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 Szabó T. Anna

Hajtson a föld
Lőn este és lőn reggel: harmadik nap.
A szótól, mint a gejzír, mind kitörnek,
a föld alól sötétre nyomakodnak,
a semmiből, egyetlen szóra, jönnek,

KEDEI ZOLTÁN FESTMÉNYE

csak elképzeli, azután kimondja,
vagy csak kimondja, el se képzeli,
s a gyönge fű szép kalászát kibontja,
a hajlós fa gyümölcsét érleli,
égi parancsra ismétli magát,
és szórja-szórja mind a sok magot,
vagyok, vagyok, egyszerű mondatát
ismétli egyre, hadar és dadog,
harmadnapon feltámadott a lét,
és önmagát azóta sokszorozza,
és hullámozza tenger-ütemét,
nem kérdezi, csak mondja, mondja, mondja.

Nyissunk ablakot a reménynek
 Kedei Zoltán

A

nagy Alkotó gondoskodott a természet
és az emberek közötti összhang megteremtéséről. (…) Ilyen szerepet töltenek be
életünkben a színek is. Lélekgyógyító tulajdonságaikkal elviselhetőbbé teszik mindennapjainkat. Erőt rejtenek, tárolják magukban. (…)
Mind a négy évszak rendelkezik színhangulattal. Az évszakok közül talán a tavasz a
legkomplexebb. Tele lobogással és tele nyugalommal. A mindig megújuló élet szimbóluma.
A szerelem örökös évszaka. És egyszersmind
az örök szerelmeseké is…
Sokféle jelzővel illethetném. Sőt a szavakkal is játszhatnék: szerelem, kikelet, újrakezdés, életfagyökér, falevél, virág, halhatatlanság.
Örök tavaszról álmodom, zöld, pázsitos rétről,
virágzó fákról, ifjúságról… Hajt az örök virulás, hajtanak a tervek, hajtanak a vágyak, hajt
a kezdet – sohasem a befejezés. A kora tavasz
titokvarázsa figyelmeztet a mindennapi életre,
a kitaposott útra, mely a csúcs felé, a megtépázott Golgota felé vezet. Fölötte fény köröz,

mely egyben kapocs az élet és a halál között.
A tavaszba sok minden belefér. Beleférnek a
forradalmak, a „fekete március”, a lázongások,
a kikelet, a nyugalom. A szürke ruhába öltözött téli napok után, a tovatűnni vélt vágyak,
a megtépázottnak látszott álmok újból viszszatérnek. Lila fényben ölelem át a csendet, a
madárdalos tavaszi reggelt. Tarsolyomba gyűjtöm harmatát a földi szépségeknek. Földi és
égi kapcsolatokban keresem lelkem táplálását.
A kora tavasszal virágzó fákon minden szín
megtalálható. A zöld tele van élettel, életlehetőséggel (…). Nemsokára megérkezik a nyár,
majd gondoskodik arról, hogy ne süllyedjen
nyugalomba, mint az önelégült ember. A természetnek már a tavasz folyamán van gondja
arra, hogy az abszolút zöld ne uralkodjon. A
sárgához közeledve kilendülhet nyugalmi állapotából, s így nagy hatással lehet ránk nézve is:
fiatalos jó kedvet és elevenséget áraszt. Viszont
a fordítottja is igaz: ha a kék felé veszi útját,
mélyebb lesz az árnyalata, amiből következik a
komolyság, s egyben elgondolkoztatóvá válik.
A tavaszt a nővel hozom összefüggésbe: ő

az élet alfája és ómegája. A női ideált számtalan formában dalolták az írók, a költők, a
zeneszerzők. Lapozzuk fel a költők verseit.
Megtöltik énünket azokkal a gondolatokkal,
érzelmekkel, amelyek a tavaszt és a nőt egy
közös gondolatkörbe emelik. Ezeket a nőket
idézem meg vásznaimon. Múzsáim ők. Rajtuk
keresztül bokros teendőimet átjuttathatom a
túlsó partra. Ez a forrongás, ez a lendület tavasszal indul. De nem csak nálam…
Nyissunk ablakot, bontsunk falat a didergő
tél után, hogy a ránk nehezedő keresztet váltsa fel a remény! A beáradó tavaszi szél vigyen
magával viharmezőkön át a jeltelen sírok felé!
Nyomunkban társuló fénysugár szaggassa szét
fanyar emlékeinket! Magasba emeljük karjainkat; a nagy kékségben kitárul előttünk a világ és ránk vár valahol a reménymadár! Üzen
a tavasz! A küzdelem barikádjára emelkedve
találjuk meg a boldogság titkát! Hiszem, hogy
a természetben megtaláljuk a titkot, mert a
természetben minden szép, minden harmonikus. Tegyük le voksunkat a szépség és a harmónia mellett!
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200 éve született

 Arany János

Érzékeny búcsú
Télen-nyáron nincs több, csak egy kabátom,
Ez is elhágy; e régi hű barátom,
Alig-alig tartóztatom az ujját,
Tépett keble vészi tőlem búcsúját.
Vén kabátom, oh, miért hagysz engem el?
Nincs, ki hozzád már simulna, hű kebel;
Nem találsz te sehol ilyen gazdára,
Ki szeressen gyöngeségid dacára.
Vékony a te egészségi alkatod:
A levegőt soha ki nem állhatod,
Eddig is én adtam egy kis meleget,
Úgy birád ki a süvöltő szeleket.
Nem fogadtam hű szerelmet pap előtt,
Voltam azért állhatatos viselőd:
Cifra köntös rám hiába kacsintott,
Cifrasága tőled el nem csábított.
Hej pedig volt egy időben pénz elég,
Válóperünk egy szavamból kitelék,
Csak egy szóval mondtam volna: menj öreg!
Most te hitvány sipka volnál legfölebb.
Jobb időkben - nem tenné azt sok barát Hű maradtam gyöngéidhez, oh kabát:
Illik-e most idehagynod engemet,
Csak azért, hogy nem hizlalom a zsebed?
De minek a szemrehányás! hű valál,
Egyszerű, mint a kebel, mit takarál,
Egyszerű és igénytelen valami,
Nem akartál soha többnek látszani.
Nem ohajtál cifraságot, díszjelet:
Egy zsinórkát magyarosan legfölebb...
Az is, az is lekopott már, ami volt;
Szegény kabát, te éled tul a zsinórt!
Nem soká élsz, könnyű ezt megjóslani:
Im beálltak feloszlásod napjai,
Fogsz heverni, megvetett rongy, útfelen:
Nem baj! úgyis csak lenéztek szüntelen.
Fognak ottan jőni-menni emberek,
De nyugalmad senki sem zavarja meg;
Azt a ruhát a koldus sem veszi fel,
Mit egy magam-szőrü ember elvisel.
Már bocsátlak. Menj, kiszolgált veterán,
Valahol még összejövünk mi talán:
Az idő ha éltem is majd elnyüvé,
Ki tudja, hogy hol kerűlünk együvé?
(1851)
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Úgy művelte a nyelvet,
mint földműves a földjét

Arany János 1817. március 2-án Nagyszalontán született. „…Szülei
házánál kései, nagyon kései vendég volt. Arany György földmíves
negyvenkilenc, Megyeri Sára, az anya, negyvenöt éves volt, mikor
ő született.” Már gyerekként sokat olvasott, mélyen hatott rá a
régi magyar nyelv. Tizennégy évesen segédtanítói állást vállalt,
hogy szüleit támogassa. 1833 őszén beiratkozott a debreceni
református kollégiumba. A színészmesterséggel is próbálkozott.
Vándorszínészként Máramarosszigetig jutott, ahol egy éjszaka
álmában halottnak látta édesanyját. Másnap gyalog indult haza.
Balsejtelmei nem voltak alaptalanok: távolléte alatt apja megvakult,
anyja pedig néhány héttel később valóban meghalt. Hazatérve
Szalontára másodjegyzői állást vállalt. Családot alapított, feleségül
vette Ercsey Juliannát; Juliska lányuk 1841-ben, László ﬁuk 1844-ben
született.

A

rany példásan látta el feladatát. Végtelenül puritán életet élt, és igazi autodidakta volt. A hatalmas klasszikus műveltség, amit másfél évtized alatt magába szívott,
mélyen formálta érzéseit, ítéleteit és egész
személyiségét. 1845-ben Az elveszett alkotmány című vígeposzával, majd a következő
évben a Toldival megnyerte a Kisfaludy Társaság pályázatát. Ez utóbbi egy csapásra az
ország első költői közé emelte Arany Jánost, s
a húsz arany mellé elnyerte Petőfi barátságát.
Ez a barátság, mely mindössze két és fél évig
tartott, a világirodalom nagy barátságai közé
tartozik. Petőfi munkára serkentette Aranyt,
erőt adott neki, hogy leküzdje súlyos kétségeit, eredendő bizonytalanságát.
1848–49 eseményeiben Arany maga is
részt vett. Előbb a szalontai nemzetőrök közé
állt, Arad védelmében, majd a belügyminisztériumban vállalt állást. Az orosz csapatok
bevonulását követően hónapokig várta letartóztatását. Állását, szolgálati lakását, vagyonát elvesztette. 1851 őszétől tanári állást
vállalt a nagykőrösi református gimnáziumban. A vesztett szabadságharcot követő évek
vívódásait igazolja a költészetében egyszerre
megnyilvánuló elégikus és ironikus hang. A
maró iróniára példa A nagyidai cigányok,
melyet Kosztolányi Dezső így jellemzett:
„apokaliptikus vallomás, mely még vérző, friss
sebet hasít föl, vakmerő leleplezés, mely mindenkit meghökkentett, hisztérikus kacaj egy
koporsó mellett, a legdrágább halott koporsója
mellett…” 1857-ben Arany János elutasította,
hogy verssel köszöntse a Magyarországra látogató császári párt, ehelyett megírta A walesi
bárdokat. Idegenül érezte magát az ezernyolc-

százötvenes évek egyre gyorsuló kapitalista
fejlődésének közepette. Talán épp e negatív
környezet váltotta ki művészetének felívelését.
„A történelem találkozik belső diszpozíciójával,
és Arany a hivatott énekes, aki siratja nemzetét,
mint egykor Osszián.” (Szerb Antal)
A nagykőrösi időszakban keletkezett a
költő balladáinak első nagy csoportja – ezek
is a vívódás és a bűnhődés lélekállapotát fejezik ki, tragikus környezetben. 1858-ban az
Akadémia tagjává választotta Arany Jánost,
aki ezután, 1860 őszén elfogadta a Kisfaludy
Társaság igazgatói tisztét és Pestre költözött.
Előbb a remény, majd a csalódás és elhallgatás évei következtek számára. Magas színvonalú folyóiratokat szerkesztett; fáradhatatlanul tevékenykedett a Kisfaludy Társaság
igazgatójaként; felfedezte Az ember tragédiáját, és megszervezte a kiadását is. 1865ben elfogadta az Akadémia titkári székét, de
mindez már „nyűg” volt számára, s mellette
családi tragédia, lánya halála, felőrölték erejét. Arany Juliska 1865 decemberében halt
meg. A költőként elhallgató Arany ezekben
az években a fordításban keresett menedéket.
1867-ben, Ferenc József megkoronázásakor a
legmagasabb kitüntetést, a Szent István-rend
keresztjét adományozták Arany Jánosnak.
Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszternek személyesen kellett győzködnie a
rendjelet elfogadni nem akaró költőt, hogy az
elutasítással a kiegyezést kérdőjelezné meg,
és a nemzeti literatúra jövőbeli lehetőségeit veszélyeztetné. Válaszul Arany megírta A
csillag-hulláskor című költeményfüzért. Végül 1877-ben sokadszori kísérlet után végre visszavonulhatott az Akadémia főtitkári

In memoriam

. március–április

Arany János

Oh! ne nézz rám...
Oh! ne nézz rám oly sötéten
Pályatársa életemnek,
Mint midőn az őszi-felleg
Húzza árnyékát a réten;
Nézz szelíden, nézz mosolygva:
Férfié az élet gondja.
Bárha csügged hív barátod,
Nincs enyelgő tréfa nyelvén,
S a kemény sors vésze kelvén
Arcom elborulni látod:
A te szíved ez ne nyomja:
Férfié az élet gondja.
Dörgve hull a nagy zuhatag,
Szirthez illik rémes árnyék;
De szelíd a rónatájék,
Zengve lejt a völgyi patak,
Mely a zöld virányt befolyja:
Férfié az élet gondja.
Hát ne nézz rám oly sötéten;
Zúgjanak bár künn a vészek,
Csak ez a kis enyhe fészek
Ez maradjon mindig épen:
Szívem a bajt könnyen hordja:
Férfié az élet gondja.
(1852)

Itthon
Mint a madár a fészkére,
Szomjú vándor hűvös érre,
Mint a gyermek anyaölbe:
Vágyom én e nyájas körbe.

Arany János portréja (1848). Barabás Miklós festménye

székéből. A hivatalt letéve újra „énekelni”
kezdett; immár magának szánta verseit, a
Margitszigeten, a tölgyfák alatt, „kapcsos
könyvbe” írva azokat. Így született meg az
Őszikék ciklus: életképek és „léleklátó” balladák páratlanul szép gyűjteménye. Idézzük
itt ismét Szerb Antalt: „Örökké nyugtalan,
aggályoskodó lelke megbékél. (…) Öreg magát
humorteljes rezignációval tekinti. (…) A város
zaja elől a Margitsziget tölgyfái alá menekül
kapcsos könyvével, melybe verseit írja, a tölgyek fészekszedő falusi gyermekéveit juttatják
eszébe (…). Ebből a nagy öregkori nosztalgiából születik Arany János lírájának quinta
essentiája, a legaranyjánosibb vers, a Vásárban. (…) Ez Arany János igazi hazaszeretete:
(…) az igazi szerelem a földnek szól, amely búzát ad, és ami az ős valóság. Ennek a hazaszeretetnek a meleg, életadó ízét érezni Aranynak
minden sorából és Arany legfőbb alkotásából,

az Arany-féle nyelvből. Mert »barázda helyébe’
szántván sorokat«, úgy megművelte a nyelvet,
mint a földművelő a földjét: (…) kiápolva belőle minden kalászt, mely magyar földben sarjadt, türelmesen. Arany János megvalósította
mindazokat a költői lehetőségeket, amelyek a
magyar nyelvben »a priori« adva voltak.”
Több évtizedes küzdelem után, 1879-ben
készült el Arany a Toldi-trilógia középső részével, a Toldi szerelmével. Utolsó versét halála évében, 1882-ben, március 2-i dátummal
írta, Sejtelem címmel.
Életem hatvanhatodik évébe’
Köt engem a jó Isten kévébe,
Betakarít régi rakott csűrébe,
Vet helyemre más gabonát cserébe.
És sejtelme valóra vált. Arany János 1882.
október 22-én halt meg.

