott a rendezvény a szilágybagosi 
amatőrök, a balánbányai Vidám Retkek, 
a szilágysomlyói Játékakadémia, a ma-
rosvásárhelyi Kamaszok színtársulat, a 
szászrégeniek Fantázia, és Csim-Bumm 
csoportjai, valamint a magyarfenesi Stú-
diószínpad fellépésével, a nap pedig a 
szászrégeni Kemény János Társulat elő-
adásával zárult. Vasárnap a krasznai 
Tinikomédiások és Amarilla csoportok 
léptek fel, majd a házigazda Gyújtogatók 
és Drótszakajtók szereplésével zárult a 
fesztivál.

Az előadásokat Koszta Gabriella he-
lyi származású színésznő, Kocsis Tünde, 
a kolozsvári bábszínház irodalmi titkára, 
tanár és rendező, valamint Válik István, a 
gyöngyösi Mozaik színtársulat vezetője, a 
Magyar Szín-Játékos Egyesület vezetőségi 
tagja értékelte szakmailag. Szerintük egé-
szen színvonalas volt az idei fesztivál, sok 
jó előadással, látszik, hogy komoly munka 
folyik a csoportokban,  egyetlen előadás-

ról sem lehetett azt mondani, hogy nem 
odavaló lett volna. Ezért mindenképp arra 
buzdították a gyerekeket, fiatalokat és idő-
sebb színjátszókat, hogy folytassák a szín-
játszást, mivel rendkívül gazdagítja a mű-
veltséget, segít a személyiségfejlődésben, 
egyáltalán kultúrafogyasztóvá neveli az 
embert.

A színpadon számos kiemelkedő tel-
jesítményt láthattunk, de a szerényebb 
anyagi keretek miatt idén kevesebb díjat 
osztottak ki. A legjobb gyermekelőadást 
a csíkfalvi Tündérkert hozta, a legjobb 
fiúszereplőnek Mester Zsolt bizonyult (a 
régeni Csimm-Bummtól), a legjobb női 
alakítást Hajas Tímea Gabriella mutatta 
(krasznai Tinikomédiások tagja), a leg-
jobb összjátékot a magyarfenesiek fellépése 
eredményezte, a fesztivál legjobb előadá-
sának a helyi színkör Gyújtogatók cso-
portjának produkcióját minősítették, de a 
fesztiválon először fellépő balánbányaiakat 
is díjazták.  Kovrig Magdolna főszervező is 
az egyik legsikeresebb fesztiválnak tartja 
az ideit, hiszen „hatalmas lépést tettünk a 

darabok minőségét illetően. Voltak olyan 
csoportok, amelyek most jöttek először a 
fesztiválra, mégis rendkívül jó, a közön-
ség által nagyra értékelt előadások voltak, 
és mindenik kiemelkedett valamivel, amit 
a zsűri értékelt”. A fesztiválszervező min-
denkinek köszönetet mondott a szervezés-
ben nyújtott segítségért, de a szűkös anyagi 
keret megteremtőinek is. A legnagyobb tá-
mogatást a helyi önkormányzat nyújtotta, 
mellettük volt a Maros Megyei Tanács is a 
Hagyományos Kultúra és Művészeti Okta-
tás Maros Megyei Központja révén, továb-
bá a helyi Szent György Műszaki Líceum és 
a Naplemente Idősklub, valamint a lelkes 
pedagógusok. Őszi erdélyi turnéja bevéte-
lének egy részét idén is a fesztivál támoga-
tására adományozza a celldömölki színház.

A másfél éve működő balánbányai Vi-
dám Retkek diákszínjátszó csoportja idén 
kezdte megmérettetni magát, a gyergyói 
fesztivál után a Színpadra is eljött, hogy 
megismerjék és megérezzék a közönség 
igényeit, visszajelzéseit – mondta el Pál 
Bíborka, a csoport egyik vezetője. Kezdő, 
nagyon lelkes együttesről van szó, amely 
nagy hangsúlyt fektet az önismeretre és a 
készségfejlesztésre, saját szövegeket, je-
leneteket írnak, így alapozzák meg azt, 
hogy a jövőben irodalmi szövegekhez is 
nyúlhassanak. Ugyanilyen kreatívak az 
erdőszentgyörgyiek is – tudtuk meg Szász 
Enikőtől, aki már ötödik éve dolgozik a 
Trücskök csoporttal. A gyermekek nagyon 
lelkesek, előadásuk a játékon alapul, ők 
jönnek ötletekkel, jelenetekkel, ezt gyúr-
ják össze a rendezővel. Nagyon szeretnek 
játszani, van köztük kiemelkedően tehetsé-
ges gyermek is, aki - remélik-, ezen a téren 
fogja folytatni tanulmányait. Ők nemrég 
tértek haza Mezőkövesdről, ahol három 
kislány alakítását díjazták a szakmabeliek 
– mondta el a pedagógus, akinek a diák-
színjátszás játékot jelent, és élvezi e munka 
minden egyes pillanatát. 

(Forrás: Népújság 2018. november 26.)
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A színház értékteremtő ereje
 hAnderlik Aliz és Veres Krisztina 

November 16–18. között Erdőszent györgy ismét színházi központtá 
vált, XXVI. alkalommal került sor a Színpad Fesztiválra. Bár kez-
detben a Kis-Küküllő menti műkedvelő csoportoknak hirdették meg 
a rendezvényt, azóta túlnőtt a régión, sőt az országhatárokon is. 
Mára már kitörölhetetlenül beírta magát az erdélyi és a határon túli 
amatőr színjátszás legrangosabb eseményeinek sorába.  Ezen a ren-
dezvényen három korosztály vesz részt: gyermek, ifjúsági és felnőtt 
csoportok. Idén a 9 és 71 éves is önfeledten játszott, szórakoztatta 
a nagyérdeműt. Megmutatták mi az, ami fontos nekik, mi a vélemé-
nyük a világról, amelyben élünk. 

A szakmai zsűri alapos munkát vég-
zett, figyelt, jegyzetelt, aztán min-

den produkciót értékelt. Kiemelték az elő-
adások erősségeit és hibáit, tanácsoltak, 
ötleteket adtak. Mindenkit biztattak, hogy 
folytassa a munkát, dolgozzon, játsszon, 
hiszen a színház ,,menedék”. Hálásak va-
gyunk Kocsis Tünde rendezőnek, Koszta 
Gabriella színművésznek és Válik István 
rendezőnek, a Magyar Színjátékos Szövet-
ség elnökségi tagjának a sok jó ötletért, az 
építő kritikáért. Ebből minden csapat épít-
kezhet a jövőben. 

A krasznai Cserey-Goga Technológiai 
Líceum két csoportja vett részt a rendez-
vényen.  Az Amarilla színjátszócsoport, 
Kis Imola tanárnő vezetésével, bemutat-
ta Lackfi János – Nógrádi Gábor – Varró 
Dániel – Vámos Miklós szövegeinek fel-
dolgozásával a Tanári, szülői, kölyökáriák  
egy témára című paródiáját. Bemutatkozó 
szövegükben így vallnak magukról: ,,Cé-
lunk értékes irodalmi alkotások  igényes, 
színvonalas színpadi alkalmazása. Jelen 
darabunk szándéka egy kicsit kifigurázni 
a tanárok, diákok és szülők viselkedését a 
diákok improvizációs képességének segít-

ségével, illetve kortárs szerzők műveinek 
felhasználásával”.  

