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Naptár
Szeptember

Ó, hány szeptembert értem eddig ésszel!
a fák alatt sok csilla, barna ékszer:
vadgesztenyék. Mind Afrikát idézik,
a perzselőt! a hűs esők előtt.
Felhőn vet ágyat már az alkonyat
s a fáradt fákra fátylas fény esőz.
Kibomló konttyal jő az édes ősz.

Október
Hűvös arany szél lobog,
leülnek a vándorok.
Kamra mélyén egér rág,
aranylik fenn a faág.
Minden aranysárga itt,
csapzott sárga zászlait
eldobni még nem meri,
hát lengeti a tengeri.

 h Tamási Áron

Szülőföldem 
(Részlet)

„ S egyszeriben megváltozik a hangulat. Mint 
valami kútból, mit a gondok fúrtak, mindnyá-

jan felereszkedünk magányunkból, s szapora be-
széd indul meg, mely négy oldalról csobog belé 
a vidámság kádjába, sőt egy-egy pajkos mondat 
túl is ugrik a szádján. Így érünk a Baknya-tetőre, 
hol megállnak egy kicsit a lovak, de a beszéd 
akkor sem. Egyedül én vagyok, aki elhallgatok 
ezen a tetőn. A két fülem ugyan ott marad a tár-
sak között, de a szemem és a figyelmem messze 
előrekutat e magos tetőről és a Nyikó katlanában, 
a havasi hegyek előrenyújtott karjai között, ott 
fészkére száll, mint a visszajött madár.

Ott van Farkaslaka.
Az esti fátyolon keresztül csak derengve lát-

szik a torony, de ahogy a száját sötétben is meg-
kapja az ember, olyan pontosan tudom én is, hogy 
mi hol van ott a derengésben. Valósággal nyűgbe 
ver valami különös érzés, amelyhez hasonlót soha 
semmi nem ébresztett bennem, csak a föld, hol 
ringott a bölcsőm. Nem öröm és nem fájdalom ez 
az érzés; nem szárnyalás és nem is megenyhülés. 
Kehely talán, miben e földi élet levének kivonata 
van: az a titokzatos, egyetlen ital, melybe a ke-
rek földnek minden fűszere egybefőzetett. Ízében 
mind ott találod az édes és keserű fűszereket, a 
mérgezőket és a gyógyítókat, nemkülönben a ká-
bítókat és józanító fűszereket. Isten s majd szülő 

nem kérdezte tőlünk, hogy innánk-e belőle, ha-
nem megitattak, mint tehetetlen áldozatokat. S 
ami éltetett egyfelől, megmérgezett ugyanakkor: 
s mint a testnek és léleknek legnagyobb szenvedé-
lyét, azóta sem tudjuk leszokni ezt az italt.

Rabjai vagyunk.
És nem tehetünk egyebet: hordjuk ezt az örö-

kös, láthatatlan bilincset, mely egymagában is 
elegendő volna arra, hogy az ember szabad soha 
ne lehessen. S még úgy a legjobb, ha megadással 
hordjuk és rozsdáit magunk takarítjuk, mert aki 
lázadva összetöri ezt a kelyhet, a hegyeket teszi 
egyenlővé a sík földdel, hogy magának zugot se-
hol ne találhasson.

Ilyeneket gondolok, miközben zörögve eresz-
kedik lefelé a szekér. Már a kanyarodónál fordul, 
s ott elöl a hamuszürke levegőben a szentléleki 
fehér házak nőnek a szemünkbe. Minden lépésnél 
jobban és jobban kapaszkodom előre a tekinte-
temmel (….)

Szerencsére már rég elhagytuk Szentléleket, s 
így a bánkódás és a keserűség egyre gyorsabban 
száll fel és tűnik el, hogy az otthoni édes gondok-
nak és az anyám szavainak vethessek szívemben 
ágyat. Már itt van az első ház: meggyújtották 
benne a lámpát, s a fény az ablakon át keresztül-
fekszik az úton. Úgy megyünk átal rajta, mint a 
mesében az aranyhídon.

Valami békességes, szelíd ünneplés van ab-
ban, ahogy lassan zörög a házak között a szekér, 
s mi rajta négyen nem szólunk egy szót sem, csak 
ide és oda tekintünk, köszönni az embereknek, 
akik jól tudják, hogy kinek a szeme csillog ki a 
városi kalap alól.

Ezek mind ismerték apámat, s a korosabbja 
nagyapámat is.

Most fordul az út, bé a völgybe, ahol a Nyikó 
mellett kanyarog, hosszan a hosszú falun. Úgy tű-
nik, hogy ez a leghosszabb szakasza az egész út-
nak: a falu alsó végétől majdnem egészen a felső 
végéig. Könnyű a magyarázat, hogy miért van ez, 
hiszen nem az értelem méri világi mértékkel itt a 
távolságot, hanem a lélek, amely nem győz eleget 
repdesni jobbra és balra, előre s hátra. Mindenütt 
emlékbokrokkal van teli a hely, valóságos bozót; 
s a házakat is hirtelen kizöldült folyondárok gya-
nánt özönli el az emlékezés.” (…)

Gyermekkoromban soha nem vettem észre 
ennek a világnak fojtott változását, annyira ter-
mészete neki. De ahogy járni kezdtem idegen 
földeket és sokféle idegen várost, s bolyongása-
imból haza-haza tértem, egyre jobban kezdtem 
ámulni ezen a játékon, melyet ember és természet 
egyaránt játszik. Sokszor láttam embereket, akik 
keservükben éktelenül káromkodtak, de ahogy ja-
vában forrt a világ és vér: egyszerre megrezdült a 
láthatatlan kristály, és minden oda lett, ami zord. 
Jókedvet is láttam, melyből vér csordult, mire 
észre lehetett venni. S jártam völgyekben, és áll-
tam hegyek tetején; s amíg a völgyet néztem, a he-
gyek felett megváltozott a fény; s amíg a hegyeket 
néztem, a völgy színt és kedvet cserélt.”

Ősz P. Zoltán: Őszi ragyogás (Pasztell)
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Kelemen Hunor beszéde  
az október 6-i aradi megemlékezésen 

Tisztelt Emlékezők!
A mai napon az Aradon és Pesten kivégzett 

forradalmár vértanúkra emlékezünk.
Emléküket őrizzük évről évre, nemzedékről 

nemzedékre. (…)
Petőfi, Bem apó és a többiek legendái, a nép-

dalok – mai szóval élve – a populáris kultúra 
számos mozzanata segít abban, hogy 1848-1849 
története ne csak a tankönyvek lapjain éljen, ne 
csak történelem legyen, hanem a közösségünk 
emlékezetében is jelenné váljon. Olyan, mint a 
búvópatak. Akkor is csörgedezik, amikor nem lát-
juk! Így van ez jól – és vigyáznunk kell arra, hogy 
így is maradjon.

Október 6-a a nemzeti emlékezet talán legbo-
nyolultabb napja. Megpróbálom elmagyarázni, 
hogy miért.

A mai napon egyszerre emlékezünk a szabad-
ságharc vértanúira, arra a 14 különlegesen bátor, 
különlegesen elvhű hazafira, akik életüket áldoz-
ták a magyar és nem csak a magyar szabadságért. 
Innen nézve gyásznap!

De emlékezünk magára a szabadságharcra is, 
amely 1849. október 6-án örökre elbukni látszott, 
hogy alig pár évtized múltán mégis győzedelmes-
kedjen, céljai és követelései nagyobbrészt telje-
süljenek. Ebből a perspektívából nézve ünnepnap!

És mi itt, Aradon tudjuk azt is, hogy az emlé-
kezetnek szabadnak kell lennie. Az emlékezetnek 
és a cselekvésnek! Emlékezünk a Szabadság-szo-
bor kiszabadítására.

Október 6-a tehát egyszerre szól, sok egyéb 
mellett, a mártírok hősiességéről, a szabadság bu-
kásáról és győzelméről és az emlékezés szabadsá-
gáról egészen konkrétan.

Hát ezért mondom, hogy ez a mi legbonyolul-
tabb ünnepünk.

Ez az ünnep a már említetteken túl még szól 
valamiről, pontosabban valakikről, akikről ritkán 
beszélünk. Nem emlékezik meg róluk a tankönyv, 
és nem szokták őket említeni az ünnepi beszédek 
sem. Nem emlékeznek meg azokról, akik csend-
ben támogatták, esetleg eltűrték vagy ilyen-olyan 
okok miatt elszenvedték a szabadságharcot. Az ő 
nevük nem jelenik meg a történelemkönyvekben. 
Pedig ott voltak a Nemzeti Múzeum lépcsőjén, 
vagy ott énekelték a himnuszt a Nemzeti Színház-
ban március 15-én, ott álltak az ügy mögött, és 
elsőként mondtak igent később is Kossuth Lajos 
hívó szavára. Ők azok, akik csendes hősiességük-
kel másfél éven át fenntartották, és lehetségesnek 
mutatták a szabadság győzelmét. Lehetségesnek 
mutatták még azután is, hogy a cári orosz csapa-
tok megjelenésével a szabadságharc ügye katonai 
értelemben eldőlni látszott.

Öregek és főként fiatalok, akik érezték és tud-
ták, hogy a szabadság forrásai mélyen vannak el-
ásva, de tenni akartak, és tettek azért, hogy ezek 
a források szabadon törhessenek felszínre. Nélkü-
lük nem lehetett volna szabadságharc.(…)

De a mai nap azokról is szól, akik mindezt el-
szenvedték.  Azok a nők, azok a gyerekek, azok a 
családok, akik elveszítették az apát, elveszítették 
a család fenntartóját, elveszítették a védelmet. A 
háború kegyetlen dolog. Mindenki számára az, 
de különösen annak, aki nem akar részese lenni. 
Járulékos veszteség. Így írja le a katonai nyelv a 

maga szenvtelen precizitásával azoknak az em-
bereknek a halálát, akik nem a küzdő felek kö-
zül valók. Azaz a civilekét. Járulékos veszteség, 
ha egy eltévedt bomba megsemmisít egy busz-
pályaudvart reggel 8 órakor. Vagy ha felgyújtja 
a városi könyvtárat. Vagy ha egy lakóövezetbe 
csapódik. És akkor még nem beszéltünk azokról 
az esetekről, amikor mindez nem véletlen. Egy 
háborúnak lehetnek nemes céljai. Az 1848-49-es 
forradalom céljai ilyen célok voltak: a szabadsá-
gért, az egyenlőségért és a testvériségért vívták. 
De mindig, minden háborúnak könyörtelenek az 
eszközei, és borzalmas a valósága.

