
Betlehemes

 h Kassák Lajos

Advent van
Advent van, s átjárja lelkem
a szeretet és az emlékezés.
Rájövök ismét – tán ezredszer –,
hogy szépen élni gyakran túl kevés.
Szeretni szóban és tettekben,
hinni, remélni szüntelen.
Táplálni kell mosollyal, öleléssel,
hogy emléked hibátlan legyen.

Most visszarepülök gondolatban
gyermeki önmagamba újra…
látom, amint jancsi-kályha mellett
anyám fagyos lábujjamat gyúrja.
Hársfa teát tölt poharamba –
„Idd meg! Nem fogsz fázni majd!˝
Átmelegedett a testem, valóban
s én azt hittem a tea tette azt.

Ma már tudom, tőle volt meleg.
Ölelés, szeretet, gondoskodás
ezek voltak mitől az a „jó˝
a testem és a lelkem járta át.
Ez adta azt a boldog érzést,
mi ma is rám tör, ha a múltba révedek.
Hiánya – így advent idejében –
fájón kéri vissza az elmúlt éveket.

Emlékszem a finom illatokra,
ami a konyhát járta át,
mikor sült a finom mézes,
és a lágyan foszló mákos kalács.
Arca piros volt az izgalomtól,
mikor a szobába engedett,
csilingelt egy üvegpohár szélén:
„Itt az Angyalka! Megjelent!˝

Futottunk mind a fenyő köré,
ámultunk, örültünk nagyon.
Ezt a boldog érzést fiaimnak
minden karácsonykor átadom.
Már negyedszer töltjük el nélküle
a karácsony szent ünnepét,
de lelkemben ott mosolyog képe,
ahogy átöleli hét kisgyermekét.

Mert az ünnep attól sokkal szebb lesz,
ha gyertyafényben rá emlékezünk
s tudom – onnan fentről ő is nézi:
Ugye mindenkit szeretünk?
Jusson szép szóból bárkinek!
Simogató, ölelő kezekből,
mosolytól csillogó szemekből
áradó tűz gyújtson fényeket!

Muzsika szálljon a gyermek kacajból,
áhítat járja át a lelkeket!
A szeretetet, mit tőle tanultunk
naponta adjuk át mindenkinek.

 h Czegő Zoltán        

Szent öröm, te drága!*
Ha fölcineg arcomig ölemben a pici gyer-

mek azzal, honnan is hull a hó, Tata, azt mon-
dom neki: a kis Jézus bölcsőjéből a párnát, a 
takarót most rázzák ki az angyalok. Ha már 
hazudni nem szabad. Valóságossá válik ezzel a 
teremtés meg a természet történése. Ha felnőtt 
kérdezi, azt mondom ezen a hajnalon, hogy az 
éjszakai álmom így ereszkedik alá, belepve a 
magam s a földi mindenség valóságát.

Örömmel, gondosan megképzelt és megért 
napokat hoz a karácsony minden cicoma nél-
kül. Pár nap a télben, melyek miatt a 12 hónap 
között ez a legígéretesebb. Csak nem csalódni, 
csak nem, nem a másik 11-ben sem, Kis Jézus!

Bocsásd meg, ha törődötten percig is felejt-
jük a Jóság kötelességét és örömét, miképpen 
mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, 
ha azok bocsánatot kérnek tőlünk. Faragunk 
hintát, szekeret, megsérülhet szakadatlan mun-
kában a láb, a kéz is, a sebet szótlanul kötözzük, 
óvjuk, gyógyul az, és úgy tudjuk, a vihar, ár-
víz is a karácsony jegyében hagy el bennünket, 
hadd építsünk szebbet s jobbat a mieinknek.

A keresztény hit annyi „érte és ellene” há-
borúskodás után sem, ma sem hirdeti, s nem 

emelné övéit az emberiség fölé. Jézus igéje az 
is: ki karddal támad, kard által vész el. Magunk 
ezt úgy fogadjuk, mint a megváltás mellett az 
önvédelem jogát. Papjaink óva intenek mai és 
elkövetkező megpróbáltatásainkban.

A tétlenség megaláz hitben és emberségben 
egyaránt. Karácsonyban az Újszülött örömün-
nepe magunkba tekintő fohászra intett bennün-
ket. Nagy dologidőkben és százmilliókat öröm-
mel eltöltő ünnepnapon is elhangzik köröttünk 
és bennünk az intelem hangja. „…a hit is, ha 
cselekedetei nincsenek, halott önmagában.” 
(Jakab 2, 17). A mi népünk igéje is volt min-
dig. A viharos erdőktől a bánya mélyéig kísér 
a jóság s a jó szó. És nem nehéz kimondanunk 
sehol soha, mert az emberiség kultúrája - és 
egyben önépítése is ezen alapul.

Hallgattam minap a kisiskolások hangverse-
nyét is, nemcsak magamban az anyai szót. Zon-
gorán egy kilencéves kislányka a IX. szimfóni-
ából az Örömódát. „Gyúlj ki, égi szikra lángja,/ 
szent öröm, te drága, szép.

*Megjelent a Székely Hírmondó, 2021. december 
22-i számában
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2022. november–december Két évtized

 h Kovrig Magdolna

Épp 20 éve annak, hogy 2002 decemberében – mindössze néhány pél-
dányban – útjára indult egy „újszülött”, akit Erdőszentgyörgyi Figyelő-

nek kereszteltek „szellem-szülei”, és akit mindenki csak Figyelőnek szólított. 
Előbb szerényen, néhány erdőszentgyörgyi házba kopogott be, hogy bemutat-
kozzon, és esetleg kedvre derítse a lakókat az együttműködésre.

A külső öltözete még szegényes volt, és belső értékei is kezdetlegesek. 
Ezen nem is csodálkozott senki, hiszen alkotói számára ez csak próbálkozás-
nak számított, egyiküknek sem volt igazi újságírói tapasztalata. A helyi tanítók, 
tanárok, értelmiségiek, az egyetemet éppen csak elvégzett és a nagyközségbe 
kihelyezett fiatalok álltak be munkatársnak, de közölhetet bárki, ha volt mon-
danivalója a közösség számára. Jól eső érzés átlapozni az első év lapszámait és 
szembesülni a lap akkori munkatársaival. Újságírói tapasztalatunk nem volt, 
de a lelkesedés nem hiányzott. Tenni szerettünk volna valamit a közösségért, 
amelyben éltünk és dolgoztunk. A cél az volt, hogy tájékoztassunk az itt történő 
eseményekről, hogy bekapcsoljuk a lakosságot a közélet és a művelődési élet 
áramába. Korparancs volt: ha igényünk van pezsgő közéletre, művelődésre, 
akkor azt magunknak kell megteremtenünk. 

Egy számítógép egy fénymásoló és az önkéntes lapcsinálók lelkesedése 
volt az a muníció, amely működtette a gépezetet. És az csak természetes, hogy 
a kezdők minden hibáját elkövettük, de igyekeztünk tanulni belőlük.Hogy mi 
lesz a lap jövője? Erre nem gondoltunk! Aztán eltelt egy év, és még mindig 
létezett a lap. És ekkor érkezett egy továbblépésre ösztönző bátorítás: Egy év 
múlva Sütő András kezébe is elkerült a lap, és szívének melegével küldte jókí-
vánságait a lapcsináló   szerkesztőknek:

„Kedves Erdőszentgyörgyi Figyelő! Mondják: egyéves lettél. Ez idő alatt 
járni tanulva a 13. fordulót hagyod el. Kívánok neked sok számos esztendőt! 

Kívánom szellem-szülőidnek: teljék örömük benned. Kívánom olvasóidnak, 
hogy folytatólag is azt kapják tőled, amit eddig is: jó eszméltetést magyarsá-
gukban és emberségükben.

Galambősz híved:
Sütő András.

2003. XII. 20.”

Aztán szakmai eligazítást, segítséget is kaptunk a Népújság marosvá-
sárhelyi munkatársától, Bölöni Domokostól és Korondi Kingától. Észre 
sem vettük, és elérkeztünk a 100. lapszámig. Ezt 2011. március 17-én  Ma-
rosvásárhelyen, a kövesdombi Unitárius Egyház Bözödi György termében 
ünnepeltük a Súrlott Grádics Irodalmi Kör és a Csütörtöki Társalgó meghí-
vására. Ez újabb lendületet adott a munkánknak. 

Viszont rá kellett döbbennünk, hogy egykori munkatársaink megfo-
gyatkoztak. Egy része családot alapított, másokat munkájuk szólított más 
településre, sajnos, többen véglegesen távoztak közülünk… Újak kerültek 
helyükre. Ezért döntöttünk úgy, hogy kéthavonta jelentetjük meg a lapot. 

Közben az Erdőszentgyörgyi Figyelő egyre igényesebb külsőt kapott.  
2017-től igazi szakember gondoskodik erről, Donáth-Nagy György szemé-
lyében. És talán kijelenthetjük azt is, hogy olvasmányosabb lett. 

A 20 év munkájának sikeréhez hozzájárultak az önkéntes lapterjesztő-
ink is, akik önzetlenül vállalták a népszerűsítést. Itt köszönöm meg a segít-
séget egyházainknak, az iskolának, az üzleteknek, a Rhédey-kastélynak, a 
Nyugdíjasok Önsegélyző Egyesületének és  másoknak. 

Hogy érdemes és eredményes volt-e a 20 év munkája? Erről az olvasók 
döntenek! Az alábbi visszajelzések talán megerősíthetik, hogy igen, érde-
mes volt, és talán folytatni is érdemes. 

Ezzel a reménnyel zárom rövid számvetésem.

Húszévesek lettünk!

Köszöntések

Mintha mese lenne, indíthatnám így köszön-
tőmet – hol volt, hol nem volt, valamikor 

itt, Erdőszentgyörgyön kezdtem tanári pályám 
első éveit, magyar nyelvet és történelmet oktatva. 
Kiváló növendékem volt az Erdőszentgyörgyi Fi-
gyelő alapító – főszerkesztője, Kovrig Magdolna, 
aki azóta is fenntartója e kiváló lapnak.

Húsz év nem kevés idő egy lap életében, 
amelynek alkotócsapata magyar kultúránk megtar-
tó erejében felismerte a nemzetmentő szolgálatot, 
megőrizve és terjeszve Erdőszentgyörgy és vidéke 
népének szellemi, lelki és kulturális sajátosságait.

Az Erdőszentgyörgyi Figyelő méltányos el-
ismeréséhez nem elegendő csak a szimpla gra-
tulálás, hálás szeretetünk kifejező erejét anyagi 
hozzájárulással is jutalmaznunk kell a további 
eredményes fennmaradás érdekében.

A 20 éves Erdőszentgyörgyi Figyelő szer-
kesztőségének, íróinak, alkotóinak e jeles évfor-
duló alkalmával kívánok Isten áldásával jó erőt, 
egészséget, ez emberpróbáló időkben is sikereket, 
hosszú, boldog életet.

 h Péterffy Gyöngyi 

 *
Tisztelt Szerkesztőség!

Olvasói, valamint volt erdőszentgyörgyi la-
kosi (1964–1966) minőségben, lapjuk indí-

tásának 20. évfordulóján, a tiszteletreméltó 200. 
szám megjelenése alkalmából szívből gratulálok! 
Nem egyszer el is csodálkozom, hogyan bírnak 
kéthavonta elegendő anyagot összegyűjteniük 
a lap folyamatos megjelenéséhez, hogy ennyire 
igényes, tartalmas olvasmányt tudjanak nyújtani 
olvasóiknak. Kívánom, hogy ez továbbra is töret-
lenül sikerüljön, megőrizzék munkatársaikat és 
olvasótáboruk ezután is gyarapodjon.

Mindezeket szem előtt tartva továbbra is FI-
GYELEMMEL FIGYELEM FIGYELŐJÜKET.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben 
gazdag, boldog új esztendőt kívánok mindnyájuknak! 

Olvasói tisztelettel:        
 hDr. Kiss J. Botond (Tulcea)

 *

P éntek János-Benő Attila: A magyar 
nyelv Romániában (Erdélyben) című kö-

tet  nyelvünk állapotát felmérő fontos könyv, 
amelynek 231. oldalán találunk egy, a szerkesz-
tőségünket értékelő mondatot: „Vidéken is van 
olyan kéthavonta megjelenő lap, példaként az 
Erdőszentgyörgyi Figyelő említhető, amely min-
den tekintetben kiállja az összevetést a nagyvá-
rosiakkal.” Köszönjük Péntek János professzor 
kitüntető figyelmét, értékelését!

 *

Szívből gratulálok a szép, színvonalas, gazdag 
laphoz, és jó egészséget, sikereket kívánok! 

 hNagy Székely Ildikó (Marosvásárhely)

 *
Kedves Magdolna!

Gratulálok a Figyelő, egész mai számához!  
Kitűnő, lélekemelő munkát végeztek!

Hálas vagyok a cikkem, értékmentő gondozá-
sáért! Köszönöm szépen!

Baráti szeretettel: 
 hDr. Toszó Sarolta

 *

F üzi László, a kecskeméti Forrás című 
szépirodalmi, szociográfiai és művészeti 

folyóirat főszerkesztője: „Az erdőszentgyörgyi 
lapot áttanulmányoztam, klasszissal jobb a ma-
gyarországi társainál. Nagyon jó, hogy vannak 
emberek, akik ezen a szinten tudnak dolgozni.”

 *
Bölöni Domokos közvetítésével érkezett: 

Elküldtem, mint rendesen, az EF legutób-
bi számát Márkus Béla debreceni ny. 

professzor nak, azzal a megjegyzéssel, hogy „szer-
keszti Kovrig Magdolna magyartanár.” Neki is, 
mint Péntek Jánosnak, kedvére való a lap. Idézem  
dr. Márkus Bélát:
 „Éljenek a magyartanárok! A lap szám is-
meretét kötelezővé lehetne tenni nemcsak 
Erdőszentgyörgyön és környékén, de – ha nagy 
szó is – egész Erdély magyar nyelvű középisko-
láiban, annyi benne az olvasnivaló, az irodalmi 
ismereteket gyarapító, az élvezetes, jó stílusban 
„alkotott” esszé, tanulmány, ismertetés, Gárdo-
nyitól, mondjuk, Polcz Alaine-ig, a leleményes 
módon saját szavaival köszöntött Ráduly Jáno-
sig.” (Debrecen)

 *
„Nagyon szépen köszönöm!!! Mennyi évfor-

duló, mennyi megemlékezés!!!!!
 Gratulálok nagyrabecsüléssel, szeretettel: 

 hÖzv. Bálint Tiborné Julika (Kolozsvár)

*
Köszönet és ismételt gratulációk a remek lap-

szerkesztés mián. Kérlek, tegyél félre nekem is a 
lap nyomtatott példányából.

 h Szász István Tas (Budapest)

 *
Kedves Ferenc!
Lapotokat minden alakalommal csak dicsérni 

tudtam, tudom most is. Felér egy sajátosan szer-
kesztett irodalmi, közéleti lappal. Minden számot 
gondosan átgondolva szerkesztetek.

További jó munkálkodást, sikert kívánok!
 hAlbert Ernő
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Milyen volt Petőfi?
 h Kovrig Magdolna

N emrég a Háromszék című lapban olvas-
tam Szekeres Attila tollából, hogy a Sep-

siszentgyörgyön felállítandó egész alakos Pető-
fi-szobor megalkotására kiírt pályázatot Gergely 
Zoltán kolozsvári szobrász makettje nyerte 
meg. Csakhogy a nyertes makett nem nyerte 
el egyöntetűen a lakosság tetszését. Szerintük 
ugyanis a szobor Petőfit vízfejűnek, kecskelá-
búnak, vékonypénzűnek, alultápláltnak, éhen-
kórásznak, cérnakáplárnak, borzasztóan sovány-
nak ábrázolja.

Orlay Petrich Soma: Petőfi Debrecenben

Valóban, eddig soha nem gondoltam arra, 
hogy milyen is lehetett, hogyan nézhetett ki Pető-
fi Sándor! Számomra a versei voltak lényegesek, 
az azokból sugárzó jellem, az elkötelezettség, a 
bátorság sokkal fontosabb volt, mint a külső meg-
jelenése. De a cikk felkeltette kíváncsiságomat. A 
kortársak leírását is idézi a cikk. Közöttük elsőnek 
Orlay Petrich Soma festőművészét, akinek Petőfi- 
portréja közismert. A 16 éves Petőfiről ezeket írta 
– idézem az említett cikkből: „középmagasságu, 
szikár, fahéjszin arczu, sörte kemény barna hajú 
ifjú, villogó fekete szeme fehérét vércsikok futot-
ták át, daczos kifejezésű duzzadt ajkai fölött a 
bajusz csak most serkedett, hosszú nyaka leeső 
vállai közül meztelenül nyúlt föl, s nadrágjával 
egyszinű szürke czérnakabát földte tagjait.”