A Tinikomédiások színjátszócsoport 
így mutatkozott be: ,,Nekünk a színjátszás 
igazi kihívás, játék, ahol kipróbáljuk ma-
gunkat különböző élethelyzetekben,  és 
segít abban is, hogy felkészüljünk azokra a 
próbákra, amelyeket a nagybetűs élet tar-
togat számunkra. Szerintünk a színjátszás 
képessé tesz arra, hogy harcoljunk álmaink 
megvalósításáért, és ha nem sikerül elsőre, 
akkor újra meg újra nekivágjunk. A csapat 
tagjai a saját élettapasztalataikról, gond-
jaikról, vágyaikról, félelmeikről szerettek 
volna beszélni – így jött létre, Bódis Mária 
nyomán, saját szövegek és történetek fel-
dolgozásával, a Ki a felelős? című kamasz-
dráma. Napjaink problémáira, a kamaszok 
és szüleik viszonyára, a kommunikáció hiá-
nyára, az elembertelenedés veszélyére hívja 
fel a figyelmet a jelenet”.

A zsűri sok pozitív dolgot említett az 
értékelés során, de elmondta a hiányossá-
gokat, ötleteket adott, lehetséges megol-
dásokat javasolt.  Mindkét csapat hálásan 
fogadta az építő kritikát. „Olyan mankókat 
kaptunk, amivel bátran elindulhatunk azon 

az úton, amelyen sokkal jobban és sokkal 
bátrabban játszhatunk majd” —   reagáltak 
az érintettek.  

A kitűnő szállás, a kifogástalan ellátás, 
az egész fesztivál hangulata kellemes, baráti 
érzéseket váltott ki. Mindannyian úgy érez-
tük: ,,Ide tartozunk, Erdőszentgyörgyhöz!”. 
A hazafelé vezető úton a diákok elmondták 
személyes élményeiket, összefoglalták a lá-
tottakat. Azt hiszem, a következő gondola-
tok híven tükrözik mindannyiunk érzéseit: 
,,Számomra Erdőszentgyörgy a kedvenc 
hely, ha fesztiválról van szó. Rengeteget 
tanultunk a remek előadásokból. Kedves, 
vendégszerető közösségbe jöttünk, akiknek 
fontos a színjátszás. A szakemberek által 
elmondottakból építkezhetünk, fejlődhe-
tünk. Jó volt látni, hogy Erdély-szerte és az 
anyaországban egyaránt vannak csapatok, 
amelyeknek fontos az amatőrszínjátszás. 
Színvonalas fesztivál, csupaszív-szerve-
zőkkel, kedves, aranyos zsűrivel. Rengeteg 
felejthetetlen élménynek és számtalan szín-
vonalas előadásnak lehettünk tanúi. Kö-
szönjük, hogy itt lehettünk!”

Minden csapat emlékplakettet és ok-
levelet vett át a szervezőktől. A díjkiosz-
tón a zsűri hat csapatot emelt ki . Ebből 
az egyik díj szerencsés  részese lehetett a 
Tinikomédiások  csapata, hisz Hajas Tímea 
Gabriella megkapta a Legjobb női szereplő 
címet.  Nagyon örültünk a díjnak!

Köszönjük a szervezőknek, különösen 
Kovrig Magdolna tanárnőnek – a fesztivál 
megálmodójának és lelkének – a megtiszte-
lő meghívást, a zsűrinek a bátorítást, a helyi 
tanácsnak a támogatást, a Harmónia cég-
nek a biztonságos szállítást. Reméljük, jö-
vőre is eljöhetünk erre a fesztiválra, hiszen 
ez minden alkalommal egy színházi csoda.

Karácsonyi díszben  
a város

A z advent beköszöntésével ünnepi 
díszbe öltözött városunk is. Előkerült 

a már hagyományossá vált  díszkivilágítás, 
amely ünnepi fénybe öltöztette városunk 
főbb utcáit. De a karácsonyfa is megérkezett.  
Ebben az évben új, méltóbb helyen, a kastély 
mellett  örvendezteti meg a város lakóit és 
az erre járókat. Ugyancsak a Rhédey-kastély 
mellett állították fel a már hagyományossá 
vált betlehemi jászolt, a Szent Családdal, va-
lamint az adventi koszorút. A polgármesteri 
hivatal szép, adventi koszorúval is igyekezett 
megosztani a reményteli várakozás örömét  a 
város idős vagy beteg lakóival.  

Turné Egerben
 h  Vlad Eles 

Az erdőszentgyörgyi U futballcsapat (13 
éves és annál fiatalabb játékosok) a magyar-
országi Egerben játszott. November 30-án, 
péntek délután érkeztünk Egerbe, ahol na-
gyon hamar megtapasztaltuk az egriek ven-
dégszeretetét. Egy kis pihenő után, ismerke-
dési sétát tettünk a városban, majd 22 óra 
tájt a gyerekek aludni tértek.  Másnap, szom-
baton nehéz nap várt rájuk, három meccset 
kellett vívniuk. 

December 1-én, szombaton 6.30-kor éb-
redtünk, egy kis élénkítő torna és a reggeli 
után megérkeztünk a mérkőzések helyszí-
nére. Egy szép, új tornacsarnokról van szó, 
amely tele volt nézőkkel. Gyerekeink egy ré-
sze csak ámult-bámult, míg végre tudatosult 
bennük, hová is érkeztek...  Az első meccset 
a házigazdák ellen játszották – sajnos el is 
veszítették 10-0-ra. Bizony, megint kellett jó 
pár perc mire felocsúdtak, és 20 perc múlva 
már indult is a második mérkőzés. A terem 
dugig tele, megint forró pillanatok,  kimond-
hatatlan izgalommal. Mindez nem kedve-

zett a gyerekeknek. A második meccset 5-0-
ra veszítették el. Nagy volt az elkeseredés. 
Most néhány óránk van a harmadik meccs 
kezdetéig. Lazításként sétálunk egyet Eger 
várában, fényképeződünk, nevetgélünk, és 
azzal vigasztaljuk magunkat: végülis a fut-
ball egy játék, nem az eredmény a lényeg, 
hanem a tapasztalat, amit játék során szer-
zünk... Következik a harmadik mérkőzés, s ha 
ezt is elveszítjük, a következő nap Egertől 7 
km-re, egy kisebb teremben fogunk játszani. 
Hát elveszítettük, 3-0 lett a végeredmény. Ki-
lenc óra tájt a gyerekek lehangolódva térnek 
nyugovóra. 

December 2-án, vasárnap kora reggel éb-
redünk, reggelizünk, és irány a kisterem. Két 
lehetőségünk van:  ha megnyerjük a mérkő-
zést, akkor van még két játszmánk, ha nem, 
irány haza... Az első lehetőséget „választot-
tuk”,  azaz: megnyertük a mérkőzést, igaz,  
büntetőrúgásokkal.  Csoma Ferenc edzőnk 
és a  fiatal játékosok  teljes intenzitással élik 
át a helyzetet, örömükben sírnak. 

