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

 
3. (166.) szám  

 
2017. május-június    Ára 2 lej

Lélek
  Bölöni Domokos

A mikor pedig eljött a pünkösd napja 
és mindnyájan együtt voltak ugyan-

azon a helyen, hirtelen hatalmas szélro-
hamhoz hasonló zúgás támadt az égből, 
amely betöltötte a házat, ahol ültek. Majd 
valami lángnyelvek jelentek meg előttük, 
amelyek szétoszlottak, és leszálltak mind-
egyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlé-
lekkel, és különféle nyelveken kezdtek be-
szélni, úgy, ahogy a Lélek adta nekik, hogy 
szóljanak.

Az áldott pünkösdnek gyönyörű ideje azt 
a Szilágyi Domokos gondolatot ébreszti ben-
nem, hogy az anyag egyetlen igazi létformája 
valójában a mosoly. Ez kellene hogy legyen. 
De az emberiség hosszú történelme folyamán 
mindig csak fél szájjal tudott mosolyogni, fél 
orcáján virult a vidámság, mindig csak az 
egyik szeme kacagott.

Nem lehet felszabadultan ünnepelni, míg 
testvér a testvért továbbra is irtja, míg káinok 
és ábelek felváltva játsszák egymás szerepét a 
földgolyón.

Az ember épp oly agresszív, akár az állat-
világ. Holott az embernek állítólag van hu-
mora, tud mosolyogni. Ez különbözteti meg 
az állattól, mert esze a tyúknak is van, magá-
hoz való. Az állat szükségből gyilkol, az em-
beriség számottevő része már nem kannibál.

Mégis mindig ölni készteti káinjainkat az 
ábelek füstje.

Megbicsaklik minden tudás, megbukik 
minden humánum.

És valóban nem marad semmi, de semmi 
„alternatívánk” – az imádságon, a lélek man-
náján kívül.

Mert jaj, Jézus a világot megváltotta, az 
apostolok a pogány emberiség egy részét Is-
ten gyermekeivé tették, ezt az új világot azon-
ban mi, emberek, lám, milyen könnyedén és 

milyen felelőtlenül pogányosítjuk el ismét és 
ismét.

Mit jelent ma újra hallani az Üdvözítő sza-
vait, mennybemenetele előtti üdvözletét?

Hogy „a Szentlélek leszáll rátok, erőben 
részesültök, úgy hogy tanúságot tesztek majd 
rólam Jeruzsálemben és Szamariában, sőt 
egészen a föld végső határáig”?

Hát ezt: legalább fikarcnyi felelősséget 
érezni embertársunkért, orcánk zordabbik 
feléért, amely gonosz voltunkat tárolja – go-
noszságunk fekete lyukja az űrben.

Gyönyörű időnk. Termékeny esők és ra-
gyogó napok ideje, Pünkösd. Bombázások 
és tömegsírok ideje, ezredvégi holocaustok 
ideje, új évezred világégéseinek fénye, Pün-
kösd.

Keserű mosoly a galaktikák közönyében.
Újjáteremtő matéria.
A kozmosz kegyelmi állapota.
Lélek.

  Kaffka Margit

Rügyek
Jöjj, nézd kicsikém!
Télies, szürke gallyak hegyén
Bársonyos, hűs pici rügybe zárva
Szunnyad a vén bokor ifjú ága,
Száz színes, illatos, dús virága, –
Itt benn vár, – pihen.
– Ugye, csoda ez, kicsinyem? 

Halld, halld, a madár!
Fészket rak, hogyha párra talál.
– És őrzik, etetik, féltik, ójják,
A pici eleven sok fiókát
– Mind fura, nagyétű, hangos jószág,
S lassan – nagyra nő.
– Fiam! Tietek a jövő! 

Beh kék a szemed,
Amikor fénylőn visszanevet!
Kis ember, fiókám, szívem, vérem!
Virágom, levelem, - reménységem!
Minden árny, minden lomb téged védjen!
Élj dús tavaszt!
Áldott a dalod, az utad! 

Székely rügyecskék
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Kedves ballagó Diákok!
  Léta Áron

Van egy általános igazság, amivel min-
denkinek szembe kell néznie, akár 

akarjuk, akár nem. Egyszer minden véget 
ér, így a diákévek is! Tudom, nagyon vártá-
tok ezt a napot, mert úgy érzitek, most már 
szabadok lesztek, kedvetekre élhetitek az éle-
tet, felhőtlenül, korlátok nélkül, Adyt idézve 
mondhatjátok „nincs tovább, pusztuljatok 
bilincses iskolák!” Igen, valóban, egy nemze-
déknek megint véget ért a diákélet, és útra 
készen áll, hogy elhagyva „a bilincses iskola” 
védő-irányító kezét, szárnyat bontson, és 
kilépjen a nagybetűs Életbe. Bár a tanárem-
ber megszokta, hogy évente búcsúznia kell 
egy-egy nemzedéktől, mégsem kedveli, ha 
valami véget ér, mert az olykor a búcsút, az 
elválást is jelenti. De a befejezés elkerülhe-
tetlen! És ez is egy olyan nap, amikor valami 
véget ér, egy diákcsapat ma búcsút int mind-
annak, ami megszokott, ami ismerős volt 
eddig! Napjaitokat keretbe foglalta az iskolai 
élet szabályozottsága, bár ti azt bilincsnek 
éreztétek, de valljuk meg, inkább kényelmes 
volt. Nem kellett gondolni a létezés apró 
szükségleteire, – azt a szülői gondoskodás 
előteremtette. Egyetlen feladat volt, megfe-
lelni az iskola támasztotta követelmények-
nek. Pontosan megjelenni és tevékenyen be-
kapcsolódni az órán folyó munkába, és ezért 
aztán jött a megérdemelt jó vagy kevésbé 
jó osztályzat. Most azonban tovább léptek, 
vége az iskola kényelmes egyhangúságának, 
el kell válnotok a társaktól, véget érnek a 
diákcsínyek, amelyeket olykor szigorúnak 
tűnő tanári dorgálások követtek. Mindez 
mától kezdve már csak emlék lesz! Az isko-
la elengedi a kezeteket, magatoknak kell utat 

választanotok. Ma beléptek a felnőttek vilá-
gába. Mától nemcsak jegyeidért felelsz, nem-
csak magadnak, szüleidnek, tanáraidnak tar-
tozol számadással, de másoknak is. Mától a 
világnak tartozol számadással – a jövőddel, 
az élet nyújtotta minden lehetőséggel! Mától 
kezdve dolgotok az, hogy nyitott szemmel, 
lelkesen, felkészülten jelen legyetek. Hogy 
mire? Bármire és mindenre. Hogy elkezdjé-
tek az életet, hogy szeressetek, hogy vállaljá-
tok a felelősséget, és éljetek a lehetőségekkel! 
Hiszem, hogy az iskola és az itt kapott útra-
való hasznos iránytű lesz utatokon! Hiszem, 
hogy az itt megismert emberek közt lesznek, 
akik részesei maradnak az életeteknek, akár-
mi is történjen. Ők a biztos talaj, a sarkcsil-
lag, és az apró tiszta hangok a szívekben, 
amelyek veletek maradnak örökre. Viszont 
nektek kell nyitott szemmel és szívvel járno-
tok majd a világban, nektek kell majd ész-
revennetek az élet apró szépségeit, ti lesztek 
azok, akik jó szívvel fogtok segíteni ott, ahol 
éppen kell. Általatok lesz ez a világ szebb és 
jobb. Mi legfeljebb segítettünk nektek, ha 
meghallottátok, megszívleltétek tanításaink-
ban, szavainkban a jó szándékú akaratot. Mi 
elindítottunk benneteket az úton. És tudno-
tok kell, hogy az emberben ott rejlik az egész 
világ, s ha tudjátok, hogyan kell szemlélne-
tek, és hogyan tanuljatok belőle, előttetek áll 
a kapu, a kulcs pedig a kezetekben. 

Iskolánk elbocsát most téged is, mint 
mindenkit az elmúlt 60 év során. Tudnod 
kell, „felelős vagy minden emberért, aki veled 
él, s el kell számolnod minden fillérrel, amit 
magadra költesz, minden örömmel, amit ma-
gadba zártál, és minden boldog pillanattal, 
amit magadnak tartottál meg. Most eredj és 
élj, mert a világ a tied!” (Hamvas Béla) 

Igen, tietek a világ! De jussotok az is, hogy 
otthon legyetek valahol ebben a felbolydult 
világban. S ez az otthon talán mindig is a hit 
volt és lesz. Hit a jóban, az emberségben, ön-
magatokban, a népben, melyből vétettetek, 
hit a földben, hol születtetek, és amely felne-
velt. Ez a hit pedig nehéz hűséget ró rátok, 
mert akit hittel áldott meg családja, iskolá-
ja, szülőföldje, annak járnia kell bokáig érő 
sárban is, izzadnia kell szívet-lelket perzselő 
nyárban is, káromló szó nélkül is, csikorgó 
foggal is. 

„ Kit hitével áldott meg a nép,
melyből büszkén vétetett,
teremtő gondokkal őrködjön
a szülőföld felett…
Kit hitével a szülőföld megáldott,
annak már lenni s tenni kell.” 

Ehhez a teremtő hithez hadd fűzzük hoz-
zá a másik jussotokat, amelyet Sütő András 
így fogalmazott meg: „Nincs más számonké-
rés csak gyermekeink tekintetében…Ahány 
anyanyelvi szóra váró gyermek, a jövőnek 
megannyi lámpása a meglódult időben.” A 
ti gondotok, hogy ezek a lámpások minél 
többen legyenek, s hittel őrizzék, és adják 
tovább a szavakat, mik neveden szólítanak. 
Teremtsetek otthont magatoknak és a maj-
dani kis lámpásoknak itt, a szülőföldön! 
Küzdelmetekből szülessen meg a szeretet, 
a jóság rendje azon a földön, mely jussotok 
a születés jogán. Teremtsétek meg a lélek 
harmóniáját idebenn és a béke harmóniá-
ját odakinn, a világban! A 200 évvel ezelőtt 
született nagy költőnk, Arany János ma is 
időszerű szavaira figyelve induljatok a rátok 
váró kihívások felé:

„Útjaink százfelé válnak,
De szívünk egy célért dobog,
Nekivágunk a küzdelmes mának,
És épít karunk egy szebb holnapot…” 
És ne felejtsétek, hogy az élet kihívásain 

úrrá lenni nem könnyű, kitartó akarattal, 
hittel kell megküzdeni a sikerért. A kudar-
cok – mert bizonyára lesznek – ne kedvet-
lenítsenek el: 

„Előtted a küzdés, előtted a pálya,
Az erőtlen csügged, az erős megállja.
És tudod: az erő micsoda? - Akarat,
Mely előbb vagy utóbb, de borostyánt arat.” 

– szól a biztatás megint csak Arany János 
hangján, kövessétek az ő tanácsát! 

Nyitva hát előtted a tér: „Légy, amivé leg-
szebb hajlamaid által válhatsz – de elsősorban 
maradj ember!” 

Ballagásotok évének emlékére a magyar 
kormánytól útravaló ajándékként kapjátok 
a 200 éve született Arany János örökérvé-
nyű alkotását, a Toldit. Olvassátok szere-
tettel! 

Kívánok sok sikert az előttetek álló meg-
mérettetésen és az életben! 

 Nemes Nagy Ágnes

Tanulni kell

Tanulni kell. A téli fákat.
Ahogyan talpig zúzmarásak.

Tanulni kell. A nyári felhőt.
A lobbanásnyi égi-erdőt.

Tanulni kell a mézet, diót,
jegenyefát és űrhajót,

a hétfőt, keddet, pénteket,
a szavakat, mert édesek,

tanulni kell magyarul és világul,
tanulni kell mindazt, ami kitárul,

ami világít, ami jel:
tanulni kell, szeretni kell.
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A 20. századi utódok 
Arany Jánosról

Babits Mihály így indítja Arany Jánoshoz című versét: „Hunyt mesterünk! te-
hozzád száll az ének”.

Kosztolányi Dezső több esszét is írt nagy elődjéről. A Látjátok feleim című ver-
sének végén olvassuk: „Nem ismerek az egész földgolyón nagyobb művészt Arany 
Jánosnál, sem az élők, sem a halottak között. Az ilyen megállapításokat általában 
felelőtlennek, gyermekesnek tartom. Mégis le kell most írnom, mert ezt érzem. 
(…) Gyakran jut eszembe Péterfy Jenő kijelentése. Mindenki, aki magyarnak szü-
letett, s így akarva, nem akarva vállalja szenvedésünket, kárpótlást kap azáltal, 
hogy Arany Jánost eredetiben olvashatja.”

Száz évvel ezelőtt, a „százados évfordulón” pedig így hajtott fejet Kosztolányi: 
„A költőben minden korszak mást lát, az új nemzedékek mindig a maguk igéit 
olvassák ki ugyanabból a könyvből, amit őseik az asztalon hagytak. (…) Apáink 
más Arany Jánost olvastak, mint mi. Övék volt az epikus, a fiatal, a nyugodt. Miénk 
a lírikus, az öreg, az ideges. Petőfi valaha így köszöntötte: »Toldi írójához elküldöm 
lelkemet...« Mi az »Őszikék« írójához küldjük el lelkünket. E szenvedő és daloló 
aggastyán előtt teszem le az új magyar írói nemzedék alázatos és forró hódolatát.”

Szerb Antal: Arany János (részlet)„Minden szál hozzá vezetett, és minden szál 
tőle vezet, a magyar szellemi életnek ő a sugárzási központja. Vörösmarty, Petõfi és 
Ady költészetében van valami csodaszerű – Arany Jánost matematikailag le lehet-
ne vezetni az előzményekből és a magyar adottságokból. Ha van értelme szellemi 
jelenségekkel kapcsolatban gyökerekről, szerves fejlődésről beszélni, Arany János-
ról lehet ezt mondani…Az életrajz a mezei munkával foglalatoskodó parasztgyer-
mek képével kezdődik – de vérében nemesi hagyományok kapcsolják össze a ma-
gyar, a nemesi történelemmel. Benne teljes szintézisbe jut népi realitás és nemesi 
história, a romantikus hagyomány és a Petőfi-féle vívmány. Hite szerint kálvinista, 
de megértője és kifejezõje a katolikus középkor lelkének. Átéli és költészetté teszi a 
XIX. század kétféle nemzetfelfogását: az optimistáét és a pesszimistáét. Legmagya-
rabb magyar költő lévén, oly nyitva áll a magyarsággal összeegyeztethető európai 
szellemáramlatok számára, oly sokat tanul a Nyugat legnagyobb mestereitől, mint 
senki más. Ily módon a teljes magyarság hordozója és képviselője. Csak egy réteg 
hiányzik belőle, az, amely a magyarságból is hiányzott még pályája kezdetén, és 
amellyel pályája végén rosszkedvűen találja magát szemben: a városlakó polgár 
világa. Ezen az egy csonkaságon múlik, hogy az a magyarság-kép, amit művében 
ad, ma már történelmi múlt. Arany János tág magyarsága lassú, szerves fejlődés 
eredménye, szűk és lokális kezdetekből szélesül lassanként kozmosszá. Arany Já-
nos ugyanabból a debreceni rokokó és diákos költőiskolából indul el, mint elődje 
a nagyszabású hagyományfejlesztésben, Csokonai Vitéz Mihály, ugyanazok a népi 
ízű „mesterkedők” az első mintái, akik Csokonainak, azzal a különbséggel, hogy 
számára már Csokonai is mester. Ez a debreceni formavirtuózkodás és a hexa-
meteres Lúdas Matyi-humor az igazi népi hagyomány a XIX. században – Arany 
ebből merít, míg Petőfinek ezzel az eleven hagyománnyal semmi érintkezési pontja 
nincs.”

Ottlik Géza írja a Prózában: „Arany Jánosnak véletlenül nincs olyan porcikája, 
szétszedett szövegfoszlánya, ami ne lenne varázslat.”