Szekeres Attila cikkében közli Szinnyei Jó-
zsef  jellemzését Petőfiről, amely 1909-ben a 
Magyar Írók élete és munkái című lexikonsoro-
zatában található: „a nők iránt heves, lobbané-
kony természetű volt, de udvarló nem tudott len-
ni; ehhez termete sem tette alkalmassá; érdekes, 
de nem volt szép ember, középmagasságú, szikár 
alakja feltűnően széles vállakkal társult, arca so-
vány és halvány volt, színe sárgásbarna, szemei 
aprók, feketék, villogók, szemöldökei szatírvo-
nalba menők, orra római szabású, de kissé he-
gyes, tövén a homlokánál benyomott, mely fölött 
a szemöldökök közt két mély ránc feküdt, hom-
loka nyílt, de nem magas, mely fölé fölfelé szok-
tatott sűrű, majdnem bozontos színfekete hajzat 

borult, amit beszéd vagy szavalás közben jobb 
kezével hátra simogatott; alsó ajka a szokottnál 
vastagabb, szája kicsiny és szép, de ha nevetett, 
ez nem állott neki jól, mert egy előre álló felső 
szemfog miatt egész arca gunyoros, majdnem 
démoni kifejezést öltött; felső ajkát ritkás vékony 
bajusz csak kevéssé fedte; állát hasonló szakáll 
körítette, melyet oldalt leborotválva viselt. Fő 
jellemvonása volt az őszinteség, de feltűnési vá-
gya is nagy volt, nemcsak a költészetével kívánt 
hatni, hanem külsejével is. Az akkori frakkos, ci-
linderes világban ő külön divatot követett: kucs-
mát, Csokonaira emlékeztető bekecset (később 
atillát), zsinóros gombos szűk nadrágot, rojtos 
topánt, pörge darutollas kalapot viselt; aztán 
kezében csákánnyal rendesen a kocsijárón ment, 
hogy senki se gátolja sebes menésében; az ak-
kori szokás szerint a nyaka köré csavart hosszú 
nyakkendőt viselt (de 1845-től nyakkendő nélkül, 
kihajtott inggallérral járt).”

A fentiek mellett egy nemrégiben Botosani 
megyében felfedezett Petőfi-  ismertetőt közöl 
Szekeres Attila cikke. Ez nem más, mint a Habs-
burg császári-királyi hatóságok román nyelvű 
körözőlevele, amely szemtanúk leírása alapján 
készült 1849. februárjában, és egy Botosani 
megyei hivatalban bukkantak rá.Szekeres Attila 
fordításában a leírás a következő: „Alexandru 
Potèfi” 30 éves, „Sibenbiurghen”-ben született, 
családi állapota nőtlen, református vallású, né-
metül, magyarul, románul beszél. Foglalkozása, 
jelleme inkább történészi, termete alacsony és 
vézna, arca barna, ábrázata sötét, homloka szé-
les, rücskös, haja feketébe hajló, kócos, szeme 
fekete, tekintete átható, szemöldöke nagy, fekete, 
orra széles, szája arányos, fogai jók, álla kissé 
hegyes, bajuszt és szakállt visel, megkülönböz-
tető jele: igyekszik csupasz nyakkal járni, a di-
ákokat utánozni, ruházata német divat szerinti.” 
A körözési leírás sok hibás adatot tartalmaz, de 
a személyleírás megegyezik nagyvonalakban a 
Szinnyei Józsefével.

Tehát a díjnyertes szobor – úgy tűnik -, meg-
lehetősen hűségesen követi Petőfi valóságos 
alakját. De maradt ránk egy hiteles portré is, egy 
dagerrotípia, 1844 vagy1845-ből, amely az előző 
leírásokat támasztja alá.

 h Petőfi Sándor

Én 
  
A világ az isten kertje; 
Gyom s virág vagytok ti benne, 
Emberek! 
Én a kertnek egy kis magja, 
De az úr ha pártom fogja: 
Benne gyom tán nem leszek. 
  
Tiszta e kebelnek mélye; 
Égi kéz lövelt beléje 
Lángokat. 
És a lángok szűzen égnek 
Szent oltárúl az erénynek 
El nem romlott szív alatt. 
  
Nem építek sors kegyére, 
Tűrök, mit fejemre mére, 
Jót, rosszat; 
Mit ma ád, elvészi holnap; 
Majd megadja, amit elkap; 
Jellemképe: változat. 
  
Mint a róna, hol születtem, 
Lelkem útja tetteimben 
Egyenes! 
Szavaimmal egy az érzet, 
Célra jutni álbeszédet 
Tétovázva nem keres. 
  
És az ég szívem földébe, 
Drága fádat ülteté be, 
Szerelem! 
Koszorúba fűzöm ágit, 
Koszorúm szerény virágit 
A hazának szentelem. 

Közismert a Barabás Miklós Petőfi-portréja 
1846-ból, amely alapján készültek a későbbi 

Petőfi-portrék

Barabás Miklós: Petőfi
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 h Cseh Katalin

Alkalmi dal
Karácsony, szeretet,
szeretet, karácsony,
hűs csillaglélegzet
mezítelen ágon.

Égi fény, sejtelem,
sejtelem, égi fény,
Mária szemében
könny mögött a remény.

Holdfátyol, nyugalom,
nyugalom, holdfátyol,
karnyújtásnyira van
az egyszerű jászol.

Szenteste, békesség,
békesség, szenteste,
íme a Megváltó
zsenge gyermekteste.

Szeretet, karácsony,
karácsony, szeretet,
bátorságot veszek:
szívedbe belesek…

 h Ferencz Imre versei

Karácsony
Égből földre száll az angyal
mind a két szárnya kitárva
a várakozó világ most
kivilágított kaszárnya

a fenyőfa él eleven
szivárog kissé a vére –
a sok díszt amit ráraktunk
eltesszük majd jövő télre

még nem a feltámadásé:
ez a születés reménye –
vajúdó anya sikolya
hasít fel a magas égbe

József emeli poharát
szülőanyának jár a gyes –
hajléktalanok szállásán
boldogan hever Heródes

Idei hó
Rövidek most a nappalok
meghosszabbodtak az esték

az idei friss hó alatt
a tavalyi hó csak emlék

belém temetkezve bennem
lakik a hajdanvolt gyermek

hol voltak hol nem voltak
azok a padlások a vermek

a tél sarokba szorít most
Noé nem épít még bárkát

csattog a fagy szövőszéke
hátamon valaki fát vág –

 

Uram, tudod
Uram az ember oly pimasz
arcára kiül a grimasz
s mint a gyermek aki egyke
szemtelen néha és hetyke

és öntelt mivel azt hiszi
óriás ő és más kicsi
és büszke is mert sikerült
megennie a fix menüt

Uram te jól tudod lejár
egyszer a bazár is bezár
s a gyarló ember jámborul
ha ostoba gőgje kimúl

és nem marad remény egy rés
csak végső kétségbeesés
ha a testét a szenvedés
vágja hasítja mint a kés

Uram te tudod hogy végül
ki eltévedt visszatérül
s félve tekint fel az égre
s imádkozva borul térdre

Tél
Úgy hull a hó, hogy eltemet
temetőt, hazát és házat.
Ellepte már Európát.
Vajon indul-e még járat?

Nézem a képernyőt: vonulnak,
menekülnek a népek.
Mint az égen a fellegek,
melyeket szelek terelnek.

Tán ördögök vagy istenek
biztatják, ámítják őket…
Partra szállnak, ha sikerül,
s elözönlik a mezőket.

Hódítva vagy behódolva
nyernek ők teret és jövőt.
Történelmet írnak talán,
egy újat, egy következőt…

Annyi másság és tarkaság, –
egy sokadalommal felér!
Uram, sokszínű a világ,
de mindenütt piros a vér…

 h Péterffy Gyöngyi verseiből

Karácsonyi 
üzenet

Amikor angyalok szállnak
láthatatlan,
szeretet költözik lelkünkbe
váratlan  –
hozzák a karácsonyt
szíveink melegét,
boldogsággal töltve
Jézus üzenetét,
–  csak a jóság erő,
hatalom
és béke –
Szeretettel élve –

élhetsz mindörökre                  

Megválthat
Fut az idő,
fut a szán,

csak a képzelet tisztán!

Esztendők fordulóján
érezzük mily súlytalan
vitte el a súlyosat,

csak a parázslók tisztán!

Nem is vagy a helyeden,
keresed a helyedet,
azt a kiszorítottat,
mit a világ békén hagy,

csak a szeretet tisztán!

Kuporgatott lángodat
viszi a szél, az idő,
megválthat a Teremtő!

 hDán Éva Mária verseiből

Hóvilág
hólelkem csilingel
a csendes éjben
fehéríti álmát
csillagok reménye

jöttöd már nem várja
benned él a mával
életre születtél
nem kivetett halálra

benned éjül a föld
szikrázik vigaszom
készül repíteni
megváltó gondolatot

széthullni pilleként
világok zajára
tündérfátylat borit
gyermekem vállára

 

karácsonyi 
üzenet

mert megannyi igyekezet
fogvatart a nyugvó éjszakában
s hamu-pillám fedi a holnapi lángot
nem kérdem olykor fáradtan
már tőled sem
mondd hát
a szeretet hatalma ez

nézd hogy oldja 
csukló hangom
torokbaszorult fátylát
a bizalom
hogy minősíti át
megtagadott érzelmek hadát
falkába verődve ha ostromol
nemes szívek gregorián hangzása
világtalan gyötrelmek
ostoba játékára békét szór
fennségében diadalt arat
a bölcs értelem
nincs többé hiábavalóság
lásd be
a megértő szeretet mindenható
hatalma végtelen

Isten tenyerén
száll az idő
télterelő hófúvásban
ezüst-kincses takarásban
melengeti az esti tájat
mi békésen elpihen önmagában

így lesz fészekrakóm a csend
ha bennem is  elsimul a kedv
anyásan babusgat mint otthon rég
parázsló tüzét osztja a család
Isten tenyerén a remény

Hajnali fohász
Atyám,
tudom, téged érint
most ez ima,
könyörgöm mégis.
ne hagyj el, Mária!

Tudom, minden érted zeng
éjjeli menhelyen, ha feldereng
a szeretet mámora megcsillan
ne hagyj el, könyörgöm, soha!

Zöldüljön lelkünkben újra
örök fenyőd s szent illata
pompázzon jászoló fénye a világnak
ne hagyj el szűz, asszonyi Mária!
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 hGyörgy Attila

Karácsony
S ose tudtam őszintén írni a karácsonyról.

Lehet, valami mély, fekete pogányság rejtőzik lelkem mélyén, 
de az is lehet, mindössze csak a közhelyektől rettegek. Fenyő, kalács, töl-
tött káposzta, család. Béke, meleg, hull a hó. És milyen jó, hogy ez így 
van. Aztán, ha felszabadul bennem az első három sor után a gátlás, akkor 
a karácsony az éjféli mise is. Néha. (Régóta nem, győzni akar bennem a 
pogányság.) 

A karácsony gyermekkorom recsegő hangú Kossuth-rádiója. Karácsony 
az ezüstfenyők, amelyeket a Gyimesekben loptunk saját hajdani birtokunk-
ról. Karácsony a kerecsensólyom ünnepe az összes ködbe vesző, sosemvolt 
legendával együtt. Karácsony a szaloncukor felfűzése a cérnára, karácsony a 
macskadorombolás, karácsony a jóllakott semmittevés. Karácsony, amikor 
a csángók kimennek az éjféli mise után, és enni adnak az állatoknak – mert 
karácsony mindenkinek karácsony, akivel egy háztartásban él az ember.

Karácsony a béke.
Néha le kell írni az ilyen mondatokat is, mert nem lehet közhely, mi 

igaz. Karácsony a béke. Karácsony a születés ünnepe. Karácsony mindany-
nyiunk születésnapja, mert mindannyian jézusok vagyunk egy kicsit. És 
júdások és péterek és pilátusok, hiszen rólunk és nekünk mindannyiunknak 
szól ez a teremtett világ.

Karácsony a reményé: és nem azért, mert reménykedünk valami-
ben, hanem azért, mert karácsonykor eltompulnak a fájdalmak, s kín-
jaink kicsik. Mert karácsonykor mindenki elmosolyodik, ha csak egy 
percre is, és karácsonykor mindenki érez valami csendes szomorúsá-
got, ami a tiszta lélek jele. Nem veszhet el az a világ, ahol mosolyog-
ni tudnak és elmélyülni az emberek, ha csak egy szempillantásra is. 
Innen a remény.

És karácsony a pohárban remegő rubinszínű borok, karácsony a vidám-
ság, karácsony a disznóölés időszaka, az erőteljesen megélt életé, mert va-
lahol ott bizsereg bennünk a hajdani szaturnáliák emléke, az újjászülető 
Nap misztériumáé, a pogány szertartásoké is.

Ez mind.
S egy kicsit az őszinteség is.   

 h Cseh Katalin

Angyalbolt
Cseh Katalin Erdőszentgyörgyön született, édesapja a helyi reformá-
tus egyház lelkésze volt, édesanyja tanár. Gyermekkorának jelentős 
részét is itt töltötte, jó ideig itt járt iskolába. Mindig szeretettel emlé-
kezik egykori pajtásaira, osztálytársaira, tanáraira. Jelenleg Kolozs-
váron tanár és költő. Több kötet verse jelent már meg. Hívásunkra 
mindig szívesen jön szülővárosába egy-egy frissen megjelent köteté-
nek bemutatására. Most karácsonyi ajándéknak az alábbi mesét küldi 
az erdőszentgyörgyi gyerekeknek és felnőtteknek! Köszönjük a szép 
ajándékot!  Fogadják és olvassák szeretettel! 

N agyvárosunk félreeső kicsi utcájában 
áll egy kétemeletes épület, földszintjén 

nemrég rendhagyó üzlet nyílt. Mit gondoltok, 
mi van a cégtáblájára írva? ANGYALBOLT-
zománckék alapon fehér betűkkel. Ott az em-
berek nem tárgyakat vásárolnak szeretteiknek, 
barátaiknak, vagy éppen maguk számára kará-
csonyi ajándékképpen, hanem valami egészen 
mást...

Sápadt arcú öreg néni lép a boltba:
 –Jó napot kívánok, kedveském, tudja, már 

negyven éve egyedül élek, a férjem meghalt 
fiatalon, gyerekeim nincsenek, nagyon elma-
gányosodtam. Olyan barátnőt szeretnék, aki 
szintén egymagában tengeti napjait.

 –Máris hátra megyek a raktárba és szólí-
tom Juci nénit, szegény egész nap pityereg...
biztosan örülni fog...várjon itt, amíg visszajö-
vök – szól kedvesen az eladónő.

 „Istenem, de jó is lesz, együtt töltjük a 
Szentestét, és utána is barátnők maradunk, re-
mélem” – gondolja magában a néni, és közben 
mosolyog.

Az angyalarcú elárusító hölgy visszajön 
Juci nénivel:

–Tessék nézni, ő itt Juci néni.
–Sári vagyok, teljes nevem Szabó Sára – 

nyújtja a kezét az elégedett vevő.
– Faragó Juliannának hívnak, de mindenki 

csak Jucinak szólít. Örülök, hogy veled mehe-
tek, remélem nem haragszol, hogy egyből le-
tegeztelek. Tudod, az egyetlen fiam külföldön 
él, ritkán jár haza. Magamra maradtam, így 
kerültem ide az Angyalboltba, portékának.

–Nyugodtan tegezhetsz. Öltözz és indul-
junk, mert mindjárt beesteledik – boldogan 

sürgeti újdonsült barátnőjét Sári néni.
Alighogy elmennek, máris betoppan egy 

riadt kisfiú:
–Csókolom, tessék mondani, lehet itt türel-

met és odafigyelést vásárolni? A szüleimnek 
szeretnék, mert annyira elfoglaltak, alig van 
idejük rám meg a testvéreimre. Egész nap ro-
hangálnak, és közben mindegyre azt mondo-
gatják, hogy értünk teszik. Ki érti ezt?

 –Hát persze hogy lehet kapni, mennyit 
kérsz és milyen csomagolásban?

 A fiúcska egyszuszra mondja:
–Két dobozzal, olyan cipősdoboz méretűek 

legyenek ezüstszívecskés csomagolásban.
Nemsokára egy kislány érkezik: 
 – Jó napot, irigységmentességet szeretnék 

a barátnőmnek és magamnak. Tetszik tudni, 
mi egyfolytában irigykedünk néha egymásra 
is, de leginkább az osztálytársnőinkre, akik 
szebbek, mint mi, sikeresebbek a tanulásban 
és a fiúknak is inkább tetszenek, ők a menő 
csajok...Olyan jó lenne többé nem irigykedni 
rájuk.

–Irigységmentesség már nincs a raktáron, 
elfogyott a teljes készlet, de gyere vissza hol-
napután, arra megérkezik az újabb szállítmány 
– közli sajnálattal az eladóhölgy.

Furcsa pár közeledik, egymásba karolva 
lépnek a barátságos kis üzletbe, ők a Szomo-
rú Férfi meg a Szomorú Nő, azaz a Szomorú 
házaspár. Fénytelen szemükből szünet nélkül 
peregnek a könnyek.

– Egy kis vidámságot, egy kis boldogságot 
vennénk csokoládébonbonba rejtve – egyszer-
re mormolják, lassú ritmusban, monoton han-
gon.

Az angyali türelmű eladónő nem lepődik 
meg, megkérdezi:

– Melyik dobozt kérik: a Mosoly, az Ezüst-
mosoly, az Aranymosoly vagy a Gyémántmo-
soly feliratút?

–Megelégszünk a Mosoly feliratúval, kö-
szönjük – válaszolják egyszerre, pergő ritmus-
ban, s máris jókedvűen távoznak. Szemükbe 
visszaköltözik a fény, s megszűnik könnyeik 
pergése.

Egyre-másra jönnek a városlakók, sőt 
messzi idegenből is érkeznek szép számmal. 
Van, aki egész életre elegendő kitartást sze-
retne beszerezni a családjának, néhányan sze-
rénységet keresnek vagy éppen szelídséget 
pökhendi munkatársuk számára, a megrögzött 
hazudozók hozzátartozói pedig kellő meny-
nyiségű őszinteséget szeretnének. Egy fekete 
kalapos középkorú úr könyörögve szól a fárad-
hatatlan elárusítónőhöz:

–Tudja, én nagyon fösvény vagyok, mindig 
fogamhoz vertem a garast, csak a saját vagyo-
nomat gyarapítottam. A vagyonommal egyenes 
arányban növekedett a boldogtalanságom. Ké-
rem, segítsen rajtam, nagylelkűséget vennék, 
felvásárolnám a raktáron lévő teljes készletet.