Itt, enyelgő kis családom
Közt, van az én jó világom;
Künn borong bár a magasban:
Itt örökké csillagos van.
Csillogó szem, mosolygó ajk:
Ez az, amit szívem óhajt,
S küszöbömet átallépve,
Ez derül itt én elémbe.
Szívem ifjul, gyermekké lesz:
Kis örömet nagynak érez,
Körülem is ártatlan kedv
Játszi pillangója repked.
És felejtem egyelőre
Gondjaimat a jövőre:
Mi nehéz súly függ e vállon,
Nehogy kedvök búra váljon.
Gyermek-szívvel, öntudatlan
Nyugszom meg e gondolatban:
Hogy övéit el nem hagyja,
Ki mindnyájunk édesatyja.
(1852)

(Forrás: Magyar Kurír. 2017. március 2).
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 Pilinszky János

Harmadnapon
És fölzúgnak a hamuszín egek,
hajnalfele a ravensbrücki fák.
És megérzik a fényt a gyökerek.
És szél támad. És fölzeng a világ.
Mert megölhették hitvány zsoldosok,
és megszűnhetett dobogni szíve –
Harmadnapra legyőzte a halált.
Et resurrexit tertia die.

Húsvéti népszokás a székelyeknél…
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…és Matyóföldön

 Nemes Nagy Ágnes

Kiáltva
Irgalmazz, Istenem! Én nem hiszek Tebenned,
Csak nincs kivel szót váltanom.
S lám, máris megadod azt a végső kegyelmet,
Hogy legalább imádkozom.

Életem vékonyul, gyökere félbemetszve,
Virága tán nem nyílt soha.
Irgalmazz, Istenem, húsvétvasárnap este,
Hisz él az Embernek Fia.

Bűnöm csak egy, de nagy: a gőg fogai rágnak.
És most porig aláztatom.
Hörgök, vonagolok, mint egy nyomorú állat,
Kínomban a port harapom.

Itt megaláztatás, ott szorongattatások,
Kín és életveszedelem.
Ne hagyd el sok papod hitetlen unokáját,
Ne hagyd el nyomorult fejem!
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Irodalmi jelen
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 Fülöp Kálmán legújabb verseiből

A harmatarcú nő
Az éjszakából
kiszakadt időnek
fehér falán
az árnyak összenőnek
s már nem tudom
hogy meddig él a hajnalgyulladt sebekkel,
elfojtott sóhajjal
de talán egyszer
megláthatom őt:
a tűzből pattant
harmatarcú nőt.

A megszegett
kenyér
Vádol most minden,
csontomba metsz a tél
jégvirág nyílik
ablakom szemébena fojtó csendben
megszólít az Isten
asztalomról a
megszegett kenyérben.

Angyalok keresnek
Megszólítanak a
harangok, kérnek
hívnak, mert szeretnek.
Éget a hang
az éter rezgésén
elér hozzád –
angyalok keresnek.
Arcuk a láthatatlan
tűz, amely belobban
a nedves szempillák mögé–
vérkeringésed forró
zuhatagában
vissza nem térő
simogatás a nyár,
amely a harangütők
kendőzött bronz-sóhajában
egy kedves szóra,
érintésre vár.
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Köszöntjük a 82 éves
Elekes Ferencet

ost jelent meg ez a sötét, szomorú
könyvem, amit a felhőkből szedtem
össze. Borítóját pedig a gondozatlan udvarunk füvében évek óta hányódó szoborfejről
„mintáztam” egy mobiltelefonnal. Aki kezébe
veszi ezt a könyvet, azt mondhatja, sok hiba
lehet benne. Mert már a címét is elvétették,
Boccaccio Dekameronjából Bekameron lett,
ami nem szép dolog és nem helyes. Ez igaz.
Nem szép és nem helyes klasszikus író címét
erre-arra csavargatni. De ha valaki elolvassa
a negyedik oldalt, talán megbocsájtja nekem
ezt a csavarintást. Már csak azért is, mert
ebben a könyvben ennél sokkal több hiba
van. Például olyan mondatokat lehet találni
benne, amelyek kérdőjellel kezdődnek, ezt
viszont nehéz megbocsájtani. Csak abban reménykedem, hogy az elnézőbb szellemiségű
olvasó tudja, egy írás minőségét az dönti el,
ami a mondaton belül van.
Énnekem macskám nincsen. Három
macska ugyan futkározik az udvaron, de azok
közül egyik sem az enyém. Az ötödik, vagy
hatodik szomszédé lehet. Szép macska mind
a három. Két kölyök, s az anyjuk. Amikor
éhesek, csak állnak és néznek reám. Amikor
nem éhesek, játszadoznak és mosakodnak.
Mondom, szépek mind a hárman. Körülbelül tíz napja egy koszton élünk, mint akik egy
családhoz tartoznak. Egy napon parizer nevű
felvágottat vett a feleségem, kérdem, miért
vett parizert, jól tudja, én azt nem szeretem.
Azt mondja, a macskáknak vette. Oda is ad az
anyának egy szépen levágott szeletet. A macska meg sem kóstolja, hanem fut egyenesen a

kölykeihez és a szájukba adja. Mondom a feleségemnek, vajon melyik iskolában tanulhatta
ez a macska az anyai szeretetet? És a gyermekekről való gondoskodást? Azt mondja a feleségem, ez az anyai ösztön, és ő éppen ezért a
szép állati ösztönéért kedvelte meg azt a macskát, vagyis a két kölyök anyját.
Másnap ösztönösen benéztem a főtéri vendéglők ajtaján, hátha meglátnék valahol egy
otthagyott sült csirkét, májat, akármit, hogy azt
elkérjem, s hazahozzam a macskáknak. Mondom, ösztönösen néztem be, mert eszem ágában sem volt macskatartásra berendezkedni.
Mert énnekem macskám nincsen. Van itt egy
étkezde, amelynek ablakában villany által forgatott nyárson sülnek a csirkék, illatuk elterül
a tér fölött, gondoltam, oda benézek. Egyenesen hátramegyek a fehér kendővel bekötözött, testes szakácsnőhöz, aki éppen egy
tözött
nagydarab, pirosra sült csirkét marcangolt
nagyd
kettőbe-négybe. Mondom neki finoman,
kettőb
kedves hölgyem, az a helyzet hogy volna
kedv
nékem három macskám. Fölkapja a fehér
néke
kendővel bekötözött fejét ez az asszony, s
kend
neki macska nem kell. Ő szeazt mondja,
m
reti az állatokat, szó se róla, de macska, az
neki nem kell, mert a macskák nyávognek
nak és állandóan szaporodnak. Különben
be is van neki baja elég. Mondom, jogom
go sem lenne ahhoz, hogy azt a három
gyönyörű
macskát elajándékozzam,
gy
mert
m azok nem az én macskáim. Csak
azért
az jöttem, hogy ha véletlenül valaki
nem
eszi meg a porcióját, otthagyja, s
n
elmegy,
akkor azt a megmaradt ételt
e
tenné
félre a macskáknak, érte jönnék
t

Irodalmi jelen
a nap bármely órájában. És mondom neki,
azért bátorkodtam hozzá fordulni, mert már
az ajtónál észrevettem, hogy neki jóságos tekintete van, s a jóságos tekintetű embereket
én messziről föl szoktam ismerni. Énnekem
olyan szemem van. Ez a fehér kendővel bekötött fejű, jóságos tekintetű asszony megtörli a
zsíros kezét, belenéz az én olyan szemembe, és
azt mondja nekem, nézzek föl a mennyezetre,
vagy bármelyik sarokba. Fölnézek. Mondom,
én ott nem látok sehol semmiféle csirke maradékot. Azt kérdi ez az asszony, hát maga nem
hallott a bekameronról? Mondom neki, hát
hogyne hallottam volna én a Dekameronról,
azt a nagy Boccaccio írta. Nagyon rég. Azt
mondja nekem, uram, ezek mind újak, nem
régiek. Az egész büfé be van kameronozva
azokkal a kamerákkal, hogy ne lehessen lopni,
elcsenni egy csirkecombot. Még azt is meglátnák ezek a nagyszemű bekameronok, ha én
most egy szem paszulyt becsúsztatnék a köpenyem alá. Azt is! Olyan magasra került a mai
technika. Ide semmiféle élő emberre nincsen
szükség, hogy minket följelentsen, ha ellopnánk egy féligrágott csirkecombot, annyira
bekameráztak mindent. Azok figyelik minden
mozdulatunkat, onnan, a mennyezetről. Még
azt is fölveszik, hogy mi ketten itt most beszélgetünk. Még szerencse, hogy nem hozta magával azokat a nyávogó macskákat! És a másik
dolog az, hogy ne csodálkozzék rajtunk, hogy
így meg vagyunk figyelve minden pillanatban, mert nem csak mi, hanem az egész főtér
bekamerázva van. Különösen az átjáróknál.
Hogy lássák a figyelő központban, ha valaki
megbotlik, s estében kikapna egy táskát valami ártatlan személy kezéből. Mert ilyesmik
is előfordulnak a mai világban. Nem hallotta,
hogy amíg fölsegítettek a járdán egy magát részegnek tettető tolvajt, az a gazember kiszedte
a segítségére siető pietonnak a zsebéből a drága mobilját! A rádió is bemondta. Ezért van az
a rengeteg bekameron mindenfelé fölszerelve.
Legjobb, ha elmegy szépen a piacra, a bejárattól jobbra van egy üzlet, a szentkirályi emberé,
vagy egészen hátul, ahol csirkeszárnyat lehet
kapni. Na, esetleg ott vehet valamit azoknak a
macskáknak. Csak vigyázzon nagyon, mert ha
elkényezteti őket, egész nap csak nyávognak
az ételért és szaporodnak. Ilyenek a macskák.
Hiába szépek, ha állandóan nyávognak és szaporodnak. Mondom ennek a jóságos tekintetű
asszonynak, azért én mégis maradok a macskáknál. Mert ezek a bekamerák ugyan nem
nyávognak, de szaporodni rohamosan szaporodnak. Ráadásul nem tudok bennük gyönyörködni. Minden esetre, köszönöm a piacra
való irányítást. És elindultam a piac felé. Pedig
énnekem macskám nincsen.
 Elekes Ferenc

. március–április

 Fülöp Dorottya

Csendélet
Este van. Csupa függönyös ablakok.
Üvegkoccanás. Talán az angyalok?
Kesztyű az asztalon, cipőm félbe-szerbe,
Lusta lámpafények az ágyra heverve.
Valami méz illatú, fáradt csend lebeg itt.
Álmos molylepke szárnyába beterít.
Odafent az ég de feketén „kékell” Vannak ott csillagok? - Köztük feküdnék el.

Ez mind este
Az ágynemű friss illata,
a menta mélyzöld párlata,
az árnyék fáradt, hűs teste.
Ez mind este.
Ruhámon álmos gyűrődés,
tányéron maradt kenőkés,
gyötört testek ágyba este.
Ez mind este.
Forró tea a bögrében,
macska a fotel ölében
–ma az egereket leste.
Ez mind este.
Narancssárga lámpa fénye,
az ágyon Dumas regénye,
s volt ki az Istent kereste.
Ez mind este.

