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Sárkányölő Szent György napja
T elepülésünk névadója Szent György, 

az ő névnapja egyben városunk ünne-
pe is.

Ki is volt valójában Szent György? A leg-
híresebb katonai szentek egyike, alakját mind 
a keleti, mind a nyugati keresztény egyház 
vértanúként és szentként tiszteli. Kb. 270-
ben született, előkelő családból származott. 
Római katonaként hamar magas pozícióba 
került. Amikor azonban Diocletianus csá-
szár el kezdte üldözni a keresztényeket, ő a 
császár ellen fordult. Börtönbe vetették, meg-
kínozták, majd 303. április 24-én kivégezték. 
Évszázadokon át a lovagok, fegyverkovácsok, 
lovas katonák, vándorlegények pártfogója 
volt, manapság pedig még a cserkészeké és a 
rendőröké is. 

Alakja köré számos legenda szövődött. 
Közülük a legismertebb a sárkányölő Szent 
György legendája. Éppen ezért a műalkotáso-
kon a szent alakját lovon ülő, szép, páncélos 
ifjú vitézként ábrázolják, amint dárdájával ép-
pen megöli a sárkányt. Tettének szimbolikus 
jelentése lett: a hit lovagja legyőzi a gonoszt!

Szent György több országnak is védő-
szentje, így például Angliának és Görögor-
szágnak is. Angliában nagyszabású ünnep-
ségeket tartanak ezen a napon. Sárkányölő 
Szent György több lovagrend patrónusa, így 
a magyar alapítású Szent György Lovagrendé 

is. Számos község – így a mi településünk is 
–, hegy, templom kapta róla a nevét az utókor 
tisztelete jeléül.

De Szent György napja a leghíresebb jeles 
napjaink egyike is, rendkívül sok népi hiede-
lem, szokás, mondóka és jóslat kapcsolódik 

hozzá. A néphit innen számítja az igazi tavasz 
kezdetét. Régen ekkor hajtották ki a jószágot 
a mezőre, ezen a napon szegődtek el a pászto-
rok, béresek, ekkor vette kezdetét a legeltetés, 
a legfontosabb élelmiszernövények vetése is 
ekkor történt. 

A népi hiedelem szerint Sárkányölő Szent 
György napján az emberek számára lehető-
vé vált, hogy az őket körülvevő rossz erőktől 
megszabaduljanak. A szenthez könyörögtek, 
hogy segítsen a rossz elleni harcban. A népi 
gyógymód e napra különféle kúrákat és böj-
tölést is ajánlott az egészség vagy a szépség 
megóvására. György napjához több időjárás-
ra és termésre vonatkozó szólás, hiedelem 
is kapcsolódik: Szent Mihály öltöztet, Szent 
György vetkőztet.    György után kalapáccsal 
sem lehet visszaütni a füvet, úgy nő. Ha Szent 
Györgykor megdördül az ég, jó termés lesz. 
Ha ezen a napon nem látszik ki a varjú a bú-
zából, jó termés lesz. 

Ennek a híres napnak számunkra még kü-
lön üzenete van, hisz e naphoz kötjük váro-
sunk ünnepét. Örüljünk tehát az ünnepnek, 
a nagyon várt tavasz megérkezésének, és 
tiszta szívvel higgyük, hogy a jó legyőzi a kö-
rülöttünk ólálkodó gonoszt, akárcsak Szent 
György vitéz a sárkányt! 
(Forrás: Weninger Endréné Erzsébet. 
Wikipédia/ www.hungarotheka.hu)

  Kormányos Sándor

Március
Fürdik a fény a nádtocsogókban 
jó szagú álmot ringat a rét, 
illan a szellő, langy mosolyával 
fésüli át a fák tetejét. 

Vágya, ha pattan zöld szemű rügynek,
cinke dalától hangos a táj, 
zeng a magasban, szárnyal a széllel, 
hirdeti: most már nyitni muszáj! 

Hajlik a fűzfa, szőke hajában 
árad a fénnyel víg kacagás, 
átfut a tájon, messzire lüktet 
újra a ritmus: szívdobogás.

Raffaello: Szent György legyőzi a sárkányt 

( F O R R Á S :  W I K I P É D I A )
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2

. március–április Húsvét

  Károlyi Amy 

Nagyhét 
Jézus szenvedése újra érik, 
a nagyhét újra ismétlődik. 
Kicsit siet, vagy kicsit késik. 
Hiába zöldellnek pálmaágak 
a zöld, az élő zöldnek nem felel. 
Az ember hite belefárad,           
a szenvedés megismétlődik. 

De nem panaszkodhatsz másnak 
csak Jézusnak, Isten fiának. 
Csak Jézusnak, aki feltámad. 

Tamás-Pál Katalin szalmaképe

Ételszentelés 
húsvétvasárnap reggelén  
A z ünnepeinkhez hagyományos éte-

lek kapcsolódnak, de egyik ünnep 
alkalmával sincs akkora szerepe az ételek 
szimbolikájának, mint húsvétkor. Ez a ha-
gyomány Jézus életének egyes történései-
hez, csodatételeihez kapcsolható, például 
a csodálatos kenyérszaporítás, vagy ami-
kor Jézus a kánai menyegzőn a vizet borrá 
változtatta. Az utolsó vacsorán a kenyér-
törés is ennek a húsvéti hagyománynak az 
elődje, vagy amikor a feltámadt Krisztus 
megjelent a tanítványoknak és enni kért, 
ezzel bizonyítván a csodát, hogy ismét az 
élők sorában van. Az ételszentelés hagyo-
mányát a középkorban minden katolikus 
vidéken gyakoroltak. Hajdanán az sem volt 
mindegy, mi  kerül a kosárba, hiszen ezek 
az ételek  részben az utolsó vacsorát, rész-
ben a  keresztre feszített Jézus ártatlanságát 
szimbolizálták. Így egyes kutatók  szerint a 
fonott, kör alakú sós kalács, azaz a kókonya 
Krisztus töviskoronáját  szimbolizálja, a 
bárányhús az  ártatlanságára utal, a bor az 
utolsó vacsorát idézi, a húsvéti tojás pedig a  
feltámadás, az újjáéledő természet  örömét 
hordozza magában. 

Ezeknek  az ételeknek vallási vonatkozá-
sa  mellett különös, mágikus erőt tulajdo-
nítottak, ezért gondosan vigyáztak minden 
morzsára, nehogy  méltatlan helyre kerül-

jön. A hitük szerint a szentelt étel fogyasztá-
sa a hosszú böjt után megvédte őket a mér-
téktelenségtől. Ma már más ételek kerülnek 
a kókonyás kosárba, hiszen igazi kókonyát 
a sonka mellé kevesen sütnek. A Székelyföl-
dön még mindig, töretlenül őrzik a hagyo-
mányt.  

Pogány húsvét
 (Részlet)

  Bartis Ferenc

H úsvétkor minden családból elindult 
valaki a templomba, hogy megszen-

teltesse a kókonyát. Gyergyóban így neve-
zik a kosárkát, amelybe sonkát, kolbászt, 
kalácsot, főtt tojást, báránycombot, hóvi-
rágot és egy gyertyaszálat tesznek. Persze 
senkinek sem volt ilyen gazdag kosara. Az 
én kosaramban például egy rozscipó és né-
hány tojás volt, a sonkát, a báránycombot, 
a kalácsot melléje képzeltük. Édesanyám 
patyolat tiszta abroszkával letakarta, ke-
resztet vetett rája, csókjával megáldotta a 
homlokomat, útnak indított, majd az utcára 
néző ablakból figyelte, miként fürgéskedem 
a templom felé. Az idősebbek a lankásabb  
ösvényen, mi gyermekek a meredek Nagy-
hegy márvány-csonkjain kapaszkodtunk 
az Isten házához. Szokás szerint, kókonya-
szentelés előtt meg kell gyónni és áldozni. 
Kényelmetlen helyzetbe kerültem, hiszen 
nekem akkor sem volt semmilyen bűnöm. 
Mit gyónhattam volna meg? A plébános úr, 
akit később sokévi börtönre ítéltek, és még 
későbben cellatársam is volt, a szószékről 
szólt a szótalan néphez, aztán az orgona rá-
zendített a Székely Himnuszra, s úgy sikol-
tott-süvöltött a keserűség, hogy a templom 
falai is beleremegtek…Majd néhány imád-

ság után sor került a kókonya-szentelésre 
is. Hosszúnak tűnt a szentmise, hiszen alig 
vártam, hogy hazavigyem a kosarat, s ehes-
sek belőle. A hívek énekelve vonultak ki a 
templomból. Én is.

Az Isten háza előtt hét terepjáró kocsi 
állt. Leselkedett és leskelődött. Civil ruhás 
úri elvtársak igazoltattak mindenkit. Aki-
nek a kosarában sonka, kolbász, netán bá-
rányhús is akadt, félreállították, kosarukkal 
együtt. Velünk, a hústalan kosarasokkal 
nem bíbelődtek, csak elkobozták a kosarun-
kat. És elmarsogtattak. De mivel a gyerme-
kek általában bátrabbak, mint a felnőttek, 
bizony mi megbújtunk egy-egy vén fenyő 
mögé, és onnét figyeltük-hallgattuk, mi 
történik a húsos-kosarasokkal. Kikérdezték 
őket, hogy honnan szerezték a sonkát, kol-
bászt. Aki hümmögött, megpofozták, aki 
nevén nevezte a mészárost, azt is megpofoz-
ták, a kosarakat elkobozták, és a mészárost 
meg a titokban sonkázó és kolbászozó fér-
fiakat letartóztatták, és begyömöszölték az 
autókba…

A katonaviselt férfiak amiatt szégyen-
keztek, hogy feleségük és gyermekeik sze-
me láttára bilincselik meg őket, mert így 
nehéz megőrizni a férfiúi-apai tekintélyt, s 
Gyergyóban pedig a családban csak annak a 
férfiúnak van tekintélye, akire házon kívül is 

fölnéznek a népek… Na, itt és akkor volt mit 
nézni! Mi, gyermekek kevésbé nézelődtünk, 
de sokat láttunk… Iskolatársam oldalba 
könyöközött, hogy a kosarakat nem viszik 
el a pribékek; egyetlen halomba rakták az 
összeset, majd ki-ki kiválasztja a maga ko-
sarát. Nem így történt. Mielőtt a terepjárók 
elindultak volna, két pribék egy Bibliából té-
pett ki lapokat, s azok lángjával meggyújtot-
ta a kosár-máglyát… Lassan gyulladt meg 
a kosár-piramis, de aztán annál vadabbul 
égett, sercegett, küldte lángnyelveit a ma-
gasság bezárt kapui felé…

A parancsszavakra, fenyegetőzésekre a 
nép szétszéledt, aláereszkedett a kifosztott 
faluba, s észre sem vette, hogy utána integet 
a templomtorony…Én ott maradtam egye-
dül, kuksoltam az öreg fenyő mögött, és zo-
kogtam, halkan, félelmemben…

A húsvéti föltámadás ezért maradt el 
nyárra, amikor föllázadt a falu és föltáma-
dott. Ekkor már én sem sírdogáltam, hanem 
osztottam a röpcédulákat abban a hiedelem-
ben, hogy az a pogány húsvét nem ismétlőd-
het meg soha…

De a történelem még mindig nem adta 
vissza azt a gyermekkori húsvéti kókonyás-
kosaramat…

(1998. április)

Ételszentelés régen
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Húsvét szép reggelén – 
marosszéki öntözőversek

   Dr. Barabás László

Az erdélyi magyarság hagyo-
mányos és napjainkban is élő 
közösségi szokása a húsvéti 
öntözés, locsolás. Falvainkban 
és városainkban gyermekek, 
legények, ritkábban felnőtt 
férfiak, egyénileg vagy csopor-
tosan, spontánul vagy szerve-
zett formában gyakorolják. 
A Kárpát-medencei magyar 
nyelvterület északi és nyugati 
felében és a szomszédos né-
peknél inkább a húsvéti vesz-
szőzés, korbácsolás gyakori, 
eredetileg egészség- és termé-
kenységvarázsló célzattal. 

A vízzel való leöntésnek egykoron 
tisztító és az egészséget, termékeny-

séget elősegítő rituális funkciója lehetett, 
és végigkísérte az esztendő szakaszait, ün-
nepeit. A húsvéti locsolás is a megtisztu-
láshoz és az újjászületéshez kapcsolódó ősi 
szokás. Eredetét, hagyományozódásának 
útjait-módjait még nem sikerült egészében 
tisztázniuk a szakembereknek. A keresz-
tyén hagyomány szerint egy tőről fakad a 
kereszteléssel, hiszen valamikor a húsvéti 
örömünnep része volt az ünnepélyes ke-
resztelés vízbe merítéssel, leöntéssel. Bálint 
Sándor kiváló néprajztudós írja, hogy ami-
kor az egyház már az esztendő bármelyik 
napján keresztelt, az ősi gyakorlatot a nép 
tartotta fenn, a maga sajátos szemlélete és 
igényei szerint alkalmazván. Az öntözés 
eredetének egyházi magyarázatához tar-
tozik az a széles körben ismert legenda is, 
amely szerint a Jézus sírját őrző katonák 
vízzel öntötték le a feltámadás hírét vivő 
asszonyokat, más változat szerint a zsidók 
akarták locsolással elhallgattatni a feltáma-
dást hirdető jeruzsálemi asszonyokat...

Azt nem tudjuk pontosan, hogy mi, erdé-
lyi magyarok mióta öntözünk húsvét másod-
napján, de a szokás mikéntjéről sok mindent 
elárul a nap egykori megnevezése: vízöntő 
hétfő, vízbevető, vízbehányó hétfő. Erről 
tudósít Apor Péter uram 1736-ból: „Úrfiak, 
alávaló fő és nemes emberek húsvét másod-
napján, az az vízben vető hétfűn járták az 

falut, erősen öntözték egymást, az leányokat 
hányták az vízben...csebrekkel, kártyákkal 
rá mentek az leányokra” (Metamorphosis 
Transilvaniae). Ez az öntözési szokásmód sok 
faluban egészen a 20. századig fennmaradt. 
Másutt fokozatosan átalakult, a legények cso-
portos zenés-felvonulós köszöntésévé vagy 
a gyermekek adománygyűjtő köszöntésévé 
vált, sokféle változatban. Az átalakult vagy új 
öntözési szokások abban viszont megegyez-
tek, hogy vers, rigmus kapcsolódott hozzá-
juk. A szokáscselekvés megteremtette a maga 
szertartásos költészetét, a húsvéti öntöző- 
(locsoló-) vers műfaját. Az idevágó kutatá-
sok alapján ebben a protestáns kollégiumok 
diákságának, lelkipásztoroknak és kántor-
tanítóknak, később a falusi népi költőknek, 
versfaragóknak volt fontos szerepük. A ha-
gyomány körforgásába kerülve ezek a félnépi 
versek állandósultak, némelyek regionálisan 
vagy általánosan elterjedtek, mások egy-egy 
vidék sajátos öntözőverseivé váltak. Ezt saját 
öntözőverseimmel tudnám a legjobban érzé-
keltetni. Gyermekkoromban minden évben 
más-más verset tanultam, mindenikre nem, 
de egyre jól emlékszem. Azt hiszem, édes-
anyámtól vagy keresztanyámtól hallottam. 
Tízévesen ezzel indultam a faluba, szagos-
szappanos vizes üvegecskével, napfeljötte 
után először a rokonokhoz, szomszédokhoz, 
aztán tovább, az osztálytárs leánykákhoz. 
Ahogy benyitottam, azonnal belevágtam:

Kanyarodik már a nap,
Keljenek fel az urak, 
Mert Krisztus feltámadott.
Felkelt a sírjából,
A halál hatalmából.
Megmosta lelkünket,
Megváltott bennünket.
Illat száll sírjából,
Drága koporsójából.

Ekkor a házi leánykához vagy a háziasz-
szonyhoz fordultam:

E háznak a kiskertjében,
Egy szép bimbó nő.
Nevelje hát szépre, nagyra
A jó Teremtő.
Vizet hoztam a tövére,
Szálljon áldás a fejére.
Az Istentől ezt kérem,
Piros tojás a bérem. 

Az édesanyámtól és keresztanyámtól ta-
nult öntözővers első részével évtizedek múl-
va, nagy csodálkozásomra a már említett 
Bálint Sándor könyvében találkoztam (Ka-
rácsony, húsvét, pünkösd), a második részé-
vel a ’90-es években gyűjtés közben a Kis-
Küküllő menti Ádámoson. Gyűjtés közben, 
mondom, mert az öntözővers napjainkban 
is élő folklórműfaj, gyűjthető falun és váro-
son egyaránt, bár lassan visszaszorulóban, 
eltűnőben van. Ez a tapasztalat indokolta, 
hogy egy kis gyűjteményt állítsak össze a 
marosszéki öntözőversekből Húsvét szép 
reggelén címmel (Impress Kiadó, Marosvá-
sárhely, 2002). A gyűjtés és válogatás során 
az a szempont vezérelt, hogy helyet kapjanak 
benne mind a húsvéti ünnephez, a feltáma-
dáshoz kapcsolódó komoly hangvételű vagy 
örömteli szakrális tartalmú versek, mind a 
profán, virágot öntöző „kertész”- versek, 
mind a tréfás-humoros verselmények, mind 
a napjainkban elburjánzó sikamlós-alantas 
rigmusok, hogy jelezzem e szokásköltészet 
aktuális állapotát. 

Úgy veszem észre, hogy az ezredforduló 
után a húsvét keresztyén üzenetét közvetítő 
versek fogyatkoznak leginkább, vagy tűnnek 
el teljesen az öntözővers-készletből. 

(Megjelent : Népújság, 2016. március 24.)

Húsvét
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A magyar költészet napját 1964 óta 
József Attila születésnapján, ápri-
lis 11-én ünnepeljük. 