–Sajnos a nagylelkűség elfogyott, nemrég 
vitte el az utolsó példányt valaki. Nézzen be 
ünnepek után. 

Az öregúr megemeli kalapját, és kilép az 
üzletből. Az utcán megszólítja egy koldus.  
Aprópénzt kotorász elő a zsebéből, a kéregető 
kezébe nyomja, közben valamit suttog, mintha 
csak magának mondaná:

„Ünnepek után, ha enyém lesz a teljes 
nagylelkűség-készlet, többet is fogsz kapni.”

Hirtelen eszébe jut, hogy mértéktartást is 
kellene vásárolnia, hogy legyőzze telhetetlen-
ségét. De már nem tér vissza az üzletbe, majd 
ünnepek után…

Hamarosan beesteledik. Az Angyalbolt ab-
lakain leereszkednek a redőnyök, bent kihuny-
nak a fények...

Angyal szárnya csillan a pirkadatban, a ka-
rácsonyi angyalé…ott lebeg a bolt fölött, az-
tán lassan alábbszáll. Mezítláb álldogál a bolt 
küszöbén, mégsem didereg, hiszen az angya-
lokra nem hatnak a földi hidegek. Egy darabig 
tollászkodik, majd – fordul a kulcs a zárban 
–, belép az üzletbe. Ma ő fogadja a kedves vá-
sárlókat…
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„Kolozsváron »alvó babák« fekszenek a főtéren” *
Gáspár Sándor rádiós újságíróval beszélgettünk

 hGáspár Kinga

December 1. a magyar rádiózás napja: 1925-ben december 1-én este 
8 órakor indult a folyamatos rádiós műsorsugárzás Magyarországon. 
A szakma történetét viszont csakis személyes életutakból lehet hite-
lesen kibontani, és ezúttal ez különösen igaz. Ugyanis Gáspár Sándor 
erdélyi magyar rádiós újságíró indította újra a marosvásárhelyi rá-
dió magyar adását az 1989-es decemberi romániai forradalom idején. 
Vele beszélgettünk.

 – Édesapja közismert újságíró volt, a má-
sodik világháború utáni, híres nagyváradi 
újságírónemzedék tagja. Azt gondolnánk, hogy ezt 
az örökséget vitte tovább rádiós újságíróként. Va-
lóban egyértelmű volt a pályaválasztása?

– Nyilván hatott rám édesapám munkája, de 
gyerekként a vegyészi pálya vonzott leginkább. 
Szüleim sem tereltek az újságírás irányába, min-
dig arra ösztönöztek, hogy valami komoly, stabil 
pályát válasszak. Viszont rengeteget olvastam, 
ami később meghatározónak bizonyult szakmai 
életutam alakulásában. Sokat betegeskedtem, így 
bőven volt időm falni a könyveket. Majd a közép-
iskola utolsó éveiben találkoztam Kakas Zoltán 
folklórgyűjtő expedíciójának felhívásával az Ifjú-
munkás című hetilapban, és én is bekapcsolódtam 
a gyűjtőmunkába. Inkább amatőr kezdeménye-
zés volt, hiszen mi, gyerekek, mindenféle tudás 
nélkül állítottunk be különböző székelyföldi pe-
remfalvakba, és hiedelemmondákat igyekeztünk 
gyűjteni: szépasszonyokról, boszorkányokról 
kérdeztük az embereket. Amikor szerencsések 
voltunk, sikerült érdekes válaszokat kapni, ám 
azt hiszem, kevés értékelhető néprajzi anyagot 
gyűjtöttünk, mert amikor ügyetlenül kérdeztünk, 
elzárkóztak a válaszadástól. Viszont a kérdezést, 
ami az újságírói munka alapja, itt a terepen gya-
korolhattam. Ezeknek az expedícióknak az anya-
gát aztán meg is írtam. Az Ifjúmunkásban, több 
részes riportként jelent meg.

– Hogyan lett ebből rádiós életút?
– Magyar-francia szakra jártam a kolozsvári 

egyetemre, és közben felfedeztem, hogy van di-
ákrádió, ahová jelentkeztem. A következő évtől 
már a főszerkesztői pozíciót osztották nekem, ami 
többféle munkát is jelentett. Egyrészt szervezési, 
munkaerő-gazdálkodási kérdésekben is én lettem 
az illetékes, és persze anyagokat is készítettem. 
Mégis inkább az volt a legfontosabb feladatom, 
hogy az elkészült műsort levigyem a postára, ahol 
a rádiósítási központból bejátszották a diákbent-
lakások hálózatába. Többször eltévesztették a 
kapcsolást, és ilyenkor az egész városban lehetett 
hallani a köztéri hangszórókból a magyar diákrá-
dió adását.

– A sajtó nagyhatalom – ez a diákrádióra is 
vonatkozott?

– Mi az, hogy! Történt például harmadéves 
egyetemista korunkban – amikor én már a leendő 
feleségemnek udvaroltam –, hogy a bentlakásos 
helyek éves újraosztásánál nem engedték azokat 
a magyar lányokat újra egy szobában lakni, akik 
előző évben is együtt voltak. Meg szerettek volna 
bontani egy konkrét csoportot, be akartak tenni 
két román egyetemistát is közéjük. Fogtam erre 
a magnót, és bementem a kollégiumba riportot 
készíteni, hogy kiderítsem, miért nem engedik 

a lányokat együtt lakni. Hebegtek-habogtak, de 
nem mondták meg az okát. Mire elkészült a hang-
felvétel, a vezetőségnek is tudomására jutott, és 
pontosan érzékelték a botrány lehetőségét, mert 
egyszer csak nyílt az ajtó a szerkesztőségben, 
beviharzott a szerkesztőségekért felelős egyetemi 
káder, és feldúltan követelte a hangszalagot. Én 
természetesen letagadtam, mondván, nem sikerült 
a riport, megsemmisült a felvétel. Éreztem a ve-
szélyt. Egyébként akár igaz is lehetett volna, mert 
akkoriban csupán két tekercsünk volt, még vágni 
sem tudtuk igazán az anyagokat, hiszen mindig a 
régi anyagra vettük rá az újat, felváltva használ-
tuk a szalagokat. A lényeg, hogy a hangfelvételt 
így nem tudtuk használni, csak az írásomat olvas-
hattam be a műsorba. Nagyon féltek a botránytól, 
és pontosan tisztában voltak vele, mekkora ereje 
lehet akár egy diákműsornak is.

– Ha ennyire féltek a magyar diákrádiótól, 
hogyhogy engedélyezték a működését?

– Ez is szép történet. Egy állatorvosi szakos 
magyar diák kérelmezte a magyar adás engedé-
lyezését, de csak azzal a feltétellel hagyták jóvá 
a kérést, hogy ő maga sosem teszi be a lábát a 
szerkesztőségbe. Nagyvonalú volt, belement, és 
ősszel el is indult a magyar adás. Utána kerültem 
én oda, és harmadév végéig dolgoztam, utána már 
az államvizsga dolgozatra kellett az idő. Vele soha 
nem találkoztam. Úgy éreztem, kockáztatnám a 
Diákrádió létét.

– Az egyetemről egyenes út vezetett a Marosvá-
sárhelyi Rádióba?

– Dehogyis. Akkoriban mindenkit kihelyez-
tek iskolákba, tanítani. Én Nagykendre kerültem, 
főleg franciát tanítottam. Közben a Kolozsvári 
Rádió meghirdetett egy riportversenyt, amire a  
nagynéném hívta fel a figyelmemet, és én bene-
veztem, meg is nyertem, elég erős mezőnyben. A 
tanítás persze zajlott tovább, majd egyszer csak 
az egyik órámon nyílt az ajtó, belépett a Marosvá-
sárhelyi Rádió szerkesztőségi főtitkára, és meg-
kérdezte: „Sándor, jönnél hozzánk dolgozni?”. 
Ez 1977. május elején történt, és így 1978 január 
elsejétől kezdve ott dolgoztam 1985. január 12-ig, 
amikor megszüntették az egész szerkesztőséget.

– Miért szüntették meg?
– A diktatúra félt, hogy bennünket, területieket, 

nem tud annyira kézben tartani. Mind a hat területi 
rádióstúdiót megszüntették, csak a központi, bu-
karesti stúdióban működött tovább magyar adás. 
Akkor már nagyon fogyott a levegő mindenki 
körül, mert a ’80-as évek elejétől már egész bátor 
dolgokat is csináltunk. Például kijártam az enge-
délyeket egy, a vásárhelyi Weekend-telepen szer-
vezett kitelepülős műsorhoz. Ma már jól ismert 
ez a formátum, de akkoriban merész újdonságnak 
számított, különösen azért, mert színtiszta magyar 

szervezés volt, és tömegrendezvény. Úszóverseny 
és lovasbemutató volt a helyszínen, mi pedig ezt 
közvetítettük, élőben. Hatalmas sikere volt.

– Mi történt a szerkesztőségi kollégákkal?
– Munkaviszonyt megszüntetni nem lehetett, 

ezért mindenkit áthelyeztek valahová. Én a Maros 
Megyei Könyvtárba kerültem, a könyvkölcsön-
zéshez. Itt ért aztán a ’89-es forradalom, amikor 
egyértelművé vált, hogy tenni kell valamit.

– Hogyan csapódtak le Vásárhelyen a ’89-es 
forradalom eseményei?  

– Akkoriban már külföldről, így a Szabad Eu-
rópa Rádiótól is jöttek tudósítók Romániába, mert 
hallották, hogy Tőkés Lászlóval „problémák” 
vannak. December 16-án jött a hír, hogy Tőkést 
ki akarták költöztetni a parókiájáról, és már lő-
nek is. Rögtön azt gondoltam, vonatra ülök, de 
ezt az ötletet végül elvetetettem, hiszen ilyenkor 
a vonatokat is jobban ellenőrzik, esetleg nem is 
értem volna el Temesvárig. Ám minden nappal 
feszültebb lett a helyzet. Nálunk, a könyvtárban 
összehívtak egy pártalapszervezeti gyűlést 21-én, 
amelyen Pogăceanu elvtárs felolvasott egy nyi-
latkozatot, amit elmondása szerint el kellett kül-
denünk Ceauşescu elvtársnak, de megnyugtatott, 
hogy azt mindenki számára elfogadható módon 
fogalmazták meg. Gyakorlatilag hűségnyilatko-
zatnak számított a zavaros időkben. Ilyet kellett 
volna elfogadnia a déli nagygyűlésnek is, a főté-
ren, ahova kivezényelték a gyárak dolgozóit. Kez-
dett gyűlni a tömeg, felhangzott az első Trăiască! 
(Éljen!), majd az éljenezést hirtelen felváltotta a 
Jos Ceauşescu! (Le Ceauşescuval!).

– Hátborzongató pillanat lehetett. Mi történt 
miután megfordult a hangulat?

– Egyre hangosabban és kitartóbban kiabál-
tak az emberek, aztán megjelent a vízágyú, de 
nem sikerült eloszlatnia a tömeget. Én a műsza-
ki könyvtár ajtajából figyeltem az eseményeket. 
Megdöbbenve hallottam, ahogy a műszaki osztály 
könyvtárosa, nálam fiatalabb kolleganő amiatt 
sopánkodik, „dar de ce nu trag?” (De miért nem 
lőnek?). Sötétedés után, kerülővel tudtam csak 
hazamenni. Késő este megcsörrent a telefon: ko-

Gáspár Sándor
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lozsvári nagynéném telefonált, hogy elmondja, 
Kolozsváron „alvó babák” fekszenek a főtéren. A 
lehallgatás miatt csak virágnyelven mert beszélni, 
de így is megértettük, hogy a megmozdulásoknak 
már halálos áldozatai is vannak. Két-három napra 
rá kiderült, hogy Vásárhelyen is rengeteg embert 
behurcoltak a Szekuritátéra.

– A forradalom sorsfordító eseményeinek nagy 
része december 22-én zajlott. Mi történt Vásárhe-
lyen?

– Amikor reggel mentem be dolgozni a könyv-
tárba, nem engedtek bennünket a Kultúrpalota 
sarkánál bekanyarodni. A palotán keresztül jut-
hattunk a könyvtárba és az előcsarnok tele volt 
katonákkal. Ott ültek a lépcsőkön,  fáradtan, vagy 
két katonának látszott az arcán, hogy sírt. Nem is 
nyitottuk meg a könyvtárat a nagyközönség előtt, 
mindenki felment a kisterembe, és onnan néztük, 
mi történik. A tömeg természetesen a téren volt, de 
a vízágyú nem jött. Akkor már tudtuk, hogy előző 
este Vásárhelyen is lőttek és vannak halottak is. 
Délben hirtelen üdvrivalgásban tört ki a tömeg, a 
tévében bemondták, hogy Ceauşescu megszökött. 
Az emberek beözönlöttek a városháza épületébe, 
kinyitották az ablakokat, és kezdték kidobálni a 
papírokat, de repült egy Ceauşescu-tabló is. Ekkor 
mondtam, itt az ideje, hogy a rádióhoz menjünk.

– A Marosvásárhelyi Rádió a főtértől elég távol 
van gyalog. Hogy sikerült áttörni a tömegen?

– Két román volt rádiós kolléga ott állt mellet-
tem, a tömegben, és az volt a véleményük, hogy 
várjunk, ameddig szólnak, hogy mehetünk, de én 
nem vártam. Hazamentem az autóért, és úgy men-
tem a rádióhoz, biztonságosabbnak tűnt. Közben 
több korábbi kolléga is felbukkant, akikkel meg is 
egyeztünk, hogy ott, a kapuban találkozunk. Mi-
vel a rádió nemzetbiztonsági intézmény, mindig is 
fegyveres milicisták (rendőrök) őrizték. Amikor 
bementem, a szerkesztőség megszüntetése után 
ottmaradt műszaki személyzetet találtam, akikről 
később kiderült, hogy lehallgatóállomást üzemel-
tettek. Mondtam nekik, mi visszajövünk a szer-
kesztőséggel, és közöljék, ha van ellenvetésük, de 
akkor már mindenki átállt a „jó” oldalra.

– Ettől kezdve ismét be lehetett jelentkezni ma-
gyar nyelven a Marosvásárhelyi Rádióban?

– Nem volt ennyire egyszerű, műszakilag is 
meg kellett oldani, hogy újra működni tudjunk, 
és a kollégákat is össze kellett szedni, hogy újra 
felálljon a szerkesztőség. Elkezdtem fölhívni az 
embereket, az egyik kolléganő behozta az otthon 
megőrzött szünetjelet, majd a Posta Rádióigazga-
tóságával is meg kellett beszélni, hogy összekös-
senek bennünket a helyi és az országos adótorony-
nyal. Végül az illetékes elvtárs is tudomásul vette 
az eseményeket, és még aznap el is indultunk. 
Valódi történelmi pillanat volt, hiszen ugyanazon 
a napon sikerült újraindítani mind a hat területi 
stúdiót.

– Olyan „sima ügynek” tűnik utólag hallgatva, 
olvasva a történetet, de bizonyára nem volt zökke-
nőmentes. Mi volt a legnehezebb feladat?

– Nagyon észnél kellett lenni, mert nyilván 
szabotálni is próbáltak minket, például álhírek-
kel: Király Károly halálhírét keltették, miközben 
nem volt igaz. Király Károly volt akkor Vásár-
helyen a forradalmi népvezér, az ő nevét min-
denki ismerte. Amikor az indításhoz készülőd-

tünk, a rádióba behoztuk Király Károlyt,  hogy 
szalagra vegyük a beszédét, majd egyszer csak 
telefonáltak, hogy meghalt, lelőtték. Mondtam, 
ez nyilván nem igaz, hiszen nálunk van és ép, 
egészséges. A rémhírre gyűlni kezdtek az embe-
rek is a rádió előtt. Király akkor kiment a rádió 
teraszára, és onnan tartott egy rövid szónoklatot. 
Decemberben, karácsonykor történt az is, hogy 
a román kollégáknak megsúgták, bomba van a 
rádió pincéjében, és az egész épület fel fog rob-
banni. Mindenki sorra elszivárgott. A fegyveres 
őrök is. Én mikor megtudtam, lementem, de nem 
találtam semmit, ám attól még ott lehetett volna. 
Viszont nem akartam magára hagyni az épüle-
tet, ezért egy kolléganővel ott maradtunk egész 
éjszaka, majd másnap a tűzszerészek is kijöttek 
ellenőrizni. Szerencsére nem volt semmi, csak 
ijesztegettek. Minden tekintetben ébernek kellett 
lenni, mert az új rend még nem alakult ki, min-
den kapott információt alaposan ellenőriznünk 
kellett, de ugyanennyire óvatosan kellett eljárni 
a ’90-es márciusi marosvásárhelyi események 
alkalmával is.

– Ez azt jelenti, hogy a dezinformációs „kam-
pány” tovább folytatódott?