 Deák Paula Blanka

Addig is figyelj
El kellene mondanod, hogy mi mindent
tudsz a fákról, a jöttment mohákról,
az egymásba futó esti vonalakról,
és arról, hogy milyen a Hold,
amikor belepik a felhők.
A csendet jól tűrőd, ma már nem zavar az sem,
hogy a rezzenéstelen képek, bőrünk
semmitmondó szavaira nem felelnek.
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Szekérrel, gyalog és teherautón
rautón
Beszélgetés a Budapesten élő Hatos Gyöngyvér
nyugalmazott magyartanárral.
 Székely Ferenc
– Kezdjük a gyermekkorral: hol született és
milyen emlékei vannak azokból az évekből?
– Makfalván születtem 1936. április 10én. Apám szülőfaluja Szolokma volt, de ő is,
ahogy bekerült az udvarhelyi kollégiumba,
nagyon keveset tartózkodott Szolokmában. A
kollégium elvégzése után behívták katonának,
majd a budapesti orvosi egyetemet elvégezve,
kis kitérővel, Makfalván élt 1983-ig. Így az
én gyermekkorom is Makfalvához kötődik.
Mivel 10 évesen már a marosvásárhelyi gimnáziumban tanultam, kevés emlékem maradt
az akkori évekből. Vas Áron népi szobrászra
emlékszem; egy szobrát, amit édesanyámnak
készített, ma is őrzöm. Dósa Árpád bácsit
kell megemlítenem, aki édesapámmal kiváló
asztalos munkákat végzett (neki sem ez volt
a foglalkozása). És meg kell említenem még
Bóér Irén tanító nénit, aki négy éven keresztül vezette osztályunkat. Szeretettel gondolok a patikus Irénke nénire, aki úgy tudta a
ricinust elkészíteni, hogy szívesen vettük be.
Édesanyám tanítónő volt Makfalván, 30 éven
keresztül mindig az I. osztályt tanította. Nagyon szerették a faluban: az utolsó 10 évében,
amikor mozgássérült volt, egykori tanítványai
gondozták… A vásárhelyi évek alatt főképp a
sport érdekelt, de sokat jártunk színházba is. A
szabadidőmet az olvasás töltötte ki.
– Milyen volt az élet Kolozsváron, az egyetemen?
– Az egyetemen az évfolyamtársaimon kívül a lakótársaimmal jártunk színházba, kiállításokra, sokat kirándultunk. Sohasem kerestem
a kapcsolatot a hírességekkel – ez máig így van.
– Hogy került Erdőszentgyörgyre?
– Az egyetem elvégzése után oda neveztek
ki, ez volt az első és utolsó munkahelyem…
– Itt kezdődött a kapcsolatba a színjátszással?
– Mint tudja, akkoriban mindenkinek
kötelessége volt valamilyen „kultúrmunkát”
végezni. Péter Áron, a művelődési ház akkori
igazgatója mindenképp az agitációs brigádot
akarta a nyakamba varrni, amit – több okból
is –, nem vállaltam. Hosszú viták után végül
lemondott rólam, ezért az iskolában kezdtem
órán kívül is foglalkozni a tanulókkal. Előbb
irodalmi köröket szerveztünk szavaló délutánokkal, később következett a színjátszás. Ezt
azért tartottam szükségesnek, hogy a résztvevők tanuljanak meg a nyilvánosság előtt mo-
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zogni, kezükkel, arcukkal bánni. Nehéz volt
színdarabokat szerezni, a ruhákat, díszleteket
magunk állítottuk össze. Nem nagyon emlékszem a kezdetekre… Később új igazgató került
a művelődési ház élére, akkor kezdtük el a felnőtt színjátszást. Elég nehéz volt a felnőtteket
rábírni a szereplésre, ez mindvégig problémát
okozott. De azért jártuk a vidéket, az egykori
vándorszínészek módjára, szekérrel, gyalog,
teherautón… Eleinte a hivatalos egyfelvonásosokkal kezdtük, később már megpróbálkoztunk a hosszabb színdarabokkal. A Koldus
és királyfira emlékszem és Kisfaludy Károly
darabjaira. A felnőttekkel egy Karácsony Benő-darabot mutattunk be. Mindig volt segítőtársam a tanárok közül. Sokat segített Mezei
Horvát Judit, Nemes Ilona és a könyvtáros,
Nemes Anna. Amikor a művelődési ház igazgatója Poloțca Lazăr lett, rendkívül sok segítséget adott. Sokat lehetne erről mesélni, de rég
volt, s én bizony nagyon feledékeny lettem…
– Volt-e valamilyen előzménye ennek, vagy
egyszerűen csak szerette a színjátszást?
– Egy gyermekkori élményen alapszik ez a
vonzalom. Úgy tíz év körüli lehettem, amikor
egy vándorszínész-társaság jött a falunkba,
Makfalvára. Arra emlékszem, hogy a Marica
grófnőt játszották. Engem annyira elbűvölt,
hogy máig megmaradt az operett iránti szeretetem, de egyáltalán a színjátszás iránti vonzalom. Magamat sohasem éreztem tehetségesnek, mert nincs is tehetségem, mint ahogy a
rendezéshez sincs tehetségem, betanítottam a
darabot … – ennyi.
– Mikor telepedett át a család Magyarországra?
– 1993-ban súlyos autóbaleset után települtünk át Magyarországra, Nyírbátorba.
Sokáig feküdtem kórházban, máig érzem a
következményeit. Kezelésre szorultam, így az
otthoni munka maradt. 1994-ben átköltöztünk Debrecenbe, ahol férjem gyerekeiben
igazi szerető családra találtam, mi pedig az
unokák nevelésében segítettünk. Férjem halála után felköltöztem Budapestre; ezzel régi álmom vált valóra: sűrűn járok színházba, kiállításokra, ismerkedem a várossal, az országgal,
s végre eljutottam külföldre is. Egy nyugdíjas
körben igazi barátokra találtam. Tehát szerető
családban, baráti körben élem napjaimat, elmondhatom: elégedett vagyok a sorsommal.
Régi tanítványok is megkeresnek, régi, távollakó barátokkal levelezek. Mindig elolvasom az
Erdőszentgyörgyi Figyelőt az interneten – ez

is egyfajta
ta kapcsolat a
szülőfölddel.
del.
– Köszönöm,
zönöm, hogy
megosztotta
tta velünk emlékeit, gondolatait.
ndolatait. Közelgő
születésnapja
apja alkalmával
kívánunk a továbbiakban
is tartalmas
mas nyugdíjas
éveket és jóó egészséget!

 Koszta Gabriella

Hatos Gyöngyvér,
a tanár

E

rdőszentgyörgy és az erdőszentgyörgyi iskola a nehéz ’50-es évek
közepétől a semmivel sem könnyebb hatvanas évek közepéig, tizenegy éven át – Nagy
Rózsika tanító néni tyúkanyós szeretetétől
az átdrukkolt érettségi vizsgáig – számomra maga volt a boldog gyermekkor. (…)
Aki olyan boldog és gazdag gyermekkorral
dicsekedhetett, mint én, az biztos, hogy nagyon rossz gyerek volt. (…) Rosszaságom
és szabadságom is természetes volt, beleilleszkedett a tájba. Természetesnek tartották
tanáraim is. S eszükbe se jutott „kezelni” a
gyermekkort, mint valami gyógyíthatatlan betegséget. Tudták, hogy elmúlik úgyis magától. Inkább hagyták, hogy az élet
beáromoljon az iskolába, s közben megtanították, amit fontosnak tartottak. (…) Ahányan voltunk, annyi féle ábránd, terv, siker,
kudarc, sors, annyi féle életút. Azt hiszem,
mindenkinek jutott útravaló, az a bizonyos
hamuba sült pogácsa, ami sohasem fogy el,
bármilyen sokszor törünk is belőle. Az élet
gyönyörű kiszámíthatatlansága, hogy az
én hamuba sült pogácsámat az a két tanárom gyúrta, sütötte és tarisznyálta, akiknek
akkoriban ifjúi szívemben egyáltalán nem
egyenlő hely jutott: Hatos Gyöngyvér és Simon Alpár.

Pedagógusporteé • Naplemente Idsek Klubja
Gyöngyvért rajongó szeretettel csodáltam. Ez hatodik osztályos koromban egy látszólag jelentéktelen mozzanattal kezdődött,
ami egész további életemet meghatározta.
Tulajdonképpen akkortól számítom az időt,
az én személyes időmet. Esős, őszi nap volt,
és Gyöngyvér elküldött a lakására a dolgozatfüzetekért. A Vámos-híd mellett állt egy
öreg ház a Fövény utca sarkán. Ott lakott. A
kitüntető bizalomtól megrészegülve léptem
be a lakásba. Olyan erős volt az élmény, mintha szentélybe léptem volna. Percekig csak
álltam a szoba közepén, az egyszobás lakásban, ami számomra máig a legszebb lakás,
amelyben valaha jártam. Tele volt könyvekkel
és hanglemezekkel. A bútorok, a könyvek, a
lemezek, az összes tárgyak olyan harmóniával vettek körül, hogy azt kívántam, bárcsak
örökre minden így maradna. Igyekeztem
magamba szívni a látványt, az illatot, örökre megjegyezni a megszámlálhatatlanul sok
könyv címét. Arra gondoltam, hogy akinek
ennyi könyve van, az biztosan mindent tud.
Ettől a friss felismeréstől jóleső biztonságérzet
járt át, amitől nem akartam már soha többé
elszakadni. Csapzott hétköznapjaimnak hirtelen értelme és célja lett. Eljönni ide máskor
is, kiérdemelni, hogy ide máskor is beléphessek. S mikor beléptem később, egyre többször, azok a napok az én titkos ünnepnapjaim
voltak. Másnap a könyvesboltban megvettem
Az aranyembert és egy vékony József Attila
verskötetet, saját könyvtáram első darabjait.
Tulajdonképpen azóta gyűjtöm a könyveket,
azóta tudom, hogy számomra a könyv létszükséglet, azóta vagyok személyes kapcsolatban a Könyvvel. És ha akkor kalandos csínytevéseimről nem is tudtam még lemondani,
attól szinte rettegtem, hogy elkótyavetyéljem
Gyöngyvér bizalmát, ami maga volt a Titok,
a Csoda. Az irodalmi körben Dante „édes új
stílusáról” értekeztünk, és Petrarca szonettjeit olvastuk átszellemülten, hogy titokban mi
magunk is megpróbálkozzunk szonett írással.
Az irodalom nem tantárgy volt, hanem életforma: igény. A Gyöngyvérrel való kapcsolatban sokszor restellt önmutogatós hajlamom
is átalakult. A lelkes szentgyörgyi színjátszó
kör nélkül, melyet ő hozott létre és tartott
életben, hogyan is tudhattam volna meg,
hogy az önmutogatás hivatássá válhat, olyan
foglalkozássá, mely révén az ember „nemes,
küzdő, szabadlelkű diák”-nak érezheti magát
egy életen át? Most már nehéz elképzelni,
hogy mi is lett volna velem Gyöngyvér barátsága és szigorú szeretete nélkül. (…) (Részlet
a szerző Nostrum sollemne sevemus! 40 éves
az erdőszentgyörgyi líceum című kiadványban megjelent írásából. 1995)
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A Naplemente Idősek
Klubja tevékenységéből
 Gálfalvi Ilona
Március 1. Végre megérkezett március!
Jó kedvvel, játékkal, zenével, tánccal zártuk
le a farsangi időszakot! Hangulatunkat az
alábbi vers híven tükrözi.
„Elegünk van már a télből,
Hóból, fagyból, hideg szélből,
Jöttünk vígan maskarában,
Tél bosszantó maszkabálba.
Szóljon zene síppal, dobbal,
Fusson a tél vándorbottal!
Jöjjön tavasz hívó szóra,
Házunk előtt nyíljon rózsa!
Aki itt van, mind erre vár,
Kezdődjék már a karnevál!”
(Farsangoló)
Március 7. Nőnap előestéjén gondolatainkat és érzéseinket a következő vers tükrözi:
„Egy szál virág, pár kedves szó,
– apró gesztus – ma ezt kapod.
Kívánom én, legyen ilyen,
mosollyal telt minden napod!
Férfinak Te a szerelem vagy,
a gyermeknek a jó anya,
– Mint madárnak a puha fészke –
tőled van boldog otthona.”
Aranyosi Ervin: Nőnapra (részlet)
Számunkra ez a nap örömöt, boldogságot, ünneplést jelentett. Meglepetés is ért
bennünket: visszatért hozzánk régi csoportvezetőnk, Cozma István. Ezután vele
folytatjuk a tevékenységeket. De nem feledkezhetünk meg a Szidikével töltött kellemes
napokról sem. Neki köszönjük az utóbbi
szép kilenc hónapot! Újabb meglepetésben
is volt részünk: az iskolás gyerekek nőnapi dalokkal köszöntöttek. Ezután a csoport
együtt ebédelt a Relaxban, ahol a vendéglátóktól egy-egy szál virágot kaptunk. Köszönjük az iskolásoknak a szép dalokat, a vendéglátóknak a virágot!
Március 14. Csoportvezetőnk, István az
Észak-Írországban töltött pár hónap élményeiről mesélt. Ezeket képekkel illusztrálta.
Így ismerkedtünk meg az ottani különösen
szép tájjal, majd beszélgettünk mindarról,
amire az élet tanított bennünket. Végül úgy
éreztük nagyon igaz Aranyosi Ervin versének tanítása:
„A mában élj és láss csodát,
élvezd virágok illatát,
a nap az égről rád nevet,

melengeti a lelkedet.
Végy észre apró örömöt,
hétköznapodba költözött
vidító szép varázslatot,
egy kedves embert, állatot,
virágokat, patakot, fát,
a szerelmet, ha rád talált,
s mindent, mi jól esik neked,
élvezd az egész életet!”
Aranyosi Ervin: Az élet szép (részlet)
Március 21. Gyönyörű tavaszi virágokat néztünk videón, miközben kellemes
zenét hallgattunk. Közösen örvendeztünk
a tavasznak. Vendégünk ez alkalommal
Menyhárt István volt. Tavaszi hangulatunkat
megint egy vers fejezi ki leginkább:
„Bimbódzik a szép természet,
nézd csak, legyen benne részed!
Színes, fényes világ épül,
ami rút volt, most megszépül.
Tavasztündér eljött közénk,
rajta színes, szép öltözék.
Tavaszt varázsolt a földre
a természet így vált zöldre!”
Aranyosi Ervin: Tavasztündér eljött közénk (részlet)
Március 28. A mai beszélgetés témája a
kedvesség, a szépség és az elégedettség volt.
„A kedvesség, bármilyen kicsi is legyen az, sosem hiábavaló” (Ezópus). „A szép mindenütt
jelen van, csak kevesen veszik észre.” (Konfucius) „Az elégedettség titka: nem sajnálni,
ami nincs, hanem értékelni azt, ami van.” E
bölcs emberek szavait valamennyien magunkénak éreztük. A beszélgetést követően
megünnepeltük Muica Jolán, Szekeres Margit, Csizmadi Ágnes és Varga Magdolna születésnapját. Isten éltesse mind a négyüket!
Április 4. Mai tevékenységünk mottójául
Juhász Gyula versének örökérvényű sorait
választottuk:
„Én úgy szeretném, ha a szeretet,
A boldogság, a béke fénye égne
mindenki lelkében!” Valójában ezt az életérzést tapasztalhattuk meg, hiszen kellemes
zene hallgatása közben festegettünk, majd
csoportvezetőnk, István, a tavasz szépségeivel kapcsolatos verseket, idézeteket olvasott
fel. Pál Júlia néni, egy gyönyörű, hosszú verssel örvendeztetett meg bennünket. Szeretet,
boldogság és béke töltötte el mindnyájunk
lelkét. Köszönjük!
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Rhédey Zsigmond és felesége,
báró Wesselényi Kata
(Részlet a szerző szakdolgozatából)
 Hegyi László

