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Kánikula
Szikrázó az égbolt
aranyfüst a lég,
eltörpül láng-űrben a
tarka vidék.
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Olvadtan a tarló
hullámzik, remeg,
domb fölött utaznak
izzó gyöngyszemek.
Ragyogó kékségen
sötét pihe-szál:
óriás magányban
egy pacsirta száll.

Nyarat idéző műtermi gondolatok
 Kedei Zoltán

F

orró a nyár, tűzmadarak csaponganak
égő csipkebokron, lángjai égetik az emlékezést. Nyári napsütésben mélyet szippantok
a búza illatából. Gyermekkorom muskátlis ablakai ma is üzennek felém: „Virággal szebb az
élet”. Csodás évszak! Segítségül hívom Weöres
Sándort, aki az Évszakok sorozatában a Nyár
című négysorosában csodás évszakként dalolja, mottóként is használhatnám a nyarat idéző
műtermi gondolataimhoz. Íme:„Noha csendes,
noha csélcsap./ mégis csodás ez az évszak, /
túltesz minden vágyon, álmon, / különb, mint
a többi három.”(…) A megérett kor, a kiteljesedésében forrongó, és a napfényben tobzódás
évszaka. A kemény, hétköznapi munka, fárasztó tevékenysége mellett a kikapcsolódások, a
pihenések, a kirándulások, az utazások időszaka is. A jó kedv, a jó hangulat, a beérés évszaka.
Igényelem a napfürdőt, lubickolást a folyók,
a tengerek, a tavak vízében. Lelkem vágyik
a fény után!(…) Megyek utána, de a diadal
mámorában mellém szegődnek az árnyak is.
Gondoljunk a természeti katasztrófákra, a száguldó viharra, a jégesőre, a szárazságra, és sorolhatnám, hogy mennyi mindennek vagyunk
kitéve. Pillanat alatt oda lehet az emberek vetése. A nyár föld és ég közötti kapocs,(…) s
lelkem hegedűhúrjain millió, csodálatos hangon szólal meg a nyár. Megtörténik a csoda, s
nem csak a hegedű húrjai szólalnak meg, de

a cimbalom játékának pattogó ritmusa is magával ragad, repül velem, és száguldok magas
bérceken, hűs erdők mélyére. Mit ér a hegedű
lelkemet melegítő zenéje, mit ér a cimbalom
pattogó játéka, és mit ér a napfény, ha hiányzik
a vágy, amely magasra röppent,(…), ha nincs
hitem, és hiányzik belőlem a tenni akarás,
ami átvihetne a túlsó partra. Ó, mit ér a pénz,
a nyereség, mit ér a nyári napnak melege, s
annak ölembe varázsolt bősége, ha azt elpazarolom. Fényben élem igazi álmomat. A derű,
a mosoly, a színek rejtélye az, ami újjáéleszt.
(…) Felidézem a nyári éjszakák csillagözönét,
az augusztusi csillaghullásokat. Nincs csodálatosabb látvány, mint szülőfalum, Rava csillagos
égboltja. A falu felett tűzijátékként ragyognak a
csillagok, zenét hozzá, mint aláfestést, a kutyák
ugatása nyújtja. Az öröm mámorában, miközben hangszerelem a szépet, mellém szegődnek
a jó szellemek. Milyen látványos! A kalászszóró szélben vibrálnak, virítanak a pitypangos
mezők.(…) Mennyi csoda, mennyi szépség,
zöld mezőkön piros pipacsok, tüzes szekéren
aratóünnepek. A nyári képet vihar, égi zene,
menydörgés, villámlás és szivárvány gazdagítják.(…) Rakottyás fűzfák között kísérnek
az évek, de nem engedem, hogy betakarjon a
történelem gyászos lepedője, inkább engedek a
nyári színeknek. Hívnak és vonzanak. A színek
varázsa formálja életem. A színek segítségével újraélem a kiürült paradicsomot. Színben
érvényesül az igazság. A lélek művészetét tű-

zöm zászlómra, hogy behatolhassak a színek
rejtélyébe.(…) A nyárnak is megvan a sajátos
színe, akárcsak a többi évszaknak. Ez alkalommal a narancssárgáról, mint mellékszínről
teszek említést, illetve a létre hozó főszínekről:
sárga, vörös. A vörös határtalan melegségével,
élénkségével hat lelkemre. Egyben a férfiúi
érettség megnyilvánulása is. Tartja bennem a
forrongást. Könnyelműen nem fecsérel, nem
pazarol. Biztosítja bennem az energiát, egyben az örömérzetet, amelyre nagy szükségem
van. A sárga könnyelmű, a színek közül a legjobban pazarolja az energiát, de van jó tulajdonsága is, szellemi jelleget sugároz.(…) E két
főszín keveréséből létre jön a harmadik szín, a
narancssárga, mint mellékszín. Narancssárga
jellemző a nyárra. A sárgához keverem a vöröset, s annak belső mozgása sugárzássá alakul a
környezetben. Komolyságát a vörös biztosítja.
A vörös nagy szerepet játszik. Így a narancssárga az erejében bízó emberhez hasonlítható. Az
egészség benyomását kelti. Kivételes egészséget
sugall. (…) A narancssárga csengése olyan,
mint a templomba hívó harangszó. A gazdagság, az érzés, a termékenység, a pompa irányítja, mozgatja a sárga karakterét. (…) Vágyok a
fény után, a sok fényre, és a kevés sötétre. Eljött
a nyár. Megyek kirándulni, lubickolni a tenger
vizében, s a forró nap melege után hűsítem
magam az árnyas erdő ölelésében.
 (Forrás: Vár-Lak blog)

In memoriam

. július–augusztus

Szilágyi Zoltán
1941-2017

„Mi az a percnyi, végzetes titok,
lényegtelen, parányi változás,
ami miatt régóta megszokott
kedves dolgok nem térnek vissza többé?”
(Dsida)
Mi az az elkerülhetetlen, apró kis változás,
amelyet senki és semmi nem tud megakadályozni? – kérdezem döbbenten. Alig néhány
hónap, és az ember, aki tele van tervekkel, gondolatokkal, érzelmekkel, egyszer csak elindul az
úton, mely a léten túli létbe visz, ahonnan hiába
várjuk, soha vissza nem tér. Tudjuk, persze, ez a
sorsunk, nincs választás! És mégis, mindig döbbenettel vesszük tudomásul, ha a közelünkben
élő lelkes, csupa szív ember itt hagy bennünket– menthetetlenül. Pedig azt gondoljuk, hogy
az ilyen emberek, mint ő volt, a mi világunkhoz
tatoznak mindörökké, nem mehetnek el az égi
menedékbe, mert nélkülük szegényebb a család, a közösség, amelyhez kötődtek.
Igen, mind szegényebbek lettünk távozásával. Csendes, szelíd lényéből áradt a lelkesedés, a kultúra, a tudás iránti elkötelezettség.
Hivatásának érezte a művelődés szolgálatát,
és jelen volt mindenhol, ahol ezt az ügyet támogathatta. Mindig számítani lehetett rá, ha
valamit tenni kellett: kiállítást rendezett, vagy
a városról készült hajdani fényképeivel gazdagította közösségünket. Olykor, ha szükség volt
rá, szerényen titkolt művészi tehetségével segített: irodalmi műsorokhoz készített grafikát,
vagy színi előadásokhoz plakátokat. Minden
érdekelte, és csendes, meggondolt szavakkal
tudta továbbgondolkozásra késztetni a jelenlévőket. Gyermekkori élményének hatására egy
tudós kitartó elkötelezettségével próbált fényt
deríteni a hajdani, 1956-os, Petőfi sírját kereső kutatás emlékeire. Szíve vágya volt, hogy az
akkor készült fényképeket összegyűjtse, és egy
Petőfiről szóló kiállításon a közönség elé tárja.
Sajnos, ez a vágya már nem valósulhatott meg.
Mindehhez társult családja iránti mérhetetlen
szeretete, emberi jósága. Mert létünk során
sokszor ér igaztalan bántás, de őt mindig a keresztényi tanítás vezette:
„…kis lelkek köve milliószor ért el,
de sohse dobtam mással vissza őket,
mint édes, puha, krisztusi kenyérrel.”
(Dsida:)
Drága barátunk, Te már az „érzéken túli
dimenziók határain kívül vagy”, de szép, emberi példádat megőrizzük, míg élünk! Nyugodjál békében! (K. M.)
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A Petőfi-rejtély*
 Dr. Culcer Sándor**

1849.

július 31-én az egész
haladó világ rokonszenvét kiváltó magyar szabadságharcnak
egyik tragikus zárójelenete pergett le a Segesvár melletti Fehéregyháza községben. A tikkasztó, fellegekkel terhes nyári napon, miután
a honvéd századok reggeltől késő délutánig
elkeseredetten, fogcsikorgatva rohamoztak,
a csata megfordul, az elit cári ulánus ezredek
rázúdulnak a maroknyi honvéderőkre, szörnyű mészárlás kezdődik... A harcmezőn ott
volt Petőfi Sándor is.
A csatavesztés, illetve a véres mészárlás
után Bem, az öreg szabadsághős, miután
maga is alig bírt elmenekülni az érte visszajövő huszárok segítségével, azonnal embereket
küldött szét Petőfi felkutatására. Nemcsak
Fehéregyházán, Segesváron és a környéken,
de Erdély szerte kerestette „kedves fiát“. Petőfi
azonban nem került elő.
S ekkor kezdődött a Petőfi legenda, a Petőfi rejtély! Szemtanúk jelentkeztek, akik állították, hogy itt vagy amott látták, volt, aki
haldokolva találta, volt, aki azt állította, hogy
elmenekült, mások szerint „magukkal vitték a
kozákok“.
Többen bizonyították – legalábbis szavakkal –, hogy a csatát követő napon, augusztus
1-én élve eltemették. Később híre járt, hogy
Szibériában van. Mindez azt bizonyította,
hogy Petőfi mélyen élt a nép szívében, egy volt
a forradalommal, elindítója, énekese, ösztönzője volt végig a szabadságharcnak.
Fonódott-fonódott a legenda az eltűnt költő körül. Hírlapi cikkek, visszaemlékezések
tucatjai sokasodtak. Az egykori jókedvű fiú,
aki Degré Alajos feljegyzései szerint, a pesti
főutcán fogadásból a korzózó tömeg előtt nevetve beült egy talicskába ... s a végén elkomorult arccal menekült a fehéregyházi kukoricásban, a „szökőkútig“ – nőtt, egyre nőtt a nép
képzeletében ...
Hol halt meg? Hogyan halt meg? Hol
nyugszik? A végső tisztázás szinte érthetetlenül évtizedekig késett, pedig időbeli közelségben, a csata utáni években az akkori Petőfi-kutatóknak módjukban állott volna mindenről
alaposan meggyőződni.
1948 EGYIK JÚLIUSI DÉLUTÁNJÁN
segesvári orvosi rendelőmbe Károly bácsi,
a népszerű segesvári bérkocsis kopogott be:
utast hozott magával. Az utas – sovány, magas, barna arcú férfi, kabáttal, irattáskával
karján – Dienes András író volt, a Magyar
Népköztársaság kiküldöttje, Petőfi kutató –
a segítségemet kérte. Akkoriban a „RománMagyar Társaság“ helyi tagozatának elnöke
voltam. Készségesen felajánlottam vendéglátásomat, két hétig volt a vendégem. Rögtön
másnap felkerestük a párt helyi szerveit, hatóságokat, mindenütt őszinte szeretettel és
segítő készséggel fogadtak. Aztán a kórház
kocsiján nekiindultunk az egykori csatatérnek ... Dienes térképeket, rajzokat, feljegyzéseket hozott, a bécsi titkos levéltár iratainak másolatát: évtizedes kutató munkájának
leszűrt eredményeit. Ennek során tisztázta a

csatában részt vett székelykeresztúri orvos,
Lengyel József visszaemlékezéseinek helyességét, mérlegelte a csatatéren szinten jelen
volt Heydte osztrák őrnagy budai osztrák
katonai kormányzósághoz küldött titkos jelentését. (…) A keresztúri orvos visszaemlékezéseiben elmondotta, hogy a kaptatóig
együtt menekült az ott lemaradó költővel.
Ekkor Petőfi befutott a kukoricásba. Ereje
már alig lehetett. Az akkor „Szökőkút“, ma
Ispán-kútnak nevezett forrás közelében érték be az ulánusok, egyikük mellébe döfte
lándzsáját... Heydte titkos jelentése szerint a
héjjasfalvi országút közelében, „közvetlenül
a szökőkútnál“, egy sovány, szőkés, csizmanélküli, meztelen felsőtestű, szárazarcú férfi
hevert, fekete pantallónadrágjának zsebei
kiforgatva, körülötte véres papírlapok és
honvédkitüntetések spárgára fűzve... Az
érmeket ugyanis a magyarul nagyon keveset tudó Bem helyett Petőfi osztotta ki a kitüntetetteknek, ezért voltak azok állandóan
nála ... Az őrnagy az iratokat zsebre vágva
ellovagolt, később ámulva hallotta, hogy ki
volt az, akit a szökőkútnál, a héjjasfalvi út
mentén látott.
FELKERESTÜK CIONTA JÁNOS egykori
jobbágy unokáját – az öreg Cionta tudvalévőén részt vett annak-idején a halottak eltemetésében. Itt megtudtuk, hogy az „öreg“ többször
is elmesélte otthon a véres csatát és a másnapi
temetést. Az Ispán- (akkor Szökő-) kútnál
talált halottról is beszélt, meg is nevezte,
hogy az Petőfi volt, a nagy magyar költő, ő
tette szekérre, féloldalt feküdt, átdöfött mellel, amikor felemelte, alatta a föld tele volt
alvadt vérrel… Már rég nem élt, teljesen hideg és merev volt. A közelben van a Ciontatelek, itt ástak egy kisebb sírt, 20–25 embernek, ez volt a legközelebb az Ispán-kúthoz,
Cionta ide hozta szekéren, itt temették
el 20–25 harcossal együtt – tehát Petőfi a
Cionta-telken fekszik. A későbbi irodalom
megemlíti, hogy ezen a szakaszon Bem 88as szatmári zászlóaljának katonái – az ágyúfedezeti szakasz – estek el, akik között sok
román fiú is volt. 1888-ban erre a helyre
Haller József egy síremléket, fakeresztet és
két egykori ágyút állíttatott. A síremlék felavatási ünnepségére több román lelkész jelentette be az érkezését, mert köztudomású
volt, hogy ott magyarok és románok együtt
fekszenek. Petőfi tehát – minden valószínűség szerint – román és magyar fiúkkal fekszik közös sírban.(…) A síremléket aztán
1889-ben az akkori főszolgabíró rendeletére
lebontották, és akkor nyoma veszett. (…)
Dienes arra utal, hogy román-magyar munkakollektívát kéne szervezni Petőfi kutatókból, antropológusokból és feltárni a Ciontatelek sírját. Törők Aurél és Salamon orvos
szerint is Petőfi bal felső szemfoga szinte
agyarszerű, kiálló volt, annyira, hogy felső
ajkát is egészen megduzzasztotta; ezen az
alapon a csontvázak közül ki lehetne emelni
a költő maradványait... (…)
BEJÁRTUK A CSATATÉR más pontjait
is (…).Az üldöző ulánusok – magyarázta
Dienes – elérték Petőfit. Egyikük (…) elébe
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lovagolt. Felemelkedett a kengyelben, dzsidáját lefele döfve a költőbe szúrt. Bal mellén
érte a szúrás, szíve, tüdeje felhasadt, ahogy a
lovas kirántotta fegyverét. Ilyen sebbel nem
sokat él az ember. Heydte már holtan találta.
Tehát a rejtély tisztázódott: az Ispán-kútnál
(akkor Szökőkút) szúrta le a cári ulánus a
menekülő, fegyvertelen, civil ruhás Petőfit
– ott és így halt meg! Szibéria és a többi legenda szertefoszlott.
Hol nyugszik? Erre vonatkozólag Dienes
egyik legutóbbi levelében így ír: „Nincs más
álláspont, csak a Heydte-Lengyel féle, nincs
más halálhely, csak az Ispánkút, és nincs
más valószínű tömegsír, csak a Cionta-kert
... A Cionta-kerti feltárás emberi és hazafiúi
kötelességünk: meg kell néznünk, hogy itt
vannak-e a költő testi ereklyéi, vagy nincsenek..., a feltárás tehát valóban a két nép közös ügye, és mi ezt a közös ügyet szolgáljuk.”
Arra a meggyőződésre jutottam, mint
Dienes, hogy igenis, fel kell tárni a Ciontatelken levő tömegsírt. (…)
A „PETŐFI-ÜGYBEN“ kihallgatáson
voltam több ízben Dr. Groza Péternél, a
Nagy Nemzetgyűlés Elnöki Tanácsa elnökénél, aki a legnagyobb figyelemmel hallgatta
meg a Petőfi-kérdést, sőt elkérte olvasni a
vonatkozó irodalmat is. Megígért minden
támogatást. Később aztán a párt Központi
Bizottságához memorandumot adtam be
ebben az ügyben, mely után a Román Tudományos Akadémia egy hármas munkakollektívát nevezett ki, és ezzel a „Petőfi-ügy“
a végcél felé közeledik. A Cionta-telken a
közeljövőben, – június hó folyamán – megkezdődik a tudományos munka, a Magyar
Tudományos Akadémia megbízottjaival
egyetemben.***
Ott lesz-e Petőfi a Cionta-kerti sírban?
Ha igen, az egész haladó világ érdeklődéssel
fordulna Fehéregyháza felé, ahol a világirodalom nagy lírikusa pihen százhét év óta.
*(1956-os cikk Szilágyi Zoltán hagyatékából)
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Magánosan, mint egyes falevél,
Testvéri közzől melyet elszakít
S távol vidékre hajt az őszi szél, –
Meddig heversz még, puszta kis lap, itt?
Jer, jer: megírlak és könnyű hajódat
Nyúgoti szellők árjába vetem:
Vidd asszonyodnak, egyszerű lapocska,
Szíves, de bánatos üdvözletem!
Keresd fel őt... de, kérded, merre? hol?
Azt nem tudom... valahol a világban:
Hisz utasítni fog minden bokor,
Rendes lakát hol vette a hazátlan!
Ottan keresd fel és vigasztalásul
Beszéld el néki súlyos életem.
Vidd asszonyodnak, egyszerű lapocska,
Szíves, de bánatos üdvözletem.
Gyászban találod – oh, hogy is ne! – őt:
– Ki az, kinek oly méltó gyásza van! –
Mint honleányt, mint özvegy árva nőt;
Így is, amúgy is oly boldogtalan!
Szendén illessed fájdalmát szívének,
Hogy eszmélése kínzó ne legyen.
Vidd asszonyodnak, egyszerű lapocska,
Szíves, de bánatos üdvözletem.
Mondjad, hogy én is kettőt gyászolok:
Az ő siralma testvér az enyémmel:
Más a viszony, nem más a tárgy, az ok;
Bír-e még ő –? én nem bírok reménnyel.
Oh, a reményből nyújtson egy sugárt, egy
Még hervadatlan fűszálat nekem! –
Vidd asszonyodnak, egyszerű lapocska,
Szíves, de bánatos üdvözletem.