Hölgyeim és Uraim!
Nem gondoltuk, hogy a mi életünkben, a mi 

földrajzi környezetünkben, közel hozzánk ismét 
háború lesz.

Jártam Máramarosszigeten az ukrajnai hábo-
rú első heteiben. Menekültek tízezrei indultak a 
határ felé mindenüket hátra hagyva, hogy biz-
tonságban tudhassák magukat és gyermekeiket. 
A menekültek áradata azóta sem apadt el. Ez is 
a háború része. Vannak dolgok, amelyeket termé-
szetesnek veszünk, és csak akkor ébredünk rá a 
fontosságukra, amikor veszélybe kerülnek. Ilyen 
a szabadság, ilyen a béke.

Sokáig azt hihettük mi, Európának ezen a 
felén, hogy a kettő együtt nem lehetséges. 1945 
után lehetségesnek tűnt a béke – a szabadság nél-
kül, mert látszólag béke volt, de a kommunista 
diktatúrában szabadság nem volt. 1989 után pe-
dig következett három évtized, amikor úgy tűnt, 
lehetséges a kettő együtt, egy időben: szabadság 
és a béke.  

A berlini fal leomlása vagy Ceaușescu buká-
sa után azt gondoltuk, ez könnyen elérhető, és 
hogyha elértük, akkor így is marad. Bár sokszor 
mondtuk, mondtam én is, hogy a szabadság nem 
nyugalmi állapot. Nem olyan, mint egy ház, amit 
ha felépítettünk, és hogyha elkészül, ott lesz ve-
lünk stabilan, csupán időnként kell kimeszelni. 
Nem, a szabadságot folyamatosan építeni kell, és 
ha szükséges, meg kell védeni. 1848 forradalmai 
nélkül mi, magyarok és mi, kelet-európaiak nem 
lennénk ott, ahol vagyunk. Ezek a forradalmak 
ugyan akkor, 1849-ben elbuktak, de eszméik győ-
zedelmeskedtek évek, évtizedek múltán. Mára 
bizonyossággá vált, hogy a béke, akárcsak a sza-
badság, nem nyugalmi állapot itt, Európában. Ezt 
látjuk, ezt tapasztaljuk, ezt éljük meg. Amit ma 
látunk, ezt bizonyítja. És ahol nincs béke, ott nem 
lehet szabadság. Ahol nincs szabadság és béke, 
biztosan sérül az ember méltósága, és ezzel a kör 
bezárul, mert emberi méltóság nélkül nincs béke, 
béke nélkül nincs szabadság. Ha van ma dolgunk, 
ha van tennivalónk, akkor az éppen ez: megőrizni 
a békét, megőrizni a szabadságot. A kettőt együtt. 
És akkor lesz lehetséges az emberhez méltó élet! 
Ez nem könnyű feladat. Hiszen egykor Robert 
Schuman a következőképpen fogalmazott: „A 
béke megőrzése csak akkor lehetséges, ha az azt 
fenyegető veszélyekkel arányban álló kreatív 
erőfeszítéseket teszünk.” Ma úgy látom, nagyon 
nagy szükségünk van erre, nagyon nagy szüksége 
van Európának erre a kreativitásra, az ilyen erő-
feszítésekre.

Vértanúinkra emlékezve: éljen a béke! Éljen 
a szabadság!
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Az elfeledett aradi vértanú,  
Lenkey János

Lenkey János köznemesi családban született 1807-ben, Egerben. 
Apja a bécsi testőrség tagja lett, és magával vitte a császárváros-

ba feleségét és két fiát is. Itt virágzó borkereskedést nyitottak. Később 
visszaköltöztek Egerbe, ez elkeserítette a nagyvároshoz szokott felesé-
gét, és 1812-ben gyerekeit a cselédekre hagyva örökre hazaköltözött a 
szüleihez. Az apa mindenüket eladta, és Aradon kezdtek új életet. Két 
fiát egy osztrák katonai iskolába íratta.  Lenkey János iskolái befejezé-
se után egy magyarországi ezredhez kérette magát. 1836-ban a keleti 
végekre, Galíciába került, Sztaniszló városába, amelynek lengyel lako-
sai hetek óta lázadoztak a Habsburg elnyomás ellen. Lenkey és százada 
1848 májusában a rend fenntartására és a nemzetőrök lefegyverzésére 
kapott parancsot. Lenkey megegyezett az utcán gyülekező polgárokkal: 
nem veszi el a fegyvereket, ha békésen hazamennek. Az utcán azonban 
később csetepaté tört ki, amelynek során egy fiatal lengyel nemes életét 
vesztette. Lenkeynek a parancs szerint szét kellett volna vernie a töme-
get, de ő a felkelők közé vágtatott, és lengyelül rögtönzött beszédet tar-
tott nekik: „Fegyvereiteket egy időre tegyétek le, de ne csüggedjetek el, 
mert él még az igazság istene, aki titeket épp úgy, mint a magyarokat, 
nem fogja elhagyni.” A beszédre a lengyelek elcsöndesedtek és hazain-
dultak. A vérontást sikerült elkerülnie, de tette miatt fegyelmivel és hat 
nap fogsággal büntették. Huszárjait felháborította kedvelt kapitányuk 
sorsa. Ebben a hangulatban, május 26-án kapott levelet Magyarországról 
az egyik közhuszár. A levélben a Nemzeti dal egy példányát és a határo-
kon túl szolgálatot teljesítő katonák hazatérését sürgető kiáltványt talált. 
A huszárok éppen a levelet olvasták, amikor Lenkey helyettese, a fiatal 
Fiáth Pompeius főhadnagy belépett a körletükbe, és darabokra tépte a 
kiáltványt. Ez után döntöttek úgy a közhuszárok, ha kell, életük árán is 
hazajönnek, és csatlakoznak a magyar honvédséghez. 130-an indultak 
el erőltetett menetben Magyarország felé, az osztrák hadsereg történe-
tében ez volt a legnagyobb szabású dezertálás. Ekkor kérte fel ezredese 
Lenkeyt, hogy menjen szökött emberei után, és ígérje meg nekik, hogy 
sem neki, sem a katonáknak nem esik bántódásuk, ha visszafordulnak. 
A kapitány másnap hajnalban érte utol lovaikat etető huszárjait, akik 
arra kérték, hogy tartson velük. Ő tiszti esküjére hivatkozva elutasítot-
ta a felkérést, és visszatérésre kérte századát. Erre lefegyverezték, és 
felültették a kocsira. Amikor átlépték a magyar határt, a huszárok ismét 

felkérték, hogy áll-
jon a csapat élére, és 
ekkor Lenkey átvette 
a parancsnokságot. 
Megeskette katonáit 
a haza védelmére, és 
hogy soha nem veszik 
el a más vagyonát.
(Jókai mások mellett 
Lenkeyről mintázta 
Baradlay Richárd fi-
guráját.)

A bécsi hadügymi-
nisztérium vizsgálatot és példás büntetést követelt. Félő volt, hogy az ügy-
re hivatkozva, megtagadják a magyar ezredek már megígért hzaszállítását, 
ezért a frissen kinevezett hadügyminiszternek, Mészáros Lázárnak hivatal-
ból el kellett ítélnie a tömeges dezertálást, és vizsgálatot kellett indítania. A 
magyar közvélemény azonnal a szökött katonák mellé állt. Ekkor született 
Petőfi Sándor Lenkei százada című verse, melyben a költő a huszárkapitányt 
éltette, és elítélte a magyar hadügyminiszter eljárását. A vizsgálat hamar 
lezajlott, s a század azt kapta büntetésként, amiért tulajdonképpen hazajöt-
tek: 1848 júliusában a délvidéki hadszíntérre vezényelték őket. A kapitány 
embereivel együtt végigharcolta a szerbek elleni hadjáratot. Bátorságának 
köszönhetően Lenkey gyorsan emelkedett a ranglétrán. Októberben az első 
honvéd huszárezred parancsnokává léptették elő, az ezredébe osztották 
be Rózsa Sándor népfelkelőnek állt betyárjait is, mintegy százötven főt. 
Decemberben Bakonyi Sándor honvéd tábornok parancsnoksága alatt álló 
bácskai hadtest egyik dandárjának a parancsnoka lett. Bakonyi azonban el-
hagyta a szabadságharc ügyét, és utóda Esterházy Sándor tábornok sem 
volt hajlandó császári csapatok ellen harcolni. A hadtestet a felbomlástól 
gróf Vécsey Károly ezredes, valamint Lenkey János és Baudisz József szá-
zadosok határozott fellépése mentette meg. Vécsey ezzel a tettével érde-
melte ki, hogy Aradon utolsónak akasztották fel. Lenkey a tavaszi hadjárat 
idején már tábornok volt, kinevezték a komáromi várőrség parancsnokává. 
Május végén a Tisza körül alakuló lovashadosztály parancsnokságával bíz-
ták meg, de beosztását betegsége miatt már nem vette át. A harcokban a 

továbbiakban már nem vett részt. A világosi fegyverletétel 
után cári, majd osztrák fogságba került. Világos után őt is 
az aradi vérbíróság elé állították. A vádirat megállapította, 
hogy az ő esetében súlyosbító körülmény, hogy vétkes az 
annak idején Galíciában állomásozó ezredének szökésében 
is. Lenkey már a vizsgálat kezdetén különösen viselkedett. 
Amikor a letartóztatott tábornokok elleni halálos ítéletek 
megszülettek, a hadbíró Lenkey Jánossal kapcsolatban 
a következő jelentést küldte Haynaunak: „Lenkey vád-
lott esetében kénytelen vagyok a büntetési javaslatot in 
suspenso (függőben) hagyni, mert rajta az utóbbi napokban 
az elmezavar jelei mutatkoznak, és jelenleg orvosi megfi-
gyelés alatt áll.” A megfigyelés hetekig tartott, de a magyar 
főtiszt testi ereje és szellemi állapota viharos gyorsasággal 
romlott. Pszichés betegsége egyre inkább elhatalmasodott 
rajta, ezért az eljárást megszüntették ellene. Elborult elmé-
vel az aradi vár börtönében halt meg 1850. február 14-én.

Az elhunyt bátyja, Lenkey Károly ezután engedélyt 
kért, hogy öccsét saját költségén eltemethesse, de csak any-
nyit engedtek meg neki, hogy a koporsót fegyveres őrök 
kíséretében elkísérje az akasztófák tövében megásott sírig. 
A koporsót szállító kordé azonban a vesztőhely helyett a 
városi katonatemető felé kanyarodott. A menetet kísérő 
őrök ugyanis mind galíciai lengyelek voltak, akik pontosan 
tudták, kit kísérnek utolsó útjára. Lenkey János sírját isme-
retlen aradi polgárok ásták ki, és ők adták meg számára a 
végtisztességet is. 