II. Rhédey János és a Rhédeyek ezen ágának többsége már Erdőszentgyörgyön született. II. János és Macskási Erzsébet házasságából
származó négy ﬁúgyermek közül csak Ferenc éri meg a felnőtt
kort. Neki szintén több gyereke született, de csak Zsigmond (1722–
1758) marad életben. Az ő felesége hadadi báró Wesselényi Kata,
Wesselényi Ferenc és Rhédey Zsuzsanna lánya. A házaspárról jogosan
állíthatjuk, hogy nemcsak az erdőszentgyörgyi református egyház
legnagyobb védnökei, támogatói voltak, de az erdélyi református
egyház kimagasló mecénásai közé sorolhatjuk.
hédey Zsigmond 1751-ben vette feleségül báró Wesselényi Katát, akivel alig 7 évet éltek együtt. Rövid ideig tartó
házasságukból született egyetlen gyermekük,
Ferenc (1756) 15 éves korában meghalt. Zsigmond 1744. november 13-án grófi címet kap.
Harminchat évesen, 1758-ban Kolozsváron
hunyt el, özvegyen hagyva 23 éves feleségét
és alig kétéves kisfiát. Az erdőszentgyörgyi
domboldalon lévő ősi családi sírboltba temetik. Emlékét egy sírkő őrzi, amelyet felesége
állíttatott 1758-ban, és minden bizonnyal a
dombtetőn lévő családi kriptánál helyeztek el.
Később a kripta romlása
miatt behoztak a templomba, és az 1935–
1936-os templomjavítási munkálatok során
helyezhették el a református templomtorony
bejáratának jobb oldalán. A 105 cm széles és
140 cm magas, sarkainál homorított homokkőtábla széleit faragott
virágok díszítik. Nincs
rajta címer és a felirat
is latin nyelvű, amely a
kisrhédei gróf Rhédey
Sírkőtábla
Zsigmond jóságát és
segítőkészségét emeli ki, valamint hadadi
báró Wesselényi Kata férje iránt érzett tiszteletét. A tábla viszonylag jó állapotban van, a
felirat nagy része olvasható, azonban az alsó
részén már jelentkeznek a pusztulás jelei.
Az özvegyen maradt báró Wesselényi Kata
(1735–1788) 30 évet élt özvegységben, ráadásul később gyerekét is elveszítette. Életének
értelmét kisfia gondozásában, és a hitben találta meg. Wesselényi Katát a XVIII. század
azon erdélyi nagyasszonyai közé sorolhatjuk,
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Festett kazetták

akik cselekedeteikkel és adományaikkal az
egyház támogatói voltak. Magányos özvegysége ellenére bebizonyítja rátermettségét, nagyon ügyesen igazgatja a családi birtokokat.
Műveltségét nemcsak a korabeli feljegyzések
tanúsítják, de a birtokában levő könyvek száma is igazolja. Az erdőszentgyörgyi református egyház, a parókia és a templom többszöri
megsegítésében jeleskedik. 1730–1732-ben a
református templom hajójának gerendás mennyezetét kazettásra cserélik.
Az eredeti kazettákból két darab
fennmaradt, ezeket valamivel később festették, és a mai
napig a karzat aljára rögzítve láthatók. Az egyik kazetta
Wesselényi Kata monogramját
és a családi címert ábrázolja, a
másikon pedig a Zsoltárokból
vett idézetek olvashatók. A
templom a XVIII. század
második felében történt átalakulása Wesselényi Kata
nevéhez fűződik. Mondhatjuk, hogy ő volt az egyetlen
támogató, ezt a nagyasszony
végrendeletéből tudjuk. Ez a
dokumentum értékes információkkal szolgál, részletes leírásokat kaphatunk a templom
javításáról. Megtudjuk, hogy
A szószék és korona (1760–1764)

a templom már-már a pusztulás szélére jutott,
és Wesselényi Kata a teljes felújítást, a munkálatok teljes költségét magára vállalja. 1758ban, özvegységének kezdetén, az egyháznak
mindössze 50 forint pénze volt a Rhédeyek korábbi adományaiból. Ehhez adott hozzá báró
Wesselényi Ferenc (Wesselényi Kata édesapja,
Rhédey Zsuzsanna férje) 200 magyar forintot.
Özvegysége első évében maga a nagyasszony
is 222 magyar forintot adományozott az egyháznak. Rhédeyné maga gondoskodott arról,
hogy az egyház tőkéjét jövedelmezővé tegye.
Rendet rakott a pénzügyekben, főleg a kölcsönökben. A kétséges szerződéseket felszámolta,
és csak megbízható embereknek kölcsönzött,
szerződés nélkül pedig senkinek sem. A kölcsönök kamataival növelte az egyház jövedelmét. Az egyház patrónusaként elvárta, hogy
az egyházi számvetésen részt vehessen, és az
ő tudta nélkül ne költhessenek nagyobb öszszegeket. Terjedelmes erdőinek makbérét, a
Vámos-hídnak és vendégfogadójának egy évi
jövedelmét az oskolamesternek ajándékozta, és évi 24 magyar forintra tesz alapítványt.
Az anyaegyház mindennemű javait, leveleit
felleltározta, és rendbe szedette. 1760-ban a
nagyasszony jóvoltából, Szász István tiszteletes szolgálatának idején elvégzik a templomon
a szükséges javítási munkálatokat. Kívül-belül
teljes felújítást és megerősítést végeznek, és ellátják bútorzattal. A teljes költségeket egyedül
állja; összesen 1800 magyar forintot költött
saját pénzéből. Ugyanabban az évben kőből
faragott szószékkel gazdagodik a templom.
A szószéket Wesselényi Kata rendeli meg
a kidei (Kolozs megye) kőfaragó mestertől, Sípos Dávidtól, akit Kata
már ismert, ugyanis édesapja,
Wesselényi Ferenc is vele faragtatta meg a bánffyhunyadi és a
hadadi templomok szószékeit.
Ilyen szószék, tudomásom szerint,
12 darab van Erdélyben. A szószék barokk stílusban készült, a nyolcszögű
talapzatot virágminták díszítik. A
felső része formailag követi a talapzatot, ezt is faragott virágminták
ékesítik, amelyek a talapzathoz hasonlóan fehér színre vannak festve.
A szószék középső, a templom főbejáratával szemben lévő
oldalán adományozójának címerei és egy felirat is található. A
felső részben a Rhédeyek grófi és a
Wesselényiek bárói címerei vannak
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bevésve, kék, piros és barna színekre festve.
A címerek fölött a G R S L B V K betűket
találjuk bevésve, amelyek az adományozók
monogramjait jelentik. A címer alatti felirat
szintén az adományozóról árulkodik: ELKÖLTÖZVÉN A MENNYEI TEMPLOMBAN MÉLTÓ GRÓF KISRHÉDEI RHÉDEI
SIGMOND ÚR KEGYES FÉRJE SZÁNDÉKÁT TELLYESITETTE EZEN TEMPLOMOT MEGUJJITOTTA L.B. HADADI
VESSELENYI KATA MDCCLX ESZTENDŐBEN PÉLD. 10. 7 VERS. SOLT 56 4 VERS
SOLT 66 13 14 VERS SOLT 73 23 24 28
VERS. A bibliai hivatkozások az Istenbe vetett

hitről és reményről, a neki tett fogadalmak
teljesítéséről vallanak, valamint arról, hogy
a jócselekedetek áldást kapnak. 1764-ben a
nagyasszony a szószék fölé egy faragott és festett fakoronát is adományoz a templomnak.
A háromrészes korona alsó része bíborvörös
alapszínű, amelyen aranyozott szélű, zöld mezőben, fehér felirattal a 61. Zsoltár 20. verse
olvasható. A hullámosan kialakított koronaaljat 15 aranyozott színű csüngő dísz ékesíti. A
szószékről felnézve a zöld színű, nyolcszögű
mennyezet zárja alul a koronát. A középső
rész kék alapszínű, amelyről a nyolcszögnek
megfelelően hét aranyozott szélű, szürkés

alapszínű táblácskán a korona adományozójának neve és bibliai idézetek vannak feltüntetve. A kis táblák között helyezkednek el a
faragott, felfelé ívelő, aranyozott színű, hoszszú díszek, amelyek a korona felső részében
találkoznak. Itt helyezkedik el az aranyozott
pelikán, amely egyben a korona felső része is.
A templom déli oldalán lévő gyönyörű
csúcsíves bejáratot befalazták, és mellé, jobboldalt egy új, fedett bejáratot nyitottak. Ennek
homlokzatán a Rhédey címer tanúskodik a
templom mecénásairól. Ugyanilyen a nyugati
bejárat is, amelyet azonban eltakar a későbbiekben hozzáépített torony.

Soli Deo Gloria*
(Fülöp Ferenc erdőszentgyörgyi esperes önéletrajzának 3., befejező része)
 Fülöp Ferenc

A

z ünnepi, vasárnapi istentiszteleteken
kívül minden hétköznap prédikációs
istentiszteletet tartottam. A templom ünnepnapokon és hétköznapon is általában zsúfolva
volt. A gyülekezet megszólítása mindig „erdőszentgyörgyi református, nemes és szent magyar eklézsia” volt. Kellet ez, mert bele kellett
vinni, a „vallani és vállalni” nagy küldetését.
A hétköznap esti istentiszteletek egyúttal „vallásos estélyek” is voltak, ahol iskolás gyerekekkel szavaltattam el az előre betanított verseket.
Akkor a román tannyelvű állami iskolában 380
református gyermeknek csak heti 2 magyar
óra volt adva magyar nyelvű tanításra, amelyet a tanító, ha akarta, megtartotta, ha nem
akarta, nem. Az énekvezér, az annak idején
magyar állammal kötött szerződés alapján, egy
állami tanító volt. A világháborúban szerzett
idegessége, valamint mérhetetlen becsvágyú,
összehasonlíthatatlanul hiú felesége nagyban
hozzájárult ahhoz, hogy senkivel se tudjanak
békességben élni. Sajnálatraméltó emberpár
volt! A gyülekezet egyik részét felbujtogatták
a másik réteg ellen. A számadógondnok, és a
presbitérium menesztését követelték – mire
megkezdődött a fegyelmi, ami éveken keresztül folyt, sok lelki gyötrelmet, visszavonást
okozva. Nem érdemlik meg, hogy ezzel többet
foglalkozzam! Megindítottam az iskola magyar
tagozata felállítása iránti küzdelmet Laár Ferenc, Bethlen György képviselők és a magyar
parlamenti csoport támogatása által. A minisztérium elrendelte, s megkaptam a… házkutatást, a tanfelügyelőség pedig elodázta a tagozat felállítását. Így gyermekeink továbbra is
magyar nyelvű oktatás nélkül maradtak. Amit
lehetett, pótolt az általam felállított és vezetett
vasárnapi iskola és belmissziói munka.

1929 őszén, központi kérésre, beszerveztem
a járás és község magyar párti tagozatait. 1931.
június 15-én megnősültem. A lelkészi lakást,
amely inkább odúhoz hasonlított, mint rendes
lakáshoz, 1930 tavaszán 110 000 lej költséggel
újraépíttettem. Ugyanaz év nyarán a papi telken
levő nagy istállót átépítettük kultúrteremnek,
hogy legyen hol meghúzódjunk a belmissziói
munka végzésekor. Megható volt a gyülekezet
közmunkatétele. 1931-ben beütött a konverziós
világ: az egyház kihelyezett tőkepénze utáni kamatból fedeztünk addig minden természetű kiadást. A moratórium következtében az adósok
nem fizettek kamatot. Az egyház teljesen fizetésképtelenné vált. Kicsiny kongruámat a központi tartozásokra vonták le, az egyház a nyugtát nem tudta beváltani. Nekem pénzfizetés volt
a javadalmam, de nem volt honnan megkapni… Három éven át nem kaptam fizetést, és
közbejött két operáció, 2 gyermekszületés, de
Isten mégis megsegített. Elvállaltam a járás dohányelosztását, s abból tartottam fenn, havi 300
lejből, a családomat. Három éven keresztül – fegyelmi által felzaklatott gyülekezettel, hol presbiteri, hol közgyűlési gyűléssel – eljutottunk
oda, hogy 1934-re a pénzbeli javadalmat megváltoztatták természetbeni javadalomra. Közben vinni kellet a járás kisebbségi harcának az
irányítását is az évről-évre változó kormányok
elnyomó törekvéseivel szemben. Intelligens
magyar ember segítőtárs nem volt, így minden
ódium az én vállamra hárult a helybéli román
vezetőség részéről. Az iskolás gyerekek oktatása céljából Kolozsvárról elhoztam a Minerva
kiadó ajándékát: 350 db. Képes ABC és Olvasó
könyvet, amit kiosztottam. Államellenes izgatás
címén indult eljárás ellenem, s hat törvényszéki,
hat táblai tárgyalás után eljutottunk a bukaresti semmítőszékig, ahol 1 500 lej pénzbüntetést
kaptam. A felmerült, kb. 12 000 lej perkölt-

séget soha senki sem fizette meg. A politikai
választások előtti hetek alatt a csendőrségnek
voltam állandó vendége, s gyakori házkutatás
tette színesebbé családi életemet. Gróf Bethlen
György útján sikerült 1934-ben eljuttatni kérésemet az angol királyi házhoz, akitől a Rhédey
rokonság útján segélyt kértem omlófélben levő
templomunk kijavítására. Sikerült, mert 1934
őszén kiszállott a királyné meghagyására A.
W. Robertson angol konzul, s előterjesztésére
kaptunk 200 angol fontot, amelyet 126 000 lejjel
fizetett ki nekünk a román állam. Megindult a
templom újjáépítése; 1936. július 26-án szenteltük fel. A felszentelő ünnepség erdélyi esemény
volt. A templomjavítás végösszege 555 000 lejre rúgott. Hogy honnan került elő? A jó Isten
megsegített… Állandó régi vágyamnak, hogy
a holland teológiát megismertessem az erdélyi
református közvéleménnyel, csak részben tudtam eleget tenni a rohanó élet sodrában. Megjelent egy Kuyper életrajzom Krisztus Királyságáért címmel – időnként cikkeim, fordításaim
a Református Szemlében. Ha a jó Isten megengedi, tovább folytatom majd… Egyházmegyém
közbizalma 1932-ben tanácsbírói, 1938-ban
főjegyzői, majd legjobb barátom halála után,
1942-ben, 39 éves koromban esperesi állásra
hívott el.
Köteteket lehetne írni a román uralom utolsó idejéről, utolsó napjairól, 1940. év őszéről.
Hasonlóképpen az új magyar világ áldásairól,
nehézségeiről, a római egyház itteni törekvéseiről. Tervek, célok – minden az Isten kezében
van! Jelenleg a túladminisztrált magyar élet, a
háborúval járó rendkívüli helyzet vagy 20 féle
elnökséget rakott rám. Ha Istentől van, meg is
segít annak hordozására, ha pedig nem, akkor
úgyis lehull rólam. Két leányom középiskolában tanul, két fiam itthon van. Soli Deo Gloria!
* Egyedül Istené a dicsőség!
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 Török Stenczer Enikő

Jakab Ödön sírjánál

A történet úgy kezdődött, hogy meghívást kaptam a Vadasdról
Budapestre áttelepedett Rózsa Judittól, vegyek részt egy megemlékezésen, amelyet Budapesten, a Fiumei sírkertben szeretne
megszervezni.