Nemes Nagy Ágnes azon tűnődött az V. László elemzésekor, hogy mi az, ami 
annyira hat ránk Arany balladáiban. „…mert elemien hat ránk valami, ne tagad-
juk, éppúgy hat a diák olvasóra, mint a 20. századdal telített fejű verscsinálóra. 
Nyilván nem az a romantikus vagy történelmi novella hat, ami ezeknek a balla-
dáknak epikai része, hanem a vers szavai hatnak, mondatfűzése, képei, hangzása, 
hangulata, mindaz, amiben éppen a mi Arany Jánosunk olyan hatalmas mester.”

Pilinszky János így fogalmazott egy interjúban: „Azt hiszem, négyszer olvastam 
végig líráját, prózáját, eposzait. (…) Döbbenetes élményem, hogy ez egy óriás volt. 
A magyar irodalomban Arany annyira centrális jelenség szerintem, mint mondjuk 
Bach a világzenében. Hihetetlen ízlés, prousti érzékenység, de több sokkal nála.”

Kányádi Sándor többek között az Arany János kalapja című versével rótta le 
tiszteletét. Utolsó versszaka így szól: „Fölpróbáltam. Nyakamig ért. / Nagy volt, 
szörnyen nagy és örök. / Néztem, néztem, s még tán el is mosolyodtam: / No de 
sebaj, belenövök.”

[Forrás: Magyar Kurír. 2017. március 2. (bh.)]

 Arany János

Vásárban
Gyékényes, abroncsos alföldi szekér,
Honnan cipel a sors – s e három egér?
Hoztál-e pirosló új búza-magot?
Mezők üde lelkét: friss széna-szagot? 

Odakünn már, úgy-e, megért a kalász?
Rét gyapja lenyirva; foly a takarás;
Boglyák tetejéről egy-egy suta gém
Néz szét aratóknak vidám seregén? 

Rég nem látta bizony vidámnak e nyájt,
Minden nyara – új seb – a régire fájt:
De talán most e nagy mezei jószág
Áldást hoz az egyszer: szép Magyarország. 

Legyen is, legyen is megáldva e föld
– Isten maga telke – mint rég ezelőtt,
Mikor én is „markot hajtani” kezdtem,
S nem sikerűlt, bárhogy s mint igyekeztem. 

Így – vézna, ügyetlen testi dologra –
Adtam fejem a bölcs tudományokra,
Barázda helyébe’ szántván sorokat,
Nem kérkedem ezzel, mert azt se sokat. 

De, hogy a mezőt, az anyatermészet
Kebelét elhagytam, sajog egy érzet,
Holtig sajog itt benn, – s tüzesebben vér
Láttodra, te búzás alföldi szekér. 

(1877. júl. 9.)
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Wesselényi Kata a református egyház 
és az iskola mecénása

(Részlet a szerző szakdolgozatából )

 Hegyi László

(Folytatás az előző lapszámból)

W esselényi Kata további adomá-
nyokat tett az erdőszentgyörgyi 

refor mátus egyháznak. Több textíliát ado-
mányoz az erdőszentgyörgyi eklézsia Úrasz-
talára, melyeknek javarészét saját kezűleg 
varrta, hímezte. Ezeket nevével vagy monog-
ramjával és varrásának vagy donációjának 
évszámával látta el. A parókia leltárának és 
„kincsesládájának” felkutatásával valóban 
megtaláltam a Wesselényi Kata nevével ellá-
tott 2 darab kendőt és az általa varrt 2 abroszt. 
Az egyik kendő 1772-ből származik, a másik 
pedig 1776-ból. Egy későbbi vizitációs jegy-
zőkönyvben olvashatjuk, hogy még 1771-ben 
készíttetett egy kívül-belül gazdagon aranyo-
zott mintegy háromfertályos ezüst kannát, 
ez azonban elveszett, akárcsak az 1771-ben 
adományozott kehely is. Viszont az ugyan-

akkor adományozott sárgaréz, fedeles kanna 
még megvan. A kanna fedelén egy szarvas 
látható hatágú rozettában. A fedél karimáján 
egy bibliai idézet olvasható az Apostolok Cse-
lekedeteiből. A kanna henger alakú alsó ré-
szén olvasható: „L B HADADI WESSELÉNYI 
KATA KÉSZÍTTETTE ÚR ASZTALÁRA 
1771” A kupafül alsó részén az adományozó 
családi címere van belevésve.

 Az erdőszentgyörgyi református egyház 
leltárában a fenti értékes úrasztali kellékek 
mellett találunk még más hasonlókat is, ame-
lyeknek eredetét, sajnos, nem tudtam meg-
határozni, de az előbbiekkel összehasonlítva 
megállapíthatjuk, hogy nagyjából ugyanazok-
ból az időkből valóak lehetnek. Ilyen például 
két darab nagyobb méretű fehér gyolcsra var-
rott asztalterítő, melyet három színű fonallal 
hímeztek, aztán egy fehér gyolcskendő, mely-
nek négy sarkában fehér hímzés található és 
egy másik fehér gyolcsterítő, amelynek széleit, 
sarkait és a középen lévő cserepes virág mo-
tívumot kékkel hímezték. Formáját és színvi-

lágát illetően mindenképpen eltér az előbbi-
ektől az a kerekded formájú, szélén csipkézett 

úrasztali hímzett terítő, melynek 
közepén színes hímzett virágok 
vannak, körülöttük kört zár be 
négy bíborszínű stilizált virág szir-
mocska, illetve négy körben színes 
virágkoszorúkkal. 

A nagyasszony 1781-ben el-
készített egy rendszerező iratot 
is „Báró Wesselényi Kata Gróf 
Rhédei Sigmond Úr özvegyének 
declaratioja az ErdőSz.Györgyi 
Ref. Eccla dolgai és fundussai iránt” 
címmel. Az egyház értékládájában 
őrzött leveleknek és iratoknak a 
leltározását, rendszerezését tartal-
mazta. Későbbi rendeletében kitér 
arra, hogy ezek a dokumentumok 

egyben állításainak, írásának a bi-
zonyítékai is. A nagylelkű asszony 

nemcsak a helybéli református egyházat, ha-
nem a településen 
működő iskolát is 
támogatta. Többek 
között felvállalja a 
tanító bérének biz-
tosítását és ugyan-
akkor a tanóda 
karbantartására is 
figyelmet fordít. 
Rhédey Zsigmond-
né műveltségéről 
árulkodik könyv-
gyűjteménye, de 
saját írásai is. Férje, 
aki szintén művelt 
ember volt, értékes 
könyvtárat hagyott 
maga után, amelyet 
az özvegy folyama-
tosan gazdagított. 
Deé Nagy Anikó, 
marosvásárhelyi 

könyvtáros mutatja be Wesselényi Kata köny-
vek iránti érdeklődését. Beszámol arról is, 
hogy 1788-ban férje könyvei közül 131 művet 
180 kötetben a marosvásárhelyi református 
kollégium könyvtárának adományozott, el-
hunyt fia emlékére. Az említett könyvek nagy 
része latin nyelven íródott. Könyvadományo-
kat tesz más iskoláknak is. Fia halála után szo-
ros kapcsolatot ápol unokahúgával, Bethlen 
Zsuzsánnával, gróf Teleki Sámuel feleségével. 
Így testamentumában könyveit, de marosvá-
sárhelyi házát is a könyvgyűjteményekben jár-
tas Teleki házaspárra hagyja. Ezek a könyvek a 
Teleki Téka állományát fogják gazdagítani. 

Kéziratai zömében vallásos jellegűek, de 
találunk köztük például gyógyítással kap-
csolatos könyvmásolatokat is. 1766-ból szár-
mazik egy orvosi könyv másolata, melynek 
borítóján a következő szöveg olvasható: „Or-
vos könyv mellyet néhai tudós és igen híres 
Doctor Mathiolus tseh nyelvre fordittatott, ‚s 
bővíttetett Herbáriumából a’ nyavallyáknak 

Wesselényi Kata varrottas kendője (1772)

Kékkel varrott kendő

Wesselényi Kata abrosza (1776)
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rende szerént Dantzkai ke-
serves bujdosásában maga 
és gyermekei számokra 
öszveszedegettetett és 
magyar nyelvre fordított 

néhai T. N. Vay Ádám Úram árva özvegye, 
Tsömeri Zay Anna, mostan pedig maga szá-
mára leírattatott Méltóságos L. B. Veselényi 
Kata 1766-dik esztendőben.” 1782-ben írt tu-
dományosnak mondható Herbáriuma, vagy a 
még korábban 1772-ben írt „Szakáts Könyve” 
értékes ismereteit örökítik meg. A legbecse-
sebb mű, amely szintén az erdőszentgyörgyi 
Rhédey-Wesselényi könyvtárból került a Te-
leki Tékába, az a „Koncz-kódex”, vagy a „Ma-
rosvásárhelyi sorok” vagy „Marosvásárhelyi 
glosszák” néven ismertté vált XV. századbeli 
magyar nyelvemlék. Sajnálatos módon nem az 
„Erdőszentgyörgyi sorok” nevet viseli, annak 
ellenére, hogy innen származik. Az egyedi ér-
tékű művet a bözödi (ma Erdőszentgyörgyhöz 
tartozó település) származású, Koncz József 
(1820–1906) könyvtáros fedezte fel. Az általa 

megszerzett hártyakó-
dex belső borítólapjára 

a következő sajátkezű be-
jegyzést írta: „E ritka pél-
dány Erdőszentgyörgyön 
a Rhédei-, most 
Würtemberg-könyvtárból 
került az ott lévő kereske-
dő lomtárába. Ott meglát-
ván megvettem és adtam a 
marosvásárhelyi ev. Ref. 
tanoda könyvtárának 
1860-ban.” Koncz tehát 
a megvásárolt könyvet, 
a marosvásárhelyi Re-

formátus Kollégiumnak 
könyvtárának adományozza, 

innen került át a Teleki Tékába. 
A nagyasszony végrendeletében 

azt a kívánságát fogalmazza meg, 
hogy halála után a tőle és családjától, 

valamint elődeitől, azaz édesapjától, báró 
Wesselényi Ferenctől, édesanyjától, gróf 
Rhédey Zsuzsannától és nagyra becsült 

nagyanyjától, Rhédey Pálné Boros Borbálá-
tól kapott adományokat külön tüntessék fel 
az egyház számvitelében, és ennek sokszoro-
sítása is külön könyvelésbe kerüljön. Óhaja 
az, hogy elődeinek neve el ne felejtődjön és 
akarata/akaratuk továbbra is fennmaradjon, 
illetve az általuk adományozott pénzeket 
csakis a templom és az egyház fenntartására 
fordíthassák. A pap és az esperes közbenjá-
rását kéri, hogy végrendeletét jegyezzék be a 
Maros Széki Református Tractus Matrixába, 
hogy örökre megmaradhasson, rendeletét 
pedig a Tractus pecsétjével és a Notarius 
subscriptiojával (jegyző aláírásával) lássák 
el, hitelesítsék. A végrendeletet sajátkezű 
aláírásával és fekete viaszpecséttel látta el.

A méltóságos báró Hadadi Wesselényi 
Ferenc ő méltósága, akinek édesanyja és fe-

lesége is Rhédey volt, adományoz egy „pré-
dikáló széket bőségesen egészen beborító egy 
viseltes dufla szőnyeget az erdőszentgyörgyi 
ecclanak.”

Fülöp Ferenc, erdőszentgyörgyi refor-
mátus lelkész, 1936-ban így beszél a nagy-
asszonyról: „Ez az asszony az, akinek emléke 
előtt mi, a késő utókor is csak hálával állha-
tunk meg, mert a maga bús özvegységében, 
tenger sok nyomorúsága mellett is züllött 
eklézsiát összetoboroz, kurátort számoltat, 
határt jártat, templomot javíttat, erején felül 
áldoz s esti mécsvilágítás mellett saját kezű-
leg hímzi Úrasztalára a terítőket. A kálvinis-
ta kegyesség igazi mintaképe s alakja várja, 
hogy a múlt homályából kiemelve, kellő meg-
világításba helyezetten buzdító példa legyen 
mai református egyházunk asszonyainak.” 

Gróf Rhédey Zsigmond és báró Wesselé-
nyi Kata erdőszentgyörgyi birtoka közvetlen 
örökös hiányában, átszáll unokaöccsére, a III. 
Rhédey Lászlóra.

Wesselényi Kata által adományozott kanna (1771)

és három színnel varrt asztalterítő

Kerek, színes terítő – Fotók: Hegyi László

Ötszáz éves a reformáció
 Gáspár György

A hogy mindennek és mindenkinek 
van előállási ideje, illetve születési 

napja, úgy van a reformációnak is. Az első-
éves konfirmándusok számára írt kiskáté-
ban arra a kérdésre, hogy mikortól számít-
juk a reformációt, ezt a választ kapjuk: „A 
reformációt 1517. október 31-től számítjuk, 
amikor Luther Márton kitűzte a wittenbergi 
vártemplom kapujára a 95 tételt.” Ezekben 
fogalmazta meg az igaz hitről szóló bibli-
ai tanításait. Nem nehéz kitalálni, hogy az 
idén kerek évfordulót ünnepelhetünk. Öt-
száz éves a reformáció!

Mit jelent ez az anyanyelvünkben is 
meghonosodott idegen eredetű szó? Sokan 
úgy gondolják, 500 évvel ezelőtt hitújítás 
történt, vagyis Luther Mártonék eltörölték 
a régit és belekezdtek egy újba. Nem ez tör-
tént, hanem egészen más! A reformátorok 
visszaalakították az emberek régi hitét arra, 
amit Krisztus Tanított. A reformáció nem 
valami újnak a létrehozását, megteremté-
sét, hanem az akkorinak( XVI. század első 
évtizedeinek) az eredetihez való visszaala-

kítását jelenti. Úgy, ahogy az emberi testet 
különböző betegségek gyengítik és torzítják, 
úgy az egyház tanításában és felépítésében 
is jelentkeztek ezek a betegségek, elhajlások, 
azaz tévutak. Akár a legnevezetesebb három 
reformátorra – Luther Mártonra, Kálvin 
Jánosra, Zwingli Ulrichra –, akár a magyar 
anyanyelvűek közül Méliusz Juhász Péterre, 
Dévai Bíró Mátyásra, Szegedi Kis Istvánra, 
Kálmáncsehi Sánta Mártonra gondolunk, 
mindannyiukról elmondhatjuk, ádáz küz-
delmet folytattak, hogy az egyház újra olyan 
legyen, mint amilyennek Jézus Krisztus 
megalkotta. Emlékszem egyik teológiai ta-
nárom tanítására, aki azt mondotta, hogy 
nem emberek, hanem egyedül az élő Isten 
volt az, aki elindította és véghez vitte a nagy 
történést. Az előbb felsorolt személyeket, s 
rajtuk kívül még másokat is felhasznált aka-
ratának teljesítésére. 

A reformáció egyik legnagyobb vív-
mányának azt tartom, hogy a Szentírást 
sok nyelvre lefordították, természetesen 
magyarra is. „A teljes Szentírást magyar 
nyelvre Károli Gáspár, gönci református 
lelkipásztor fordította le 1590-ben. Ezt Vi-

zsolyi Bibliának, mert Vizsolyban adták ki 
először” – idéztem elsőéves kiskáté 21. kér-
désének feleletét. Ez a fordítás hozzájárult 
ahhoz, hogy a Szentírás egyre szélesebb 
körben terjedjen el magyar nyelvterületen 
is, egyre többen szívhassák magukba a Bib-
lia tanításait.

Luther Mártonról feljegyezték, hogy hosz-
szú évekig vívódott és sanyargatta magát, ezzel 
igyekezett megfelelni egyháza elvárásainak. 
Csak akkor nyugodott meg az ő lelke, amikor 
megértette, hogy „az igaz ember hitből él” 
(Róma 1,17a). Tudatosult benne, hogy nem 
a cselekedetek a legfontosabbak, hanem a 
mindenre elégséges kegyelem. Ez a felismerés 
mélységes engedelmességre indította, egész 
életén keresztül nem szűnt meg hálás lenni 
Istennek, és igyekezett teremni a megtérésnek 
áldott gyümölcseit.