József Attila (1905–1937)

  József Attila:

(csak az 
olvassa...)
 Csak az olvassa versemet,
ki ismer engem és szeret,
mivel a semmiben hajóz
s hogy mi lesz, tudja, mint a jós, 
 
mert álmaiban megjelent
emberi formában a csend
s szívében néha elidőz
a tigris meg a szelíd őz.  
(1937)

Kossuth-díj 
Farkas Árpádnak

Március 15-e alkalmából idén is kiosztották a magyar kultúra 
művelésének és ápolásának elismeréséért járó legmagasabb magyar 
állami kitüntetést, a Kossuth-díjat. Ezt Áder János, Magyarország 
elnöke adta át a Parlamentben, Orbán Viktor miniszterelnök és 
Kövér László házelnök jelenlétében. Kossuth-díjat kapott – többek 
közt – Farkas Árpád, Babérkoszorú-díjas és József Attila-díjas erdélyi 
költő, író,  műfordító, költői életműve elismeréseként. 

Farkas Árpád a Nyikó menti Siménfalván 
született 1944. április 3-án. Középiskolai ta-
nulmányait Székelyudvarhelyen végezte, majd 
a Babeș-Bolyai Egyetemen szerzett magyar 
szakos tanári oklevelet. A napilapok és fo-
lyóiratok 1963 óta közlik verseit és irodalmi 
publicisztikáját. Tanári diplomája megszer-
zése után 1968-ig Vajnafalván tanít, majd az 
újonnan megalakult Megyei Tükör című na-
pilap munkatársa. 1971-től 89-ig az Igaz Szó  
című irodalmi  havilap szerkesztőségi tagja és 
féllállású  munkatársa. 1990-től a Látó című 
folyóirat szerkesztője. 1993–2000 között a 
Kovászna megyei  Háromszék című napilap  
főszerkesztője.  Jelenleg is  Sepsiszentgyörgyön 
él; a Háromszék  irodalmi rovatának vezetője. 

Aránylag fiatalon indult, első verseskö-
tete, a Másnapos ének 1968-ban jelent meg. 
Mestereinek József Attilát, Illyés Gyulát, Nagy 
Lászlót tekinti, közvetlen példaképei pedig 
Lászlóffy Aladár és Kányádi Sándor. Már ek-
kor feltűnik rendkívüli képteremtő ereje, lí-
rájának népköltészetre emlékeztető tárgyias 
egyszerűsége, tisztasága, emberközeli mele-
ge és mívessége. A táj, a szülőföld, a székely 
népélet és néphagyomány elkötelező erővel 
hatnak írásaira. Igazi hangját második köteté-
vel, az 1971-ben kiadott Jegenyekörrel találta 
meg. (A kötet két kiadást is megért, nagy pél-
dányszámban). Ez már komorabb és lázadóbb 
szimbólumokat tartalmaz. Megőrzött eszmé-
nyeit a megvalósítás lehetőségével szembesí-
ti. Nemzedékéből – a második Forrás–nem-
zedék – ő vállalja a legkövetkezetesebben a 
nemzetiségi költő szerepét. Alagutak a hóban 
című újabb verskötetét (1979) elégikus hangu-
lat lengi be – magyarázatot, megoldást keresve 
a kor dilemmáira.  Később költői világa még 
jobban elkomorult, úgy érezte, nincs tétje a 
versírásnak. 

Farkas Árpád az MTI-nek nyilatkozva 
a következőket mondta: „Az elismerés na-
gyon megtisztelő, de nem a díjakat szem 
előtt tartva dolgoztam (…) Erdélyiként any-
nyiban vagyunk mások, hogy gondjaink va-
lamelyest speciálisabbak a világ más részén 
élőkénél. Az egyetemes magyar irodalmon 
nőttünk fel, amely pont annyira szólított 
meg bennünket, mint amennyire mi meg 
akarjuk szólítani a környezetünket. Az erdé-
lyi magyar irodalmon Magyarország, illetve 
az egész európai és kortárs irodalom min-
den gondja átfolyik.” „Nem írtam nagyon 
sok verset, Kányádi Sándor annak idején 
viccesen meg is jegyezte, hogy csak a válo-
gatott verseimet akarom írni. Indulataimat, 
odafigyelésemet a világra inkább kispubli-
cisztikában, kisesszében vezettem le. Mindig 
az volt az érzésem, hogy nem az örökkévaló-
ságnak írok, de nem is a mindennapoknak, 
verseim nagy részét ezért nem is datáltam. 
A kivételt a romániai fordulat idején szüle-
tett verseim jelentik” – fejtette ki. 

Költk József Attiláról 

Márai Sándor 
naplójából

József Attila verseit megtalálom a belváro-
si könyvtárban. Babitscsal egy időben a leg-
jelentősebb magyar költő volt: másféleképpen 
volt „költő”, szó-látomásai voltak, s ez a más-
féleség, amelyet a tudat már nem kontrollált, 
nagy erővel szólalt meg költészetében. Láto-
másai, szóképei, titkos utalásai, az őrültnek és 
a költőnek ez a jajongó jelbeszéde ritka tüne-
mény az irodalomban. Hölderlin és Verlaine, 
Kleist és Rimbaud között van valahol… De 
József Attila az őrület erejével, egy-egy sza-
vával néha mélyebbre nyúlt, mint bárki más 
előtte.

  Pilinszky János

Újra József Attila
Te: bakája a mindenségnek.
Én: kadétja valami másnak.
Odaadnám tiszti kesztyűmet
cserébe a bakaruhának. 

  Farkas Árpád verseiből

Dúdoló
Havazás lennék, lengőn áldó,
gyűrött arcokra, földre szálló,
vigasztaló-nagy csöndes ének,
lélegzete a mindenségnek.
 
Havazás lennék, mintha volna
kedvem és pénzem annyi hóra,
mellyel ember ily hitvány bőrben
havazhat egész esztendőben.
 

Lassún, mint akit nem is kérnek,
lennék Föld felett lengő ének,
egy szál ingben is elringatnám,
elmúlásommal sem ríkatnám.
 
Lennék mindenség ingecskéje,
öltözködnék a szegénységre,
ne üssön át az éjszakákon
vacogó lélek, fázó álom.
 
Havazás lennék, lengő áldó
gyűrött arcokra, földre szálló,
csitítgató is ott, hol láz van.
Méltóságos a pusztulásban.
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Páll Lajos (1938–2012) emlékezete
A hat éve öröklétbe távozott alkotó, Páll Lajos költő, festőművész 
április 2-án lenne 80 éves. Rá emlékezünk összeállításunkkal. 

  Bölöni Domokos

Firtosról néző 
Páll Lajos

A  művész kopjafájára 

Menjen oda mondták neki 
mikor a börtönből szabadulhatott
ahol nem tudnak rosszat mondani róla
oda ment
haza
tudtak rosszat
mondani és besúgni is róla
tudta hogy tudják
és tudták hogy tudja róluk
és féltek a rózsasándoros
farkasfogú szemöldöke fölötti 
néma rákérdezéstől

A lélek druzsbája
a számonkérés láncfűrésze
riasztotta azokat is akik
sosem vétettek ellene

Magam is élve éltem őt
rettegve s rajongva
jártam be kép- s verstereit
hallgattam amint dongván dongva
vérdarázs piszkálja ereit

Mondotta néha domokos hej
én egyszer szépen meghalok
mit mondhattam hát hej lajos hej
majd mennybe visznek angyalok 

– és erre Lajos hozzátette:
de csak gyalog, de csak gyalog...

***
Kopjafád előtt nem vigyázban
állok talpig szűk boldogságban
lélekvizslató kamerád még 
jajdonkodik a múltban láddég
 
turkálós lelkünk rongy világa
bujkálna bősz prófétaságba
melyben a hitünk nem lazul
amikor felmutat az Úr:

Korondi világló
pállajosi élet –

firtosi szemlélő
megmarad a néped

– állj a vár fokára

s gyémántos pennáddal
ezüst ecseteddel

fess arany költeményt

őrtálló népedről
az ég vászonára!

P áll Lajos Korondon született, szülei, 
nagyszülei mind fazekasok voltak. 

Már ötödik osztályos korában szobrokat fab-
rikált, verseket is ekkortájt kezdett írni. Ma-
rosvásárhelyre, a művészeti iskolába iratko-
zott. Tízedikes korában az Igaz Szó közölte 
verseit. Sütő András, Kemény János író és a 
szobrász Izsák Márton vették pártfogásukba. 
A kolozsvári Ion Andreescu Képzőművésze-
ti Intézetben folytatja tanulmányait, Mohy 
Sándor tanította festészetre. 1956-ban a 
nagykendi pap lányának, Péterffy Irénkének 
udvarolt, akit később tíz év börtönre ítéltek, 
mert ő vette meg a gyászszalagokat, amelye-
ket a budapesti forradalom leverésének hírére 
a kolozsvári egyetemisták kitűztek. 1958-ban 
Páll Lajos is börtönbe került összeesküvésért, 
mivel az 1956. október 24-i képzőművészeti 
diákgyűlés egyik szervezője volt, és pesszi-
mista hangulatú verseket írt. Kolozsváron és 
Szamosújváron tartották fogva, a Duna-del-
tában pedig gátat építtettek vele. 1962-ben 
szabadult, de az egyetemre már nem vették 
vissza. Előbb apja fazekasműhelyében dolgo-
zott, majd festésből élt. 1969-ben rehabilitál-
ták, 1970-ben verseskötete is megjelenhetett 
Romániában, és tárlatokon is részt vehetett, 
viszont többször feljelentették festményei tar-
talma miatt. Művészete az erdélyi tájhoz, Ko-
rond emberi világához kötődő, természetelvű 
festészet, de a 20. század modern festészeti 
irányzatainak kellékeit is beépíti művészeté-
be. Világos, derűs színei optimizmust sugá-
roznak, a táj megtartó erejének érzését keltik. 
„Költészetében újító, olykor formabontó, de 
festőként szinte makacsul hirdeti, hogy az 
állandóságot – főként akkor, ha kisebbségi 
létben él az ember – nos, az állandót, a maga 
törvényei szerinti változásokkal egyetemben, 
csak a szülőföld jelentheti. A dolgok minden-
napi ismétlődései nem monotóniát, hanem 
azt a felismerést erősítik, hogy nincs két egy-
forma nap. Hiába ugyanaz a fény a szomszéd 
háztetőn, de már eltakarják kissé a napot a 
kőris duzzadó rügyei, embertenyér nagyságú 
levelei, ősztől sárguló lombjai. Az évszakok 
váltakozásaival nem ruhát, de tulajdonságot, 
lelkiállapotot cserél a táj, s így lesz belőle Páll 
Lajos hangulatainak méltó kifejezője.” (Vári 
Attila,Háromszék, 2007.09.1) 1965 óta volt 
kiállító művész, elsősorban egyéni tárlatokat 
szervezett. Az 1989-es romániai rendszervál-
tás után gyakran eljutott kiállításaival az anya-
országi galériákba és Nyugat-Európába is.

  Páll Lajos két verse

Havazott 
már 

Havazott már egyszer, kétszer,
úgy látszik, hogy nem elégszer,
mert omlik a fehér ékszer,
s megroggyan az álmos fészer.
A fenyő is alig bírja,
egy-egy szarka körbeírja
szép palástját, csínja-bínja
talpig csak melankólia.
Adj, Uram, egy fényes napot,
hogy lehet, hogy sosem vagy ott,
öltve kegyelmes alakot,
látva, létem behavazott.
Fázom bizony, szégyen nélkül,
ujjam ahány, belekékül,
csepeg az orr, ropog a fül,
kettőt is adj menedékül.

Ez az erdő
Ez az erdő útnak indul,
nincs is hozzá már sok közöm,
ámulok, hogy emlék-vércsém
mért csodálja fent körözőn.

Ez az erdő jaj de más volt
titkaival, utak nélkül,
ígéretre forr, kavarog
boldogtalanságba szédül.

Ez az erdő útnak indul,
kapkod már apraja, nagyja
szélhez, éghez sopánkodik,
varázslatait sorolja.

Ez az erdő jaj hány évem
- szemrándulás, ránc az arcon,
rejtjelein tűnődhetek,
vízmosás-heg volt vagy vadnyom.

 Márton Károly négysorosaiból

Útban feléd
Útban feléd
A köd-pászták
Érkezésem
Hosszabbítják.

Futótűz
Egy szikra lángra kapott
A száraz avaron.
Futótűz! - Menekül a
Szél árkon-bokrokon. 
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Akit most az angyalok keresnek
  P. Buzogány Árpád

Másfélszáznál több verset tartalmaz Fülöp Kálmán új kötete, a 
marosvásárhelyi Kreatív Kiadónál megjelent Angyalok keresnek című. 
A kötetet Bölöni Domokos szerkesztette, borítóján Kedei Zoltán 
festménye látható, a fedőlapot Donáth-Nagy György készítette.  A 
megjelenést Balavásár polgármesteri hivatala anyagilag támogatta. 

A rezignált hangú szerzőnek több köte-
te is megjelent már, aki újként veszi kezébe a 
múlt év utolsó harmadában forgalomba került 
könyvet, alig pár oldal elolvasása után is rájö-
het: igazi költő írásait olvassa. Olyanét, akinek 
jellegzetes hangja, stílusa van, mással össze 
nem téveszthető. A finom lírájú Fülöp Kál-
mánt ez a kötet is Radnóti, Áprily, Dsida cso-
dálatos hangulatú írásművészetével rokonítja. 
A nagykendi alkotó nem kiabáló, magát vagy 
a világot nem sajnáltatja, nem sír, nem könyö-
rög, még a ritka panaszolkodást is módjával 
míveli. Jellegzetesen rövid sorú és sok esetben 
egyetlen mondatba sűrített verseiben sajátos 
képalkotással fogalmazza meg mondandóját: 
finom remegésű érzelmeket, a kegyetlensé-
gig őszinte gondolatokat, és általában a világ 
folyásával kapcsolatos észrevételeit. A bent és 
kint így kerül, kerülhet egyensúlyba. A kötet-
be válogatott 152 versből valóban a világgal 
nem feleselő költőt ismerhetni meg. Ez azon-
ban nem értékítélet, és nem jelenti azt, hogy 
ne lenne véleménye a világról, illetve ne len-
nének olyan felismerései, melyeket a már em-
lített sajátos, néha éppenséggel meglepő, mert 
újszerű, ám mindenképpen egyedi módon, 
szavaival megrajzolt képi világ által tesz művé-
szivé, egyszerűbben fogalmazva: juttatja az ol-
vasó szeme elé. Talán amiatt sem feleselő köl-
tő, mert jól ismeri azt a világot, melyet most, 
itt élő emberekként, magunkénak mondha-
tunk. Sőt azt is sejti, talán tudja is: parányi 
tiltakozásainkkal nem állíthatjuk lábra, amit 
oly sokan igyekeznek fejre fordítani: A zord 
pokol/ most is sarjadzik/ bennem – fogalmaz-
za meg (Ott volt). Kapuk című verséből pedig 
könnyű kiolvasni azt a bölcsességet, amely ke-
vés emberre, és még kevesebb alkotóra jellem-
ző: „Ma már/ úgy békülök ki/ önmagammal,/ 
mint akit/ nem vádol/ az emlékezés/ és tisz-
tasága/ megszépíti/ a folytatás/ kinyíló kapu-
it/ a letisztult/ délutánban.” Máshol a változás 

múló tisztaságát említi (Felhőkre karcolom), 
sorsunk pedig „égbe kiáltó tüzek/ jelzésrend-
szere / a szorongás oltárán”. Egyszóval tudja 
ám ez a költő, hogy mi a létünk sansza, és az is 
kiderül a sorokból, hogy értelme mi lehet. De 
ahelyett, hogy az erre vonatkozó megfogalma-
zásokat szemelgetném ki a kötetből, kissé szű-
kítve a pászmát inkább azt emelném ki, hogy 
önmaga, a költő, alkotó ember helyzetéről, 
szerepéről miket jelez. Hát nem diadalmenet, 
és nem „fenyegeti” a megdicsőülés sem talán. 
Változás című versében így fogalmaz: „üres 
lapokra / karcolom a végtelent”, illetve: „zu-
hogó záporban / verssorokat/ formálsz” (Zu-
hogó záporban). Ebből felsejlik az elkoptatott 
szókapcsolattal alkotói felelősségnek nevezett 
hozzáállás pokoli kínja is. Illetve: „értelmem 
síkján/ dől el a játszma, / szabad az elme – / én 
vért izzadok / üres lapokra: / szavakat versbe. 
(Váz és keret). Ez a kín lelket koptató: „Elnyűtt 
sorokban / – mint sziámi ikrek – // összenő 
minden / a történés falán // a megért és várt, / 
nyers, táguló tekintet/ megsárgult lapok/ üres 
oldalán (Elnyűtt sorokban). Még a múzsa sze-
repére vállalkozható lény is ezzel kapcsolatos: 
„övé a tűz/ s én látom / Őt a fényben, // az élet/ 
apró / történésein, // egy megszülető/ vers / 
ígéretében” (Én látom őt), máshelyt: „repülsz 
a fénybe/ egy vers tenyerén” (Nem maradsz).

Lehet-e ebből kilépni, szabadulni, elme-
nekülni? Ez is megoldás lenne, lehetne, ha 
csak ideig-óráig is, ám Fülöp Kálmán számára 
bizonyosan ez sem lenne megoldás, inkább 
gyáva meghátrálás, a Kicsontolt ösvények so-
rai szerint: „Egyszer elindulsz/ a névtelenség/ 
pangó magányából,/ kicsontolt ösvények/ 
virágporát taposva,/ miközben versvégek/ rí-
meit morzsolod/ felhőkre s magokra”. A vers, 
a szó fontosságát ilyen sorokból érthetjük 
meg: „a mindenség szava (…) barátként van 
mindig veled// egy verssor édes ritmusában 
(…) génjeimben hordozom világom/ s verse-

imben az életet” (Harmónia). Azt mondják, / 
üvegharang hangzása / van verseimnek – ol-
vassuk más helyen (Ezüstbuborékok). És „a 
madárzsivajban / egy kibomló vers kontúrjai/ 
kapaszkodnak / a napnyugtába” – láttatja meg 
velünk (Napnyugta). Mindennek köze van a 
vershez, a szóhoz, a verssorokhoz: „Rügyek / 
a tavasz / apró duzzadásán // melyek reggelre/ 
úgy pattannak / tűzbe // mint nyers sorok / az 
éjszakák / csatáján // csillagok csendjén / vers-
sorokba / fűzbe” (Verssorok). 