Sajnos, az utolsó két mérkőzést fiataljaink 
elveszítették 3-1-re illetve 2-1.re.  De a futball 
végül is egy játék. Fő a részvétel, a győzelem 
csak hab a tortán. 
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A Naplemente idősek klubjának 
tevékenységéből 

 hGálfalvi Ilona

O któber 2-án ünnepeltük az idősek 
napját. Aranyosi Ervin Maradj lélek-

ben kisgyerek című verse részletének gon-
dolatait igyekeztünk megszívlelni.

„Maradj lelkedben kisgyerek,
ne akarj többnek látszani!
Ha léted célját ismered,
merj felnőttként is játszani!
...........
Játszd hát végig az életet,
s ne bánj meg egyetlen napot!
Idős korod is szebb lehet,
ajándékul majd ezt kapod.
............
Maradj lelkedben kisgyerek!
Érezd mindig jobban magad!
Élvezd ki minden percedet,
legyél általuk gazdagabb!”

Cosma István csoportvezetőnk  köszön-
tőjét követően,   a polgármesteri  hivatal ré-
széről, Átyin Andrea Katalin köszöntötte a 
csoportot, és  átadott egy emléklapot, illetve 
egy gyönyörű, virágokkal díszített kosarat, 
finom kaláccsal és üdítővel! 

Városunk polgármestere, Csibi Attila 
Zoltán, távollétében, az interneten   köszön-
tött minket. Ezt követően, meghallgattuk dr. 
Bérczes Judit orvosnő  előadását. Ez úton 
mondunk  köszönetet mindannyijuknak. 

Október 9-én beszélgetésünk alapgon-
dolatát a következő idézet adta: „Mindig 
legyen néhány perced, amivel megajándé-
kozod önmagad. Töltődj fel a napsütésben, 
csodáld meg a bíbor-aranyba öltözött ter-
mészetet, hallgass egy jó zenét, egyél egy 
finom ételt, vagy igyál egy kávét vagy teát 
vagy bármi mást, amit szeretsz. Sétálj egy 
csendes parkban, ülj le egy jó könyvvel, sok-
szor találsz majd benne tanácsot, ami éppen 
neked szól, ha belelapozol. Ezeket a perceket 
ne lopott percekként éld meg, hanem tuda-
tosan önmagadért. Ezzel is fejezd ki magad 
számára, hogy fontos vagy.” (Kaló Jenő)

Majd  Meik Wikin Hygge - A dán életér-
zés, amely boldoggá tesz  c. könyv alapján 
folytattuk a beszélgetést arról, hogy a mi ko-
runkban hogyan érhetjük el és  élhetjük meg 
a boldogság perceit.

Október 11-én szüreteltünk. Aranyosi 
Ervin Szüret című versének részlete jutott 
eszembe, amikor jó néhány klubtaggal meg-
érkeztünk Szakállos Tercsi néni kertjébe.

„Nevetnek a szőlőszemek,
mindegyikük édes.
Mosolyukat begyűjteni
most lett esedékes.
Most van itt a must ideje,
– jó helyen és jókor –
hosszú utat jár be,
mire lesz belőle jó bor.” 

Tercsi néni meghívott otthonába, hogy 
segítsünk szüretelni. Nagyon jó hangulat-
ban szüreteltünk, munka után pedig finom 

ebéddel kínált meg. De szüret nincs énekszó 
nélkül –  mi is ezzel zártuk a napot… 

Október 12-én került sor a Caritas szer-
vezésében az Egymillió csillag a szegénye-
kért szolidaritási akcióra. Pénteken este 6 és 
8 óra között több városban adakoztak a lako-
sok a szegények javára. Erdőszentgyörgyön 
a művelődési ház előtt vártuk az adakozó-
kat.

Október 23-án ünnepeltük az idősklub 
megalakulásának 11. évfordulóját. Erre egy 
hozzánk szóló, Szép Ernő verssel hangolód-
tunk.

„Örülni az égnek reggel,
Beszélni a gyermekekkel.
Heverészni és sétálni,
Fütyürészni és tréfálni.
Mindenkit mosollyal csalni,
Mulattatni, vigasztalni.
Elfáradni és pihenni,
A könnyeket kiengedni.
A könnyeket könnyen venni,
A szenvedést elszenvedni.
Tenni, venni, jönni, menni,
Képzeletben messze lenni.
Túl gondolni a világon,
Túl az óperenciákon.”

A jó hangulat hamar úrrá lett közöttünk. 
Labdáztunk, tornásztunk, énekeltünk, így 
ünnepeltük meg a Naplemente Idősek Klub-
ja 11. születésnapját!

Október 30.   Már csak egy nap van 
november 1-ig, amikor elhunyt szeret-
teinkre emlékezünk. Ennek szellemében 
Hellen Keller alábbi idézetével készülőd-
tünk az emlékezésre:„Hiszem, hogy az 
életet azért kaptuk, hogy növekedjünk a 
szeretetben; és hiszem, hogy Isten ben-
nem van, ahogy a nap a fényben és az illat 
a virágban... Hiszek a lélek halhatatlansá-
gában, mert halhatatlan vágyakat hordo-
zok magamban.” 

Az emlékezést követően hosszabbított 
programon vettünk részt. Csoportvezetőnk 
előadása lelkileg erősített meg bennünket. 
Aztán rajzoltunk, s közben énekeltünk.  Pé-
csi vendégünktől, Zsemberovszky Zsuzsá-
tól tanultunk néhány szenior táncot. Majd 
megünnepeltük Máthé Otília, Barabás Ilona 
és Nemes Rozália születésnapját. Isten éltes-
se mindnyájukat!

November 2-án csoportunk néhány 
tagja közreműködött a Márton-napi mulat-
ságon, és a Százfonat Néptáncegyüttes 10. 
születésnapi ünnepségén. 

November 17-18-án a Naplemente Klub 
néhány tagja  a Bodor Péter Művelődési Egye-
sületnek segített a 26. Színpad Fesztiválon.

November 27-én, adventre hangolódva, a 
négy gyertya legendájáról beszéltünk, miköz-
ben ügyeskedtünk is. Mottóként ezúttal Arany 
János örökérvényű szavait választottuk:
 „Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben,
Ember lenni mindég, minden körülményben.”

Ez alkalommal Pál Júlia tagtársunk szüle-
tésnapját ünnepeltük meg! Isten éltesse sokáig! 

December 4-én az adventi várakozást lé-
nyegét Pilinszky János szavaival közelítettük 
meg: „Aki pedig jól várakozik, az időből épp 
azt váltja meg, ami a leggépiesebb és legelvi-

selhetetlenebb: a hetek, órák percek kattogó, 
szenvtelen vonulását. Aki valóban tud várni, 
abban megszületik az a mélységes türelem, 
amely szépségében és jelentésében semmi-
vel se kevesebb annál, amire vár.” Adventi 
gondolatokat osztottunk meg. Majd István 
finom kávét,teát készített nekünk, és a Mi-
kulás ünnepének jegyében egymást is meg-
ajándékoztuk sok finomsággal.
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Székelyföldi napok Erdőszentgyörgyön   
Megtalálták Rhédey Claudia naplóját

Október 20-án tartották az erdőszentgyör gyi Rhédey-kastélyban 
Örökségünk: a múlt és a jövő találkozása című konferenciát, mely 
számos új, pontosító információt hozott terítékre.  Ezek közül a  leg-
fontosabb: megtalálták Rhédey Claudia naplóját,  amiről  Fehér János 
művészettörténész számolt be. 