E

rre március 5-én, Jakab Ödön, Vadasdon született költő halálának 86.
évfordulóján kerülne sor. Hozzátette, ez jó
alkalom arra, hogy a Vadasdról Magyarországra elszármazottak találkozzanak, s megbeszéljék a 2010-ben felállított Jakab Ödönsírkő rendbetételének kérdését. Arról van
szó ugyanis, hogy az MTA által 1931-ben
felállított sírkő, a közel 80 év alatt, megrongálódott, összetöredezett, újat kellett állítani.
Ezt vállalta fel dr. Sipos Béla ny. pécsi egyetemi tanár és testvére, Dóra – mint oldalági
leszármazottak –, akik 2010-ben saját költségükön egy új Jakab Ödön-sírkövet csináltattak. Erre azonban nem került fel az MTA
által eredetileg felvésett négysoros szöveg,
amely így hangzik:
„Ott születtem a hegyvidéken,
Odaköt minden jó emlékem;
A hegyi dalt még most is hallom
Vándorolni a hűs fuvalmon.”
A vadasdi kis csapat a temető bejáratánál
gyülekezett. Felemelő érzés volt látni a régi,
kedves arcokat, akikkel 30 éve nem találkoztam. Nagy volt az izgalom, amikor körbeálltuk Jakab Ödön sírját, kibontottuk a székely
zászlót, és Jutka köszöntötte az egybegyűlte-

ket. A sírra helyezett csokron ez a szöveg állt:
„Kegyelettel emlékezünk! Szülőfalud, Vadasd
nem felejt!”
Rózsa Judit beszédéből idézek: „Jakab
Ödön Vadasdon született 1854. július 26án, Jakab István földbirtokos és Nagy Mária
gyerekeként. Egy testvére volt, Jakab Árpád.
Édesapját korán, 11 éves korában elveszti,
édesanyja egyedül neveli fel két fiát. Jakab
Ödön termékeny író volt, akiről Gyökössy
Endre azt írja, hogy csak magvetőnek tartja magát, aki nehéz munka közben is dalol,
mert jól esik énekelnie, és aki előtt nyitva áll
minden jó magyar szív kis szobácskája, ahová ő kopogtatás nélkül beléphet. Csak anynyit vár a világtól, hogy »elmondják rólam,
becsületes munkás voltam, s megbecsülik
vetésemet». Régi újságokban találkoztam
Jakab Ödön verseivel, novelláival – folytatta
beszédét Rózsa Judit –, amiket szépen gyűjtögettem, de sehol nem találkoztam olyan
szöveggel, amelyben gyerekeit említené, csak
édesanyját meg szerelmét, Rózát. Nagy késztetést éreztem, hogy megismerjem életútját,
munkásságát, s nem utolsó sorban bebizonyítsam állításomat: Jakab Ödönnek nem
voltak gyerekei. (A Népújság 2011. július 9-i
számában közölt kép egy másik Jakab Ödönről szól.) Kutatásom során találkoztam dr.

Vadasdiak Jakab Ödön sírja mellett
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Jakab Ödön

Sipos Béla A szenterzsébeti Szakács és rokoncsaládok történetével. Egy másik hírportálon
megtaláltam az író gyászjelentését, amelyből
világosan kiderül, az írónak nem voltak gyerekei.”
Dr. Sipos Béla rokoni kapcsolatukról, a
sír megtalálásáról és gondozásáról beszélt.
Végezetül közösen elénekeltük a székely és
a magyar Himnuszt, sokan nem tudták viszszatartani a meghatottság könnyeit… Volt
ebben büszkeség is, de leginkább a szülőföld és a neves költő iránti tisztelet, illetve
az együttlét öröme. A megemlékezést élőben nézhették az otthon maradt vadasdiak
a Vadasd, otthonunk Facebook-oldalon. A
megemlékezés fotói és videói most is megtekinthetők a https://www.facebook.com/
vadasd.kepek oldalon
A temetői megemlékezésről – a Rózsa
család jóvoltából – egy étterembe vezetett
utunk, ahol meghitt, baráti hangulatban
beszélgettünk Vadasdról és gyermekkori
éveink szép emlékeiről. Közben a boríték
is körbejárt, s így összegyűlt az az összeg,
amely lehetővé teszi a sírkő teljes befejezését.
E nagyszerű esemény példája annak, hogy
összefogással sok mindent meg lehet tenni,
ha egy kicsiny falu szülötteiben van szeretet,
őseik iránt tisztelet és hála.
Köszönet Rózsa Juditnak és dr. Sipos Béla
pécsi professzornak, akik korábban jelentős
könyv- és kéziratcsomagot vittek Vadasdra,
a református parókiára. Ennek közhelyen
történő kiállítására – a Havadi Polgármesteri
Hivatalnak köszönhetően – nemsokára sor
kerül.
Pécs-Újhegy, 2017. március 17.
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Űzött vad
a béke apostolából

 Jakab Ödön

Dal
a falumról
Falumat én már elhagyám rég,
Czifra városban élek én,
Hol harsány hangon zúg az élet,
S hetykén hivalg a pompa, fény:
De minden bármi csillogó itt,
S szerencsém akárhogy forog:
Jaj, beh sóvárog vissza lelkem,
Ha a falumra gondolok!
Az én falum szerény falucska,
Más fénynek ott még híre sincs,
Csupán csak annak, mit a jó nap
Derült kedvében földre hint,
S mit esténként a tűzvilág vet,
Mely minden ablakon lobog.
Jaj, beh sóvárog vissza lelkem,
Ha a falumra gondolok!
Oly csöndes ott az utca mindég:
Nappal mezei munka van,
S este is csak szerelmes párok
Állnak itt-ott a kapuban.
De sok zajt azok nem csinálnak,
Kevés szóval is boldogok!
Jaj, beh sóvárog vissza lelkem,
Ha a falumra gondolok!
Nincs a városból semmi ottan,
Hanem virág, az sok vagyon,
Mihelyt zsendül a föld kopárja
A völgyön és hegyoldalon.
S ilyenkor holdas éjszakákon
A fülemile hogy zokog!
Jaj, beh sóvárog vissza lelkem,
Ha a falumra gondolok!
Mily békén jár el ott az élet,
S ha már mindennek vége lett:
Milyen nyugodtan szenderülnek
Halálba ott az emberek!
Hűlt ajkukon a rég várt, édes
Pihenés vágya mosolyog.
Jaj, beh sóvárog vissza lelkem,
Ha a falumra gondolok!
Oh, nem fél nálunk senki attól,
Örök ágyát hogy megvetik:
Sötét síri éj nekünk itt,
De nem sötét ám ott nekik,
Mert az erős hit szent világa
Még sirjokban is ott lobog.
Jaj, beh sóvárog vissza lelkem,
Ha a falumra gondolok!

 Kovrig Magdola lapszemléje

2017. március 18-án a Háromszék című lapban jelent meg Csinta Samu
interjúja Kincses Előd ügyvéddel, a „fekete március” koronatanújával. A
beszélgetés során felidézték az 1990-es marosvásárhelyi „fekete március”
néhány fontosabb mozzanatát.

K

özismert, hogy Kincses Előd ügyvéd az
események idején a Nemzeti Megmentési Front egyik helyi vezetője volt. Az interjúban
beszámol az előzményekről is. Az 1989 decemberi események után remélték, hogy bekövetkezik a
román–magyar történelmi megbékélés, de csakhamar érezni lehetett, hogy a politikusok korántsem annyira magyarbarátok, mint az utca embere.
Fokozatosan elkezdődött a kampány, hogy ezt a
számunkra kedvező közhangulatot magyar gyűlölővé változtassák. A vásárhelyi Bolyai Farkas
Líceum magyar jellegének, az orvosi és gyógyszerészeti egyetem önálló magyar tagozata viszszaállításának követelését úgy állították be, hogy
a magyarok Erdély elcsatolásán mesterkednek. A
Vatra Romaneasca Szatmárnémetiben tervezett
etnikai összetűzéseket kirobbantani a március
15-i megemlékezéseken – sikertelenül. Ez aztán
március 19-én Marosvásárhelyen sikerült. Kincses Előd ekkor – Király Károly hiányában, aki
Bukarestben tárgyalt – a legmagasabb rangú helyi vezető volt. A felbujtott román tömegek az ő
lemondását követelték, bár azt sem tudták, hogy
ki ő. Ezt a tömegben elvegyült egyik családi barát
derítette ki. Kincses Előd nem akart a megbékélés
útjába állni, és az NMF ideiglenes tanácsa román
tagjainak kérésére lemondott, és aznap este már
el is utazott Székelyudvarhelyre, ahol másnap tárgyalása lett volna. Székelyudvarhely főterén és két
gyárban a vásárhelyi események hírére rengeteg
busz, több ezer ember állt indulásra készen. Kincses Előd igyekezett meggyőzni őket, hogy maradjanak otthon. Hasonló módon sikerült helyben
tartani a csíkszeredaiakat és székelykeresztúriakat
is, a sepsiszentgyörgyieket pedig Király Károly
nyugtatgatta. Kincse Előd meggyőződése, hogy
hatalmas vérontást sikerült megelőzniük, hiszen
tudtak a Székelykocsárdon már várakozó bányászokról s a Zalatna főterén összegyűjtött mócokról
is. Élete legnagyobb fegyvertényének tartja, hogy a
vérontást sikerült megelőznie. Téveszmének tartja, hogy a Securitatét – utódnevén SRI-t – akkor
hozták volna újra létre. Szerinte a decemberi események után a szekusokat maga Iliescu helyezte
a hadsereg védelme alá. A „fekete márciust” azért
robbantották ki, hogy a magyar veszéllyel riogatott román közvélemény fogadja el a gyűlölt Szeku
visszaállítását. Arra a kérdésre, hogy mégis miért

kellett Magyarországra menekülnie, azt válaszolta, hogy az egyre erősödő fenyegetettség érzése
késztette erre. A hatalom számára veszélyes ember
maradt, aki bármikor képes maga mögé állítani az
emberek tömegét. Úgy érezte, nincs biztonságban,
és ebben a hitében megerősítette az is, hogy a televízió magyar adásában nem került adásba egy
román nyelvű interjúja, amelyben a román nyilvánosság előtt elmesélte volna az eseményeket, hogy
egyértelmű legyen a románság számára is minden.
Autóval menekítették Magyarországra, miközben
körözést adtak ki ellene. Miután 1994-ben Románia csatlakozott a Emberi Jogok Európai Egyezményéhez, kérést nyújtott be, hogy megtudja, zajlik-e ellene vizsgálat Romániában. Így tudta meg,
hogy ügyét lezártnak nyilvánították. Tervei szerint
három hónapi várakozás után szándékozott hazajönni, de édesanyja műtéte miatt korábban indult.
Örök fájdalma, hogy az ellene folyó eljárás miatt
nem jöhetett haza édesapja temetésére. Hazatérése után nem részesült semmilyen retorzióban,
bár a Maros megyei főügyész újságírói kérdésre
azt mondta: ha rajta múlna, letartóztatná. Volt
évfolyamtársa, az akkori kormány külügyminisztere, Teodor Meleșcanu révén diplomata-útlevéllel
jöhetett haza, bár a nyomon követéséről később
megbizonyosodott.
Újságírói kérdésre elmondta, hogy 1995-ben
miért döntött a hazatérés mellet, miközben a „fekete márciust” követően sokan végleg elhagyták
az országot. Válasza szerint bízik abban, hogy
előbb-utóbb a „fekete március” ügye is az illetékes bíróság elé kerül, úgy, ahogy a forradalom és
a bányászjárás ügyével már megtörtént. Feladatának érzi társaival együtt továbbra is ellátni a
magyarság ügyeinek jogi képviseletét, bár ez hullámzó sikerrel kecsegtet, mert a román igazságszolgáltatás viszonyulása ezekhez a kérdésekhez
kiszámíthatatlan. Például a székely zászló a Maros
Megyei Törvényszék ítélete szerint nem reklámzászló, Nagyváradon viszont igen. De nem adják
fel, minden jogi lehetőséget igyekeznek kipróbálni, felhasználva a nyilvánosság erejét is. Hiszen
Menyhárt Gabriella nagyváradi ügyvédnő februárban az 1990-ben halálra gázolt magyar áldozatok özvegyei és Sütő András gyermekei képviseletében a Legfelső Ítélőtábla Melletti Ügyészséghez
fordult.

13

Színházi világnap • Közélet

. március–április

Isabelle Huppert üzenete
a Színházi Világnap alkalmával

A közösség
mindennél
fontosabb
 Székely Ferenc

Március 3-án több házkutatást
tartottak Erdőszentgyörgyön
és a Polgármesteri Hivatalban.
A cél az volt, hogy tisztázzanak
egy feljelentést, amely szerint
2015-ben közbeszerzési eljárás nélkül írtak alá egy
szerződést.

Ö

Ötvenöt év óta minden tavasszal megünnepeljük a Színházi Világnapot. Mintha 24 óra alatt bejárnánk a színházi univerzumot.(…)
Mert a színház mindig újjászületik. A színházi konvenciókat újra és
újra le kell rombolni. Mert a színház csak így maradhat eleven.