Hogy mit tehet hozzá a világhoz a köl-
tő – ugye erre vagyunk a legkíváncsibbak? 
Fülöp Kálmán kérdés nélkül is válaszol erre 
kötetében: „fakó fény kalászát/ vers-kévékbe 
raktam” (Mert nagyon szerettem), „én versbe 
öntöm/ az éj homályát/ és tisztára seprem/ 
felétek utamat” (Az éj homályát). Aztán, fél-
mondatnyi, pár sornyi-képnyi utalás után 
egész verset is olvashatunk erről: „Ha csak 
azért születtem,/ hogy néhány verset írjak,/ 
már akkor is megérte:/ én hálát adok az Úr-
nak!” (Mondat). Ez talán csak a lírai én vála-
sza, amit el kell fogadnunk így is. Ebből sejlik 
fel, hogy költőnknek mekkora gyönyörűség 
életét így élni, még akkor is, ha a kín igen-
csak drága ár, főleg mások szemében, egy-egy 
költeményért. Ám rátaláltam az igazi válasz-
ra, azokra a sorokra, amelyek – mint annyi 
nagy költőnk esetében szorongatott-szoron-
gó korokban – a feladatot is kijelölik. Azt a 
tennivalót, amit még a Fennvaló sem bízhat 
akárkikre. Ebből úgy érezhetjük, helyettünk 
is kopik Fülöp Kálmán pennája, mi pedig ab-
ban a kényelmes helyzetben vagyunk, hogy 
helyettünk is cselekszik – ha már arra mi 
kissé alkalmatlanok vagyunk, talán e szere-
pünkben vagyunk, leszünk, lettünk része en-
nek a költeménynek: „mások is voltak,/ éltek, 
sírtak és szerettek,/ és biztattak, ne maradjak/ 
néma gyermeke/ ennek a kornak” (Letaga-
dott igazságok).

Fülöp Kálmán dedikál
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 Vass Katalin
Gerlóczy Márton: Mikecs Anna - Altató

Gerlóczy Márton regénye eléggé felkészületlenül ért engem. Nem számítottam rá, hogy ilyen csodá-
latos irodalmi utazásra indulok, és hogy az olvasást követően ennyire „beavatott”  leszek az Áprily csa-
lád mindennapjaiba, személyes életterébe. Pedig pontosan ez történt! A regény során főként a család 
nőtagjai kerülnek előtérbe; kemény, sokszor kegyetlen női sorsok ezek! Áprily feleségének, Idának és 
lányának, Mártának egyfajta sorspárhuzama bontakozik ki a regény során; művészfeleségként mind-
ketten megtapasztalják a mellőzöttséget. Márta maga is tehetséges, rajzol, szobrászkodik, mégis in-
kább lemond a művészi kibontakozás lehetőségről, férje, Mészáros Dezső, valamint közös gyermekeik 
hátországa próbál lenni, több-kevesebb sikerrel. Megtagadott/elfojtott művész énje azonban büntet: 
gyakori gyengélkedések, rosszullétek gyötrik, melyek egyértelműen pszichoszomatikus tünetek. A 
regény érdekessége, hogy Márta első házasságából született és páréves korában elhunyt lánya, Anna 
tölti be a narrátori szerepet, ezáltal egy igen közvetlen, gyengéd odafordulás tapasztalható az elbe-
szélő részéről az elbeszélt világhoz. Folyamatos a műben az idősíkok váltása, ami lehetővé teszi, hogy 
az anya és a nagyanya életútjának a kibontakoztatása párhuzamosan valósuljon meg. A történelmi 
háttér is hangsúlyos szerepet kap a regényben; a trianoni trauma, a világháború pokla hozzájárul a 
fő- és mellékszereplők sorsának az alakulásához. A helyszínek változását a viharos történelem diktálja. 
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Dokumentumok tükrében

Református lelkészek Erdőszentgyörgyön 
a 18. század végén és a 19. század első felében

(Részlet a szerző szakdolgozatából – folytatás előző lapszámunkból)

 Hegyi László

Egy több mint két évszázados történelmi forrás segítségével 
betekintést nyerhetünk két Erdőszentgyörgyön szolgáló református 
pap életébe és tevékenységébe is. 

Z ilahi Nagy Makai László (1752–1829) 
Erdőszentgyörgyön szolgált 1788–1829 

között, és 22 éven át (1807–1829) Marosszék 
református esperese volt. Az anyakönyvi 
feljegyzésekből tudjuk, hogy 1796-ban szü-
letett László és 1810. július 3-án pedig Elek 
fia. Ez utóbbinak keresztszülei Simon Sámu-
el tiszteletes úr, gróf Teleki Ferenc úrfi, báró 
Inczédy Susanna kisasszony, a későbbi gróf 
Lázár Józsefné. Ő temeti el 1794-ben elődje, 
néhai Zilahi Sebes József tiszteletes özvegyét, 
Borosnyai Lukáts Máriát. Ő kereszteli meg 
1812-ben Rhédey Claudiát. 1827. február 6-án 
egy latin nyelven írott jegyzőkönyv is született, 
amely a szomszédos Gyulakutáról is tesz emlí-
tést. 1829-ben, az utolsó anyakönyvi bejegyzés 
egy keresztelésről tudósít, amelyben kereszt-
szülőként méltóságos Báró Kemény Pálnét és 
őnagysága Szabó Pálnét jelöli meg. Ugyan-
itt tesz említést utódjáról, László Gergelyről. 
1829-ben, 77 éves korában hunyt el. 

Altorjai László Gergely az utódja, aki több 
mint egy fél évszázadon át (1829-1883) volt az 
erdőszentgyörgyi református egyház tisztelete-
se. Az egyház levéltárában talált dokumentu-
mok között van egy 1863 júniusában keletkezett 
írás, amelyben egyházának történetéről olvas-
hatunk összefoglalást. Ebből megtudhatjuk, 
hogy az anyaegyházban, Erdőszentgyörgyön 
lakó pap Szent György-naptól Szent Mihály-
napig minden vasárnap három szolgálatot 
köteles tartani: kettőt az anyaegyházban, egyet 
a leányegyházban. Felsorolja papelődeit, ír a 
település birtokosairól és az egyházzal való 
kapcsolataikról. Szintén tőle tudjuk meg, hogy 
az egyháznak volt egy kívül belül gazdagon 
aranyozott ezüstkelyhe, melyet az oláhok 1848-
ban elraboltak. Itt jegyzi meg: a református papi 
házat kirabolták, a papot kötözve az oláh tá-
borba, Nagysolymosba hurcolták. Ez az akkori 
erdőszentgyörgyi oláh pap, Rotar Vasi vezetése 
alatt történt, aki a Báró Kemény és Zeyk ud-
varokat nemcsak kiraboltatta, hanem össze is 
romboltatta. Az 1849-es vizitációs jegyzőkönyv 
is beszámol az eseményről, és azt sugallja, hogy 
a kárvallottak legyenek „csendes várakozás-
sal”. Szóba került egy új oláh templom építése 
is, amelyhez a református egyháznak és a helyi 
közösségnek is hozzá kellene járulnia.  Érdekes 
módon 7 évtizeddel később, az 1936-os temp-
lomszentelési ünnepség alkalmával, a helybéli 
görögkeleti pap és szenátor, Muica Teodor üd-
vözlő levelében úgy említi meg a forradalmi 
eseményt, hogy a románok mentették meg a 
református papot, román nemzeti viseletbe 
öltöztetve. Ugyancsak László Gergely feljegyzé-
séből tudjuk: a templom első orgonáját, amely 

„hatváltozatú és ékes hangú” volt, gróf Rhédey 
Mihály, László testvére készíttette 1804-ben. A 
kisebbik harangot 1669-ben, míg a nagyobbi-
kat 1797-ben öntette az eklézsia saját költségén.

Nagyon sok feljegyzésben találjuk a követ-
kezőket: „senki sem erőlteti, hanem szeretetből 
(érdekes módon nem szerelmet említ) kíván-
nak egybegyűlni” vagy „senki sem erőlteti, 
hogy házassági szövetségre lépjenek, hanem 
régóta szeretik egymást.”Általában két tanú vett 
részt az egyházi szertartáson. Legtöbb esetben 
az iskolamester (tanító), a megyebíró, a presbi-
ter, a kurátor (gondnok) vagy épp a harangozó 
látta el a tanú szerepét. A tanúk aláírásukkal 
bizonyították a szertartáson elhangzottakat és 
a jegyzőkönyvben foglaltakat. Az új házaspár 
is aláírta a jegyzőkönyvet, ezzel igazolva, hogy 
elfogadta azt. 

A 19. század első felében még elég jelentős az 
írástudatlanok száma Erdőszentgyörgyön, an-
nak ellenére, hogy a helybéli oktatásról már a 17. 
század első feléről származó adataink vannak. A 
házasságkötési jegyzőkönyvek nagy részénél, 
mondhatni kétharmadánál, a házaspárok alá-
írását egy „X” jelöli, ami azt bizonyítja, hogy a 
nevüket sem tudták leírni. Ellenben a pap és az 
„oskolamester” aláírásai már rutinosnak tűn-
nek, de a megyebíró vagy presbiterek aláírása 
azt tanúsítja, hogy nehezebben írnak.  Érdekes 
módon az előkelőbb családokból származó há-
zasulandók, vagy akár e családok cselédjeinek, 
kocsisainak házasságkötési jegyzőkönyveit nem 
íratják alá, hanem egyszerűen csak bejegyzik 
az anyakönyvbe. Ilyen esetekben a jegyző-
könyvben megemlítik a „rangos” tanúkat, ese-
tenként a násznagyokat is. Találtam még egy 
érdekességet:1834-ben Turi Jobbágy Károly és 
özvegy Szabó Pálné Balási Polixénia házassági 
jegyzőkönyvét tanúként a belga születésű Bouré 
Ferenc, gróf Rhédey László híres kertésze írja 
alá. Tudomásom szerint ez az egyetlen fennma-
radt aláírása. Az új pap új szokásokat vezet be. 
A házasság megköttetése előtt a házasulandókat 
tanúk jelenlétében külön-külön kikérdezték, 
hogy a házasságot nem erőlteti-e valaki. Ezt a 
pap jegyzőkönyvbe foglalta, és aláírta.

( F O T Ó :  H E G Y I  L Á S Z L Ó )

Boure (Burey) Ferentz aláírása 

László Gergely tiszteletes 1834-től kezdő-
dően az anyakönyvet és jegyzőkönyvet táb-
lázatszerűen próbálja áttekinthetőbbé tenni. 
Munkájában nagy segítségére volt Beke Mi-
hály, gróf Rhédey László árendása, aki az 1834. 
február 23-án tett vizitáció alkalmával „a jobb 
rend felállítására” int, és akit ez alkalommal 
kurátornak neveznek ki. Első intézkedéseként 
kéri a vizsgáló bizottság beleegyezését, hogy 
az ünnepnapokon gyakorlatba vett muzsikát, 
táncokat, lármás időtöltéseket legalább a „két 
templomi órák előtt tiltsák be”. 

A tiszteletes a születési és keresztelési 
anyakönyvben feltüntette a pontos dátumot, 
a helységet, a szülők, „bizonyságok” (egyfajta 
tanúk), a bába és az újszülött nevét. A házas-
sági jegyzőkönyvben a dátum és helység osz-
lopok után következett egy leíró rész, amely 
magába foglalta a tanúbizonyság-tételt, a 
fogadalmat és a tanúk, – ritkábban a nászna-
gyok vagy éppen a vőfély – nevét is. Ugyan-
ilyen pontosak voltak az elhalálozási bejegy-
zések is. Az élők sorából eltávozottak adatai 
között szerepelt az elhunyt neve, életkora és a 
halált okozó betegség, vagy a halál oka. Pon-
tos és rendszerezett munkájáról tanúskodik a 
református egyház igazgatóságának és vizsgá-
lóbizottságának 1842–1843-ban sorra kerülő 
ellenőrzése is. Ez alkalommal Tályai Sámuel a 
következőket jegyzi be: „Helyeseltetik a Vizs-
gáló Bizottság által, 1843 febr. 8”, illetve „He-
lyesen vitetni találva az E.Sz.Györgyi vizitám 
alkalmával.”  Arról is tudomást szerezhetünk, 
hogy ugyanabban az évben a tiszteletes csa-
ládját tragikus veszteség éri: Albert nevű cse-
csemőjük ismeretlen okokból meghal. Ő volt 
az ötödik gyerek, két fiú és két lánygyermek 
után.

Olvasott ember lévén, szerette a könyve-
ket, és nemcsak vallásos könyveket olvasott, 
hanem a tudományok iránt is érdeklődött. 
Értékes könyvtára volt, amelynek egy ré-
szét annak az egyházának hagyta örökségül, 
amelynek lelkipásztora volt fél évszázadon 
át. Ezeket a több évszázados, több nyelven 
írt könyveket (a legrégebbi több mint 430 
éves) mai napig őrzi az egyházközség. Felso-
rolásukat fontosnak tartom: Thesium Analyti 
(1582), Samuelis Bocharti: Geographia Sacra 
(1674), J. Rodolpho Rodolph: Catechesis 
palatina (1697), Sam. Christiani Hollmani 
Iustitutinum (1728),  Compendium 
elementarum matheseas (1773), a gróf Rhédey 
Drusinának adományozott könyv (1775), 
Theologiae moralis (1780), Kathechismus 
der natur (1780), Magyar Concordantzia 
I. és II. kötet  (1788), Mayzonnel Lajos  Ó 
testamentomi  eklésziának (1791), Látyai Jó-
zsef: Tanító könyv (1793), Georg David Kypke  
Vocabularium Graecum (1799), Kovács Mi-
hály Orvosi Könyv (1799).

(Folytatjuk)
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Örökségünk őrei  – a vetélkedő gálája 
Marosvásárhelyen

M árcius 14-én a marosvásárhelyi Kul-
túrpalotában került sor az Öröksé-

günk őrei – Fogadj emlékbe egy műemléket el-
nevezésű, középiskolás diákoknak szervezett 
vetélkedő Maros megyei szakaszának dön-
tőjére. Kilenc csapat 130 tanulója – köztük 
az erdőszentgyörgyi diákok – mutatták be az 
örökbe vett műemlékről készült előadásukat. 

A kilenctagú zsűri az diákok műsorát leg-
több 30 ponttal, az azt megelőző három hó-
nap kutatásait, az örökbe fogadott műemlék 
népszerűsítését legtöbb 70 ponttal értékelte.  
A fő díj a Winkler Gyula európai parlamenti 
képviselő által felajánlott brüsszeli kirándulás 
volt. A döntőn jelen volt a vetélkedő ötletgaz-
dája, Hegedűs Csilla, az RMDSZ kultúráért 
felelős ügyvezető alelnöke Kolozsvárról, aki 
nagyra értékelte a középiskolás diákok tel-
jesítményét, és köszönetet mondott a csapa-
toknak, hogy élettel töltötték meg az örökbe 
fogadott helyszíneket. Köszönetet mondott 
Csép Andrea képviselőnek és Novák Zoltán 
szenátornak, akik népszerűsítették a diákok 
tevékenységét, illetve felkészítő tanáraiknak 
és mindazoknak, aki a segítették a felkészü-
lést. A házigazda szerepében Péter Ferenc, a 
megyei tanács elnöke gratulált a diákoknak, 
hogy a kulturális örökség európai évében fel-

vállalták a műemlékekben talán a leggazda-
gabb Maros megye néhány jelentős műemlé-
kének népszerűsítését.

A zsűri bemutatását követően léptek szín-
padra a csapatok, akik ötletes jelenetekkel 
vitték közelebb a kiválasztott műemléket. Az 
erdőszentgyörgyi Szent Gyögy Technológiai 
Középiskola Rhédeyek csapata  a szépséges 
Rhédey Claudia történetét állította színpad-
ra. „A Claudiát alakító diáklány gyönyörű 
fehér ruhájában a verseny szépének díját is 
elnyerhette volna, ezért elhittük neki, hogy 
a szerepbeli herceg a szeretett lány kedvéért 
megtanult magyarul. Házasságuk, amelyből 
három gyermek született, mindössze hat évig 
tartott, s az erdőszentgyörgyi diákok előadása 
Claudia korai halálával ért véget. A történetet 
keretbe foglalta, hogy mindez az Erdélybe 
szívesen ellátogató Károly herceg képzeleté-
ben játszódott le, akinek édesanyja, II. Erzsé-
bet angol királynő Rhédey Claudia ükunoká-
ja” –így értékelte a Népújságban Nagy Székely 
Ildikó újságíró az erdőszentgyörgyi diákok 
előadását. Amíg a zsűri döntött, zenés-táncos 
műsor következett. Fellépett városunk alpol-
gármesterének, Tar Andrásnak az unokája, 
Máté Kriszta, aki csodaszép hangján népda-
lokat énekelt, és akire mi is nagyon büszkék 

vagyunk. Fellépett még a Napsugár néptánc-
együttes és a művészeti iskolások reneszánsz 
kamarazenekara.    

Csép Andrea képviselő a vetélkedő ér-
tékelésében kiemelte, hogy a fiatalok és irá-
nyító tanáraik hozzájárultak ahhoz, hogy az 
RMDSZ 1000 év Erdélyben, 100 év Románi-
ában programsorozata keretében sikerüljön 
felmutatni: az erdélyi, és ezen belül a Maros 
megyei magyarság is értékteremtő és érték-
megőrző közössége Romániának. Novák 
Zoltán szenátor is szólt a diákokhoz, és lel-
kükre kötötte:ne feledkezzenek meg a kivá-
lasztott műemlékről! 

A vetélkedő első helyezettje a gernyeszegi 
Teleki-kastélyt és a református templomot 
örökbe fogadó Telekiek unokái elnevezésű 
bolyais diákok voltak, ők utaznak Brüsszelbe. 
A második helyezett a Római Katolikus Teoló-
giai Líceum Szem nevű csapata, a harmadik a 
Bolyai középiskola Házőrzők csapata lett. Az 
erdőszentgyörgyi diákok Beke Tünde és Hegyi 
László tanárok vezette csapata a hatodik he-
lyezést szerezte meg. Díjuk egy táborozás.