– A ’90-es márciusi eseményeknél nagyon 
nagy volt a diverzió. Március 20-án több életet is 
követelő összecsapás volt Vásárhelyen, amiben 
több ezer ember vett részt. Forrtak az indulatok. 
Szintén személyes történeteim vannak a diverzi-
ókkal kapcsolatban. Március 21-én, amikor foly-
tatódhatott volna a véres konfliktus, két ismerő-
sömtől is kaptam telefonon téves információt, és 
ha ezeket akkor bemondtuk volna a rádióban, az 
beláthatatlan következményekkel járt volna. Két 
olyan emberről beszélek, akiket maradéktalanul 
hiteles információforrásnak kellett volna tekinte-
nem, de én mégis ellenőriztem az elmondottakat. 
Azt állították, a főtéren összeverekedett a tömeg: 
a magyarok és a románok ölik egymást. Én ki-
küldtem egy autót román sofőrrel és két magyar 
kollégával, akik úgy indultak el, mint azok a ka-
tonák, akik háborúba készülnek: fegyelmezetten, 
de mint akinek csak „odajegye” van. Úgy húsz 
perc múlva boldogan jöttek vissza a hírrel, hogy 
a két tömeg valóban ott van, de nincs tettleges-
ségig fajuló konfliktus. Bemondtuk, hogy békés 
tüntetés zajlik. Ha én akkor azt mondom be, amit 
telefonon közöltek velem, olajat öntök a parázsra 
és lángra lobbannak az indulatok. Ekkora felelős-
ség van az újságírók vállán, és ekkora ereje van 
egy rádiós munkájának.

– Évtizedekkel a rendszerváltás után, hogy érzi, 
azóta mi változott meg a kisebbségi magyarság 
életében?

– A ’90-es események után végérvényesen 
beleégett az erdélyi magyarság retinájába, hogy 
itt így soha nem lesz olyan világ, ahol egyenlő-
ség és testvériség fog uralkodni. Ezért is olyan 
fontos minden magyar nyelvű, a hiteles kom-
munikáció iránt elkötelezett sajtótermék. ’90 
után magam is több műsort alapítottam, és meg-
szerveztem a hírcsere szolgálatot, hiszen min-
den kisebbségben élő közösség léte azon múlik, 
hogyan tudja megszervezni a saját érdekkép-
viseletét és kommunikációját. A kisebbségi 
sajtótörténet ezáltal válik az egységes nemzeti 
történelem részévé.

https://egy.hu/szocio/kolozsvaron-alvo-babak-fekszenek-a-foteren-gaspar-sandor-radios-ujsagiroval-beszelgettunk-
112201?fbclid=IwAR11W8POpcekYyLQOWyue5_I0tusiXLkOetXP-4zt-5hlOceTxOa_cr6ktA#
*Az interjút Gáspár Sándor szíves engedélyével közöljük. 

 h Péterffy Gyöngyi

Temesvár,  
1989 decemberére 

emlékezve

A temesvári forradalomnak közelgő év-
fordulóján, úgy érzem, hogy ezekről 

a forradalmi eseményekről nem feledkez-
hetünk meg. Mint mindannyian, akik akkor 
éltünk, én is félelemmel vegyes reményke-
déssel követtem a temesvári forradalom és 
a rendszerváltás eseményeit. És ezekben a 
felfokozott napokban a figyelmünk annál 
is inkább a temesvári forradalmi megmoz-
dulásokra irányult, hiszen az eseményeket 
elindító szikra nagytiszteletű Tőkés László 
bátor kiállása volt. Az ő következetes kitar-
tása késztette Temesvár lakóit – magyarokat 
és románokat egyaránt–, hogy kiálljanak 
mellette. Ebben a városban Tőkés Lászlóval 
kezdődött minden. Itt dördültek el először 
a hatalom fegyverei, és indult el az iszonyú 
vérontás, amelytől Tőkés Lászlót – paradox 
módon – éppen Ceauşescu utolsó intézke-
dése mentette meg azzal, hogy családostól 
Menyőbe száműzte. 

 Rám – mint akkor mindannyiunkra –, 
nagy hatással volt az ő bátor kiállása. Édes-
apámra emlékeztetett, aki ugyancsak refor-
mátus lelkészként többször szót emelt annak 
a közösségnek a sorsáért, amelynek szolgá-
latát vállalta. Tőkés Lászlót hozzá hasonlí-
tottam. Így születtek meg bennem hozzá írt 
költeményeim köztük az, amelyben a tüzet 
az emberek számára elhozó Prometheushoz 
hasonlítottam őt(…). Amerikai tartózkodá-
som idején tapasztaltam, hogy ott is nagyra 
értékelték bátorságát, kiállását. Verseimmel 
és előadásaimmal magam is igyekeztem az 
amerikai magyarok körében népszerűsíteni 
azt a hősiességet, amellyel kiállt elvei, hite 
mellett. Úgy gondolom, jelenleg is időszerű 
emlékezni erre, és kellőképpen méltányolni 
azt, hogy magatartásával ő indította el a for-
radalmi szikráját. (…)

Sajnálom, hogy nem tudom az akkori ame-
rikai román nagykövetet, dr. Radu Munteanu 
írót megidézni, aki felvilágosított, hogy Tő-
kés László élete veszélyben van, a hatalom 
akkori képviselői merényletet terveznek elle-
ne, amelytől az ő érdekében indított amerikai 
lobbi sikere mentette meg, amelynek magam 
is részese voltam.

További jó erőt, egészséget kívánok a te-
mesvári hősnek. Ide kapcsolom Wass Albert 
üzenetét, aki sürgette, hogy ne csak az erdélyi 
magyarok összefogása valósuljon meg, ha-
nem a románokkal való megbékélés is, hiszen 
közös a sorsunk. 

Ezekkel a gondolatokkal kívánok áldott, 
boldog karácsonyi ünnepet és békés, új esz-
tendőt mindannyiunk számára, erőben, egész-
ségben!
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Tanár úr kérem…*
Beszélgetés a 75 éves Németh János tanárral, parlamenti képviselővel

 h Székely Ferenc

– Hol kezdted a tanári pályát, és milyen emlé-
keid vannak?

– 1970 szeptemberében mint frissen végzett 
biológus, a nyárádremetei általános iskolához 
kaptam kinevezést. Falusi viszonylatban nagy 
iskolának számított, egytől nyolcig párhuzamos 
osztályokkal, és nagyon jó, viszonylag népes tan-
testülettel. A testületben jó hangulat uralkodott, 
közös programokkal: helyi és országos kirándu-
lások, évente megrendezett bekecsi csillagtúrák, 
színi előadások, névnapozás, szilveszterezés, stb. 
A csillagtúrákon a Bekecs környéki falvak tanulói 
és pedagógusai vettek részt. A hegycsúcson külön-
böző versenyeket rendeztünk: kötélhúzás, zsákban 
futás, céllövészet, vakszabó, lepényevés, ének- és 
szavalóverseny. A győzteseket díjazták. A tantes-
tület tevékenységébe gyakran bekapcsolódott az 
iskolán kívüli értelmiség is: orvos, agrármérnök, 
állatorvos, állattenyésztő mérnök és feleségeik.

– A fáma azt tartja, hogy nem szeretted meg-
buktatni a diákokat. Valóban nem ez a legjobb 
módszer a lustaság kiküszöbölésére?

– Buktatni annyira nem szerettem, hogy nem is 
buktattam. Esetleg évharmad közben, de év végén 
nem. A bukott tanulónak szeptemberben pótvizsgá-
ra kellett állnia, legtöbbjük akkor még annyit sem 
tudott, mint júniusban. Tudott vagy nem tudott, a 
tanár „kihozta” az ötöst, és kész volt a siker, fel-
sőbb osztályba léphetett. Ilyenformán az ötöst év 
végén is „ki lehet hozni”, mert a négyes azt jelenti, 
hogy a tanuló nem tudja a leckét, az ötös ugyanazt, 
csak más a „funkciója”. E két jegynek nem mindig 
a lustaság az oka, hanem az, hogy a tanuló ennyire 
képes... Íme egy példa: növénytan órára bejött az 
igazgató az ötödik osztályba. Az előző órán a bab-
ról tanultunk. Kihívok egy leánykát felelni. Nagy 
ijedten megáll, s egy szót sem szól. – A bab… – 
mondom neki bátorító mosollyal. Mély hallgatás. – 
Ismered a babot? – kérdezem. Még stresszesebben 
rebegi: – Nem. – Hát a fuszulykát? – Azt igen! – 
Na, milyen fuszulykát ismersz? – Én ismerek karós 
fuszulykát, gyalog fuszulykát és rendes fuszulykát. 
Ez már valami, és megkapta az ötöst. Óra végén azt 
mondja az igazgató: ne is beszéljük meg az órát, 
mert ez a babos fuszulyka mindent megért… De 
annak sem voltam híve, ami egyes líceumi osztá-
lyokra volt jellemző: az osztályáltalánost „kihoz-
ták” kilences körülire, majd az érettségin az osztály 
fele megbukott. Bármely populációban a minőségi 
eloszlás a Gauss-görbe szerint történik. Az osztály-
ban a tanulók nagy része közepes, és van néhány 
nagyon jó és néhány nagyon gyenge tanuló, ha-
csak e törvényt megerőszakolva ki nem hozzák a 
9,50-es osztályáltalánost. Ugyanakkor bármelyik 
kategóriába tartozó tanuló az életben lehet sikeres 
vagy sikertelen. Egy vendéglőfőnök mondta: Éle-
temben egy könyvet sem olvastam el, mégis sok-
ra vittem… A jó, a közepes és a gyenge tanuló is 
ember, és úgy kell hozzá viszonyulni. Ezért nem 
szeretem az olyan pedagógust, aki úgy megy be 
órára: „vigyázzatok, mert most az atyaisten jött be 
az osztályba”. Azt sem helyeslem, ha a kitűnő iro-
dalmár-tanulót megbuktatja a matektanár, mert az 
ő tantárgyánál nincs fontosabb, vagy fordítva. És 
nem lehet megbuktatni zenéből a botfülű tanulót, 

vagy azt, aki tornaórán futásból, ugrásból nem éri 
el a minimális szintet.

– Hogyan próbáltad megszerettetni a biológi-
át?

– Az ember – a tanulót is beleértve – szereti a 
sikerélményt. A matekből, fizikából, biológiából 
bukdácsoló tanuló nem lesz oda e tantárgyakért. 
Ezért a jó vagy közepes tanulókat kell megfelelő 
élményhez juttatni. Példának a Pro Natura verse-
nyeket szeretném említeni. A nyárádremetei éveim 
ilyen irányú sikerei ezekhez a versenyekhez kötőd-
nek. E természetvédő versenyeket országos (főleg 
erdélyi) szinten a Jóbarát előző versenyei (Varrj 
ruhát Zsuzsi babának, Síppal-dobbal, Ezerjófű) 
mintájára és folytatásaként Horváth Stefánia, az 
említett gyermek- és ifjúsági lap belső munkatársa 
szervezte három szakaszban: 1982–83-ban, 1983–
84-ben és 1984–85-ben. A verseny tudományos 
irányítói ifj. Szabó T. Attila botanikus és Béldi 
Miklós ornitológus voltak. A verseny kötelező 
és szabadon választott feladatok végrehajtásából 
állt. Kötelező volt: 1. a környezet megfigyelése; 
2. faültetés, oltás; 3. madárvédelem; 4. fecskefé-
szek-számlálás és nyilvántartás; 5. vadvirágvéde-
lem; 6. szabadon választott téma. A Holló nevet 
viselő Pro Naturás csapatunk tizenkét V–VIII-os 
tanulóból állt, természetesen jó tanulókból, a ter-
mészet, a természetjárás és természetvédelem iránt 
érdeklődőkből. A versenyző csapatoknak minden 
tevékenységüket versenynaplóban kellett doku-
mentálni, fényképekkel, térképekkel, táblázatok-
kal, grafikonokkal, a felnőtt vezető, irányító és a 
tanulók bejegyzéseivel. Mi az 1982–83-as és az 
1983–84-es szakaszokon vettünk részt. Az elsőn 
harmadik, a másodikon második díjat nyertünk. 
Választott témánk a madarak költésbiológiája volt. 
Az egyik lány, aki a verseny idején V–VI-os volt, 
évek múltán, mint biológia szakos tanár küldte el 
nekem az általa írt, nagyon jó természetvédelmi 
könyvét. Horváth Stefánia írja a Pro Natura című 
kötetében: „A csoportvezető tanárok, tanítók ügy-
szeretete, kitartó és sok esetben áldozatos munkája 

nélkül a verseny megbukott volna... Ezt a mun-
kát nem szakmaként vagy fizetésért vállalták, sőt 
még önkéntes iskolán kívüli tevékenységként sem 
könyvelhették el. Sajnos, a természetvédelem ügye 
még a tantestületekben sem annyira közérdek, 
hogy megfelelő megbecsülést kapott volna. Pedig 
hozzávetőleges számítás szerint, az a tanár, akinek 
csoportja beküldte a naplót, legkevesebb 200 órát 
dolgozott a gyermekekkel”. A Romániai Magyar 
Irodalmi Lexikon 4. kötetében a Pro Natura cím-
szó alatt olvasható: „A mozgalom könyvben is 
lemérhető eredménye a Kriterion Könyvkiadó Pro 
Natura (1994) című gazdagon illusztrált természeti 
és környezetvédelmi útmutatója”. A kötet szerkesz-
tését a verseny szervezői történetesen rám bízták 
(ismerték biológiai tárgyú írásaimat A Hétből és a 
TETTből). 23 szerző írásait kellett „összefésülni”, 
a képanyagot (fényképek, rajzok) összegyűjteni és 
23-nál sokkal több pretenciót figyelembe venni. 
A könyv 1994-ben jelent meg, H. Szabó Gyula, a 
Kriterion igazgatója jóindulatú és határozott támo-
gatásával. Ezúttal is köszönet érte.

– Milyen emléked van még Nyárádremetéről?
– Nyárádremetéhez kapcsolódik, hogy 1980-

ban belső munkatársnak hívtak A Hét tudományos 
rovatához, a TETT-hez. Közeledett a nyári vaká-
ció, s egy nap, éppen indultunk haza feleségem-
mel az iskolából, szólt a titkárnő, hogy keresnek. 
Rostás Zoltán keresett A Héttől, hogy a követke-
ző héten Marosvásárhelyre jön, és vigyek be neki 
bizonyos személyi dokumentumokat. Negyedóra 
múlva ebédelni készülődtünk otthon, s megszólalt 
a telefon. A helyi milícia parancsnoka keresett, 
hogy ebéd után menjek fel az őrsre. A rendőrszoba 
ajtaja tárva-nyitva volt, és mielőtt beléptem volna, 
szembejött velem a körzeti szekus, és „beinvitált” 
hétvégére a vásárhelyi szekura. Majd ott bent egy 
ezredes fogadott egy kisebb szobában. Nagyon ba-
rátságos volt, elhalmozott mindenféle dicséretek-
kel. Mondta, hogy Isten éltesse a családomat stb... 
Majd megkérdezte, hogy készülök-e Bukarestbe, 
A Hét című laphoz? Mondtam, hogy igen. Mire 
ő: ott problémáim lesznek, pl. lakásszerzés stb., de 
az ő emberei mindenben tudnak segíteni, cserébe 
csak bizonyos információkat kell szolgáltassak, és 
át akart adni egy telefonszámot, hogy azt hívjam 
fel Bukarestben. Mondtam, hogy nem kérem, mert 
ismeretleneket nem szoktam felhívni, sem másokat 
megfigyelni és róluk információkat szolgáltatni. 
Erre közölte, hogy őket nem érdeklik az apró-
cseprő dolgok, csak a nagyon fontosak... Kérdez-
te, hogy hallottam-e a Király-ügyről? Hallottam, 
mondtam. De erről az „ügyről” többet nem beszélt, 
hanem ismét át akarta adni a telefonszámot. Újra 
mondtam, hogy nem kérem, felálltam a fotelből, és 
kézbe vettem a mellettem fekvő esernyőmet. Hát 
jó, akkor elmehet. N. elvtárs, ha kimegy Reme-
tére, még szóba áll magával. Hogy mikor jött N. 
elvtárs Remetére, nem tudom, velem nem beszélt. 
Visszatérve a témához, nemsokára megkaptam a 
tanügyminisztérium átiratát, amelyben közölték, 
hogy nem hagyták jóvá távozásomat A Hét című 
hetilaphoz, mert szükség van rám a tanügyben.

– Ezután mi következett?
– Még 6 évig maradtam Nyárádremetén, ami-

kor szólt Májai Ferenc, a szovátai líceum igazga-
tója, hogy nyugdíjba készül a biológiatanárnő, és ő 

Németh János
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szívesen fogad engem, ha elintézem az áthelyezést. 
Ekkor bementem Ștefan Bența főtanfelügyelőhöz, 
kezemben a fentebb említett negatív minisztériumi 
válasszal és azzal a szöveggel: ha engem nem en-
gedtek el a tanügyből, mert szükség van rám, akkor 
jogom van kérni a „promoválásomat” a tanügyön 
belül... A főtanfelügyelő elolvasta a szöveget, és 
így szólt: – Igazad van, de mit csináltál te Reme-
tén a tanításon kívül? Ekkor beszámoltam röviden 
a Pro Natura-versenyekről, kirándulásokról, tu-
dományos írásaim jelentek meg, s egy könyvet is 
írtam. – Igen? Hát én nem tudtam. Hozd be nekem 
a könyvet s néhány írásodat. Amikor újra bemen-
tem hozza, így fogadott: – Na, rendben van, méssz 
Szovátára. Miért jöjjön egy abszolvens, akiről azt 
sem tudjuk kicsoda-micsoda, mit tud, mit nem...

– Milyen a jó tanár-diák kapcsolat most, a 21. 
század elején, és milyen volt régebb?