Forrás Nyáry Krisztián:Az elfelejtett aradi vértanú. History, 
2017.

Október 6.

(1807–1850)

Benczúr Gyula: Visszatérő Lenkey- huszárok
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Wittner Mária 1956-os forradalmár  
és szabadságharcos

„Élete a forradalomé” 
 h Sipos Kata 

W ittner Mária 1937-ben született, édes-
apját nem ismerte, saját elmondása 

szerint perzsa szőnyegkereskedő volt. Hatan 
voltak testvérek, az édesanyjuk csak húgát ne-
velte fel. Máriát dajkaságba adta, majd kétéves 
korától az államosításig a karmelitáknál ne-
velkedett Gyömörén. Talán ez a katolikus ne-
veltetés, az élete végéig kitartó hit segítette őt 
a későbbi pokol elviseléséhez. Rendkívüli kéz-
ügyessége akár művészeti pályára is juttathatta 
volna. Már állami gondozottként jelentkezett a 
Képzőművészeti Gimnáziumba, ahová azonban 
nem vették fel. A reáltagozatos középiskolát 
abbahagyta, Kunhegyesen a járási tanácson dol-
gozott gépíróként, ahol testközelből tapasztalta 
meg a beszolgáltatás kegyetlenségét. 

Első fia 1955-ben született, egyedül nevelte. 
Vele fél évet egy debreceni csecsemőotthonban töl-
tött, majd feljött Pestre munkát keresni. Szállásért, 
háztartási alkalmazottként dolgozott.

Az ’56-os forradalom kitörésekor csatlako-
zott a Rádió ostromához. A további harcokba is 
bekapcsolódott, először a Corvin-közben, majd a 
Vajdahunyad utcai csoportban tevékenykedett. Itt 
ismerte meg Havrilla Béláné Sticker Katalint. Lő-
szert szállított, fegyvert töltött, sebesülteket látott 
el és vitt kórházba. A forradalom leverése napján, 
november 4-én aknaszilánk több helyen megse-
besítette. Kórházba vitték, ahol öt napot töltött. 
Mire kijött, a csoportja feloszlott, a megtorlástól 
tartva többen disszidáltak. Ő is el akart menni, 
de első kísérlete nem sikerült, Székesfehérváron 
lefogták, Pestre szállították, kihallgatták, de sza-
badon engedték. December közepén már sikerrel 
hagyta el az országot Ausztria felé. Mödlingben 
volt lágerben. Egy hónap múlva azonban hazajött, 
aminek két oka volt. Egyrészt mert hallotta Kádár 
János nyilatkozatát, ami arról biztosította a forra-
dalomban résztvevőket, hogy akik november 4-e 
után már nem harcoltak, azoknak büntetlenséget 
ígért, másrészt pedig hiányzott neki a kisfia. Mun-
kába állt, de számára teljesen váratlanul, fél évre 
rá, 1957. július 16-án 8 társával együtt letartóz-
tatták. A vád: államrend megdöntésére irányuló 
fegyveres szervezkedés, többrendbeli meg nem 
állapítható gyilkossági kísérlet, fegyveres rablás, 
disszidálás. 1958. július 23-án (egy héttel Nagy 
Imre és társainak kivégzése után) 21 évesen első 
fokon halálra ítélték. 200 napig várt a másodfokú 
ítéletre, majd 1959. február 24-én életfogytiglanra 
változtatták az ítéletet. A bíróság arra hivatkozott 
az ítélet enyhítése során, hogy a cselekmények 
elkövetésekor még nem töltötte be a 20. életévét. 
Ez Mária számára akkor vált hiteltelenné, amikor 
tudomására jutott Mansfeld Péter esete, akit 18 
évesen végeztek ki, és aki a forradalom idején 16 
éves volt mindössze. A kisfogházban, ahol ezeket 
a hónapokat töltötte, minden kivégzésre vitt társa 
utolsó mondatait hallotta. Sticker Katalin harcos-
társát, barátnőjét mellőle vitték el akasztani. Akkor 
megfogadta, hogy ha egyszer módja lesz rá, min-
denhol el fogja mondani, ami velük történt, kiáll 
az igazukért és a hátramaradottakat segíteni fog-

ja. Tizenhárom évet töltött fogságban, az utolsók 
között szabadult, 1970. március 25-én a Kalocsai 
Börtönből. A börtönben megtanult varrni. Nagyon 
szeretett olvasni, a börtön könyvtára lehetővé tette, 
hogy olyan könyvekhez is hozzájusson, amelyek 
a kinti világban indexen voltak. A börtön volt szá-
mára az egyetem…Varrónőként helyezkedett el. A 
rendszerváltásig ellenőrizték, megfigyelték. Szaba-
dulása után két évvel férjhez ment, és Dunakeszire 
költözött. 1973. december 6-án megszületett Mik-
lós (Miku) fia. Nyolc év múlva férje italozása miatt 
elvált. 1980-ban megműtötték, a forradalom alatt 
szerzett aknaszilánkot vették ki a gerince mellől, 
majd leszázalékolták. Évekkel később házasságot 
kötött Gazdagh Sándorral, aki ’56-ban nemzetőr-
ként harcolt a Corvin-közben, és aki 1957 elején 
Németországba emigrált. 

Wittner Mária a rendszerváltás után mindent 
megtett, hogy a börtönben tett fogadalmát telje-
sítse. Kádár bukása után 1956 igazságának megis-
mertetésére tette fel életét. Több ’56-os szervezet 
munkájába bekapcsolódott. A Politikai Foglyok 
Országos Szövetségének kegyeleti és szociális el-
nökhelyettese volt, az ’56 Alapítvány kuratóriumi 
tagja, 1993-tól a Szabadságharcosokért Alapítvány 
Lakásfelmérő Bizottságának elnöke. Sok ötvenha-
tosnak és családjának segített talpra állni. 1989-ben 
az Új Köztemető 301-es parcellájában, az ’56-osok 
újratemetésekor több társának újratemetését vállal-
ta magára.

2001. február 25-én a Kommunista Diktatúra 
Áldozatainak Emléknapján nagyhatású beszédet 
mondott a Parlamentben, ahol az áldozatok nevé-
ben vádolta meg a „szocialista köntösbe bújt hó-
hérokat”. Az ország ekkor ismerte meg. Hosszú 
évekig küzdelmet folytatott Tóth Ilonka orvostan-
hallgató rehabilitálásáért, akinek halálra ítélését 
koncepciós pernek tartotta. ’56-osként és ország-
gyűlési képviselőként 2006-ban tiltakozott a forra-
dalom 50 éves évfordulója kapcsán az ellen, hogy 
együtt ünnepeljen a Gyurcsány-kormánnyal, ahogy 
a hivatalos ’56-os emlékmű ellen is, melyet csak 
„vaskefének” titulált. Nagyon fontosnak tartotta, 
hogy a fiatalok megismerjék az igaz történelmet, 
ezért rendszeresen járt iskolákba, fiatal közössé-
gekbe élő ’56-os tanúként rendhagyó történelem-
órákat tartani. A határon kívüli magyar közösségek 
is szeretettel hívták közönségtalálkozókra és ’56-
os megemlékezésekre díszvendékként. Előadásai-
ból sosem maradt ki Szűz Mária és a Szentkorona, 

akikben ő mindig bízott. Missziónak tekintette a 
zászlóvarrást is. 

Az állambiztonsági múlt feltárásáról szóló vita-
napon, 2012-ben beszédet mondott a Parlamentben 
a Zétényi-Takács-féle beadvány elutasításának kö-
vetkezményeiről.

A sokat szenvedett Wittner Mária élete végéig 
őszinte, egyenes, egyszerű ember tudott maradni, 
aki következetesen harcolt a kommunisták és globa-
listák ellen, felkarolva minden olyan ügyet, melyben 
hitt.  Az 52A559. számú, volt halálra ítélt élete és 
munkássága kitörölhetetlen a nemzet életéből.

Október van. 1956-os megemlékezések sora 
következik, melyen Ő már nem lehet ott. Búcsú-
zunk Tőle egyik versével, melyet 1989. október 
23-ára, a forradalom emlékére írt. 

Isten nyugosztalja! Érte is égnek a gyertyák!

1956. október 23. emlékezete

Wittner Mária az 1956-os for-
radalom és szabadságharc hőse 
2022. szeptember 14-én csat-
lakozott az égi ’56-osok közös-
ségéhez. Búcsúztatására 2022. 
október 14-én került sor. A Ma-
gyarok Világszövetsége Sipos 
Kata összeállításával búcsúzik 
Wittner Máriától, amelyet Szíki 
Károly egri színművész jóvoltá-
ból közlünk az október 23-i év-
forduló alkalmával.

Wittner Mária (1937–2022)  
és Rácz Sándor, az 1956-os Nagy-budapesti 

Központi Munkástanács elnöke, a Magyarok 
Világszövetségének tiszteletbeli elnöke 

2004. október 23-án, Mansfeld Péter szobrának 
avatásán

 hWittner Mária

1989. október 23.
Ma értetek szól a harang, a lélek harangja,
ma értetek szól a fohász egy nemzet ajakán,
ma értetek gyúl sok-sok kicsiny mécses,
ma néktek szól az ifjúság lelkesedése,
ma rátok emlékezünk s fájón ünnepelünk.
 
Ma gondolatban együtt járjuk a régi helyeket,
ma lélekben veletek emlékezünk.
A felnövekvő lelkes ifjúság
méltón helyetekre áll.
 
És jön, jön az eleven áradat,
kezükben apró kis gyertya ég,
mintha tenyerén tartaná égő szívét.
Könnytől csillogó ezernyi szempár,
emelt fő és hatalmas méltóság,
ez hát a Nép,
a kicsiny és mégis oly hatalmas büszke
Magyar.
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Kétszáz éve hunyt  
el a könyvtáralapító 

 h Kovrig Magdolna

S áromberkén 2022. augusztus 7-én 
egésznapos ünnepséggel emlékeztek meg 

széki gróf Teleki Sámuel halálának 200. évfordu-
lójára, aki a rendkívül értékes 
marosvásárhelyi Teleki-könyvtár 
megalapítója volt. Tudományos, 
művelődési törekvései mellett ő 
építtette a sáromberki kastélyt, de 
templomot, papi lakot emeltetett, 
és a református egyház vagyoná-
nak gyarapításával megalapozta 
annak viszonylagos önállóságát, 
ugyanakkor szívén viselte a helyi 
iskola sorsát. 

Az alábbiakban életútjának, 
munkásságának  ismertetésével 
emlékezünk a könyvtáralapító 
kancellárra. 