Gratulálunk mindannyijuknak a kitartó 
munkához és az eredményhez.

(Forrás: e-nepujsag.ro)

Testvérvárosok Arany nyomában
  Kerekes-László Noémi 

A Határtalanul program során az el-
múlt évben iskolánk vendégül látta 

a celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium 
tanulóit. Néhány felejthetetlen napot tölt-
hettünk együtt testvér- településünk diákja-
ival. Közös programmal emlékeztünk meg 
Arany János születésének 200. évfordulójáról. 
Ugyancsak a Határtalanul program keretében 
most már mi eredtünk Arany János nyomába. 
2018. március 9-16. között iskolánk 9.–12.-es 
diákjai négy kísérő tanárral utaztak Celldö-
mölkre. Március 9-én indultunk itthonról, 
és első utunk Nagyszalontára vezetett, ahol 

az Arany-múze-
umban tett láto-
gatás maradandó 
élményt jelentett 
számunkra. Aztán 
hosszú és fárasztó 
út után Debre-
cenben szálltunk 
meg. Másnap Bu-
dapesttel ismer-
kedtünk, jártunk 
többek között a 
Parlamentben 
is. Este megér-
keztünk Celldömölkre. A város lakói kedves 

vendégként, nagy 
szeretettel fogadtak 
bennünket. Másnap 
ismerkedtünk testvér-
városunk nevezetes 
épületeivel, tájainak 
szépségével, természe-
ti kincseivel. Vasárnap 
Sümegre és Keszt-
helyre kirándultunk, 
hétfőn Sopronban és 
Fertőrákoson voltunk. 
A jégesővel harcolva 
bejártuk a barlang-
színházat. Kedden a 
celldömölki diákokkal 
dolgoztunk közös pro-
jektünkön, majd meg-
néztük a katolikus 

templomot, a Vulkán parkot, és lubickoltunk 
a Vulkán fürdőben. Másnap a Berzsenyi Dá-
niel Gimnázium diákjaival közösen előadtuk 
Arany–emlékműsorunkat, majd közremű-
ködtünk a város március 15-i ünnepségén, 
illetve megtekintettük az evangélikus templo-
mot. Március 16-án indultunk haza. Még volt 
alkalmunk ellátogatni Pannonhalmára, vala-
mint Győrbe, s aztán újból Debrecenben éj-
szakáztunk. Másnap Debrecen nevezetessége-
ivel megismerkedtünk, aztán indultunk haza, 
Erdőszentgyörgyre. A sok program mellett 
volt időnk közös játékra, beszélgetésre, is-
merkedésre és bulira is. A diákok tanórákra 
is bemehettek, s természetesen barátságok is 
köttetek. Hálásak vagyunk mindenkinek, aki 
segített a programok megvalósításában, ven-
déglátóinknak köszönjük a melegszívű fogad-
tatást, és köszönjük ezt a tanulságokkal teli, 
emlékezetes kirándulást! Látogatás az Országházban
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Magyarosi Erzsébet laudációja 
a Könyv és gyertya-díj átadásának gáláján
2018. március 15-én délután 6 órától, a megyei RMDSZ szervezésében, 
a Kultúrpalota nagytermében vette kezdetét az ötödik Könyv és 
gyertya díjátadó gála. A díjakat Péter Ferenc, az RMDSZ megyei elnöke 
adta át, aki hangsúlyozta: „A Könyv és gyertya díjak átadásával azon 
személyeknek mondunk köszönetet, akik hozzájárultak közösségünk 
erősödéséhez, kultúránk fenntartásához, az anyanyelvű oktatás 
fejlődéséhez.” Erdőszentgyörgy körzetből Magyarosi Erzsébet, 
nyugalmazott tanárnő, az erdőszentgyörgyi Szent György Műszaki 
Líceum egykori igazgatója kapta a díjat. Gratulálunk a kitüntetéshez! 
Az alábbiakban közöljük a díjazott laudációját. 

N agy dologra, egyesek szerint, 
a legnagyobbra vállalkoznak 

a pedagógusok, amikor fiataljain-
kat tudásra, szívbéli jóságra tanít-
ják, miközben tudásukat megoszt-
ják velük, és a mindennapokban 
példaként állnak előttük.

Ilyen példa a Kis-Küküllő men-
tiek számára Magyarosi Erzsébet 
tanár. 

1952. március 9-én született 
Kiskenden, és ott végezte elemi 
iskolai tanulmányait is, mígnem 
1967-ben átlépte az akkor nagy hír-
névnek örvendő erdőszentgyörgyi 
középiskola kapuját. Az itt szerzett 
tudással felvértezve néhány év le-
forgása alatt fizika-kémia szakos 
tanárként érkezett meg első állo-
máshelyére, Magyarsárosra. 1990-
ig a korszak tanárainak jellegze-
tes életútját járta. A magyarsárosi 
egy év után 1982-ig Solymos és 
Kóródszentmárton következett, majd 
aztán 1990-ig Nádas. Ekkor, 1990-ben 
megadatott számára, hogy tanárként 
térjen vissza egykori alma materébe, 
az erdőszentgyörgyi középiskolába. 
1993-tól 2003-ig a középiskola, majd 
az általános iskola és líceum egyesítése 
után, 2011-ig, a nyugdíjas kor eléré-
séig – 18 éven át –igazgatója annak a 
középiskolának, amely – vallomása sze-
rint – életpályájának első jelentős lép-
csője volt, amelytől kapta mindazt, amit 
útravalóként magával vitt, s amelynek 
eszményképként tisztelt egykori igazga-
tója, a következetességéről, becsületes-
ségéről közismert Hatos Samu volt. Az 
ő hagyományait szándékozott tovább 
vinni, az általa elindított úton kívánt 
igazgatóként haladni. Ezt a vállalását 
becsülettel be is váltotta. Vezetésével az 
erdőszentgyörgyi iskola átvészelte a vál-
tozások zűrzavaros éveit, diákjai helyt 
álltak a vizsgákon és az életben, tovább 
öregbítették az iskola hírnevét.

 Vezetői rátermettségét igazolta az is, 
hogy felmérte: jó tanár nélkül nincs jó 
iskola. Első lépésként tehát meg kellett 
oldania a krónikus tanárhiányt. Olyan 
tanerőket sikerült Erdőszentgyörgyre 
csábítania, akik megfelelő végzettséggel 
és hivatásérzettel végezték munkájukat. 
És az eredmény nem maradt el. 

Jó érzékkel mérte fel, hogy a vidéki 
oktatásnak fel kell zárkóznia az adott 
vidék társadalmi igényeihez. Ennek 
érdekében sikerült beindítania a szak-
líceumi képzést megteremtve az ehhez 
szükséges felszereltséget. Az elméleti 
osztályok számára olyan profilokat ve-
zetett be, amelyek elősegítették a diákok 
későbbi elhelyezkedését is. Felmérte, 
hogy szükség van a felnőttoktatásra, 
ezért az iskola számára engedélyt szer-
zett az asztalos, az elárusító, a kőmű-
ves-szobafestő szakképzésre. A líceum 
utáni képzésre is gondolva elindíthatta 
– ha csak rövid időre is – néhány hiány-
pótló szakma képzését, így a könyvelő-, 
szociális gondozó-, mechanikai mester- 
és az egészségügyi asszisztensképzést is. 

Eközben nem hanyagolta el az oktatás 
anyagi feltételeinek javítását sem. Akár-
csak példaképe, Hatos Samu, ő is beír-
ta nevét az iskolaépítő igazgatók közé. 
Akkoriban is – akárcsak most – egyik 
égető gondja volt az iskolának a tan-
teremhiány. Ennek orvoslására 2004–
2005-ben elkészült az új épületszárny 
felépítéshez szükséges dokumentáció. 
A munkálatok 2007-ben elkezdődtek, 
és 2009-ben 12 új osztályterem, egy jól 
felszerelt dokumentációs központ és 
korszerű tanári állt az oktatás szolgála-
tában. Ezzel az erdőszentgyörgyi isko-
lahálózat visszakapta egykoron kiérde-

melt oktatási vezető helyét a térségben. 
Az iskolaközpont továbbképzők, terü-
leti pedagógustalálkozók és vizsgáztató 
központként állt, és áll mai napig is, a 
Kis-Küküllő menti oktatás szolgálatá-
ban. Az új épületszárny építése lehetővé 
tette, hogy a Rhédey-kastélyban felszá-
molják a tantermeket, és ezzel elindul-
hatott 2010-ben a kastély felújítása, ja-
vítása és új rendeltetésének kialakítása. 

A család, a pedagógusi munka és az 
igazgatás mellett a közösség szol-
gálatában másfajta feladatok vál-
lalására is készen állt. Az RMDSZ 
színeiben a környék megyei taná-
csosaként képviselte a régió lakó-
inak érdekeit. Eközben merész ál-
mok is születtek, hiszen a 3. évezred 
első évtizedében egy teljesen új is-
kolaközpont építésének lehetősége 
villant fel, amelynek felépítését ő is 
szívvel lélekkel támogatta. Hogy a 
szép terv pusztán csak délibábnak 
bizonyult, az nem rajta múlott.

De Magyarosi Erzsébet elsősor-
ban pedagógus volt. Mégpedig a ki-
válóak közül való! Derűs, optimista 
személyisége eleve erre a pályára 
predesztinálta őt. Hitt a nevelés ere-
jében, hitte, hogy minden gyermek 
nevelhető, hogy kellő tapintattal, 
empátiával közel lehet férkőzni a 
gyermeki lélek rejtelmeihez, meg 

lehet találni a kulcsot, amely e lélek 
zárját nyitja, és akkor a pedagógusnak 
nyert ügye van. Ha szeretettel, türelem-
mel közelítünk hozzá, elérhetjük, hogy 
megfoganjon szívében, lelkében, tuda-
tában az elültetett mag, és ha későre is, 
de meghozza majdan a kívánt termést. 
Mert „a pedagógusi munkát a csendes 
esőhöz lehet hasonlítani. A csendes 
esőhöz, amely jó sokáig tart, áztatja a 
földben megbújó magokat. Azok ma-
gukba szívják a nedvességet, és később 
ezért aztán akár szárazság idején is ké-
pesek termőre fordulni.”

A gyermeki lélek nagyszerű ismerő-
jeként melegségével úgy tudott lehajolni 
a legkisebb diákhoz is, hogy megőrizte 
tanári tartását, oktatói-pedagógusi igé-
nyességét. A szakma iránti tisztelete 
az erdélyi magyar oktatás legnagyobb 
pedagógusai közé emeli. Méltán megér-
demli annak a közösségnek az elismerő 
kitüntetését, amelyért egész pályafutása 
során küzdött.

Kívánjuk, hogy felhalmozott tapasz-
talataival, tanácsaival, alkotó kezdemé-
nyezéseivel jó egészségben még sokáig 
segítse azt a közösséget, amelyből vé-
tetett, és amelyet egész munkásságával 
példamutatóan szolgált. Szívből kí-
vánjuk, hogy családja, unokái körében 
még sokáig élvezze örömteli, boldog jól 
megérdemelt pihenőéveit!  

Oktatás – nevelés
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Kompetenciafejlesztés népi 
hagyományok által

„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egy-kettőre 
elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi  
magának. Csak az a mienk igazán, amiért megdolgoztunk, esetleg 
megszenvedtünk. […] A rossz ízlés rohamosan terjed. Ez a művészetben 
nem olyan ártatlan dolog, mint teszem az öltözködésben. […] Az iskola 
dolga lenne megadni a védőoltást a métely ellen.” Kodály Zoltán

A Játék és tánc az iskolában és óvo-
dában programon belül pedagógus 

továbbképzéssel, illetve gyakorlati tevékeny-
ségeken való rendszeres részvétellel akar le-
hetőséget teremteni a Százfonat Egyesület a 
térségbeli pedagógusok számára, hogy isme-
reteiket bővítsék a néptánc, népzene, néprajz, 
kézművesség, drámapedagógia és népi gyer-
mekjátékok területén. 

A Kompetenciafejlesztés népi hagyo-
mányok által elnevezésű 15 kreditpontos 
pedagógus-továbbképzéssel elsődleges cél 
a szakszerű, módszertanilag felépített nép-
művészeti oktatás alapjainak a lefektetése a 
térségben. További célok a néptánc alapja-
inak megismertetése, hogy a népi játékok 
rendszerezésével és típusaival, átadásuk 
módszertanával alkalmazható tudást szerez-
zenek, amelyet az iskolai nevelőmunkában, 
tanórákon vagy szakköri foglalkozásokon 
hasznosíthatnak.

A 2018. február 4– 10. között lezaj-
lott képzés gyakorlati tevékenységein 20 
erdőszentgyörgyi és környékbeli pedagógus 
elsajátíthatta a néptánc alaptechnikáit (ritmi-
ka, plasztika, dinamika, zenei hangsúlyok) és a 
felcsíki hejsza, cepper, változtatós, hétlépéses, 
kezes, lassú és gyors csárdás 4–12 éveseknek 
megtanítható alapmotívumait, a motívumal-
kotás szabályait, valamint a táncok módszer-
tanilag megalapozott továbbadását. A néprajz 
alapjaiból, a magyar nyelvterület tájai téma-
köréből, valamint táncfolklorisztikai alapis-
meretekből álló elméleti ismeretek átadásával 
a hallgatók általános tájékozódását kívánták 
előmozdítani.

A Romániai Magyar Néptánc Egyesülettel 
és a Romániai Magyar Pedagógusok Szövet-
ségével szakmai partnerségben megrendezett 
továbbképző időtartama 7 napot, azaz 52 órát 
ölelt fel, amelyből 18 óra néptánc, 14 óra népi 
játék, 10 óra kézművesség, 6 óra ének és 4 óra 
drámapedagógiai tevékenység volt. A képzés 
anyagi fedezete a Nemzeti Kulturális Alap tá-
mogatásából valósult meg.           

A felsoroltak mellett, az egyesület az 
erdőszentgyörgyi tanítók számára rendszeres, 
folyamatos támogatást nyújt a népművésze-
ti nevelés optimális gyakorlatba ültetéséhez, 
valamint az oktatásban történő rendszeres, 
szakszerű felhasználásához, amelyre a Játék és 
mozgás és Zene és mozgás órák keretében van 
lehetőség. Ily módon, különböző támogatások 
révén, az egyesület a minőségi oktatás megva-
lósításához szükséges szakemberek bevonását, 
pedagógusaink felkészítését, illetve a szüksé-
ges berendezések, eszközök (hangtechnikai 
berendezés, táncos szőnyeg, stb.) beszerzését 
biztosítja.

Miért van szükség ilyen fajta törekvésekre?
Mert az ilyen és az ezekhez hasonló tevé-

kenységek által pedagógusaink:
• olyan „tiszta forrásból” merített, testresza-

bott, könnyen alkalmazható tudást (kész-
ségeket, jártasságokat) tanulnak, amely 
sajátunk és hatékonyan, átfogóan alkal-
mazható az oktató-nevelő munkában; 

• elsajátítják  a néptánc alaptechnikáit (rit-
mika, plasztika, dinamika, zenei hangsú-
lyok);

• elsajátítják a székelyföldi táncok megtanít-
ható alapmotívumait, a motívumalkotás 
szabályait, valamint a táncok módszerta-
nilag megalapozott továbbadását;

• megismerik a magyar népi játékok típusa-
it, fajtáit, dalait, valamint képesek lesznek 
a népi játékok alkalmazására, hogy ezeket 
a mindennapi élet részévé tegyék;

• tájékozódnak a magyar néprajz alapisme-
reteiben: népcsoportok, táji tagozódás, 
népszokások, jeles napok, ünnepi szo-
kások tekintetében és táncfolklorisztikai 
alapismeretekben;

• a megszerzett tudásról elméleti és gyakor-
lati vizsgán számot adnak;

• képesek lesznek megszerzett tudásukat a 
gyerekek számára érthetően közvetíteni 
és a korosztályoknak megfelelő módon, 
differenciáltan átadni; 

A népművészeti nevelés, a népi játékok, a 
népzene és a néptánc elengedhetetlen multi-
funkcionális eszközök, ha – Kodály szavaival 
élve - „teljes embereket akarunk nevelni”. Meg-
felelő pedagógiai rálátással és alkalmazással a 
népi hagyományok különböző ágai minden ne-
velési területet átölelő, összetett fejlesztősorként 
hatnak a gyermekre, átfogva egész személyisé-
gét, biztosítva a testi-lelki-szellemi egészségét. 
Egy jól kiválasztott játéksor örömet szerez fel-
nőttnek, kicsinek egyaránt, miközben észrevét-

lenül fejleszti személyiségét is. Spontán módon 
fejlesztik a figyelmet, emlékezetet, szerialitást 
(a mozgások sorrendje), taktilis (érzékelő) csa-
tornákat, ügyességet, ritmusérzéket, érzelmi és 
szociális érettséget, edzik a jellemet.

Dr. Tóthpál József A művészetpedagógia 
ethosza, a pedagógusok felelőssége című  mun-
kájában a következőket nyilatkozta: „Úgy vé-
lem, rendkívül időszerű őszintén beszélnünk 
napjaink halmozódó válságjelenségeiről, hiszen 
nyilvánvaló, hogy a jelenlegi gazdasági, politi-
kai, erkölcsi – s hozzáteszem: kulturális és pe-
dagógiai – válságának centrumában az emberi 
élet értékvilágának, értékválasztásának krízise 
áll. Az emberiség történetében nem először, 
ismét válságba került az élet tisztelete, az em-
ber sokféle vonatkozásban szembe fordult saját 
életének alaptörvényeivel.” A szerző szerint ko-

runk neoliberális „életfilozófiája” – az emberi 
szabadság kiteljesítése helyett – szinte teljesen 
az individualizmus és a nihilizmus irányába 
szorítja az emberek gondolkodását. Felhívja a 
figyelmet arra, hogy ha egyre elfogadottabbá 
válik a társadalomban az a nézet, miszerint 
„az élet a profitról szól”, a „piaci fundamenta-
lizmus” behatol az emberi élet legfontosabb 
területeire – az erkölcsi értéktől a családi kap-
csolatokon át egészen a különböző esztétikai 
és szellemi teljesítményekig – veszélyeztetve „a 
szabad társadalom létét” – ez az élet tiszteleté-
nek elvesztését, s ennek beláthatatlan következ-
ményeit jelenti. A mai társadalom analfabéták-
nak nevezi azokat a személyeket, gyermekeket, 
akik nem tudnak írni és olvasni. Felmerül a 
kérdés: a jelen társadalomban hány lelki, testi és 
szellemi analfabéta gyermeket nevelünk, akik 
nem tudnak beilleszkedni, összpontosítani, ku-
darcot elviselni, egy babzsákkal a fejükön járni, 
élvezni az életet, játszani, bekötni a cipőfűzőt, 
vagy a csapat közös érdekeit tiszteletben tartani 
úgy, hogy közben egyéniségük is kiteljesedjen, 
jellemük se csorbuljon.