**Dr. Culcer Sándor/Alexandru/ segesvári
orvos
***Szilágyi Zoltán gyerekként elkísérte a cikkben említett kutatócsoportot

 Csorba Győző

Z

Emléklapra
Miképp az elszakadt hű férjet ő,
Keresem én az eltűnt hív barátot;
Sötét az élet, ah! semmit se látok –
És néma, nem felel, a temető.
Enyészet dulta-é fel ifjúságát?
Vagy bujdosik földetlen földeken...?
Vidd asszonyodnak, egyszerű lapocska,
Szíves, de bánatos üdvözletem.
Nevét se hallom. Mintha el lehetne
Feledni azt, alig említi ajk;
De a nemzet szívében eltemetve
Érzem s megértem a titkos sóhajt:
„Fog-é zendülni még költője lantja?
S ha fog zendülni síkon, bérceken?...”
Vidd asszonyodnak, egyszerű lapocska,
Szíves, de bánatos üdvözletem.
Mért nem megyünk el a magános völgybe,
Hol ciprust ültet a gyász hír neki?
Tanúbizonyság lenne annak földje,
Ott hulla-é a dalnok vére ki:
Minden csepp vérbül új virág kelendett
És több madár zeng ott a ligeten –
Vidd asszonyodnak, egyszerű lapocska,
Szíves, de bánatos üdvözletem.
Vagy tán, zarándok-úton, egyedül
Bolyong, miképp az üldött bérci vad;
Ki mer hajlékot nyitni enyheül?
A csüggedtnek ápolást ki ad?
Ki nyújt hűs csöppet dallamos ajkára,
Italt ha kér, aléltan, betegen...?
Vidd asszonyodnak, egyszerű lapocska,
Szíves, de bánatos üdvözletem.
Repülj utadra most... de nem, ne még,
Szárítsd föl nedvesült szárnyaidat:
Nehéz vagy a könnyhullatás miatt,
Mellyel emlékeinek áldozék.
Majd csak felszárad a könny... ámde a bú? –
Oszlik talán egy hosszú életen. –
Vidd asszonyodnak, egyszerű lapocska,
Szíves, de bánatos üdvözletem. (1850)

Az én Arany Jánosom

avarban vagyok, furdal a lelkiismeret, és szégyellem magam. Az
Új Írás Arany-élményemről kérdez. Eszembe jut, hogy különféle
nyilatkozataimban, amikor mestereimről esett szó, amikor azt firtatták,
kik voltak rám hatással, Arany János nevét talán egyetlen alkalommal
sem említettem. Pedig a valóságban Arany számomra változatlanul afféle vastartalék volt. Ha már mindenből kifogytam, üres és nagyon fáradt voltam, az ösztön rejtelmes bölcsességével mindig az ő kötete után
nyúltam.
Nem úgy jött velem, mint mondjuk Ady vagy még inkább József
Attila. Hiányzott kapcsolatunkból a szokvány-rendszeresség, a megbízható állandóság. Vagy talán csak a rendszeresség. Az állandóság valahogyan megvolt. Érzelmes hasonlattal olyasféleképpen, mint a tékozló
fiú és apja között. A vérség biztosítja a kötelék elszakíthatatlanságát, de
élővé, érzékelhetővé csupán a fiú csődjei teszik. Mikor visszakényszerítik a szülőház küszöbéhez. De ha így van, akkor esetleg nincs is annyira
komoly okom a szégyenkezésre. Az evidencia süllyed a legkönnyebben
a tudat alá. Éppen mert szöveteink mélyéig bennünk van.
Mulasztásaimért most lelkendezéssel törlesszek? Könnyen tehet-

ném: ad rá elég okot Arany költészete. Költészetet mondtam? Helyesebb
volna azt mondanom: teremtett világa: sőt szívem szerint: világmindensége.
Nem lelkendezem. Ünneprontás lenne. Maradok vele úgy, ahogyan
eddig voltam. Még azt sem ígérem, hogy ezután fölsorolom, ha mestereimet, kedves költőimet kérdezik.
Petőfi azért a nyálért akarta megcsókolni Aranyt, ami a bujdosni indult és a száraz nádasban álomba zuhant Toldi szája végén kicsordult.
Jelentem, hogy én sok egyébért megtenném ugyanezt. Egyebek közt
ritka emberi nagyságáért, hátborzongatóan látomásos realizmusáért,
elképesztő mesterségbeli mindentudásáért, lélektani bravúrjaiért, versei
varázslatos zeneiségéért (akad olyan verse, amit olvasni nem is tudok,
csak énekelni), Shakespeare-i humoráért… Aztán például a Szondi két
apródjáért, a Vásárban-ért, a Sejtelem és a Piroska betegségében négynégy soráért, az épp csak elkezdett Juliska emlékezetéért, a Népdalért,
az Őszikékért és még sok-sok kedvencemért.
Igen, megcsókolnám hálával és tisztelettel. Még a kezét is.
(Forrás: Új Írás, 1982. 10. sz. – Válasz a Vallomások a géniuszról c. körkérdésre.)
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Jakab Ödön hazaérkezett

 Cseh Katalin

Könnyű
nyári ima
Adj erőt, Uram, önmagam
megtalálásához
a kételyek rengetegében,
a múlékonyság útvesztőiben.
Add, hogy tudjam, melyik pénztár
elé álljak a lét-hivatalban,
csöppnyi-e a remény
a szikkatagban,
s hol van egy oázis
a közöny-sivatagban.
Mikor léphetek még egyet s merre,
lehetek-e kívül s belül egyszerre?
Adj erőt az erőtlennek,
megnyugvást a békétlennek,
álmot az álomtalannak,
szárnyat a földhözragadtnak.

 Székely Ferenc
„Szegény az én falum, hol a bölcsőm rengett/
Nem igen találni annál szegényebbet”– így
kezdi Jakab Ödön A mi harangjaink című versét.
Nos, 2017. június 25-én e „szegény falu”,
Vadasd adott otthont annak az állandó emlékkiállításnak, amely a falu általános iskolájának egyik tantermében van berendezve. A
kiállítás anyagát dr. Sipos Béla ny. pécsi egyetemi tanár, a költő oldalági leszármazottja és
Rózsa Judit hozta Vadasdra.
A megemlékezés ünnepi istentisztelettel
kezdődött, majd az iskolában Székely Ferenc
és Havad község polgármestere, Veress Gergely köszöntötte az egybegyűlteket. Beszélt
a Budapesten élő, vadasdi származású Rózsa
Györfi Judit, akinek lelkes munkája jelentősen
hozzájárult az emlékszoba létrejöttéhez. Szólt
a költő budapesti sírjának megtalálásáról, a
Széchényi-könyvtárban lévő gazdag Jakab

Adj erőt, vagy csak adagoljad,
atyai szereped rajtam gyakoroljad,
gyermek vagyok, tudod,
bűntől szutykos gyermek,
ha nevemen szólítsz,
én előtted termek...
 Márton Károly verseiből

Látod, fiam?
Id. Tar Károly emlékére
Ültünk a Nyárád partján,
én néztem a vizet,
Ő pedig fogta a halat.
A kisebbekből
egy-egy – örömömre –
nekem is maradt.
A többit szerre
horogra fűzte
és vízbe dobta,
hogy a nagyhalak
ráharapjanak.
Látod, fiam?
Mi is így vagyunk,
mint ezek a
kishalak,
csalétek leszünk,
ha jönnek a
nagyvadak!

Nem haragszom
Ha elmegyek mellette,
Köszönök, s nem fogadja,
De nem haragszom rá, mert
Petőfi Sándor szobra.
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Jakab Ödön síremléke

Ödön-anyagról és egyebekről. Felolvasták Török Stenczer Enikő üzenetét Pécsről, aki nem
lehetett jelen. Dr. Sipos Béla elmondta: éveken
keresztül gyűjtötte, ápolta és gyarapította Jakab Ödön hagyatékát, amelyet most elhozott
Vadasdra. Mesélt a költőhöz fűződő családi
kötelékéről, diákkori emlékeiről, illetve arról,
miként találta meg a költő sírját a Kerepesi temetőben, 2009-ben. Ezt a sírt 2010-ben Dóra
testvérével közösen restauráltatta. Ekkor nem
került fel az eredeti sírfelirat, amit 1931-ben
az akadémia vésetett rá, de időközben megrongálódott. A szöveg: „Ott születtem a hegyvidéken,/ Odaköt minden jó emlékem./ A hegyi dalt még most is hallom/ Vándorolni a hűs
fuvalmon.” 2017-ben Vadasdról elszármazott,
Magyarországon élő személyek közadakozásból fizették ki a fenti szöveg bevésését. Az
ünnepségen Jakab Ödön legszebb és legismertebb verseit három helybéli tanuló és László
János havadi magyartanár szavalta el.
Hosszas, mély csend után Jakab Ödön újból itthon/otthon van szülőfalujában, ahol
hallja a dalt „vándorolni a hűs fuvalmon”...
Vigyázzunk rá!

Szomorú ürességek
 Bölöni Domokos
Vizsgázunk, ha tetszik, ha nem.
Nekem speciel kész utálat.
Azt hiszem, a „tudás” 99,99 százalékát
mára elfeledtem. Csak haszonélvezője vagyok
a tudománynak, nem pedig továbbalkotója.
Hát el tudnám magyarázni az unokámnak a
telefon működési elvét? A rádióét? A televízióét? A számítógépét?
Ha választ adhatnék a kérdező korban lévő
kisgyerek minden (logikus!) kérdésére, talán
nem vizsgázom vala olyannyit oly hiába. De
hát elemi dolgokra sem tudok felelni. Miért
ölik egymást az emberek?
„A vizsga – vélekedett Szabó Dezső –, nemcsak a tanítvány, hanem a vizsgáztató tanár
vizsgája is.” „Én azt hittem”– írta emlékezéseiben –, hogy a vizsgán nagy összefoglaló kérdéseket tesznek a jelölthöz, hogy lássák: szakjának
anyaga milyen egyéni erőket felserkentő élő
valóságban van meg benne. És legtöbbször kis

ostoba, jelentéktelen kérdéseket hallottam, melyek azt kívánták rendőrileg ellenőrizni, hogy
a jelölt emlékszik-e a tanár valamelyik utóbbi
előadásának valamelyik nemfontosságára. A
vizsgák lényege is az volt, mint a kollokviumoké: visszaköpni a tanár tálába azokat a
cseresznyemagvakat, melyeket ők köpdöstek a
hallgatók tálába.”
Az író rég volt diák, a truvájj azonban, lám,
alig változott. Minél semmibb egy rendszer,
annál habosabbra fújja vizsgáit. Sok vizsgázót
ismertem, mesélgettek ezt-azt.
„Minden vizsga után valami szomorú ürességet érez az ember. Mintha szégyenkezve és
megbántva érezné magát; hát olyan nyomorúságosan semmi az élet, hogy még az ilyen
vacak dolgot is, mint a vizsga, ilyen fontossá
lehet felfújni.” Szabó Dezső gondolatmenete
voltaképpen ezzel a passzussal indul. Aztán
így folytatódik:
„Különben is: a vizsga nemcsak a tanítvány,
hanem a...”

Irodalom • Múltunk
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A harmatarcú nő
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A Rhédeyek Erdőszentgyörgy
közösségének emlékezetében

Az éjszakából
kiszakadt időnek
fehér falán
az árnyak összenőnek
s már nem tudom
hogy meddig él a hajnal–
gyulladt sebekkel,
elfojtott sóhajjal
de talán egyszer
megláthatom őt:
a tűzből pattant
harmat arcú nőt.

Az együttlét
homokszemei
Tágas pupilláink mögül
álomba kívánkoznak
a ma is lüktető
kedves beszélgetések,
a megfagyott terek
lemorzsolódva csirázzák
sötétjét a közelgő éjnek–
csak te és én
várjuk türelmesen
a csillagok jelentkezését
visszatérő álmaink
örök sziklabörtönében.
 Kapui Ágota

Zsoltár
(litera-túra)
Egy kálvinista lélek mély tüzében
még ott lobog az inkvizíció
a puritán erkölcsök szűk ölében
nem talál rést a komor ráció
s a falakon az értelem világít
egy prédikátor lángoló szava
és gályáink tengerbe zárt roncsából
harsogva száll egy zsoltár dallama
Mi bíztunk benned s bízunk rendületlen
sötét szemünkben ott lobog a hit
és visszük is, míg fölsebzik a vállunk
létünk lesújtó kő-parancsaid
kerékbetört álmainkat csikorgó
kordélyod rázza négy égtáj felé
és szabadságunk ott áll kiszögezve
a kapukon, hogy vérünk döng belé…
és bokánkon a súlyos vaskoloncot
vonszoljuk át a vérző semmibe
mint rongyaiba becsavart bolondot
vaságyhoz szíjaz hagymázas hite
és tornyodon a buzogány, a csillag
fejünkre sújt és égi célt mutat
mint eltökélt lánglelkű prédikátor
tapossuk még a ránk szabott utat.