Teleki Sáuel 1739-ben szüle-
tett Gernyeszegen Teleki Sándor 
gróf tordai főispán és petki Nagy 
Zsuzsánna fiaként. Kilencéves volt, amikor édes-
anyját elvesztette. Édesapja mellett korán bekap-
csolódott a család gazdasági ügyeinek intézésébe. 
A latin nyelv és hittan mellett természettudományos 
oktatásban is részesült. Tizenöt éves korában az 
apja halála miatt taníttatása abbamaradt. Három év 
múlva azonban már külföldi tanulmányútra indul, 
és hamarosan elsajátította a német és a francia nyel-
vet is. Megfordult Bázelben, Hollandiában pedig az 
utrechti és leideni egyetemek előadásait látogatta. 
Utazásának végén öt hónapot töltött Párizsban. A 
könyvgyűjtés megkezdésében a bázeli közkönyvtár 
őre látta el hasznos tanácsokkal. 1763-ban indult 
haza, útközben felkereste a városok tudósait, könyv-
kereskedőit és könyvtárosait; addigra már szakértő 
bibliofillá képezte magát, és számos könyvet hozott 
magával, amelyek később a marosvásárhelyi téka 
alapját képezték. Hazatérve sárdi birtokán telepedett 
le. 1770-ben feleségül vette gróf iktári Bethlen Zsu-
zsannát, Bethlen Domokos és Wesselényi Mária lá-
nyát. Házasságukból kilenc gyermek született, akik 
közül csak hárman érték meg a felnőttkort. Mária 
Terézia alatt királyi kamarás lett, azután küküllői 
főispán és erdélyi kormányszéki tanácsos; 1792-től 
magyar alkancellár, II. Lipót alatt erdélyi főkancellár 
és Biharmegye főispánja, ugyanakkor a göttingeni, 
varsói, jénai tudományos akadémiák tiszteletbeli 
tagja. Az ő érdeme Janus Pannonius műveinek első 
kritikai kiadása is, amelyhez egykorú kéziratokat és 
tizenhárom más kiadást vetett össze. A kétkötetes 
munka 1784-ben Utrechtben jelent meg. 

Hivatali elfoglaltsága mellett, egész életén át 
gyűjtötte a könyveket, amelyeket a köz haszná-
latára szánt. A könyvek gyűjtését jól kidolgozott 
program alapján kezdi el. Útinaplójából, leveleiből 
nyomon követhetjük érdeklődésének fejlődését 
és az erre vonatkozó hasznos tanácsokat. Erdé-
lyi diákok bevonásával tart kapcsolatot külföldi 
könyvkiadókkal, könyvárusokkal, és volt profesz-
szoraitól kér és kap tanácsot. Egyedül irányít egy 
kiépített apparátust, melynek segítségével 25 eu-
rópai város könyvkínálatából válogat. Az 1790-es 
évek elején a Bécsben összegyűjtött könyveket 
Marosvásárhelyre szállíttatta, és abban a Wesse-

lényi-házban raktároztatta el, amelyet felesége, 
iktári Bethlen Zsuzsanna örökölt nagynénjétől, 
báró Wesselényi Katától. A Teleki Téka története 
itt kapcsolódik Erdőszentgyörgyhöz. Wesselényi 
Kata gróf Rhédey Zsigmond felesége volt, és kö-

zös életük java részét az általuk 
építtetett erdőszentgyörgyi kas-
télyban élték le. Férje és gyer-
meke halála után az özvegy – az 
erdőszentgyörgyi református 
egyház és iskola bőkezű patró-
nusa is – Marosvásárhelyen kezd 
építkezésbe. A házat és vagyonát 
könyvgyűjteményével együtt 
unokahúgára, itkári Bethlen 
Zsuzsannára testálta, aki szintén 
könyvgyűjtő volt, és magyar 
könyvgyűjteményét végrendele-
tében a férje könyvtárához kap-
csolta. Hadadi báró Wesselényi 
Kata ezzel maga is hozzájárult a 
közkönyvtár megteremtéséhez. 
A könyvtárat Teleki 1802-ben 

létesítette, és a felvilágosodás hatása alatt formáló-
dott. Teleki a nagy francia enciklopédia két kiadása 
mellett megvásárolta a legjobb szaklexikonokat, 
megszerezte az európai tudományos társaságok, 
akadémiák közlönyeit. A könyvek legnagyobb ré-
sze latin, görög, német, francia és magyar nyelvű, 
de sok más európai és keleti nyelven írott mű is 
fellelhető a könyvtárban. Az alapító a kontinens 
huszonöt városából vásárolt. Mintegy hat évtizedes 
rendszeres gyűjtőmunka során sikerült megszerez-
nie az alapvető tudományos műveket, és nemcsak 
kortárs kiadványokat, hanem a nyomtatás kezdete-
itől megjelent könyveket is. Teleki Sámuel bibliofil 
ritkaságokat is vásárolt. Kéziratos gyűjteményének 
legértékesebb darabja – egy Corvina –, amely saj-
nálatos módon elkerült az Egyesült Államokba a 
második világháborút megelőző években. Könyv-
tárának felbecsülhetetlen kincsei közé tartozik 52 
ősnyomtatvány, unikumok, ritka könyvek, első 
kiadások, díszkiadások. Különös műgonddal válo-
gatta össze a görög és latin klasszikus szerzőknek 
a szöveghűség, a kommentár és a nyomdai kivite-
lezés szempontjából legjobb kiadásait. Sok kiad-
ványt híres festők és grafikusok illusztráltak, és 
jelentős azoknak a könyveknek a száma is, melyek 
az ókori világ művészetét, valamint az akkor már 
működő híres múzeumok gyűjteményeit mutatják 
be.  Az így kialakított marosvásárhelyi Teleki-
könyvtár már 1816-ban 36 000 kötettel rendelke-
zett. Teleki Sámuel a könyvtárat családi hitbizo-
mányként hagyta örököseire, úgy, hogy a közönség 
is használhassa. A könyvtár katalógusát is kiadta 
három kötetben, és egy jeles előbeszéddel látta el. 

A Teleki Téka Marosvásárhely egyik legjelentő-
sebb kulturális öröksége. A könyvtáralapító Bécsben 
hunyt el 1822. augusztus 7-én Sáromberkén, a csalá-
di kriptában nyugszik.

Források:
Nánó Csaba https://erdelyinaplo.ro/szabadido/a-

konyvgyujto-es-konyvtaralapito-kancellar-n-ketszaz-
evvel-ezelott-hunyt-el-teleki-samuel)

Bodolai Gyöngyi:https://www.e-nepujsag.ro/articles/
saromberke-nagy-mecenasanak-emleket-ideztek

Irodalom

Széki gróf Teleki Sámuel
(1739 –1822) 

 h Péterffy Gyöngyi verseiből

Wittner Mária 
emlékezetére

 Érezzük a fájdalmadat
 érezzük a szenvedésed
 együtt vagyunk elítéltek –
  együtt vagyunk
 falak
 alatt –
 Évszázadnak elítéltje
 rágalmakkal sújtott
 nemzet fiának
már alig lehet
 igazsága – fellebbezhet
 – egy a tét és
 egy a hatás
 elítélt vagy –
nincs kegyelem
Míg tiporják igazságod –
ÚRISTENÜNK megkegyelmez!

Búcsú  
                                       Gyásznap
                                       az ’56-os hősök
                                       emlékezetére

Elmentetek
itt hagytatok
itt maradt a
rom a bánat
elmaradtak a
holnapok
elmaradt a
viszontlátlak –

nincs még egyszer
nincs több búcsú
nincs kegyelem
 – golyózápor –
rommá dőltek városfalak
űrbe szállt az
utolsó hang
valahol az
őszi tájban
őszi széllel
félelemmel menekülve
átkarolhat
zúg a harang
zúg a harang
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100 éve hunyt el Gárdonyi Géza
G árdonyi Géza (eredeti nevén Ziegler) 

tanítóképzőt végzett Egerben, majd a 
Dunántúl falvaiban tanított, később több vidéki 
nagyvárosban volt  újságíró. 1897-ben Egerbe 
költözött, ott  éli magányos, különc életet mind-
halálig.Az élete tele van pálfordulásokkal, egy-
re inkább elidegenedik az emberektől, miköz-
ben oly szépen, világosan, egyszerűen és mégis 
gazdag lírai árnyaltsággal ír emberekről, hely-
zetekről, elmúlt korokról és a maga körül lá-
tott szenvedő lelkekről, mint kevesen abban az 
időben.  Legtökéletesebben megformált írásai 
a novellák, főleg azok, amelyekben a paraszti 
világról ír. Az Én falum című kötet novelláiban 
megjelent az igazi paraszt a maga gondjaival, 
bajaival, bár idillizáló hajlama kibékítő képet 
ad a szegénységről. Átmenetet képezett a nép-
színművek és Móricz parasztábrázolása között 
Verseket is írt, amelyek ugyan gondosan fogal-
mazott alkotások, de nem túl jelentősek. Tár-
sadalmi regényeit a gátlásokkal teljes boldog-
ságkeresés jellemzi.  Nagyon sokat tud a lelki 
élet egyensúlyának megbomlásáról, a belső 
meghasonlottságról. (Az a hatalmas harmadik, 
Az öreg tekintetes, A hosszúhajú veszedelem, 
Szunyoghy miatyánkja). Ezekben is kísért az 
idill vágya, és ez a vágy lesz a finom lélektani 
ábrázolás tárgya. Olykor azonban sikerül meg-

találnia az élet idilljét (Ida regénye, Ábel és 
Eszter).

Leghibátlanabb regényei azonban azok, ame-
lyekben a szerelem ábrázolása egyesül a felidézett 

múlt képeivel: a történelmi regények (Egri csil-
lagok, A láthatatlan ember, Isten rabjai). Ezek-
ben a társadalomábrázolás háttér, de lírai erővel 
érzékelteti a régi korok atmoszféráját, amelyen 
belül örök örömöket és örök bánatokat okoz az 
örök szerelem. Az Egri csillagok ráadásul az igazi 
hazafias pátosznak és a legszebb emberi erénynek 
állít emléket úgy, hogy az elmúlt évek során az 
ifjúség  legnépszerűbb regényeink egyike lett. 
Színjátékaiban megpróbált új életet lehelni az 
elavult népszínműbe. Ez részben sikerült is neki. 
A bor című színművében, amely szintén Móricz 
Zsigmond felé mutat, mint Gárdonyi paraszttár-
gyú novellái. Aszkétikus életmódja ellenére so-
kat utazott, külföldön és belföldön is. Jellemző, 
hogy regényei megírásához rendszeresen anyagot 
gyűjtött, például az Egri csillagok megírásához 
Kostantinápolyba utazott anyagot gyűjteni.. Éle-
te utolsó évtizedeiben írói munkája mellett időt 
szentelt természetszeretetének is. Már fiatalon  
gyűjtötte a növényeket herbáriuma számára. 
Gyakran küldött az általa megfigyelt  állatokról 
és növényekről irodalmi értékű leírásokat a Ter-
mészet című újságnak. Emellett szívesen játszott 
hegedűn, a kor kiemelkedő prímásai, Dankó Pista 
és Ányos Laci is kedvelték hegedűjátékát. Gyak-
ran rajzolt, festett és fényképezett is. 

 h (K.M.)

 hGárdonyi Géza

A tűz
S zeretem a tüzet nézni. A tűz örök rejtelem 

és jóleső melegség. Aki a tüzet nézi, an-
nak a lelke megcsöndesül; valami édes félálom 
szállja meg - édes félálom: nyugodalom. 