A népi hagyományok megismerése és 
hasznosítása az oktató-nevelő munkában se-
gíti a pedagógust az ilyenfajta analfabetizmus 
elleni küzdelemben.

 A Százfonat Egyesület közleménye, 
forrás: Facebook
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Tanulni?... 
De mit és miért?

  Zsemberovszky Márta: 

Cikkemet a pécsi Hittudományi Főiskola professzorának, Varga 
Szabolcsnak az előadása alapján írtam. Az ő gondolatait és tanácsait 
szeretném megosztani az Erdőszentgyörgyi Figyelő olvasóival.

E urópa az elmúlt ezer évben meghódí-
totta a világot, és a maga képére for-

málta más kontinensek társadalmait. Minder-
re az oktatás tette alkalmassá, amely komoly 
kritikai érzettel és kísérletező kedvvel vértezte 
fel az értelmiséget, akikből egyaránt lehettek 
tudósok, felfedezők vagy hadvezérek. Emiatt 
az európai társadalmak modernizálódtak a 
legsikeresebben, és még ma is a tudományos 
szabadalmak döntő hányada itt születik meg.

A trend azonban változik: ma már Indo-
nézia, Japán, Kína, Dél-Korea iskolai ered-
ményei a minták, és az európai oktatás ha-
tásában elmarad mögöttük. Ezért érdemes 
átgondolni, hogy mitől működött évszáza-
dokon keresztül a tudás átadása a nyugati vi-
lágban, és ezek milyen mintával szolgálnak a 
mai kihívások kezelésében.   

Az áttekintést kezdjük egy nagyon távoli 
időben, amikor elődeink az afrikai szavan-
nákon éltek, és a táplálékláncnak valahol a 
közepén helyezkedtek el. Vadásztak, de rájuk 
is vadásztak. Hogy a „teremtés koronáivá” 
fejlődtünk, az annak köszönhető, hogy meg-
tanultunk tömegben, rendben, szervezetten 
együtt élni és dolgozni. A győzelem kulcsa 
a társas kapcsolatainkban, képzelőerőnkben 
keresendő, és abban, hogy elvont fogalmak-
kal tudunk kommunikálni, illetve kiváló ta-
nulási képességeink vannak.

Mi a tanulás? Tapasztalat hatására kialaku-
ló és megmaradó mentális, illetve fizikai válto-

zás. A tapasztalat származhat saját megfigye-
lésből vagy belátásos alapon más személytől.

Az ókorban kezdett az ember a tanulás el-
méletével és módszertanával foglalkozni. Sze-
rintük minden tevékenységnél – és a tanulásnál 
főként – követelmény a szabályszerűség, mód-
szeresség, szakszerűség és fegyelem. Időszámí-
tásunk előtti 6. századtól az 1500-as évekig az 
emberi értelem és kreativitás megnyilvánulásait 
rendszerbe foglalva követték a „7 szabad művé-
szet” elvét, amely két részre tagolódik:

1. A sapientia, a belső tudás, a  bölcsesség, 
amelynek alkotóelmei:

a. A dialektika, amely az igaz és hamis 
megkülönböztetését, a helyes gondolko-
dást és helyes döntéshozást  tanítja.
b. A retorika a beszéd mestersége, amely 
a gondolatok minél pontosabb kifejezé-
sére és az érvelés-meggyőzés minőségére 
vonatkozik.
c. A grammatika, amely az írásbeliség és 
fogalmazás tudományát oktatja.
Ezeket „tiszta” tudományoknak tartot-
ták, mert nem a pénzszerzést, hanem a 
személy belső gazdagodását szolgálták.

2. A scientia, ahol a tudás a természet 
megfigyeléséből ered. Ennek alkotóelemei:

a. Az aritmetika, a dolgok mennyiségével 
foglalkozik
b. A geometria, a dolgok térbeli elhelyez-
kedését tanulmányozza
c. Az asztronómia, amely a dolgok moz-

gását, egymáshoz való viszonyát vizsgálja
d. A muzsika, ami a rend és a harmónia 
tudománya.

 Visszatérve a ma világába, azt tapasztal-
juk, hogy a gyerekek iskolai teszteredménye 
és fegyelmezettségi szintje is egyre alacso-
nyabb. Összességében pedig az emberek bol-
dogság-szintje a társadalmak fejlettségével 
arányosan csökkent. (!)

Ennek egyik oka, hogy az oktatás egyen-
súlya fölbomlott. Ez a folyamat kb. 300 éve 
kezdődött, és egyre erősödik. A „Scientia”, a 
természettudományok háttérbe szorították a 
„Sapientiát”, az önfejlesztés tudományát, ami 
pedig az igazi, minőségi „jó élet” alapja az 
ókori bölcsek szerint.

A másik ok az, hogy egyre több ember 
kiszakad természetes közegéből, a családi, 
szomszédi közösségekből a kényelem ked-
véért, és a pénz kedvéért, amin a kényelmet 
meg lehet vásárolni.  A családban évszázado-
kon keresztül  elsajátított minták  és tapaszta-
latok egy generáció alatt elvesztek,  és így az 
iskolára maradna a családi, közösségi nevelés 
pótlása, amire az természetesen nem képes.

A civilizációs folyamatokat nem akarjuk 
– de nem is tudnánk – megállítani vagy visz-
szafordítani, de a szakértők szerint van meg-
oldás, mégpedig a következők lennének:

• A helyes önismeret tanítása és valós kö-
zösségi kapcsolatok ápolása

• Nyitott kérdések megfogalmazása és vá-
laszok megtalálása

• Közösségi cselekvések megtanítása
• A stressz-tűrés fejlesztése
• A vállalkozói kedv támogatása.
És ezek a tanácsok nem csak az iskolás 

gyerekekre vonatkoznak!!!  

Örömre indult
 Dr. Bige Szabolcs

A húsvéti ünnep, a feltámadás öröme 
indította útnak Lőrincet. A völgy ki-

tárulkozott előtte, ahogy a tetőről lenézett. Ott 
terpeszkedett házaival, udvaraival, kertjeivel 
a falu is, tobzódva a tavaszi fényben. A férfi 
gyönyörködve nézte. Hónapok óta készült erre 
a hazalátogatásra. Otthonától a sors messzi-
re vetette, s a nagyváros beszippantotta. Nem 
volt oka panaszra, hiszen dolgozhatott, pénzt 
kereshetett, emberek vették körül, de mégis 
egyedül érezte magát, s idegennek. Ezért ör-
vendett a szíve ennyire a hazai táj láttán. Mé-
lyeket lélegzett, beszívta a bódító tavaszi illato-
kat, s megindult lefele a hegyről, a falu felé. Ez 
a lelkes hangulat nem is hagyta el, ameddig az 
első házakig nem ért. Díszesebb portára emlé-
kezett, s amit talált, nem ismerte meg. 

– Vajon jó helyre jöttem? – tanácstalan-
kodott.

Csak nézte a poros utcát, a házakat, s úgy 
tűnt, mintha a falak összementek volna, mint-
ha belesüppedtek volna a földbe, a kerítések 

is alacsonyabbak, az ablakok pedig kisebbek 
lettek. Még a gyalogkapu is csak akkorának 
látszott, mintha gyermekek számára emelték 
volna, felnőtt ember csak meggörnyedve lép-
hetett be rajta.

– Amott van az iskola! – eszmél fel Lő-
rinc. – Megnézem, ki most a tanító? – vette az 
irányt az iskola felé.

Az iskolaépület is csalódást okozott meg-
rokkant voltával, hulló vakolatával, repedezett 
ablakkereteivel. A fiatal tanító ellenben rácá-
folt a környezet által sugallt szomorú hangu-
latra. Mosolygós, vidám ember fogadta a be-
kopogó vendéget.

– Kerüljön beljebb, kedves! – fogadta Lő-
rincet a tanító. – Minden embernek, aki betér 
hozzánk, minden látogatónak, örvednek, s ezt 
őszintén mondom!

– Mégis minek örvendezik ennyire? – kö-
tözködött Lőrinc.

– Kicsinység, de nekem sokat ér! 
– Mi lehet az?
– Csak annyi, hogy egy emberi lélek kíván-

csi rám, és arra veszi magát, hogy meglátogas-

son, s meghallgasson.
– És mi mondanivalója lenne egy ilyen em-

beri lélek számára?
– Hát, hogy örvendezzünk együtt a szép 

tavaszi napnak.
– S még?
– A fénynek, mely beragyogja a lelkünket, 

mert kicsiny emberpalántákat nevelhetünk.
– Szép dolog!
– Az a szép, hogy jönnek buzgón, s a tava-

lyihoz képest többen.
– Mifélék az újak? – nőtt meg a kíváncsiság 

Lőrincben.
– Könnyen örvendő s könnyen búnak 

ereszkedő városi népek.
– Itt meg mit keresnek?
– Megszöktek a városi nyüzsgés elől. Mű-

vészlelkek: az ember olyan íróféle, s a felesége 
festő. Engemet is le akar festeni.

– Hagyja?
– Mondtam, fesse a gyermekeket. Ők az 

érdekesek, a fontosak.
Ezzel ment is tovább Lőrinc, végig a ka-

nyargós úton, venné számba a pusztuló, s az 
újra kivirágzó portákat. A vidám tanító szavai 
kísérték el: „A gyermekek, ők a fontosak!”
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Naplemente Idősklub tevékenységéből
 Gálfalvi Ilona

Február 20-i tevékenységünket Áprily La-
jos Fogyó idő című versével kezdtük

„Valamikor így mértem: évek, évek, 
egy idő óta így: napok, napok. 
S tán nemsokára napokkal se mérek, 
azt mondom: percek és pillanatok.” 

Átérezve a sorok igazát, arra a következte-
tésre jutottunk, hogy az egyre fogyó időnket 
a lehető legkellemesebben kell eltöltenünk. 
Ezért most is kihasználtunk minden lehető-
séget, hogy jól érezzük magunkat egymás tár-
saságában. Játszottunk, tornásztunk, és sokat-
sokat nevettünk. 

Február 27-én csoportvezetőnk, Cosma 
István Wass Albert Látható az Isten című ver-
sének egy részletét felolvasva indította a be-
szélgetést.

„ Fűben, virágban, dalban, fában,
születésben és elmúlásban,
mosolyban, könnyben, porban, kincsben,
ahol sötét van, ahol fény ég,
nincs oly magasság, nincs oly mélység,
amiben ő benne nincsen.
Arasznyi életünk alatt
nincs egy csalóka pillanat,
mikor ne lenne látható az Isten.”

A vers gondolatait továbbfűzve témánk az 
életbölcsesség volt. István egy pontokba sze-
dett összeállítást olvasott fel: 45 életlecke egy 
90 éves öregtől. Ebben éppen egy emberi élet 
bölcs tapasztalataival szembesülhettünk! Utá-
na nagyon jó hangulatban megünnepeltük 
Soós Emília, Szakállos Teréz, Simon Rozália, 
Fülöp Júlia és Pál Mária születésnapját. Isten 
éltesse őket sokáig!

Március 7-én mindnyájunkat kellemes 
meglepetés ért: István egy-egy szép rózsa-
szállal köszöntött bennünket a nők napja al-
kalmával. Nagyon szépen köszönjük a figyel-
mességet. Kellemes nőnapozásunk volt! Aztán 
a tavaszt várva egy szép Kányádi-verset hall-
gattunk meg:

„ Hófoltos még a határ
s a dombok oldala.
Szunnyadoz még a kökény
s galagonya.

Alszik még a rengeteg

s a kertekben a fák,
de nyitogatja fehér
szemét a hóvirág.
S az ibolya is ébredez
a sombokor alatt:
költögetik a szelíd
napsugarak.

Az ibolyatő fölött
a sombokor pedig
álmában már színarany
virágot álmodik.”

Március 13-án találkozónk mottója a 
következő gondolat volt: „Három kincs 

van: a szeretet, az elégedettség és 
az alázat.”(Scientia Sacra). Erről 
a három kincsről beszélgettünk, 
majd a közelgő március 15-i ün-
nepségre gondolva kokárdákat 
készítettünk, és közben énekel-
gettünk!

Március 27-én Botos Noémi, a 
Caritas alkalmazottja vezette a te-
vékenységet. Vendégünk volt Léna 
Jahn önkéntes, aki a németországi 
Koblenzből érkezett. Közös beszél-
getésünk a húsvétról szólt. Noémi 
felolvasta Aranyosi Ervin Miről szól 
a húsvét? című versének egy részle-
tét:

 „Tanuld meg hát büszkén viselni kereszted,
s ha így méltóságod már visszaszerezted,
légy a megbocsájtó, mindenkit megértő,
s csökken majd a bántó, s elkerül a sértő!

Tisztulj meg belülről, kezdd el változásod,
s meglátod követ majd újuló világod.
Szívedben a jóság hagyd, hogy feltámadjon,
aztán a valóság, méltó választ adjon.”

A versrészlet gondolatai alkalmat adtak 
arra, hogy beszélgessünk az ünnepi készü-
lődésről, és eltöprengjünk húsvét igazi üze-
netén. Mindannyian átéreztük, hogy milyen 

fontos méltósággal vi-
selni a mindennapok 
keresztjét. Ebben is 
példát mutat számunk-
ra Jézus szenvedése. A 
húsvét arra is alkalom, 
hogy magunkba mé-
lyedjünk, a természet, 
a külső világ megúju-
lásával együtt belülről 
is megújuljunk, és a 
bennünk feltámadó jó-
ság örök parancsát kö-
vessük. A jó hangulatú 
beszélgetés során gipsz-
ből készült tojásokat 

színeztünk. Ezután megünnepeltük Muica 
Jolán, Szekeres Margit és Varga Magdol-
na klubtársunk születésnapját. Isten éltesse 
mindhármukat!

Április 3. Húsvét harmadnapját együtt 
töltöttük. Természetesen az ünnepről be-
szélgettünk. Mindnyájan elmeséltük, hogyan 
éltük meg a feltámadás ünnepét. Az alábbi 
versrészlet maradéktalanul kifejezte érzése-
inket:
„Húsvéti reggel tavaszi kedvvel zeng a berek-
ben: Feltámadott!
Egei kéklik, szelei végigzúgják az erdőn: 
Feltámadott! 
Dongói dongják, méhei zsongják, kórusban 
mondják: Feltámadott!
Lepkéi írják, bimbói nyílják, fűből virítják: 
Feltámadott! 
Égi madárkák dalolva szántják az új baráz-
dát: Feltámadott! 
Tavasz van, íme, hatalmas Ige zuhog a szívre: 
Feltámadott!”

Albumaink képeit nézegetve jó volt fel-
idézni egykori emlékeinket.  Záróakkordként 
csoportvezetőnk az alábbi idézetet olvasta fel 
Paulo Coelhotól: „Kellenek a gyökerek: van 
egy hely a földön, ahol megszületünk, meg-
tanulunk egy nyelvet és fölfedezzük, hogyan 
boldogultak őseink a nehézségekkel. Eljön az 
idő, amikor felelősek leszünk ezért a helyért. 
Kellenek a szárnyak. Megmutatják nekünk a 
képzelet végtelen horizontjait, elvisznek min-
ket az álmainkhoz, elvezetnek távoli helyekre. 
A szárnyak segítenek abban, hogy megismer-
jük felebarátaink gyökereit, és tőlük is tanul-
junk.” Ez a bizonyos hely a szülőföld, amely 
bennünket felnevelt, és amelyért felelősek va-
gyunk, míg csak élünk.

. március–április Évek és napok
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Bözödi történet 
  Fülöp Ferenc

Próbáltam a régi, gyermekkori emlékeimből előkotorni valamit, ami a március 15-ével 
kapcsolatos lehetne, de sajnos, semmi nem jutott eszembe. Abban az időben az iskolában 
nem volt szabad beszélni róla, legföljebb csak annyit, hogy megtanultuk Petőfitől a Nemzeti 
dalt és az osztályban elszavaltuk. Otthon, a családban nem hozódott elő olyasvalami, amire 
visszaemlékeznék az ünneppel kapcsolatban. De mégis emlékszem egy történetre, ami János 
bácsival esett meg, talán pont ezen a jeles napon. Az történt ugyanis, hogy abban az időben 
az idősebb veteránok a falu kocsmájában jöttek össze, és egy pohár bor mellett mesélgették 
a régi katonamúltjukat, világháborús történeteiket, netán hadifogságuk sanyarú élményeit. 
Miután kifogytak a szóból, János bácsi vette a kalapját, és elindult hazafelé, jókedvében nó-
tázni kezdett:  „Kossuth Lajos azt üzente,/elfogyott a regimentje,/Ha még egyszer azt üzeni,/
mindnyájunknak el kell menni”......De már a nótát nem fejezhette be, hirtelen egy kapualjból 
előlépett a hatalom éber őre (Soós nevezetű őrmester), és kérdőre vonta:

– Ki is üzent, mit is üzent??? He, na, mondja!
Az öreg megszeppent, majd odavetette:
– Hagyja, biztos úr, ez már olyan rég volt, hogy már pontosan én sem emlékszem a tör-

ténetre,.
Ezzel szépen hazaballagott.