I. Rhédey László leszármazottai
(Részlet a szerző szakdolgozatából)
 Hegyi László

(I.) Rhédey László, Toroczkay Máriával házasodik össze. Három
ﬁúk születik: László, János és Mihály, valamint egy lányuk,
Krisztina, aki osdolai Kún László neje lesz. Az egyetlen lányuknak,
a feljegyzések szerint, nem született gyereke. A három ﬁútestvér
és első unokatestvérük, Zsigmond 1744. november 13-án gróﬁ
rangot nyertek. Új címerüket a gróﬁ cím adományozását igazoló
oklevél első lapja tartalmazza. Az oklevelet Bécsben állítják ki, és
vörös bársonyba kötik, ami még ékesebbé tette az amúgy is díszes
dokumentumot. A Rhédey ág e vonalát Mihály viszi tovább. I.
Rhédey László ﬁa, II. László magyarbényei gróf Radák Erzsébettel
köt házasságot, két ﬁúgyermekük születik, Ádám és Ferenc, akik
azonban ﬁatalon meghalnak.

I.

Rhédey László másik fia, János
(1713–1768) említésre méltó karriert futott be (császári és királyi kamarás,
őrnagy, a Mária Terézia rend lovagja, altábornagy, magyar királyi testőrség főhadnagya). A testvérek közül ő vitte a legtöbbre.
Életének túlnyomó részét Bécsben tölti, de
soha nem tagadja meg nemzetét. Felesége
gróf Bethlen Klára, aki 1758-ban meghal.
Rhédey János, talán érezte halálának közeledtét, 1767. május 10-én Bécsben, megírja
végrendeletét. Mivel Bethlen Klárától nem
született gyereke, így a végrendeletében az
összes vagyonát (amely csak készpénzben
63 ezer forint volt, amihez hozzáadódott
az ingó és ingatlan vagyona) fiútestvéreire,
Lászlóra és Mihályra hagyja. A Rhédeyekre
oly sokszor jellemző nemes jellem Jánosnál
is beigazolódik, hiszen a testamentuma,
említést tesz arról, hogy az udvarhelyi, marosvásárhelyi és kolozsvári iskolákat is támogatni kívánja. Ugyanazon év augusztus
7-én János egy kérelmet nyújt be egyenesen
a császárnőhöz, Mária Teréziához, melyben
egy szívességet kér tőle a Kancelláriának
leadott szokásos számadást illetően. A császárnő saját kezűleg írt válaszában elfogadja Rhédey János kérelmét. (Ez a dokumentum elveszett, csak a borítéka maradt meg
a császárnő saját kezű írásával). Komáromy
András beszámol egy olyan magyarra fordított levélről, amelyben Rhédey János
kevéssel halála előtt Mária Teréziától elbúcsúzik. Ez a levél is értékes bizonyítéka a
császári udvar „katolizáló” törekvéseinek,
tudniillik a császárnő tisztességesen felkéri
a beteg Rhédey Jánost, aki protestáns volt,
hogy lelke üdvéért „térjen meg hitében”.
Igazi, egyenes, magyar emberre jellemző
gerincességgel válaszol Rhédey erre a levélre, melyben kiemeli vallásában és hitében
való meggyőződését, és ugyanakkor sajnálattal közli, hogy életében először nem
tudja császárnőjének parancsát teljesíteni.
Erről tanúskodik a levél következő része:
„Tisztelem felségedet jobbágyi tisztelettel,
mint nagy Fejedelmet, szeretem felségedet,

mint kegyes és virtusokkal teljes Asszonyomat, és ha lehetne, csak a felséged kedvéért is
megcselekedném, de teljes lehetetlen. A Földi számadásom iránt a minap kegyelmesen
abszolválni méltóztatott Felséged, kiért az
Úristen áldja meg Felségedet. Talán nem sok
idő múlva másféle számadással kelletik az
Úr Isten széki előtt megjelennem. Mit mondana az Úr Isten ő szent felsége, ha az utolsó
részében a számadásomnak, szántszándékos képmutatást találna.” Tíz év özvegység
után, 1768-ban magtalanul hal meg János.
I. Rhédey László harmadik fia, Mihály
(1720–1791) korának ismert főura volt, jelentős kapcsolatai voltak. A hozzá intézett
levelekből sok információt megtudhatunk
róla. Egy 1783-ból származó levél beszámol
arról, hogy a Rhédeyek jó kapcsolatot ápolnak a német-római Habsburg–Lotaringiai
császári házzal, II. József magyar királlyal
is. A levél említést tesz a nagyon fiatalon,
szülés közben elhunyt Erzsébet Vilma Lujza württembergi hercegnőről is. Szintén a
Rhédey Mihályhoz intézett levelek egyike
beszámol a Horea, Cloșca és Crișan féle
1784-es parasztlázadásról. Mihály többgyerekes családapa, felesége báró Bánffy Teréz.
Négy gyerekük születik: János, Mihály,
(III.) László és Ferenc, mindegyik felnőtt
kort ért meg, családot alapítottak. János fiúk
Pesten majd Bécsben törvénytudományokat
tanul, aztán az udvari kancellárián volt gyakornok. A Bánffy Jozefával kötött házasságából két lányuk születik, Teréz (gr. Csáky
Istvánné) és Jozefa. Mihály fiúk házastársa
gróf Bethlen Borbála, aki két gyereket szült,
Júliát és Jánost. Ferenc fiúk kétszer nősül,
először Gál Ágnest, majd pedig Toldalaghy
Zsuzsát veszi feleségül. Ez utóbbitól születik 4 gyereke: Lajos: István, Gábor és Zsófia.
Rhédey Mihály (III.) László (1775–1835) az
erdőszentgyörgyi Rhédeyek jeles képviselője. Rhédey Mihály 1791. szeptember 4-én
halt meg Kolozsváron.
(Folytatjuk)
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B

özödújfalu mellett 1975-ben 625 méter
hosszú, 28 méter magas gát építése kezdődött,
amely 1977-ben leállt, de 1984-től újraindult,
a víztározó gátját megépítették. A tó vízszintje 1992ben érte el maximális magasságát. A felduzzasztott
Küsmöd-patak vize elárasztotta a falut, amelynek
lakóit a szomszédos településekre költöztették ki,
sokan közülük külföldre távoztak, a világ több mint
30 országába szóródtak szét.
Bözödújfalu, az elárasztott falu és a fölötte
hullámzó víztömeg – a tó – jó pár éve az érdeklődés
középpontjában áll. Hol azért, mert a falut elhagyni kényszerülő emberek lelkében élő fájdalmat orvosolni nem képes semmilyen igyekezet, máskor az
keltett világra szóló szenzációt, hogy a víztömeg közepén álló, már-már jelképnek számító templomtorony – mint várható volt – összeomlott. Legújabban
azért vált szenzációvá, mert egy hídpillér leomlása
miatt le kellett engedni a tározó vizét, és láthatóvá
váltak az elárasztott hajdani falu házainak romjai.

Szívszorító látvány ez még annak is, aki csak kíváncsiságból szemléli a romokat, hát még annak, aki valamikor ott lakott, ott élt a romokká lett faluban. Azt
is tudjuk, hogy sok segítőkész ember összefogásával
a falu emlékezetét igyekszik Erdőszentgyörgy önkormányzata és a Bözödújfaluért Alapítvány megőrizni – kopjafa-falut állítva, makettet készíttetve
vagy a templom visszaállításának tervén dolgozva.
A falu múltjáról mindössze az forog közszájon, hogy
békés egyetértésben éltek itt öt vallás követői. Arról
azonban kevesen tudnak, hogy e kis falunak a történelme, régmúltja is éppen olyan vészterhes volt,
mint a közelmúltja. Holott erről sem lenne szabad
megfeledkeznünk.
Ennek a régmúltnak egyik leghitelesebb ismerője
Bözödi György, aki kordokumentumok és az akkor
még élő szombatosok megkeresésével készítette el
írását 1935-ben, amivel felhívta a magyar közvélemény ﬁgyelmét e falura. A múltidézés szándékával
közöljük részletekben Bözödi György írását.

Székely emberek – zsidó istenek (1.)
– Jegyzetek a székely szombatosokról –
 Bözödi György

A

székely szombatosok, vagy ahogy
ma mondhatjuk, a székely zsidózók
története, páratlan szépségeivel együtt alig ismeretes a magyar közönség előtt. Annyi él a
köztudatban csupán, hogy Székelyföld egynéhány községében éltek különös emberek, akik
a református, unitárius vagy esetleg katolikus
testvéreikkel ellentétben szombaton ünnepelték meg a világ teremtésének emlékét, de ekkor sem mentek templomba, hanem meghúzódtak otthon, a falusi ház tiszta szobájának
legbelsőbb zugában, és mindenkitől elzárkózva imádkoztak. Bibliájuk az Ótestamentum
volt, prófétájuk Mózes, istenük pedig Jehova,
a zsidók bosszúálló ura. Szó szerint betartották az Ószövetség parancsait, emellett pedig
Jézusnak is hívei akartak maradni. A kétféle
tanítást összeegyeztették úgy, ahogy tudták,
összefogó erejük a szeretet volt, amely kiterjedt mindenre a világon, istenre, fákra, emberekre.
Isten iránti áhitat, a lélek és a mindennapi élet tisztasága, a szeretet voltak ennek
a vallási szektának a szülői. Okoskodó székely koponyákban született meg az új vallás
– szokták mondani, de nem egészen így van.
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A minden dolog mélyére behatolni szerető
székely észjárásnak kétségtelenül nagy szerepe volt az új vallás „kitalálásánál”, mert lényegében nem volt ez egyéb, mint egy kis okoskodás a Biblia tanításai körül. A reformáció
korában könnyen ment a Biblia magyarázgatása, a szombatos vallás keletkezésének gyökerei pedig oda nyúlnak vissza, nincs okunk
tehát ezen különösképpen csodálkozni. De
van valami, amire büszkék lehetünk. Ez a
székely nép műveltsége, amely a XVI. század
második felében bibliát olvasott, és a bibliai
tételeken vitatkozott a maga felfogása szerint,
a papok vezetése nélkül. A reformáció idején kezdték a bibliát magyarra fordítani, fel
kell tehát tételeznünk, hogy az első fordítások már megtalálták a maguk írni és olvasni
tudó embereit a falusi nép körében, ami pedig nagy szó, ha meggondoljuk, hogy még a
következő században is akadt olyan főúr, sőt
tőlünk nem messze fejedelem is, aki a nevét
sem tudta leírni.
Az értelmi okoskodás mellett a szombatos
vallás másik szülőanyja a szív volt, az örökké
nyugtalan és homályokat fürkésző székely lélek. Az ész nem lett volna képes három és fél
évszázadon keresztül fenntartani az új vallást,
de a lelkekben ma is él. Láttam ezeket az em-

bereket a székely falvakban, láttam egyszerű
életüket, okos és komoly arcukat, és éreztem
a lelkemben mélyreható tekintetüknek erejét.
Ez a tekintet nemcsak az egykori szombatosok mai zsidó utódainak szemében él, de
ott van sok-sok más székely ember szemében
is, mert a nép sajátságos lelkének a kifejezése.
Az elfojtott nyugtalanság, a titkos sóvárgás
olvasható ki belőle, a kalandozó lélek kóbor
céltalansága. Ezekben a szemekben csillantak
életté a Biblia szavai valamikor, amikor szintén sok volt a szenvedés Erdélyország hegyei
között, és úgy látszott, hogy meghal a lélek,
kiszikkad a sok fekete korom között. Török
pusztított, tatár rontott be, és német csapatok sanyargatták a népet, amelyet belülről is
folyton sebzett a testvéri viszálykodás. Megváltást vártak, és kezükbe kapták a Bibliát,
Megváltóként. És a Bibliában ott volt a zsidó
nép sorsa, mintha Isten tükröt tartott volna
eléjük. A saját arcukat vélték megpillantani
a próféták könyvei között, amelyek szenvedéssel, rabszolgasággal és pusztulással voltak
teleírva. Az arc nem volt az övék, de rokon
arc volt, mint két testvéré, akik nagy veszedelmek idején találkoznak. Csoda-e, ha megszerették egymást, és nem szakadtak el többé,
hanem minden megpróbáltatáson keresztül

Bözödújfalu emlékezete
kitartottak egymás mellett, s hamarabb odaadták életüket, minthogy lelkük megnyugvásáról lemondjanak.
A történelmi párhuzamot a zsidó és a magyar nép sorsa között nem a székely szombatosok találták ki, mert ez a tizenhatodik
század magyarságának kedvenc összehasonlítása volt – mondhatná valaki a fentiekkel
szemben. Írók írtak erről, költők verseltek
valóban, de akinél a szó és a gondolat életté vált, azok a szombatosok voltak. És ez az
ő tragédiájuk. Életüknek nem volt gyökere,
olyanok lettek, mintha csak egy gondolati
tétel igazolásai volnának, akik a többi egész
és az élet mindenféle vonatkozásával kapcsolatban álló emberek között félszegek. Félszeg
volt a mindennapi életük és – most már látjuk – félszeg volt a vallásuk is. Zsidónak és
kereszténynek lenni egyszerre nehéz dolog,
de ezt a nehéz sorsot szinte megmagyarázhatatlan önsanyargatással vállalták és hordozták. Olykor a megfeszített Jézus mintaképe
állt előttük, aki mindent megbocsát, máskor
a Jehováé, aki kegyetlenül bosszút áll. Ha egy
szombatos tévelygőnek a saját testvérétől kel-
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lett a megvetést és lenézést eltűrnie, a Jézus
példájára gondolt, és a lélek krisztusi magaslatáról mondta halkan a megbocsájtó szót:
„Nem tudja, mit cselekszik”. Ha vagyonukat
kobozták el, szülőfalujukból kergették ki,
végső kétségbeesésükben a Jehovában bíztak,
hogy bosszút áll ellenségeiken, és visszavezérli őket az otthoni hegyek közé.
Valósággal rejtőztek a többi emberek elől,
hogy ne lássák, mit esznek, hogy élnek, és ne
tudják meg, melyik istenhez imádkoznak.
Egy szombatos asszony a szomszéd házból
nem kért kölcsön edényt; ha vendégségbe
ment, nem ült le az asztalhoz, mert az asztalon disznóhús volt, az edényekben pedig
disznózsírral főztek. Följegyezték azt az
esetet, hogy a bözödújfalvi asszony testvére meglátogatására ment, akit Kőrispatakba
vittek férjhez. Ebédkor hiába hívták az asztalhoz, vonakodott, míg végül elárulta, hogy
szombatos valláson van, és unitárius testvéreivel nem ülhet le egy asztalhoz. Szerényen
elővette köténye alól az ennivalót, amiről
előre gondoskodott. Kis zacskóban aszalt
szilva volt rakva, és azt rágta meg egy széken

meghúzódva, míg a többiek elfogyasztották
ebédjüket. Ez a tartózkodás és a többi emberek előtt való titkolózás lett később a szombatosok ismertető jele, amivel önkéntelenül
is elárulták magukat. Az elnyomatásukra
kiküldött bizottság előtt elég volt, ha valaki
azt vallotta a szomszédjáról, hogy nem látta
disznóhúst enni, vagy szombaton elrejtőzik a
házában.
A lélek csendessége és magányosságra
vágyása mellett más okok is voltak, amelyek
arra kényszerítették a szombatosokat, hogy
eltitkolják istenüket. Az a kegyetlen üldözés,
amit a XVI. század elején megindítottak ellenük mind az egyházak, mind a fejedelmek,
megtörte volna a legelszántabb ellenállást
is. A kevés számú „judaizáns”-nak nem volt
módjában az erő segítségével lépni fel, üldözői ellen a passzív ellenszegüléshez, a néma
és vaksüket elszántsághoz menekülhettek. A
lelkek magukba zárultak, s csak akkor nyíltak
meg egymás előtt, ha nagy titokban összegyűlhettek valahol, hogy együtt tartsák meg
Mózes ünnepeit.
(Folytatjuk)

Filmek Bözödújfaluról

A

A bözödújfalusi Madonna – jelenleg
az erdőszentgyörgyi római katolikus
templomban található