A tűzben történetek vannak. Mesehangú és 
mesének illő színes történetek, amiknek se ele-
je, se vége nincsen, hanem minden rend nélkül 
egybefolyik egyik a másikkal. Az ember nem 
tudja, valóban megtörténtek-e, vagy csak ál-
modja őket.

De ilyenkor mindegy is az. A lángok játsza-
nak a tűzben. A gondolatok játszanak az ember 
elméjében. Rend nélkül való színes gondolatok 
- mint ahogy a lángocskák is rend nélkül jelen-
nek meg és tűnnek el. A tűz eleinte rostogva ég, 
aztán halk mormogással, sziszergéssel, suso-
gással, végül vörösen izzó parázs az egész, kez-
detben tündöklő aranykupac, később tündöklő 
vörösréz. 

A tűz ilyenkor végtelen mélynek látszik. Az 
apró lángok föllebbennek a semmiből; táncol-
nak a parázs fölött; és megint eltűnnek a sem-
mibe, mintha egy láthatatlan kéz söpörné le 
őket a parázsról.

A hosszú téli estéken elüldögélek néha a 
nyitott ajtajú kályha előtt. Nem valami drága 
kályha, csak afféle cserépalkotmány, amilyen a 
falusi tanítóknál szokott lenni. De nekem mégis 
jó és eléggé szép is. Mikor már túl vagyok a 
dolgaimon, odavonom a karosszékemet a tűz 
elé. Csak szalmából van ez a karosszék, de ne-
kem jó ez és szép is.

Kívül, a havas faluban csönd van és csönd 
van idebent is. A téli estnek álommal áthatott 
csöndessége ez. A kályha száján félig nyílt le-

gyező alakjában áramlik ki a vörös fényesség s 
a tűznek meleg lehelete.

A macskám is itt van a lábamnál. Úgy szereti 
a tüzet, mint én. Összeguborodva fekszik a pad-
lón, a lábaim előtt, s mindig úgy tesz, mintha 
aludnék. Pedig sohasem alszik. Csak hunyorog. 
Néha fon. Ez az ő éneke. Mikor így fonva rám-
rámnéz, nekem énekel. Mikor a tűzbe merengve 
dorombol, akkor a maga kedvére fon. Egyhan-
gú, de mégis kedves melódia az ő dorombolása, 
a megelégedésnek, s maga jólérzésének meló-
diája. A tücsök cirpelése is csak egy hangnak a 
folytonos ismétlése. A béka sem ümmög több 
hangot egynél, de az az egy hang a boldogság 
hangja; – soha nem unalmas és nem fárasztó, 
mint az emberi hangversenyek.

Így tudom én mindig hallgatni ennek a sze-
líd kis házi tigrisnek a fonását. Milyen boldog 
és elégedett tud ez lenni egy kis kályhatűztől. 
Épp úgy gyönyörködik az aranyló parázsban, 
mint én, és ilyenkor bizonyára neki is minden-
féle gondolatok meg történetek délibábjátéka 
vonul át az elméjén. Az ő történetei bizonyosan 
vadásztörténetek. A tavaszra meg a nyárra is 
gondolhat olykor. A tavaszra, mikor a verőfény-
ben elnyújtózkodva melengeti az ő rozsdaszínű 
selymes bundácskáját, miközben mind a négy 
fehér lábát elnyújtja és jóízűeket álmodik. De 
a virágokat is szereti. A nyáron sokszor láttam, 
milyen kedvvel lépked a violák meg a rezedák 
között, és hogyan szaglálja meg-megállva hol 
az egyiket, hol a másikat, s ilyenkor félig le-
hunyja a szemeit. Így élvezik a virág illatát a 
leányok is.

De most nincs virág és nincsen napsugár. A 
kályha verőfénye az egyedüli, ami emlékeztet a 
nyárra. Azonban nekünk ez is elég. A boldogság 
békéje van a szívünkben.

Mi a boldogság?
Mikor a vágyak pihennek. Mikor az ember 

nem gondol a holnapra, csak bámulja a parazsat 
félálmos nyugovással, s lelke úgy leng a múltak 
fölött, mint a tó fölött a madár.

Ahogy így a kályha langyos meleg-
áramlatában üldögélve nézem az örökszép pa-
razsat, arra gondolok, hogy miért nincs itt még 
egy karosszék és miért nem ül abban még egy 
valaki, akinek a kezére rátehetném szelíden és 
gyöngéden a kezemet és aki a fejét a vállamra 
hajtaná.

A csöndnek szárnyatlan óráiban megjelenik 
néha előttem ez a gondolat és tündérorcával 
mosolyog reám. De én szomorúan nézem őt 
vissza.

Mert az egyedülvalóság nem is nézhet más-
képpen, mint szomorúan. Az egyedülvalóság-
nak hosszú az árnyéka. Az egyedülvalóságnak 
árnyéka az a gondolat, hogy nem fogunk soha 
az életben találkozni azzal, akivel álmainkban 
mindig találkozunk.

Ez az árnyék engemet se hagy el. De hogy 
is gondolhassam, hogy van a világon valaki, aki 
reám vár és ide mellém, ebbe a szegény kis szo-
bába belekívánkozik. Ha volna olyan valaki, az 
már rám nézett volna és nyújtotta volna nekem 
a kezét. Azt mondta volna:

– A szobád nem szegény, mert te is benne  
vagy –; és nem kicsiny, mert én elférek a szí-
vedben is.

A parázsra hamu kezd borulni. Homály 
homályra száll a szobában. Úgy érzem, mint-
ha én is elmúlóban volnék: így, amint ülök 
belemulandó árnyék az árnyékba; puszta érték-
telen árnyék, amit a tűz véletlen vak okból jele-
nített meg, s amely épp úgy véletlen vak okból 
enyészik és múlik bele a sötétségbe. 

Gárdonyi Géza
(1863-1922)



7

2022. szeptember–októberIn memoriam

Szőcs Kálmán emlékére
Anyját elhurcolták Auschwitzba, őt magát szüleinek barátai rejte-
gették. Ez a gyermekkori tragikus élmény lett később lírájának alap-
motívuma: a szeretetvágy, az elégikus-nosztalgikus hangulat. Szülő-
városában, Marosvásárhelyen érettségizett, majd a marosvásárhelyi 
Pedagógiai Főiskolán szerzett román–magyar szakos tanári oklevelet 
1963-ban. 1964-ben Kisgörgényben tanított, 1965-ben a bukares-
ti Pionír című lap munkatársa, 1965–66-ban tanár Parajdon, majd 
a Vörös Zászló szerkesztőségében dolgozott. Költőként az első For-
rás-nemzedékhez tartozott; első verseit 1962-ben közölte az Utunk. 
A magánytól való félelem, a világ rosszaságának, a közelállók elmú-
lásának elsiratása, az önvád, a boldogtalan szerelem, a sértett, meg 
nem értett ember verseinek témája. Verseire jellemző az elidegenedés 
elleni tiltakozás, a modern költő személyiségválsága. Közösségi ügy-
nek tartotta tulajdon költői létét, de csalódása kommunista eszmé-
nyeiben, meghasonlása és labilis idegrendszere végül öngyilkosságba 
sodorta. 

 h Szőcs Kálmán verseiből

Világos ablak  

Világos ablak fönt a tornyon,  
költő lehet mögötte, vagy álmatlanul,  
lengén lépkedő menyasszony,  
kiért már nem jő soha vőlegény.  

Világos ablak fönt a tornyon,  
a nép alulról rajongva odanéz,  
éjjel is világit, értünk, értünk,  
értünk dolgozik ott valaki.  

S mint a selyemhernyó - szövi  
 a holnapot. Lepkeszárnyú hírnév,  
hímpor, ilyesmi lesz belőle,  
de éjjel van, s világos az ablak.  

A nép rajongva odanéz,  
értünk dolgozik ott valaki,  
és kong az éjfél, csak az idő pontos  
a lámpát égve felejtette valaki.  

Istenem, telefonálj!  

Napok óta vagyok némaságban,  
nem beszélek senkivel, hát senki  
sem beszél velem,  
motorzúgás és benzin a világ,  
némán égnek lelkem pattanásai  
esténként, a piros petúniák.  

Gyűlöltem azokat ott kint, és mégis  
bánt, hogy nincsen hírem róluk,  
elbújtam, de lesem, hogy csenget-e   
valaki. Magány van és alku van,  
nem teszem ki a tejesüveget, hogy a hölgy  
rám kopogjon reggel: „Bocsánat, uram.”  

Emberhang kellene, az kellene,  
amit utálok. Amire példa nincs, s mire  
már nem lesz mentség. Kiáltanom kell,  
tornyomban nincsen már harang,  
várom hát, hogy a kagylóban, ott az  
ajtó mellett, szelíd csengetés után  

megszólal a hang.

Szerelmes vers 

Állnék vigyázba érted, mint a fenyvesek,
S nem érdekelne, milyen rögöt apaszt alattam
Legyekkel barátkozó alja gomba-nép,
Azt sem bánnám, hogy ilyen egyedül maradtam,
Csak megfoghatnám kezed fejét,
Melyen kék erekkel álmodik a puha tél.

S lennék fa is, hogy ágam te legyél,
Hogy ujjaid értem remegjenek,
S ha indulnak a lila égben fürdő
Megszédült szelek,
Óvnálak a cinkos ablakok
Sanda fényétől, ó védenélek a magam melegével.
Amíg meghalok.

Címek, rangok, rímek és cafrangok
Helyett adom én neked
Vigyázban álló tisztaságom, mely füvek tövén
Őrizte álmait a Napnak, hogyha jöttek
Kerékbe tört hitekkel farkasfogú telek.
S ha majd e tisztaságot sem tudom
Fekete táporok miatt cipelni így tovább,
Légy ágam, s félve fázz majd egyszer értem.

Egyetlenegyszer legalább.