A

színház gazdag, átível téren és időn,
a kortárs művek az elmúlt századok
alkotásaiból is inspirálódnak, ha egy klaszszikus színdarabot napjainkban mutatnak
be, az mai és modern lesz. A Színházi Világnap különleges alkalom. Időn és téren
átívelő ünnep. (…) Amikor a világnapi
üzenet megírásán gondolkodtam, felidéztem azokat a jeleneteket, amelyekben játszottam. Így tehát nem egyedül érkezem
erre az ünnepségre, az UNESCO székházának színháztermébe. Elkísérnek azok, akiket a színpadon életre keltettem, pedig azt
hinné az ember, hogy az utolsó előadással
megválik a szerepeitől. De ez nem így van.
Tovább élik bennünk titkos életük, készen
arra, hogy segítséget nyújtsanak egy új szerep eljátszásában, vagy megnehezítsék azt.
(…) De azok is itt vannak velem, akiket
nézőként szerettem és megtapsoltam. Ezáltal enyém az egész világ. Görög vagyok
és afrikai, szír, velencei, orosz, brazil, perzsa, római, japán, marseille-i, New York-i,
filippino, argentin, norvég, koreai, német,
osztrák, angol vagyok. Ez az igazi globalizáció. (…) Én itt nem színésznőként szólalok meg, hanem mindazoknak a nevében,
akiknek köszönhetően a színház tovább él.
Ez a feladatunk és kötelességünk. Nem mi
adunk életet a színháznak, hanem általa létezünk. A színház erős, mindent túlél, háborút, cenzúrát, pénzhiányt. Elég egy üres
tér és a színész. Vagy színésznő. Mit csinál,
mit mond? A közönség figyeli, és soha ne

14

feledjük, közönség nélkül nincs színház.
Egyetlen nézőközönség. De azért ne legyen túl sok üres szék a nézőtéren. (…) A
Színházi Világnap tehát 55 éve létezik. Én
vagyok a nyolcadik nő, akit felkértek az
üzenet megírására. Nem is tudom, hogy
az üzenet a megfelelő szó. Elődeim, (beleértve a férfiakat is) a színházról szólva szabadságról, eredetiségről beszéltek, felidézték a multikulturalitást, a szépséget. (…)
Azt javasolom a bennünket kormányozni
vágyóknak, figyeljenek arra, hogy a színház milyen fontos és hasznos. Ne legyen
boszorkányüldözés! A színház számomra
a másik embert jelenti, a dialógust, a gyűlölet hiányát. Nem tudom, mit jelent a népek közötti barátság, de hiszek a közösségben, a nézők és a színészek barátságában,
azoknak az együttműködésében, akiket a
színház összehoz: az írókban, fordítókban,
világosítókban, az öltöztetőkben, a díszlettervezőkben és díszítőkben, színészekben,
mindazokban, akik csinálják, és akik nézik
az előadást. A színház védelmez és menedéket nyújt. Hiszem, hogy szeret minket…
ahogy mi is szeretjük őt. Emlékszem egy
öreg ügyelőre, aki mielőtt felment a függöny, minden este a kulisszák mögött női
hangot imitálva mondta „Helyet a színháznak!”
 (Fordította: Lakos Anna)
ITI Magyar Központ. Forrás: Színház.org

sszesen kilenc helyen végeztek házkutatást a gazdasági rendőrség alkalmazottai, többek közt Csibi Attila Zoltán polgármester lakásán, a polgármesteri hivatalban és
annál a személynél, aki a szóban forgó szerződést kapta. A műveletet a segesvári bíróság
ügyészei vezették.
Csibi Attila Zoltán polgármester még aznap közösségi oldalán számolt be a történtekről. „A gyermekeim anyjukhoz bújva, rémülten figyelték a »csúnya« bácsikat. Kollégáim
értetlenül tettek eleget a szervek kéréseinek.
Próbáltam nyugodt maradni, megérteni,
mi folyik körülöttem, és bátorítani azokat,
akiknél eltörött a mécses. Egy dolgot viszont
nem értek: miért kellett így megjelenni ma
Erdőszentgyörgyön? Ha egy ember besétál az
önkormányzathoz, és elmondja, hogy feljelentés miatt kéri ezt és ezt a szerződést, iratot,
bármit, hát odaadtam volna.”
A nagy népszerűségnek és köztiszteletnek örvendő, határozott jellemű fiatal polgármestert, úgy tűnik, nem tudták megfélemlíteni. A bejegyzésben nemrég elhunyt
édesanyja szavaival bátorította azokat,
akik tenni akarnak a közösségért, nemzeti
megmaradásunkért: „Szegény Édesanyám
mondta: ha ezt az utat választottad, és a közösségért akarsz dolgozni, akkor előbb-utóbb
meg akarnak törni, félre akarnak állítani. Te
olyan ember vagy, aki nem hajlik meg egyetlen rendszernek sem, a közösség mindennél
fontosabb számodra, és ez a világ ma nem
erről szól, vigyázz magadra!..” Majd így köszön el az érte aggódóktól: „.Itthon vagyunk,
együtt a család, köszönöm a sok érdeklődést,
együttérző hívást, írást. Köszönöm nektek ezt
a mai napot, egy újabb páncélt húztam magamra. Ami nem öl meg az megerősít! Nem
kívánom ezt a napot és ezt az érzést még a feljelentőimnek sem, de túl leszünk rajta! Ezen
is! Önökért, értetek, értünk!”
 (Forrás: Facebook)
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Március 15. – Erdőszentgyörgyön
Az 1848–49-es forradalom 169. évfordulóját a város lakossága is
méltóképpen ünnepelte. Az RMDSZ felújított székházán újból
loboghatott – most már bírósági végzés oltalmában – a magyar és a
székely zászló.

A

helyükre került zászlók üzenete a város
minden lakosa számára fontos, hiszen
azt a reményt jelképezik, hogy eljön az idő,
amikor jobb világot élhetünk egymás mellett,
egyetértésben. Az ünnepség a Rhédey Claudia
téri parkban kezdődött 11 órától. Napsütésben, de még kora tavaszi hidegben gyülekezett
a város apraja-nagyja. Az ünnep tiszteletére
nyalka huszáraink őrt álltak a parkban az emlékezés jelképeként felállított kopjafa mellett.
Az ünnepi beszédek sorát Csibi Attila beszéde
nyitotta meg, aki párhuzamot vont a márciusi
ifjak egykori szabadságvágya és a jelen között.
Ma is hasonló szellemre van szükség, olyan
új nemzedékre, mely képes megvívni a maga
mostani forradalmát, hogy elkerülhessük a

reformkorban megjósolt nemzethalál veszedelmét. Március 15. nagyon fontos üzenete
éppen az, hogy meg kell vívnunk a mindennapok küzdelmét önmagunkért és gyermekeink
magyar jövőjéért. Majd utalva a közelmúltban
ellene és a közösség ellen irányult államhatalmi megnyilvánulásokra hangsúlyozta: „Az
elmúlt napok történései azt bizonyították, amit
eddig is gondoltunk, amire készültünk, hiszen
tudtuk, hogy ezt az irányt, ezt a jövőképet nem
fogják tálcán kínálni, küzdenünk és harcolnunk
kell érte. Tudtuk, hogy megpróbálnak derékba
törni, tudtuk, hogy jönni fognak. És jöttek is, és
még fognak jönni, hogy féljünk, hogy megtörjék
egységünket, hogy lehetetlen helyzetbe hozzanak minket.” Ehhez a küzdelemhez adhatnak

erőt, a márciusi ifjak eszméi, hogy helytállásuk
példáját követve erősítsük, bátorítsuk egymást.
Az első sorokban ma is azok állnak, akik merik
vállalni sorsunkat, és nem adják fel. A megfélemlítés, a meghurcoltatás ellenére fel kell vállalnunk identitásunkat, az ütésektől pedig nem
szabad szétesnünk, hanem ellenkezőleg, meg
kell erősödnünk- hangsúlyozta a polgármester.
Ezt követően a történelmi egyházak képviselői,
Gáspár György református lelkész és Boldizsár
Ferenc plébános emelték ki 1848 márciusának
mához szóló üzenetét. Rövid műsor után a
tiszteletadás emlékező koszorúit helyezték el a
helyi hivatalosságok és egyesületek képviselői.
Majd az ünneplők zászlók kíséretében vonultak le a művelődési házhoz, ahol az ünnepség
folytatódott. Óvodások és a helyi technológiai
líceum ünnepi műsorát követően a Himnuszok eléneklésével zárult a megemlékezés.
 K.M.

Leeresztették a Bözödújfalusi-tó vizét
A Bözödújfalusi-tó megint az érdeklődés középpontjába került.
2017. február 13-án nagy robajjal beszakadt egy 20 méteres szakasza
a gátat a zsilipházzal összekötő 80 méteres gyaloghídnak. A híd
helyreállítása érdekében szükségessé vált a tó vizének leengedése.

M

árcius elejétől már megnyitották a tó
gátjának a zsilipkapuját, amelyen át
másodpercenként 4 köbméter vizet engednek
le a Kis-Küküllőbe. A tervek szerint, 15 méterrel kell csökkenteni a víz szintjét, hogy megközelíthető legyen a tartóoszlop, és el lehessen
végezni a szükséges műszaki vizsgálatotokat.
Ezután következik a híd helyreállítása. A tó
újratöltése természetes úton történik majd,
amelyet a Küsmöd vízhozama, illetve a lehulló csapadék fog meghatározni. Ez a munkálatok befejezését követően, kb. 6–7 hónapot vesz
majd igénybe.
A vízszint csökkentése megmozgatta az
emberek képzeletét, és sokan azzal a gondolattal kacérkodtak, hogy újra láthatóvá válik az
elsüllyesztett falu egésze. Nos, erről szó sincs,
esetleg az egykori falu ottmaradt, iszappal borított romjai válnak láthatóvá az elkorhadt fák
csonkjaival, hiszen a tó medrét elárasztás előtt
nem takarították ki. A lebontott házak törmelékei, romjai és a fák is ott maradtak, ezekre rakódott rá a Küsmöd által hordott iszapréteg. És
ez inkább elszomorító, semmint derűs látvány...
Valós tény azonban a tó és környéke ökológiai egyensúlyának a megbomlása. Elsősorban a
víz minőségi romlása várható. Jelenleg a tó vize

tisztább, mint a Küküllőé, és ez pozitív hatással van a folyó vizére. Viszont a munkálatok
elvégzése valószínűvé teszi, hogy a tározóban
maradt víz felkavaródik. Jó volna elkerülni,
hogy a Küküllőbe szennyezett víz jusson. A
tóba annakidején az állóvizekre jellemző halfajtákat telepítették, amelyek egy része bizonyára a
Küsmödbe vagy a Küküllőbe menekül át. Az viszont kétséges, hogy a tóban maradt halak számára lesz-e annyi víz, amely elegendő életteret
biztosít számukra, illetve a reprodukciójukra.
De veszélybe kerülhet a tó egészének élővilága,
például a kagylók is, amelyek a víz ökológiai
tisztaságának fokmérői – ezek pusztulása már
most tapasztalható. Károsodnak az algák, a
madarak és az ökoszisztéma többi láncszeme.
A vízszint csökkenése valószínű kedvezni fog
a szúnyogok elszaporodásának, hiszen az iszapos, nedves réteg alkalmasabb a szúnyoglárvák
lerakására, mint a nagy vízfelület. Tehát, szúnyog invázióra is lehet számítani a tó környékén, de akár a városban is.
A természet ökológiai egyensúlya a tó feltöltését követően vissza fog állni, de ehhez legkevesebb 2–3 év szükséges. A tó és környéke a
következő két nyárra nem lesz alkalmas a nyugodt pihenésre, sem pedig a halászatra. Az öko-

lógus véleménye szerint a tó vizének leeresztése
lehetővé tenné a tó medrének kitisztítását. Ez a
vízfelügyelőség feladata lenne, de az értesülések
szerint, a felügyelőség nem rendelkezik megfelelő eszközökkel, sem pedig tárolókkal, ahová a
kiszedett hordalékot, iszapot lerakhatná, holott
ez, bizonyos kezelés után, alkalmas lenne a mezőgazdasági területek feljavítására és trágyázására. Ugyanakkor szükségesnek látja a tó körül
épített szennyvízet levezető csatornák, tárolók
felleltározását, illetve annak megállapítását,
hogy ezek nem okoznak-e szennyeződést a lecsapolás miatt. A természet végül is győz, helyre
áll az ökológiai egyensúly, de ehhez szükséges
az ember gondoskodó segítsége is.
A tó vizének leengedése felveti a kérdést:
nem lehetne-e ezt kihasználni a 2014-ben beomlott római-katolikus templom rekonstruálására. A polgármester szerint ilyen eseményre
nem számíthattak, természetes, hogy nincsenek felkészülve arra, hogy kihasználják a váratlan fordulatot, bár nincs kizárva, hogy hasznosítani lehetne a templom tervezett felépítése
érdekében.
A polgármester figyelmezteti a lakosságot,
hogy a tó területén a sekélyes vízben, vagy az
iszappal borított részen veszélyt jelenthetnek–
többek közt – azok a régi kutak, amelyeket annakidején nem tömtek be, most a merészebb
arra járók akár bele is eshetnek.
 (KoMa)
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Hiterősítő hét Bözödön
Március 13–20. között hiterősítő hetet tartottak a
bözödi unitáriusok. Estéről estére más és más lelkész
végezte a szószéki szolgálatot. A héten elhangzó
beszédek mindegyikének az volt a központi üzenete,
hogy az ember számára adott a pozitív változás
lehetősége, bár az ellenkező irányú sem kizárt.