– Erre nem tudok egyértelműen válaszolni. 
Nagyban függ a pedagógus következetességétől, 
empátia- és tolerancia-képességétől, a tanulók élet-
korától stb. Minél kisebb tanulóról van szó, annál 
könnyebb és egyszerűbb a jó kapcsolat kialakítá-
sa. Az elemista elfogadja, hogy a tanító néninek 
mindig igaza van, egyszerűen azért, mert ő a tanító 
néni. Líceumban már nem megy, hogy azért van 
igazam, mert én vagyok a tanár. Igazam van, ha 
bizonyítani tudom, s akkor azt a diák el is fogadja. 
Másik dolog: ahogy minden egyénnek, úgy min-
den osztálynak megvan a maga karaktere, tempera-
mentuma, érdeklődési köre stb. Pl. az egyik osztály 
nagyon szerette, ha az óra utolsó perceiben külön-
böző teszteket, logikai feladatokat, kép- és betű-
rejtvényeket írtam fel a táblára. Nagy élvezettel, 
odaadással oldották meg. – Még tessék adni! Már 
kicsengettek – mondtam. – Nem baj, bent mara-
dunk – válaszolták. A párhuzamos osztályban, ahol 
7-8 nagyon jó tanuló volt, ugyanerre csak ímmel-
ámmal, langyos érdeklődéssel reagáltak, így nem 
is vált rendszeresebb gyakorlattá náluk. Ismét más. 
Nem kell minden apró kihágásért, vétségért hatal-
mas patáliát csapni. Tévedésére – főleg a nagyobb 
diák – hamarosan magától is rájön. Órán odalép-
tem egy lányhoz, és enyhén megdorgáltam vala-
miért. Indulok vissza a katedrához, két lépés után 
visszafordulok, s a lány éppen nyújtja a nyelvét. 
Nem csináltam nagy ügyet belőle, ment tovább az 
óra. Kicsengetéskor indulok a kijárat felé, s a lány 
nagyon igyekszik utánam, a folyosón utólér, és azt 
mondja: – Tanár úr, kérem, én bocsánatot szeretnék 
kérni, nem tudom, miért tettem… én nem vagyok 
ilyen... – Nincs semmi baj, felejtsd el. Légy ügyes 
lány – mondtam neki. Az is volt. Tehát a tanulók s 
az osztályok különbözőek. A tanárnak kell rájön-
nie, hogy kivel, melyikkel hogyan kell bánnia. Az-
tán: mindenkinek vannak szimpátiái és antipátiái. 
Így lehetnek a pedagógusnak is bármely osztály-
ban, de arról a tanulók ne szerezzenek tudomást. 
Azt viszont elfogadják, hogy a tantárgyversenyekre 
a legjobbakat küldik, és ők kapják a jutalomköny-
veket az évzáró ünnepségen. Az is gyakori, hogy 
az osztály egy része kedvel egy bizonyos tanárt, 
másik része pedig nem. A tanárnak is vannak hibái, 
így nekem is. Azokat viszont, ahogy lenni szokott, 
mások jobban ismerték, sőt néha nagyítóval néz-
ték. A líceumi osztályokban nekem könnyebb volt 
tanítani, mint az V–VIII-ban, de ez utóbbiakban 
nagyobb a természetjárás és a természetvédelem 
iránti érdeklődés. A líceumban is volt néhány ta-
nuló, akikkel terepre jártam. Összeállítottunk két 
tudományos dolgozatot is, amelyekkel két tanítvá-
nyom második és harmadik díjat nyert két megyei 

tudományos diákszesszión. Több tanítványom lett 
biológus, orvos, állatorvos, gyógyszerész, kertész.

– A ’89-es változást követően hamarosan a 
szovátai líceum igazgatója lettél. Mire emlékszel 
vissza?

– Valóban 1990 januárjában igazgató lettem. A 
román tannyelvű osztályokban túlsúlyban voltak 
magyar anyanyelvű tanulók, azok egy részéből 
új magyar tannyelvű osztályokat hoztam létre. 
Ez nem tetszett a tanfelügyelőségnek. Az új fő-
tanfelügyelő kitelefonált, hogy menjek be hozzá. 
Felrótta, hogy kétszer keresett telefonon, és egy-
szer sem voltam az iskolában. Mondtam, hogy az 
ilyesmi gyakran előfordul, mert időnként be kell 
mennem az iskolaműhelybe, a faipari vállalathoz 
(akkor még az iskola faipari és erdészeti líceum 
volt), a polgármesteri hivatalba, stb. – Szerintem 
elsősorban annak kell bent lennie az iskolában, 
akinek órája van – mondtam. Erre azt felelte: két 
feljelentést kapott, miszerint a szovátai líceumban 
nem mennek jól a dolgok, és hogy ki fog jönni 
egy tanfelügyelői brigáddal megnézni, mi van 
nálunk... Két hét múlva megérkezett egy 14 tagú 
brigád. Több napon át mindent ellenőriztek, majd 
4-5 nap múlva következett a kiértékelő gyűlés, 
ahol mindenbe belekötöttek, s egyik fő vádpont az 
volt, hogy a líceum bentlakása nagyon elhanyagolt 
állapotban van, s én azt tudatosan hanyagolom el, 
mivel ott elsősorban román nemzetiségű tanulók 
vannak. Egyedül P. úr, a biológia szakos inspek-
tor, aki 3 órámon volt bent, jelentette: – Én csak jó 
dolgokat mondhatok! Mire a főtanfelügyelő: – Na, 
nem éppen!... Erre én: – Az óráimon egyedül P. úr 
volt bent, tehát csak ő mondhat véleményt…Ami-
kor szót kaptam, a következőket mondtam: engem 
1990 januárjában megválasztottak igazgatónak, és 
február 28-án a következő memóriumot intéztem a 
tanfelügyelőséghez és a Faipari Minisztériumhoz. 
Elővettem az átirat nálam levő példányát, és fel-
olvastam. Pontosan arról volt szó, hogy a líceum 
bentlakása tarthatatlan állapotban van, és kérem 
a tanfelügyelőség meg a minisztérium segítségét. 
Egyik intézménytől sem kaptam választ. Mire a 
válasz: – Akkor nem én voltam a főtanfelügyelő... 
– A levél nem a főtanfelügyelőnek szólt, hanem 
a tanfelügyelőségnek, mint intézménynek– igye-
keztem világossá tenni. Crucean Cornel, a líceum 
aligazgatója többek között ezt mondta: – Én mint 
román nemzetiségű, nem tartom demokratikusnak, 
hogy eme 14 tagú brigádnak egyetlen magyar tag-
ja sincs. A gyűlésen jelen volt Bodolai Gyöngyi, a 
Népújság belső munkatársa, aki az „ügyet” megírta 
(B. Gy.: Ment a brigád Szovátára). Később kijött 
a megyei román lap, a Cuvântul Liber újságírója, 
táskájában az említett zárógyűlési jegyzőkönyvvel 
(!), mondván, hogy abban nincsenek olyan súlyos 
dolgok, amit én nyilatkoztam a Népújságnak. Igen, 
mondtam, azok valóban nincsenek benne, amit a 
főtanfelügyelő és az egyik helyettese mondott ne-
kem négy-vagy hatszemközt. Végül azt mondtam: 
– Írjon, amit akar, de arra fogok válaszolni... Nem 
írt semmit!

– 1990-ben nemcsak igazgató lettél, hanem a 
szovátai RMDSZ elnöki posztját is te töltötted be. 
Milyen kezdeti nehézségek adódtak, kik segítettek 
a csöppet sem sima politikai pályán való elindu-
lásban?

– A szovátai RMDSZ-szervezet megalakulása 
az elsők között volt a megyében. Elnöke dr. Bartha 
András orvos, alelnökök: Antal Sándor református 
lelkész és Németh János tanár voltak. A választ-
mány több tagja már azelőtt a szovátai Nemzeti 

Megmentési Frontban tevékenykedett, ugyanis a 
város decemberben vezetés nélkül maradt, és va-
lakiknek kézbe kellett venniük a megsokasodott 
ügyek rendezését. Tehát a két testület egy darabig 
átfedésben volt egymással, majd az RMDSZ foko-
zatosan átvette Szováta város vezetését egészen a 
polgármesteri hivatal megalakulásáig. Nehézségek 
mindig voltak a tanügyben is, a politikában is. Kér-
dezed, hogy kik segítettek? Sokan segítettek és sze-
rencsére kevesebben gáncsoltak. Neveket is tudnék 
említeni, de nem szeretnék valakit kihagyni.

– 1992–96 között egy ciklust töltöttél a buka-
resti törvényhozásban: parlamenti képviselő voltál. 
Milyen volt ez a 4 év?

– Vegyes, tanulságos, érdekes, különleges. Az-
előtt azt hittem, hogy a parlamenti frakció egy ösz-
szetartó közösség, legalábbis az RMDSZ-é. Nem 
volt az, de a többi sem. Legalább két ellentétes 
csoportosulás létezett. Én a kisebbikhez tartoztam, 
s azon belül is még kisebb csoportocskák. Azt hi-
szem, legjobban akkor is az íróasztalt szerettem... 
Viszonylag sok társadalmi-politikai írást közöltem 
a Romániai Magyar Szóban, a Népújságban és 
A Hétben. Nálam többet csak Székely Ervin, aki 
hetente beszámolt a rádióban az eseményekről. A 
rádiót én is szerettem, sok interjút adtam Béres Ka-
talinnak, Labancz Fridának és Román Győzőnek, 
s rendszeresen bejártam A Hét még megmaradt 
szerkesztőségébe. Végülis nem vagyok politikus 
alkat. Szeretem azokat a dolgokat, amelyek több 
stabil lábon állnak: tudomány, irodalom, művészet, 
család, igazi barátság, stb. A politikaiak nem ilye-
nek, akármelyik pillanatban „dőlhetnek”. Iskolás 
koromban elvtársi indulókat énekeltünk, pl. Nagy 
munka vár ma tirátok, dőlnek már a paloták. Az a 
baj, hogy ma már a templomok is dőlnek, s a hoz-
zájuk kapcsolódó keresztény kultúra is. Megtanul-
tam, hogy a magas szintű politikában forgolódók 
egészen másképp látják az élet dolgait, mint az 
egyszerű állampolgárok.

– Mire vagy büszke, ami megvalósult akkor, 
esetleg: milyen hiányérzettel távoztál a ciklus vé-
gén?

– A hiányérzetről röviden beszámoltam az 
imént. Büszke nem vagyok, de örülök, hogy meg-
jelent az Aki(k)ért a harang szól (Korond, 2019 – 
szerk. megj.) című kis kötetem, amelyben kiderül, 
hogy a távolabbi és közelebbi múltban s a jelenben 
is ugyanazt gondoltam és mondtam. A kötet egyik 
írása viseli a címet, ami nem Hemingwaytól való 
„lopás”, mert regénye mottóját John Donne-tól 
vette át.

– Akkor máris megkérdem: ki(k)ért szólnak a 
harangok?

– A harangok azokért szólnak, akik végleg tá-
voznak Erdélyből, és azokért, akik egyre keveseb-
ben maradnak.

– Ha most lennél képviselő, mit tennél más-
ként? Gondolkodtál azon ’96-ban, hogy maradj 
még egy ciklust?

– Most már nem lennék képviselő, s ha tudom, 
hogy ez lesz a harminc évvel ezelőtti álmokból, 
már akkor sem lettem volna.

– Tudom, hogy nem politizálsz, de van vélemé-
nyed! Hogy látod azt, hogy Szerbiában a hatalom 
szeme előtt fuvarozzák a migránsokat a magyar 
határhoz, és a Vucsics-féle államvezetés úgy tesz, 
mint aki se nem lát, se nem hall. Lehet így politizál-
ni/cselekedni a Balkánon?

– A Balkán most sem kiszámítható-beszámít-
ható. A térség legkisebb és legfejlettebb országa 
Szlovénia, épp most bontja le a kerítést, amit te-
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temes költséggel felépítettek, hogy a migrációt 
megakadályozzák. Azért, hogy az alig 2 milliós kis 
országot akadály nélkül tudják megszállni a mig-
ránsok. Ki érti ezt? És azt, hogy Szerbia és Észak-
Macedónia miért nem épít kerítést a déli határon, 
mint Magyarország?

– Fölöttébb aktuális a 20 évvel korábban meg-
jelent írásod, mert akkor is, most is népszámlálási 
időket éltünk, amely mindig megkongatja a vész-
harangot: hányan mentek el, hányan maradtunk, 
hány évig (évszázadig) lesz még magyar szó Er-
délyben? Most hogy látod ezt a kérdést?

– Erdélyben, sajnos, fogy a magyar, ritkul a 
magyar szó, kopik a magyarságtudat. Erdélyt sze-
retni és érteni kell! Az egész közép-európai térség 
– tapasztalatom szerint – valahogy más, mint Euró-
pa más régiói: más a táj és az ember, más a táj és 
ember egysége, harmóniája. Aki ezt nem látja, nem 
érzi, az könnyen elhagyja Erdélyt. S hogy értse és 
szeresse, már gyermekkorában rá kell állítani arra 
a pályára, amelyről mindez látható. Ez elsősorban 
a szülők és nagyszülők feladata. De az a szülő, 
aki annak örül, hogy fia-lánya már középiskolás 
korában külföldre készül, ezt nem teszi meg. Az 
idősebb generáció jól tudja, hogy milyenek voltak 
az évtizedekkel ezelőtti magyar cigányzenés lako-
dalmak, ahol a vendég kedve szerint táncolhatott, 
dalolhatott, beszélgethetett, a mai zenétől pedig, 
amikor hajnalban hazamegy és lefekszik, még 
mindig rezeg a dobhártyája, és zsong a feje. S ha 
történetesen két egymás mellett ülő vendég be-
szélgetni szeretne, arasznyi távolságról kell üvöl-
tözzön egymás fülébe. Ha egy külföldi egy olyan 
régi lagzit látott, rögtön rámondta, hogy ez magyar, 
a maira mondhatja azt is, hogy ez svéd vagy por-
tugál. A „modern” zenekarok 10-15 évvel ezelőtt 
még olyan magyar számokat játszottak, mint: Min-
denkinek van egy álma, Pókháló van már az abla-
kon, Nemcsak a húszéveseké a világ, Ajjaj, fekete 
vonat, Isten véled, édes Piroskám, Régi csibészek 
stb…Ma, tisztelet a kivételnek, a fiatalok olyan 
zenét szeretnek, amelynek ősei között ott van az 
afrikai tam-tam és az akármilyen ilyen-olyan ze-
nebona.Szakadnak eredeti kultúránk gyökerei, és a 
maradék csonkokra ráoltják az idegen hajtásokat...

– Mi a helyzet oktatási téren?
– Ma rengetegen járnak líceumba, mondhatni, a 

középiskola tömegoktatássá vált. Viszont a tanter-
vek magas követelményeket támasztanak, elitista 
programokkal pedig nem lehet tömegoktatást vé-
gezni. Továbbá, bármely oktatási elmélet szerint, az 
iskolai sikernek három pillérre kell támaszkodnia: 
tanuló, pedagógus, szülő. Mindháromnak megvan 
e tekintetben a maga teendője, kötelessége. Viszont 
a köztudat és az illetékes felsőbb fórumok minde-
nért egyedül a tanárt és a tanítót teszik felelőssé. Az 
oktatásban akkor lesz „rend”, amikor lesznek inasis-
kolák, szakiskolák, középiskolák, speciális iskolák, 
főiskolák, egyetemek, és minden gyermek és ifjú 
oda megy, ahová való. Tehát egyes tanulók azért (is) 
sikertelenek, mert nincsenek a „helyükön”.

– Hol jártál a nagyvilágban?
– Hivatalosan a Magyar Parlamentben kétszer, 

az RMDSZ teljes parlamenti csoportjával, egyszer 
pedig a képviselőház és a szenátus tanügyi bizott-
ságának magyar tagjaival. A szerb parlamenti vá-
lasztásokon megfigyelőként voltam Belgrádban 
egy vegyes parlamenti küldöttséggel. Albániában 
pedig az Adrian Năstase vezette tíz tagú csoporttal. 
Voltam még Magyarországon, Szlovákiában, Len-
gyelországban, Ausztriában és Németországban.

– Mikor és miért ír verset a politikus?

– Írtam néhány verset, amelynek van politikai 
felhangja, de legtöbb esetben eszembe sem jut a 
politika. Kb. 25 évig csak természettudományos 
szakirodalommal foglalkoztam. Első versemet 
csaknem 60 évesen, a feleségem halála után fél év-
vel írtam az ő emlékére. Újabb fél év múlva meg-
látogattam Fábián Ferenc marosvécsi osztályfőnö-
kömet és feleségét, Sárikát, aki első tanítónőm volt. 
Középiskolás és egyetemista koromban mély ba-
rátság alakult ki köztünk. Később Feri, a Kemény 
János emlékház „mindenese” lett, és kért, hogy 
írjak valamit a ház vendégkönyvébe. Ekkor írtam a 
Nagycserefák alatt, Marosvécsen című versemet. A 
következőt a marosvécsi hatvanévesek találkozója 
alkalmával Vécsi szép harangok címen. Néhány 
évig, évente 2-3 verset írtam szórakozásból, míg-
nem néhányat elküldtem Korondra, Ambrus Lajos-
nak, a Hazanéző című folyóirat szerkesztőjének, 
aki egyszemélyben a Hazanéző könyvek szerkesz-
tője, a Firtos Művelődési Egylet elnöke, több mint 
30 kötet (vers, novella, meséskönyv, mondagyűjte-
mény) szerzője, a Magyar Köztársaság Arany Ér-
demkeresztjének és még jó néhány kitüntetés tulaj-
donosa. Ő volt, aki felkarolt, biztatott, és őszintén 
támogatott. Aztán sorban küldtem neki a többieket, 
ugyancsak a Hazanéző számára. Közben javasolta, 
hogy gyűjtsem össze a legjobb társadalmi–politi-
kai írásaimat, mert azokból az évek múltával egyre 
fontosabb kordokumentum lesz. Megszerkesztette 
és kiadta a „harangos” kötetet, a Hazanéző köny-
vek 30. köteteként. (Kérésre bárkinek elküldöm, 
csak a postaköltséget kell állnia.)