F ehér János Az erdőszentgyörgyi 
Rhédey-kastély és a Rhédey családdal 

kapcsolatos kutatások eredményeinek bemu-
tatása című előadásában ismertette azokat az 
adatokat, amelyeket magyarországi és külföldi 
levéltári munkája során Rhédey Claudiával 
kapcsolatosan talált. A művészettörténész 
elmondta: egyik legnagyobb sikert Rhédey 
Claudia naplójának a megtalálása jelenti.  Ez 
a  német nyelvű kézírásos napló jelenleg a né-
metországi stuttgarti  levéltárban  található. 
A több száz oldalas kézirat olyan személyes 
információkat tartalmaz, amelyek segítenek 
közelebbről és hitelesen megismerni Rhédey 
Claudia  mindennapjait. Fehér János előre-
vetítette, hogy a napló megtalálása csak egy 
folyamat kezdete, mivel ez új célokat és fel-
adatokat is kijelöl: meg kell szerezni a napló 
digitális mását, majd azt begépelni és lefor-
dítani. A már említett levéltárban a napló 
mellett Claudia életére is vonatkozó levelezés 
található. Fehér János előadásában bemutatta 
Rhédey Claudia (1812-1841) életének azokat 
a főbb mozzanatait, a születésétől, konfir-
málásán és esküvőjén át egészen a haláláig, 
amelyek a kutatások adatai szerint hitelesnek 
tekinthetők 

A Rhédey családról szóló téma Dr. Kinda 
István néprajzkutató Műkincsek Erdő-
szentgyörgyön? A Rhédey-kiállítás fejlemé-

nyei című előadásával folytatódott. Kinda 
István egy ideje a kastélyban megálmodott 
Rhédey-kiállítás létrehozásával, a kiállításra 
szánt műtárgyak felkutatással és beszerzésé-
vel segíti az erdőszentgyörgyi önkormány-
zat munkáját. A tervezet szerint a kastély 
emeletén öt teremben berendezett tárlat se-
gítségével ismertetik meg a Rhédey családot 
az érdeklődőkkel. „Egy közönségbarát kiál-
lítást fogunk létrehozni, ahol nem vitrinben 
van az anyag, hanem játékosan berendezve, 
azzal a céllal, hogy minél szélesebb körbe 
eljuttassuk az információt, olyan befogadói 

szinten, hogy az mindenki számára érthető 
és élvezhető legyen” – világított rá a kiállí-
tással kapcsolatos elképzelésre Kinda István. 
„A kiállítás lényege az információszerzés 
mellett, az élményszerzés lesz. Az érdeklő-
dők játékosan, élvezettel ismerjenek meg 
tényeket Erdőszentgyörgy híres családjáról. 
A hagyományos múzeummal ellentétben 
a Rhédey-kiállítás látványközpontú lesz”- 
hangsúlyozta az előadó. A néprajzkutató be-
számolójában részletesen kitért a kastélyban 
berendezésre kerülő szobák tematikájára, 
bemutatta azoknak a műtárgyaknak a képét, 
amelyeket a kiállításra be fognak szerezni. A 
megvásárlásra kerülő műtárgyakon kívül a 
marosvásárhelyi múzeumtól kölcsönzött, 
de Erdőszentgyörgy területéről előkerült 
tárgyakkal is emelik a tárlat színvonalát. 
Mint ismeretes, a Rhédey-kiállítás pályáza-
ti forrásokból készül el. Csibi Attila Zoltán, 
Erdőszentgyörgy polgármestere közölte, 
hogy egy nappal korábban, „október 19-én 
hagyta jóvá a gyulafehérvári Európai Uniós 
Ügynökség a kiállítás műtárgyainak a meg-
vásárlását. Ezzel ismét egy lépéssel közelebb 
kerültünk kitűzött célunk megvalósításá-
hoz. Ugyanakkor a kastély előtti központi 
tér rendezése is már a közbeszerzési eljárás 
szakaszába került. Így a környezet is a kas-
télyhoz méltó képet fog ölteni.”

Az előadók sorát Nagy Andrea zárta, 
akik a Szászok és szomszédságaik című elő-
adásával hozta közelebb hozzánk a szász 
kultúra néhány sajátos vonását, illetve azo-
kat a szokásokat, amelyek csak részben ma-
radtak fenn.

Felavatták a Bodor Péter emlékszobát

A Székelyföld Napok keretében, 2018. 
október 20-án délután, az erdőszent-

györgyi Rhédey-kastélyban felavattak a Bo-
dor Péter emlékszobát. Kovrig Magdolna, 
az Erdőszentgyörgyön működő Bodor Péter 
Művelődési Egyesület elnöke köszöntötte a 
nagyszámú érdeklődőt, majd röviden bemu-
tatta az egyesületet. „Elég sok eseményt szer-
veztünk, de a látókörünkből kiesett az, hogy 
nem elég Bodor Péternek a nevét fenntartani, 
hanem valamiképpen emléket is kelleme ál-
lítani, amely mások számára is nyilvánvaló-
vá teszi, hogy Erdőszentgyörgy szülötteként 
megérdemli a figyelmet és az érdeklődést” – 
mondta el Kovrig Magdolna. Erre a hiányra 
figyelmeztetett Buksa Éva-Mária, marosvá-
sárhelyi tanárnő. Így az érdeklődés előterébe 
került az emlékjel állításának ügye. Ennek 
első lépése volt áprilisban a város központjá-
ban felavatott Bodor Péter–emléktábla. A kö-
vetkező lépést az emlékszoba létrehozása je-
lentette. Az emlékszobában kiállított pannók, 
képek, tárgyak több mint egy év munkáját 
jelentik, bár szándékukban állt más tárgyak 
beszerzése is, de egyelőre nem sikerült min-
dent megszerezni, ezt a későbbiekben majd 
pótolják – lehetőség szerint. Az emlékszoba 
ötletgazdája Buksa Éva-Mária, marosvásár-

helyi nyugalmazott tanárnő, aki a kivitelezés-
ben is oroszlánrészt vállat. Áldozatos mun-
káját az egyesület elnöke ez alkalommal is 
megköszönte. Az emlékszoba egyik ékessége 
minden bizonnyal a zenélőkút makettja lesz, 
amely a sepsiszentgyörgyi Maketto cég és T. 
Kovács Áron műépítész kezemunkáját dicséri.

 A megnyitó köszöntőbeszédét Buksa Éva 
Mária tartotta, amelyet az alábbiakban közö-
lünk.  A rendezvény kulturális műsorral, majd 
tárlatvezetéssel folyatódott. Az emlékszobát 
Gáspár György, erdőszentgyörgyi református 
lelkész áldotta meg, majd Buksa Éva Mária 
bemutatta a tárlat anyagát. T Kovács Áron a 
zenélőkút makettjének elkészítéséről beszélt.