A reformáció nem lezárt esemény, amire 
csupán emlékezünk. A reformációnak foly-
tatódnia kell. Aki a Szentírást hittel olvassa 
és örömmel hallgatja az igét az Isten házá-
ban, aki követi tanítását, és engedi, hogy 
Isten Szentlelke vezesse, az az ember a re-
formáció embere. 
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A Bodor Péter Színkör sikerei 
Celldömölkön

A Bodor Péter Színkör kö zépső 
csoportja (IV–V. osztályosok) 
2017. április 26-á n részt vett 
a Weöres Sándor Országos 
Diákszínjátszó Fesz ti vál Vas 
megyei válogatóján. A Vas Népe 
a következőket írta az előadás-
ról: „Az erdőszentgyörgyi Bo-
dor Péter Művelődési Egye-
sülete nem „kakukktojás”: a 
Lázár Ervin halhatatlan figuráit 
– Mikkamakkától Dömdödömig 
és Ló Szerafinig – fölvonulta-
tó előadás (A sötét aranyerdő 
címmel) két „soltisos” színész-
rendező, Károly Bálint és Piller 
Ádám vezetésével vitte színre a 
Szász Enikő vezetésével működő 
társulat.” A csoport különdíjat 
kapott felszabadult csoportos 
játékért és ezüst minősítést az 
előadásért.

A celldömölki tizenharmadik Ezerlátó 
Mesefesztiválon, amely 2017. má-

jus 29–30. között zajlott, az egyesület kis-
csoportja vett részt két darabbal, A fiú, aki 
sárkánnyá változott – rendezte Pilnay Sára 
– és a Cserebere mese – rendezte Ziembicki 
Dóra. Ez utóbbival a csoport elnyerte az 
Aranyhal díjat. A fesztiválról Ölbei Lívia 
tudósított a Vas Népe című újságban. Eb-
ből közlünk néhány részletet: „Ez volt az 
a fesztivál, ahol úsztunk a mesék óceánjá-
ban. (…) A kisvárosi Soltis Lajos Színház 

létezése tulajdonképpen a csoda kategó-
riájába tartozik, hangzott el a régi tétel a 
13. Ezerlátó Mesefesztivál záróeseményén. 
Ráadásul ez az a hely (a Soltis Színház), 
ahol nem magyarázzák: művelik a csodát. 
Például úgy, hogy működtetik az Ezerlátó 
Mesefesztivált. (…) Az idén egy kicsit min-
den másképpen alakult, de kiderült, hogy 
jól van ez így. Az Ezerlátó Mesefesztivált 
anno hiánypótló jelleggel hozta létre a Sol-
tis Színház: kifejezetten gyerekeknek szánt 
(független, alternatív stb.) előadásoknak te-

remtett ezzel fórumot. Az egyesületi alapon 
működő színház közben – az Ezerlátóval 
párhuzamosan – rendszeresen meghirdette 
a Soltis Lajos nevét viselő színházi fesztivált 
is. Csakhogy a SLOSZT az idén nem kapott 
zöld utat, azaz nem jutott semmiféle pályá-
zati támogatáshoz, így aztán ez a fesztivál – 
elmaradt. Illetve mégsem: a Soltis Színház 
munkatársai gondoltak egyet, és korosz-
tályi, tematikus alapon „átcsatornázták” a 
SLOSZT-kínálatot – a kínálatból azt, amit 
lehetett – az Ezerlátó programjába. Mint 
kiderült, rendkívül izgalmas, (már-már ösz-
szehasonlíthatatlanul) sokszínű, mindemel-
lett koncepciót és tendenciákat is kirajzoló 
fesztiválmenü jött így létre. A 13. Ezerlátó 
legfőbb támogatója az NKA, de a Soltis 
Színház beágyazottságát jelzi, hogy mások 
mellett a megyei közgyűlés elnöke, Cell-
dömölk polgármestere, a város művelődési 
központja; gimnáziuma, általános iskolája, 
óvodája is hozzájárult az esemény sikeré-
hez. (…) 

Az Ezerlátó külön érdeme, hogy a ver-
senyelőadásokon mindig megtelt a nézőtér. 
Ez a tény talán még a szakmai vendégek 
munkáját is megkönnyítette: a színház lét-
eleme az azonnali visszajelzés. És bár a vá-
ros központjában álló, kívül-belül mesebeli 
színházépület (benne a mesebeli függöny) 
a legjobb fesztiválhelyszín, azt is üdítő volt 
megtapasztalni, ahogy a fesztivál szó szerint 
belakta a várost. Volt előadás óvodai cso-
portban (ámuló gyerekek között), volt elő-
adás kávéházi környezetben is. (…)Három 
nap, tizenhárom előadás. (…) Miközben ál-
lítjuk, hogy néző nélkül nincs színház, egyre 
terjed, és egyre népszerűbbé válik „valami”: 
a részvétel színháza. A tanterem- színház. A 
színházi nevelési előadás. És tényleg: itt nin-
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Amit rosszul tudtunk 
a csíksomlyói búcsúról 

  Kovrig Magdolna

2015 pünkösdjén jelent meg Marosi 
György ügyvéd cikke a csíksomlyói 
búcsú eredetével kapcsolatban. 
Ennek a cikknek a rövid ismerte-
tése lapszemlénk tárgya. A szer-
ző kiemeli, hogy a tolerancia 
és a vallásszabadság jegyében 
szeretne néhány dolgot tisz-
tázni a búcsúval kapcsolat-
ban. Kétségtelen – mondja a 
szerző –, hogy a csíksomlyói 
pünkösdi búcsú Erdélyben a 
régi, nagy ünnepek közé tar-
tozik, és ezzel kapcsolato-
san leggyakrabban a hargi-
tai csatáról szóló történetet 
emlegetik, miszerint a pün-
kösdszombati búcsújárás 
eredete 1567-re megy vissza, 
amikor János Zsigmond er-
délyi fejedelem haddal pró-
bálta a csíki székelyeket uni-
tárius hitre téríteni. 

A székelyek azonban a csatában győze-
delmeskedtek, s ennek emlékünne-

pe lett pünkösd szombatján a csíksomlyói 
búcsújárás. Ezt a történetet a szerző meg-
alapozatlannak tartja. Ennek az állítólagos 
csatának semmi nyoma sincs semmilyen 
korabeli történelmi forrásban. Ilyen csa-
táról nem esik szó a csíksomlyói ferences 
rendház történetével foglalkozó írásokban 
sem. 

Az említett csata 1567-ben egyáltalán 
eshetett meg. Az unitárius vallást 1568-ban, 
a vallás és lelkiismereti szabadság kinyilat-
kozását bejelentő tordai országgyűlésen 
fogadták el, mint bevett vallást a katolikus, 
lutheránus és református mellett. Kiemeli 
a szerző, hogy a tordai országgyűlés ha-
tározata egyedülálló volt a korabeli Euró-

pában, és ezt mi, magyarok, pontosabban 
Erdély adta a világnak, mintegy 200 évvel 
meghaladva a kort. Szélesebb körben az 
unitárius vallás 1571 után terjedt el. János 
Zsigmond erdélyi fejedelem pedig 1569-
ben tért át az unitárius hitre, tehát 1567-
ben nem téríthetett, hisz még ő maga sem 
volt megtérve. A szerző azt is kiemeli, hogy 
az unitáriusok ragaszkodtak és ragaszkod-
nak a lelkiismereti szabadság és türelem 

eszméjéhez, ezért soha nem terjesztették 
erőszakkal vagy éppen fegyverrel a hitü-
ket. Meggyőződésük, hogy Isten igéje, az 
evangélium hirdetése nem kíván erőszakot, 
mert a hit Isten ajándéka, és a vallás kér-
déseiben nincs helye a kényszerítésnek. 

Hangsúlyozza a szerző, hogy nem a hitel-
telen történetek miatt zarándokol el sok 
százezer magyar ember Csíksomlyóra. 
A pünkösdszombati búcsújárás mára 
a magyarság összetartozásának jelké-
pévé vált. „Csíksomlyó ma nemcsak 
székely, hanem magyar nemzeti kegy-
hely, és a pünkösdi búcsú a világ ma-
gyarságának közös ünnepe. Egyebek 
mellett ezért sem célszerű megtörtént 
eseményként fogni fel, és valóságként 
emlegetni egy olyan legendát, amely-
ről tudva tudjuk, hogy valóban meg-
történtként való idézése megbánt-
hat és eltávolít másokat.” – mondja 
Tánczos Vilmos egyik írásában. Ez 
után a szerző utal azokra a kutatások-

ra, amelyek feltárták ennek a tévedés-
nek a forrását. Közöttük említi Mohay 

Tamásnak, az ELTE néprajzkutató pro-
fesszorának, A csíksomlyói pünkösdi bú-

csújárás. Történet, eredet, hagyomány című 
könyvét, amelyben részletekig menő, kö-
rültekintő módszerességgel és óriási kutatói 
türelemmel felfedi, honnan származik ez a 
téves adat. Az egyik téves forrást Losteiner 
Leonárd ferences rendtörténész, a másikat 
pedig Cserey Farkas szolgáltatta. 

Ez utóbbi a bécsi udvar tanácsadója-
ként is tevékenykedett, és köztudott, hogy 
a Habsburgok előszeretettel igyekeztek a 
magyar történelmet átírni. A cikk szerzője 
ezután felsorol három olyan személyisé-
get, akik a búcsú eredettörténetét bírálták: 
1939-ben Rugonfalvi Kiss István debreceni 
történész professzor, 1979-ben Fodor Sán-
dor csíksomlyói származású író és Simén 
Domokos unitárius lelkész 1999-ben.

csenek nézők – itt résztvevők vannak. (…) 
Ahogyan tényleg nem volt könnyű dolguk 
a szakmai vendégeknek sem, amikor a dí-
jakról döntöttek. Az Ezerlátókon jól bevált 
elismeréseket ezúttal korosztályi alapon 
osztották ki. 

Az Aranyhal díjat az erdőszentgyörgyi 
(Románia) Bodor Péter Művelődési Egye-
sület csörfös, nyitott, bátor, elfogulatlan 
gyerekcsoportjától látott, óvodásoknak 
ajánlott előadás, a Cserebere kapta (rende-
ző: Ziembicki Dóra). (…) A díjakat Nagy 
Gábor, a Soltis Színház alapítója, vezetője 
Turbuly Lilla író, színikritikus társaságában 
adta át a harmadik nap végén.” Ez úton is 
köszönjük az Erdőszentgyörgyi Polgármes-
teri Hivatalnak és a Városi Tanácsnak a tá-
mogatását, amellyel lehetővé tették, hogy 
a két csoport részt vegyen a celldömölki 
fesztiválokon. A gyerekeknek gratulálunk a 
sikerekhez!

Az Aranyhal-díjasok
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. május-június Irodalom

Az én Gyóni Gézám
100 éve hunyt el Gyóni (Áchim) Géza

  Székely Ferenc

Gyóni (Achim) Géza, a Nagy Háború költője 1884. június 25-én 
született a Dabas melletti Gyónon. 1914-ben, a szarajevói merényletet 
követően behívják katonának, s nyolc holnapig Przemysl városban 
harcol. 1915. március 22-én kerül orosz fogságba, a szibériai 
Krásznojárszkba szállítják, ahol pontosan 33. születésnapján, 1917. 
június 25-én hunyt el. Rövid élete során hatkötetnyi verse született, 
legismertebb a Csak egy éjszakára küldjétek el őket!című, melyben a 
gyűlölet hangja szólal meg a katonákat harcba küldő hatalmasságok 
ellen. 

A z erdélyi Pusztakamaráson töltött 
gyermekéveim szép emlékei közé 

tartoznak azok a nyári napok, amikor do-
logidőben, a délelőtti kapálás és az ebéd 
elfogyasztása után, nem a ház körüli gyü-
mölcsfák hűvös árnyékában kerestem a 
pihenés-feltöltődés lehetősségét, hanem 
szülőházam padlásán, egy kovácsolt vasre-
tesszel ellátott faláda mellett. Ebben a falá-
dában tartották szüleim családunk könyveit, 
feljegyzéseit, megsárgult leveleit, nagyobb 
testvéreim korábban használt tankönyveit. 
Valamennyi porosan, megsárgultan, egy ré-
szük pedig egérrágottan állt ott, Isten tudja 
mikortól, milyen céllal… Hogy ezek miként 
kerültek kiskútvölgyi parasztházunk padlá-
sára, a fiók nélküli faládába, ma sem tudom, 
csak feltételezem: gyakran könyvek, újságok, 
nyomtatott betűk világába menekülő, sokat 
olvasó nagyapám hagyatéka lehetett, akiről 
tudni vélik, hogy ősszel, szőlőőrzés közben is 
olvasta az újságot, a világ eseményeiről nap-
rakész ismeretei voltak. Róla, közös nagy-
apánkról, Székely Gergelyről (1876-1958) 

a jeles erdélyi író, Sütő András írt többször, 
több helyen, felmenőire emlékező szomorú-
an-szép család-történeteiben. 

E láda kötetei közt bóklászva találtam egy 
fedőlap nélküli, mindössze 35 lapos, rozsdás 
fémkapcsos verskötetre, amelynek Gyóni 
Géza volt a szerzője. Címe: Lengyel mezőkön, 
tábortűz mellett. Versek. Írta: Gyóni (Áchim) 
Géza pionír. A cs. és kir. várparancsnokság 
jóváhagyásával a küzdő katonák karácsonyá-
ra. Przemys,l 1914. 

A kilenc oldalas bevezető után, egy külön 
lapon csak ennyi olvasható: A przemysli kötet 
lehető hű nyomdokai utánzata. A következő 
oldalon, a cím fölött,gyönyörű fekete betűk-
kel, kézzel írt ajánlás látható: Méltóságos Rá-
kosi Jenő úrnak nagy tisztelettel: Gyóni Géza. 
A lap közepe táján, közvetlenül a szerző neve 
alatt a következő négy sor olvasható:

„Reménykedő magyaroknak
Küldőm át a légen.
Reménykedő magyarokkal 
A jó Isten légyen!” 

Prezemyls, dec.20. Gyóni Géza

Akkor, az 1960-as évek elején Gyóni 
Géza kötete jelentette számomra – nagy vá-
laszték nem lévén – a szép magyar lírát, a 
hazájától távol harcoló, derekasan helytálló 
magyar katona hazavágyódó reménységét, a 
magyar hon iránti hűséget. 

Ezek voltak számomra – húsz évvel a 
második világégés után – a kiszolgáltatott 
helyzetben lévő honvédek égbe nyúló jaj-
kiáltásai. Annyira magamnak éreztem és 
szerettem Gyóni Géza verseit, hogy a kötet 
25. és 50. oldalára beírtam a nevem kéktin-
tával, mert féltem, hogy elvész, vagy valaki 
eltulajdonítja! A verseket – amikor időm 
volt – többször újraolvastam, próbáltam 
értelmezni, a sorok mögé bújtatott, kódolt 
üzeneteket megfejteni, a könnyebb, dal-
lamos lejtésűeket félhangosan szavalni… 
Igencsak érdekes a kötet előszava, amit a 
szerző, egyenesen az Ítélet Istenének aján-
lott: 

„Őrangyalomnak ajánlom, aki a gráná-
tok földjén, orosz nyavalyák közt, észak vé-
szes és hajszás éjszakáin, füstölgő falvakon, 
fagyban és sárban, ostromlott várban, hősök 
avatásán, árulók ítéletén és az életért vívott 
szent háborúnak ezer halálos szépségében és 
veszett nyomorúságában előttem és fölöttem 
járt, s nem engedte, hogy e versek elvesszenek, 
hanem az Ítélet Istenét kegyelemre síró asz-
szony-akarattal akarta, hogy hazaérjenek, és 
új életet hirdessenek. Przemysl,1914. decem-
ber hó. Gyóni Géza.”

Ezt a kötetet őrzöm ma is, immár ősz-
be borult fejjel, fél évszázaddal a rátalálás 
után.