Bözöd, ahol élünk

A böjtölés ideje 
  Fazakas Levente

T ekintetem a falra akasztott unitárius 
falinaptárra irányítom, keresem a pi-

ros betűvel jelzett ünnepnapokat. Közöttük 
találom a húshagyókeddet és a húsvétot, de 
ugyanakkor az általuk közrezárt hathetes 
időszak, a nagyböjt időszakára is gondolva 
felteszem a kérdést: Van-e böjt az unitárius 
egyházban? Naptárilag igen, egyházilag el-
rendelve nem. Különböző vidékek némileg 
eltérő, nemzedékről-nemzedékre átörökölt 
gyakorlatában igen, de nem kötelezett for-
mában. Gyermekkoromban családom és 
szülőfalum, Nyárádszentmárton – feleke-
zetileg vegyes, de többségében unitáriusok 
által lakott falu – böjti szokásával szembesül-
tem, ahol unitáriusként is böjtöltünk. Igaz, 
a böjtölés csak nagypéntekre korlátozódott, 
amikor húsos ételeket nem ettünk. De volt, 
aki az előző napnyugtától a nagypénteki 
napnyugtig semminemű élelmet nem fo-
gyasztott. Érdeklődésemre, hogy ezt miért is 
kell tenni, a válasz az volt, hogy így szoktuk 
meg. Elhangzott olyan vélemény is, hogy a 
böjt a bűntől való megszabadulásra irányítja 
az emberi figyelmet. A böjt tehát egy meg-
tisztulási folyamat. Ám látva, hogy az egyik 
idős bácsi nagypénteken kolbászt evett, 
megkérdeztem: ez hogy lehetséges. Azt vá-
laszolta, hogy nem az a bűn, ami a szájon 

bemegy, hanem az, ami onnan esetenként 
kijön.          

A Szentírást olvasva több helyen találko-
zunk a böjti gyakorlatokkal, a böjttel kapcso-
latos előírásokkal. A böjthöz való viszonyu-
lásomat a leginkább Jóel próféta kijelentése 
határozza meg, miszerint nem a ruhákat, ha-
nem a szíveket kell megszaggatni.

Gondolataim lejegyzésekor a jézusi kijelen-
tés az iránymutató: nem az ember van a szom-
batért, hanem a szombat az emberért. A jézusi 
kijelentésre támaszkodva vallom: nem az em-
ber van a böjtért, hanem a böjt az emberért. És 
így megállapíthatom, hogy van böjt az ember 
életében, legyen az naptárilag megjelölve és 
egyházilag elrendelve, vagy egyéni szükségér-
zetből fakadóan.  Embertársaimnak ugyanazt 
ajánlom a böjtöléssel kapcsolatosan, amit jó-
magam is teszek. A húsvét előtti időszak le-
hetőséget teremt számomra, hogy mélyebben 
figyeljek önmagam lelki világára, hogy szem-
besülhessek Istentől ajándékba kapott, általam 
birtokolt belső értékeimmel. Ezeket újra és 
újra felfedezve, akaratomat megerősítve, lát-
hatóvá, érezhetővé, megtapasztalhatóvá kell 
tennem. A húsvét előtti időszakban is a fényt, 
a világosságot keresem magamban. A teremtés 
történetében Isten megteremti a világosságot, 
és azt mondja, hogy az jó. Karácsonykor a bet-
lehemi csillag fénye világította meg életünket, 
Jézus születését jelezve. A Hegyi beszédben 

így szól hozzánk: „Ti vagytok a világ világos-
sága! Világítson a ti fényetek!”  Jó érzés, ha 
tudatosodik, hogy a fény bennem van, és azt 
sokszor keserves küzdelemmel, isteni segít-
séggel, jó cselekedetek gyakorlásával láthatóvá 
tehetem. Hiszem, hogy Jézus negyven napos 
böjtölési időszaka során ráérzett arra, hogy 
magában hordozza a fényt, és azt láthatóvá is 
teheti, hogy világítson, hogy követendő utat 
mutasson. Ugyanakkor megértette, hogy em-
bertársai is, Isten gyermekeiként magukban 
hordozzák a fényt, és láthatóvá tehetik. A böjt, 
az elcsendesedés, a magunkba fordulás idő-
szaka arra ad lehetőséget, hogy mindezt felis-
merjük. Arra ösztönöz az ő példája engem és 
bennünket, hogy tanítását és élete példázatát 
követve éljünk a bennünk lévő fény felmutatá-
sának lehetőségével.

Húsvétkor a jézusi eszme győzelmét, a 
fényt ünnepeljük, azt, hogy isteni segítséggel 
és emberi erőfeszítéssel győzedelmeskedhet 
a világosság a sötétség fölött, a jó a rossz fö-
lött. Ennek felismerésében segíthet a böjt. És 
vallom:nemcsak naptárilag behatárolva, egy-
házilag elrendelve, hanem emberi lélekszük-
ségletet kielégítve is létezhet a böjt, vagyis az 
elcsendesedés, az önmagunkkal való számve-
tés, amely életünket szebbé és gazdagabbá te-
szi, Istennel és embertársainkkal való kapcso-
latunkat megerősíti, és ez bármikor lehetséges, 
ha annak igénye megfogalmazódik bennünk.

A következő 
450 esztendő

Az unitárius egyház 
gondnokainak értekezlete 

Bözödön

  F. L.

2018. március 17-én Bözö-
dön került sor a Ma-

rosi Unitárius Egyházkör gondnokainak és 
keblitanácsosainak értekezletére, amelyet 
az egyházközség templomában Fazakas La-
jos Levente helyi lelkész áhítata nyitott meg. 
Az énekvezéri teendőket Sánta Boros Jó-
zsef, a szentgericei egyházközség énekvezé-
re látta el. Ezután a jelenlevő gondnokok és 
keblitanácsososok a helyi kultúrotthonba 
vonultak, ahol Nagy Zsigmond felügyelő-
gondnok üdvözlő beszédét követően dr. Ko-
vács Sándor teológiai tanár tartott előadást a 
világiak egyházban betöltött szerepéről. Az 
előadást követően lehetőség volt kérdések 
feltevésre és véleménynyilvánításra is. Majd 
Boros János, a Magyar Unitárius Egyház fő-
gondnoka szólt az egybegyűltekhez. Végül az 
egyházközségek gondnokai beszéltek tevé-
kenységükről. 

Az értekezlet legfontosabb üzenete az volt, 
hogy fennállásának 450. évfordulóját ünneplő 
unitárius közösségnek szembe kell néznie a je-
len valóságával, a világiak és lelkészek közösen 
el kell kezdjék a következő 450 év felépítését.Az unitárius egyház gondnokai Bözödön
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Ünnepi konferencia az Országházban 
a Vallásszabadság Éve alkalmával

2018. március 9-én a Ma-
gyar Unitárius Egy-

ház, partnerségben az Országgyűlés Hiva-
talával ünnepi konferenciát szervezett az 
Országháza Felsőházi üléstermében. Az 
emlékkonferencia újabb kiemelkedő állomá-
sa az egész éven át zajló jubileumi rendez-
vénysorozatnak. Az idei év kezdetén Bálint 
Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház 
püspöke 2018-at a Vallásszabadság Évének 
nyilvánította, ami által az unitárius egyház 
az 1568. évi Erdélyi Országgyűlés vallásügyi 
törvényalkotását kívánta méltatni. A világon 
először ugyanis Tordán nyilvánította ki az 
Országgyűlés a vallásszabadságot, a lelkiis-
mereti szabadságot és a gyülekezetek szabad 
lelkészválasztásának jogát. A Vallásszabad-
ság Évének elnevezett jubileumi év március 
9-i konferenciája egyben tudatosítani kívánja 
Magyarország Országgyűlésének február 20-
án elfogadott ünnepi törvényét, ami által mél-
tatta az erdélyi jogelődje 450 éves döntését, 
kinyilvánítva, hogy a vallásszabadság kihirde-
tése kiemelt nemzeti érték, január 13-a pedig 
a Vallásszabadság Napja.

A mintegy 500 résztvevős rendezvényre 
340-en érkeztek különböző erdélyi unitári-
us egyházközségekből, akik a magyarországi 
unitárius egyházkerület képviselőivel és ran-
gos politikai-közéleti meghívottakkal közö-
sen hallgatták meg az előadásokat. Az ünne-
pi konferencia áhítattal kezdődött, amelyen 
Kászoni-Kövendi József, a Magyar Unitárius 
Egyház Magyarországi Egyházkerületének 
püspöki helynöke mondott imát.

Köszöntőbeszédében, Kövér László, Ma-
gyarország Országgyűlésének elnöke elmond-
ta, amit a történelem a magyarságtól elvett, azt 

a kultúra igyekezett visszaadni. A magyarság 
idegen erők fennhatósága alá került, de a Kár-
pát-medencében megtartó ajándékot kapott 
Európától, a reformációt, de adta is cserébe a 
vallásszabadságot. Ezután Lázár János, a Mi-
niszterelnökséget vezető miniszter köszöntőjé-
ben kifejtette, a tordai vallásszabadság alakítója 
volt a sajátos európai életformának, nem csak 
hordozta, hanem formálta azt, amit ma úgy 
hívunk: európaiság. Kovács István, a Magyar 
Unitárius Egyház közügyigazgatója, köszön-
tőbeszédében elmondta, hogy a február 20-án 
Torda szellemisége költözött be az Országház-
ba. A tordai szellemi kincs 450 év után méltó 
helyére került, s fokozatosan közkinccsé válik.

A konferencia alkalmával négy előadásra 
került sor, a következők szerint:

• Horn Ildikó, az ELTE Középkori és Kora 
Újkori Magyar Történeti Tanszékének tanszék-
vezetője Az 1568. évi tordai országgyűlés val-
lásügyi határozatának jelentősége, eszmeisége 
és történelmi korviszonyai címmel tartott elő-
adást. Az előadó elmondta, hogy a vallási türe-
lem elve az erdélyi fejedelmek hűségesküjének 
visszatérő mozzanata volt, s ezáltal bizonyítha-
tó, hogy ez az eszme a korabeli erdélyi gondol-
kodás meghatározó, szerves részét képezte.

• Kovács Sándor, a kolozsvári Protestáns 
Teológiai Intézet Unitárius Kara egyháztör-
ténelem tanszékének oktatója Az Unitárius 
Egyház a magyar nemzet, a művelődés és az 
oktatás szolgálatában címmel tartott előadást. 
Az egyetemi oktató előadásában olyan szemé-
lyiségek élettörténetén keresztül emelte ki az 
unitárius egyház közszolgálati szerepét, aki-
ket méltatlanul feledett el az utókor, de akik 
közösségmegtartó és -építő szolgálatukkal el-
évülhetetlen érdemeket szereztek.

• Rácz Norbert Zsolt, a Kolozsvár-Belvá-
rosi Unitárius Egyházközség lelkésze A vallás-
szabadság a tordai vallásügyi törvénytől a 21. 
századig című előadásában kifejtette, a szabad 
vallásválasztás eszméje hosszú történelmi fej-
lődésen ment át. Ebben a fejlődési folyamat-
ban viszont minden kétséget kizáró módon, 
az 1568-as tordai törvény korát megelőző 
mérföldkő.

• Czire Szabolcs, a kolozsvári Protestáns 
Teológiai Intézet Unitárius Kara bibliai tan-
székének oktatója A magyar unitárius hit-
elvek sajátosságai című előadásában négy 
témát vázolva mutatta be az unitárius vallás 
alapvető hitelveit. Az egyetemi oktató szerint 
az unitáriusok viszonya a kereszténységhez 
olyan, mint a székelyek viszonya a magyar-
sághoz. Azonosak, de mégis másak.

Az előadások után Elekes Botond Áron, 
a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi 
Egyházkerületének főgondnoka, a konferen-
cia levezető elnökeként összegezte az elhang-
zottakat.

A konferencia végén Csete Árpád, az 
Unitárius Lelkészek Országos Szövetségének 
elnöke osztotta meg gondolatait a jelenlevők-
kel, majd Bálint Benczédi Ferenc, a Magyar 
Unitárius Egyház püspöke Isten áldását kérte 
a jelenlevőkre. A konferencia a Himnusz el-
éneklésével zárult.

A kötött program után állófogadásra került 
sor az Országházban. A jubileumi ünnepség a 
Pesti Vigadóban ünnepi gálaműsorral folyta-
tódott.

(Forrás:https://unitarius.org/unnepi-
konferencia-az-orszaghazban-a-
vallasszabadsag-eve-alkal..)

Hitvilág

Székely emberek – zsidó istenek
– Jegyzetek a székely szombatosokról –

  Bözödi György

(Folytatás az előző lapszámból)

A delelő nap hevesen süt le, perzse-
li az arcunk, a kezünk, és fáradtan 

tesszük le a ceruzát a könyv kinyitott lapjai 
közé. Tekintetünk végigfut a falu felett, fel a 
hegyekre, az erdőkre, ahol minden az őszi 
elmúlás megszámlálhatatlan színében ját-
szik. A falu alattunk van, inkább a hegyeket 
érezzük szomszédainknak, mint az embe-
reket. Velünk szemben kanyargós út vezet 
fel a tetőre, és a szekerek kerekeitől ledön-
gölt föld úgy csillog a napfényben, mint az 
arany. Hova megy az út, nem tudjuk, de a 
szemünk sokszor végigsétál rajta. Itt ülhe-
tett valahol Eössi András is nagybetegen, 
udvarháza előtt, és ha járni nem is tudott, 
ezeken a tájakon hordozta végig tekinte-
tét. Ezt az eget nézte, ezeket a hegyeket, a 
völgyből felröppenő madarakat, és ennek a 

természetnek csodálatában mélyedt el lelke 
az élet titkaiig, míg egyszer a lélek mélyén, 
egy ilyen verőfényes nap csókja mellett ta-
lálkozott az Istennel. Hová visz az aranyos 
út, az életbe, a halálba, a pusztulásba vagy 
az Istenhez? Mellette így játszhatott a szél 
kinyitott biblia lapjaival, mint most az ócs-
ka fóliánsokkal. A próféták lelke kikelt a 
lapok közül, és elindult szerteszét a hegyek-
be, hogy megváltást hirdessen a székely 
népnek…

A régi könyvek mégis beszélnek. Fiatal 
párok kötnek házasságot a pap előtt, az írás 
megőrzi a nevük. Szenterzsébeti legények 
mentek a bözödi lányok után, ellátogattak 
Kőrispatakra, Újfaluba s még Ernyére is. Az 
itteni leányok éppen így megvárták, hogy a 
szomszéd faluból utánuk jöjjön a legény, s 
magával vigye. Mindez természetesnek lát-
szik, de mégis alaposabban megfigyelem. 
Annyit már tudok, hogy a szombatosok csak 
egymás között kötöttek házasságot, még ak-

kor is, ha a legközelebbi rokonukat kellene, 
hogy elvegyék a szigorú tartózkodás miatt. 
Megakad a szemem azon, hogy Jakabfi János 
szenterzsébeti legény Kőrispatakba ment fe-
leség után, és ott is csak Jakabfi nevű leányt 
kapott, Jakabfi Sárát. Vitte haza falujába, ki 
tudja, milyen titkos parancsnak engedel-
meskedve. Talán egy szombatos lakodalom 
folyik le előttünk nagy titokban, amiről sen-
kinek sem szabad tudni semmit a faluban. A 
pap előtt szépen megesküsznek az atya-fiú-
szentlélekre, de amikor hazamennek, csak a 
háznépe marad együtt, és újra megesketik a 
házasokat, de most már a zsidó szertartások 
szerint. Az első esküvő a világ előtt és a világ 
számára volt kötve, a második pedig a léleké 
volt és a hité.

A román iskolaigazgató jön fel a 
papilakba, regáti ember, csak töri a magyar 
nyelvet, de azért jól el lehet vele diskurálni. 
Mutatja, hogy ő is ismeri az erdélyi múltat. 
Eössi és Péchy rezidenciája után tudako-



15

. március–április

Épül a református óvoda és bölcsőde

E gy új óvoda és 
bölcsőde építé-

sének igénye már jóval 
korábban felmerült, de 
az elmúlt évben körvo-
nalazódott a lehetőség 
arra, hogy valóra váljon 
a beruházás. A Küküllői 
Református Egyházme-
gye kezdeményezésére és 
közbejárására az építkezés 
a magyar kormány támo-
gatásával valósulhat meg. 
Erdőszentgyörgy önkor-
mányzata erre a célra az egyháznak felajánlot-
ta a tulajdonában lévő Szegfű utcai telkét.

 Az október 6-i erdőszentgyörgyi Espe-
resi Hivatal avatóünnepségével egybekötött 
alapkőletételkor elhangzottak szerint, az in-
tézmény a következő tanévtől már fogadja a 
gyerekeket. Kató Béla, az Erdélyi Református 
Egyházmegye püspöke az erdélyi Magyar Te-
levíziónak adott akkori interjújában elmondta: 
„Számunkra nagyon fontos azoknak a várak-

nak a megépítése, ahol biztonságban érezhetik 
magukat azok, akik a közösséghez tartoznak. 
És fontos, hogy ez a református közösség érez-
ze, nincs magára hagyva. Minden intézmény, 
amit felépítünk az tulajdonképpen a megtarta-
tás eszköze. Nekünk, erdélyi magyaroknak az 
intézményben van a megtartó erő, hiszen aki 
ide tartozik, az támaszt kap, erőt kap.” 

(Folytatás a 16. oldalon)

Önkormányzati hírek, tudósítások Szerkeszti: Átyin Kata

zódom; meglep, hogy nincsenek tisztában 
vele. A református pap azt állítja, hogy a 
templom körüli kert volt az, a román ember 
úgy tudja, hogy a mai Kemény bárok ura-
dalma. A pap végül meggyőzőleg bebizo-
nyítja álláspontját.

– Fogalkoztam én is a szombatosság tör-
ténetével – mondja a román ember, – So-
kat írtam Péccsiről … Így mondja tisztán, 
ahogy leírtam. És kezével mutatja a levegő-
ben a nagy paksaméta írást. Pár perc alatt 
végighallgatom ennek az idegen embernek 
a szájából, hogy miképpen keletkezett a 
szombatos vallás.

– Péccsi itt volt igazgató az iskolában. 
(Úgy mondja, mint aki hivatalbeli elődjéről 
beszél.) Sokat olvasta a bibliát, a hogy is hív-
ják…zsidány!zsidány bibliát, amíg kiolvasta 
belőle a vallást…

Nem tudom, honnan szerezte érdekes 
adatait, sem nagy munkáját, sem forrásait 
nem sikerült meglátnom.