Házak helyett kopjafák – 2015

Kopjafa a házunk helyén
című dokumentumfilmet, a vízzel elárasztott
Bözödújfaluról
Barabás Eszter rendezte, aki tavaly végzett Kolozsváron a
Sapientia
Egyetem
filmművészet,
fotóművészet,
média
szakán. A film 2015
és 2016 szeptembere között készült
– ez volt a rendező
államvizsgamunkája. A forgatást egy
ötfős csapat végezte.
Az Erdőszentgyörgyön élő Szali Irma mesél szülőfalujáról
Négyszer mentek ki
fájdalom, szomorúság és nosztalgia árad.
forgatni, mert az volt a céljuk, hogy mind
Többen könnyezve mondták: a hely számuka négy évszakban lefilmezzék az egykori
ra az örökre elveszett paradicsomot jelenti.
falu helyén álló tavat, illetve környékének
Nos, ez az alkotás nyerte el a Fülöp-szigeteki
változásait. A film azok számára is érdekes
Manilában tartott iChill International Film
lehet, akik keveset, vagy semmit sem tudFestival legjobb dokumentumfilmnek járó
nak a tragikus sorsú faluról, hiszen kiderül
díját. A rendező szerint már az is elismerés,
belőle a története. A 28 perces alkotás az
hogy a filmet levetítették a Fülöp-szigeteken,
elárasztott település sorsát mutatja be régi
de a legjobb dokumentumfilm cím elnyefényképek és a falu egykori lakóinak viszrése igazi siker. A dokumentumfilmet már
szaemlékezései, történetei alapján. Tizenegy
látták Székelykeresztúron, s azt tervezik,
egykori bözödújfalusi lakossal készítettek
hogy a nyár folyamán több erdélyi és mainterjút, mindannyian a Székelyföldön élnek.
gyarországi településen bemutatják, köztük
Erdőszentgyörgyön,
Székelykeresztúron,
Erdőszentgyörgyön is. Különböző külföldi
Fiatfalván, Kisgalambfalván, Szovátán kefesztiválokra is szeretnék elküldeni; Bukaresték meg őket, mindannyian 50 felettiek.
restben már vetítették a Cinemaiubit feszKérdezték őket a Bözödújfaluban töltött
tiválon, valamint a törökországi Istambul
gyerekkorukról, fiatalkorukról és terméInternational Architecture and Urban Film
szetesen a szülőhelyükről való elköltözésFesztiválon.
ről, és arról, hogy mi következett ezután az
 (Forrás: Krónika)
életükben. Ezekből az interjúkból rengeteg
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. július–augusztus

Bözödújfalu emlékezete

Korabeli látképek Bözödújfaluról

Látképek a tóról
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… míg
íg 2014
2014-ben
b öössze
z nem dőlt

Egyre nő a víz, de áll még a templom…

Az emléktábla szövege:„A tó
fenekén Bözödújfalu nyugszik, 180
házának lakói szétszórva a nagyvilágban ma is siratják. A diktatúra
gonosz végrehajtói lerombolták és elárasztották, ezzel egy egyedülálló történelmi-vallási közösséget szüntettek
meg, melyben különböző nemzetiségű és felekezetű családok éltek együtt
évszázadokon át, egymást tisztelve és
szeretve, példás békességben. Immár
a katolikus, unitárius, görögkatolikus
és a székely szombatosok fohászai
örökre elnémultak. Legyen e hely a
vallásbéke helye és szimbóluma. Állíttatta Sükösd Árpád 1995.”
Sükösd Árpád által felállított siratófal (1995) télen és nyáron

Feltámasztják az elárasztott falut
Bözödújfalu történetéről, egykori lakóiról Buda János, magyarországi rendező, operatőr is forgat dokumentumﬁlmet, mert
úgy érezte, hogy Bözödújfalu különleges története, furcsa sorsa,
varázslatos fekvése, múltja és jelene mindenképp megérdemli, hogy
ﬁlm készüljön róla.

A

Krónikának áprilisban azt nyilatkozta a rendező, hogy a film várhatóan jövő nyárra készül el. A film a Magyar
Média Mecenatúra program pályázatán
1,45 millió forint támogatást nyert. A mesterséges tó vizének leeresztése miatt hozzá
is láttak az adatgyűjtéshez, az előkészítési
munkálatokhoz. Szeretnék összegyűjteni a
faluhoz kapcsolódó összes lehetséges anyagot: visszaemlékezéseket, emlékeket, fotókat, meg szeretnék szólaltatni a falu egykori
lakóit, azok elszármazottait. A környék lélegzetelállítóan gyönyörű; el lehet képzelni,
milyen volt a falu, az egész völgy annakidején. A falu története mindenképpen drámai, sokan csak a pusztulást látják benne,
de a vízben lassan kialakuló élővilág az életet jelenti. A világon egyedülálló a település
azért is, mert a szombatosok felekezetének
egyik helyszíne volt, itt éltek az utolsó erdélyi szombatosok, míg nagyrészük zsidó
hitre tért. A falu különleges volt azért is,
mert 4-5 vallás képviselői együtt léteztek

itt, és a mintegy pár száz család harmóniában, békében élt ezen az idillikus helyen,
amiről valamiképpen most is érezhető,
hogy megszentelt hely. Bözödújfalu vallási
összetétele, története, a sorsát körüllengő
rengeteg mendemonda miatt is rendkívül
izgalmas téma. „Furcsa, különös sors ezé
a falué, amely a falurombolás következtében már elpusztult, a vízzel való elárasztást
követően pedig egyféleképpen feltámadt:
halak, vízi növények, kagylók élőhelyévé
vált, most pedig ilyenként is megsemmisül – ez is egyfajta katasztrófa. Az elpusztuló, aztán más formában feltámadó falu
szimbólumként is jelentős: feltámadásnak
nevezhető az is, ahogy az elszármazottak,
egykori lakók a faluünnepen visszatérnek
a régi otthonba” – mutatott rá a filmrendező. Az egykori lakók a találkozót 1992-től
évente megtartják, de az ideinek különös
hangsúlyt ad, hogy most újból láthatják az
egykori lakóhelyük maradványait. A film
készítői az idei találkozón szeretnének ri-

portokat készíteni a lehető legtöbb elszármazottal. „Azt hiszem, hogy Bözödújfalu
története, sokféle drámája, megrázó története: pusztulása, furcsa feltámadása akár
Magyarország, a világ történetének kicsinyített mása, zanzásított makettje lehetne.
Ugyanakkor filmes szempontból is érdekes
lesz az, ahogy az elszármazottak az egykori
falu helyére visszajönnek. A film nem foglal
állást, nem mond véleményt, hanem magát a
drámát akarja bemutatni. Azt, ahogyan jött
a víz, vagy az, hogy akadtak helyiek, akik azt
mondták: inkább megfulladnak, de nem költöznek el onnan. Egyfajta lassú haláltusa lehetett az elköltözés, hiszen vissza-vissza kellett menni, hogy elszállítsák onnan otthonuk
darabkáit” – mondta Buda János.
A filmrendező felhívta a figyelmet arra,
hogy bármi, ami a falu történetével kapcsolatos, érdekli őket, fotókat, visszaemlékezéseket is feldolgoznának a dokumentumfilmben. Ezért arra kéri a nagyközönséget,
hogy ha bárkinek van a hellyel kapcsolatos
emléke, írásos dokumentuma, fényképe, az
jelentkezzen Erdőszentgyörgy polgármesteri hivatalának sajtófelelősénél, Ambrus
Róbertnél.
 (Forrás:Krónika)
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 Szente B. Levente

Rekviem
Bözödújfaluért
Aztán eloszlott a tömeg,
széthordták az utolsó házat is –
akár a cserépszilánkok,
álmaink az utcán hevertek;
A nevek, mint megannyi sikoly,
sosem hittük volna,
hogy emlékoszlopra kerülnek:
örökre és beláthatatlanul.

Alkonyi ragyogás

Áll még a torony
Kopjafafalu

 Ambrus Lajos

Rekviem
(Bözödújfaluért)

2014 augusztusában megszólaltak a bözödújfalusi harangok

A irányítótorony,
amelynek pillére beomlott…
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Elvették tőled fáidat,
édes gyümölcsöt most ki ád?
Csont-tél utazik feléd,
üres karokkal átölel,
mint tornyot ölelte a kert,
s átfesti arcod színét.
Sátrat von föléd a barna éj,
csábít a tó, irgalom-mély,
a bánat rég vár reád,
bár a kerék még nem forog,
nem fény mind, ami rád csorog:
ne csodáld e cifra gyászt!
Elvennék most az arcodat,
mint megfojtottak falvakat,
de daccal az égre nézz!
Bűvölhetnek lent, sok a hal,
a parancsból lett siralomfal:
jövőt jegyez a penész.
Ki előtt megnyílt már a víz,
látod-e, utunk merre visz,
házba be majd ki fogad,
ki ad neked sót, kenyeret?
Igazán csak a vesztes szeret –
Jaj őrzi voltodat.
(1998)
A fotók többségét Tar András és Szász Attila
készítette – kivételt jelentenek a régi képek.
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Kétszer
A csikós feljebb bökte a kalapját.
– Nézze meg, mekkora bolondság, hogy
süt a nap, és közben esik az eső. Én mondom,
csak itt van ilyen kavarodás, hogy egyszerre
kapjon az ember hideget-meleget... Veri az
ördög a feleségét, ugyebár – így mondták ezt
mindig.
– Biztos utálatos felesége van az ördögnek...– felelte a férfi, és a nyakát a kabátgallérba húzta. A tó vize sötétszürkének látszott.
Hatalmas, haragos pléhtükör. A férfi zsebre
dugott kézzel bámulta.
– Halászni jött-e? – kérdezte a csikós, miközben rácsapott a szürke kanca hátára.
Válasz nem volt, legfeljebb egy alig észrevehető fejrázás.
– Látom, a templomot nézi. Még a múlt
nyáron omlott le a tornya. – szólt a csikós –
Azóta nincsen templom... A torony maradványai alig látszottak ki a vízből. Málladozó
téglák egymás hegyén-hátán. A férfi alaposan
szemügyre vette a halmot, amely végleg magába temette a toronyformát. Aztán legyintett egyet.
– Itt már régen nincs templom. Mi az a
múlt nyár? – vont vállat – De huszonnyolc
év. Na, az már valami. Cigarettát vett elő
a zsebéből. Küszködött egy kicsit a széllel,
amíg sikerült rágyújtania, majd egy jó nagyot
szívott belőle.
– Mióta engedik le a vizet?
A csikós közelebb lépett, hogy ne kelljen
túlságosan felemelnie a hangját.
– Egy hónapja, kérem. Már vagy két métert csökkent a vízszint. Ezért került ki enynyire a torony.
– És még mennyi kell?
– Úgy három hónap. Nem kellene ekkora
hacacáré, ha a hideg nem ette volna meg azt
a hidat. De így nem tudják szabályozni a zsilipeket, s az már bizony gondnak elég gond.
A férfi szétnézett.
– Meg szenzációnak is elég, amint látom
– s fejével a dombocskák felé bökött. A csikós

követte a pillantását. Szeme megállapodott a
kis emelkedő egy pontján.
– Igen, ezek nagyon szeretik fényképezni
a tavat. Alig várják, hogy látszódjon valami
a faluból.

FOTÓ: SZÁSZ AT TILA

 Fülöp Dorottya

hogy minden mozdulatát lefele húzza a sár.
Mintha hálás lett volna ennek a vonzásnak,
ami ennyire megához ragadja, magába szívja. Ismét a szájába vette a cigarettát, de nem
szívott belőle. Megállt, elhajította a csikket.
Csak úgy, bele az iszapba. A csikk nem merült el túlságosan. Ott pihegett a sötétbarna
felületen, csak egy kevés hamu esett le a vé-

– Azért, mert nem tudnak semmit –
dünnyögte a férfi.
– Nincs már, ahogy tudják.. . De maga lefogadom, hogy tudja, mi? – nézett a szemébe
a csikós.
A tavat iszapos réteg vette körül. Mióta
csökkent a vízszint egyre több kopár felület
tűnt fel a víz mentén. Mindketten a partvonalat figyelték. A férfi elhúzta a száját.
– Én tudom. Én itt születtem. Kétszer –
jelentette ki. Azzal belegázolt az iszapba, és a
templom fele vette az irányt. A csikós megvakarta a fejét.
– Ördög vigyen – legyintett egyet, és
visszament a szürkéhez. –Születésből egy is
bőven elég. Fél szemével követte az idegen
férfit, aki bokáig süllyedt az iszapban. Lassan lépdelt, és nem tűnt idegesnek amiatt,

géről. A férfi leengedett karokkal álldogált
az iszapban. Sötétszürke volt a víz, mintha
kavargott volna.
Akkoriban apó minden este kiült a padra,
teletömte a tajtékpipát, és a bözödi utat nézte. Májusi estéken röpködtek a cserebogarak,
mint megannyi kerge, földre szállt csillag. A lakatosmester fiának volt egy bőrlabdája – egész
sötétedésig rúgták. Mocskos arccal, leizzadva
rohangáltak, és már majdnem megvolt a győztes gól, amikor jött a cserebogár, belerepült a
szemébe, félrement a lövés, főbe kapta apót.
Leesett a tajtékpipa, széttört a köveken. Akkor
az egyszer verte meg apó, máskor soha. Aztán
több szó nem is esett róla.
Ide ömlött ki a hamu belőle, biztosan ide,
ahol a cigaretta utolsó füstfoszlánya halt el az
imént. Az iszaptakaró alatt lehet, hogy még
van egy össze nem söpört darabka. A férfi
továbblépett. A templom helyén téglahalom
kuporgott, mint egy összegömbölyödött kisgyerek.
– Belésüllyed térdig, na!
Hátrapillantott. A csikós a marton állt, és
csóválta a fejét.
– Ki sem fogom tudni húzni onnét...
– Nem is kell. Én már nyakig benne vagyok. Sőt, már ki sem látszom innen – kiabálta vissza a férfi.
A csikós megvakarta a fejét. – Ördög vigyen – motyogta –, csak a bokádig ér még...
Vasárnap délelőtt aranyban fürödtek a barackfák rózsapír virágai. Azon a vasárnapon
látta először. A második sorban ült. A szeme
kék volt, a haja egy copfban hátrafonva. Próbálta az énekeskönyvet figyelni, de mindegyre felé esett a pillantása. Amikor kiléptek a
templomból, apó mosolyogva paskolta meg a
vállát.„Szentgyörgyi kislány” – mondta. A szél
lefújta a kalapot a fejéről, de nem kapott utána. Szóltak a harangok. Csak állt, és nézte a
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fényben felvillanó fehér ingecskét, az ide-oda
röppenő hajfonatot.
Csend volt. Arrafele nézett, ahol a torony
tetejének kellett volna állnia: hatalmas magasság tátongott helyette. Nem volt, ami öszszekösse a földet az éggel. Lassan talán már ez
a kőhalom is hazugság marad. Csak színleli,
hogy templom volt. Lehet, nem is volt itt torony. Lehet, nem is omlott össze.
A lakatosmester fiának volt egy Trabantja. A fiú aznap délelőtt a kertben dolgozott,
közben fütyörészett. Ő rákönyökölt a kerítésre. „Hallod-e! Megy-e a tragacs?” A fiú abbahagyta a fütyörészést. „Mért ne menne?”
„Nem megyünk el Szentgyörgyre szombaton?” A fiú földbe nyomta az ásót. „Minek?”
Elengedte a kerítést, idegesen vállat vont.
„Hát csak úgy...”
Az eső már-már alig szemerkélt.
– Hagyja a csodába, le van az omolva.
A férfi alig észrevehetően bólintott. Le
volt az omolva rendesen. Álldogált egy ideig,
aprót köhintett, aztán megfordult, és a part
felé lépdelt. Felnézett a szemben levő domboldalra. Rezzenéstelen maradt az arca. A csikós eltűnődve nézte.
– Milyen bolondság, hogy a temető megmaradt épen. Fenn a dombon temető, lenn a
mélyben falu.
– Lenn a mélyben egy sivárabb temető.
Az első felszólítás, mi szerint el kell hagyni a falut, hetvenötben érkezett. „A gátépítés
árvízvédelmi szempontból indokolt” – Az elvtársak kötelesek eleget tenni a felszólításnak.
Nekiláttak az építkezésnek. Akkortájt apó
minden este a padon ült, és mélyen hallgatott. Egyszer azonban, amikor egymás mellett
üldögéltek, idegesen felugrott. „Engem innen
el nem küldhet senki. Amíg élek, ki nem űznek ebből a faluból.” Aztán leült, és a kezeibe
temette az arcát. „Ne féljen, nem lesz semmi
baj.”Hetvenhatban vitték ki a domboldalon
fekvő temetőbe.
A férfi gyorsan előkapott még egy cigarettát. Beidegződött mozdulat volt. Meggyújtotta, nagyot szívott belőle. A víztükör, mint egy
nagy fedél, végleg becsukta a dobozt, amibe a
falut pakolta az Isten.
– Hideg van az iszapban mászkáláshoz...
Még ha nyár lenne – szólt a csikós.
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– Ennél nagyobb hidegek voltak itt – felelte gyorsan a férfi.
„Ördög vigyen – legyintett a csikós –, látszik rajtad, hogy egyszer tényleg jól megfáztál.”
Akkor már a felesége volt. Hímzett abrosz
volt az asztalon, ujjával a virágok mintáit követte. A haja fel volt tűzve.
Nem lehetett a szemébe nézni, lesütötte,
és hallgatott. Akkor még két kis tehenük volt,
egy szürke ló és egy kiscsikó. Kiment a házból,
megpaskolta a ló nyakát. A Trabant megpakolva közeledett. A lakatosmester fia kihajolt
az ablakon. Nézték egymást egy ideig.„Hát
mész?” „Megyek.” Hátrapillantott a kis házra.
„Mi még maradunk.”
Ezt a cigarettát sem szívta végig, belehajította az iszapba.
– Ezért kár a pénzt költeni – nézte sajnálkozva a csikós.
A férfi lenézett. A csikk az semmi, az csak
a felszínen van. De az iszap alatt ott vannak a
tehenek, a lovak, a csizmák nyomai.
És aznap eladták a két kis tehenet, a lovat és a kiscsikót. Mindenük belefért egy régi
nagy bőröndbe. „Milyen könnyű csomag...
– milyen nehéz csomag.” Rajtuk kívül még
négy család maradt, amíg lehetett. Aztán a
plébános meghúzta a harangokat, és mindenki elment.
A férfi kiballagott a partra. A lábával tapodni kezdett, hogy verje le róla a sarat, de
nem járt túl nagy sikerrel. A bőrbakancs ki
sem látszott belőle. A csikós csak álldogált, és