Fohász

A mindennapi hazugságtól fölpállik a szánk,
Szemünk rebeg, kezünk remeg, vállunk riadva 
   ráng,
Költő, segíts e vad fajon, küldd el okos szavad,
Mondd meg, hogy rab, ki azt üvölti, hogy boldog 
   és szabad.
Költő, értesd meg vélük, nincs elég arany s urán,
Hogy úr lehessen űrhajót-teremtő ész-urán,
Ki elfelejti önmagát. – Költő, ha lelked él,
Küldj milliárd palackot elveszendő lelkekért.

(Látó 2022/4., Talált vers)

30 éve hunyt el 
Székely János 

 h Székely János

Semmi – soha

Minisztereket rehabilitálnak,
Kiket golyók vagy más sérelmek értek.
„Dicsőség nékik, nem pedig gyalázat.”
Derék dolog, helyeslem, egyetértek.

Csakhogy emlékszem másra is.
Agyamban tülkölnek, konok
Lidércekként kísértenek
Holmi fekete autók.
Emlékszem trógerekre, akik
Szavazni rángatták kezem;
Reflektorfényben villogó
Börtönökre emlékezem;
Egynéhány szász családra, mely
Elszállt a szélben, mint a polyva;
A Gecse út pincéiből
Feláradó halálsikolyra;
Egy-egy sovány parasztra, kit
Úgy győztek meg, hogy főbe verték;
A rabszolgákra, akik a
Duna-csatornát építették;
Emlékszem szólamokra és
Kulákperekre, -táborokra;
Felbontott levelekre és
Lehallgatott telefonokra;
Népre, melyet a félelem
Rábírt, hogy gyilkosát imádja;
Emlékszem életemre, és
Emlékszem rabruhás apámra.
S mivel csak én emlékezem,
S nem fogja senki más a pártját,
Javaslom, hogy a népet is
Azonnal rehabilitálják.

Hát tőlem, embertől, ki kér
Bocsánatot, vigaszt ki ád,
Hogy végig kellett néznem az
Apokalipszis iszonyát?
A meddő férfiévekért,
A rettegésért, melyben éltem,
A meg-nem-írott versekért,
A versért, melyet összetéptem;
A pimasz hazugságokért,
Amelyeket le kellett nyelnem;
A szégyenért, hogy máig is
Szégyellenem kell anyanyelvem;
Az átokért, hogy tollamat
Tudatlanok terelték-lesték;
Hogy agyamban turkálhatott
A bőgő tehetségtelenség;
Hogy nem lehettem az, aki
Lehettem volna, akit vártak –
Mi kárpótolhat mindezért,
És mikor rehabilitálnak?

(1968)
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Polcz Alaine 100
P olcz Alaine pszichológus, tanatológus, 

a magyar hospice alapítvány létrehozó-
ja, író 1922-ben született Kolozsváron jó nevű 
poldári családban. Mindössze tizenkilenc éve-
sen megházasodott, ám a házasság elhamarko-
dottnak bizonyult. A férj már a nászúton meg-
csalta, megalázta, és nem engedte az orvosi 
egyetemre sem. Mégis makacsul kitartott a férfi 
mellett. A háború kitörése után a pár Dunántúl-
ra menekült a férj anyjához. A háborús őrület-
ben elszakadtak egymástól, és Polcz Alaine az 
anyósával a két front között rekedt. Élete sok-
szor csak a véletlenen múlt, számtalan orosz 
katona erőszakolta meg, később már ő maga 
adta el a testét anyósa biztonságáért, matracért, 
ételért. Családjával Pesten találkozott újra, sé-
rülten, betegen. Hazatért Erdélybe, kórházba 
került, ahol majdnem életét vesztette, a klinikai 
halál állapotában szerzett élményeiből később 
gyakorló pszichológusként, tanatológusként 
sokat merített. A házassága felbomlott, ez és a 
háború borzalmai egész életén nyomot hagytak. 
1949-ben végzett az ELTE pszichológia sza-
kán. Ugyanebben az évben másodszor is férjhez 
ment, Mészöly Miklós íróhoz, akivel házassága 
2001-ig, férje haláláig tartott. Pályája kezdetén 
elmebetegekkel folytatott művészeti terápiát, 
később játékdiagnosztikával foglalkozott. 1970-
től gyermekklinikán dolgozott, ahol a súlyos 
beteg, haldokló gyermekek és hozzátartozóik 
pszichológusa volt. 1976-ban létre hozott klini-
kai osztályon játszószobát, illetve külön szobát 
a szülők számára. 1991-ben a Magyar Hospice 
Alapítványt hozta létre. Számos könyve foglal-
kozik a halál problémakörével, életvezetési kér-
désekkel, az esszétől a regényig terjedő műfaj-
ban. Pszichológusok sokasága alkalmazza Polcz 
Alaine játékdiagnosztikai módszereit. 

Polcz Alaine műveiben végig a saját hangvéte-
lű történetét írta le. A könyveiben mindig őszinte 

és személyes maradt, így rengeteg mindent tud-
hatunk róla és lelkivilágáról. Könyveit olvasva 
olyan érzésünk támad, mintha jól ismernénk őt. A 
műveiből egy egyszerre erős és törékeny, humo-
ros és empatikus ember rajzolódik ki, akit éppúgy 
érdekelt az élet, mint a halál. „Úgy emlékszem, 
mintha már gyermekkoromban készültem volna 
arra, hogy megírom az életemet – nem is a saját 
életemet, hanem azt, hogy mire emlékszem, ami 
velem és körülöttem történt.” A Gyermekkorom 
című kötet 2018-ban jelent meg, amelyben képet 
kaphatunk arról, hogyan nőtt fel, milyen volt a 
kapcsolata a szüleivel, és milyen gyerekkori élmé-
nyek határozták meg felnőtté válását. Az 1991-ben 
megjelent az Asszony a fronton című műve, amely 
íróvá avatta, tudatosítva, hogy Mészöly Miklós 
mellett ő is tehetséges író. Ez sokáig nem volt 
számára nyilvánvaló, Mészöly Miklós gyakran el-
marasztalóan bírálta. Ez a regény megmutatta, mi-
lyen volt nőként megélni a második világháborút 
és a szovjet megszállást. „Minden háborúnak ezer 
arca van. Ez az enyém, ahogy én élem meg. Egy 
fiatal nő, én magam, tizenkilenc-húsz évesen pár 
hónapos asszonyként hogyan kerültem az erdélyi 
kisebbségi sorból, az anyaországhoz visszakap-
csolt Erdélyből a csákvári Esterházy-kastélyba. 
Egy asszony élete a fronton. Éhezés, tetvek, lö-
vészárokásás, krumplihámozás, hideg, mocsok. 
Ez az élet nem csak az enyém volt. Férjem fehér 
hajú édesanyját ugyanúgy elhurcolták és megerő-
szakolták, mint a serdülő lányokat. Az orosz kato-
nák megtámadtak, elvertek, megvédtek, csizmával 
a kezemre léptek, megetettek. Milyenek voltak ők, 
és milyenek voltunk mi? Miért erőszakolták meg 
a nőket, hogy esetleg az életükkel fizessenek érte? 
Nem csak a bombák és a lövedékek pusztítottak, 
nem csak magyarokat és németeket végeztek ki. 
Miért harcoltak ők? És mi?” – írta. Polcz Alaine 
regénye megtörte az erőszakról való hallgatás 
tabuját. Másik könyve az Egész lényeddel című 

tulajdonképpen Polcz Alaine és Mészöly Miklós 
szerelméről szól. Elmeséli, hogyan ismerte meg 
Mészöly Miklóst, a hódító atlétát, aki túl szép 
volt ahhoz, hogy hinni lehessen neki. Már egy éve 
éltek együtt, de nem akart hozzámenni, mert félt, 
hisz egyszer már szinte belehalt a házasságba. Az-
tán mégis összeházasodtak. Ötvenhárom évig tartó 
házasságuk nem volt idilli, ám mindhalálig kitar-
tottak egymás mellett.  Mészöly számára megélni 
a betegségben a leépülést megterhelő volt. Mogor-
va és elutasító lett, pedig fizikailag és lelkileg is rá 
volt szorulva a feleségére.

Polcz Alaine életében a gondoskodás elemi 
erő volt. A Magyar Hospice Alapítvány elnö-
keként céljául tűzte ki a méltóságteljes halált, 
mint az élet természetes részének elfogadását. 
Az Egész lényeddel egy fontos dokumentuma 
annak, hogyan lehet elviselni társunk elmúlá-
sát. A Macskaregénye formabontó önéletrajzi 
könyv, amelyben ajándékba kapott agresszív, 
beteg és életrevaló háziállatain keresztül beszé-
li el saját és környezetének életét. Nem klasz-
szikus regény, rövid, lazán összeszerkesztett 
epizódokból áll. Bár első pillantásra a macs-
kákról van szó, valójában mégis egy önéletrajzi 
szöveg, amely megengedi az olvasóknak, hogy 
belessünk az író mindennapjaiba. Levelezésük 
A bilincs a szabadság legyen címen jelent meg 
2017-ben. 