„Úgy vélem, hogy az egyik célravezető 
módja annak, hogy megmutassuk városun-
kat az ide látogatóknak, ha a kastélyban, egy 
helyen összegyűjtjük azokat az értékeket, 
amikre büszkék vagyunk. A jelenlegi kiállítá-
sok mellé, így kerül be mától a Bodor Péter 
emlékszoba is, hisz az áprilisi emléktábla-ava-
tó után úgy éreztük, a kastélyban, ahol sok 
turista megfordul, helyet kell adnunk váro-
sunk jeles szülöttjének, Bodor Péter székely 
ezermester emlékének is, ezáltal megmutatva 
mindenkinek, hogy milyen találmányokkal, 
tevékenységekkel öregbítette városunk nevét. 

Ki kell emelnem Kovrig Magdolna kimagasló 
szerepét és részvállalását, hisz ő az, aki nélkül 
Bodor Péter neve ma már nem biztos, hogy 
ennyire élne a köztudatban, hisz a tanárnő volt 
az, aki országhatáron belül és azon túl is gon-
doskodott híres szülöttünk nevének fennma-
radásáról” – nyilatkozta Csibi Attila Zoltán, 
Erdőszentgyörgy polgármestere.

A Bodor Péter emlékszoba a kastélyban ta-
lálható egyéb kiállításokkal együtt, a hét min-
den napján megtekinthető.
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Kulturális múltunkat jelenbe oltó szándék*
 h Buksa Éva Mária

„Tiszteld a Múltat, s a Jelent
vele kösd a Jövőhöz.”

Vörösmarty Mihály                                   

Ö rökérvényű figyelmeztetés ez!  Igen: a 
múlt benne él a Jelenben, nem tudjuk 

magunkat függetleníteni tőle, hatást gyakorol 
ránk. Múlt nélkül nincsen Jelen, s a felelős-
ségteljes Jelen záloga a Jövendőnek. 

A Bodor Péter Művelődési Egyesület 
– Kovrig Magdolna tanárnő irányításával 
– az erdőszentgyörgyi magyar kultúra fák-
lyája és letéteményese, kulturális értékeink 
éltetője, jövőnket alakító örökségünknek 
etalonja, felvállalta – nem kevés anyagi be-
fektetéssel– e kisváros legnagyobb fiának 
emlékét őrző Bodor Péter emlékszoba léte-
sítését, hozzájárulva a magyar közösségépí-
tés intézményes hátterének biztosításához, 
ezáltal is erősítve a magyar önazonosságot 
és nemzeti öntudatot az itt élő nemzettár-
sainkban.

Történik mindez abban a korban, ami-
kor a Holdra szállók vagy a világűrben 
száguldó ember jövőnket meghatározó 
kutatásokat folytatva csillagtávlatból inte-
get felénk a televízió képernyőjén. A Jelen 
embere talán nem értékeli eléggé Bodor 
Péternek, e kisváros nagy szülöttjének, a 
neves feltalálónak életművét, mely túlmu-
tat a provincializmus határain, és amely a 
korabeli  európai színvonalat is túlhaladó 
tudás megnyilatkozása… Bizonyíték erre 
a korabeli és a későbbi külföldi sajtóban 
megjelent cikkek sokasága. Ma azonban 
szomorúan tapasztaljuk, hogy  kevesebb-
nek tűnik annál, amit  akkor, jelentett a 
19. század első évtizedeiben, amikor ritka 
tehetségével, egyediségével, kreatív láng-
elméjével feltűnést keltett mind belföldön, 
mind külföldön. A Mester kézjegye kitöröl-
hetetlen az egyetemes magyar tudomány és 
művészet történetéből.  Bodor Péter nevé-
nek említése nélkül nem lehet megírni a 19. 
századi magyar tudománytörténetet, sem 
pedig Marosvásárhely történelmét.    Neve 
ott fénylik Erdély nagyjainak virtuális Pan-
theonjában! Egyedi életművének máig ható 
erejét szeretnénk a feledés homályából 
napfényre emelni, bár – sajnos – alkotásai 
az eltelt közel 200 év alatt elenyésztek, csak 
a budapesti Bodor-kút három orgonája és 
az  oltszemi (Kovászna megye) falfestmé-
nyeinek maradványai hirdetik az egyszer-
volt Mester zsenialitását, amely a múló 
időben dacol a múlandósággal. Külországi 
peregrinációja során sok országot bejárt, 
számos mesterséget, tudást elsajátított, 
de hazatért szülőhazájába, az ő népéhez! 
Egy életre vállalta ezt a földet, ezt a népet, 
amelynek köszönhette mindazt, ami ben-
ne műszaki-, tudományos- avagy művészi 
érték. Véleményem szerint, a székely nép 
rendkívüli értelme, lángelméje az inter-
diszciplináris műszaki tudományok terén, 
legteljesebben Bodor Péterben öltött testet.

Az emberi élet állandó átalakulások, 

változások, megújulások folyamata. Ilyen 
változásokkal és ellentmondásokkal teli, 
különös emberi sors az övé! Elszánt cselek-
vés, merész gondolatok, csodálatos tettek, 
nemzeti lelkiismeret, és soha nem-látott, 

bámulatos megvalósításokkal tele alkotó 
élet az övé, amelyet beárnyékolt, sőt már-
már elviselhetetlenné tett a pénz démona 
és a hatalom kegyetlen megtorlása.

Életpályája mélység és magasság, meg-
vetés és csodálat, mellőzés és elismertség, 
irracionális cselekvés és céltudatosság, 
valamint ünnepelés és nélkülözés közé 
szorított életút. A kortársak számára szin-
te felfoghatatlanok sziporkázó ötleteinek 
megvalósításai! A lángelme zseniális ter-
veinek, gondolatainak szárnyalásában 
sokszor érezte a visszahúzó erők súlyát, a 
pénztelenség, az anyagi korlátok, a bűntu-
dat, a hatalom  és a rideg közöny  szorító, 
fájó  bilincseit.  De ő megtalálta a módját, 
hogy szépséget és művészetet szűrjön le 
megpróbáltatásaiból… Ezért munkája és 
erőfeszítései nyomán szépség, megelége-
dettség és béke fakadt, műszaki téren pedig 
harmónia, biztonság és csodálat! Az egye-
temes magyar művelődéstörténet pedig 
Bodor Péternek köszönheti, hogy a 19. szá-
zad első évtizedeiben olyan műszaki cso-
dákkal kápráztatta el honfitársait, amilyent 
abban a korban  senki nem látott és nem is 
álmodott. És tette ezt több mint 20 szakmai 
területen. Munkáinak visszfényében dekó-
dolhatjuk rendkívüli értelmét, zseniális tu-
dását és nemzetszeretetét. 

Nevét visszhangozzák a magyar tu-
dománytörténeti lexikonok, a róla írt ta-
nulmányok, az irodalmi alkotások és  az 
a  három  orgona, amelyen felcsendülnek 
a hitet,  erőt és talán – küzdelmes életút-
ján – biztatást is adó zsoltárok. A kibédi 

orgonamuzsika az Egek Urához száll,  és 
ezt hallgatva, a templomi áhítatban „felsír” 
a Múlt, a nagyra hívatott, de szerencsétlen 
sorsú alkotóművész fájdalma… És akkor az 
isteni irgalmasságot és gondviselő kegyel-
met remélő bűnös lélek is megnyugvásra 
lel, miként az orgona építőmestere is egy-
koron. És nevét öregbíti a magyar főváros 
egyik legérdekesebb turista-látványossága, 
a Margit-szigeti csodakút. 