Jakab Ödön-emlékkiállítás 
Vadasdon

Június 25-én, vasárnap délben 12 órakor Jakab 
Ödön költőre, íróra emlékeznek szülőfalujában, 
Vadasdon. Ekkor avatják fel a helyi általános is-
kolában Jakab Ödön szellemi hagyatékának, 
korabeli képeinek, kézirat-másolatainak kiál-
lítását, amely dr. Sipos Béla, ny. pécsi egyete-
mi tanár, oldalági leszármazott és Rózsa szül. 
Györfi Judit, Budapestre áttelepedett vadasdi 
lakos hathatós segítségével jött létre. Az avatás 
előtt, 11 órától a helyi református templomba 
ünnepi istentiszteletre várják az érdeklődőket 
és az avatásra érkező vendégeket. Ezt követő-
en a megemlékezés az iskolában folytatódik. A 
két magyarországi vendég fog beszélni a neves 
költő életútjáról, illetve a budapesti nyughely 
megtalálásának részleteiről. Az ünnepségen a 
vadasdi általános iskola tanulói Jakab Ödön-
verseket szavalnak. Az eseményre meghívót 
kaptak a helyi önkormányzat képviselői is, 
akik a kiállító állványok elkészítését támogat-
ták. Minden érdeklődőt szeretettel várnak 
aszevezők.

A kiállított anyag véglegesen a falu tulaj-
donát képezi, akárcsak az egyháznál letétbe 
helyezett Jakab Ödön-kötetek, és bármikor 
megtekinthető. (SzF) 

A gyertya könnye 
1 927. június 17-én született Sütő András. 

A 2006-ban elhunyt író 90. születés-
napját köszöntő ünnepi előadással lép közön-
ség elé Kilyén Ilka és Ritziu Ilka Krisztina. A 
gyertya könnye című összeállítás Sütő András 
műveiből szólaltat meg részleteket. A Sütő 
András Baráti Egyesület és Magyarország 
Csíkszeredai Főkonzulátusa szervezésében 
sorra kerülő rendezvényen Markó Béla mond 
emlékbeszédet. Az estre a marosvásárhelyi 
Ariel színház nagytermében kerül sor június 
16-án, pénteken 19 órától. Másnap, 17-én 17 
órától megismétlik az előadást. A belépés in-
gyenes.  

Sütő-visszaemlékezése: „Nem vagyunk 
hajlandók semmiféle brutális módszerrel ér-
vényre juttatni igazságunkat. Ezért szólt úgy 
az én fölhívásom, amelyet a vásárhelyi magyar 
rádió tett közzé, hogy békés, néma tüntetést 
óhajtunk szervezni. Nem fütykössel, nem hu-
sánggal és nem láncokkal támadó, emberi éle-
tet veszélyeztető vagy ki is oltó fegyverekkel, 
hanem könyvvel, a szellem szimbólumával és 
gyertyával, a szelídségnek és a tiszta szándék-
nak a jeleivel akarunk némán felvonulni. (…) 
Csöndes, hallgatag, méltóságteljes felvonulás-
sal jeleztük erőnket, s egyúttal a marosvásár-

helyi lakosság fegyelmezettségét és kultúráját 
is. A tömeghez intézett rövid zárószöveget 
négy alkalommal kellett elmondanom, hiszen 
nem fért oda az egész felvonuló tömeg. Mind 
a négy alkalommal más-más gondolatot pró-
báltam megpendíteni, ha jól emlékszem, az-
zal zártam, hogy ez a felvonulás néma kiáltás 
ügyünkért, az egyenjogúságunkért; többek kö-
zött azért, hogy nem hagyjuk a templomot és 
az iskolát. Tehát Reményik szellemében idéz-
tem föl kisebbségi létünk némely követelmé-
nyét. Megrendültséget okozott számomra ez 
a minden különösebb szervezés nélkül, szinte 
spontán módon, nagyon-nagyon fegyelme-
zetten felvonuló, százezernél nagyobb tömeg. 
Minden gyermeknek, férfinak, asszonynak, 
aggnak és fiatalnak kezében ott volt egy könyv 
és egy szál gyertya. Az én könyvem is feltűnt 
sok kézben, és megrendítő volt közelről látni, 
ahogyan egy reszkető kezű öregember keze 
fején a gyertya könnye megfagyott. Már cson-
kig égett a gyertya, de a markában tartotta. 
Hetven éve várták ezt az alkalmat az emberek, 
hogy sorsuk érdekében felvonulhassanak.”

(A Digitális Irodalmi Akadémia honlapjá-
ról. Megjelent: Népújság, Múzsa, 2017. június 
9.)
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  Fülöp Kálmán

Az Angyalok keresnek című készülő kötetének 
néhány versével köszöntjük a költőt születés-
napja alkalmával.

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.

Az elkoptatott gondolat 
tüzében

Tépett sorokba gyúrjuk elnyűtt,
felégett agóniák havát–
az elkoptatott gondolat tüzében
némán ugyan, de ég felé kiált–

mi megtűrt bábuk, játékszer vagyunk–
szemükben félénk, élettelen ebek,
akiknek már az ugatás is kényszer
és koncot vetni élményszámba ment

akár ott fent, párnázott, vén padokban,
a bársonyszékek unott sóhaján,
akár Küküllők édes rezzenésén,
s a némán vérző öreg Hargitán.

  Kapui Ágota

Érzem

Érzem, ahogy lélegzik a múltam,
szaggatottan szed még levegőt,
ahol járni s beszélni tanultam,
nem lát fényt és nem remél jövőt.
Görnyedt hátán tartja még a házat,
hegyeket s a vízmosásokat,
új barázdát szánt majd az alázat,
ajtót nyit és bárkit befogad.
Szülőföldem arca megkövezve,
– járdaszélen bomló hordalék –
s házainkban lámpát gyújt az este,
ott vigad egy másik nemzedék…
Érzem, ahogy lélegzik a múltam,
voltak lelke nyomja mellkasát,
mindaz, amit egykor ott tanultam,
messze tőle talált új hazát. 

Profán vasárnapi könyörgés

Nem te vertél minket, csak a sors,
én hiszem azt, hogy embert nem ver Isten.
Mi az a sok, és mi az, hogy elég?...
…mert túl kevés a bajból soha nincsen.
A könyörgéshez kevés ez a nap,
és túl rövid az imához az éjjel,
mert intésedre megtorpan a nyáj,
de hátad mögött ezer szalad széjjel.
Tudom, hogy gondod s bánatod vagyunk,
arcunknak kínja tenmagadnak mása,
de belénk plántált konok kételyünk
nem mond igent a fel-feltámadásra.
Mi teremtmények esendők vagyunk, 
hitünk kevés és elhívásunk sincsen,

taníts meg minket könyörögni úgy,
hogy befogadjon aklába az Isten.

 Márton Károly 

Határmentén

Elhagyott őrtorony
Üresen maradva,
Lesz, aki emlékszik
Itt maradt jajokra?! 

Mint koldus...

Mint koldus a sarkon
Üres kalappal várom,
Hátha beledobják
Az eltűnt ifjúságom.

  Ráduly János

Versbe öltözöm

Tovaszállt éveim szőlőhegyén
Én, barackdfa, még virágot bontok.
Nem rogytam térdre, s ronggyá sem tépték
Lelkemet a vasalatlan gondok.

Tovaszállt éveim szőlőhegyén
Agyam reményt reményre szövöget,
S ha száraz a nyár, felhővé válva
Megöntözöm a tikkadt kerteket.

Tovaszállt éveim szőlőhegyén
Megkísért a rím, versbe öltözöm,
Leballagok közétek, emberek,
S dérütött szívetekbe költözöm.

Tovaszállt éveim szőlőhegyén
Ritkák a múzsák, de a te szavad,
Édesem, törvény már, égő parancs,
Hogy tennem mit szabad, vagy nem szabad.

Nyelvünk örökmécsese, Sütő András
Forgasd nevét a nyelveden

  Bölöni Domokos

S ütő András nyelvileg is maximalista. A 
szép és pontos, találó és tökéletes anya-

nyelvi kifejezés hívévé azáltal válhatott, hogy 
istenadta tehetségével felismerte: ha nyelvsze-
gény életterében egyre nehezebben nyilvánul-
hat is meg az Ige, szabadságunk szomja keve-
sektől tudott ösvényeket, rejtett kapukat nyit és 
tár a beavatottak, az értők elé, mintegy kijelöli 
az utat a feltartott fej Magyar Mezője irányába. 

Meg kell értenünk a romlottnak gúnyolt 
magyar beszédet, különben az Isten sem segít 
rajtunk, suttogják a még gondolkodó és beszé-
lő öregek, a nyelvet briliánsan újjá szülő asz-
szonyok és a titkos gyümölcsoltók. Szülőföldje 
úgyszólván kilőtte a bibliás beszédtörténet 
rejtett rakétapályájára. Mintha a kóré rakással 
megtámasztott istenházában prédikáló pap 
egyszer csak fénnyel pompázó nagytemp-
lomban találná magát. A fénybeli hirdetést 
akkor is értik, ha egyen-egyen nem fogják fel 
a külön-külön szókat-szavakat. A példázat 
a hegyek magasába emeli a hitet. Ha kellett, 
és gyakran kellett, kéretlen prédikátoraként 

Mennyei Urának, az úrvacsorai áldás megsze-
gésének kockázatával is szólásra nyitotta pörös 
száját. Bensőjében, szíve alatt robbanó lelké-
ben mégis szorongva és nemegyszer orcáján 
pirulva figyelte Erdély gyönyörű tájain a lélek 
földjét egyre elárvultabban művelő napszámos 
társait. Szerette volna nagylelkűen odaajándé-
kozni teremtő anyanyelvünk korlátok nélküli, 
gyémántkristályú, szabad ragyogását az egész 
világnak. Az író mindenkitől tartott; ha nem 
félt is, retteghetett. Mint a kebelükbe zárkózó, 
munkaverte csángó asszonyok a misén, ha 
nem a gyökerén értik a beszédet és az éneket 
(mert elorozták tőlük az anyanyelven szólás 
gyönyörűségét, hiszen azt is félnek kimonda-
ni, amit jól ismernek, tudnak és imádnak)...

Sütő Andás megtapasztalta, hogy minden 
magyarverés mögött az értetlenséggel rokon 
sültgazemberség sunyít. A kárhozattól rettegő 
bűntudat verőlegényei kushadnak, újabb és 
újabb „bevetésre” várva; halálosan élte át, nem-
csak metaforikusan látta, hanem fájta-érezte, 
mutatta és világgá üvöltötte: amikor megfoszta-
nak önnön magadtól, előbb is: kiütik a szeme-
det, pokolra küldik a látásodat, megszúrják a 

lelkedet, kinyírják az eszedet. Sütő András min-
denkitől óvta és védte azt az egyedi és egyedüli 
nyelvet, amely a mezőségi legelőkön, kukorica-
földeken, kopár dombok hajlataiban kóborolva 
ma is számkivetetten bujkál, mint kutyáktól va-
dászott nyulak a szülőföld bogáncs-sóhajtásos 
tájain. Nagy vetélytársai népünk jeles alkotói. 
„Tartott” Móricz Zsigmondtól… Nyirő Józseffel 
volt némi „afférja” talán. Igazából Tamási Áron-
tól tartott, mert őt szerette igazán. A gyermek 
féli ilyen szeretettel az édes szülőjét. 

Mindenben persze szép és kristályos mér-
téket kell tartani. Óvd vele magad a bajtól. 
Nemhogy nem tagadta meg népét és nem-
zetét, hanem nagy elődeihez simítva lobogó 
lelkét: édes anyanyelvét emelte az örökmécses 
fölött a Jézussal feltámadó örök láng fáradha-
tatlan hordozójává.

Sütő András, Tamási Áron mellett: a mi 
mértékünk. 

A szórványból érkező művészek az anya-
nyelv legkényesebb őrzői.

Magyarok, Sütő András. Forgasd nevét a 
nyelveden.

(Megjelent: Népújság, Múzsa, 2017. június 9.) 
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. május-június Értékteremtk gálája, 

A kibédi kenyér illatáról
Május 24-én a Kultúrpalota Kistermében került sor az EMKE Maros 
megyei szervezete Értékteremtő díjainak kiosztására. Díjazottak: 
Bandi Katalin képzőművész, Barabás László néprajkutató, Kovács 
András karnagy, Ráduly János néprajzkutató, író. Fellépett a Nagy 
István Ifjúsági Vegyeskar, Kilyén Ilka és Ritziu Ilka Krisztina. A 
rendezvény moderátora Kilyén Ilka színművész volt. Az eseményt 
a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal támogatta. A Nagy István 
Ifjúsági Kamarakórus az ünnepély elején Antonio Lotti Boldog, aki 
énekel, később Marco Frisina Anima Christi című kórusművét Orbán 
Kálmán szólóénekével, majd a Szózatot énekelte. Az est zárásaként 
a Kovács András-tanítvány Benedek Tibor vezényletével C. Saint-
Saëns Szól örömének című kórusműve, az Áldjon meg téged, áldjon 
az Úr című közismert kánon és a két himnuszunk hangzott el.

  Bölöni Domokos

„ Bécsbe, Budapestre / csak a szívem vá-
gyik, / az ottélést, lakást / nem bírná 

sokáig, / lélegezni – nagyot – / csak Kibéden 
lehet, / a cseperedő vágy / itt nagy útra kelhet; 
/ testemnek e falu / megmarad alapnak, / he-
gyei nyergéből / felcsapok angyalnak.” (Dal 
Kibédről) – kezdte Ráduly János laudációját 
Bölöni Domokos, majd így folytatta:

„Ráduly János Korondon született 1937. 
október 27-én. Egyszemélyben pedagógus 
(magyartanár, de volt kézilabda-edző is), 
néprajzi gyűjtő és szakíró, rovásíráskutató, 
költő és műfordító, közíró, publicista, mű-
velődésszervező, érdekképviseleti vezető. 
Rangját nem címek és érdemek, diplomák és 
kitüntetések jelzik, hanem a széles körű meg-
becsültség, az őszinte elismerés, a tisztelet és 
szeretet, nem utolsó sorban a népszerűség, 
amellyel teljesítményét nemcsak a szűkebb 
pátriában, a Sóvidéken, Erdélyben, hanem 
határokon túl, szakmai körökben, mindenek-
előtt pedig az „egyszerű” olvasók népes tábo-
rában is nagyra értékelik. A marosvásárhelyi 
Bolyai Líceumban érettségizett 1955-ban. 
Erdőszentgyörgyön a líceumban volt nevelő, 
1962-től Kibéden tanár 1998-ig, nyugdíjazá-
sáig. A Babeș-Bolyai Egyetemen szerzett ma-
gyar nyelv és irodalom szakos tanári oklevelet 
1966-ban. Első írását a marosvásárhelyi Vörös 
Zászló közölte 1959-ben. Az Utunk, Igaz Szó, 
Művelődés, Napsugár, Tanügyi Újság, Ifjúmun-
kás, Hargita, Helikon, Hazanéző és számos 
más újság, lap, folyóirat munkatársa. Verssel 
szerepel a Megtalált világ (1968) című antoló-
giában; költőként évtizedekkel később jelent-
kezik újra (Az árnyékok lakodalma, 1995; Fény 
és gondolat, 1996).

Folklórkutatói pályája egy Faragó József-
fel együtt közölt, később németül és csehül is 
megjelent tanulmánnyal (A népballadák egy 
romániai magyar falu mai köztudatában) kez-
dődött, ezt követően egész sor önálló kötetben 
tárta fel a Kis-Küküllő menti Kibéd népmese-
kincsét és gazdag balladaköltészetét, s rendsze-
resen tanulmányokkal szerepelt a Népismereti 
Dolgozatok, Ethnographia, Néprajzi Látóhatár, 
a Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyvei, 
Jahrbuch für Volksliedforschungen köteteiben. 
Foglalkozik az erdélyi rovásírásos emlékek 
kutatásával és értelmezésével. 1990-től tagja 
a Kriza János Néprajzi Társaságnak, a Nem-
zetközi Magyar Filológiai Társaságnak; 1999 
óta a Magyar Írószövetség tagja. Tagfelvételi 

kérelmét a Romániai Írók Szövetsége évekkel 
ezelőtt elutasította.(...) 