bámulta. Nagyon érdekelte ennek a férfinak
minden mozdulata. Kitátotta a száját, mondani akart valamit, aztán mégsem mondta.
Hallgattak egy ideig.
Azon a napon, ahogy felértek a dombra,
még egyszer hátranéztek. Kicsi házak, kicsi
templom, kicsi falu. „Innentől más emberek
vagyunk.”
Végül a csikós megemberelte magát, bökött egyet a kalapján, és beszélni kezdett.
– Hogy született maga kétszer? Én az elsőt
csak megértem, de a másodikat...
A férfi vállat vont.
– Aznap én ismét megszülettem.
A csikós ráncolta a szemöldökét, és lesújtó
pillantást mért a férfira.
– És akkor kétszer is hal meg?!
– Aki kétszer születik meg, két halállal
adós.
– Az nem sok egy embernek? – kérdezte
ámulva a csikós.
– Az első már megvolt akkor, amikor másodszor megszülettem.
– Vigyen el az ördög engem, ha értem –
bosszankodott a csikós.
A férfi ismét vállat vont.
– Mondtam, hogy itt nem tudnak semmit.
Senki se tud semmit – mutatott a csikós fele,
aztán a domb irányába, ahol néhány ember
álldogált fényképezőgéppel a kezében.
– Lehet, na... – dünnyögött a csikós – De
mindenki tudni akarja. Majd többen jönnek,
amikor annyira leapad a víz, hogy látszani
fog...
– Mi fog látszani?
Erre a kérdésre nem válaszolt senki.
Az úton egy autó közelgett döcögve, oldalára felspriccelődtek a hirtelen-eső sáros
cseppjei. Megállt a domb melletti pihenőhelyen. Ekkor ballagtam le a dombocskáról. A
fényképezőgépet a táskámba tettem, összébb
húztam a sálamat. Megálltam a csikós közelében.
– Jó képek lettek? – fordult hozzám a férfi.
Kicsit haboztam.
– Az igazat megvallva csak a templomot
akartam lencsevégre kapni... de nem készítettem egy képet sem.
A férfi megértően bólintott.
– Értem jött az autó – mondtam, magam
sem tudom, miért.
– Merre mennek?
– Szentgyörgy fele. – válaszoltam – Ne
vigyük el?
–Nem, köszönöm. – mondta a férfi – Még
maradok.
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Szép beszéd verseny Gyulakután
 Tövissi Éva

Idén 36. alkalommal tartották meg a Felső-Kis-Küküllő mente V–
VIII. osztályos diákjai számára a Szép beszéd versenyt. Ezúttal a
gyulakutiak voltak a házigazdák.
nunk kell anyanyelvünket,
fejlesztenünk kell szóbeli és
írásbeli kifejezőképességünket. Erre kiváló alkalmat nyújtanak a különböző anyanyelvi
vetélkedők, mint amilyen a
mostani is. A szervezők, Magyari Edit-Csilla, Jakab Éva és
Csíki Ildikó magyartanárok
lehetőséget adtak, hogy idén
több tehetséges gyerek nevezzen be a Szép beszéd versenyre.
Az eseményen jelen volt
Varga József, Gyulakuta polgármestere, aki örömét fejezte
A Szép beszéd verseny erdőszentgyörgyi résztvevői
ki, hogy részt vehet ezen a vetélkedőn. Számára piros betűs ünnep ez a nap,
ájus 31-én a szépen feldíszített kulmert a község és a környező települések tanutúrotthonban Magyari Edit-Csilla,
lói újból bizonyíthatnak. Elismerését fejezte ki
a gyulakuti általános iskola igazgatónője köa lelkes tanári csapatnak, és sok sikert kívánt a
szöntötte az ünneplőbe öltözött gyerekeket
versenyzőknek.
és felkészítő tanáraikat. Beköszöntőjében az
A verseny megkezdése előtt a gyulakuti
anyanyelv fontosságáról beszélt, Bessenyei
Szivárvány néptáncegyüttes középső csoportGyörgyöt idézve: „...soha a földnek golyóbija nyárádmenti táncokat mutatott be, megtesán egy nemzet sem tette addig magáévá a
remtve a jó hangulatot.
bölcsességet, mélységet, valameddig a tudoA versenyzők négy kategóriából választmányokat a maga anyanyelvébe bé nem húzhattak: vers- vagy prózamondás, fogalmazás,
ta. Minden nemzet a maga nyelvén lett tudós,
melynek témája: Egy kóbor kiskutya történede idegenen sohasem”.
te (V–VI. osztály), „Azért vagyunk a világon,
„Egyetlen batyunk, botunk, fegyverünk az
hogy valahol otthon legyünk benne” (VII–VIII.
anyanyelv” – írta Kányádi Sándor. Ezért ápol-
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osztály) vagy vers írása gyermeknapról (V-VI.
osztály), illetve az otthonról (VII–VIII. osztály).
Szebbnél szebb szövegeket hallottunk klaszszikus és jelenkori szerzőktől. Azok is, akik a
fogalmazást választották, bebizonyították, hogy
a szép, értelmes, igényes beszédre törekednek.
A díjkiosztás előtt kellemes meglepetésben volt
részünk. A III. osztályos gyulakuti gyerekek bemutatták a falu eredetmondáját, amelyet Varga
Erika tanítónő dramatizált. Székely Boglárka
Nyárádremetéről egy megzenésített József Attila-verset és egy Koncz Zsuzsa-számot mutatott
be gitárkísérettel. A zsűri tagjai: Kiss Tünde magyar szakos tanfelügyelő, Tövissi Éva magyartanár és Kovács Emese teatrológus-hallgató.
Nevükben a tanfelügyelő asszony elégedettségét, örömét fejezte ki, hogy részt vehettek ezen
a versenyen, gratulált a felkészítő tanároknak és
a diákoknak.
A versenyen résztvevő hét település
(Erdőszentgyörgy, Kelementelke, Hármasfalu, Makfalva, Kibéd, Nyárádremete, Gyulakuta) 56 diákját emléklappal jutalmazták, a
legjobbakat pedig díjazták. Versmondásban
Barabás Zsuzsa (Erdőszentgyörgy) és Magyari Boglárka Gyulakuta), prózamondásban
Péterffy Réka (Makfalva) és Molnár FlóraDóra (Gyulakuta), fogalmazásban Császár
Klára (Gyulakuta) és Orbán Kinga (Kibéd),
versírásban Tóth Gergő (Erdőszentgyörgy) és
Szilágyi Bálint (Erdőszentgyörgy) lett az első a
két korcsoportból.
A szervezők hálával tartoznak Varga József
polgármesternek, Trombitás Jánosnak, a Kobak könyvesbolt tulajdonosának az önzetlen
anyagi támogatásért.
(Népújság, 2017. június 12.)

Élményekben gazdag kirándulás

A

bélapátfalvi önkormányzat, valamint az erdőszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal és Tanács támogatásának köszönhetően, az
erdőszentgyörgyi Szent György Technológiai Líceum 12 tanulója 4
tanár kíséretében 10 napot nyaralhatott Magyarországon. Megérkezésükkor testvértelepülésünkön töltöttek egy napot, majd egy hetet a
Balatonon, a bélapátfalvi cementgyár üdülőjében, Balatonszabadin.
Itt együtt nyaraltak a bélapátfalvi tanulókkal. A hét folyamán kirándulásokat is szerveztek számukra a vendéglátók. Meglátogatták a tihanyi apátságot, sétahajóztak a Balatonon, megismerkedtek Siófok
nevezetességeivel. Különös élményt jelentett megcsodálni a várost
és környékét a kilátótoronyból. A közeli repülőtéren tett látogatás
is élményt jelentett, beülhettek a kisrepülőgépekbe, bár a kifutópálya javítása miatt nem szállhattak fel. Érdekes élmény volt Magyarország egyik legnagyobb hídjának a belsejébe tett látogatás. Hazafelé újabb egy napot töltöttek Bélapátfalván. A résztvevők ezúton
is köszönik az élményekben gazdag kirándulást a bélapátfalvi és az
erdőszentgyörgyi önkormányzatnak!

Színjátszó tábor Krispatakon
 Augusztus 7-én kezdődik a kőrispataki színjátszó tábor a Bodor Péter Művelődési Egyesület és a celldömölki Soltis Lajos Színház közös szervezésében.
A táborban több mint 75 színjátszó ismerkedik a színjátszás alapjaival a celldömölki oktatók irányításával. A záró előadásra augusztus 12-én délután kerül sor.
A rendezvény támogatói: a Nemzeti Kulturális Alap, a Communitás Alapítvány
és RMDSZ, a Maros Megyei Tanács, Erdőszentgyörgy Polgármesteri Hivatala és
Városi Tanács, Csíkfalva és Etéd Községi Tanácsa.

Vakációs Bibliahét
 Az erdőszentgyörgyi Református Egyház az idén 10. alkalommal szervezi meg
a Vakációs Bibliahetet az 5-13 éves gyerekek részére. A Bibliahét 2017. augusztus 1-6. között lesz, mindennap 10 órától 13óráig. Minden érdeklődőt szeretettel
hívnak és várnak a szervezők! Szívesen várnak önkéntes segítőket is. Jelentkezni a
parókián, illetve a 0741 032 404 telefonszámon.
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Istentől kapott talentummal
Varga András tanító életútja
 Székely Ferenc

1935. november 25-én születtem Bözödön, ott töltöttem gyermekéveimet. Őseim gazdálkodók voltak, mind onnan származtak. Volt
egy leánytestvérem, Erzsébet, aki 2016-ban hunyt el. Gyerekként
sokat segítettem szüleimnek a mezőgazdasági munkákban. Főleg a
szénakészítést szerettem, most is emlékszem a száradó széna sajátos
illatára, s elbűvölt a virágos mező, meg a madárdalos erdő látványa.
– Bözöd régebb is kalapkészítő hely volt,
milyen emlékei vannak erről?
– Kitörölhetetlen emlék köt a szalmaszedéshez és a kalapkötéshez. Felmenőim is
foglalkoztak vele. E tevékenység leszűkítette
ugyan a játékra maradt időmet, de nagyon
szerettem dolgozni, tanulni és játszani.
– Mit játszottak akkoriban a bözödi gyerekek?
– Rongy- vagy szőrlabdával fociztunk,
csoportos játékkal szórakoztunk, mint az
Adj, király katonát! De bármit is játszottunk, számomra mindig fontos volt a játékszabályok betartása.
– Kik vololtak azok a nevelők, akikre szívesen emlékezik?
– Elsőként Ördög Emília szakképzett
fiatal óvónőre emlékszem, aki türelemmel
és szakértelemmel tanított énekelni, verset
mondani és a ritmikus gyakorlatokat végezni. Minden óvodás műsorban szerepeltem.
1942-ben kezdtem az első osztályt. Emlékszem tanítónőmre, Szászné Zsakó Amáliára, akinek kellemes, lágy hangja és áradó
szeretete arra késztetett/ ösztönzött, hogy
minden órára alaposan készüljek. Így lettem az osztály egyik első tanulója. Ezután
Kovácsné Gágyi Márta tanítónő gazdagította önzetlenül nyiladozó értelmemet. Emléküket kellő tisztelettel őrzöm, amíg élek. A
felső tagozatot is Bözödön végeztem, ide
jártak a bözödújfalusiak is. Itt a tanárok az
oktató-nevelő munkát szakosítva végezték.
Tagja voltam a dalcsoportnak és a fiúk tánccsoportjának. Nagy elismerést értünk el a
verbunkos és a csűrdöngölő bemutatásával.
– Bözödi gyermekéveinek külön színfoltja,
hogy kortársa lehetett, illetve találkozhatott
Bágyi János mesemondóval…
– Bágyi János libapásztor volt, aki egy
faluvégi földbevájt viskóban lakott, Solymos irányában. Pattogatott vesszőből volt
odújának első fele, egy kicsi ajtó és egy kicsi ablak rajta. Egy fuszulykakaróra kötött
ronggyal hessegette a libákat. A pásztorságért gabonával fizettek. Mikor hazafelé
mendegélt, utána szóltak: „János bácsi, van
egy tányér fuszulykaleves, elfogadja-e?”
Rendszerint elfogadta, de sosem ment be
a házba, a küszöbön ette meg. A sapkáját
letette maga mellé, imádkozott evés előtt és
utána is. Mindig levett sapkával evett. Ahol
gyerek volt a háznál, ott evés után mondott
egy-egy mesét. Kb. 2-3 mesére emlékszem,
amit tőle hallottam, s benne van az Eszös
gyermök kötetben, Bözödi György lejegyzésében.
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– A tanítóképzőről milyen emlékei vannak?
– 1950-ben felvételiztem a székelykeresztúri képzőbe, ösztöndíjas bentlakó lettem.
Tanáraim arra törekedtek, hogy az elméleti oktatás és a gyakorlati képzés révén
ne csak pontosságra, fegyelemre és rendre
tanítsanak, hanem legyek alkalmas a hivatástudattal végzendő tanítói munkára is.
Akkor három osztályban 90-en kezdtünk.
Akik nem tudtak eleget tenni a képző elvárásainak, azok tanévzárás után átiratkoztak
más tanintézetbe. A három osztályból másodévre már csak kettő maradt. A tantestület egyhangú javaslatára a tanfelügyelőség
1953. május 1-től kinevezett nevelőnek.
17 és fél évesen új kihívás előtt álltam. Az
osztályomban az elméleti és a gyakorlati
tevékenységen tanuló voltam, órák előtt és
után pedig nevelői munkámat végeztem egy
olyan intézetben, ahol a fiúbentlakók száma
meghaladta a 150-et. Hivatalosan tagja lettem a tantestületnek. Még ma is örvendek,
hogy sohasem kerültem ellentmondásos
helyzetbe. A nyári vakációban is ott voltam,
az irodában dolgoztam vagy a gondnoknak
segítettem a beszerzésben.
– Negyedév végén következett a kinevezés…
– Sikeres államvizsga után, 1954. augusztus 25-én jelentkeztem az erdőszentgyörgyi
Általános Iskola igazgatójánál, Németh Lajosnál. De csak október 30-ig tanítottam az
első osztályt, mert következett a katonaság.
– Mondjon néhány szót a katonaság éveiről.
– Egy öthónapos raktárvezetői és könyvelőségi kiképzésen vettem részt Nagyváradon, majd egy határszéli alegységhez helyeztek ki. Itt naponta biztosítottam étlap
és fejadag alapján a sorkatonák eledelét, a
nyomozókutyák és a lovak ellátását. Hétfőn
működött a mosoda, szombaton a fürdő, s
naponta egyszer a pékség. A zászlóaljtól vételeztem az élelmet, takarmányt és a tűzifát,
amit szekérrel vagy autóval szállítottunk ki
az alegységhez. Nyáron a friss zöldséget a
tsz-től vételeztem. Fáradságos munkámat az
kárpótolta, ha elszámoláskor vagy a helyszíni ellenőrzéskor elismerésben részesültem.
– A katonaság után visszatért a tanügybe.
– Igen, 1957-ben, de már nem Erdőszentgyörgyre, hanem Siklódra. Akkor Maros
Magyar Autonóm Tartomány volt. Kinevezésem a biológia, kémia és a testnevelés tanítására adott jogot, ezen kívül osztályfőnök
is voltam, és társadalmi munkát is végeztem.