De mától hirdeti örök emlékezetét ez 
az Erdőszentgyörgyön létesült Bodor Pé-
ter emlékszoba és a csodakút 3 dimenziós 
animációja (a Sepsiszentgyörgyi T. Kovács 
Áron műépítész remeke). Ezt az emlék-
szobát a Bodor Péter Művelődési Egyesü-
let most ünnepélyesen bemutatja a város 
vezetőségének, a város lakóinak, nemzet-
társainknak, a magyar művelődés iránt 
érdeklődő embernek —  nemzetiségre való 
tekintet nélkül.

Mit jelent Bodor Péter a ma embere és 
szülőföldje népének számára? Miért példa-
értékű?... Azért mert a tehetség, a keserű 
önfeláldozás árán megszerzett tudás és alá-
zat megtestesítője volt. 

Példája a hitbeli-lelki megtisztulásra való 
vágyódásnak és a szakmai kibontakozás 
kitartó munkálására ösztönző emberi ma-
gatartásnak. De példaértékű tudományos 
érdeklődése is. Merész tervek és  pontos szá-
mítások mestere. Ugyanakkor a kifogásta-
lan, felelősségteljes, pontos munka elvégzé-
sének példája számunkra. Másik követendő 
jellemvonása a szavahihetőség, az adott szó 
megtartása! Napi munkánkban az újszerű 
megoldások, módszerek keresésére buzdít, 
sőt a felfedezésekre ösztönző törekvéseink-
ben is követhetjük öt. Korát meghaladó, 
magas színvonalú tudásának sokszínűsége a 
művészeti alkotások (fafaragás, zenei hang-
szerek készítése, építészet, festészet) terén 
is megnyilvánult. Nemzeti öntudattól vezé-
relt önfeláldozó hazafinak bizonyult: a nagy 
eszme, a magyar szabadság magasztos esz-
méjének hódolva, a szabadságharcot segítő 
lövedékek és gyutacsok gyártásába kezdett. 
És példát statuált számunkra szülőföldjéhez 
való határozott ragaszkodásával: külorszá-
gokban szerzett tudását itthon akarta ka-
matoztatni, erdélyi népe javára. Legékesebb 
példa erre a három orgona, a marosvásár-
helyi Bodor-híd és Bodor-kút, valamint az 
1849-es szabadságharcban önként vállalt 
segítsége. Saját esendősége miatt sokat gyöt-
rődő ember – véleményünk szerint - alkotá-
saiban talált némi megnyugvást.

Bodor Péter életműve történelem és 
legenda! Nekünk, helybelieknek véde-
nünk kell történelmi gyökereinket, hogy 
szilárdan tudjunk állni ezen az ingová-
nyos talajon, ezen a hamleti tájon, ahol a 
kérdés: menni vagy nem menni. Életmű-
ve méltán élheti reneszánszát, hiszen ko-
rában, a 19. század első felében, szellemi 
téren felülmúlhatatlan volt! - és erre mi, 
erdőszentgyörgyi magyarok  fölöttébb  
büszkék lehetünk! 

(Folytatás a 18. oldalon)

Önkormányzati tudósítások, szerkeszti: Átyin Kata 

Buksa Éva Mária
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Újabb finanszírozási szerződést írt alá 
Erdőszentgyörgy

Október 24-én írta alá Gyulafehérváron Csibi Attila Zoltán, Erdő-
szentgyörgy polgármestere és Simion Crețu, a Központi Fejlesztési 
Régió igazgatója azt a finanszírozási szerződést, amelynek eredmé-
nyeként 1.65 hektáros parkkal gazdagodik a kisváros. 

A szerződés értelmében 2 487 728,79 
lejből valósítják majd meg az Ope-

ratív Fejlesztési Program által kiírt és sikere-
sen megnyert pályázatot  2014-2020 között. 
Az önrész, amely a város kasszáját terheli, 
mindössze 2%. A Rendezetlen terület parko-
sítása elnevezésű projekt keretében egy olyan 
zöldövezet alakít ki Erdőszentgyörgy, ame-
lyet korhatár nélkül, bárki használhat. Ez a 
terület a bentlakás mögött, a város központi 
részén található, ahol jelenleg  a használaton 
kívüli salakos pálya, az egykori kutak és va-
lamikori melléképületek maradványai van-
nak. A város tulajdonában lévő terület teljes 
átalakításon megy majd át. Az Európai Unió 

által meghatározott egy főre számított zöld-
övezet tekintetében Románia az utolsók közt 
szerepel. A parkosítási program ezt a helyze-
tet hivatott javítani. A megnyert projekt célja 
tehát a zöldövezet növelése, de emellett a la-
kók életminőségének javítása, az egészséges 
életmódhoz szükséges környezet feltételeinek 
megteremtése, a levegő minőségének javítá-
sa. Ugyanakkor nem titkolt szándék az sem, 
hogy kialakítsanak egy olyan területet, amely  
kis létszámú rendezvények szervezésre is al-
kalmas, és nem károsítja a kialakított zöld-
övezetet.

„Célunk, egy élhető város kiépítése, amely 
hosszú folyamat, többéves munka. Ezért is 

használunk ki minden olyan lehetőséget és 
anyagi forrást, amely segít, hogy városunk 
szebb, egészségesebb legyen. Egy mondás sze-
rint, a Földet nem apáinktól örököltük, hanem 
unokáinktól kaptuk kölcsön, ezért kell minden-
nap azon munkálkodjunk, hogy megőrizzük és 
javítsunk rajta” – mondta Csibi Attila Zoltán, 
Erdőszentgyörgy polgármestere. „Nagyon 
nagy előrelépésnek tartom azt, hogy a kastély-
park finanszírozási szerződése után, ma aláír-
tunk egy másik park létrehozását előrevetítő 
megállapodást is. Remélem, hogy a helybeliek  
munkánkat megtisztelik azzal, hogy vigyáznak 
ezekre a közterületekre, hisz mindannyiunk ér-
deke városunk fejlődése” – folytatta az elöljáró.

Az 1,65 hektáros, átalakításra váró terület 
nagy része egyenes felület, azonban van egy 
kisebb meredek rész is. A tervek szerint, itt 
amfiteátrum létesül, ahol 40 pad biztosítja  a 
hely funkcionalitását. A parkba két bejáraton 
lehet majd bejutni, és kijelölt sétányon lehet 
bebarangolni. A parkban 82 féle növényt ül-
tetnek be (cserje, fenyő, stb.), a sétány, a füve-
sített felületek és a színes növény paletta  mel-
lett szökőkút, padok, szemetes kosarak, öko 
WC-k, pavilon és filagória is szolgálja majd a 
pihenni vágyók kényelmét. Ezt egészíti ki egy 
felnőtteknek szánt, szabadtéri fitnesz sarok. 
A gyerekek szórakozására is hangsúlyt fektet 
a városvezetés, hinták, csúszdák, kis házak, 
homokozó, és egyéb szabadtéri játékok szol-
gálják majd a kicsik szórakozását. A tanulók-
nak is tartogat érdekességet az új létesítmény, 
ugyanis egy felfedezésre váró tanösvényt láto-
gathatnak meg, – akár környezetismeret óra 
keretében is –, a környezettudatos magatartás-
ra sarkallva őket. Kicsik és nagyok örömére, 
madáretető is lesz a parkban, ahol majd a tér-
ségre jellemző madárpopuláció egy része lesz 
megfigyelhető.