Kibéddel megáldott Ráduly János, Ráduly 
Jánossal megáldott Kibéd. Életét és teljes 
munkásságát a szülőföld, a választott szülőfalu 
néphagyományai feltárásának szentelte. Ko-
rondon született, a közeli Csokfalván nevel-
kedett, viszont mindvégig Kibéden élt és alko-
tott, folytatta és kiteljesítette két nagy, küküllői 
elődje, Seprődi János és Ősz János munkássá-
gát. A székely rovásírás kutatásába is szenve-
déllyel kapcsolódott be, számos kiadványban 
számol be eredményeiről. Sokoldalúságát jelzi 
állhatatos jelenléte marosvásárhelyi Népújság-
ban, a Múzsa és Stipendium című mellékletek-
ben. Az évek hosszú során át úgyszólván nem 
telt el hét, hogy Ráduly tanár úr valamilyen 
műfajban ne jeleskedett volna a megyei lap-
ban. Kutatási és gyűjtő munkálkodása ered-
ményei mellett rendszeresen közölt felnőttek-
nek és gyermekeknek szóló költeményeket és 
meséket, emlékezéseket, anekdotákat. 

Ráduly János már túllépett a bűvös százon, 
a száztízen is: ez nem az életkorát jelzi, hanem 
a neve alatt megjelent kiadványok számát. A 
magas szám ne riasszon el senkit, és irigyke-
désre sem való, mert jórészt főleg füzetek sorát 
jelenti, a szerző költségén, spórolt nyugdíjá-
ból. Egyik haikuját idézem: „Magamról ennyit: 
/ Folyton belebotlom a / Nagy szegénységbe.” 
Ez nem költőieskedés, hanem a puszta való. 
Hiszen a kétszáz éve született nagy költőnk 
egyik őszikéjére utalva ezt is leírja: „A ‚füg-
getlen nyugalomra’ – míg dolgoztam – vágyva 
vágytam. // A független szegénységre / – nyug-
díjasként – / rátaláltam.” (Ki mit keres – Arany 
Jánosra gondolva)

Irigyelni kitartó és példamutató követ-
kezetességéért érdemes, amellyel úgy rakja 
össze dolgos életének tégláit, hogy a ház áll-
ja az idő próbáját, és kívül-belül bejárható, 
tetszetős, kedvünkre gyönyörködhetünk 
benne. Talált magának kiadót (Garabontzia, 
Marosvásárhely), amely hajlandó a pár tíz-
től legfeljebb félszáz oldalig terjedő, temati-
kusan válogatott munkáit híven és gyorsan 
kinyomtatni. Így aztán a kései filosznak, aki 
tanulmányozni óhajtaná ennek a sokoldalú 
embernek az írásait, nem lesz nehéz dolga, 
hiszen külön-külön olvashatja a gyermek-
verseket, a „felnőtt” verseket, a haikukat, 
a fordításokat, a rovásírásról szóló gazdag 
közlésanyagot, az aprólékos néprajzi gyűjtő-
munka szakszerűen szerkesztett darabjait, és 
a szerző recenzióit, közművelődési írásait, új-

ságcikkeit is. A századik kiadvány első része 
a diktatúra utolsó évében még aktív kibédi 
pedagógus „vakációs” naplóját tartalmazza, 
a második rész A szerző 100 könyvének jegy-
zéke. (…) A tudományos igényesség, a szak-
szerűség a fő jellemzői e műveknek, jótékony 
ráadásként pedig az élőbeszéd közvetlensége 
teszi rokonszenvessé Ráduly János stílusát, 
„narratíváját”. A szövegek olvastán szemünk 
előtt körvonalazódik az első generációs ér-
telmiségi, egy igazi székely self-made man 
küzdelmes sorsa, akinek legértékesebb kin-
cse a megszerzett tudás, amellyel okosan sá-
fárkodik, tálentomait nem herdálja el. Példa-
mutató a hivatástudata és konok, céltudatos 
munkálkodása, végtelen türelme és szorgal-
ma, kivételes munkabírása. Szellemi pillérei: 
az előtte járók nagyszerű példája, otthonos-
ság-tudata, ragaszkodó szülőföldszeretete. 
Küzdelmes pálya, vidékiség, remeteélet. Nem 
sokan vállalták/vállalják az ilyen sorsot. (...)

Fantasztikus munkabírásáról árulkodik a 
napló utolsó bejegyzése (1989. augusztus 23., 
szerda.): „Késő délután elkúrálom az állato-
kat, s vissza a kézirat mellé, a vacsoráról is 
’megfeledkezem’. Pontosan éjfélre kész az új, 
a véglegesített változat: 380 gépelt oldal, há-
rom példányban. Egyszer még – holnap, hol-
napután – át fogom az egészet olvasni, aztán 
mehet Kolozsvárra. Címlapot kell még gépel-
nem hozzá. A legelső lapra ez kerül: Hold 
elejti, Nap felkapja. Kibédi találós kérdések. 
Gyűjtötte, bevezető tanulmánnyal ellátta 
Ráduly János.

Nagy elégtételt érzek. A munkatempó 
diktálta feszültség lassan oldódni kezd. Most 
érzem igazán, mennyire fáradt vagyok. Lefek-
szem, de furcsa mód, nem tudok aludni. Láto-
másaim vannak. Egy adott pillanatban a reg-
gel felkelő Nap látványa jelenik meg előttem.

– Olyan, akár a frissen sült kenyér – mon-
dom. A hasonlatot kitűnőnek érzem. Az 
agyamban gyermekvers motoszkál, fél órán 
belül el is készül. Íme: „Reggelente, / mikor a 
Nap / hozzánk ismét / visszatér, / friss, akár a / 
kemencéből / most kiemelt / sült kenyér.A vers-
beli sült kenyér illatától elbódultan alszom el.”

A tiszta szívű ember tud így érezni és írni. 
Akinek a lelke is illatozik, akár a mesebeli 
lágykenyér. 
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. május-júniusÉvforduló

Vallomás az első szerelemről 
Sebestyén Pétert, a marosvásárhelyi Szent Imre egyházközség ezüstmisés plébánosát papi tevékenységének 
25. évfordulója alkalmával az alábbi írásával köszöntjük. 

  Sebestyén Péter

H a csökken az első szerelem intenzi-
tása, érdemes megállni és visszapör-

getni: mi vezetett ide. Még inkább érdemes 
visszatérni ilyenkor az első lángoláshoz, a 
kezdeti lelkesedéshez. Szent Pál 
írja „lelki fiának”, első utódjá-
nak, Timóteusnak: éleszd fel 
magadban a kegyelmet, ame-
lyet kézföltételem által kaptál.
(2., Tim. 6). Ezt szokták tenni 
a házasok is, kerek évfordulók 
alkalmával. Pappá szentelésem 
25. évfordulóján jómagam is 
erre érzek késztetést. Erre köte-
lez ezüstmisém is. Hálatelt szív-
vel állok meg, és tekintek vissza. 
Összegzek és értékelek, elemzek 
és nosztalgiázom. Végigpásztá-
zom lelki szemeimmel a meg-
tett utat, nagyobb rálátásom 
nyílik így a gyökerekre, őseim 
felértékelésére, s az összhatásra: 
mi, hogyan, miért alakult így az 
életemben? Miért kellett a dol-
goknak (velem) így történniük? 
Évtizedekig abból éltem, amit 
otthon kaptam, amit hazulról 
hoztam: derűt, tartást, talen-
tumokat, közösséget, szerető 
családot, iskolát, – ami felvér-
tezett az élethez szükséges „kel-
lékekkel”. De ez a visszatekintés 
nem arra való, hogy sebeimet 
nyalogassam, bizonyítványomat 
magyarázzam. Most már látom, 
hogy a lelkes fiatalember a sze-
relemben is, az életben is csak 
kezdő. Zöldfülű. Az első szerelem nem a be-
teljesedés. Az első szeretet még nem a teljes 
szeretet. Az inkább kezdet: az indulás. Az 
Úr beállít a szeretetben való növekedésre és 
érlelődésre. Hogy ezután csak erre törekedj. 
Mint mikor a rakétát kilövik, megadva a 
neki a kezdeti sebességet. Menetközben az-
tán valamiféle dinamikai léptékváltás követ-
kezik be. Ahogy a zeneszerző is a kottában 
az „andantéról” átlép az „allegróba”. Mert a 
hitet nem lehet örökölni. Azt mindennap ki 
kell imádkozni, az „testre szabott” kegye-
lem. Az nem járadék, hanem ajándék. Azon 
megállás nélkül, egyfolytában hűségesen 
dolgozni kell, hogy ne csak ne veszítsem el 
a kezdeti lelkesedést, hanem fejlődjek, vál-
tozzak, alakuljak. Tegyem hozzá a magamét, 

működjek együtt az isteni kreativitással: lob-
bantsak lángra másokat, világítsak, vigasz-
taljak, ültessek, alkossak, szórjam szét, osz-
szam meg kincseimet, figyeljek a célra, és ne 
törődjek a fanyalgókkal. Közben szolgáljam 
azokat, akik megbicsaklottak, kifáradtak, ki-

égtek, tanácstalanok vagy unják az egészet; 
akik belerokkantak a nyomásba, vagy akik-
nek nincs valakijük, nincs emberük, aki oda-
vezetné a „gyógyforráshoz”, a kegyelemhez, 
amikor az „mozgásba jön”. Ez a gyönyörű, az 
egyedi, a magasztos, a semmilyen más szak-
mával, munkahellyel, állással, életformával 
nem pótolható a papság szentségében. Ez 
emel föl, ez lendít előre. Ez adja a napi be-
teljesedést, az istenközelség megszokhatatlan 
s mégis szüntelenül szükséges élményét. Ez 
ragad ki a rutinból. Ez ment meg attól, hogy 
ne csak fungáljak, intézkedjek, szolgáltassak, 
hanem tüzeljek... Hogy ne legyek tragikus 
hős, mint ama huszár, aki alól kilőtték a lo-
vat. 

Amikor már a misézés, az áldozatbemuta-

tás bennem is történik, hisz egyes szám első 
személyben veszem a számra a szentségi sza-
vakat: „Ez az én testem...értetek.” (Lk 22, 19) 
Magamra öltöttem Krisztust. És már nem za-
var, hogy beleásítanak vagy beleköhögnek a 
felajánló imába, hamiskásan énekel a kántor, 

vagy muslica hullt az átváltozta-
tott borba. Minden orvosság egy 
kicsit keserű. Ezért jó vízzel be-
venni. De minden keserűségben 
orvosság is van. Hiába küldtek 
padlóra egy balegyenessel, elszen-
vedem a mélyütést, és az adoráció 
csendjében újra feltápászkodtam. 
Erőre kaptam, magamhoz tértem. 
Megérkeztem, mert lassan nem-
csak a bűnnek kezdek meghalni, 
hanem élni kezdek Krisztusban. 
Ez a csodaszép, ez a biztató. Ettől 
életbevágó a küldetés, és tart ad-
dig, amíg győzöm. Így leszek ké-
pes megfelelni az isteni Mester kö-
vetelményeinek. Csak ez számít. 
Az utolsó cseppig kiinni a kelyhet, 
hiszen: „Uram te mindent tudsz, 
azt is tudod, hogy szeretlek...”(Jn 
21, 22)

Huszonöt év figyelmeztet 
arra: hogyan kezdtem, mivé let-
tem. Alázat és reménység egy-
szerre. Hogy Isten kegyelmének 
előkészítője maradjak, még ak-
kor is, ha sosem lehet elég jól 
csinálni. Ám azt is tudom: nem 
is szükséges különleges teljesít-
ményt nyújtanom. Az a fontos, 
hogy ne veszítsem el a szem- és 
szívkontaktust. Maradj velem, 
mert én veled leszek... „Elég lesz 

neked az én kegyelmem!” (2Kor 19, 9) – 
mondja az apostolnak is. „Te csak tarts ki 
abban, amit tanultál” (2Tim 3, 14), amit 
tőlem láttál és kaptál, újítsd meg a kezdeti 
szerelmet, amellyel eljegyeztelek: igazság-
ban, szeretetben, és hűségben.(Óz 2, 21-23). 
Testem, személyiségem pedig lehet törékeny 
cserépedény, hogy a hit hatalmát, erejét, a 
munkám eredményeit, gyümölcseit ne ma-
gamnak tulajdonítsam, ne a magaménak 
tartsam, hanem Neki köszönjem meg. Ez az 
engedelmesség tesz nyitottá, szelíddé, elen-
gedővé, hisz folyton Isten kegyelméből élek. 
És csak így találom el a Szót, aki bennem is 
meg akar testesülni. Hogy ne csak még hu-
szonöt évre, hanem örök életre szüljön.

Hála Neked Uram!
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Színjátszótábor Krispatakon 

Az erdőszentgyörgyi Bodor Péter Művelődési Egyesület 2017. augusztus 6–14. között szervezi meg Kőrispatakon a XIII. nyári 
színjátszótábort. Jelentkezni június 23-ig lehet Kovrig Ildikó, Szász Enikő, Barabás Katalin tanítónőknél vagy a 0746/671-318-
as telefonszámon, Kovrig Magdolnánál. A táborban folyó oktatás költségeit az egyesület állja, a szállás és étkezés költségeihez a 
táborozóknak hozzá kell járulniuk. A pontos összeget az elnyert pályázatok függvényében fogjuk megállapítani.
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. május-június Szent György-napok

Új helyszínen, számos újdonsággal ünnepelt 
Erdőszentgyörgy 2017. április 24-én. 
Elődők kincset, nemrég kiadott könyveket, 
környékbeli politikusokat ismerhettek meg 
közelebbről mindazok, akik részt vettek 
a XXVI. Szent György Napokon. Voltak 
szabadtéri koncertek, sportesemények és a 
gyerekek nagy örömére mese, móka, arcfestés 
és körhinta is. Mindenki találhatott kedvére 
valót. A kézművesek is bemutatkoztak A Csipán 
pálinka mellett, nemezből készült termékeket, 
fából készült órák, a korondi cserépedények, 
Vas Edit és Bíró Melinda horgolásai között 
lehetett válogatni. Szabadtéri koncertek: 
Bronx, Alessia, Andrea Balan, DJBero, Parno 
Graszt, Margaret Island, Balkan Fanatik 
A szombati programot a koncertek után, 
tűzijáték és utcabál zárta. 

Szent György Napok képekben

Parno Graszt

Balkán Fanatik

Találkozás Socotar Dinu országgyűlési képviselővel 

és Császár Károly szenátorral

A szervezők a helyi mondák és legendák gyűjtésére, népszerűsítésére biztatták az iskolásokat, és mondavadász versenyt is hirdettek számukra. 

Menyhárt István lelkes munkájának eredményeként közel száz gyermek kapcsolódott be a programba. 
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Legendák földjén
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. május-júniusSzent György-napok

Az Elődeink hozománya című kiállításon Szekeres Margit néni mutat-
ta be édesanyja, néhai Szőcs (Kálai) Vilma féltve őrzött, több mint száz-
éves bútorait, hozományát. Többen is csatlakoztak a kezdeményezéshez. 
A kiállításhoz anyagot küldött: Pál Julianna, Szabó Vilma, Csipán Er-
zsébet, Boka Olga, Tar Enikő, Szekeres Gizella, Szilágyi Júlia, Szilágyi 
Mónika, Muica Jolán, Ordeanu Karola, Barabás Ilona, Borbély Erzsébet
 és Szabó Katalin.

Eldeink hozománya Lépcs a semmibe - Szász Attila fotókiállítása

a híres bajai halászlé
Erdszentgyörgyön is elkészült

Hair

A temesvári Csiky Gergely Ál-
lami Magyar Színház a Hair című 
musicallel tett méltó pontot az 
erdőszentgyörgyi ünnepségekre. Két-
szeresen is emlékezetes élmény volt 
ez az előadás. Nemcsak azért, mert 
városunkban első ízben került bemu-
tatásra egy musical, de azért is, mert 
színészként most először szerepelt 
városunkban Tar Mónika (fotón), aki 
húsz évvel ezelőtt az erdőszentgyörgyi 

líceum diákja volt, és a helyi szín-
játszó körből került a kolozsvári 
színművészeti egyetemre. Azt 
hisszük számára is élményt jelen-
tett szülőföldje lakóinak játszani. 
Ezt igazolja az az üzenet, amelyet 
az előadást követően küldött. 