Az 1958-as helyhatósági választáson képviselő és vb-tag lettem a siklódi néptanácsban.
Ebben a minőségben nyáron az új iskola
építését és a régi javítását segítettem. De ez
nem tartott sokáig, mert szeptember 8-án
feleségemmel, Tordai Annával – akit azon a
nyáron vettem feleségül –, szolgálati érdekből, át kellett költözzünk Gegesbe…
– Hogyan emlékszik a gegesi évekre?
– Igazgató-tanítóként, az 1961-62-es
tanév elején sikerült jóváhagyatnom, az 5.
osztály beindítását (25 tanulóval), amely a
felső tagozat kiépítésének kezdetét jelentette. Közben elkezdődött az új iskola építése.
Tanárhiány miatt engem, igazgató-tanítóként kineveztek helyettes tanárnak, biológiát, mezőgazdaságtant és éneket tanítottam.
Télen a lányok varrtak, a fiúk a műhelyben
vállfákat és virágtartókat készítettek eladásra. Nyáron az iskolakertben fekete ribizlit
és fokhagymát termesztettünk, a tsz területén kukoricát és cukorrépát gondoztunk.
A tanulók bevonásával képeket és használt
bélyegeket gyűjtöttem a tanult növényekről
és állatokról. Ezeket ma is őrzöm, mert sok
éven keresztül szemléltető eszközként használtam
– Milyen volt a kapcsolata az egyházzal?
– Iskolatársam és jó barátom volt Fülöp
G. Dénes, a gegesi lelkész. Sikerült elintéztem, hogy leendő felesége tanítson. Volt még
egy papleány, Ilike, aki szintén helyettesítő-
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ként tanított. Később Krizbai tiszteletesnek
a felesége, Gegesben majd Havadon volt
óvónő. Nekem ezért volt kellemetlenségem
is. Megjártam Erdőszentgyörgyöt. Így jelentettek fel: A tanító elvtárs a klerikális reakció hatása alatt van… Látták, hogy az új
iskola építéséhez téglát raktunk le, ott volt
a lelkész, akinek nem fordítottam hátat,
hiszen ő is az iskolát meg a falut segítette.
Fülöp tiszteletessel jól megértettük egymást.
Mondtam neki: Ma vedd rövidebbre a vecsernyét, mert iskolaünnepély van, s az emberek tudjanak eljönni a kultúrotthonba. S ő
rövidebbre fogta.
– Említette a gegesi új iskola építését…
– 1962-ben két fizetett kőműves és naponta 10–15 közmunkázó szülő hozzájárulásával megöntötték az alapot, levágták és
hazahordták a téglaégetéshez szükséges fát.
Két csoport felváltva elvégezte a téglaégetést. 1963-ban felrakták a falat, és befedték
a még pirosban lévő épületet.1964-ben elvégezték a belső vakolást, a meszelést, a festést,
és megöntötték a lépcsőket. Az év augusztus
23-án avattuk fel, s szeptember 15-én a tanulók elfoglalták helyüket az új iskolában.
1965-ben a kőművesek és a közmunkát végző szülők elvégezték a külső munkálatokat
is.
– Milyen más társadalmi munkát kellett
végeznie még azokban az években?
– 1974–75-ben a Havad–Geges közötti út kövezésére és szélesítésére került sor,
hogy be lehessen indítani a buszjáratot. A
bizottsági tagokkal kimértem minden közmunkaköteles számára a kiásandó sáncot és
a kőterítés helyét. A kavicsot és a szállítást a
néptanács rendezte. Egy útász is besegített.
1975. augusztus elsején beindult a buszjárat Gegesbe. Hét évig voltam kultúrotthon
igazgató és önkéntes könyvtáros. Kollégáimmal együtt segítettem színre vinni több
színdarabot, és szerepet is vállaltam bennük. Feleségemmel négyféle táncot tanítottunk be az egykori Megéneklünk Románia
rendezvényeire. Kultúrmunkám kapcsán
nemcsak ápoltuk és őriztük az őseinktől kapott kulturális kincset, hanem éltettük azt,
és tovább is adtuk. Ebben a munkában élen
járt László János magyar szakos kollégám.
De beszélhetünk olyan felnőtteknek tartott
tanfolyamokról is, mint szőlészet, méhészet,
palántanevelés, zöldségtermesztés, magonciskola, faoltás és gyümölcstermesztés. A
tanfolyamokat vizsga követte, amelyen jelen
volt a gazdaság mérnöke is.
– Említette, hogy Siklódon képviselő volt..
– Havadon is! Az 1962-es helyhatósági
választástól egészen 1984-ig Havad község
néptanácsában képviselő, vb-tag és falufelelős voltam. Gegest képviseltem. Éveken
keresztül benne voltam a békéltető bizottságban, ahol az embereket gyötrő problémákat kellet megoldani. 1966-68 között
megteremtettük az anyagi feltételeket a falu
villamosításához (pénz, faoszlopok, gödrök
kiásása). 1968. augusztus 23-án már villanyfénynél tartottuk az ünnepi műsort. Mekkora öröm volt a faluban!
– Mikor került újból tanítói beosztásába?
– Ez kérésemre történt, 1974. szeptember 1-én, de mindössze öt évet tartott,
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mert az apadó gyermeklétszám miatt 1979.
szeptember elsejével újból helyettes tanári
megbízatást kaptam, – de most már Havadon.
– Mire emlékszik a havadi évekből?
– Havadon helyettes tanár voltam 1979.
szeptember elsejétől. Biológiát, mezőgazdaságtant és éneket tanítottam. A mezőgazdasági gépeket a tanítványaimmal mindig a
gépállomáson tanulmányoztuk, a téli a gyakorlati órákon nádat fontunk stukatúrnak,
nyáron növényápolást végeztünk a gyerekekkel.
– Havadon milyen társadalmi munkát
kellett végeznie?
– 1981-ben kineveztek községi kultúrotthon igazgatójának, 82-ben pedig a
megyei tanfelügyelőség kinevezett aligazgatónak. Akkor virágkorát élte a Megéneklünk Románia mozgalom, minden falunak
részt kellett vennie a körzeti szakaszon
Dicsőszentmártonban, ezekre a felkészülés
hosszadalmas volt, sok időt vett igénybe. A
havadi irodalmi színpad és a gegesi páros
tánc díjat, illetve dicséretet kapott.
– Hogy került Erdőszentgyörgyre?
– 1984. szeptember elsején kérésemre a
tanfelügyelőség áthelyezett az erdőszentgyörgyi általános iskolához. Új iskola, új kihívások. Igyekeztem óráimat módszeresen
vezetni, alkotó módon ötvözve a klasszikus
és az aktív módszereket. Hatékonynak bizonyult a differenciált és a csoportos oktatás, valamint a megfelelő szemléltetés.
Oktató-nevelő munkám minőségét emelte
a gyengébb tanulók órák utáni megsegítése és a füzetek rendszeres javítása. Gondot
fordítottam a tanulók szövegértésének fejlesztésére, aktív szókészletük gyarapítására,
valamint fogalmazási készségük javítására.
A jól felkészült tanulóim mindig eredményesen szerepeltek a körzeti tantárgyversenyeken.
– Tudom, hogy nagyon fontos területe az
oktatásnak, nevelésnek a családlátogatás, a
szülőkkel való kapcsolattartás. Erről milyen
tapasztalatai vannak?
– Ez nagyon fontos! A gyakori családlátogatás, a rendszeres szülői értekezletek
biztosítják az információcserét, mely segíti
a tanulókat abban, hogy maximálisan használják ki az Istentől kapott talentumukat
saját érvényesülésük érdekébent és a szülők
örömére.
– Erdőszentgyörgyön volt más megbízatása is a tanítói munkán kívül?
– 1986. szeptember elsejével kineveztek
aligazgatónak. Ebben a minőségemben a

A

tanítók és az osztályfőnökök bevonásával –
szükség szerint – meglátogattam a nehezen
beiskolázható tanulókat. Alig volt problémánk ezen a téren. Két mandátum idején
voltam a Rava utcabeliek községi képviselője, ez idő alatt megszerveztem a sáncásást,
az utcakövezést és a járdaépítést.
– A nevelői munka elképzelhetetlen önképzés nélkül…
– Valóban, ez elengedhetetlen! Már másodikos koromban kevésnek bizonyult a
tankönyv szövege, ezért a bözödi nagybátyámnak járó a Levente újságot olvastam,
vagy a könyvformában megjelentetett Székelynaptárt. Ha folyékonyan és kifejezően
olvastam fel egy szöveget, akkor egy marék
aszalt szilvát vagy körtét kaptam a bátyámtól. A tudatos önképzés a tanítóképzőben
vette kezdetét. Könyvtárba jártam, megvásároltam a szépirodalmi és a módszertani
kiadványokat. Részt vettem több író-olvasó
találkozón. Ezenkívül voltak az ún. kötelező
továbbképzések, amelyek igen fontosak egy
pedagógus életében. 1961-ben véglegesítő
vizsgát tettem, ’70-ben Kolozsváron megszereztem a II. fokozatot, majd 1990-ben az
első fokozatot.
– Tanítói munkája során rengeteg tapasztalatra, ismertre tett szert. Sikerült-e mindezekkel kellőképpen segíteni a fiatalabb kollégáknak vagy a tanítójelölteknek?
– A 70–80-as években a tanügytől kapott
megbízatásom az volt, hogy a véglegesítő
vagy II. fokozati vizsgára jelentkező fiatalabb kollégáimnál általános vagy speciális
ellenőrzést végezzek. Ilyenkor igyekeztem
átadni a hasznosítható szakismereteimet.
Örvendek, hogy a beküldött látogatási jegyzőkönyveket mind a tanfelügyelőség, mind
a továbbképző intézetek kifogás nélkül elfogadták. Ilyen feladatokat Gegesben és
Erdőszentgyörgyön is kaptam.
– Igen gazdag pedagógusi pályát futott be.
Érdekelne, hogy miért választotta éppen a tanítói pályát?
– Kívántam másokat tanítani, vagyis ismereteket ajándékozni, azoknak, akik
szomjazták azt. Mindig hittem a gyermekek
nevelhetőségében és a differenciált foglalkozás hatékonyságában. Tanítói munkám
során sok kedves emlék halmozódott fel
bennem, s most ezeket dédelgetve töltöm
nyugdíjas éveimet. Szinte naponta találkozom egykori tanítványaimmal, akik közben
apák, nagyapák lettek, s mindig megérint
egykori tanítványaim tisztelete és szeretete.
Ilyenkor úgy érzem, néptanítóként, nem éltem hiába…

Átadták a város új vízüzemét

város lakosságának vízellátása pár hete
az új vízüzemből történik. A vízüzem
vezetőjének tájékoztatása szerint az első
időszakban a vezetékes víz nem használható
ivóvízként, ugyanis ekkor még a vezetékek
kimosása és fertőtlenítése lesz folyamatban.
Bár az üzemből ellenőrzött, jó minőségű
víz kerül a vezetékekbe, mégis sok panasz
érkezik. Ezt a szakemberek a régi vízvezetékek lerakódásával magyarázzák, és mindent

megtesznek, hogy megszüntessék. Ahonnan
panasz érkezik, igyekeznek orvosolni a felmerülő problémát. Ezért kérik, hogy a lakosság jelentsen minden rendellenességet. Azt
is fontos bejelenteni, ha valaki bekötötte az
ivóvizet. Az egész rendszer elektronikus vezérléssel működik, s bár még folynak a végső beállítási munkálatok, a csalás nem lesz
lehetséges. Az illegális vízhasználók komoly
büntetésre számíthatnak.
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Naplemente Idsek Klubja
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A Naplemente Idősklub
tevékenységéből
 Gálfalvi Ilona
Június 6. „Piros pünkösd öltözik sugárba,
Mosolyogva száll le a világra.
Nyomában kél édes rózsa-illat,
Fényözön hull, a szívek megnyílnak.”
(Reviczky Gyula)
Pünkösd harmadnapján, még mindig ünnepi lélekkel Szidike irányításával, a szeretetről beszélgettünk. Majd tesztet töltöttünk ki
Gary Chapman Az 5 szeretetnyelv c. könyvének alapján.
Június 13. „Mondj igent az életre” – ez volt
a mai nap témája. Beszélgettünk a hit, remény,
szeretet hármasának fontosságáról az életünkben. „Reménységből élők sokkal messzebbre
látnak. Szeretetből élők sokkal mélyebbre látnak. Hitből élők, mindent más színben látnak.”
(Lothar Zenetti) – ezzel az idézettel lehetne
röviden összegezni a beszélgetésünk lényegét.
Majd az élet értelméről beszélgettünk. Csoportvezetőnk kiemelte, hogy ne ragadjunk meg a
múlt hibáinak, kudarcainak, az elmúlás gondolatának állandó emlegetésénél, hanem idézzük
fel életünk értékeit, szép, vagy bátor pillanatait,
mert ezek alkotják igazán az élet értékét. Majd
összegzésként Viktor Emil Frankl alábbi soraival ismerkedhettünk meg: „Mindig csak a múlandóság üres tarlóit nézegetjük – és nem vesszük
észre azokat a tele csűröket, amelyekbe életünk
termését elraktároztuk – a megtett cselekedeteket, a megalkotott műveket, a megélt szerelmeket és a bátran, méltósággal kiállt szenvedéseket.
Ez adja meg egy ember értékét, a jelen minden
hasznosságán túli értékét: ez az érték a múltból
vezethető le, ezért eltörölhetetlen.”
Június 20. Nagyon kellemesen, jó hangulatban telt a mai klubtevékenységünk Szidike
vezetésével. Sokat nevettünk, játszottunk, énekeltünk. Mindannyian egyetértettünk abban,
amit az alábbi idézet írója megfogalmazott:
„Nincs meghittebb hely, mint egy szeretetremél-

tó ember otthona, s nincs jobb társaság, mint
a szeretetreméltó embernek bizalmas köre. A
megbocsájtás, az elnézés, az udvariasság és a
szeretet illatos levegője ez, melybe tudattalanul
is vágyik az, aki jó emberek között érzi jól magát.” (Milkó Izidor) Valóban, a mi kis csoportunk ezt a tanácsot igyekszik magáévá tenni.
Június 27. Megnéztük A cipőm című kisfilmet, amelynek mondanivalóját az alábbi
idézet találóan összegzi: „Mielőtt elítélsz, vedd
fel a cipőmet, és járd végig az utamat. Járd végig
a múltamat, érezd a könnyeimet, éld át a fájdalmaimat, az örömömet. Tedd meg a lépéseket, amelyeket én megtettem, és botladozz meg
minden kövön, amelyben én megbotlottam. S
mindegyik botlás után állj fel, és menj tovább
úgy, ahogy én tettem. Csakis ezek után ítélhetsz
rólam, és felettem. Akkor mondhatod, hogy
ismersz.” Ezt követően a találkozó alkalmával
készített filmet néztük meg, újból átéltük az
akkori élményeket, és nagyon jó hangulatban
játszottunk, énekeltünk. Aztán megünnepeltük a Ravasz Júlia és Gagyi Jolán klubtársunk
születésnapját. Isten éltesse mindkettőjüket!