1935.

(Folytatjuk)

Március 15. Erdőszentgyörgyön
Március 15-én délelőtt a település elöljárói, lelkészei, pedagógusai, 
diákjai, egyesületvezetők, illetve a lakosok a központi parkban álló 
kopjafáknál tisztelegtek a 170 évvel ezelőtti forradalom emléke előtt.

A megemlékezést Csibi Attila Zoltán, 
Erdőszentgyörgy polgármestere nyi-

totta meg. Ünnepi beszédében a szabadság, 
testvériség, egyenlőség mai jelentését fej-
tette ki. Szabadság az is, hogy ma itt ünne-
pelhetünk. A testvériség a mások elfogadá-
sát, megértését jelentené, az egyenlőség azt, 
hogy egyenlő esélyeket biztosítunk minden-
kinek. „Az itt élő emberek számára évszáza-
dok során épp oly fontos volt a szabadság és 
a függetlenség kivívása, akárcsak valameny-
nyi Kárpát-medencei honfitársunk számá-
ra. Erdélyben élünk ezer éve, Romániában 
száz éve. Ez idő alatt maradandót alkottunk 
mindkét hazánkban, magyarként”- mondta 
az elöljáró. 

Ezt követően Novák Csaba Zoltán, a Ro-
mániai Magyar Demokrata Szövetség Maros 
Megyei szenátora szólalt fel, aki Jókai Mór 

A kőszívű ember fiai című regényéből meg-
ismert három férfikarakter példáját emelte 
ki. A Baradlay fiúk története jó példa arra, 
hogy milyen hatalmas tettek mentek végbe, 
milyen nagyszerű összefogás zajlott le a ma-
gyar nemzet életében, történetében, és hány 
meg hány sors fonódott össze azért, hogy 
kialakuljon egy közös magyar ügy. „Ez volt 
a magyar nemzet ügye. Azt gondolom, hogy 
ezt az ügyet kell továbbvinnünk attól függet-
lenül, hogy az anyaországban élünk vagy a 
határon túli közösségek részei vagyunk”- fo-
galmazott a szenátor. 

A köszöntő beszédek után a Szent György 
Technológiai Líceum óvodás és napkö-
zis gyerekeinek verses, ünnepi összeállítása 
örvendeztette meg az egybegyűlteket. Az 
erdőszentgyörgyi történelmi egyházak képvi-
selői közül Gáspár György református, illet-

ve Tőkés Lóránt 
unitárius lelké-
szek imádkoztak, 
illetve osztottak 
áldást. Ezt kö-
vetően a város, 
egyesültek, tan-
intézmények és 
egyházak képvi-
selői koszorúz-
tak.

Koszorúzás 
után az ünnep-
lők a huszárok 
vezetésével vo-
nultak le a műve-
lődési otthonba, 
ahol folytatódott 

az ünnepség. A Szent György Technológiai 
Líceum diákjai verses, zenés összeállítással 
köszöntötték március 15-t, majd a Százfonat 
kiscsoportjai lépetek színpadra. Madaras Zsolt 
és Beáta gitárkísérettel előadott ének-összeál-
lítása idézte meg a márciusi ifjak történetét. 
Majd a Százfonat közép- és nagycsoportjának 
fellépését követően, a megemlékezés záróak-
kordjaként, felcsendült a magyar és a székely 
himnusz. 

Az idei ünnepi eseményre a Naplemente 
Idősek Klubjának tagjai közel száz kokárdát 
készítettek. Így a március 15-i hagyományok-
nak megfelelően a résztvevők mindegyike ko-
kárdát viselhetett.  
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Épül 
a református

óvoda és 
bölcsőde

(Folytatás a 15. oldalról)

Csibi Attila Zoltán, Erdőszent-
györgy polgármestere a kezdeménye-
zést méltatva kiemelte: „Úgy érzem, 
azáltal, hogy tartópillérek épülnek 
Erdőszentgyörgyön, városunk csak 
erősödik. A református óvoda és 
bölcsőde olyan többletet ad a tele-
pülésnek, amelyre büszkék lehetünk 
nemcsak mi, hanem az utókor is. 
Szükségünk van ilyen pillérekre, mivel 
sokat gyengült a nemzeti identitás, a 
közösségi összetartás tudata. Meggyő-
ződésem, hogy az épülő intézmény 
megerősíti a gyerekek identitástudatát, 
és helyt állnak majd, nemcsak a telepü-
lést érintő ügyekben, hanem az egész 
egyházmegyében.” Míg több erdélyi 
településen azzal találkozunk, hogy 
lakói kivándorolnak, városra költöz-
nek, elöregedik a település, és emiatt 
az oktatási intézmények gyerekhiányra 
hivatkozva bezárják kapuikat, addig 
Erdőszentgyörgy szerencsés helyzet-
ben van:„Itt akkora a gyereklétszám, 
hogy szükség van óvodára és bölcsődé-
re. A bölcsőde hiánypótló is, mivel ed-
dig nem volt Erdőszentgyörgyön ilyen 
intézmény, viszont többen jelezték, 
hogy igény lenne rá. De még fonto-
sabbnak tartom a szellemi, vallási érté-
kek átadását, amit az idejáró gyerekek 
már kiskorban megkapnak a pedagó-
gusoktól. Ezt viszik majd tovább, egy 
olyan közösségi értéket képviselve, ami 
előre viszi és jobbá teszi kisváro sunkat. 
Különösen most, hogy a keresztény 
értékek kissé háttérbe szorultak Eu-
rópában, fontos foglalkoznunk ezzel 
a kérdéssel. Hisz a keresztény értékek 
határoztak meg bennünket az elmúlt 
évszázadokban, és ennek továbbadá-
sáért most mi vagyunk a felelősek” – 
hangsúlyozta Csibi Attila Zoltán. 

 A szükséges engedélyek, megvaló-
síthatósági tervek hamar elkészültek, 
így az alapkőletételtől számított négy 
hónap elteltével hozzá is kezdtek az 
épület alapjának kiásásához. A tervek 
szerint a kétszintes épület két óvodai 
és két bölcsődei csoport befogadására 
lesz alkalmas. A földszinten az óvoda 
foglal majd helyet, két játszó-, foglal-
koztató szobával és hálóval. A manzárd 
a bölcsődéseké lesz. A foglalkoztató 
termek mellett lesz még mosókony-
ha, étkező, tálaló, ételmelegítő (büfés 
konyha), mosogató, babakocsi-tároló 
és öltöző is. Az épület udvarán pedig 
játszótér fogadja a gyerekeket. A mun-
ka jelenlegi állása szerint már ősztől 
megnyitja kapuit az erdőszentgyörgyi 
református óvoda és bölcsőde.

Újabb aláírt 
támogatási szerződés 
Erdőszentgyörgyön

 
Erdőszentgyörgy Önkormányzata sikeresen pályázott a Kis-Küküllő 
LEADER Egyesületnél a Rhédey-kastély körüli tér rendezésének 
költségeire. Csibi Attila Zoltán polgármester és Lidia Delia Bogdan, 
a gyulafehérvári Vidéki Beruházások Finanszírozási Ügynökségének 
(AFIR) vezérigazgató-helyettesével  március 5-én írták alá a vissza nem 
térítendő támogatásról szóló szerződést. 

A pályázat célja egy olyan központi 
tér létrehozása, ami illik a kastély-

hoz, de emellett a település néhány aktuális 
gondjára is megoldást kínál: egy, a városhoz 
méltó rendezvénytér, valamint egy központi 
parkolóhely hiányát fogja megoldani. A be-
ruházás 6674 négyzetméter nagyságú tér és 
park létrehozását teszi lehetővé. A terv négy 
elemből tevődik össze: térkövezett felület, 
zöldövezet, barokk és angol kert (a kastély 
mögött), valamint parkolóhelyek kialakítása. 
A teret korhű kerítés védi majd, és megfi-
gyelő kamerarendszer gondoskodik a beru-
házás biztonságáról. 

A terv szerint néhány módosítással ma-
rad a jelenlegi park, helyet kap benne egy 
szökőkút is. Viszont a veszélyessé vált, idős 
fák sorsára is gondolni kell. Megnő a zöld-
övezet, ugyanis a Rhédey-kastély melletti, illetve 
mögötti részt befüvesítik, növényeket ültetnek, 
és sétányokat alakítanak ki. A térkő és a több 
száz növény borította parkban kerti bútorok 
(pad, szemétkosár, világítótest, kerékpártartó, 
stb.) is helyet kapnak. A tervezők igyekeznek a 
környékre jellemző természetes anyagokat hasz-
nálni, mint a fa és a kő. A létrehozott központi 
térre autóval nem lehet majd behajtani. Az iskola 
épületével párhuzamosan 18 autónak és egy au-
tóbusznak lesz lehetősége parkolni.

„Sajnos, Erdőszentgyörgynek nincs olyan 
tere, ahol szabadtéri rendezvényeket lehetne 
szervezni. A jelenlegi helyeken vagy nem meg-
felelő az infrastruktúra, vagy a befogadóképesség 
korlátozott. A Rhédey-kastély körüli terület ren-
dezése ezt is megoldja. Valamikor itt csodálatos 
kastélykert volt. Most, hogy a Rhédey családnak 
múzeum létrehozásával is méltó emléket állí-
tunk, úgy gondolom, hogy a kastély környeze-

tét sem hanyagolhatjuk el. Tartozunk ennyivel 
a Rhédey családnak” – fogalmazott Csibi Attila 
Zoltán polgármester, majd így folytatta: „Re-
ményeink szerint sikerül maradandó értéket 
létrehoznunk. Ha ez a terv megvalósul, akkor 
nem kell azon gondolkodnunk, hogy milyen 
helyszínen rendezzünk meg egy kulturális ese-
ményt, ugyanis – örömmel mondhatom –, hogy 
Erdőszentgyörgyön évente számos rendezvény 
van. Tervünk az, hogy ezeket mind a kastély 
előtti térre költöztethessük. Így könnyen elérhető 
lesz nemcsak a helyiek, hanem a turisták számára 
is. Reményeim szerint, ha jövőre nem is, de 2020-
ban már itt ünnepelhetjük a városnapokat”.

A megvalósíthatósági tanulmány szerint a 
rendezvénytér létrehozása és a jelenlegi terü-
let átalakítása több okból indokolt. A jelenlegi 
kis parkban lévő több évtizedes fák veszélyessé 
váltak, de a Rhédey-kastély épületét is eltakar-
ják, ezért is át kell alakítani a parkot. A turisták 

vonzása fontos tényező a város életében, és a 
kastély látogatói számára biztosítani kell leg-
alább a minimális feltételeket, úgymint biz-
tonságos járdák és parkolóhely kialakítása. A 
felújított kastély és a körülötte kialakítandó 
szép környezet hozzájárul a település turisz-
tikai, kulturális vonzerejének növekedésé-
hez, de a helyi lakosok komfortérzéséhez is. 

Erdőszentgyörgy polgármestere egy hó-
nap alatt két támogatási szerződést írt alá: 
sikerült a Rhédey-kastély emeletén megva-
lósítandó múzeum és a parkrendezés anyagi 
hátterét pályázatból fedezni. Remélhetjük, 
hogy kisvárosunkban ez az év megvalósítá-
sok sorozatáról fog szólni – ahogy azt Csibi 
Attila Zoltán polgármester év végi sajtótájé-

koztatóján is elhangzott. 

A szerződés aláírása

Csibi Attila Zoltán és Lidia Delia Bogdan 

A központi tér látványterve
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Csibi Attila Zoltán 
polgármester közleménye 

vízügyben
Tisztelt erdőszentgyörgyi Vízfogyasztók!

A z elmúlt időszakban rengeteg kellemet-
lenséget tapasztaltunk mindannyian a 

víz minőségét illetően, ezért a polgármeste-
ri hivatal és tanács úgy döntött, hogy átveszi 
a vízszolgáltatás sorsát. Jóváhagytuk a saját 
szolgáltatási rendszer megalakítását, és ápri-
lis elejétől a város átveszi a vízszolgáltatás és 
a szennyvízelvezetés ügyét. Elsődleges célunk, 
hogy megoldjuk az ivóvíz minőségének a 
problémáját, valamint véglegesen lezárjuk a 
szolgáltató kérdését. 

Az elmúlt időszakban több ízben tapasz-
taltuk azt, hogy a szolgáltató, a fogyasztó és 
a polgármesteri hivatal háromszögében nem 
alakult ki egyértelmű felelősség a problémák 
kezelését illetően. Ezért április 10-től, a „bű-
vös” hármas, két félre korlátozódik, éspedig 
a fogyasztó (vagyis Önök) és a polgármesteri 
hivatal.

Azt azonban ki kell jelentenünk, hogy 
nehéz periódus elé nézünk mindannyian. 
Legfőképp ehhez kérjük az Önök türelmét. 
Hiszen az indulá-
si szakaszban sem 
tapasztalattal, sem 
erőforrással nem 
rendelkezünk. 
Amivel rendelke-
zünk az az aka-
ratunk és célunk, 
hogy egyszer és 
mindenkorra meg-
oldjuk az ivóvíz 
fogyasztásra való 
alkalmasságát. Jog-
gal kérdezheti – és 
kérdezi is – bárki, hogy akkor miért vágunk 
bele egy ilyen nehéz feladatba. Meggyőződé-
sem, hogy meg tudunk birkózni a feladattal. 
Hiába várjuk, hogy majd valaki megoldja, hi-
szen az elmúlt időszak nem ebbe az irányba 
mutatott. Egy külső szolgáltató cég elsődleges 
célja a profit, nekünk ezzel szemben a minő-
ségi szolgáltatás, valamint a lakosság minél 
jobb és olcsóbb ivóvízellátása. A kiépített új 
víz- és szennyvízrendszerbe nagyon sok pénzt 
fektetett az állam és a város is. De amikor elju-
tottunk abba a fázisba, hogy reménnyel telve 
vártuk, végre elindul a minőségi szolgáltatás, 
azzal kellett szembenéznünk, hogy sajnos, a 
víz minősége még olyan sincs, mint a régi ku-
takból származó víznek.

Ennek több oka is van. Kezdjük az elején. 
A beruházás és tervezés 2008-ban kezdődött, 
tehát lassan 10 éve. Amikor a szakemberek 
megtervezték a rendszert, az akkori geológiai 
és hidrológiai felmérések alapján döntöttek a 
kivitelezés megvalósíthatóságáról, figyelembe 
véve a rendelkezésre álló anyagi forrásokat is. 
A kivitelezés elhúzódásának is több oka van, 
az egyik legfőképp az állami pénzek beraga-
dása, és ezért többször is felfüggesztették a 
munkálatokat. A kivitelezési folyamat 2013-
ban gyorsult fel, és 3 év alatt befejeztük a teljes 

rendszer kiépítését, kifizettünk minden szám-
lát, ma már nincsen adóssága az önkormány-
zatnak a kivitelező felé.

Az ivóvíz rossz minőségének okai között 
két nagyon fontos és több kisebb tényező is 
szerepet játszik. Vegyük sorba. 2013-ban a 
városban elkezdődött 14 utcának a teljes fel-
újítása. Azokban az években, ahogy Önök is 
bizonyára emlékeznek, szinte minden nap 
volt egy csőtörés a régi vezetékeken. Mivel 
az új vezetékrendszer már készen volt, sike-
rült megegyezni a kivitelezővel, hogy a régi 
kutakban lévő vizet beleengedjük az új rend-
szerbe. Erre azért volt szükség, hogy ne kell-
jen a leaszfaltozott utcákat szétvágni, a régi 
vezeték állandó meghibásodása miatt. Az új 
kutakból nem tudtuk használni a vizet, mert 
a víztisztító rendszer és az új kutak akkor még 
nem voltak készen. A régi kutakból származó 
víz hordaléka lerakódott az új vezetékekben. 
2017 májusától az új kutakból származó víz 
áramlási iránya is megváltozott, de a maga-
sabb klórtartalom elkezdte lebontani a lera-

kódásokat, és 
azt behordta a 
háztartásokba. 
Tény, hogy a 
szolgáltató cég 
(STC Szováta) 
megpróbálta 
orvosolni a 
problémákat, 
de kevés si-
kerrel. Közben 
az is kiderült, 
hogy a 2009-
ben elvégzett 

hidrológiai tanulmányban szereplő vízminő-
ségi adatok – amelyek alapján megtervezték 
a víztisztítási folyamatokat – megváltoztak az 
elmúlt évekhez képest, és a megfelelő vízmi-
nőség eléréséhez be kell iktatni egy elő-víz-
tisztítási folyamatot, ami kivonja a rendszer-
ből a magas vas és mangántartalmat. Fontos 
azt is megemlítenem, hogy az Önök saját, 
háztartáson belüli vízvezetékrendszerében is 
lehetséges lerakodás, értem ezen a vízóraak-
nától induló vezetékeket egészen a csapokig. 
A legnagyobb problémák a tömbházakban 
vannak.

Röviden ezek a problémák jellem-
zik ma az ivóvíz körül kialakult helyzetet 
Erdőszentgyörgyön. Ezen szeretnénk vál-
toztatni azzal, hogy saját kezünkbe vesszük 
a szolgáltatást, és megpróbáljuk a lehető leg-
rövidebb idő alatt megoldani a problémákat. 
Ehhez kérjük az Önök türelmét és megértését, 
hogy Önökkel együtt sikerüljön megoldani a 
mindannyiunk számára oly fontos kérdést. A 
következő időszakban informáljuk még a la-
kosságot a bekövetkező változásokról, rende-
letekről és helyzetképről.

  Tisztelettel: Csibi Attila Zoltán 
polgármester.

Aszfaltozott 
út Kőrispatak 

felé
Kőrispatak és Maros megye 
határa közötti útszakaszon 
tavasszal elkezdődhetnek a 
munkálatok. Hargita Megyei 
Tanács február 26-án átadta 
a terepet a kivitelezőnek, a 
Maros Utak és Hidak Kft–
nek, amely Kőrispatak és 
Maros megye határa közötti 
szakasz felújítását fogja 
elvégezni. 