Kedves Erdőszentgyörgy! Tisz-
telt Polgármesteri Hivatal, Szer-
vezők és Résztvevők, Rokonok, 

Barátok, Szomszédok, közeli és távoli 
Ismerőseim és nem utolsósorban drá-
ga Szüleim!! Köszönöm, hogy eljötte-
tek a tegnap esti Hair előadásunkra, 
hogy nagy érdeklődéssel és szeretettel 
fogadtatok! Köszönöm, hogy otthon 
játszhattam nektek, veletek együtt 
volt nagy az élmény! Először történt 
ilyen az életünkben és a jó Isten sege-
delmével, nem utoljára!! Tisztelettel és 
szeretettel: Mónika

IX. Vándorcsizma néptánctalálkozó 
és a Bekecs Néptáncegyüttes eladása

A találkozóra, amelyet a SZÁZFONAT EGYE-
SÜLET szervezett, 12 csapat érkezett, többségük 
a Küküllő mentéről. Az egyesület fő céljának az 
erdőszentgyörgyi magyarság életminőségének 
javítását tekinti, amely közösségépítésben, ha-
gyományőrzésben, tehetséggondozásban és a 
hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatásában 
nyilvánul meg. Az előadáson láthattak Küküllő 
menti, Nyárád menti, mezőségi, ózdi, széki, vala-
mint kalotaszegi táncot. A találkozó célja a tánc-
oktatók tapasztalatcseréje, a néptáncos gyerekek 
találkozása, ismerkedése, a népművészet megis-
mertetése, megszerettetése.
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Könyvbemutatók, eladások

Deák Paula Blanka, XII-es diák Rutin hiány című verseskötetének 
bemutatását Kovács Emese vezette

Dr. Jakab Sámuel a Nyárádszeredában működő kertészmérnöki 
képzés történetét a Szükség parancsa című könyvében foglalta össze. 
Elemzi a rendszerváltás utáni magyar nyelven történő kertészmér-
nök-képzés szükségességét,létrejöttét és 23 éven át tartó működését, 
valamint megszűnésének körülményeit. Az oktatási központban 461 
korszerű szakismerettel rendelkező kertészmérnök végzett közülük 
14-en doktori címet is szereztek. A kötetet dr.Thiesz Rezső a Sapientia 
Egyetem tanára mutatta be.

Hegyi László, a Migrá-
ció történelmi perspektívái 
című előadása felvázolta a 
nagy migrációknak, a nép-
vándorlásoknak a történe-
tét, és ennek perspektívá-
jában beszélt a jelenkori 
migráció kérdéséről. 

Halmen Balázs Van egy 
téglám Kenyában című elő-
adása kenyai látogatásainak 
tapasztalatairól tartott érde-
kes előadást.Magyari Hunor és László László kötete, Ahogy az egy Isten látja 

című negyven erdélyi unitárius templomot mutatott be.

Jelenvaló Múlt
Buksa Éva-Mária Jelenvaló Múlt című dramatizált életraj-

zokat tartalmazó kötetének bemutatójára a Szent György-

napi rendezvények utolsó napján, április 23-án vasárnap 

12.15 perckor került sor a Rhédey-kastélyban. Az időpont 

nem kedvezett a rendezvénynek, így köszönettel tartozunk 

azoknak, akik ennek ellenére megtisztelték a szerzőt jelen-

létükkel. A kötetet Kovrig Magdolna mutatta be, közremű-

ködött Bereczki Klára zenetanár. A könyv egyik dramati-

zált életrajza az Erdőszentgyörgyön született Bodor Péter 

székely ezermesterről szól, a szerző szóvá tette, hogy a vá-

rosban illendő lenne legalább egy emléktábla erejéig emlé-

ket állítani a település híres szülöttének. 

Ezt a kötelezettséget a nevét viselő egyesületnek kell fel-

vállalnia. Véleményünk szerint igen megszívlelendő ta-

nács ez, gondolkodnunk kell a megvalósításán. Mivel a 

bemutatót egy másik rendezvény követte, a szerző úgy 

döntött, hogy gondolatait az alábbi írásban osztja meg az 

érdeklődőkkel.
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  Buksa Éva-Mária

A múltat őrizve a jövőt vigyázzuk
Időtlenül a múló időben

„Tiszteld a múltat, és élesd tovább!” 
(Kőrösi Csoma Sándor)

T ávoli rejtélyes múltunkat kutatva… 
korszakok, eszmék országútját bejárva 

érkeztem… Hosszú utamon igazi „héroszok-
kal” találkoztam. Ezek a régi nevek bennem 
visszazengnek… Ők nemzeti, szellemi örök-
ségünk etalonjai – s mint ilyen – az önazo-
nosságunk gyökerei, gyökér, hogy szilárdan 
álljunk ezen az ingoványossá vált talajon, ez 
őseinktől örökölt földön. Történelmi és mű-
velődéstörténeti nemzeti múltunk feleleve-
nítése és őrzése identitástudatunkat erősíti, 
valamint nemzeti közösségünkkel empati-
kus azonosulás-érzésünket fokozza. Olyan 
világszemlélet ez, mely a történelmi múlt 
szellemi és erkölcsi értékeit felmutatva közös-
ségformáló erővé válhat, olyan erővé, mely 
biztos akadály a nemzeti múltunkat kiseprő 
rejtelmes, gyilkos szelek útjában. Akadály, 
hogy ne legyen szülőföldünk – Tamási Áront 
idézve – „bánatföld”, hanem teremtő magyar 
élet földje. A szeptemberben elhunyt Csoóri 
Sándor imigyen figyelmeztet bennünket: „A 
múltat rekonstruálni kell, mint egy romos épü-
letet.” Nemeskürty István ezt írta: „A múltat 
nem lehet tőlünk elvenni, de csak akkor a mi-
énk, ha ismerjük!” Igen! Magam is ezt vallom! 
A múlt és jelen – a voltak és vagyunk – egy 
örök párbeszéd. Egy virtuális párbeszéd, mely 
létrehozza az érzelmek és gondolatok kialaku-
lásának láncolatát: ezért fáj még nemzetünk 
múltbeli szenvedése, az igazságtalanság, a 
megalázás, a számtalan áldozat…és a jelen-
ben – ebben az álságos időben, kisebbségi 
létben – fáj a megkérdőjelezhető jogegyenlő-
ség létezése. Szellemi-kulturális örökségünk 
ismerete és – örök példaként világító – szel-
lemi óriásaink életművének jövőbe mutató 

törekvései magyar közösségünk számára bá-
torítást, biztatást adó, felcsillantja a Jelenen 
túlnéző bizakodás reményét. Ennek feltétele, 
hogy mindannyian legyünk kultúránk Őrei és 
Ápolói! Paul Ricoeur 20. századi francia filo-
zófus szerint: „Az emlékezettel rendelkező lét, 
egyben a jövőre irányuló lét is.”

Ez a könyv, Jelenvaló Múlt, az emlékezet 
jegyében született mű – azt a szellemi és társa-
dalmi mozgást követi nyomon, három kiemel-
kedő székely személyiség életútján keresztül, 
mely a 19. század folyamán Erdélyországban 
és az anyaországban történt. A három jeles 
személyiség:Az első a zseniális ezermester, 
Bodor Péter, akinek több alkotása „él” a jelen-
ben is. A második a művelődésszervező, író, 
műfordító Bölöni Farkas Sándor, aki magyar 
földön elsőként ismertette meg az amerikai 
demokráciát, a liberális eszméket az Utazás 
Észak-Amerikában című művében, és aki a 
gazdasági élet megreformálására törekedett, 
de az idegen hatalom megalázta, korlátozta 
áldozatos tevékenységét, könyvét betiltotta. 
A harmadik személyiség Orbán Balázs, az 
1848–49-es szabadságharc vérbefojtását és a 
kiegyezést követő osztrákellenes politika leg-
következetesebb erdélyi szószólója, Erdélyt 
legteljesebben bemutató néprajzi munka, a 
Székelyföld leírásának szerzője. (Hadd, idéz-
zem itt jeles mondását: „Légy olyan, mint a 
madár, aki alól ha kivágják a fát, nem földre 
zuhan, hanem magasba száll.”) 

E három jeles személyiség időtlenséget su-
galló tevékenységének ismerete a ma embere 
számára bátorítást, erőt ad, csodálatra ser-
kent… Az idők távolából üzenik – mondhatjuk 
– rólunk, értünk, nekünk: a magyart, a nyelvét 

és kultúráját elpusztítani nem lehet! A mi kul-
turális örökségünk, melyet elismerésre méltó 
eleink hagytak ránk, útjelző fáklyaként világol 
századokon át e nagy elődök révén egy jobb 
magyar jövendő felé ezen az ősi magyar földön.

Ezt a jövőt alakító szent, élő örökséget, 
hagyományaink tiszteletét szeretném ezzel a 
munkámmal átnyújtani mindazoknak, aki-
ket érdekel székely- magyar kulturális örök-
ségünk. Ősi hitéért vértanúhalált halt Morus 
Tamás szavai jutnak eszembe: „A múlt, a ha-
gyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng 
továbbadása.” Végül …ars poeticámat szeret-
ném megosztani Önökkel: Az én értékren-
demben a Jelen szolgálata és a Holnapért való 
tenni akarás és cselekvés – eszmei síkon – lel-
kesítő erőforrás és kötelesség. Meggyőződé-
sem: Múlt nélkül nincsen Jelen, s felelősségtel-
jes jelen a Jövő záloga! Annak a Jövőnek, mely 
– reményeink szerint – megtartja és ápolja e 
szent kulturális örökséget. Mi nem percekben, 
nem századokban, de időtlenségben gondol-
kozunk. Művelődéstörténeti gyökereink feltá-
rása – melyre ebben a könyvben is törekedtem 
– olyan értékmentő törekvés, mely nemzeti 
öntudatunknak, önértékelésünknek és ösz-
szetartozásunknak erősítését hivatott szolgál-
ni, hogy mindannyian kultúránk őrei, ápolói 
lehessünk. Reményiket idézve: „Mondd el, 
Phőnix, nagy rejtélyed:/ a hamuból, hogy lesz 
élet?”

 Mi tudjuk a választ: emlékezéssel, akarat-
tal. Emlékezni kötelességünk! És együtt em-
lékezni Öröm! Én ezzel a könyvvel – Müller 
Pétert idézve – „A szikrát át tudom adni, de 
lángolni neked kell!” Kívánom mindenkinek, 
hogy legyen része e felismerés élményében! 

Kovrig Magdolna, Bukasa Éva-Mária, Bereczki Klára
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Megtartani az igazi értékrendet 
Varga Anna tanítónő életútja

  Székely Ferenc

– Mondjon néhány szót szüleiről és család-
járól.

– 1937. február 21-én születtem Székely-
szenterzsébeten, leánynevem Tordai Anna. 
Édesapám építkezési vállalkozó volt, édes-
anyám a háztartást vezette. A bécsi döntést kö-
vetően édesapám Magyarországra költözött, 
ott is maradt, édesanyám egyedül nevelt fel 
négyünket. Megtanultunk segíteni egymást, 
dolgozni és édesanyánkat tisztelni. A család 
munkájában minden gyermek kivette részét, 
de legfőbb feladatunk a tanulás volt. Az elemi 
iskolát szülőfalumban végeztem, ahol igényes 
oktatás folyt Welman Elemér iskolaigazgató 
idejében. Kedvenc tantárgyam a matematika 
volt. A hetedik után az udvarhelyi pedagógiai 
leányiskolába felvételiztem, ott szereztem ta-
nítói oklevelet 1955-ben.

– Hová szólt a kinevezése?
– Siklódra helyeztek ki helyettes tanárnak, 

az V–VII. osztályban matematikát tanítottam. 
Tudniillik III. éves koromban tartományi 
matematika- és sakkversenyen vettem részt 
Marosvásárhelyen. Kísérő tanárunk Sárkány 
Dénes tanfelügyelő volt, aki tudta, hogy ké-
pes vagyok e feladatra. A matematika mellett 
rajzot, éneket tanítottam, és osztályfőnöke vol-
tam az akkor induló V. osztálynak. 

– Hol ismerkedett meg férjével, Varga And-
rással? 

– Harmadéves koromban ismertem meg, 
s a katonaság elvégzése után ő is Siklódra kap-
ta kinevezését. Akkor már 3 éve tanítottam 
ott, de a lakodalom Székelyszenterzsébeten 
volt 1958 nyarán. 

– Mikor és miért jöttek el Siklódról?
– 1958. szeptember 7-én megjelent Rostás 

Zoltán és Meskó Magda tanfelügyelő, és közöl-
ték, hogy tanügyi érdekből Gegesben kell foly-
tatnunk pedagógiai munkánkat. Nem lehetett 
tiltakozni, nem szólhattunk bele a döntésbe. 
Akkor még Magyar Autonóm Tartomány volt.

– Maradjunk még egy keveset Siklódnál. 
Milyen kulturális munkát végzett?

– Elvállaltam a kultúrmunkát, mert köte-
lező volt. A falu gazdag népi hagyományokkal 
rendelkezett. A siklódi kollégákkal közösen 
összegyűjtöttük a népdalokat, a helyi táncren-
det. Sok olyan gyermekjáték élt még akkor, 
amelyeket a mostaniak már nem ismernek. 
Iskolai tánccsoportot irányítottam. Témás 
táncot, a siklódi lakodalmast tanítottam meg 
a falubelieknek, beleszőttük a helyi leányost, 
legényest és a páros táncot is. Ezzel eljutottunk 
Marosvásárhelyre, és a tartományi versenyen 
I. díjat nyertünk. Nagyon hatásos volt, ahogy 
a siklódi asszonyok népviseletben, perémessel 
– sajátos siklódi sütemény – a kezükben felvo-
nultak a színpadra. A közönség felállva tapsolt. 

– Hogyan folytatódott pályája Gegesben? 
– Elődün0k Gál József és felesége volt, 

őket a Nyárád mentére helyezték át. Az I. és 
III. osztályt kaptam 44 tanulóval. Aztán az 
1959–60-as tanévben 3 tanerősre bővült az 

iskola, ekkor már a II. osztályt tanítottam 25 
gyerekkel. 1961–62-ben beindult a felső ta-
gozat, és újból helyettes tanárként tanítottam 
matematikát, rajzot, éneket és kézimunkát. 

– Hogyan fogadta a falu az új tanítóházas-
párt?

– Először kissé kétkedve, de akit megis-
mertek, azt nagyon tisztelték. Odaérkezésünk 
után meglátogattuk az iskolás gyerekeket, 
elbeszélgettünk a szülőkkel, a családdal. A 
személyes kapcsolat segített egymást megis-
merni, s mondhatom, hogy ragaszkodó, tisz-
telettudó emberekkel találkoztam, akik teljes 
bizalommal bízták ránk gyermekeik oktatását 
és nevelését. 

– Milyen kultúrmunkát végzett itt?
– A kultúrmunkát a férjemmel ketten vé-

geztük. Szerettem énekelni, táncolni, szerepel-
ni, ezért nem jelentett számomra megterhelést. 
Tanítottam a gyerekeknek mesejátékot, játékos 
gyermektáncot, felnőtteknek színdarabot, népi 
táncot. A gegesi leányos és legényes motívu-
mait a marosvásárhelyi Székely Népi Együttes 
táncmesterei is felvették, beépítették az együttes 
műsorába. Magam rendeztem a színdarabokat, 
de szerepeltem is bennük, a kollégákkal együtt. 
Csak a nevezetesebb darabokat sorolom fel: A 
tanítónő, Sári bíró, Nem élhetek muzsikaszó 
nélkül, Bolondos vasárnap. Akkoriban a tánc-
mulatságokra, bálokra engedélyt kellett kérni a 
rajoni kulturális osztálytól és a helyi rendőrség-
től, de csak akkor engedélyezték, ha előtte volt 
legalább egyórás műsor.