„Hallgasd meg, mit suttog az élet,
élni hív újra meg újra téged.
Ne nézz vissza a sáros útra,
legyen előtted minden tiszta.
-----------------------Ne keresd már, hogy hol tévedtél,
ne sírj azon, mit meg nem tettél.
Gyere velem, én hívlak élni
vérző szívvel is remélni...
(Dsida Jenő: Én hívlak élni – részlet)
Aztán Istvántól kaptunk néhány jó ötletet a
vakációra. Majd beszéltünk az évzáróról, és az
ez évre tervezett kirándulásunkról, amelyet a
bözödi idősklub tagjaival közösen szervezünk
meg, augusztus 17-én, Colabitára.
Július 11. Erre a napra időzítettük az évzárónkat. Nagyon jó hangulatban zártuk tevékenységünket. A bözödi klubtagokkal közösen kirándultunk a Lóci fogadóhoz. Volt
éneklés, versmondás, felszabadult mókázás,
játék és tánc. Mindenki nagyon jól érezte
magát. Valamennyien igaznak éreztük Müller Péter szavait: „Igazi közösség csak ott jön
létre, ahol az emberek rejtélyes módon szeretik
egymást. Vagyis barátok. Minden érdeken, valláson, politikán, társadalmi helyzeten és világnézeten túl.” Ezúton is köszönjük szépen Barabás Leventének találkozónk szép helyszínét,
az Ibolya pékségnek a finom kenyeret, Sófalvi
Zoltánnak a szódavizet és a LION INTERNATIONAL TRADING SRL-nek a tűzifát. Kellemes vakációt, szép nyári napokat minden
klubtársunknak!

Július 4. Csoportvezetőnktől, Cozma Istvántól kaptunk lelki erősítést és Dsida Jenő
versét bátorító példának. A súlyos szívbeteg
költő életszeretete mindannyiunk számára
tanulsággal szolgált. Nem a múlt tévedésein,
elszalasztott lehetőségin kell rágódnunk, hanem élni és szeretni az életet, betegen is, vérző
szívvel is remélni, míg csak lehet:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A NYILAS MISI TEHETSÉGTÁMOGATÓ EGYESÜLET ÖSZTÖNDÍJÁRA
2017/2018-as támogatási év
Pályázhatnak olyan szülők/gyámok, akiknek igazolhatóan kiváló
képességű gyermeke a 2016/2017-es iskolai évben magyar nyelven
tanult 6–10. osztályban, és teljesíti az alábbi feltételeket:
1. A család egy főre jutó reális jövedelme nem haladja meg a havi
nettó 550 RON-t.
2. A szülő vállalja, hogy támogatás esetén legalább érettségiig tőle
telhetően biztosítja gyermeke továbbtanulását magyar nyelven.
3. Gyermekük legalább 8,50-es általánost ért el 6–10. osztályban.
A pályázat leírása: A tehetséges gyermekek támogatásának fontosságát egyre többen megértik, így felhívásunkra a világ minden
részéről és Erdélyből is sokan csatlakoztak támogatóink köréhez.
Amennyiben a támogatók részéről a felajánlott adomány folyamatossága lehetővé teszi, egy tanuló ösztöndíja havonként maximum 13 500 forintnak megfelelő támogatást jelent. Az ösztöndíjat
magánszemélyek biztosítják, akik személyesen is figyelemmel követhetik a támogatott tanulók tanulmányi előmenetelét, illetve a
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családok szociális helyzetét. A cél az, hogy a legtehetségesebbek
hátrányos helyzetük ellenére is eljuthassanak középiskolába, majd
egyetemre. Ezért az elnyerhető támogatás a 7., 8., 9., 10. vagy 11.
osztályban kezdődik, és amennyiben a támogatás feltételei adottak, érettségiig tart. (…) Ha a tanuló a szerződésben foglalt feltételeknek eleget tesz, a támogatási szerződés újrapályázás nélkül a
következő évre is meghosszabbítható.
A pályázat kizárólag a 2017/2018-as támogatási évre szóló pályázati adatlapon nyújtható be, amelyhez mellékelni kell az
adatlap végén felsorolt dokumentumokat! A pályázati csomag
letölthető a www.nyilasmisi.ro honlapról, igényelhető e-mailen a nyilas_misi@yahoo.com címen, illetve személyesen az
Egyesület székhelyén. A pályázat benyújtható postai úton,
vagy az Egyesület székhelyén, vagyis: Asociaţia de Protejare
a celor Talentaţi „Nyilas Misi” 400604 Cluj-Napoca, B-dul 21
Decembrie 1989, nr. 116, jud. Cluj. A hiányos pályázatokat az
ösztöndíj-bizottság nem veszi figyelembe!
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Élményekkel,
örömökkel teli családi nap
 Orbán Szidónia

Családi napnak adott helyett
a Bözödújfalvi-tó partján
lévő Lóci fogadó! A Caritas
Maros megyei Családsegítő
Szolgálata július 5-én első
alkalommal szervezte meg
az erdőszentgyörgyi nappali
foglalkoztató
központhoz
tartozó gyerekek és családjuk
számára a családi napot,
alkalmat adva arra, hogy a
szülők, gyerekek minőségi
időt tölthessenek egymással,
másfajta környezetben, és
hogy a családok is közelebb
kerüljenek egymáshoz, jobban
megismerjék egymást.

A

Caritas szervezte családi napon
mintegy hatvanan vettek rész. A
nappali foglalkoztató központban résztvevő erdőszentgyörgyi és bözödi gyerekek
szüleikkel, testvéreikkel és nagymamáikkal jöttek el, hogy néhány felejthetetlen
órát töltsenek együtt. A változatos, színes
és tartalmas programok megszervezésébe,
levezetésébe tíz caritasos munkatárs kapcsolódott be. A családi nap közös reggelivel
indult, majd tánccal, játékokkal folytatódott,
miközben önkénteseink – Szekeres Margit
és Muica Jolán – irányításával a gyerekek
szülei, nagyszülei hozzáláttak a közös ebéd,
bográcsgulyás elkészítéséhez. Közben családi és csoportos vetélkedőkbe, illetve kézműves tevékenységekbe is bekapcsolódtak a
résztvevők. Igazán örömteli érzés volt látni
az önfeledt gyerekarcokat, azt, ahogyan lelkesen bekapcsolódtak az ügyességi próbákba, és kitartó, alapos munkával vettek részt
a kézműves gyakorlatokon. Programunk
sikerességét igazolta az is, hogy a családok
közösen kapcsolódtak be a vetélkedőkbe, együtt játszottak a gyerekeikkel, együtt
kézműveskedtek, és ha szükség volt, egy-egy
nehezebb próbatétel során biztatták őket.
Majd szabad játék után jóízűen fogyasztották el a jól megérdemelt ebédet. Délután

meghívott vendégeink tematikus programokat tartottak. Köszönjük nekik a színes
és színvonalas bemutatókat. A taekwondo
harcművészet alapjait és az önvédelem lépéseit Barabás József edző és 14 tanítványa
mutatta be a családoknak, majd a gyerekek
is kipróbálhattak egy-egy fogást, részt vehettek egy rövid taekwondo edzésen. Ezzel
párhuzamosan Szígyártó Adrienn pszichológus kolleganőnk a higiénia és az egészség
fontosságáról beszélgetett a szülőkkel. Nagy
érdeklődés övezte a Kerecsensólyom Hagyományőrző Egyesület íjász bemutatóját.
A gyerekek és a szülők is kipróbálhatták az
íjászatot, ugyanakkor sok érdekes dolgot tanulhattak magáról az íjról, a nyílvesszőről
és az ősi magyar viseletről. Ezzel párhuzamosan a kézműves asztaloknál a gyerekek
arcfestésen is részt vehettek, valamint a fafaragás technikáival is megismerkedhettek.
Szabó György, erdőszentgyörgyi fafaragó
mutatta be a fafaragás művészetét, valamint
az ahhoz szükséges eszközöket. A gyerekek
nagy érdeklődéssel és elszántsággal vettek

Tánctábori benyomások
 Zsemberovszky Márta

J

részt a foglalkozáson, sokan büszkén vitték
magukkal a kifaragott termékeiket. A fafaragó művész elmondta, hogy felfedezett egykét ügyes kezű tehetséges gyereket, akiknek
jó érzékük volt a faragáshoz. A programot
16 órakor zártuk egy közös csoportképpel,
majd a családok feltöltődve, sok élménnyel
gazdagodva térhettek haza otthonaikba. Reméljük, hogy sokáig tudnak töltekezni az
élményekből, és nem feledkeznek meg arról
sem, hogy néha jó megpihenni, kiszakadni
a hétköznapok mókuskerekéből, tartalmas
időt tölteni a családdal, együtt játszani, nevetni a gyerekeikkel.
Ezúton is köszönjük Barabás Levente házigazdának a lehetőséget, hogy szép
környezetben, a Bözödújfalusi -tó partján
fekvő Lóci fogadó udvarán szervezhettük
meg a családi nap tartalmas programjait.
Köszönjük Erdőszentgyörgy Önkormányzatának és az Association Plans-les-Ouates–
Sangeorgiu, svájci-román egyesültnek, hogy
támogatásukkal megvalósulhatott ez a rendezvény.

úlius közepén egyszer csak olyan mozgalmas lett a mi kis falunk, mint egy hangyaboly. Energia, lelkesedés, zeneszó és
gyerekzsivaj töltötte meg a levegőt. Az erdőszentgyörgyi 100 Fonat
Egyesület tánctábora zajlott június 9-15. között Bözödön. A mintegy
120 résztvevő gyerek és az oktatók nagyon komoly munkát végeztek
a tikkasztó melegben. A napi, legalább 5-6 órás tánc-edzés után, a vacsorától új erőre kapva, a kultúrház előtti téren még néhány órát ropták a táncot a táncházban. Késő estig két zenekar játszott fölváltva,
amit a falusiak is nagyon élveztek.
Tisztelet a rendezőknek, szponzoroknak, oktatóknak, felügyelőknek, de leginkább a résztvevő gyerekeknek és fiataloknak, akik
a tánc és népi kultúra mellett kemény munkával fegyelmet és kitartást tanultak egy hétig.
(A tábor támogatói: NKÁ, Bethlen Gábor Alap, Maros Megyei
Tanács, Communitas Alapítvány-RMDSZ, Erdőszentgyörgy Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa.)
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A megbocsátásról
 Fazakas Levente
„Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte
tőle: –Uram, hányszor vétkezhet ellenem az
én atyámfia úgy, hogy én megbocsássak neki?
Még hétszer is?” Jézus így válaszolt: –Nem azt
mondom neked, hogy hétszer, hanem még hetvenszer hétszer is!”
(Mt18,21-22)

A

gonosz szolga példázatának felvezetője a megbocsátás kérdéskörét boncolgatja. A keresztény ember egyik fontos erénye
éppen a megbocsátás készsége. A megbocsátás keresztényi cselekedet. Krisztus válasza is
erre figyelmeztet. Nem egyszer, nem is hétszer, de hétszer hetvenhétszer is meg kell bocsátanunk.
Gyermekként hallgatva a példázatot, társaimmal együtt háborogtam. Igen, megbocsátok
az ellenem vétkezőnek, de meddig? És csak
én bocsássak meg, miközben újból és újból el
kell szenvednem a sérelmeket. De vajon miért
is ne lehetne a sérelmeket keresztényi lélekkel
megbocsátani, hiszen a sérelmek elengedése

felszabadítja az embert. Az évek során aztán
néhány dolgot megtapasztaltam. Rájöttem,
hogy a harmonikus, boldog kapcsolatok megbontója a harag, a haragtartás, a sértettség és
az abból fakadó keserűség. Legtöbbször ezek
az apró kis sérelmek elválasztanak minket
egymástól, de a keresztényi magatartással is
szembekerülünk, és így eltávolodunk az Istentől is. Elszigetelődünk, szembe kerülünk
egymással. És sokszor minden sértődöttség
aprósággal kezdődik. Bántó, meggondolatlan
beszéddel illetjük embertársunkat, amit ha
nem tisztázunk nyomban, akkor nő a keserűség a megbántottban, mint a hólabda, és egy
adott ponton mindez ádáz gyűlöletté fajulhat.
Holott már az elején tisztázhattuk volna, és
megbocsájtva egymásnak békében élhettünk
volna. Okozhat sértődöttséget egy túlságosan
érzékeny lelkiállapot, vagy az, ha félreismerjük
egymást, nem vetünk számot azzal, hogy akaratlanul is fájdalmat okoztunk embertársunknak valamivel, ami a mi szempontunkból nézve teljesen ártatlan dolognak tűnik. De az is
megtörténhet, hogy ami másoknak örömet jelent, nekünk fájdalmas, vagy sértő megbánást

Bözödi képeslapok

 Ráduly János

„

Móricz Zsigmond 1941-ben először járt a Székelyföldön, először és utoljára (…). Egy kerek hónapig jártuk együtt Erdélyt. Felejthetetlen élmény
és tanulság volt számomra közelről látni Móricz Zsigmondot, a művészt és az
embert. Főleg emberi oldala tett mély benyomást … a végtelenül és már-már
szinte hihetetlen módon egyszerű emberi viselkedése ragadott meg, és növelte
bennem végtelen naggyá az egyéniségét”– így örökítette meg Bözödi György
Móricz Zsigmond a székelyek között szép visszaemlékező írásában a nagy
íróhoz kapcsolódó emlékeit. (In. Móricz Zsigmond közöttünk. Kriterion
Könyvkiadó. Bukarest, 1979).
Erdélyi útjából egy hetet Móricz Zsigmond a Maros megyei Bözödön
töltött. Alapjában itt ismerkedett meg a legközvetlenebbül a székelység mindennapi életével. Bözöd alsó faluvégétől Újfalu felé toronyiránt gyalog tették
meg az utat a százados ösvényen. Egyik írásában Móricz „a világ legszebb gyalogútjának” nevezte ezt az ösvényt. Már ez is jelzi, hogy milyen bensőséges
szálakkal kötődött az író ehhez a vidékhez, a vidék népéhez.
Nem véletlen tehát, hogy éppen Bözödön került sor az állandó Móricz
Zsigmond kiállítás megnyitására.
A művelődési otthon kistermének falain fénykép-összeállítások sorakoznak. A Móricz Zsigmond Bözödön 1941-ben című fotómontázs az író bözödi
látogatásának fontosabb eseményeit örökíti meg. Móricz Zsigmondról vallanak címmel azoknak a helyi lakosoknak a fényképét közlik, akik találkoztak a
nagy íróval, s vallomásaikban hitelesen örökítették meg Móricz alakját. Megtekinthetők azok az írásos emlékek is, amelyek a látogatásról szólnak. Móricz
Romániában címmel pedig – ha nem is a teljesség igényével – a móriczi művek román nyelvű tolmácsolásaiból adnak ízelítőt. A kiállítás fénypontja az öt
dedikált Móricz-kötet: Életem regénye, Rózsa Sándor a lovát ugratja, Magyarok, A fáklya, Árvalányok. Ezeket a könyveket Bözödi György író ajándékozta
az emlékszobának. Feltűnően érdekes A fáklya című könyvben lévő Móriczbejegyzés, ugyanis ő-ző nyelvjárásban fogalmazta meg a szöveget. Köztudott,
hogy a bözödi lakosok többé-kevésbé ma is ő-znek. Sajátos beszédmodorukat éppen Bözödi György örökítette meg az 1958-ban megjelent Az eszös
gyermök bözödi népmeséket tartalmazó kötetében. Íme a Móricz–dedikáció:
„Bözödön/ örömöm/ örökös/ Györgyöm! Móricz Zsigmond. 1941.”
Az emlékszoba anyaga mindennél beszédesebben tanúsítja, hogy valóban, Móricz találkozása Bözöddel irodalomtörténeti jelentőségű momentum is volt. Erről nemcsak megjelent írásai, de hátrahagyott levelezése is
tanúskodik. Az emlékszoba révén tehát Móricz egy kicsit újólag visszaköltözött Bözödre. (Falvak Dolgozó Népe, 1983. június 25.)
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szül mások megalázása, megszégyenítése vagy
a másokat rossz színben feltüntető beszéd,
de még a közömbösség is okozhat fájdalmat
a másiknak. De feszültséget jelenthet a magányosság, a kirekesztettség érzése. Vagy ha
becsapottnak, elhagyatottnak, kiszolgáltatottnak érzi magát valaki. De sokszor rossz vért
szül, ha adóságba keveredünk, és nem tudjuk
törleszteni azt. Az is előfordul, hogy nekünk
tartozik valaki, és az adósságot kíméletlenül
behajtjuk, vagy bűntetjük őt azzal, hogy nem
szólunk hozzá, nem tesszük meg azt, amiről
tudjuk, hogy örülne neki..
A bibliai példázatban a király elengedi
adós szolgája minden tartózását! Elengedni a
tartózást, azokat az apróságokat, amelyek elválasztanak minket embertársunktól és Istentől!
Kiengedni magunkból az apró kis vétségekért
érzett sértődöttséget, megérteni mások apró
kis hibáit, rájönni, hogy mi sem vagyunk hibátlanok. Megbocsátani! Nem könnyű, de ha
megtettük, csodálatos érzéseket kelt bennünk
és embertársainkban a megbocsátás, hiszen
keresztényi magatartásról tettünk bizonyosságot. Közelebb kerültünk Istenhez!