– Ezek a versek hol láttak napvilágot?
– Szinte valamennyi versem megjelent a Haza-

nézőben, a Szovátai Hírmondóban, a Szászrégen 
és Vidékében, az Átalvetőben, és a Sóvidéki Lírai 
Antológiában. A verselési szándék nem állt le, to-
vább írogatok.

– Mit üzensz a mai fiataloknak?
– Azt, hogy néha hagyják abba az internetezést, 

a facebookozást – én ugyanis gyakran megteszem 
–, és olvassanak szépirodalmat.

– Mesélj a gyermekkorodról!
– Apám marosvécsi, anyám marosfelfalusi volt. 

Mindketten felvilágosult gondolkodású em berek. 
Én és Anna (Panni) húgom Felfaluban születtünk. 
3 éves voltam, a húgom pedig 1, amikor véglege-
sen Marosvécsre kültöztünk, Csaba öcsém már 
ott született. Emlékeim zöme Vécshez kötődik. 
Felfaluba gyakran visszajártunk a nagyszülőkhöz, 
nagynénihez és nagybácsihoz, unokatestvérekhez. 
Fő játszótérünk a vécsi várkastély és környéke volt. 
Az ’50-es évek elején teljesen elhanyagolták, azután 
kaszárnyaként, börtönként, javítóintézetként és szel-
lemi fogyatékosok otthonaként működött. Gyakran 

jártunk a Maros-partra, futballpályára, télen pedig 
a Várhegy és a Sápahegy lejtőire. A középiskolát 
mindhárman Szászrégenben végeztük, az egyetemet 
pedig Kolozsváron; a húgom matematikát, az öcsém 
pedig filozófiát. A húgom több iskolában tanított, 
míg végül Marosvécsen állapodott meg, ahol 22 
évig volt a Kemény János Általános Iskola igazga-
tója. Az öcsém Kézdivásárhelyen tanított, közben 10 
évig volt Kovászna megyei szenátor (Németh Csaba 
– szerk. megj.). Nagyon ismeri a világtörténelmet, 
számos cikke és tanulmánya jelent meg.

– Mint marosvécsi származású, mikor hallottál 
először a marosvécsi Helikonról?

– A marosvécsi Helikonról sem az általános, 
sem a középiskolában nem hallottam. Egyszerűen 
nem volt szabad erről beszélni. Az első ide vo-
natkozó írást egyetemistaként, kb. 1967–68-ban 
olvastam az Utunk egyik évkönyvében. Azután 
folyamatosan sok mindent olvastam, hallottam. 
Néhány verset is írtam a Helikonról, a várkastély-
ról, a faluról...

– Mesélj a családodról.
– Feleségem, Kuti Éva matematikatanárnő volt, 

aki 2005-ben, házasságunk 34. évében elhunyt. Fi-
unk állatorvos Kovászna megyében, lányunk pszi-
chológus, a szovátai fürdővállalat személyzeti és 
munkaügyi referense. Második élettársam Fazakas 
Tünde magyar szakos tanárnő volt, aki 2015-ben 
hunyt el. Jelenlegi társam Bandi Anna, nyugdíjas 
óvónő.

– Szászrégen a ’60-as évek elején erős magyar 
közösséggel rendelkezett, s most is van 10 000 ma-
gyar. Ez a közösség adta – több ízben is – a magyar 
városvezetést, amire mindig büszkék lehetünk. Mi a 
titka a megmaradásnak, a nemzeti összetartozás-
nak?

– Szászrégenre jól emlékszem, mert a ’60-
as évek elején ott voltam középiskolás. Mind-
két líceumnak kitűnő pedagógusai voltak, akik 
a többi értelmiségivel együtt éltették a magyar 
szót, a magyar kultúrát, és az utánuk következő 
generáció is ezt teszi. A kisebbségbe került ma-
gyarság magatartását, hozzáállását, eredményeit 
a többségi nemzet is értékeli és elismeri – ezért 
van magyar nemzetiségű polgármestere a város-
nak. A nemzeti megmaradást szolgálják a magyar 
egyházak, a város havi folyóirata, Szászrégen és 
Vidéke, a Kemény János Művelődési Társaság, 
az évente megrendezett Magyar Napok, a magyar 
nyelvű amatőr színjátszás, a kiemelkedő művé-
szekkel, írókkal, szakemberekkel való találkozók, 
a környező falvak életének, eredményeinek is-
mertetése a helyi lapban stb.

* Megjelent Székely Ferenc: Csillagösvényen című 
riportkütetében.

Székely Ferenc újabb interjúkötete 
A napokban megjelent Székely Ferenc 11. interjúkö-
tete, a Csillagösvényen, amely tíz jeles kortárs   sze-
mélyiséggel való beszélgetést tartalmaz. Ezek a kö-
vetkezők: Bandi Kati textilművész, Fazakas János 
néptáncoktató, Fekete Árpád történész, Gergely Ta-
más író, Hencz József zeneszerző, Józsa János ke-
rámiaművész, Lőrincz József költő, Makkai Gergely 
meteorológus, Molnár Tünde orgonaművész, Németh 
János tanár. 
A kötetet a Százhalombattán működő Üveghegy Kiadó 
adta ki, s megvásárolható a szerzőnél (Vadasd, 171. 
sz.), illetve az erdőszentgyörgyi könyves üzletben. 



11

2022. november–decemberFurcsaságok a mából

 h Sebestyén Péter

Homo fészbukienzisz*
Az a jó az arckönyvben (facebook), hogy 

arctalanná tesz. Megbújhatsz a billentyűk 
mögé. Lehet betyárkodni, szitkozódni, harsogva 
síkra szállni a pillanatnyi benyomásaidért. Ráadá-
sul a kutyát se érdekli elszigetelt véleményed. De 
te hőzöngve előadod, és a felszínen maradsz, mint a 
vízen az olajfolt. Nem mélyülsz el a témában, mert 
nincs időd. Nem is érdekel. Nem szükséges mély-
rehatóan ismerned, körüljárnod, elemezned, követ-
keztetned. Nem is jól indítod, hiszen csak onnan 
tájékozódsz. A többségi, harsogó ingerekre reagálsz 
csupán, amelyek benned is valamiért visszhangra 
találnak.

Aztán miért vennéd a fáradságot, hogy utána-
nézz, nyomon kövesd a tényeket, elemezz, érté-
keld azokat. Hiszen nem vagy az igazságban. Az 
rajtad kívül van, nem is akarsz belehelyezkedni. 
Mert akkor tükörbe kellene nézz. Olvasnod kel-
lene sokat, higgadtan végigelmélkedni, józanul 
meggondolni, számolva a következményekkel és 
következtetésekkel. No, nem a közbeszéd kliséit, 
a pletyka toposzait, hanem az egyetemes igazsá-
gét. Vagy írni egy még átfogóbb, hozzáértő tanul-
mányt. Ellensúlyozásként, kiegészítésképp… De 
így? Így csak vagdalkozó pelyva, szamárbőgés az 
éterbe. Semmi több.

Ezért könnyű neked, a fészbukkomment be-
tyárnak feltűnni és a felszínen maradni, mert csak 
azt olvassák mások is, ami ott van. Ami nincs ott, 
az nem létezik. Hiába könyvtárnyi irodalom, te 
csak a „telóról” suvasztod a hajmeresztőbbnél 
hajmeresztőbb, gyűlöletkeltőbbnél gyűlöletkel-
tőbb impulzusokat. Ha meg a tiéd nem egyezik a 
másikéval, ő szórja a gyűlöletbeszédet.

Ez már több mint bók….
Hiszen ez a virtuális pletykafészek téged el-

áraszt minden vélt vagy valótlan részigazsággal, 

növeszti a májadat, a hiúságodat kenegeti. És 
közben arctalan maradsz, kellőképp védve az 
ellenkező véleménytől, a határozott állásponttól, 
amelyek téged helyben megcáfolnak, de te úgy 
hiszed, a poliéder igazságmorzsákból elég a tiéd. 
Megkaptad a lájkadagot. Minek feszíteni a gé 
húrt? Minek magadra húzni az ellenfelet?

 Eközben bár csak harsogó „kisebbség”, mégis 
igen zajos „felszín” vagy.

Azt hiszed, körülötted forog a világ, mert hall-
gat a mély. A sas nem legyekre vadászik. József 
Attila fejszéje nem szisszen minden kis szilánk-
hoz. Ha megszólal, arcát, nevét adja. Vállalja 
önmagát, és nem fél, hogy az igazságot elvitatják 
tőle, mert ő benne van. Benne él. Átjárja és élet-
ben tartja. A hazugság, a megtévesztés, a kvázi, 
a mintha álvalósága nem téveszti meg. Lepereg 
róla, mint levélről az esőcseppek.

A fészbukkommentes véleményvezér meg 
alig várja, hogy lecsaphasson a könnyű prédára. 
Harsányan számonkér minden főnököt, főszer-
kesztőt, hogyhogy kiengedik ezt a nem idevaló, 
uszító írást, hogyhogy nem határolódnak el tőle? 
Hogyhogy nem váltják le a delikvenst?  Hát nem 
azt kéne fogyasztani, amit a többség, vagy az alul-
ról jövő kezdeményező, a nagyarcú hangoztatott 
legutóbbi csatakiáltásában?

Érdekes módon, mintha szálka ment volna 
a szemébe, vagy kavics került volna a cipőjébe, 
visítani kezd, ha egy publicisztikai írásban tőle, 
az ő tájékozatlanságától messze elrugaszkodó 
egyenes vélemény fogalmazódik meg. Már ug-
rik, már csörtet, hogy: fogjátok meg! Ő az! Levi 
gyere ki! Kuss legyen! Ma már gyakran a prófétát 
is elhallgattatná a főszerkesztő, mert kellemet-
len a pap szájíze a civilnek. Ne moderáljon, ne 
kommenteljen, hanem csak úgy szépen, csendben 

beszéljen a szeretetről. Ha felkérik. Ha nem, ak-
kor majd csak temetéskor. S akkor is a halottról, 
csupa jót. Nem igaz?...

Lassan már újság sem kell, lassan az írott mé-
diumok is megszűnnek, mert az ellenőrizetlen ún. 
közösségi média divathullámzása határozza meg 
még a katolikusok értékrendjét is. Lehet akármi-
lyen pápa, püspök vagy pap: mi vagyunk a nép! 
Mi mondjuk meg, miről írjatok, mit mondjatok, 
milyen legyen az evangélium, hogyan építsük Is-
ten országát. Mi majd eldöntjük. Együtt a szinó-
dusi úton, mint a németek. Jól mondá a szentatya: 
evangélikus egyház már van. Hála Istennek. De 
egy elég belőle!

Hadd maradjunk katolikusok.
Katolikus-egyetemes módon. Mert szeretni is 

jól kell. És haragudni is, érted. Nem rád.
Mert a Szentlélek nem hagyja, hogy ki-

haljon a prófétai lelkület az egyházból. Akkor 
is, ha a fészbukot nyugtalanítja. Vagy éppen a 
fészbukos arcnélküli nádszálhívő nem jó he-
lyen keres kapaszkodót. Jobban járna, ha in-
kább tízszer újraolvasná a cikket. S ízlelgetné, 
rágódna rajta. Időt hagyna magának, hogy meg-
eméssze. Mert Szent Pál szerint ki kell nőni a 
gyerekkorból. Infantilizmus lenne a felnőttnek 
a bébitápszer. Ahogyan nemrég Kurt Koch sváj-
ci bíboros találóan fogalmazott: „az idők jelei 
nem új kinyilatkoztatási források (...) a látáshoz 
tartoznak és semmiképpen nem az ítélkezés-
hez…” Milyen igaza van.

Kérdés, hogy a homo fészbukienzisz egyálta-
lán lát-e, vagy csak néz. Legföljebb hunyorít…

Forrás:https://peterpater.com. Ft. Sebestén Pétert 
Bálint András-emlékdíjjal tüntették ki. Lapunk 
olvasói nevében is gratulálunk a kitüntetéshez! 

 h Elekes Ferenc

Repedések

J önnek a másfajta gátszakadások, már látom, amint jönnek, nem ez a sáros, savanyú 
föld, nem a táj, nem a ház, a nyelvünk törik meg, csupán egy hétre, kettőre ment 

el egy lány Pestre, elment a Hargita tövéből, el Pestre, s hogy jött haza onnan, bizony, 
markánsan jött haza onnan, nagyon markánsan jött haza és elmesélte, mi történt véle Pes-
ten, egyébként, így kezdte, egyébként jó dolga volt neki Pesten, markánsan jó dolga volt 
neki ott, föl is csomagolták atyásan egyébkénttel, most ősz van egyébként, de elmúlik 
az ősz, s a tél is egyébként, majd tavasz  jön és markánsan kidugja fejét az első hóvi-
rág, egyébként a többi tavaszi virág is kinyílik rendre és bárányok születnek, markáns 
bárányok, egyébként csöndesen bégetnek ezek a markáns bárányok, megjönnek talán a 
fecskék, ha úgy adódik, s nyárra markáns fiókák dugják ki kócos fejüket az egyébként 
tavalyi fészekből, markánsabb lesz a kert, az udvar, egyébként úgy szép a kert, s az udvar, 
ha markánsabb, mint amilyen volt eddig, jönnek a másfajta gátszakadások, már látom, 
amint jönnek, nem ez a sáros, savanyú föld, nem a táj, nem a ház, a nyelvünk törik meg, 
csupán egy hétre, kettőre ment el egy lány, nyomában jól kivehetők a törésvonalak, egyik 
vonal, az egyébként mentén húzódik, a másik a markáns mentén, ideérnek a másfajta gát-
szakadások repedései, sunyín közelítenek a kerítések alatt, kikerülve a lomha csigákat, 
araszolnak, befonnak, átszőnek, összebogoznak mindent ragadós nyelvi-nyálaikkal, hogy 
egymást meg ne értsük, csak azt vegyük tudomásul, ami trendi, vagyis az egyébkéntet 
vegyük tudomásul, valamint azt, hogy minden markáns lesz ezután egyébként, akár a té-
vében, a rádióban, jaj, miket mondok, a médiában, ott, a médiában, jönnek a másfajta 
gátszakadások, már látom, amint jönnek, lesznek markáns jobboldali és lesznek markáns 
baloldali egyébkéntek, jaj, nem ez a sáros, savanyú föld, nem a táj, nem a ház, a nyelvünk 
törik meg.

 h Czirmay Szabó Sándor

Nyomok
Hát elveszett a nyom, pedig nem az erdőben, csak 

az emberek között kereste.
Egyedül van az utcán. Hogy mégis van élet, azt 

jelzi az itt-ott található kutyapiszok. Csak azt nem tud-
ja, hogy már túl van azon az időn, amikor a kutyák ki-
viszik gazdájukat séltálni, vagy a látható kutyagumik 
még az előző napról maradtak ott.

 Sehol egy ember, csak autó autó hátán. A járdán a 
repedések között kinőtt a fű.

A kis zöld szigeten – ami megmaradt az egykori 
parkból –, átfutó ösvényt is benőtte a fű. Nincs, eltűnt.

De…
Te iubesc, Orsy! – áll öles betűkkel a járdán.
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 h Bölöni Domokos

Visszanéző
Három évtizede írtam

Böngészem a lapot, amelynek munkatársa lehettem 1990 májusától 
nyugdíjazásomig, és olyan szövegekre is bukkanok, amelyek esetleg 
visszatekintésre, netán számvetésre késztethetnek, nemcsak engem, 
hanem az akkori „alanyokat”. 

Két ígéret 
(népszínházra)  

S ZÁSZRÉGENNEK már régóta műkö-
dik jónevű színjátszó csoportja, immár 

néhány éve népszínháza. Március első napján 
Marosvásárhelyen is bemutatkoztak az ismert 
Fekete Péter című zenés-táncos vígjáték-
kal, melyben a sokak számára még ismerősen 
hangzó név, a Gagyi Rékáé dalolt a legjobban, 
s nem csupán a plakáton, de ott volt mellette 
a főszereplő Fodor Zoltán, aztán a kis csa-
pat többi tagja, Barabási Zoltán, Szabó Ilona, 
Herbs Károly (aki az egyik legnépszerűbb 
embere a tagozatnak), Török Béla, a Kemény 
János Közművelődési Egyesület orvos-elnöke, 
Barabási Ildikó, Serfőző Csaba, Hencz Olga, 
Menyei Ildikó, Tavaszi Zoltán. Pártfogójuk, 
rendezőjük a Szászrégennel valamikor eggyé 
forrott érzelmű Hunyadi László színművész, a 
koreográfia pedig a szintén jónevű Nagy Ist-
ván színművész munkája. Van a régenieknek 
egy Tamás Ibolyájuk, aki ha kell, szervező, 
ügyelő, afféle mindenes – vagyis ő ennek a 
csapatnak az egyik lelke, a szó igazi értelem-
ben vett igazgatója. Marosvásárhely „tele van“ 
felső-marosmentiekkel, nem csoda hát, ha telt 
ház fogadta az ide „merészkedő” truppot, s az 
sem, hogy hálásan tapsolt a közönség minden 
kis poénnak. Az ígéret: tájszínházzá, azaz falu-
zó társulattá nőheti ki magát a régeni, ha több 
támogatás jutna rá (nyilván anyagiakra gondo-
lunk). 