P

díszítik a fűz ágait. Isten üzen: a változás
számodra is adott!
Miben kell megváltoznom?
Március 15.-i ünnepség Bözödön
Az elmúlt hét bekell! Keressük meg aggodalmaink kiváltó
szédei közül szemelgetve emelnék ki néhány
okát, és igyekezzünk megtalálni a megoldás
gondolatot. Az Isten nem bosszúálló, az
felé vezető utat. Forduljunk hittel embertárembert nem taszítja el, nem tartja távol masaink felé, amikor nehézségbe ütközünk, és
gától. Isten a szeretet
ne átalljunk segítséget kérni! Nyilván csak
Istene! Szeretetének
akkor számíthatunk embertársaink segítséajándéka életünk is,
gére, ha magunk is mindig készek vagyunk
amely a jelen pillanasegíteni a bajba jutottakon. Ismerjük meg
tának értékes megönmagunkat, s a bennünk rejlő értékeket!
élésével válik teljessé.
Ezek ismerete elősegíti személyiségünk
Tisztelni és ismerni
pozitív irányú változását. A megbocsátás
kell a múltat, de benne
szép emberi képességét erősítve súlyos terélni nem lehet. A jövő
hek cipelésétől szabadulhatunk meg. Minél
felé reménységgel kell
jobban megismerem az isteni jóságot, szeretekinteni, de a boldogtetet, annál inkább képes leszek megváltozságot az éppen megélt
tatni életszemléletemet! Bízzunk hát Isten
pillanat szolgáltatja.
segítségében, legyen az ő jósága, szeretete
A szüntelen aggoBözödi ﬁatalok érdeklődve olvassák lapunkat.
változásunk vezérlő csillaga!
dalmaskodást kerülni

ozitív gondolkodásunkat a tavasz kibontakozása is segíti. Isten nem beszél az általunk használt nyelven, de üzenetét mégis eljuttatja hozzánk. Most, ezekben a
napokban a természet változásának nyelvén
üzen. Néhány hete még fehér lepel borította
a földet, ma már a napról napra előbukkanó és egyre növekvő zöld fűszálak sugallják
a változást. Gólya röpül el felettünk, barkák

Bözöd Falutanácsa
 Zsemberovszky Márta

Ez év március 31-én tartotta
első ülését az újonnan megalakult falutanács.

K

ét Erdőszentgyörgyön szolgáló képviselőnk, Fülöp Zoltán és Fazakas Levente
fölkérte az előző években is működő tanácstagokat, hogy a következő terminusra is vállalják

Bözödi falutanács tagjai
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ezt az önkéntes munkát A felkérésre kilencen
igent mondtak. Bözöd falutanácsosainak névsora a 2017-es évtől a következő: Berei András, Győrfi Kálmán, Józsa Dénes, Kádár József,
Szakál Dénes, Vas Árpád, Vas József, Vas Sándor, Zsemberovszky Márta.
A falufelelősi poszt megürült, mert Fülöp Zoltán választott képviselőként az
erdőszentgyörgyi tanácsban képviseli falunkat, és nem akar két funkciót betölteni. Csibi
Attila polgármester személyes felkérésére az új
falufelelős Kádár József lett, aki kérdéseimre
elmondta, hogy szeretné a falu összes állattartójának a munkáját segíteni, mivel ő maga is
juhosgazda. Ugyanakkor a faluturizmus ügyét
is elő akarja mozdítani, mert – meglátása szerint – ez a két tevékenység lesz képes a jövőben
megtartani és fölvirágoztatni a falut.
Győrfi Kálmán újból elvállalta a pénztárosi
munkát. A kultúrház és vendégház bérbeadásából adódó bevételek és a falutanács által meg-

szavazott kiadásokra folyósított összegek az ő
naprakész könyvelésében lesznek követhetők.
Tehát, ha valaki bérbe szeretné venni a fenti
helyeket, az időpontokat és a bérbeadás anyagi
feltételeit vele kell megbeszélnie.
Józsa Dénes továbbra is a Bözödi Erdőgazdálkodási Társulás igazgatója, és így minden, a
saját erdőkkel, farészesedéssel, engedélyekkel
kapcsolatos ügyben őt kell keresni.
Jómagam pedig Fazakas Levente helyett
elvállaltam a tanácsülések jegyzőkönyveinek
vezetést, mivel ő választott tanácsosként ezentúl az erdőszentgyörgyi tanácsban képviseli
falunkat, de ugyanakkor a bözödi tanácsüléseket is ő vezeti. A gyűléseken elhangzottak
összegzését ezentúl mindenki elolvashatja a
központban lévő hirdetőtáblán, a postán és a
boltok ajtaján. Ezen kívül a falu tisztasága, a
falusiak és az idelátogatók biztonsága az, amin
mostantól főként dolgozni fogok, mert ezek a
turizmusnak olyan alapvető feltételei, amelyek
nem kerülnek pénzbe, és csak rajtunk, bözödi
polgárokon múlnak.

FOTÓK : ZSEMBEROVSZKY MÁRTA

 Fazakas Levente
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Iskolánk kicsi büszkeségei
 Kovrig Ildikó

A

II. félévben az erdőszentgyörgyi
kisiskolások sikeresen szerepeltek a
körzeti és megyei versenyeken. Többen eljutottak az országos megmérettetésre is, amelyek április, május hónapban lesznek.
A III. osztályosok megyei szavaló versenyét március 4-én tartották Vajdaszentiványon.
A versenyen három erdőszentgyörgyi díjazott, Andries Julianna, Szilágyi Áron, a III. C
és Nagy Ibolya a III. B osztályból vett részt a
megyei megmérettetésen. A megyei szakasz
I. díját Andries Julianna III. C osztályos tanuló hozta el, dicséretben részesült Szilágyi
Áron szintén a III. C osztályból. Mindketten
Ambrus emese tanítványai. Ők fogják képviselni Maros megyét az országos versmondó
versenyen 2017. május 12–14. között, a Szilágy megyei Varsolcon.
Március 11-én Nyárádselye adott helyet a
regemondó vetélkedő megyei szakaszának.

A megyei versmondó verseny díjazottjai
és felkészítőjük, Ambrus Emese tanítónő

Nszövetségi találkozó –
könyvbemutatóval
Az Erdőszentgyörgyi Református Egyházközség gyűléstermében 2017. február
26-án a Nőszövetség szervezésében sor
került Ábrám Noémi Máriazelltől Csíksomlyóig című könyvének bemutatására,
amelyet farsangzáró tombolázás követett.
Az eseményen több mint 60 személy vett
részt. Az érdekes könyvbemutatót dedikálás követte, majd a Nőszövetség tagjai és
vállalkozók által felajánlott tombolatárgyak
sorsolása következett, miközben a résztvevők kellemesen elbeszélgettek egymással,
illetve a szerzőnek tettek fel kérdéseket a
Mária úttal kapcsolatosan.

A regemondó verseny első díjasa, Nagy PaulaIbolya és felkészítője, Kovrig Ildikó tanítónő

Celldömölki
Soltis Színház turnéja

A színvonalas rendezvényen 39 harmadik
osztályos diák mutatta meg tehetségét. Ezen
a vetélkedőn Erdőszentgyörgyröt Máthé
Nimród (III. C osztályos, Ambrus Emese
tanítványa), illetve Nagy Paula-Ibolya (III.
B osztályos, Kovrig Ildikó tanítványa) képviselték. A versenyen részt vett Fejes Réka
tanfelügyelőnő és Bárdosi Ilona tanítónő, a
verseny egykori elindítóját. A kis regélőket
több szempontból pontozta a zsűri, egyik
kritérium az volt, hogy a rege magyar legyen,
a másik, hogy a diák tökéletesen ismerje a
szövegét. De fontos volt az előadásmód is. Az
első díjat Nagy Paula-Ibolya kapta. Ő fogja
képviselni az erdőszentgyörgyi iskolát az országos regemondó versenyen.
Lapzárta után: Április 8-án Marosvásárhelyen tartották a regemondó verseny országos
szakaszát, amelyen Nagy Paula-Ibolya a Napsugár gyermeklap különdíját nyerte el. Gratulálunk a szép eredményhez!

A celldömölki Soltis Lajos Színház március 17–30. között tartotta az immár hagyományos erdélyi turnéját. Ez alkalommal Deme
Róbert Nap, Hold, Csillagok című székely
népmesei elemekből felépített mesejátékát
mutatták be a szerző rendezésében Marosvásárhelyen, Szovátán, Erdőszentgyörgyön,
Gyulakután és Korondon. Bár ez a turné
rövidebb volt, mint a korábbiak, mégis mintegy 1800 diák vett részt a nagy sikernek örvendő előadásokon.

Felhívás
Erdőszentgyörgy Polgármesteri Hivatala felhívja a lakosság figyelmét, hogy 2017. április 10. és 2017. május 8.
között sor kerül a kóbor kutyák befogására, menhelyre
szállítására és bejegyzésére.
Kérnek, minden ebtartó gazdát, gondoskodjon arról,
hogy kutyája zárt helyen legyen, ne juthasson ki az utcára. A befogott kutyák kiváltásáról Erdőszentgyörgy Polgármesteri hivatalánál lehet érdeklődni.

Szalagavató
2017. március 31.-én tartották a helybeli
Szent György Technológiai Líceum végzős
diákjainak szalagavató ünnepségét. A rendezők ebben az évben is a XI.-es tanulók
voltak.

Folyatódnak
az aszfaltozási munkálatok

Ú

jabb két utca kap aszfaltréteget, a December 22. és a Küküllő
utca. A munkálatokat az ING Service kft. végzi, a járdalerakást az önkormányzat saját embereivel szándékszik megoldani. A
tavaly elkezdett bözödi út korszerűsítése is folytatódik, a téli fagy
által okozott rongálódások kijavítása után a koptató réteg is felkerül
az aszfaltra.
A vízlevezető árkok, támfalak elkészítése is jó ütemben halad – tájékoztatott közösségi oldalán Tar András alpolgármester.
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Weöres Sándor Gyermekszínjátszó
Találkozó Celldömölkön
2017. április 26-án lesz a Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó regionális szakasza a Celldömölkön a Soltis Lajos Színház szervezésében. A találkozón a Bodor Péter Színkör Szász Enikő vezette csoportja vesz részt Lázár Ervin meseregényének színpadi változatával, Károly
Bálint rendezésében.

lások kezdenek, majd az iskolások és 4 órától folyamatosan a felnőttek
következnek. Kérjük, jelezzék részvételi szándékukat a közösségi oldalon (Bodor Péter Művelődési Egyesület) vagy telefonon (0746671318),
az iskolások a tanító néniknél, vagy Szilágyi Magdolna magyartanárnál jelentkezhetnek. Jelöljék meg a választott művet, hogy elkerüljük az
ismétlődéseket, illetve azt az órát, amikortól részt tudnak venni a felolvasáson. Hallgatóságot is szívesen fogadunk. Célunk az, hogy minél
többen vegyék kezükbe Arany János műveit, mert a mű csak olvasva
válik élővé!

Ezerlátó Fesztivál Celldömölkön
Jelenvaló múlt
2017. május 30–31-én rendezi meg a celldömölki Soltis Lajos Színház a 13. Ezerlátó Mesefesztivált, amelyen a Bodor Péter Színkör kiscsoportja vesz részt Kovrig Ildikó vezetésével. A versenyen a Csere-bere
– rendezte Ziembicki Dóra – és a Sárkányból lett fiú – rendezte Pilnai
Sára – című darabokkal lép fel a kiscsoport.

Töltsünk néhány órát
Arany János társaságában!
Április 11-én, a Magyar Költészet Napján a Bodor Péter Művelődési Egyesület és a helyi líceum magyartanárai felolvasó maratont szerveznek Arany János műveiből. A felolvasásra jelentkezők bármelyik,
számukra kedves Arany-művet választhatják. A felolvasó maratont a
Rhédey-kastély előadótermében tartják. Kedden 13 órától a középisko-

Olvasói levél
Tisztelt Szerkesztőség!
Minden esetben örömmel
olvasom a Figyelő lapjukat,
amelyet Bölöni Domokos
küld el nekem interneten.
Kérem, szíveskedjenek az
alábbi örömhírt betenni a
következő számba: A torontói (Kanada) magyar nyelvű
MAG TV-ben meghirdetett
1956-os pályázati felhívás eljutott Makfalvára is. Dénes
Csaba Antal verseket küldött, valamint egy filmet is
készített Bérczessy Andrással
(Erdőszentgyörgy) és Szíki
Károly színművésszel (Eger).
A minap kaptuk a hírt a televíziótól: „A 135. adásunkban
a Pesti srác voltam ’56-ban
pályázatunk fődíjasa, a székelyföldi Makfalván élő Dénes Csaba Antal is elszavalja
egyik ihletett, 56-ra emlékező
költeményét.”. Kedves Csaba!
Gratulálunk! Szíki Károly
színművész, Eger. 1956-os Világ Emlékbizottság
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A Szent György Napi rendezvények keretében, április 23-án 12.15kor, a Rhédey-kastélyban kerül sor Buksa Éva-Mária Jelen való múlt
című kötetének bemutatására. A szerző – az erdőszentgyörgyi líceum
egykori tanulója – Marosvásárhelyen élő nyugalmazott tanár. Több kötete jelent meg, amelyekben az erdélyi múlt jelentős alakjainak életét és
munkásságát idézi fel dramatizált életrajzokban. Jó pár éve a helyi színjátszó kör Bethlen Gábor életét és korát megidéző darabját vitte színre.
Most megjelent kötete az erdélyi művelődéstörténet három kimagasló
alakját mutatja be: Bodor Péter, Orbán Balázs és Bölöni Farkas Sándor
életútját tárja az érdeklődők elé. Olyan személyiségek ők, akiket minden Erdélyben élő – és nemcsak erdélyi – magyar embernek kötelessége
ismerni. A bemutatót követően a szerző dedikálja a könyvet, amelyet a
helyszínen meg lehet vásárolni.

Az önkéntes tűzoltók tevékenységéből

Á

prilis 1-jén, szombaton a tűzoltókra takarítási feladat várt, amelynek végeztével egy
kis bárány-bográcsgulyás következett. De a finom
gulyást alig fogyasztották el, máris jött a riasztás a
112-es számról. Cséjében és Ravában szárazlegelő

tarlótüze bekapott a közeli erdőbe, azonnal indulni
kellett oltani. A szentgyörgyi tűzoltókat Ravába vezényelték. A tűzoltóság felhívja a lakosság figyelmét,
hogy tarlót égetni szigorúan tilos! A felügyelet nélkül hagyott tűz felmérhetetlen károkat okozhat.