A tervek szerint a díszkert körülbelül két 
éven belül készülhet el, de ezt még számos ad-
minisztratív tényező befolyásolhatja.

Kulturális 
múltunkat…

(Folytatás a 17. oldalról)

A  Bodor Péter Művelődési Egyesü-
let ezentúl intézményes hátteret biztosít e 
város lakóinak, a  kultúrtörténetünk iránt 
érdeklődő magyar embernek az emléke-
zésre, de az egyetemes kultúrértékek  iránt 
érdeklődő nem magyarok számára is. Büsz-
kén kijelenthetjük: Erdőszentgyörgy műve-
lődési térképén egy új kultúr-intézmény 
jelent meg, a város gazdagabb lett egy ma-
gyar művelődéstörténeti létesítménnyel! 
Egyesületünk megvalósította kulturális 
múltunkat jelenbe oltó szándékát!  

Nos, ennek az állandó kiállításnak – 
múzeumnak – mi lenne a szerepe?

1. Kulturális örökségünk és értékeink 
megismertetése a helybeli lakossággal – 

különös figyelemmel a fiatalokra – és az 
idelátogató turistákkal 

2. Felhívni a figyelmet örökségünk meg-
őrzésére és védelmére.

3. A kulturális értékek iránti tisztelet 
megerősítése.

4. Örökségünk megismertetésével 
erősíteni nemzeti önazonosságunkat, 
közösségtudatunkat és kötődésünket 
lakóhelyünkhö.

Köszönet ezért segítőinknek, támoga-
tóinknak! E múzeum létrehozása nem volt 
könnyű feladat, hanem inkább szívderítő, 
önként vállalt kötelesség és boldogító elég-
tétel. S történik mindez akkor, amikor  a ma-
gyar kultúránkat elsorvasztó  globalizációs 
törekvések keserítik meg napjainkat.Remé-
nyeink szerint, e múzeum nem csak pasz-
szív módon tárja kulturális örökségünket a 
nyilvánosság elé, hanem aktívan vonzza a 
múzeumot látogató fiatalokat és idősebbe-
ket egyaránt. Szeretnénk, hogy a Bodor Pé-

ter emlékszoba maradandó tárháza legyen a 
múlt emlékeinek, a jelen tudatos munkájá-
nak és a magyar jövő biztosításának.

Nem feledhetjük: Bodor Péter volt, van 
és lesz!  Áldassék emléke!

Végül a pár éve halott  Juhász Ferenc 
költő A múzeumok szerelme című verséből 
idéznék: „A múzeumok az élet jelentései, 
mert őrzik az emberiség tegnapi önmagát 
is: az álmokat, a hiteket, vágyakat, bűnöket, 
önzéseket, tébolyokat, gyalázatokat, sze-
relmeket és halálokat.” „Szeretem a múze-
umokat …keresem bennük a földi-lét teg-
napi hangjait, melyek némák ugyan, mint 
a kő-kürtők, megkövesedett  trombiták, 
de ezek a kő-hangok mégis az eleven vér 
áramlását és bársony-áradását hozzák, az 
anyag új csoda-virágzását.” 

*Elhangzott 2018. október 20-án, az 
emlékszoba avatásán.
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Kitüntették Székely Teréz tanítónőt

Nyugdíjba vonulása al-
kalmával, 2018. decem-
ber 5-én Székely Teréz  
vadasdi tanítónő meg-
kapta az Emberi  Erőfor-
rások Minisztériuma  ál-
tal kiállított  Pedagógus 
Szolgálati Emlékérem 
kitüntetést.  Az okiratot 
prof. dr.  Kásler  Mik-
lós   miniszter  írta alá. 
Az átadási ünnepségre 
a Havadi  Általános  Is-
kolában  került  sor,  és 
jelen volt – többek közt —  Lászlóffy Pál, 
a Csíkszeredában székelő Romániai Ma-
gyar Pedagógus Szövetség  tiszteletbeli 

elnöke. Laudációt mon-
dott egykori kolléga-
nője, Jakab Erzsébet, a 
vadasdi iskola jelenlegi 
tanítója.
Székely Teréz 1978-
ban végzett a nagy-
enyedi Bethlen Gá-
bor Kollégiumban, és 
negyven évet töltött 
a pedagógusi pályán. 
Ebből hét évet az 
erdőszenygyörgyi ál-
talános iskolában taní-

tott. Tanítói hivatása mellett több évig 
volt intézményvezető is. Kitüntetéséhez 
szívből gratulálunk!

Garabonciás – könyvbemutató a kastélyban

November 15-én a Bodor Péter Műve-
lődési Egyesület Erdőszentgyörgyön, 
a Rhédey-kastélyban látta vendégül 
Sarány István írót, a Hargita Népe c. 
lap főszerkesztőjét, aki az idei Ma-
rosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvá-
sárra megjelent Garabonciások c. új 
kötetét hozta el. A bemutatón jelen 
volt Csutak István, az egykori Gara-
bonciás együttes frontembere és H. 
Szabó Gyula, a Kriterion Könyvkiadó 
igazgatója. Az est házigazdája Szé-
kely Ferenc volt. A beszélgetés során 
megtudhattuk a könyv keletkezésé-
nek történetét, majd Székely Ferenc 

kérdései nyomán, Csutak István fel-
tárta a Garabonciás együttes létrejöt-
tének körülményeit, sikerének titkát, 
miközben a vetített képek a korszak 
néhány emblematikus jelenségét 
villantották elénk, felidézve az adott 
kor hangulatát. Az együttes 1976-
ban  alakult  Temesváron, s mindösz-
sze öt évig működött, amikor – kül-
ső nyomásra –  felbomlott. Később, 
2014-ben  Csíkszeredában újraala-
kult, s ma is működik. Az estet Csutak 
István néhány Garabonciás- dallal 
tette emlékezetessé. Szép esemény-
nek lehettünk tanúi

Kisiskolások sikerei
 h Kovrig Ildikó

A z erdőszentgyörgyi Szent György Műsza-
ki Líceum kisiskolásai minden évben si-

keresen szerepelnek a különböző versenyeken. 
Ebben az iskolai 
évben már jeles-
kedtek is néhány 
megmérettetésen, 
bár még csak az 
első félévben va-
gyunk. November 
16-18. között Sep-
siszentgyörgyön 
volt a Kriza János Országos Balladamondó, 
Balladaéneklő és Mesemondó Verseny. A ver-
senyen iskolánk III. B osztályából, Kacsó Me-
linda tanítónő két tanítványa, Székely Zsanett 
és Nagy Anna vett részt. Mindketten jól szere-
peltek, Székely Zsanett dicséretben részesült. 
December 7-én Nyárádremetén rendezték meg 
a VIII. Fürkész Helyesírási és Nyelvhelyességi 
Verseny körzeti szakaszát a II.-IV. osztályos di-
ákok számára. Iskolánkból 17 kisdiák vett részt: 
a II.B osztályból 3, a III. B-ből 6, a IV. B-ből 4, 
a IV. C-ből is 4 tanuló. Mind a tizenheten jó 
eredményet értek el, nem hoztak szégyent is-
kolánkra. A megyei szakaszra Barabás Katalin 
tanítványa, Fülöp Zonga jutott tovább. Gratu-
lálunk mindannyijuknak, és további sok sikert 
kívánunk nekik és tanítóiknak! 