ERDŐSZENTGYÖRGYÖN szintén régóta 
működik a Bodor Péter Művelődési Egyesü-
let égisze alatt egy színjátszó csoport. Tavaly 
a kis-küküllőmentiek (kis) színházi találko-
zóján gödöllői fiatalokat (félprofi társulatot) 
is vendégül láttak, a környékbeliek mellett, 
s nem riadtak vissza Herczeg Ferenc Utolsó 

tánc című négyfelvonásosának megtanulásá-
tól, mellyel a helyi bemutató után bejárták a 
környező falvakat, láthatta őket, s tapsolhatott 
nekik Vadasd, Geges, Rava, Havadtő közön-
sége is. Idén sem tétlenkedtek, mint azt Hatos 
Gyöngyvér, a társulat egyik lelkes szervezője-
rendezője elmondotta: Csiky Gergely Nagyma-
ma című háromfelvonásos játékát tanulgatják, 
s talán május végére elő is rukkolhatnak vele. 
Fiatal ez az együttes, olyanok is vannak tag-
jai között, akik naponta feljárnak gyalog (!) 
Erdőszentgyörgyről 
Bözödre tanítani, 
aztán este, miután 
valahogy hazaértek, 
nem a Dallas, nem a 
La piovra, nem a... 
majd megmondám, 
micsoda langyme-
legében lubickolva 
elmélkednek a lélek 
halhatatlanságáról, 
hanem még külön 
végigidegelik a pró-
bákat is. Kik ők? Egy-
szer már megérdemlik 
a nyilvánosságnak ezt 
a formáját is: Senye 
Ilona, Csonta Mária, 
Suba Judit, Molnár 
Csilla, Barabás Edit, 
Ozsváth Rózsika, 
Kuri László, Nagy László, Sütő László, Koz-
ma Jenő, Schlecht Károly. S még ki tudná, kik 
(ha a krónikás valakit kifelejt, eleve megköve-
ti), a lényeg itt is egy tájoló kisszínháznak az 
ígérete. Persze ide is pénz kellene elsősorban, 
de nekünk mindig akkor volt erőnk a túlélésre, 
a megtartva megmaradásra, ha amolyan toldis 
helyzetbe vágott a sors (bona, nihil aliud?), 

hogy ha nő veszé-
lyünk, nő a bátor-
ságunk. Bátorság-
gal csupán persze 
botorság színházat 
csinálni. Van (még) 
egy-két színész (is-
mét a már előbb 
említett Nagy Ist-
vánra hivatkozom), 
aki ide is eljár, se-
gítenek egy kicsit. 
Az nagyon jólesik, 
önbizalmat ad, és 
talán töröl vala-
micskét szánalmas 
provincializmu-
sunkból vagy annak 
komplexusából is. 

Van már jó s 

nagyszerű példa: a dicső szent mártoniaké. Ott 
a társulat lelke, Bálint Tibor tanár úr átköltö-
zött egy másik, egy nagyon néma színpadra – 
de társainak, a Vitális Ferenceknek, a köréjük 
tömörülő fiataloknak maradt még egy-két nagy 
dobásra való a tarsolyukban – mint az Advent... 
gyönyörű balladája volt. Maros megye kisvá-
rosainak magyarsága a gazdasági gondok köze-
pette is tud még időt szakítani a közművelődés-
re. Emberek, ha már nem „szponzorizálhatjuk“ 
őket zsebből, legalább szívből gratuláljunk ne-
kik, és kalaplevéve köszöntsük őket az utcán... 

(Népújság, 1993. március 18.)

…és 30 év múlva

A Bodor Péter Színkör 
Mezőkövesden

2 022. október 28–29-én  a Bodor Péter 
Színkör két csoportja a mezőkövesdi Szí-

nészeti Egyesület meghívására részt vett a IV. 
Matyóföldi Amatőr Színjátszó Találkozón. A 

középiskolások Bajnokok csoportja Arany Já-
nos Ágnes asszony című balladáját mutatta be 
Tar Mónika temesvári színész rendezésében. 
A felnőtt csoport Móczár Bence győri színész 
rendezte Szikrakör című etűddel lépet fel, 
amelyhez Molnár Ferenc a Liliom és az Üveg-
cipő drámái szolgáltatták az ihletet. Mindkét 
darab sikert aratott. Az Ágnes asszony címsze-
replőjét, Berei Viktóriát és a kórusként meg-
jelenő 6 lányszereplőt díjazta a zsűri. A Szik-
rakör elnyerte a legjobb felnőtt előadás díját. 
Gratulálunk a sikeres szerepléshez!

Móczár Bence pedig a következő szavakkal 
gratulált a Szikrakörösöknek: „Erdélyi csuda-
csapat Erdőszentgyörgyről, illetve a Kőrispa-
taki táborból, akikkel a Soltis Lajos Színház 
és a Pannon Színitanoda – Paszta segítségével 
dolgoztam még a nyáron, kapták ezt (a díjat) 
ma Mezőkövesden. Molnár Ferenc Liliomjából 
és az Üvegcipőből csináltunk etűdöket, főleg a 
fiatal lányszereplők szemszögéből, folktronikus 
zenékre. Ők örülnek! A messzi távolból én is 
örülök velük. Örüljön még Kovrig Magdolna az 
erdőszentgyörgyi csudanéni, aki a tábort szer-
vezi, Barabás Katalin csudatanci, aki tovább 
vitte a tanévre az előadást, meg Károly Bálint 
csudaember, aki a zenei vezető volt, meg min-
denki, aki szeretne.”Szikrakör

Ágnes asszony
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Három évtized után is igény van rá
 hGligor Róbert László 

November 25–27. között harmincadik alkalommal rendezték meg 
Erdőszentgyörgyön a műkedvelő színjátszók fesztiválját, a Színpa-
dot. A megszokottnál kevesebb előadással ugyan, de a világjárvány 
után ismét megtelt a művelődési ház élettel és reménységgel.

T izenegy műkedvelő színjátszó csoport, 
valamint két színház előadását láthatták 

az érdeklődők a három nap alatt: pénteken a 
celldömölki Soltis Lajos Színház közel egyhetes 
székelyföldi turnéja keretében itt is bemutatta 
a Kvirtek és Kvartok című darabját, amely fon-
tos témát dolgoz fel: meg kell találni a megol-
dást a problémákra – üzeni a darab, amelyben 
két csoport viszályát végül a fiatalok szerelme 
csendesíti el. A nagyon tanulságos, látványos 
és játékos darab nemcsak az óvodások, de a 
felnőttek körében is nagy sikernek örvendett. 
A szombati megnyitó után a házigazdák Bodor 
Péter Színkörének négy csapata (Mosolycsalók, 
Kisbaglyok, Csibészek, Szemfényvesztők), to-
vábbá a csíkfalvi Tündérkert, a nyárádszeredai 
Kispacsirták, valamint a magyarfenesi Stúdió-
színpad lépett közönség elé, este pedig a városi 
önkormányzat jóvoltából a marosvásárhelyi 

Spektrum Színház Függöny című ingyenes elő-
adásának örülhettek az érdeklődők. Vasárnap a 
házigazdák Bajnokok és Szikrakör csapatai, a 
nyárádszeredai Gézengúzok, valamint a krasz-
nai Tinikomédiások vonult színpadra. A szak-
mai zsűrit ez alkalommal Kocsis Tünde ko-
lozsvári rendező, drámapedagógus, Pál Hunor 
színész, aki Erdőszentgyörgyön érettségizett, 
az Erdőszentgyörgyön született Kovács Emese 
teatrológus, valamint Balogh Tünde, a csíkfalvi 
színjátszók vezetője alkotta.

Az előadásmódot 
értékelték

A Színpadról ezúttal hiányzott néhány 
állandónak számító fellépő (például 

a szászrégeniek), így a megszokottnál keve-
sebb előadást élvezhetett a közönség. Ennek 
két oka is van – számolt be lapunknak Kovrig 
Magdolna nyugalmazott magyartanár, a fesz-
tivál főszervezője –: egyrészt a világjárvány 
után nehezen álltak össze ismét a csapatok, 
lassabban indult be a munka, nincs még min-
denki felkészülve a színpadi bemutatkozásra. 
Másrészt az anyagiak is „közbeszóltak”, keve-
sebb támogatást kaptak, mint az előző években, 

ezért kevesebb csapatot tudtak meghívni; azokat 
szólították meg, akikről úgy vélték, hogy el is 
jönnek, de így is akadt távolmaradó – ismerte el 
a szervező Bodor Péter Művelődési Egyesület 
vezetője.

Ennek ellenére színvonalas darabokat láthat-
tak az érdeklődők, a zsűri pedig nem a hibákat 
kereste, hanem minden előadásban az értékeket 
emelte ki, ami különösen jó dolog a gyermek-
előadások esetében, hiszen a kisebbeknek még 
szükségük van a sikerélményre, és a csíkfalvi és 
nyárádszeredai gyerekek különösen jó előadást 
mutattak be. A csíkfalviak egy cigány népmesét 
vittek színre, és a zsűri nagyon értékelte, hogy 
mertek ilyen témához nyúlni. A szeredai Kis-
pacsirták egy népmondát dolgozott fel, ebben 
egyik alakítás kiemelkedő volt, míg a Gézengú-
zok darabjában a játékosságot, a spontaneitást 
értékelték.

Az erdőszent-
györgyi Mosoly-
csalók esetén 
az összjáték, a 
Bajnokoknál az 
érzelmeknek a 
mozgással, zené-
vel történő kifeje-
zése volt „nyerő”, 
a Szemfényvesztők 
esetében a mon-
dandót (a világon 
mindent megold-
hat a szeretet, de 
a visszájára is 
fordulhat) érté-

kelték, a Szikrakört pedig a modern elképzelés 
miatt, a Kisbaglyok előadását, mint a legígére-
tesebbet emelték ki. A magyarfenesiek minden 
érzéket megmozgató előadása és Kun G. Tibor ki-
tűnő alakítása nagy igazságot mondott ki: pénzzel 
mindent meg lehet venni, még az érzelmeket is; 
ugyanilyen mai aktualitású témát hoztak a krasz-
nai tinik is: miként befolyásolják a sekélyes, szín-
vonaltalan média termékei az embert, 
és mennyire reménytelen az igazi 
értékeket képviselő ember küzdelme 
ezzel a jelenséggel szemben.

Az erdőszentgyörgyi csoportok 
legfontosabb felkészülési időszaka, 
helye a nyári kőrispataki színjátszó 
tábor, ahol celldömölki szakemberek 
segítik a gyerekeket és fiatalokat a 
színészet titkainak elsajátításában, itt 
alapozzák meg ezeket az előadásokat, 
amelyeket aztán a szentgyörgyi pe-
dagógusok mélyítenek el. Ebben és a 
fesztivál mindennemű munkálatában 
Szász Enikő, Barabás Katalin, Kovrig 
Ildikó, Radics Tímea, Tar Erik, 
Bíró Gergő, Tamás Abigél, Takács 
Renáta,Madaras Borbála vállaltak 
nagy szerepet, továbbá Sütő Dávid, 

Kovrig Zoltán és Berekméri György munkájáról 
sem szabad elfeledkezni. 

Az idei fesztivál támogatói a Maros Megyei 
Tanács által fenntartott Hagyományos Kultúra és 
Művelődési Oktatás Maros Megyei Központja, az 
RMDSZ és a Communitas Alapítvány, valamint 
az erdőszentgyörgyi városi önkormányzat és mű-
velődési ház voltak.

Folytatni kell

Az indulástól eltelt közel három évtized után 
merre tart ez a fesztivál? – kérdeztük Kovrig 
Magdolnát. Ő úgy érzi, hogy már egy kissé ki-
öregedett ebből a munkából, de reméli, hogy a to-
vábbiakban is meg tudják szervezni ezt a szakmai 
rendezvényt, mert a helyi tantestületben vannak 
lelkes pedagógusok, tehát lesz, aki továbbvigye a 
munkát. Remélhetőleg akadnak nagylelkű támo-
gatók is majd, hogy a jövőben ismét szélesebb 
körből tudjanak jönni színjátszók – véli a tanárnő. 
Ami a fesztivál szakmai oldalát illeti: a gyerekek, 
fiatalok számára azért fontos, mert bár számukra 
a színjátszás játék, közben folyamatosan új dolgo-
kat sajátítanak el, megtanulnak közösségben dol-
gozni, helyesen és szépen beszélni, önismeretet 
tanulnak, fejlődik a személyiségük, megismerik 
képességeiket. „Úgy érzem, ezt a tevékenységet 
tovább kell folytatni, és ha már ennyit dolgoznak, 
akkor meg kell mutatni a közönségnek, a szülők-
nek is, hogy mire képesek, és mennyit fejlődtek 
egyik évről a másikra” – sorolta érveit a fesztivál 
hasznosságáról Kovrig Magdolna.

Erdőszentgyörgyi Mosolycsalók

Jelenet a magyarfenesiek előadásából, 
Az öreg hölgy látogatásából (Fotó: Kovrig Zoltán)

A szentgyörgyi Baglyocskák
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A XXX. Színpad Fesztivál –  
ahogy mi, a krasznai Tinikomédiások láttuk                             

 hOzsváth Ilona

2022. november 25–27. között Erdőszentgyörgyön harmincadik al-
kalommal hangzott fel az ismerős gong, és a kultúrotthon benépe-
sült gyerek, diák és felnőtt színjátszó csapatokkal. Ahogy már meg-
szoktuk, most is a színházkedvelő nézők jelenléte és tapsa tette igazi 
ünneppé a fesztivált. A szervező Bodor Péter Művelődési Egyesület 
tagjai idén is mindent megtettek, hogy jól érezzük magunkat, csodá-
latos hangulatot teremtettek, mindenben segítettek, míg a színpadon 
jobbnál jobb előadásokat láthattunk. 

A Színpad Fesztivál a Kis-Küküllő men-
ti műkedvelő színjátszók találkozója, 

de a magyarországi Celldömölk, Kolozs és 
Szilágy megye is képviseltette magát a ren-
dezvényen. Igazi családias hangulat, kedves 
arcok, finom ételek és kényelmes szállás várt 
bennünket. A zsűrizés megtisztelő, de nem 
könnyű feladatát nagyszerű szakemberek vál-
lalták idén is: Kocsis Tünde drámapedagógus 
Kolozsvárról, Pál Hunor színművész, a Ma-
rosvásárhelyi Spectrum Színház tagja, Kovács 
Emese teatrológus Sepsiszentgyörgyről, és 
Balogh Tünde tanítónő csapatvezető és ren-
dező Csíkfalváról. Minden előadást alaposan 
értékeltek, kedvesen elbeszélgettek a színját-
szókkal, tanácsoltak, ötletet adtak, és minden-
kit bíztattak, hogy folytatni kell a munkát. Jó 
érzés volt látni és hallani, mennyire odafigyel-
tek a játékra, és milyen komolyan vették a ér-
tékelés feladatát. Hálásan köszönjük ezúttal is 
nekik!

A krasznai Tinikomédiások újabb generá-
ciója jutott el erre a színjátszó találkozóra, és 
elmondhatjuk, hogy igazi szakmai továbbképző 
volt a két nap, és a Spectrum Színház előadá-
sa volt a hab a tortán, a FŐDÍJ, amit minden 
résztvevő hazavihetett magával a szívében. 
Szenzációs előadás volt, profi játék a javából! 
Köszönjük, hogy láthattuk! Külön köszönet 
a finom tortáért, amit szombat este – Márton 
Emőke Katinka, erdőszentgyörgyi származású 
színésznő édesanyjának jóvoltából – a Vigadó-
ban együtt fogyaszthattunk el. 

Az alábbiakban a fesztivál, ahogy mi krasz-
nai diákok láttuk: 

Bella: Számomra ez a fesztivál egy igazi 
kikapcsolódás volt! Minden nagyon jó volt! 
Nem hiszem, hogy tudnék mondani valamit, 
ami nem tetszett. Az előadások, te jó ég, na-
gyon szórakoztatóak és izgalmasok voltak! 
Hiába volt kisebb nagyobb korkülönbség a 
csapatok között, megtaláltuk a közös hangot! 
Én innen is meg akarom köszönni a szakácsok-
nak az ételt, mert nagyon finom volt! Az egész 
fesztiválnak egy otthonos hangulata volt. 
Imádtam!   

Júlia: Számos élménnyel gazdagodtunk a 
hétvégén. Erdőszentgyörgy egy vagány hely... 
Megint szobaátrendezéssel kezdtük az ottlétet. 
Azután több előadást nézhettünk meg, amiből a 
Spectrum Színház előadását emelném ki. Szen-
zációs volt! 4 ember rengeteg különböző karak-
terbe belebújva, egy olyan előadást mutattak 
be nekünk, amire csak annyit tudtunk mondani, 
hogy: wow. Vasárnap mi is előadtuk a színdara-
bunkat, amit rengeteg pozitív visszajelzés köve-

tett. A zsűrit, úgy érzem, sikerült lenyűgöznünk, 
és mi is nagyon jól éreztük magunkat .

Roli: Ebben a két napban nagyon élvezetes 
előadásokat volt lehetőségem megnézni. 

BaRBi: Ez a fesztivál nagyon jó volt, bár 
nem ismerkedtünk meg annyi emberrel, de az 
előadások, amiket láttunk, nagyon jók voltak. 
Nem bántam meg, hogy eljöttem, és remélem 
több ilyen élményem lesz még a csapattal. 

BáRány KRisztián: Nagyon tetszett a kö-
zönség vidámsága és reakciója, ahogy élvezték 
a színdarabunkat. Építő és bíztató volt a zsűri 
értékelése, mivel őszintén mondták el, éreztük, 
hogy segíteni akarnak, amiben tudnak. Kiemel-
ték a darab aktualitását, és boldogsággal töltött 
el, hogy meghatónak találták az előadásunkat. 
A kaja nagyon finom volt, ezért hálásak va-
gyunk, a társaság meg kedves és barátságos. 