– Ezt meg lehetett valósítani?
– Igen, mert a tánc- és színjátszó csoport 

tagjai szívesen jöttek a próbákra. Sokszor 
véleményt is mondtak, hogy mit, miként va-
lósítsunk meg. Mindenben segítettek. A ké-
sőbb érkező kollégák is bekapcsolódtak, és 
az egységes munka meghozta az eredményt. 
Gegesben én vezettem a nők óráját is – ez is 
kötelező volt. A rajoni nőfelelős ellenőrizte, 
hogy működik-e a kör. A gegesi Nők órája c. 
körrel nagyon meg voltak elégedve. Mi ugyan-
is előre megbeszéltük, hogy milyen témák ér-
deklik az asszonyokat, ezekre aztán szívesen 
eljöttek. Emlékszem, beszéltünk a gyümölcs- 
és zöldségfélék tartósításáról; szakkönyveket 

is használtunk. Akkor még nem volt villany-
áram a faluban, tehát hűtőszekrény sem, ezért 
a téli tárolást befőzéssel kellett megoldani. Be-
szélgettünk a növénytermesztésről, a családi 
élet problémáiról. Szívesen jöttek, mert ezek a 
témák érdekelték őket.

– Gegesben született lányuk, Katalin is…
– Igen, 1959. január 1-jén. Az ő kereszte-

lője emlékezetes és igen jellemző arra a korra. 
A keresztelőt húsvét másodnapjára tűztük ki. 
A keresztszülők, két kolléga házaspár volt Ha-
vadról. A pártaktivista valahonnan tudomást 
szerzett, hogy mire készülünk, és amikor a 
harmadikat harangozták, beállított hozzánk 
öntözni. A konyhában helyet foglalt, s csak be-
szélt, beszélt, nem akarózott távozni. A kereszt-
szülők a középső szobában megfogták a babát, 
és a tornácon keresztül elvitték a templomba. 
Az istentisztelet végén aztán megtörtént a ke-
resztelő. Szép szokás volt — ez mai él —, hogy 
istentisztelet végén a templomból kijövő tömeg 
nevében valaki megköszönte a tiszteletesnek a 
szolgálatot. Ez alatt a látogatónk is eldöntötte, 
hogy távozik – talán úgy gondolta, itt már nem 
lehet keresztelő –, a keresztszülők most már za-
vartalanul kihozhatták a babát a templomból. 

– Tiltották, hogy a pedagógus templomban 
keresztelje meg a gyermekét?

– Kimondottan nem, de nem nézték jó 
szemmel. Ha tudomást szereztek róla, utólag 
mindig találtak valami ürügyet, hogy belekös-
senek a munkájába.

– Gegesről milyen emlékeket őriz még? 
– Nagyon sok, kedves emlék fűz Gegeshez. 

1985. szeptember 1-től Erdőszentgyörgyre ne-
veztek ki.Távozásom előtti vasárnap a gegesi 
asszonyok ünnepséget rendeztek az iskolában, 
elbúcsúztak tőlem, kifejezték tiszteletüket, há-
lájukat, szeretetüket. Belátták, hogy családunk 
egyesítése miatt el kell mennem. Időközben 
az iskola tantestülete egy tanerőre csökkent, 
három évig magam voltam igazgató és tanító 
is egy személyben. A férjem egy évvel koráb-
ban került Erdőszentgyörgyre, mivel Gegesen 
megszűnt a munkahelye.

– Hogyan fogadták Erdőszentgyörgyön?
– Mivel nem volt elég tanterem, az osztá-

lyom egy másik épületben kapott helyet, így a 
szüneteket együtt töltöttem a gyerekekkel, ját-
szottunk, beszélgettünk. Szoros kapcsolat ala-
kult ki közöttünk. 1989–90-ben újból első osz-
tályt kezdtem, őket is épp olyan odaadással, 
szeretettel neveltem, mint az előzőeket. 1994. 
szeptember 1-jétől kértem nyugdíjazásomat, 
de tanerőhiány miatt még 6 évig tanítottam 
tanügyi jóváhagyással. Az itt töltött 10 évre 
csak szeretettel tudok emlékezni. Gyakran lá-
togattam meg a szülőket, mert csak közösen 
lehet igazán eredményes munkát végezni, így 
velük is igen jó kapcsolatom alakult ki. Be-
szélgetések alkalmával azt tapasztaltam, hogy 
értékelik munkámat, tanácsaimat elfogadják. 

– Itt is volt kultúrmunka?
– Igen, de itt már sokkal több a tanérő volt, 

ezért a munka is megoszlott. Poloțca Lazăr volt 
a kultúrigazgató, aki közölte, hogy rám bízza a 
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szüreti tánc betanítását. Nemes Ilona tanár-
nővel együtt tanítottuk, és nagyon jól sikerült. 
Ekkor vetődött fel a kérdés, hogy jó volna a 
cigány ifjúságot is bevonni a kulturális tevé-
kenységbe. Szintén Nemes Icával megszer-
veztük a cigány tánccsoportot, amely 3 évig 
eredményesen működött. Volt táncosaink, 
ha találkozunk, a mai napig emlegetik, hogy 
milyen jó volt, amikor jártuk a Szentgyörgyi 
keskeny palló dallamára a cigánytáncot. Bele-
szőttük a Siklódról és Gegesből hozott cigány-
dalokat is. A cigánytánccal meghívottként 
Dicsőben, a körzeti versenyen is felléptünk. 
Nagy sikerünk volt! Sikeres cigánybálokat is 
szerveztünk. Színdarabot osztályszinten taní-
tottam. Férjemmel közösen betanítottunk egy 
tematikus táncot, a Bújj, bújj zöld ág címűt. 
Popa Auricával közösen román, magyar és 
német nyelven gyermekjátékokból állítottunk 
össze játékos, témás táncot, amellyel megyei 
szinten is szép sikert értünk el. 

– Hogyan oldották meg a ön- és továbbkép-
zést?

– Amikor végeztem, 1955-ben még volt 
egy ún. atesztáló vizsga, amelyet három éven 
belül le kellett tenni. Ez feljogosított a tanítói 
cím viselésére. Ma már ilyen nincs. Én 1957-
ben atesztáltam, majd 1960-ban véglegesítő 
vizsgát tettem. 1971-ben megszereztem a II. 
fokozatot, 1987. november 1-jén pedig az I. 
fokozatú tanítói címet. Ehhez tudományos 
dolgozatot kellett írni és megvédeni, majd 
gyakorlati tanításon igazolni a dolgozatban le-
írtakat. Dolgozatom címe: Aktív módszerek és 
eljárások alkalmazása a természetismeret taní-
tása folyamán az elemi iskola II. osztályában. 

– Gondolom, volt része az analfabetizmus 
felszámolásában is…. 

– Ebben a munkában már diákként részt 
vettem szülőfalumban. III. éves koromban kö-
telező volt a falumunka, és ehhez kapcsolódott 
az analfabétákkal való foglalkozás is. 40–45 
éves felnőttek úgy fogták a ceruzát, mint egy 3 
éves gyerek. Roppant sajnáltam ezeket az em-
bereket! A tanfolyam elvégzése után volt, aki 
csak a nevét tudta leírni, de voltak, akik elég 
jól megtanultak írni, és nagyon hálásak voltak. 
Siklódon és Gegesen már nem találkoztam ez-
zel a problémával. 

– Ennyi küzdelemmel és sikerrel „megtűz-
delt” életút megismerése után, megkérdezem: 
miért választotta a tanítói pályát?

– Gyermekkoromban, 8-10 éves lehettem, 
édesanyám rám bízta kisebb testvéreimet. Úgy 
próbáltam hatni rájuk, hogy verset, mesét, 
történeteket mondtam nekik. Aztán papírból 
készítettünk különböző alakzatokat. Láttam, 
hogy figyelnek, szeretik, és ők is meg akarják 
tanulni. Akkor határoztam el, ha nagy leszek, 
tanító leszek. Hála Istennek sikerült, 45 évet 
tanítottam.

– Milyen kapcsolatot ápol volt tanítványa-
ival?

– Boldog vagyok, amikor egykori tanítvá-
nyaimmal találkozom, szeretettel megöleljük 
egymást, egymás hogylétéről, életünk alaku-
lásáról beszélgetünk. A távolabb élőkkel tele-
fonon tartjuk a kapcsolatot. Vannak idős, 70 
év körüli tanítványaim, akik felhívnak szüle-
tés- és névnapok alkalmával vagy ünnepeken. 
Köszöntenek és beszámolnak sorsukról, meg a 
többiekről is. Hangjukból kiérezhető az őszin-

te tisztelet és szeretet. Megható élményben 
részesítettek erdőszentgyörgyi tanítványaim. 
Elhatározták, hogy találkozót szerveznek a 
IV. osztály befejezésének 25. évfordulójára, 
és engem is meghívnak a találkozóra. Óriási 
meglepetés volt számomra. Igazán elérzéke-
nyültem, amikor megláttam őket. Meglett 
emberek, anyukák, apukák, akik gyermeki 
szeretettel vettek körül, és számoltak be életük 
alakulásáról. Közben mindenki szeretetteljes 
osztályközösségünkre emlékezett. Hogy ilyen 
viszony alakuljon ki, szükséges, hogy a gyerek 
érezze, a tanerő elfogadja, értékeli, tiszteli őt. 

– Jelenleg hogyan telnek napjai? 
– Hál’ Istennek, reggeltől estig munkával. 

Egészségünk megengedi, hogy kertészked-
jünk. Aztán ott van a család körüli munka; 
öregesen, de még el tudom látni feladatomat. 
Szeretek befőzni: tavasztól őszig minden zöld-
ségfélét, gyümölcsöt magam főzők be. Meg-
rakom a kamrám, és ez nagyon megkönnyíti 
téli étkezésünket. Nincs bennük tartósítószer, 
csak természetes anyagokat használok, mint 
ecetet és sót, a gyümölcsöket pedig dunszto-
lással tartósítom. A kertben csak istállótrágyát 
használunk, így bioterméket fogyasztunk. 

– Milyen kapcsolata van a művelődéssel, a 
kultúrával, gondolok itt a helyi rendezvényekre?

– A helyi rendezvényekre, ha idejében 
tudomást szerzünk róla, elmegyünk. Ugyan-
akkor őszinte tisztelettel tudunk beszélni 
azokról, akik a közösség érdekében munkál-
kodnak, őszinte elismerésem például azoknak, 
akik az újságot szerkesztik. Magam is szeret-
ném megajándékozni az újság olvasóit egy kis 
verssel, amelyet 4-5 éves koromban dédnagy-
mamámtól tanultam. A címe: A szófogadatlan 
sáska:

„Selymes, füves réten
egy bokor tövében
élt a sáska család
békés egyetértésben.

Volt nekik egy kedves
sáskalegénykéjük,
szeretgették, kényeztették,
ő volt szeme fényük.

Ám egyszer a legény
így szólt szüleihez:
Ne válaszoljatok
csak tudjátok meg.

Meguntam a rétet,
nincs itt maradásom,
falun vagy városon
lesz mától lakásom.

Kérte apja, anyja:
Ne menjen a nagy útra
sok veszély vár rád ott,
a rét vigyáz reánk.

Ám de sáska úrfi
nem hallgat a szóra,
ugrál örömében,
s felkészül az útra.

Indult búcsúzatlan,
meg sem állt estélig,
ugrált szakadatlan.

Csibe csőre koppan,
felfordul a sáska,
szófogadatlanság,
a sírját megásta.” 

Ez a kis vers akár a mai fiatalság számára 
is példázaterejű lehetne, hisz sokszor hallunk 
olyan huszonéves fiatalról, aki meggondolatla-
nul, gyorshajtás miatt veszti életét. 

–  Beszélgettünk lányuk születéséről és ka-
landos megkereszteléséről. Hogyan alakult az ő 
sorsa?

– Gegesben végzett elemi iskolát, majd 
a nyárádszeredai líceumban érettségizett. 
Egy évig tanított Nyárádszentsimonban. 
Ezt követően a segesvári selyemszövődében 
szövőnőként dolgozott. Pontos munkája el-
ismeréseként 6 hónap után minőségi ellen-
őrként folytatta. 1985-ben házasságot kötött 
egy segesvári szász fiatalemberrel, akivel 
1991-ben Németországban telepedtek le, s 
megkapták a német állampolgárságot. Két 
gyerekük van, Brigitte és Kerstin. Mindket-
ten Németországban jártak iskolába, egyete-
met végeztek. Brigitte tv-riporter—újságíró 
szakon, Kerstin pedig élelmiszer mérnökin 
végzett. Sokszor nyaraltak Malayziában, 
ahol megtetszett a búvárkodás, ott marad-
tak, és beiratkoztak egy búváriskolába. Bú-
várkodni óhajtó turistákat készítettek fel 
a búvárkodás szabályaira. Közben Brigitte 
tovább tanult, barlangkutatói diplomát szer-
zett, és óceáni barlangkutatóként dolgozik a 
Maldvin- szigeteken. Kerstin visszatért Né-
metországba, egy nagyáruházban informá-
ciós, vejünk a Mercedes gyárban minőségi 
ellenőr. Pontos, becsületes munkájukkal 
elismerést és tiszteletet vívtak ki maguknak. 
Minden évben hazalátogatnak és ilyenkor 
együtt a család. Mindennap hálát adunk az 
Istennek, hogy ilyen utódokkal ajándéko-
zott meg minket. 

– Mit üzenne a jelen és a jövendő pedagó-
gusainak?

– Tudjuk, a mai világ és a jövő még in-
kább más, mint az, amiben mi tevékenyked-
tünk. Mégis azt gondolom, hogy a gyermek 
nevelésében fontos, hogy mindig érezzék: 
mellettük vagyunk, szeretjük, megértjük 
őket. Természetesen, a fejlődéssel lépést kell 
tartani, mert a mai gyermek sokkal tájéko-
zottabb, mint az előző generációk. Tehát a 
pedagógusnak állandóan lépést kell tartania 
az újjal, de az most is érvényes, hogy biza-
lommal, megértéssel, szeretettel közeled-
jünk a gyerekhez. Tapasztalatból mondom, 
büntetéssel csak elriasztjuk, mert fél, ezért 
inkább elhallgatja vagy letagadja hibáját. A 
gyerekek nem feltétlenül rosszaságból hi-
báznak, sokkal inkább azért, mert tapasz-
talatlanok vagy a körülmények miatt. Ezért 
fontos, hogy bizalommal mondják el a ta-
nítónak, aki aztán megmagyarázza, milyen 
következménye lehet, ha még egyszer elkö-
veti ugyanazt a hibát. És az is fontos, hogy 
szeretettel próbálja megmagyarázni, miért 
nem jó, amit tett. Legyünk mindig készen 
arra, hogy segítsük őket kételyeikben, mert 
a modern korban is csak így tudja megtarta-
ni az igazi értékrendet. Ehhez a korántsem 
könnyű munkához kívánok az új pedagógus 
nemzedéknek sok sikert és kitartást! 



18

. május-június Naplemente Idsek Klubja – Bözöd, ahol élunk

A Naplemente Idősek Klubjának 
tevékenységéből

 Gálfalvi Ilona

Május 10. „A fiatalság nem életkor, inkább 
lelkiállapot: akaraterő, képzelőerő, heves érzel-
mek, a bátorság uralma a gyávaság fölött, ami-
kor a kalandvágy legyőzi a kényelemszeretetet. 
Attól még nem öreg valaki, hogy megélt vala-
hány évet. Öregedni annyi, mint lemondani az 
álmainkról. Az évek ráncossá teszik a bőrt, a lel-
kesedés hiánya pedig a lelket.” (Radha Soami) 
Ezekkel a gondolatokkal készülődtünk a kö-
vetkező hétre, a szépkorúak IX. találkozójára. 
Próbálgattuk a műsorunkat, megbeszéltük és 
kiosztottuk a feladatokat. 