Színjátszóink a vízaknai Reneszánsz Napon
 h Kovrig Ildikó tudósításai

A Bodor Péter Színkör Csillámpadlizsánok csoportja (V. osztályosok)  november 24-én, Bajkó-Barabás Réka 
meghívására  részt vett a vízaknai Reneszánsz Napon. A kőrispataki színjátszó táborban Bajkó-Barabás 
Réka színésznő foglalkozott a csoporttal. Irányításával a kis színjátszók megismerkedtek a pantomim alap-
jaival, egész kis jelenetet játszottak el a számukra teljesen új eszközzel. Bajkó-Barabás Réka évközben sem 
feledkezett meg kis tanítványairól, egy hétvégét arra szánt, hogy előkészítse őket a 26. Színpad Fesztiválra. 
A fesztivált követő hétvégére meghívta a kis csapatot a vízaknai reneszánsz napra. 

M átyás király születésének 575. és ki-
rállyá választásának 560. évfordu-

lója alkalmából a 2018-as évet Mátyás király 
emlékének szentelték. Ehhez kapcsolódva 
rendezték meg a Hunyadi Mátyás Történe-
lemversenyt és Reneszánsz Napot Vízaknán. A 
rendezvény főszervezői a Vízaknai Református 
Egyházközség, valamint a Petőfi Sándor Prog-
ram vízaknai és nagyszebeni ösztöndíjasai. A 
Bethlen Gábor Alap anyagi támogatásának 
köszönhetően, meghívták a Szeben megyé-
ben élő magyar gyermekeket. Barabás Bajkó Rékának köszönhetően  
az erdőszentgyörgyi színjátszók is részt vehettek a rendezvényen. Az 
egész napos rendezvény a református templom melletti gyülekezeti 
otthonban zajlott. Tíz órától kezdődött a Hunyadi Mátyás életterei cí-
met viselő kiállítás megnyitója. Ezt követően Bajka-Barabás Réka szín-
művész vezetésével a gyermekek ismerkedő és csapatépítő játékokat 
játszottak. Aztán következett a  rendhagyó történelemóra. A közösen 
elkészített idővonal segítségével átismételhették a magyar történelem-
nek  az Árpád-ház kihalásától Mátyás király uralkodásáig terjedő idő-
szakát. A csapatok névet választottak, címert terveztek és bemutatták, 

a többi versenyzőnek. Majd kezdődött a hat 
fordulóból álló tudáspróba. A verseny végezté-
vel, feltálalták az ünnepi lakomát, utána pedig 
reneszánsz mulatság és táncház szórakoztatta 
a jelenlévőket. A délutáni játszóházi program 
során színjátszóink, a  Csillámpadlizsánok be-
mutatták Egy szót sem című  pantomimjukat. 
Aztán az udvaron elkezdődött a lovagi torna. 
Volt íjászat, rönkdobás, rúdon való botos bir-
kózás, akadálypálya, célba dobás, rönkön állva 
rúddal az ellenfél egyensúlyból való kibillenté-

se. A gyülekezeti teremben folytatódott a reneszánsz nap. A „könyv-
másoló” és kézműves-műhelyben merített papírra saját névvel ellátott, 
iniciáléval díszített könyvjelzőket készíthettek az érdeklődők. Nagy 
sikert aratott a fanyeles, karton paripa-, a pajzs- és kardkészítés is. A 
résztvevők emléklapot és csokoládét kaptak, az első, második, harma-
dik helyezettek pedig értékes könyvjutalomban és oklevélben részesül-
tek. Végül a Csillámpadlizsánok  Réka  vendégszeretetét is megtapasz-
talhatták.  Élményekkel gazdagodva, sok új ismerettel és tudással tértek 
haza. Köszönjük Réka! És köszönjük a kedves szülőknek, hogy felvál-
lalták a gyerekek szállítását! 
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Állandó 
támogatóink

Békés, boldog új esztendőt kívánunk!
Szilveszteri „tizenkettő”

 h Pilinszky János

S zilveszterkor lépjük át az új év küszöbét, 
s az elmúlás szomorúságán átragyog az 

újrakezdés mosolya. A szilveszteri „hangulat” 
nagyon is összetett valami, s kivált az a hívő 
számára. Hála és remény, számadás és tervez-
getés, mulatság és komolyság, bánat és öröm 
találkozója a szilveszteri „tizenkettő”. 

Az egyetlen ünnepünk, mely túlmutatva 
önmagán az egész esztendőt felidézi ben-
nünk. Szilveszterre azt is mondhatnánk, 
hogy magának az Időnek ünnepe, magának 
a titokzatos földi Időnek a megszentelése. 
Épp ezért sokszor az az érzésem, hogy rosz-
szul ünnepeljük. Tulajdonképpen csendben, 
szinte hallgatózva kellene fogadnunk, mint 
valaki a hóesés kezdetét lesi, vagy a csilla-
gok neszére figyel, vagy mint a gazda, ki az 
éjszaka csendjéből a vetés növését szeretné 
kihallgatni.

A Szilveszter mégis a féktelen, a karnevá-
li öröm órája lett, s mintha emögött az öröm 
mögött még ma is valamiféle pogány szív 
dobogna. Nem csoda aztán, ha újév napja 
sokak számára a kijózanodás szürke szomo-
rúságával egyenlő.

Pedig gyönyörű alkalom az igaz derű, s 
tegyük hozzá: a földi öröm számára. Mert va-

lóban az: „földön járó” ünnep, s ezt a „földi 
mosolyt” nem is szabad megtagadnunk tőle.

Tizenkét óra van. Az éjszakában most fe-
jezte be körforgását a Föld, s most kezd egy 
újabb égi kör írásába. Fejünk fölött, mint 
forgó kristálygömb, a csillagos egyetem. De 

a mi szívünk e pillanatban egyedül Övé, e 
csodálatos mozgás, múlás és érkezés Uráé. 
S ezt ne feledjük el a legharsányabb szilvesz-
teri zsivajban se: véghetetlen csendben és 
szelíden Isten most hajtja át csillagnyájait az 
óesztendőből az újesztendő mezőire.

 h Lackfi János

Újévi kéregető
Adjon az, kit kérve kérek,
Öreg évnél újabb évet,
Igazságot, hozzá érvet,
Terhektől ne kapjak sérvet,
Sok örömet, kevés mérget,
A szívekre vékony kérget,
Az almákba sovány férget,
Jusson és maradjon étek,
Felvágottból dupla réteg,
Elkerüljön vaskos vétek,
Ne károgjon varjú néktek,
Ne járjon rosszkedv felétek.
Se finánc az adó végett,
Legyen szesz és vágy, mely éget,
Az öröm ne érjen véget,
Legyen kisbárány, mely béget.
Kívánok szép föstött képet,
Égboltból mindig csak kéket,
Szövetből végtelen véget,
Bort, búzát és békességet,
Bölömbikát, banyát, béget,
Halom betűt, nem csak béket,
S még sok mást, mit én nem kérek...