A közel öt kilométeres szakasz fel-
újítására kilenc hónap áll majd a 

kivitelező rendelkezésére. Borboly Csaba, 
Hargita Megye Tanácsának elnöke szerint 
a kezdeti nehézségeket és az óvást köve-
tően elhárultak az akadályok, és tavasz-
szal, amint az időjárási viszonyok lehető-
vé teszik, elkezdődhetnek a munkálatok. 
Ez nemcsak két szomszédos település, 
hanem a két térség összekötését is jelen-
ti. Így Székelykeresztúrról könnyebben 
és gyorsabban lehet majd Maros megye 
irányába eljutni és fordítva. Ez elősegíti a 
turizmus fellendülését is a két megyében. 
Ugyanakkor Etéd község irányába is több 
útszakasz felújítása szerepel a megyei ta-
nács tervei között, hiszen mint mondta, 
fontos csomópont a község a térség szá-
mára. Szőcs László, Etéd polgármestere 
reményét fejezte ki, hogy a kivitelező jól 
fog haladni a munkálatokkal, hiszen ez 
a beruházás nem csak a településnek, de 
az egész térségnek gazdasági és turiszti-
kai fellendülést hoz majd. Azt is reméli, 
hogy hosszútávon a megyei tanács Etéd 
községet érintő beruházásai meghoz-
zák gyümölcsüket. Csibi Attila Zoltán, 
Erdőszentgyörgy polgármestere sajná-
latát fejezte ki, amiért személyesen nem 
tudott ott lenni a területszemlén. – „A 
Hargita megyei kapcsolódás, amit ez az 
útszakasz leaszfaltozása jelent, nemcsak 
a két megyét hozza közelebb egymáshoz, 
hanem turisztikai szempontból is jelentős 
lehetőségeket nyújt. Egy régi terv látszik 
megvalósulni, hisz évek óta igyekszünk 
az Erdőszentgyörgyöt Székelykeresztúrral 
összekötő utat járhatóvá tenni. Ez most 
megvalósulni látszik. A nemsokára asz-
faltréteg alá kerülő 5 km-es szakasszal és a 
Bözödújfalusi-tó körül leaszfaltozott úttal 
olyan infrastrukturális helyzetjavulást ér-
tünk el, hogy tudunk Erdőszentgyörgyről, 
Bözödről, Bözödújfaluról, mint turisztikai 
célpontról beszélni, ami könnyedén meg-
közelíthető lesz majd Hargita megyéből 
is” – fogalmazott az elöljáró. Kolumbán 
Dávid térségi megyei tanácsos szintén 
örömmel fogadta a hírt, és kitartást kívánt 
a polgármesternek, a kivitelezőnek pedig 
jó és minőségi munkát. 
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A székesfehérvári 
Székely Bálon gyűjtöttek az 
Összetartozás Templomának

Szombaton, április 7-én este volt Székesfehérváron a III. Székely 
Bál. Néhány héttel ezelőtt megkereste Juhász László szervező, a 
bál házigazdája a Bözödújfaluért Egyesületet és Erdőszentgyörgy 
Önkormányzatát, hogy a  Válasz-Független Civilek Fehérvárért 
Egyesület által szervezett bál bevételéből három célt támogatnának, 
köztük a bözödújfalusi Összetartozás Templomának felépítését is. 

A karitatív bálon a székesfehérvári la-
kosságon kívül közösen  vesznek részt 

a közélet, a vállalati és a civil szféra szereplői 
is. Az eddigi karitatív gyűjtések alkalmával 
Szentegyházának és Böjte Csaba ferences 
szerzetes árváinak is jutott a bevételből. 2018-
ban három kedvezményezettet választottak 
ki a szervezők. Támogatást fognak nyújtani a 
kárpátaljai Református Egyházkerület Idősek 
Otthonának. A székesfehérvári alap- és kö-
zépfokú iskolák könyvtárait támogatják a bál 

bevételéből, hogy vásárolhassanak Erdélyről 
és Trianonról szóló könyveket. A harmadik 
kedvezményezettként a bözödújfalusi Össze-
tartozás Templomát jelölték meg. A bál be-
vétele a belépő jegyekből, tombolából, egyéni 
felajánlásokból, támogatói jegyek értékesíté-
séből és festmények árverezésből jön össze. 

A jótékonysági esten köszöntőt mondott 
Vargha Tamás országgyűlési képviselő, a bál 
fővédnöke, valamint Cser-Palkovics And-
rás, Székesfehérvár polgármestere, a ren-

dezvény védnöke, valamint Juhász László 
házigazda, önkormányzati képviselő. A bál 
műsorvezetője Berecz István Aranysarkan-
tyús táncos volt. A jeles eseményen anyaor-
szági, felvidéki és erdélyi fellépők színvonalas 
tánc- és zenei produkcióit láthatták a részt-
vevők. Erdőszentgyörgyöt Csibi Attila Zol-
tán, Erdőszentgyörgy polgármestere mellett 
Sükösd Árpád, a Bözödújfaluért Egyesület 
alelnöke képviselte. Az egyesület képviselői  
bözödi népdalokkal és néptáncokkal szóra-
koztatták a nagyérdeműt. A felléptek Kincses 
Olga, Tőkés Lóránt, Barabás Hunor, Lőrincz 
Hortenzia néptáncosok, a talpalávalót Dresh 
Mihály, Liszt Ferenc díjas zeneművész húzta.

Csibi Attila Zoltán, Erdőszentgyörgy pol-
gármestere kifejtette:  „Jóleső érzés azt látni, 
hogy templomépítési törekvésünket ilyen 
messzi tájakról is támogatják, és hogy egy kari-
tatív bál szervezői  ránk gondoltak. Nagyszerű 
estélyen vettünk részt, remek programokkal, 
színvonalas műsorokkal. Ezúton is köszönetet 
mondok a magam és a Bözödújfaluért Egye-
sület nevében  Juhász László szervezőnek ezért 
a lehetőségért”.

Még nem lehet pontosan tudni, hogy mek-
kora az az összeg, amit a bál bevételéből az 
Összetartozást Templomának felépítésére for-
dítanak, mivel az összesítés még folyamatban 
van. A templomépítésért folyó adományokhoz 
sokan hozzájárultak már, de még mindig je-
lentős összeg hiányzik. Az egyesület továbbra 
is minden gyűjtési lehetőséget kihasznál a hi-
ányzó összeg előteremtésére. Továbbra is vár-
ja az adományokat, hiszen hamarosan el kell 
kezdeni az alapozási munkálatokat, mert a tó 
vízszintje a csapadékos tavasz miatt jelentősen 
megnőtt.

A R C H Í V

Birkózás

I. Edzők 
Emlékversenye

  Kozma Jenő

F ebruár 17-én volt Szászrégenben a 
Nemzetközi Szabadfogású Birkózás 

Edzők Emlékversenye, amelyet első alkalom-
mal rendeztek meg. A versenyen összesen 17 
csapat 260 sportolója vett részt Magyaror-
szágról, Moldovából és Romániából. Az álta-
lam edzett gyerekek a következő eredménye-
ket érték el:

Balog Patrícia (2008/25 kg) ezüst érem
Balog Barbara (2004/35 kg) ezüst érem
Mihály Anita (2004/35 kg) bronz érem
Molnár Sándor (2003/60 kg) ezüst érem
Kokas Botond (2007/35 kg) bronz érem
Both Krisztián (2007/35 kg) bronz érem
Pál Szabolcs (2007/58 kg) bronz érem

A 2018–2019-es tanév szerkezete
Valentin Pop tárcavezető aláírta a következő tanév rendjéről szóló rendeletet – közölte hon-
lapján az oktatási minisztérium. E szerint az iskola szeptember 10-én kezdődik, és 168 mun-
kanapból (34 hétből) áll.
A közlemény szerint a tanév továbbra is két félévből áll. Az egyik 2018. szeptember 10-től 
2019. február elsejéig, a másik 2019. február 11-től 2019. június 14-ig tart.

Az iskolai szünidők a következőképpen alakulnak:

Téli vakáció: 2018. december 22. – 2019. január 13.
Félévközi vakáció: 2019. február 2–10.
Tavaszi vakáció: 2019. április 20. – 2019. május 5.
Nyári vakáció: 2019. június 15. – 2019. szeptember 15.

Ezek mellett az óvodásoknak és az elemi osztályok diákjainak 2018. október 27. – novem-
ber 4. között is lesz egy vakációjuk. A végzős középiskolai osztályok diákjai számára 2019. 
május 31-én, a nyolcadikosok számára 2019. június 7-én ér véget a tanév.

Az Iskola másként program öt egymást követő munkanapon zajlik, és 2018. október 1. – 
2019. május 31. között kell megszervezni. Időpontjának megállapítása a tanintézmények 
vezetőségének hatáskörébe tartozik.
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Emléktábla-avatás

A Bodor Péter Művelődési Egyesület a vá-
rosnapi rendezvények során emléket kí-
ván állítani névadójának tiszteletére. Az 
Erdőszentgyörgyön született Bodor Péter 
székely ezermester emléktábláját a refor-
mátus egyház tulajdonában lévő templom 
melletti épületen helyezzük el. A kutatások 
minden kétséget kizáróan kiderítették, hogy 
a református parókián született 1783 körül, 
és Erdőszentgyörgyön élt 13 éves koráig. 
A rendkívüli műszaki érzékkel és sok más 
tehetséggel megáldott székely ezermester 
korának egyik legzseniálisabb feltalálója 
volt, aki európai szinten is elismerést vívott 
ki magának. Ám az adott kor mostoha élet-
körülményei tragikus sorsra kárhoztatták, és 
megakadályozták abban, hogy tehetségé-

hez méltó pályát fusson be. Szülőhelyén, vá-
rosunkban eddig semmi nem emlékeztetett 
arra, hogy ez a település adta a korszak egyik 
legtehetségesebb műszaki zsenijét a világ-
nak. Nevét, emlékét próbálta őrizni a róla el-
nevezett egyesület. Most elérkezettnek lát-
szik az idő, hogy emléktábla figyelmeztesse 
az erre járókat alakjára. Az emléktábla ünne-
pélyes leleplezésére a városnapi rendezvé-
nyek keretében kerül sor. Az egyesület tervei 
között szerepel egy emlékszoba berendezé-
se is, amelyben a látogató megismerkedne 
Bodor Péter életével, tragikus sorsával, a róla 
szóló irodalommal, illetve láthatná, és meg is 
szólaltathatná a híres marosvásárhelyi zené-
lőkút makettjét. Reméljük, erre is nemsokára 
sor kerül.   

A Soltis Lajos Színház erdélyi turnéja

Május 14–19. között kerül sor a celldö-
mölki Soltis Lajos Színház erdélyi mese-
turnéjára. Ez alkalommal a Mindent látó 
királylány című mesejátékot láthatják a 

gyermekek. Azok az iskolák, amelyek szí-
vesen megnéznék az előadást, jelezzék a 
0746/671-318-as telefonszámon. A belé-
pőjegy ára 8 lej.

Szent György-napok

27. alkalommal tartják idén az erdőszent-
györgyi Szent György Napokat. A hagyo-
mányokhoz híven most sem maradnak el 
a kulturális programok, a kézműves vásár, 
a sporttevékenységek, a koncertek, az elő-

adások és a néptánc sem. Ez alkalommal a 
pénteki nap a gyerekeké lesz, a szervezők 
számos, nekik szóló programmal várják a 
legkisebbeket.

Fesztiválok

Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Fesztivál  

  A Bodor Péter Színkör középcsoportja április 5-7. 
között részt vett a Weöres Sándor Országos Gyer-
mekszínjátszó fesztivál körzeti válogatóján, Celldö-
mölkön, ahol a Mese a Napról, Holdról, Csillagokról 
című darabot mutatták be. Rendező Móczár Bence, 
csoportvezető Barabás Katalin. Az előadás ARANY 
minősítést kapott! Ez azt is jelenti, hogy bejutottak 
a következő fordulóba, amely Keszthelyen lesz május 

12-én. Gratulálunk a gyerekeknek, a rendezőnek és 
a csoportvezetőnek! Ez úton is köszönjük Celldömölk 
önkormányzatának, nevezetesen Fehér László pol-
gármester úrnak 
és Söptei József-
né alpolgármes-
ter asszonynak 
a szíves vendég-
látást. Ugyan-
akkor köszönjük 
Erdő szent györgy 
önkormányza-
tának, neve-
zetesen Csibi 
Attila Zoltán 
polgármester 
úrnak a gyerekek 
utaztatásában 
nyújtott segítsé-
get.  

***

  2018. június 14-17. között lesz Celldömölkön a 
Soltis Lajos Színjátszó Fesztivál, amelyen a Bodor 
Péter Színkör nagy csoportja vesz részt az Egy csalá-

dos történet című darabbal. Szerző és rendező Sipos 
László, csoportvezető Kovrig Magdolna. 

***

  A XXVI. Színpad Fesztiválra 2018. november 16-
18. között kerül sor Erdőszentgyörgyön. Szeretettel 
várjuk a Kis-Küküllő menti felnőtt és középiskolás 

műkedvelő színjátszó csoportokat. A kisiskolások ta-
lálkozójára 2018. október 27-én kerül sor.

Egy szőke szendviccsel a bal, üdítővel a 
jobb kezében száll fel az autóbuszra.

– Hölgyem! – szól rá a sofőr – Ez nem 
étkezőkocsi!

– Tudom, azért hoztam magammal kaját.

***

– Ki követi el a legtöbb összeadási hibát?
– Az anyakönyvvezető.

***

– Miben hasonlít egymásra a könnyűbú-
vár és a lapos elem?

– Ha a sarkait összekötik, mindkettő ha-
mar lemerül.

***

– Hogyan lehet víz segítségével fényt elő-
állítani?

– Le kell mosni az ablakot.

***

– Mi a különbség a véletlen és az üvegtál 
között?

– A véletlen lehet fatális.

***

– Mi a különbség a kutya és a disznó kö-
zött?

– Kutyából nem lesz szalonna.

***

– Mit tettek az ősmagyarok a nyereg alá?
– A lovat.

***

– Miért kering a sas a hegy felett?
– Mert alatta nem tud.

***

– Hogy hívják a láb nélküli lovat?
– Hasonló.

Krispataki nyári 
színjátszó tábor

A Bodor Péter Művelődési Egyesület 
ebben az évben augusztus 5–12. között 
szervezi meg Kőrispatakon a XIV. nyári 
színjátszó tábort. A celldömölki Soltis 
Lajos Színház ebben az évben is partne-
rünk lesz, ők biztosítják a szakoktatókat, 
de a színház stúdiósai is részt vesznek 
a táborban. Jelentkezni lehet a cso-
portvezetőknél: Kovrig Ildikó, Barabás 
Katalin, Szász Enikő tanítónőknél vagy 
Kovrig Magdolnánál, a 0746/671-318-as 
telefonszámon. A részvételi díj összege 
a megnyert pályázatoktól függ, de va-
lószínű, a tavalyi benevezési díjnál nem 
lesz nagyobb.  
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XXVII. Szent György Napok
Erdőszentgyörgy
2018. április 27-29.

Április ., szombat

09:00-13:00 Kis tehetségek vetélkedője.
Körzeti mesemondó, vers, népdal és népi gyerekjáték-vetélkedő óvodásoknak.

Április ., péntek

09:00-14:00 Iskolai programok
17:00-18:00 Rajz- és fotópályázat díjkiosztó
18:00-19:00 A Madaras-testvérek gyermekkoncertje a nagy színpadon
18:00-21:00 15 éves Baja és Erdőszentgyörgy testvérkapcsolata

Miért nem marad reggelire? Vígjáték 2 felvonásban.
Bemutatják a bajai Rábl Színpad színjátszói a művelődési házban

19:30-20:30 Anda Adam (RO)
21:00-22:30 Simó Annamária és zenekara
22:30-01:00 DJ Bero

Április ..., szombat

10:00-15:00 Előadások, vetítések – a Rhédey-kastély konferencia termében
Képkiállítás megnyitója: 15 éves Baja és Erdőszentgyörgy testvérkapcsolata
Pályázati beszámolók: Menyhárt István: A megújuló kastélypark
Dr. Kinda István néprajzkutató: A Rhédey-múzeum
Hegyi László: Wesselényi Kata élete és kapcsolata Erdőszentgyörggyel
Fehér János művészettörténész: A Rhédey család történeti kutatása
Balázs-Pál Ágnes és Fóris Réka: A Pont csoport – pályázati beszámoló
Máthé Zoltán, dr. Busch Balázs, Seres Tamás: Bözödújfalu és a templomépítés
Dr. Kinda István: A bözödújfalusi székely szombatos temető.
Könyvbemutató: Találkozás Szávai Gézával, a Székely Jeruzsálem szerzőjével.
 A regényről Markó Béla kérdezi a szerzőt.

Sporttevékenységek:
09:00-15:00 Pingpong-bajnokság- az iskola sporttermében
16:00-17:00 Quad-cross bemutató
12:00-18:00 Civil-feszt és kézművesvásár
13:00-15:00 Tűzoltók programja
15:00-18:00 Kulturális programok
19:00-20:30 Titán zenekar – 15 éves jubileumi koncert (RO)
21:20-21:30 Tanulmányi díjak átadása
21:30-23:00 Magna cum laude (HU)
23:00-23:10 Tűzijáték
23:10-01:00 DJ Bero

Április   ., vasárnap

09:00-15:00 Horgászverseny- hármasfalusi Cséje-tónál
09:00-14:00 Sporttevékenységek
12:00-18:00 Civilfeszt
12:00-12:30 Bodor Péter emléktábla-avatás
11:00-19:00 Hagyományok és népi kincsek fesztivál

11:00 Istentisztelet
12:00 Vendégfogadás, felvonulás

13.00-17:00 Néptánc, népzene, népszokások - előadások
Cickom énekegyüttes
Százfonat néptáncegyüttes - 10 éves jubileumi előadása

Táncház
21:00-22:00 Herczku Ági és a Banda koncert (HU)

Szervező:
Erdőszentgyörgy Város Polgármesteri Hivatala és Önkormányzata

Támogatók:
Baja és Erdőszentgyörgy 15 éves testvérkapcsolata - Bethlen Gábor Alap

Médiapartnerek:
Népújság, Transindex, ZónaTV, Sóvidéki TV,