Birkózás

Labdarúgás

Elindult a bajnokság

 Szász Levente tudósításai
ebruár 25-én tartották a szabadfogású birkózók megyei bajnokságának első fordulóját.
A bajnokság házigazdája a Marosvásárhelyi Sportiskola volt. Megmérettetésen a következő csapatok
vettek részt: a Marosvásárhelyi Iskolás Sportklub, a
Marosvásárhelyi Maros Sportklub, a Szászrégeni Iskolás Sportklub, Segesvári Spartacus Sportegyesület,
Nyárádszeredai Sportegyesület, az Erdőszentgyörgyi
Sportegyesület és a Gyulakutai Sportegyesület. A versenyen a következő eredmények születtek: Fiúk: Gál
Kálmán (2006/60 kg) II. hely, Bakó Lóránd (2004/29
kg) I. hely, Pop Sergiu (2007/55 kg) I. hely, Kodok
István (2006/39 kg) III. hely, Both Krisztián (2007/33
kg) V. hely. Lányok: Drágus Jenifer (2009/38 kg) I.
hely, Szőlősi Adnana (2006/44 kg) I. hely, Szász Evelin (2003/46 kg) III. hely, Szász Szeréna (2002/53
kg) III. hely, Balogh Barbara (2005/30 kg) I. hely,
Balogh Patrícia (2009/24 kg) I. hely, Balogh Szeréna
(2009/24 kg) II. hely. (Edző: Kozma Jenő)

F

F

Jó a kezdet

ebruár elején kezdte el edzéseit az Erdőszentgyörgyi Kis-Küküllő Sportegyesület
felnőtt és gyerek csapata. A felnőtt csapat március
folyamán két felkészülési meccset játszott. A marosvásárhelyi Maros Sportegyesület 08 csapatát 3–2-re
verte, míg az F. C. Jedd ellen 5–1-re nyertek.
Március 18-án megkezdődött a Maros megyei
első osztály rájátszása, az Erdőszentgyörgyi Kisküküllő Sportegyesület idegenben kezdett, és 4–1-re
győzött Ákosfalva csapatával szemben. Ezt követően március 22-én derbit játszott hazai pályán a
Nyárádszeredai Sportegyesülettel. A mérkőzés ismét győzelemmel zárult, 4–3 a mieink javára. Március 29-én idegenben, Nyárádtő ellen elszenvedte a
csapat idei első vereségét, 3–0-ra vesztett. A ranglistán jelenleg a 6. helyen áll Erdőszentgyörgy csapata
27 ponttal.
A gyerekcsapatunk is sikeres felkészülési mecscseket játszott márciusban. Ők április elején kezdik
a bajnokságot.

Mveldési tudósítások • Hírek

. március–április

Sajtóközlemény!
Az erdőszentgyörgyi Szent György Napok népszerűsítése érdekében
szervezett sajtótájékoztatót Csibi Attila, a város polgármestere, aki
munkatársaival, Ambrus Róbert kulturális referenssel és Menyhárt
István, az Europe Direct menedzserével közösen ismertették terveiket
a marosvásárhelyi Zanza kávézóban.

A

polgármester a városnapok fontosságára hívta fel a figyelmet, arra kérve
a sajtó munkatársait, hogy lehetőségük szerint, járuljanak hozzá a több napos programsorozat népszerűsítéséhez. Mint tudjuk,
több településen is ugyanabban az időpontban szervezik a Szent György Napokat, a
szervezők épp ezért is törekednénk arra,
hogy felkeltsék az emberek figyelmét, lássák meg az értékeket, a hasonlóságokat és a
különbségeket a rendezvények között.
A polgármester hangsúlyozta, hogy
igyekeznek, mind Erdőszentgyörgy, mind
a közvetlen kisrégió értékeit leginkább saját
maguknak megmutatni, valamint törekednek elérni azt, hogy ne csak ezalatt a három
nap alatt legyen együttműködés a város
civil szervezetei, sportolói vagy más tevékeny csoportosulásai között, hanem a hétköznapokban is úgy tekintsenek egymásra,
mint ahogy egy összetartó erős közösség
tagjai kell tekintsenek. A polgármester a
rendezvény egyik színfoltjára hívta fel a figyelmet. „Az értékeinket és a lehetőségeinket
is meg kell és meg akarjuk mutatni a Maros
megyeieknek és nemcsak a Maros megyeieknek” – fogalmazott Csibi Attila. (…) Olyan
program lesz „amivel még nem találkoztunk
Maros megyei szinten, reméljük, hogy ez sikert fog aratni, ugyanis a temesvári Magyar
Állami Csiky Gergely színház fog eljönni egy
musicallel vasárnap. Ez a Hair musical lesz,
ami azért t is fontos számunkra, mert a darabban szereplő egyik színésznő, Tar Mónika Erdőszentgyörgy szülötte, és nagy öröm
számunkra, hogy haza hívhatjuk őt egy ilyen
eseményre” – vetítette elő a polgármester..

V. Marosszéki Lófuttatás
Immár ötödik alkalommal szervezik meg
Erdőszentgyörgyön
a Marosszéki Lófuttatást. A szervezők
ide, Erdőszentgyörgyre várnak június 23. és
25-e között minden lovast vagy lovat szerető
embert, aki szívesen venne részt a rendezvényen versenyzőként vagy nézőként.

Csibi Attila elmondta, minden évben igyekeznek olyan témavilágot, olyan keretet
teremteni az eseménysorozatnak, ami megkülönbözteti egyrészt a korábbi évek rendezvényeitől, továbbá a máshol szervezett
hasonló rendezvényektől.
Az idén a Legendák Világába fognak
elvinni bennünket az erdőszentgyörgyiek,
hiszen a környék legenda és mondavilágát
kellőképpen gazdagnak ítélték ahhoz, hogy
ezeket a rendezvény során is megjelenítsék.
Csibi Attila polgármester kiemelte a Baja várossal való testvértelepülési kapcsolatukat. A
települést az erdőszentgyörgyi Szent György
Napokon is képviselni fogja egy küldöttség
és a híres bajai halászlé is megkóstolható
lesz a rendezvény ideje alatt. A felszólalók
sorában Ambrus Róbert kulturális referens
következett, aki a 26. erdőszentgyörgyi
Szent György Napok programját ismertette.
Az elmúlt évek rendezvényeihez hasonlóan, idén is fontos szerepet kap a néptánc, a
kézművesség, a sport, a tűzijáték és az nagy
tömeget vonzó koncertek.
A város színpadán egyaránt fellépnek
közismert magyar és román együttesek. Többek között, pénteken Andrea Balan szórakoztatja a résztvevőket, szombaton a Parno
Graszt zenekar húzza a talpalávalót, valamint
a Balkan Fanatikra tombolhatnak a szórakozni vágyok. Vasárnap a néptáncé a főszerep, hisz a Szent György Napok keretén belül
IX. alkalommal kap helyet a Vándorcsizma
Néptánctalálkozó. Ennek méltó záróakkordja a Bekecs Néptáncegyüttes nagyszínpadi
előadása. A rendezvénysort a temesvári Csiky Gergyely Állami Magyar Színház előadá-

sában elhangzó Hair musical zárja. Ambrus
Róbert a megszokott programok és a koncertek mellett az újdonságokat is kiemelte.
A felsorolt koncertezők, fellépők mellett
az említett hétvégén színpadra lép a Bronx,
Allesia, és a Margaret Island is. Pénteken
és szombaton este DjSHOW várja a szórakozni akarókat. Az idei rendezvény egyik
újdonsága a városhoz köthető, eddig még
lejegyzésre nem került legendák feltérképezése, begyűjtése, és bemutatása. Emellett
ez a néhány nap kiváló lehetőséget biztosít
a helyi civil szervezeteknek, tánccsoportoknak, sportcsapatoknak, hogy megmutassák mennyit fejlődtek, ügyesedtek az
elmúlt esztendőben. Befejezésül, arra hívta fel az érdeklődők figyelmét, hogy nem
a megszokott helyszínen rendezik meg az
ünnepséget, hanem a polgármesteri hivatal
melletti tér ad helyet a kikapcsolódásnak.
Végezetül Menyhárt István, a Europe Direct
erdőszentgyörgyi menedzsere azt a pályázatot ismertette, amelynek köszönhetően
elő tudják teremteni az esemény lebonyolításához szükséges anyagi hátteret, ugyanis
a Szent György Napok megszervezéséhez
szükséges anyagi fedezet jelentős részét egy
Európai Uniós pályázatnak köszönhetően
sikerül előteremteni. A pályázat egyik fő
feladata a különböző nemzetiségek kultúrájának megismertetése egymással. Ennek
megvalósítására kiváló lehetőséget biztosítanak a legendák.
Ennek kapcsán Menyhárt István részletesen ismertette azt a pályázatot is, amin
keresztül a Székelyföldi Legendárium felhívására, a helyi legendák felkutatása megvalósulhatott. Az iskolásoknak kiírt, Balavásár
és Szovátata közötti településeket felölelő
legendagyűjtő pályázat leadási határideje
április 14.
A szervezők minden érdeklődőt nagy
szeretettel várnak!

Vadgazda és vidékfejlesztési mesterképzés
2017 szeptembertől Csíkszeredában vadgazda mesterképzés és vidékfejlesztési agrármérnök
mesterképzés indul, 25 illetve 40 államilag támogatott hellyel. Ez azt jelenti, hogy az erdélyi
hallgatók számára ingyenes.
Jelentkezni április 3-tól lehet előzetes telefonos egyeztetés után.

Telefonszám: -, Sz. Varga Katalin.
A sikeres felvételhez a kreditpontokat az alapképzésen tanult reál-tárgyak hozzák
(nem a jegyek!). További részleteket Sz. Varga Katalintól tudhatnak meg a megadott
telefonszámon.
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Szent György Napok

. március–április

A sárkányölő
Szent György legendája

Szent György Napi előzetes
. április ., péntek
08:30–09:00 Riporterek határok nélkül (diákokból álló riportercsoportok létrehozása)
10:00–17:00 Sporttevékenységek (taekwondo bajnokság)
13:30–17:00 Tűzoltók programja
15:00–19:00 Könyvbemutatók:
Deák Paula Blanka – Rutin hiány
Dr. Jakab Sámuel – A szükség parancsa
Magyari Hunor – Ahogy az egy Isten látja
19:00–23:00 Szabadtéri koncertek:
19:00 Bronx
21:00 Alessia
22:00 Andrea Bălan
23:00 DjSHOW – DjBero

. április ., szombat
Jan Van der Straet (1523–1605) festménye

E

zerhétszáz évvel ezelőtt élt egy katona, akinek valódi élettörténetét rég elmosta az idő, de legendája kitörölhetetlenül él az utódok emlékezetében. A legenda szerint Silena város közelében lévő tóban lakott egy mérges sárkány, amely az ellene vonuló fegyveres népet
többször megfutamította. A polgárok elhatározták, hogy napi két juhot
feláldozva távol tartják a várostól. Ám a juhok elfogytak, és a szörnycsapás elkerülésére immár naponta egy embert küldenek áldozatul a
sárkánynak. Sorsot vetettek egymásra, és senki sem vonhatta ki magát
alóla. Amikor már majdnem kihalt a város, a király leányára esett a választás. Sorsába beletörődve ment a tóhoz, amikor György katona épp
arra lovagolt. A leány elküldte a lovast, de ő nem tágított, részleteiben
akarta megtudni, hogy mi zajlik a tónál. A leány mindent elmesélt, és
György ezt mondta: „Ne félj, segítek rajtad Krisztus nevében”. A sárkány
a szokott időben kijött a tóból, és el akarta ragadni a királylányt, ám
György lovára fölpattanva szembe került vele, és zászlós lándzsájával
olyan súlyos csapást mért a sárkányra, hogy az a földre zuhant. Akkor
derékövét a lánnyal ráköttette a sárkány nyakára, és a sárkány, mint
egy szelíd kutya, úgy követte pórázon Györgyöt és a királylányt a városba. A város népe rettenetesen megijedt, ám György ezt mondta nekik: „Ne féljetek, az Úr küldött hozzátok, hogy megszabadítsalak titeket
ettől a sárkánytól. Ezért higgyetek Krisztusban, és keresztelkedjetek meg,
akkor megölöm ezt a sárkányt.” Ettől a lelkesítő szózattól megindulva
a király és népe megkeresztelkedett, György pedig kihúzta kardját, és
megölte a sárkányt. Ugyanott, ahol ez az eset történt, templomot építettek, az oltárnál élő forrás fakadt, amely meggyógyított minden beteget, aki csak ivott a forrás vizéből.
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Kéthavonta megjelenő kulturális, közéleti lap
Kiadja a Bodor Péter Művelődési Egyesület 14555648
Főszerkesztő: Kovrig Magdolna
Szerkesztőség: Hegyi László, Kovrig Ildikó,
Kovrig Zoltán, Székely Ferenc
Tördelő-szerkesztő: Donáth-Nagy György

08:30 Huszárébresztő – a város utcáin (Württemberg huszárezred, parajdi fúvószenekar)
09:00–18:00 Előadások, vetítések, versenyek (Rhédey kastély, konferencia terem)
09:00 Legendák földjén (vetítések, előadások – Legendárium csapata)
15:00 A képviselők tehetnek róla (beszélgetés Socotar Dinu képviselővel
és Császár Károly szenátorral)
Europe means peace – Euroszkepticizmus – Brexit vitafórum
09:00–14:00 Sport tevékenységek (minifoci, asztalitenisz)
12:00–18:00 Civil Feszt
14:00–17:00 Kulturális programok (nagyszínpad)
18:00–23:30 Szabadtéri koncertek:
18:00 Parnograszt
20:00 Margaret Island
22:15 Balkán Fanatik
23:30 Tűzijáték
23:45 DjSHOW (DjBero)

. április ., vasárnap
07:00–15:00 Szent György Kupa (horgászverseny a hármasfalusi Cséje-tónál)
09:00–17:00 Szent György Kupa (szabadfogású birkózó bajnokság –
a líceum sportterme)
11:00–12:00 Felekezeti istentiszteletek és szentmise
12:15 Jelen való múlt (Buksa Éva könyvbemutatója)
13:00 A migráció történelmi perspektívái (Hegyi László)
14:00 Van egy téglám Kenyában (Halmen Balázs)
12:00–18:00 Civil Feszt
12:30–13:30 Az Astra egyesület programja
13:30–17:00 IX. Vándorcsizma Néptánctalálkozó (100 FONAT Egyesület)
17:00–18:00 Bekecs néptáncegyüttes előadása
20:00–22:00 HAIR – musical
(A temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház előadása).
Postacím: 547535 str. Nicolae Bălcescu 13
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