Bence: Ez a hétvége nagyon tanulságos 
volt, mert – szerintem – egyes szerepekkel most 
kezdtünk el igazán azonosulni. 

alexandRa: Ezt a fesztivált mindenképp a 
játék iránt érzett szeretet és a felszabadultság 
jellemezte! Nagyon jó volt a színpadon lenni, 
élveztük a darabot. A értékelés alatt sok kedves 
szót hallhattunk a zsűritől, hasznos tanácsokkal 
láttak el minket. Hálásan térünk haza, számos 
új élménnyel és tapasztalattal! 

BianKa: Erdőszentgyörgyön a fesztivál min-
den egyes pillanatát élveztem. Egy élmény volt 

ez a két nap. A látott előadások és a többiek-
kel töltött idő által sok élményt vihetünk haza. 
Nagyon meglepett, mikor mondta a zsűri, hogy 
ennyire meghatódott az előadásunktól. Remé-
lem még sok helyen elérhetjük, hogy így megha-
tódjanak, és ennyire tetszedjen nekik.  

szilvia: Kedves, aranyos, barátságos társa-
ság vett körül minket. Nagyon jó érzés volt lát-
ni, hogy ennyire éltet sok embert a színjátszás. 
Csillogó szemmel néztünk a tapsoló, mosolygó 
közönségbe, tetszett nekik az előadásunk, mond-
ták is, hogy átérezték, tükröt mutatott nekik, ez 
jó hír számunkra, mert ezt próbáltuk eljátszani, 
hogy mivé lettünk. Ha van színdarab, ami ma-
gába foglalja a jelen keservességét és drámá-
ját, akkor ez az! Szuperül éreztem magam. 

csongoR: Ezen a két napon láthattunk érde-
kesebbnél érdekesebb előadásokat. Ezek segít-
ségével sokat tanulhattunk, és rájöhettünk arra 
is, hogy ezek az előadások mind aktuálisak vagy 
régen aktuális dolgokat mutattak be. Tanulsá-
gos és hasznos volt az értékelő, mert rávilágí-
tott, hogy hol kell még javítanunk a darabun-
kon, és hogy hol volt nagyon jó. 

timi: Remekül éreztem magam ezen a fesz-
tiválon is. A legmeghatóbb rész talán az értéke-
lő volt, ami pozitív csalódás volt. Az emberek, 
akiket megismertem, csodálatosak és sok remek 
tapasztalatot nyújtottak. A beszélgetések és elő-
adások, illetve az emberek kisugárzása pozitív 
hatással volt rám. Felejthetetlen élmények so-
rozatát nyújtotta számomra a fesztivál. 

ágota: Erdőszentgyörgy jó híre hamarabb 
ért el hozzám, mint maga a fesztivál. Az előző 
generációk, akik már jártak itt, azt mondták, 
hogy szuper lesz, és tényleg az volt! Nagyon 
tetszett a szálláshely, olyan jó volt, hogy közel 
volt minden hozzánk: a kultúrotthon, az üzletek, 
a nevezetes „Vigadó”. Nagyon otthonos volt a 
város, pedig nem is láttam csak az egyik részét. 
A program is nagyon jól meg volt szervezve, az 
előadások is elképesztőek voltak, s nem hagy-
hatom említés nélkül a zsűrit sem, amely egyből 
belopta magát a szívembe. Igazából nem tudom 
mi, de van valami megmagyarázhatatlan és le-
írhatatlan Erdőszentgyörgyben. Egyik kedvenc 
helyemmé vált. Köszönünk mindent mindenki-
nek.

sáRa: Másoktól hallottam, hogy a Színpad 
fesztivál volt a kedvencük, és Erdőszentgyörgy 
egy csodás hely. Most már én is ezek közé tarto-
zom. Nekem nagy élmény volt, nagyon jól érez-
tem magam. 

Kinga: Jó döntés volt részt venni ezen a 
fesztiválon, s még jobb volt látni más előadáso-
kat is. Az értélkelő során hasznos tanácsokkal 
láttak el a zsűri tagjai. Elmondták, hogy is le-
hetne még jobbá tenni a darabot. Jó érzés volt 
látni, hogy a nézők megértették a darab mon-
danivalóját 

ozsváth ilona tanárnő, csoportvezető: 
Külön köszönet illeti Kovrig Magdolna tanár-
nőt, a fesztivál megálmodóját és életben tartó-
ját. Ezúttal is kívánunk neki jó egészséget, sok 
örömet, erőt és kitartást a további rendezvé-
nyekhez! Mindenkinek kívánunk áldott adventi 
várakozást és további sikeres előadásokat!
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II. Gyöngykoszorú Néptánctalálkozó Gyulakután
 hMagyari Edit Csilla

F elemelő esemény zajlott 2022.október 
29-én Gyulakután. A Gyulakuti Szivár-

vány Kulturális Egyesület  szervezésében má-
sodik alkalommal került sor Gyöngykoszorú 
néptánctalálkozóra. A rangos rendezvénynek a 
felújított helyi kultúrotthon adott otthont.

A meghívott együttesek  eleget tettek a 
felkérésnek, így boldogok lehettünk, hogy 
fellépéseikkel elvarázsolták a gyulakuti  néző-
közönséget. Felvonulással kezdődött a rendez-
vény, majd ünnepi istentisztelettel  folytatódott 
a református templomban. Ezután került sor a 
tánccsoportok előadásaira. Fellépett a maros-
vásárhelyi Borsika, a marosludasi Pohánka, a 
mezőbándi Csipkebogyó, a marosfelfalui Bí-
borka , az erdőszentgyörgyi Százfonat, vala-
mint a helybéli Szivárvány táncegyüttes három 
csoportja.

Lelkesedéssel készült a Szivárvány a fogadás-
ra, segített ebben az is, hogy vakációztak a gye-

rekek. Színesebb volt így a vakáció a  számukra, 
feledhetetlen élményben volt részük. Érzik is a 
fontosságát az ilyen és ehhez hasonló rendezvé-
nyeknek. Már többször megtapasztalhatták, hogy 
minden találkozás, fellépés erőt ad ahhoz,  hogy 
a folytatás sikeresebb legyen. Egyben ösztönzés 
is   a néptánckultúra szolgálatára, a hagyományok 
megtartására és továbbadására.

A néptánc  csodákra képes. El tudja varázsolni 
a közönséget. Ennek a varázslatnak voltunk mi is 
részesei ezen a szép őszi napon.

A találkozót táncház zárta, ahol a Pergő zene-
kar húzta a talpalávalót.

Támogatóink voltak a Bethlen Gábor Alap,  
Gyulakuta Község Polgármesteri Hivatala, helyi 
vállalkozók és a szülők népes tábora.

Önkormányzati tudósítások

New York-i levél
1956-ra emlékeztek  

az amerikai magyarok

 h Erdei János

A z őszi hónapok legjelentősebb magyar 
vonatkozású eseményéi közül az Ameri-

kai Egyesült Államokban kétségkívül az 56-os 
forradalom és szabadságharcra való megemlé-
kezést kell említenünk. A nemzet egyesítését 
az amerikai magyarok valósították meg, hisz 
itt csak egy nemzet van függetlenül attól, hogy 
honnan származik, a történelmi Magyarország 
bármely területéről, ezek csak baráti beszélgeté-
sek alkalmával derülnek ki.

Amerika szerte, ahol jelentős lélekszámú ma-
gyar él, megemlékeztek az évfordulóról az Atlan-
ti-óceántól a Csendes-óceánig, azaz New Yorktól 
Los Angelesig. New Yorkban a nyugati oldali 
Riverside  Parkban levő csodálatos Kossuth- szo-
borcsoportnál zajlott a megemlékezés, majd a 
Magyar főkonzulátuson fogadással, ünnepi mű-
sorral  folytatódott.

New Yorkon kívül Bostonban, a fővárosban,  
Washington Dc-ben, Clevelendon Ohio állam-
ban, Chicagoban, Las Vegasban és az örök nyár 
birodalmában, Flopridában is, bár az ott élő hon-
fitársainkat is megviselte a legutóbbi hurrikán 
okozta kár, de ők is megtalálták a módját a méltó 
megemlékezésre... Hagyománnyá vált, hogy az 
1956-os forradalom és szabadságharc emlékére  
az ország legnagyobb látványosságai magyar 
színeket öltsenek. Így ismét magyar színekben 
– piros, fehér, zöldben – ragyogott a Niagara-
vízesés is a magyar hősök tiszteletére. Az ünnepi 
fényeket Dr. Szilágyi Péter, a miniszterelnökség 
nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára, 
Balla Sándor, a Kanadai Magyar Vállalkozók 
Szövetségének elnöke és Igaz Máté Árpád, Ma-
gyarország Torontói Főkonzulátusának ideigle-
nes ügyvivője kapcsolták fel. De Amerikában 
nemcsak a Niagara-vízesésnél tisztelegtek a ma-
gyar forradalom előtt.

Százéves a Chicagoi Magyar Klub

 h A Chicagoi Magyar Klub alapításának 100. év-
fordulója alkalmából nagyszabású gála bált ren-
deztek a patinás Drake hotel csodálatos halljában. 
A zsúfolásig megtelt hallban több százan ünnepel-
tek, a kialakított színpadon csodálatos magyar mű-
sorra került sor, és azt már említeni sem kell, hogy 
a híres-neves magyar konyha most is remekelt. A 
gálaesten amerikai barátaink is részt vettek, mi 
több Chicago elöljáróságai is, akik csodálattal vet-
ték tudomásul, hogy nemcsak Amerika az egyet-
len, amely fantasztikusan kivitelezett gálaestet tud 
rendezni. Elismerés illeti Stetz Andreat, a Magyar  
Klub elnökasszonyát és mindazokat, akik az előkészítési munkálatokban részt vettek, és ezzel feledhetetlen 
estet rendeztek az amerikai magyar diaszpóra  számára.

 Joe Biden amerikai elnök a legutóbbi 
közvéleménykutatások fényében

 h Az a tény, hogy egy 80 éves ember már nem képes ugyanazokat a teljesítményeket nyújtani, mint egy 
fiatalabb, ez teljesen elfogadott megállapítás. Hisz hol van a lendület, az erő, a kezdeményezőkészség 
és még sok mindent fel lehetne sorolni. Nyilván az időskor nem is lenne baj, ha Amerika elnöke napról 
napra mindezeknek az ellenkezőjét   bizonyítaná. Már a demokrata párton belül is véleményeltérések 
vannak Biden elnök politikájával kapcsolatban, és egyre mélyebbre süllyed az elnök elfogadottsága.De-
mokrata politikusok levelet írtak Bidennek, hogy igenis, tárgyaljon Putyin elnökkel. Harminc demokrata 
képviselő sürgeti az elnököt, hogy változtasson az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos stratégiáján, és 
Kijevnek nyújtott katonai és gazdasági támogatásán, törekedjen a tárgyalásos rendezésre – tudósít a 
Reuters. A lap hozzáteszi, a demokrata csoport levelében közvetlen tárgyalásokat és tűzszünetet sürget 
Oroszországgal. ,,Tekintettel a háború által Ukrajna  és a világ számára okozott pusztításra, valamint a 
katasztrofális eszkaláció kockázatára, úgy véljük, hogy Ukrajna, de az Egyesült Államok és a világ érdeke 
is az elhúzódó konfliktus elkerülése” – áll a levélben. A liberális politikusok ezen túlmenően egy új, ,,min-
den fél számára elfogadható európai biztonsági megállapodás” megalkotáséért  szállnak síkra, amely 
lehetővé teszi a biztonságos helyzet visszaállítását.

Meghalt Jerry Lee Lewis, a Rock end Roll legendája 

 h Jerry Lee Lewist nyolcvanhét éves korában érte a halál Mississippi állambeli otthonában – közölte sajtó-
képviselője, Zach Farnum. Jerry Lee Lewis egészségi állapota az utóbbi években igen megromlott, 2019-ben  
agyvérzést kapott. Két nappal azelőtt már halálhírét keltették, de később visszavonták a téves hírt. Jerry 
Lee Lewis egy olyan úttörő előadónemzedék utolsó túlélője volt, amelynek tagjai között volt Elvis Presley, 
Chuch Berry és Littlle Richard. Igazi showman volt, a zongorát állva, ülve, sőt cipője sarkával is püfölte, még 
arra is volt példa, hogy az előadás végén felgyújtotta. Az elsők között iktatták be a Rock and Roll Hírességek 
Csarnokába 1986-ban. 
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A Kis-Küküllő Klub sportéletéből
November 16-án, a IV. Elit Ligában a búzás-

be se nyőieket 4–3-re győzték le a Kis-Küküllő 
Sportklub fiataljai. Ezt az eredményt a lelkes 
szurkolóknak is köszönhetik, akik szép számban 
jelennek meg a meccseken, és lelkesen biztatják a 
csapatot. Gratulálunk a fiúknak!

November 26-án az U-9-es korosztály barát-
ságos mérkőzésen vett részt Nyárádszeredában. 
Ők jelentik az erdőszentgyörgyi futball jövőjét!

November 26-án Ákosfalván játszott a Kis-

Küküllő Fotballklub csapata azzal a reménnyel, 
hogy 5 győzelem után van lehetőség a 6. győze-
lemre is! Sajnos, a 4. liga keretében idegenben, 
Ákosfalván lejátszott mérkőzés nem hozta meg a 
várt eredményt. Az erdőszentgyörgyi Kis-Kükül-
lő Sportklub futballcsapata, az ákosfalvi csapattal 
szemben 3–2-re veszített. Nem sikerült megkoro-
názni győzelemmel az előző sikereket.

December 2. Csodálatos hármas futball-
próbán vettek részt a szentgyörgyi gyerekek a 
marosvásárhelyi Sasok meghívására. A futball-
próba harmadik résztvevője a Beszterce-Naszód 
megyeiek csapata volt. A Kis-Küküllő Sportklub 
köszöni a vásárhelyi barátoknak a meghívást, és 
gratulál a szép pályához, a szervezéshez, de gra-
tulál a Beszterce-Naszód megyei csapatnak is, és 
nem utolsó sorban a szentgyörgyi gyerekeknek a 
teljesítményükért és elhivatottságukért, amit a já-
ték során tanúsítottak.

December 9. A 2011–2012-es születésű gye-
rekcsapat meghívást kapott Debrecenbe a Kará-
csonyi Kupa mérkőzéseire.

e lapszám támogatói:  
dán Éva máRia, hatos gyöngyvÉR,  
höhn máRia, KöBle Éva, KulcsáR 

RaBocsKay levente,  páll-gecse Éva, 
pÉteRffy gyöngyi, RaBocsKay lászló
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Fejlődünk
M int ahogy korábban beszámoltunk 

róla, Erdőszentgyörgy önkormányza-
ta, a városi kórházzal együttműködve, meg-
nyerte a kórház járóbeteg-rendelőjének, labo-
ratóriumának és röntgenjének felszerelésére és 
rehabilitációjára  kiírt pályázatot. A kórház kö-
zösségi oldalán megjelent tájékoztatás szerint, 
a munkálatok jól haladnak, és az eszközök be-
szerzése a végéhez közeledik. Ennek bizonyí-
tásaként közzétettek néhány képet is.

Újabb svájci segítség
1990 januárjában érkeztek először Erdő-

szent györgyre a svájci Plan-Les-Quates 
kül döttei. A két település kapcsolata azóta is 
töretlenül tart. Előbb egy román–svájci egye-
sület adott keretet a kapcsolatoknak, majd 

testvértelepülési szerződés is intézményesí-
tette azt. Megszámlálhatatlan alkalommal lá-
togattak településünkre, felsorolni sem lehet, 
milyen hathatos segítséggel járultak hozzá te-
lepülésünk fejlődéséhez. Szívügyüknek tekin-
tették a szegénysorsú és árva gyerekek meg-
segítését, felzárkóztatását. Leglátványosabb 
segítséget a kórház gyermekosztályának fel-
újításában nyújtottak. Legutóbbi látogatásuk 
alkalmával is a kórház kapott tőlük hathatós 
segítséget. Az egyesület segítségével sikerült 
néhány olyan projektet megvalósítani, ame-
lyek a betegek és a kórház dolgozóinak biz-
tonságát szolgálják. Anyagi támogatásukkal 
minden ágyhoz pánikgombot vásároltak és 
szereltek fel, a főbejárat kapuját automatizál-
ták, és korszerűsítették a videó-megfigyelő 
rendszert.A svájci küldöttség és a helyi vendéglátók

Felhívás cégek részére:  
Új támogatási lehetőség! 

 h A 322/2021 szponzorizációs törvény alapján éves profitadójuk/ jövedelemadójuk 20%-val támogathatják 
kórházunk működését! A 20%-os szponzoráció iskolában tartja a gyerekeket, javítja a kórházi osztályokat, tá-
mogatja a kultúrát, védi a környezetet és segít egészséges közösségekben élni. Ezért arra biztatjuk a városunk-
ban működő cégeket, hogy használják ki a szponzorációs törvény adta lehetőségeket, és támogassák tevékeny-
ségünket! Nem kerül semmibe, de nekünk nagy segítség! Szükségünk van egymásra! Óriási lehetőség rejlik az 
együttműködésben! A 177-es nyomtatvány kitöltésével támogathatják adójuk bizonyos százalékával a cégek 
is a különböző civil szervezeteket, egyházakat vagy más nem profit intézményeket – akár többet is egy évben. 
Ebben az évben a nyomtatványok kitöltésének és beadásának határideje: DECEMBER 25.

Online programálás
Az erdőszentgyörgyi kórház min-
den osztályára lehetséges az online 
programálás. Ez a kórház honlapján 
az alábbi linkre kattintva válik lehe-
tővé: https://www.spitalsgpadure.ro/
programare-online/. De elküldhető 
a programálási kérés a registrator.
medical@spitalsgp.ro e-mail címre is. 
A kórház alkalmazottai telefonon ve-
szik fel a kapcsolatot a jelentkezőkkel. 