Hugonnai Vilma, az első magyar orvosnő 
H ugonnai Vilma grófi család sarja. Alapismereteit otthon, 

majd egy pesti leánynevelő intézet bentlakásos tanu-
lójaként szerezte. Ez volt a legmagasabb szint, ahová egy nő 
eljuthatott Magyarországon. Alig 18 évesen férjhez ment 
Szilassy György földbirtokoshoz. Ebből a házasságból há-
rom gyermeke született. Férje nem érdeklődött a szellemi 
dolgok iránt, ezért soha nem érezte magát jól mellette. 
Autodidaktaként megtanulta a betegápolás és a gyógyá-
szat alapjait. Később értesült arról, hogy a Zürichi Egye-
temre nők is beiratkozhatnak. Ehhez férje beleegyezése 
is kellett, ezt megkapta, de anyagi támogatását nem. Az 
egyetem hallgatója lett, 1879-ben megvédte disszertáció-
ját, és orvossá avatták. 1880-ban tért haza. Diplomájának 
elismertetése azonban akadályokba ütközött: 1881-ben 
letette az érettségi vizsgát, majd kérte orvosi oklevelének 
elismertetését. Kérelmét elutasították. Ekkor letette a szü-
lésznői vizsgát, és szülésznőként működött. Szilassyval kötött 
házassága végleg felbomlott. Betegek sokaságát kezelte, hogy 
fenntartsa családját. Ebben az időben írta A nők munkaköre című ta-
nulmányát, amelyben a nők számára is kedvező iskolareform mellett fog-
lalt állást. Minden olyan szervezkedésben részt vett, amely a nők egyenjo-
gúsítását tűzte ki céljául. 1887-ben férjhez ment Wartha Vincéhez, a jeles 
vegyész és műegyetemi tanárhoz, a házasságukból született Vilma lányuk. 
Ezekben az években sem adta fel orvosi oklevelének elismertetése iránti 
igényét, ami ekkorra már az egész női társadalom problémájaként jelent-
kezett. 1895-ben királyi rendelet tette lehetővé, hogy itthon is egyetemi 

tanulmányokat folytathassanak nők is. Újból kérte az uralkodótól 
zürichi oklevelének elismertetését, és 1897-ben, Budapesten 

orvosdoktorrá avatták. Ezután már hivatalosan is végezhetett 
magángyakorlatot, elsősorban női betegekkel és szegények-

kel foglalkozott. A nőmozgalom Magyarországon című 
tanulmányában megjelölte a nők szerepét a betegápolás 
és az egészségügy területén. Munkáiban is bizonyította 
az egészségügyi felvilágosítás fontosságát. Tudományos 
érdeklődése a gyermeknevelésre, a nők és gyermekek 
egészségvédelmére, a nők ipari foglalkoztatásának kér-
déseire, a nők képzésére összpontosult. Lelkes kezdemé-
nyezője volt a leánygimnáziumok szervezésének és a nők 
képzésének. Az Országos Nőképző Egyesületben hat évig 

tanította a betegápolást, a gyermekgondozást, a gyermek-
védelmet és a ragályos betegségek ismereteit, miközben a 

sajtóban vitázott a nők jogegyenlőségéért. 67 éves korában, 
1914 augusztusában elvégezte a katonaorvosi tanfolyamot is. 

Az első világháború komolyan felvetette a nők egészségügyi te-
vékenységének a szükségességét. Vidéki városokban szervezett be-

tegmegfigyelő állomásokat. Felhívása, szervező munkája követőkre talált, 
amit bizonyít annak a sok száz vöröskeresztes nővérnek és 84 orvosnőnek 
a szolgálata, akik az ő oklevelének elismertetése után nyertek diplomát 
magyar egyetemen. Születésének 175. évfordulója alkalmából emlékérmét 
bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank. 

 h (K.M.) 
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Emlékek forgatagában – Dr. Péterffy Árpádról
 hDr. Toszó Sarolta

A néhai Székelyvásárhelyen – mai nevén Marosvásárhelyen – a For-
gatag napjai véget értek. A nagy tömegeket megmozgató és békében 
egybegyűjtő, lelket melengető eseménysorozat változatos, átgondolt, 
kitűnően szervetett, örömteli esemény volt. Gratulálunk a szervezők-
nek és résztvevőknek egyaránt! 

A lezárult Forgatag kapcsán emlékezetem 
visszavisz a város régi „forgatagaira”, bár 

ez a szó nem fedi pontosan azt a régi, izgatott, 
színes körforgást, amelyek az ősi szokások szerint 
zajlottak, a maguk megszokott, többnyire ismétlő-
dő rendjében. Vásárhely Főterén a hagyományos 
csütörtöki nagypiac is egyfajta „forgatag” volt. 
Ünnep felnőttnek, gyermeknek egyaránt. Sáto-
rosok hosszú sora előtt ácsingóztak nézelődők, 
ügyeskedők, vagy „elsuhintani valóra” várako-
zók – mert ilyenek mindig is akadtak az alkudozó, 
messziről jövő vásárlók között –, hangos kofák, 
kikiáltók, akiknek kétértelműen vicces rigmusok-
ba foglalt szövegein mi, akkori gyerekek jókat 
kacagtunk: „Jó meleg a tökem!”; „Jeget vegyenek, 
jeget egyenek!” 

Egészen más csoportot képviselt a fiatalság, a 
tanulni vágyó diáktársadalom forgataga, villámcső-
dülete a felvételi vizsgák eredményhirdetésekor. A 
vizsgán átesett fiatalok szüleikkel, kíváncsiskodók-
kal, érdeklődőkkel együtt tolongtak a listák körül, 
s hangos kiáltásokkal közvetítettek a hátrább szo-
ruló, izgatottan várakozóknak:„Én bekerültem! Te 
is rajta vagy a listán!”  Máshol viszont ezt lehetett 
hallani: „Ne búsulj fiam, újra megpróbálhatod! Ha 
most nem, majd jövőre sikerülni fog!” Valahogy 
így, jó és rossz együtt érkezett, mint a „nagybetűs” 
életben azóta is mindig. 

Az én életemben sem volt másképp.  Az ered-
ményhirdetés után, az érettségire kapott, kék tintá-
val töltött, vadonatúj töltőtollammal, magyarul ír-
hattam kérvényt valahogy így: „Kolozsvári Bolyai 
Tudományegyetem Rektori Hivatala, Marosvásár-
helyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet Dékáni 
Hivatala orvosi fakultásának.”  Beiratkozhattam, 
mert felvettek!  Beteljesült hároméves koromtól 
dédelgetett álmom, hogy orvos legyek! Forgott 
velem az egész világ! Kimondhatatlan örömömnek 
az egész család részese volt!

Az egyetemen minden élményt jelentett: a ha-
talmas épület, a magas oszlopok, a tágas lépcsők, 
folyosók; a különböző szakintézetek közti lezárt 
üvegajtók, melyek csak belső gombnyomásra en-
gedélyeztek belépést; az ismeretlen illatok;  a fali 
üvegszekrényekbe zárt furcsa tárgyak, vagy  az óri-
ásnak tűnő, vastag,  – magyar feliratú – öntöttfém 
szekrények; az elmélyült tekintetű, suhanó léptű 
– bennünket, „gólyákat” észre sem vevő – fehér 
köpenyes emberek: kutatók, tanárok egészen a 
szótlan, mindent értő,  képzett kisegítő személyze-
tig. Meglepetésem csak fokozódott, amikor észre-
vettem, hogy ebben a halk, látszólag érzéketlen vi-
lágban az épület bal szárnyának legfelső emeletén 
ékes madárcsicsergés fogadott. Kerestem, honnan 
jöhet ez a hang? Felnéztem, és a folyosó mennye-
zetén fecskefészket láttam. Kíváncsiságom nem is-
mert határt, ki kellett derítenem, hogyan lehetséges 
ez!  Megtudtam, hogy a túl korán jött hideghullám 
miatt egy fecske a folyosó nyitott ablakán berepült 
védelmet keresve, aztán a párja is mellé települt, 
és ott fészket is raktak. Az ott dolgozók az ablakot 

nem zárták be teljesen még a legnagyobb hidegben 
sem, hogy a madárkák ki-berepülhessenek. Évekig 
ott fészkeltek a személyzet jóvoltából. Ez vezetett 
arra a felismerésre, hogy az emberi szenvtelenség 
látszata nem jelent egyúttal szívtelenséget is!  Or-
vosok magatartásában különösen nem! Egy napon 
aztán nagy tisztogatás, sepregetés kezdődött ott is, 
és azután sem a madárkáknak, sem a régi személy-
zetnek nem volt már helye az intézményben.

 Erre az időszakra emlékezve hiszem, hogy az 
akkori „forgatag” inkább forgószél volt, amely sza-
kadáshoz, végérvényes töréshez, írtáshoz hasonlí-
tott: többet ártott nekünk, mint használt. Időközben 
az amfiteátrumokban, tantermekben, laboratóriu-
mokban, gyakorlatokon sok új – később baráttá vált 
– ismerős körforgásába is bekerültem. Aztán rásza-
badulhattam az orvosi könyvtárra.  Minden szabad-
időmet ott töltöttem rajzolással, írással, csupa új cso-
dák tanulmányozásával. Büszkeség töltött el: igazi 
medika lettem! Az egyetemünk könyvtárának olva-
sótermét mindig méhkaptárhoz hasonlítható finom, 
halk zümmögés töltötte be. Itt naponta találkozhat-
tak a „gólyák” és a felsőbb évesek.  Én akkor kezd-
tem bontogatni szárnyaimat a medicina erdejében, 
örökös boldog repdeséssel, hivatástudatom teljében. 

Ebben az olvasóteremben ért az az élmény, 
amelyre most emlékezni szeretnék. 

Egyik nap az ajtóban hatalmas árnyékot vetett 
egy erős férfialkat, amely a csendes teremben egy 
másfajta forgatagot idézett elő. Már a látványtól is 
mind felkaptuk a fejünket. Aztán jött a társaimtól a 
felvilágosítás: „Nézd, a híres sebészprofesszor, Pé-
terffy Pál fia, Péterffy Árpád!”  Ő akkor már vég-
zős diák volt. Amikor belépett a terembe hóna alatt 
könyvek halmazával, egy szempillantásra megállt 
az élet a diákokkal teli olvasóteremben. A csen-
des olvasóteremben, ha lehet, még nagyobb lett a 
csend, még a légyzizzenés is hallható lett volna. 
Akik ismerték, pisszenéssel jelezték a kíváncsisko-
dóknak, hogy ki érkezett meg!!!

Nem csak a kezdő medikák, hanem fiú évfo-
lyamtársaink is adóztak Árpád (akkor még Árpi) 
lehengerlő megjelenésének, eleganciájának, és 
suttogva adták hírül egymásnak azt, ami köztudott 
volt: komoly elhivatottságát, eltökélt tudásvágyát, 
híressé vált zsenijét, biztos tudását.

Mi kislányok, felemelt fejjel mosolyogtunk rá, 
hátha észrevesz, de hiába. Hamarosan megjelent, 
s mellé is ült egy gyönyörű, aranyszőkehajú év-
folyamtársa, akivel nem lehetett versenyezni sem 
szépségben, sem csinosságban. Testhez simuló, di-
vatosan szűk, égszínkék ruhája kimutatta lényének 
anatómiai értékeit, domborulatait és völgyeit. A fiúk 
a teremben jó ideig már csak fészkelődni tudtak a 
helyükön a gyönyörűséges látványtól, nem tudva 
összpontosítani a nehéz orvosi tudományokra…

Árpád elkerült az egyetemről, és nagy űrt ha-
gyott maga után. Senki nem tölthette be a helyét, 
bár sorozatban jöttek előregyártott papírfigurák: 
elnökök, titkárok, csoportvezetők, élemberek és 
egyebek…

Sok évvel később Svédországból jött haza svéd 
feleségével. Egymás kezét fogva sétáltak be szét-
nézni a főtéri Luxor áruházba. Mint két viháncoló 
kisgyermek vidáman lépegettek, egyszerű szabá-
sú, székelyes jellegű posztókabátjukban, de így is 
eléggé nagy feltűnést keltettek. Híre ment Maros-
vásárhelyen, hogy az elismert és szeretve tisztelt 
Péterffy Pál orvosprofesszor fia, Árpád, a kitűnő 
szívsebész   hazalátogatott….