Józsa Margit
nagyszüleire emlékezik

S

ajnos, apai nagyszüleimet már nem ismerhettem, de édesanyám szüleivel sok időt töltöttem együtt. Mi, gyermekek
minden nyáron náluk nyaraltunk Kecsetkisfaluban. Különösen
rám volt mindig gondjuk, mert vékonyka, beteges kislány voltam,
és étvágyam se nagyon volt. Állandóan föl akartak táplálni, erősíteni. Nagyapónak egy nagyon nagy gyümölcsöse volt mindenféle
gyümölcsfával. Azt már mindenki tudta, hogy sok vitamint kell
enni, hogy egészségesek legyünk. Az egyik évben ott se volt jó gyümölcstermés, gondolom, a tavaszi fagyok tették tönkre. Csak mutatóban volt itt-ott néhány gyümölcs a fákon. Egyszer, már aratás
után, nagyapó ganét hordott ki a tarlóra, de délben, a melegben
hagyta az ökröket pihenni. Kifogta őket, hadd parézzanak, maga
pedig a kocsirúdra ült, egy körtefa árnyékába, és szivarra gyújtott.
Ekkor egy szép, érett körte az orrát elkerülve az ölébe hullott. Látta
ezt nannyóm, rögtön rákiáltott, hogy nehogy beleharapjon. Odaszaladt, kikapta a körtét nagyapa kezéből, és boldogan átnyújtotta
nekem. Mert ugye, amilyen kevés termett, azt mind én kellett megegyem erősödés céljából. Aztán persze az almát is akkor kívántam,
amikor nem volt. Ott állt a hatalmas, gyönyörű almafa, én meg
kihirdettem, hogy addig nem nyugszom, amíg legalább egy almát
nem látok meg rajta. Addig-addig kerülgettem a fa alját, szememmel a lombokat kutatva, amíg végre megláttam egy mosolygós almát. Fölmásztam, letéptem, megettem.
Itt a vége, fuss el véle. Úgy megerősödtem, hogy már a nyolcvanat is betöltöttem.

Bözöd, ahol élünk
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Zsemberovszky Márta emlékezése

n egy szép, nagy, de barátságos hangulatú városban nőttem fel. Édesanyám
szülei velünk laktak, és tulajdonképpen ők
voltak a gyerekfelelősök, mert a szüleim dolgozni jártak.
Nagypapánk nagyon szerette a téli sportokat, még a mi időnkben is el-eljárt korcsolyázni. Olyan korcsolyája volt, amit srófokkal
kellett a cipőre erősíteni. Volt néhány pár
rozsdásodó gyerekkorcsolya is, mert annak
idején édesanyámat és az öccsét vitte magával
korcsolyázni, de engem meg a húgomat soha
nem tanított meg. Egyszer ugyan a pálya széléről megnézhettük, ahogy szép komótosan,
hátratett kézzel nyolcasokat rajzol a jégre, de
ennél többre sose jutottunk a korcsolyázással.
Viszont minden télen néhányszor elvitt
minket szánkózni. Az egyik jó szánkópálya
nem messze volt tőlünk, mindig oda mentünk. Persze szép, méretes szánkónk volt,
amelyen hárman kényelmesen elfértünk.
Elől a húgom – a legkisebb – aztán én középen, és hátul nagypapi, aki, ugye, a lábával

irányította a szánkót. Mindig a legsimább
helyre kormányzott minket, nem szerette a
rizikót. Mi persze könyörögtünk neki, hogy
menjünk a bukkanóra, huppanóra, mert az
sokkal érdekesebb. Egyszer nagy nehezen
ráállt. A bukkanó izgalmasan megdobta a
szánkónkat, nagypapám a szánkó végéről a
hóba esett, és mi nélküle csúsztunk tovább.
Amikor föltápászkodott, és lejött a lejtőn,
nagyon csúnyákat mondott, mi pedig enyhe
bűntudattal mosolyogtunk. Mikor azonban
mögé kerültünk, már csak röhögni tudtunk
hasunkat fogva. Ugyanis a huppanó miatt
fölröppenő és visszazuttyanó nagypapám
súlyától a szánkó végén kiálló lécek letörtek,
és egy hatalmas „L” alakú hasadást idéztek
elő a nagyapó fekete nadrágján. Szerencsére
alatta hosszú, fehér alsónadrágot viselt, ami
mutatósan kiemelte a baleset látványát. A
nagymamám persze megvarrta a nadrágot,
de nekem még most is – ahogy írom e történetet – egyfolytában nevetnem kell. Azóta is
szeretek szánkózni.

Nagypapa és unokái,
Márta és Zsuzsa

A bözödi gyermektábor
Június 26. és július 1. között szervezte meg a bözödi unitárius egyház a bözödi
gyermektábort. A táborozó gyerekeket változatos programok várták. Istentiszteleten
vettek részt, kézműves tevékenységet foly-

E

tattak, néptáncot és népdalt tanultak, de más
foglalkozások is gondoskodtak arról, hogy
hasznosan töltsék a vakáció egy hetét. A gyerekek étkeztetéséről szorgos kezű asszonyok
gondoskodtak.

Falunap
Bözödön

z év augusztus hó 26-án, szombaton rendezik meg a bözödi falunapot. Szokás szerint a huszárok lovas felvonulása és rezesbanda fogja ébreszteni a
lakosságot. Utána labdarúgó mérkőzések
lesznek. Közben négy csapat főzi a bográcsgulyást, amivel minden jelenlévőt
megvendégelnek.
Délután hat órától szórakoztató műsorok lesznek, majd tíz órakor tűzijáték. Az
ünnepség diszkóval zárul.
A rendezvények színhelye a bözödi futballpálya lesz.

Átadták a Bözödújfalusi-tó körüli felújított utat

A

Maros Megyei Tanács 2017. június
26-án vette át az Erdőszentgyörgyöt
Bözöddel és a Hargita megyei határral öszszekötő felújított útszakaszt. Az eseményen
jelen volt Péter Ferenc, a Maros Megyei
Tanács elnöke, Borboly Csaba, a Hargita
Megyei Tanács elnöke, Csibi Attila Zoltán,
Erdőszentgyörgy polgármestere, illetve a
megyei önkormányzat alelnökei és megyei
tanácsosai – számolt be Maros Megye Tanácsának sajtóirodája.
A bözödi út munkálatait tavaly júliusban
kezdte el a kivitelező cég, a székelyudvarhelyi
Multipland Kft. Az aszfaltozás mellett megerősítették az útszakaszon levő hidakat, illetve új jelzőtáblákat, védőkorlátokat szereltek
fel. Az elvégzett munkálatokért hároméves
garanciát vállalt a cég. A beruházás összköltsége 9,8 millió lej, amelyet a Maros Megyei
Tanács saját költségvetéséből fedezett.
„A megyei úthálózat javítása a mandátumom egyik prioritása, ezért is örvendek annak, hogy sikerült befejeznünk ennek az út-

nak a javítását, amely Hargita megyével köti
össze megyénket. Hosszú idő óta tervben
volt ennek az útszakasznak az aszfaltozása,
és elismerést érdemel a kivitelező, hogy ilyen
rövid idő alatt sikerült átadni a felújított utat.
A 136-os és a 136A jelzésű megyei utak leaszfaltozott szakasza kiemelten fontos Maros
megye számára, mivel a térség egyik kedvelt
üdülőhelyét teszi mindenki számára könnyen
megközelíthetővé, de a környékbeli lakosok
életét is megkönnyíti, hiszen rövidebb idő
alatt eljuthatnak a szomszédos településekre.
Bízom benne, hogy a Hargita megyei kollégák is hamarosan leaszfaltozzák azt a rövid
szakaszt, amely még nem volt helyreállítva”
–nyilatkozta Péter Ferenc. Borboly Csaba,
Hargita Megyei Tanács elnöke megerősítette:
rövid időn belül helyreállítják a megyehatár
és Kőrispatak közötti útszakaszt. Reméli,
hogy ősszel már el is kezdhetik a hátralevő 5
km-nyi útszakasz aszfaltozását. Céljuk, hogy
a két megyét összekötő mindegyik megyei
utat felújítsák. Erdőszentgyörgy polgármes-

tere, Csibi Attila Zoltán kiemelte: „Polgármesterként számomra nagyon fontos volt,
hogy Bözöd települést, amely mostanáig elég
elszigetelt volt, összekapcsoljuk a külvilággal. A bözödiek ezentúl könnyebben tudnak
közlekedni Erdőszentgyörgy és Marosvásárhely irányába. Emellett a Bözödújfalusitónak komoly turisztikai potenciálja van, és
a közeli Hargita megyei települések látnivalói is erősítik az út jelentőségét a turizmus
szempontjából. A tó körül mostanáig csak
nomád turizmus volt, de bízom benne, hogy
4-8 éven belül már minőségi turizmusról is
beszélhetünk a térségben.” A Maros Megyei
Tanács dolgozik a 136-os jelzésű út további szakaszának a helyreállításán is, jelenleg
a műszaki tervek előkészítése zajlik, amely
alapján Bözöd falu bejáratáig aszfaltozni fogják az utat, a településtől a megyehatárig terjedő szakaszon pedig kövezni fognak.
 (Maros Megyei Tanács közleménye,
2017. június 27.)
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V. Marosszéki Lófuttatás
Június 24–25-én ötödik alkalommal rendezték meg az V. Marosszéki
Lófuttatást, amelynek Erdőszentgyörgy harmadik alkalommal lett
házigazdája, miután 2015-ben átvette ezt a szerepet Székelyvéckétől.
Az eseményt a kisváros önkormányzata és a Marosszéki Lófuttatás
Egyesület szervezte, Jankovics Ferenc hathatós szakmai segítségével.
A Marossszéki Lófuttatás mára már meghatározó szerepet tölt be az
erdélyi lovas események sorában.

A

rendezvény 23-án, pénteken este
kezdődött a helyi kultúrotthonban,
ahol telt ház előtt lépett fel a Szentegyházi
Gyermekfilharmónia. A nagysikerű előadás
egy hosszabb turné része volt: koncert után a
gyerekek Budapestre, majd onnan Kanadába
utaztak.
Szombaton a Pad néven ismert domboldalon huszárfelvonulással indult a rendezvény.
Csibi Attila Zoltán polgármester megnyitóbeszédében úgy értékelte: az évről évre erősödő
rendezvény nemcsak a településről, hanem
Marosszékről, Székelyföldről, Erdélyről is szól.
Az anyaországból és Európa más részeiről is érkeztek vendégek. „Kötelességünk ápolni azokat
a hagyományokat, amelyek múltunkat jellemzik és jövőnket fogják generálni” – fogalmazott
az elöljáró. Kiemelte a Maros Megyei Tanács
jelentős anyagi hozzájárulását, amely nélkül

nem lehetne egy ilyen szintű a eseményt megrendezni. A megyei tanács elnöke, Péter Ferenc
hozzátette, mindig partnerei lesznek azoknak a
kezdeményezéseknek, amelyek hagyományaink őrzését célozzák, így a lovas sportoknak
is. A Hargita Megyei Tanács elnöke, Borboly
Csaba kifejtette, bebizonyosodott, hogy a magyar ember csakis a magyarra számíthat, és
persze a lovára is, amely évezredek óta hűséges
társa. Kérte, hogy az önkormányzatok próbálják felkarolni a lovas rendezvényeket. Dr.
Kelemen Atilla felszólalásában hangsúlyozta,
hogy a lovasságot meg kell tanulni, de ez csak
kellő alázattal lehetséges. Majd a háromszéki
Székely Virtus hagyományőrző huszáregyesület megnyitóját követően az erdőszentgyörgyi,
szovátai, kibédi, sóváradi, gyulakutai illetve
balavásári gyerekek, illetve a vajdaszentiványi
néptánccsoport előadásait láthatta a közönség.
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Közben lezajlott a Marosszéki Lófuttatás három előfutama. Késő délután a középfutamba
bejutott versenyzők álltak a rajthoz. Közülük
négyen jutottak tovább a vasárnapi fődíjért
folyó küzdelembe. A szovátai Farkasnyom
barantacsapat bemutatóját követően lezajlott az
elődöntő, majd a hajdúszoboszlói Lovasbetyár
Hagyományőrző Egyesület tartott érdekes, színes hortobágyi csikósbemutatót. A szombat estét az Atilla Fiai Társulat koncertje zárta.
Vasárnap a Marosszéki Íjászok bemutatóját
követően ismét a hortobágyi csikósok, majd az
Erdélyi Lovas Kaszkadőrök produkciója nyűgözte le a közönséget. Győrffy-Villám András
solymász madaraival aratott sikert. A bemutatók között népdalok csendültek fel a szovátai
Mezőhavas előadásában, délután pedig Pászka
Lehel lovasíjász-bemutatója szórakoztatta a nézőket. Ugyancsak délután került sor a döntő futamokra. Elsőként a Marosszéki Lófuttatás legjobbjai álltak rajthoz, ezt követte a huszárfutam,
végül pedig az angol telivérek versenye. A szervezők kimagasló eredményként értékelték azt,
hogy ezek a híres angol telivérek közel hatvan
év után Erdélyben ismét futhattak. A 10 ezer lejes fődíjat az illyefalvi Domokos Magor vihette
haza, a második helyezett a nyújtodi Tóth Szabolcs egy nyerget, a sepsiszentgyörgyi Bagoly
Szabolcs harmadik díjként egy kantárt vehetett
át. Az idei Marosszéki Lófuttatás győztese a
gyergyószárhegyi Fazakas Géza lett (5.000 lej),
a dobogó második fokára a csíkdelnei Andrei
Augustin állhatott (3.500 lej), a harmadik helyezett a csíkszépvízi Orbán István lett (2.500
lej). A huszárfutam első díjazottja a zetelaki
Jakab Gábor (1.500 lej), második a csíkdelnei
Kovács Attila (800 lej), harmadik a mezőpaniti
Borbély Tamás (500 lej) lett. A szervezők minden benevező lovast Győrffy-Villám András
egy-egy lovas könyvével ajándékoztak meg.
 Gilgor László Róbert
(Forrás: Népújság, 2017. június 27.)
 Szakál Jolán

Ne kívánj!
Ne kívánj magadnak
Kincset, gazdagságot!
Szívednek az nem ad
Igaz boldogságot.
Nézd meg a fecskepárt,
Megérted a dolgot:
Csak egy kis fészke van,
S mégis milyen boldog.
(1943.10.24.)
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