Május 16. A Szépkorúak IX. találkozó-
ját Erdőszentgyörgyön szervezte meg a helyi 
Naplemente Idősek Klubja, amelyen  a Maros 
megyei Családsegítő Szolgálat, a Maros megyei 
Családsegítő Szolgálat állandó tevékenységein 
részt vevő szépkorúak 10 klubjának mintegy 
200 tagja számára. Lörincz Bea, a Caritas alkal-
mazottja köszöntötte a találkozóra megjelent 
szépkorú csoportokat: a marosszentgyörgyi 
Vidám, a nyárádremetei Kitartás, a szovátai 
Szeretet, az erdőszentgyörgyi Naplemente, 
a bözödi Szeretet, a gyulakuti Reménység, a 
székelyvéckei Barátság, a vármezői Tündér, a 
szentdemeteri Szív és a kerelőszentpáli Hóvi-
rág csoportokat. A rendezvényen a legfiata-

labb nyugdíjas 46, a legidősebb 91 és 92 éves 
volt. Csibi Attila, Erdőszentgyörgy polgármes-
tere nyitotta meg a köszöntések sorát. Beszé-
dében elmondta, nagyszülei közül már csak a 
két nagymamája van köztünk, de nekik ismé-
telten hálát ad, hogy nevelték és tanították őt. 
Majd Gáspár György, református lelkipásztor 
köszöntötte és áldotta meg a jelenlevőket. „Ne 
feledjétek el, imádkozni minden körülmények 
között lehet. Még akkor is, amikor nem lesz erő 
járni. Ne feledjétek el, hogy Isten igéjét hallgat-
ni mindenkor lehet!” – hívta fel a szépkorúak 
figyelmét. Sajgó Balázs, a Caritas lelki igaz-
gatójának imáját Récsei Szilárd, a Caritas al-
kalmazottja tolmácsolta: „Isten jelenlétét és a 
kapott lehetőségeket nem mindenki érti és érzi 
meg egyből. Isten azonban eljön újra meg újra, 
még az utolsó napszakban is felajánlja a lehe-
tőséget, hogy vele éljünk, és így békében távoz-
zunk. A szeretet életet adó erő, a szeretet terem-
tő és alakító hatalom.”– üzente Sajgó Balázs. 
Ez után egy kis képes bemutató következett a 
10 csoport tevékenységéről, majd a csoportok 
rövid műsorral szórakoztatták társaikat. Az 
idős hölgyek és urak bebizonyították, hogy az 
idő elteltével sem veszítették el humorukat és 
derűlátásukat. Ezután ebéd. Majd a Százfonat 
néptáncegyüttes, azután megszólalt az élő 
zene, s aki csak tehette táncra is perdült. A 

szerencsésebbek tombolán nyert tárgyakkal 
térhettek haza. Köszönetet mondunk a Caritas 
alkalmazottainak, hogy évről évre megszerve-
zik a szépkorúak találkozóját. Köszönjük az 
anyagi támogatását a helyi önkormányzatnak, 
az Ibolya pékségnek a finom kalácsot, Barabás 
Rozáliának a finom ropit, és nem utolsó sor-
ban köszönetet mondunk a találkozóhoz mél-
tó, szép színhelyet biztosító vendéglátóinknak 
is. Szépkorú társainknak pedig köszönjük, 
hogy eljöttek együtt ünnepelni! Köszönjük, 
hogy vannak!

Május 28. Volt miről beszélgetnünk, hi-
szen a találkozó nagyon jól sikerült, mindenki 
jól érezte magát. Szervező házigazdaként iga-
zán örültünk a sikeres rendezvénynek. Az in-
dián közmondás valóban kifejezte érzéseinket:

„Ha öröm ér - fogadd örömmel,
Ha bánat ér - viseld türelemmel,
Amihez idő kell - ne siesd el,
Ami megérett - ne szalaszd el.” 

Utána megünnepeltük Ordeanu Karola, 
Szántó Ilona, Szekeres Gizella és Gálfalvi Ilo-
na májusi szülinaposokat .Isten éltesse mind 
a négyüket! Csoportvezetőnk Wass Albert 
idézettel zárta a napot: „A legnagyobb kincsek, 
amiket ember számára megteremtett az Isten: a 
jóság, a szeretet és a békesség.” És ezzel mind-
annyian egyetértettünk

A legszebb ünnep
  Fazakas Levente

A nyák napja a legszebb ünnepünk. Ez a nap, amikor mind-
mind ünneplünk. Felcsendül lelkemben a dal, és anélkül, 

hogy gondolkodnék, indulok virágkereső útra, hogy egy szál virág-
gal tisztelegjek édesanyám előtt. Ő az, aki életet adott nekem, szívünk 
egykor egymáshoz oly közel dobogott. Ott volt bölcsőm mellett, és 
mosolyogva fölém hajolt, ha éhes voltam, keblére ölelt, és ennem 
adott. Altató dalával mély álomba ringatott, őrködött mellettem, s 
álmomban énekeltek az angyalok. Megfogta két kezem, és útra indí-
tott, hogy meghódítsam a házat, az udvart, a világot. Tőle elindulva 
és hozzá visszatérve magához ölelt, és homlokomra szerető csókot le-
helt, amely akkor és mindig olyan jól esett. Csókjának gyógyító hatá-
sát is oly sokszor éreztem. Talán valami csodaszerrel töltötte fel! Ha a 
lelkem fájt, mély csönddel hallgatott, simogató, megértő mosolyával 
hintett rá balzsamot. A templom áhítatos csöndjében, vagy a csalá-
di otthont templommá téve rebegett el nagyon sok imádságot, nem 

önzően magáért, hanem értem, érettünk. Virágkereső útra indultam, 
közben gondolataim más útra tereltek. Virágot azért mégis találtam. 
Ő ültette el lelkem talajába, ő gondozta éveken keresztül, tanított an-
nak gondozására, és ez a virág a szeretet. Egy csodálatos szer, ami egy 
életen át éltet, hogy hiányban ne szenvedjek. Ma anyák napján ezt a 
virágot adom édesanyámnak, a mindenkori édesanyáknak, aki/akik 
azért élnek, hogy az év minden napja gyermekük/gyermekeik napja 
legyen. Ez a nap legyen az övék, amikor mi mind-mind őket ünne-
peljük. 

  Szakál Jolán

Anyám!

Anyám!
Van nekem egy drága kincsem.
Hasonló több ahhoz nincsen.
Világít a sötétségben,
Bátorít a szenvedésben.
Ügyelek rá, nagyon féltem.
Szóval, tettel meg nem sértem,
Csak ne legyen haragos rám
Soha az én édesanyám.
Ő a hit, remény, bizalom,
A viharban az oltalom,
Két kezemet összefogom,
Gyermekszívből imádkozom.
Az imádkozó szívemből
Egy fohász száll az égre föl:
Legyen boldog, Édesanyám,
Aki mindig úgy vigyáz rám!

(1996. III. 10., vasárnap este 10 órakor)
A bözödi Szeretet csoport is részt vett Erdőszentgyörgyön a Szépkorúak 

IX. találkozóján. Szép bözödi dalaikkal szórakoztatták a jelenlévőket
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Lapzárta után érkezett 
a gyászhír: 

Elhunyt Jókai Anna 

85. életévében 
elhunyt Jókai Anna 
író, a Magyar Mű-
vészeti Akadémia 
rendes tagja, a 
nemzet művésze. 
Írói pályája senki-
éhez sem hasonlít; 
spirituális realiz-
musnak, az isteni 
és az emberi szint 
találkozásának nevezett életfelfogása erköl-
csi és írói programként is beérett. Jókai Anna 
Kossuth-nagydíjas író, a Nemzet Művésze 
1932. november 24-én született Budapesten 
polgári családba. Érettségi után színiakadé-
miára, egyetemre jelentkezett, de sehova sem 
vették föl. Hogy eltartsa magát, munkát vállal: 
először, 1951 és 1953 között könyvelőként dol-
gozott, majd művészeti előadóként 1957-ig. 
1953-ban férjhez ment Bánky Róberthez, két 
gyermekük született: Gábor 1955-ben és Nóra 
1957-ben. Az 1956-os forradalom alatt Jókai 
Anna a hétköznapi emberek életét élte az ak-
kori nem hétköznapi körülmények között. 
A történtekről alkotott és meg nem változott 
véleményének kinyilvánítása miatt munkahe-
lyéről 1957-ben eltávolították. Ezután megint 
könyvelőként dolgozott, közben az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
Karára, magyar–történelem szakán szerzett 
diplomát. 1970-ig általános iskolában tanított. 
Időközben elvált első férjétől, s 1964-ben új 
házasságot kötött dr. Török Endrével. 1970-től 
a Vörösmarty Gimnázium tanára lett.

1966-ban jelent meg első novellája, a Csalá-
di kör a, 1968-ban pedig első regénye, a 4447. 
Ezután sorra születtek a regényei. 1970-ben Jó-
kai Anna József Attila-díjat kapott, és ekkortól 
lett tagja a Magyar Írószövetségnek is. 1976-tól 
szabadúszó íróként él és alkot. 1983-ban újra 
férjhez ment, Kapocsi Sándorhoz. A Magyar 
Írószövetség alelnöke, majd a rendszerválto-
zás után, 1990-től 1992-ig a szervezet elnöke 
lett. 1998-ban jelent meg Ne féljetek címmel 
nagysikerű regénye, amely összesen huszonkét 
kiadást ért meg. A meghalás folyamatát bemu-
tató regény elkészülte után Jókai Anna úgy fo-
galmazott, több regényt már nem fog írni. Ám 
az a szellemi hagyományanyag, amelyet élete 
során magáénak tudhatott, szóra bírta mégis a 
világ és hazája sorsának alakulása láttán. En-
nek a figyelemnek lett gyümölcse a beckett-i 
emberiségdrámára rájátszó Godot megjött 
című könyve. 2012-ben jelent meg Éhes élet 
című regénye. 2012. augusztus 20-án a Magyar 
Érdemrend polgári tagozatának nagykereszt-
jével, 2014. március 15-én Kossuth-nagydíjjal 
tüntették ki. A 80 éves Jókai Anna írót 2012-
ben tanulmánykötettel köszöntötte a Magyar 
Művészeti Akadémia. A Közelképek írókról 
című kismonográfia-sorozatban pedig néhány 
hónapja jelent meg pályaösszegzés Jókai An-
náról.

Konfirmálás

2017. április 9-én, virágvasárnapján az 
erdőszentgyörgyi református egyház gyü-
lekezete előtt tizenegy ifjú tett bizonysá-
got hitéről: Cininó Anett-Terézia, Ferencz 
Anita, Kállai Hunor-Attila, Kovács Richárd-
Lehel, Kulcsár Klementina, Lámpó Norbert-
Alexandru, Magyari Lóránd, Máté Orso-
lya-Ágota, Nagy Anita, Veres Gergő, Zeleni 
Zalán.

Grazioso Vonósnégyes koncertje

 2017. május 9-én, az Európa Nap alkal-
mával, az erdőszentgyörgyi Europe Direct 
Küküllő Tájékoztató Központ a Rhédey 
kastély konferencia termében a Grazioso 
Kvartettet látta vendégül. A vonósné-
gyes tavalyi koncertjének sikere most 

újból teltházas közönséget vonzott. Az 
erdőszentgyörgyiek mellett a szomszédos 
településekről is érkeztek zenekedvelők, 
bizonyítva azt, hogy az ilyenfajta zenére is 
van igény. Várjuk a vonósnégyes újabb fel-
lépését.

Kányádi Sándor országos versmondó verseny

Szent György Technológiai Líceum III. C 
osztályának két tanulója 2017. május 13-án 
részt vett az országos Kányádi Sándor sza-
valóversenyen. A Szilágy megyei Varsolcon 
megtartott eseményről mindkét tanuló 
oklevéllel és nagyon sok értékes élmény-
nyel tért haza. Andries Julianna miniszté-

riumi dicséretben és Szilágyi Áron varsolci 
különdíjban részesült. A Polgármesteri 
Hivatalnak köszönhetően a Maros megyei 
versenyzők és kísérőik együtt utazhattak, 
ami önmagában is kellemessé tette az ese-
ményt. Minket, erdőszentgyörgyieket az a 
kiemelt szerencse ért, hogy szállásadóink 
kiváltságos vendégszeretettel és bizalom-
mal fogadtak. Hogy miért kiváltságos? 
Azért, mert a mai világban csak ritkán 
tapasztalt tisztaság, emberség és biza-
lom fogadott. Szabó Elemér házigazdánk 
és felesége, Anna bemutatták nekünk a 
varsolci lakodalmi szokásokat, láthattuk 
a hívogatóbotot, a pongyolát, a pálcikás 
kötényt, a gombos lajbit, a ringó szoknyát, 
a varsolci szőtteseket, a legszebben szóló 
csengőket, amelyet szüretkor a lovak nya-
kára tesznek, hallhattuk a lakodalmas gaz-
da ízes, humoros verseit, sőt, olyan idős 
nénikhez is elvittek, akiktől öt szilágysági 
női viselettel térhettünk haza. Az egyik 
idős néni nekünk ajándékozta, például a 
konfirmáló ruháját. Köszönjük iskolánk 
kicsi büszkeségeinek, a Polgármesteri Hi-
vatalnak és a varsolciaknak, hogy részesei 
lehettünk ezeknek az élményeknek! Gra-
tulálunk nekik! (Ambrus Emese)

Gyermeknapi rendezvények

Május 31-én, szerdán délelőtt, Erdő szent-
györgyön a Művelődési Házban és a ját-
szótéren gyermeknapot tartottak. Színes 
programokkal várták a település legki-
sebbjeit. 9.30-tól a Bekecs Néptáncegyüt-
tes előadását láthatták a gyerekek. A Be-
kecs Néptáncegyüttes erre az alkalomra a 
Legendák kertjében című előadását hozta 
el. Ezt követően az Europe Direkt Küküllő 
Központ jóvoltából a rajzot kedvelő gye-
rekek alkothattak kedvükre a Művelődési 
Otthon előtti út aszfaltján. A gyerekek a tel-
jes utat használhatták, hiszen a forgalmat 
erre az alkalomra lezárták ezen az útszaka-
szon. Majd a Százfonat és a Buksi Egyesület 
által szervezett táncházban szórakozhattak 

a kicsik.12 órától a Württemberg huszárok 
közreműködésével lovagolhatott, akinek 
kedve volt hozzá. 
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Állandó
támogatóink

Az V. Marosszéki Lófuttatás 
programja

. június ., szombat

 9.00–11.00 óra között: Hagyományőrző Huszárok felvonulása Erdőszentgyörgy utcáin 
 a parajdi fúvós zenekar kíséretében.
11.00–11.30 között: Megnyitóbeszédek
11.30–12.00 között: Székely Virtus Hagyományőrző Egyesület bemutatója
12.00–12.30 között: Előfutamok – Marosszéki Lófuttatás
12.30–13.30 között: Kis-Küküllő menti náptánccsoportok előadása
13.30–14.00 között: A Farkasnyom Baranta csapat bemutatója
14.00–14.30 között: Hortobágyi csikósok
14.30–15.00 között: Előfutamok – Huszárok
15.00–16.30 között: Kis-Küküllő menti néptánccsoportok előadása
16.30–17.00 között: Vajdaszentiványi néptánccsoport előadása
18.00–18.30 között: Középfutamok – Marosszéki Lófuttatás 
18.30–19.00 között: Hortobágyi csikósok
19.00–19.30 között: Középfutamok – Huszárok
21.00– 22.30 között: Attila Fiai Társulat koncertje

. június ., vasárnap

12.00–12.30 között: Marosszéki Íjászok bemutatója
12.30–13.00 között: Hortobágyi csikósok
13.00–14.00 között: Mezőhavas – Szováta
14.00–15.00 között: Erdélyi Lovas Kaszkadőr Egyesület előadása
15.00–15.30 között: Solymász bemutató Győrffy-Villám Andrással
15.30–16.00 között: Angol telivér futam
16.00–17.00 között: Mezőhavas – Szováta
17.00–18.00 között: Pászka Lehel lovasíjász bemutatója
18.30–19.00 között: Döntő futam – Huszárok
19.00–19.30 között: Hortobágyi csikósok
19.30–20.00 között: Döntő futam – Marosszéki Lófuttatás
20.00–20.30 között: Ünnepélyes díjátadás
21.00–22.30 között: Ismerős Arcok koncert

A rendezvény mindkét napján állandó programok: 

11.00–18.00 között: Kézműves és lovas vásár
11.00–18.00 között: Gyermekfoglalkozások
11.00–18.00 között: Lovagoltatás 

A szervezők fenntartják a programváltoztatás jogát!

Szent György-napi 
sportesemények

A tűzoltók programjára 9 településről érkeztek hivatásos és önkéntes 

tűzoltók

A 2. Szent György taekwondo kupa!

A szombaton Quad-Cross 

bemutató volt a salakos pályán. 

A két- és négykerekű motorosok 

ügyességüket mutatták be 

Asztalitenisz

Minifoci
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