Utolsó találkozásunk az 50 éves orvostalálkozó 
alkalmával történt. A népes, orvosokból és hozzátar-
tozóikból álló közönség előtt mondott tartalmasan 
szép beszédet. Megköszönte mindazt, amit az alma 
matertől kapott, és felvázolta azokat a lehetőségeket, 
amelyek az egyetemünket korszerűbbé, jelentőseb-
bé tehetnék. Külön hangsúlyozva rátért az erdélyi 
orvosgenerációk nevelésének fontosságára. Ez 
alkalommal hosszabban beszélgethettem vele, és – 
mint megannyi más alkalommal is –, megismételte 
lelki hovatartozását, székely nemesi gyökereit, szót 
emelt, és küzdelemre lelkesített az erdélyi magyar 
nyelvű orvosképzés érdekében.  Bárhol járt-kelt a 
világban, vállalta önazonosságát, soha nem tagadta 
meg magyar anyanyelvű székely mivoltát, sem szü-
lőföldjét, hangoztatta, hogy a Marosvásárhelyi Or-
vosi Egyetemen szerezte tudásának szilárd alapjait, 
hálás büszkeséggel emlegette kiváló tanárait. 

A világlátott tudós, szívsebész, kutató, feltalá-
ló, emeritus rangú orvosprofesszor, sokezer beteg 
szívének gyógyítója, elkeseredett családok remé-
nyének táplálója, az általa feltalált és alkalmazott 
módszerek megalkotója és alkalmazója, reformá-
tus hitét megélő nyakasságára és igazságérzetére  
jellemzően, a romániai marosvásárhelyi orvosi 
egyetem rektorprofesszora által adományozott 
kitűntetést visszaadta, azzal az indoklással, hogy  
egyetemünkön megszüntették a magyar nyelvű 
fakultást elsorvasztva ezzel az anyanyelvű orvos-
képzést. 

Nem régen hallottuk a szomorú gyászhírt, hogy 
dr. Péterffy Árpád   székely származású magyar 
szívsebész, emeritus orvosprofesszor elhunyt. 
Egész népünk, orvostársadalmunk és a gyászoló 
nagy család fájdalmában részt vállalva, mély tisz-
telettel fejet hajtunk Dr. Péterffy Árpád hivatással 
végzett, elkötelezett munkássága és kivételes nagy-
sága előtt! Odafenn talán szép csendesen Aranyha-
jú mellé ül, de aranyalmácska már nem gurul le a 
földre, mint egykor régen! De tudom, Dr. Péterffy 
Árpád éppen úgy, mint földi életében, megállja 
a helyét a Jóisten ítélőszéke előtt is a küzdelmes 
sorsok terheit viselők lassú forgatagában.

Dr. Péterffy Árpád
(1938-2022)
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A Tompa Miklós Társulat - Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Madách 
Imre Az ember tragédiája című drámai költeménye ősbemutatójának 
évfordulóján, szeptember 21-én Aranka György író, művelődésszerve-
ző emléke előtt tisztelgett szobrának megkoszorúzásával. Az ünnepi 
koszorúzáson a társulat színészeinek tolmácsolásában Tompa Andrea 
színházi üzenete hangzott el, amelynek szövegét az alábbiakban kö-
zöljük. Az ünnepség a színház épületében folytatódott, ahol Tandori 
Dezsőre emlékezett a társulat Madárzsoké című performanszával.

Öt tételben kortársakról, közösségről,  
kockázatról és határokról

 h Tompa Andrea

Első

Talán nehéz elképzelnünk, de valaha minden 
dráma kortárs volt. Sőt kezdetben a drámák 

zöme teljesen ismeretlen szerzők műveként került 
színpadra. A nézők nem a már ismert nevekre ül-
tek be, hanem azt kérdezték: ki lehet ez a Katona 
József? Földes Mária? Székely Csaba? Mi mon-
dandójuk lehet a világról? És vállalva az óriási 
kockázatot, jegyet váltottak az ismeretlen nevekre 
és művekre. A kezdeti ismeretlenek először akár el 
is buktak, mint Katona, vagy épp nő létükre sike-
ressé váltak, mint Földes, hogy aztán később tűn-
jenek el örökre, vagy végül - és ez már jelen idő 
- romániai magyar íróként Budapesten is sokfelé 
játszott szerzővé váljanak, mint Székely Csaba. 
Ezek a szövegek, kortársak és klasszikusak rendet 
vágnak abban a kaotikus és nehezen megismerhe-
tő világban, amelyben élünk, és amit valóságnak 
hívunk. Elrendezik a valóság elviselhetetlen ren-
detlenségét, amelyben ezer hang és széthulló va-
lóságelem tép minket darabjainkra. Hiszen ezért 
akarunk művészettel, irodalommal, színházzal 
találkozni, hogy jobban érthessük, összerakhassuk 
világunkat és magunkat benne. Hogy ne ebben a 
töredezett, kiismerhetetlen zűrzavarban éljünk. 
Az elrendezés azonban nem hamis ígéreteket és 

fényes jövőt jelent, hanem azt, hogy a művekkel 
találkozva megértjük, elfogadjuk, magunkévá 
tesszük, hogy ez a világ bonyolult, s ahhoz, hogy 
eligazodjunk benne, érző és gondolkodó és cselek-
vő lényekké kell válnunk.

Második

A magyar dráma napját Madách Imre Az 
ember tragédiája bemutatójának napjára 

emlékezve azért is alapították eleink, hogy írókat 
ösztönözzenek újabb drámai, színpadi alkotások 
létrehozására. 139 év telt el e bemutató óta. A drá-
mák is, a színház is nagyon megváltozott azóta. 
Ma már nem elsősorban íróasztaloknál születnek 
a drámák. Ezekhez a művekhez mindannyian 
kellünk, a közösség valamennyi tagja: a színház 
intézménye, a kortárs darabokban hívő, makacs 
alkotók, a művelt dramaturgok, a kockázatvállaló 
színészek és főleg a közösség. Az a közönség és 
közösség, amely képes kíváncsian befogadni, de 
együtt alkotni is.

Harmadik

A színház talán az utolsó hely, ahol emberek 
élőben találkoznak és közösséget alkotnak. 

A színház, ha sarkítani akarok, az a hely, ahol az 
emberek még elviselik egymást. Annak ellenére is 

akár, hogy mélyen különböző véleményeket alkot-
nak a színpadon látottakról. Ezek szerint valami 
rendkívüli varázslat működhet itt, hogyha képesek 
vagyunk tényleg együtt lenni, egy levegőt beszívni, 
egyirányba figyelni. A színház mutatja meg, hogy 
emberek vagyunk, azzal az elképesztő képesség-
gel megáldva, hogy elviseljük egymást. Hiszen mi 
vagyunk az egyetlen faj, amely képes erre. Még ha 
gyakran éppen az ellenkezőjét tapasztaljuk is.

Negyedik

A színház a közösségé, amely fenntartja és 
amelyért létezik, csak vele és általa léleg-

zik. A töredezett, széthulló, ezer irányba tépett 
társadalomé. A kortárs dráma legjobb alkotásai 
éppen ezeket a töredezettségeket, ezt a széthullást 
kísérli meg gyógyítani.

Ötödik

A magyar drámának sehol nincsenek szélei, 
különösen nem egy többnyelvű városban és 

társadalomban. A magyar drámával nem áll sem-
mi szemben. A magyar dráma mellett lehet állni, 
de vele szemben nem. Némiképp a kezét fogva, 
támogatva, lépteit segítve, kíváncsi drukkerként, 
kritikus szemlélőként, alkotótársként. Hiszen ma-
gunkért és magunkról csináljuk.

Szépkorúak köszöntése
Az erdőszentgyörgyi Naplemente és a bözödi Szeretet idősklub tagjai 
szeptember 21-én közösen ünnepelték az szépkorúak napját. Cosma 
István köszöntötte a jelenlevő időseket, majd Szász Levente alpolgár-
mester az önkormányzat nevében egy-egy szál rózsával kívánt hosz-
szú, boldog életet a résztvevőknek. Cosma István felkérésére Kovrig 
Magdolna az idős korról szóló irodalmi összeállítással köszöntötte a 
klub tagjait. Ezt követően Cosma István és Szigyártó Adrienn előadá-
sa hangzott el az időskori egészséges életvitelről. Szigyártó Adrienn 
egy tréfásan-komoly verssel örvendeztette meg a szépkorúakat. A sok 
szöveg után jól esett mindenkinek az a rövidke torna, amely megmoz-
gatta a sok beszédben elzsibbadt tagjaikat. A kellemes találkozást az 
Olimpiában jó hangulatú közös ebéd zárta. Jó volt együtt lenni! 

Írók, költők az időskorról
Márai Sándor az öregségről

„Látod, így jön majd az öregség, udvariasan. Nem dráma az öregség, ne félj. Egy napon hírt kapsz, 
ennyi az egész. Felnézel a munkádból és az életből, szórakozottan, s aztán készségesen mondod: –Igen, 
igen. Meg kell öregedni. Egy pillanat még, valamit akartam…. Mit is? Igen, élni. Tudom, most már késő. 
Mehetünk!”
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Derűs öregség

 h Ismeretlen szerzőtől 

F iatal barátnőm arra kért, meséljem el, milyen érzés öregnek lenni. Meglepődtem a kérésen, 
mert soha nem gondolkodom úgy magamról, hogy öreg vagyok. Fiatal barátnőm a reakci-

ómtól zavarba jött, de megnyugtattam. – Elgondolkodom rajta és később megosztom veled, mire 
jutottam – mondtam neki.

Végül arra jutottam, hogy az öregség ajándék.
Tulajdonképpen most lehetek először az életemben az, aki mindig is szerettem volna lenni. Ter-

mészetesen nem a testem – én is méltatlankodom a ráncaim, a táskás szemem és a megereszkedett 
fenekem miatt. Meghökkenek azon a nőn, aki visszanéz rám a tükörből – éppen olyan, mint az anyám. 
Nem gyötrődöm mégsem sokáig ezek miatt. Nem cserélném el az életemet, szerető családomat, cso-
dálatos barátaimat kevesebb ősz hajszálra vagy feszes hasra. Ahogy teltek az évek, egyre elfogadóbb 
lettem magammal – a saját barátommá váltam. Nem szidom meg magam, ha a kelleténél több édes-
séget eszem, ha nem tartok nagy rendet, ha haszontalan dolgot is képes vagyok megvenni csak azért, 
mert jól néz ki. Jogom van élvezni az életet, a szabadságot.

Sok kedves barátomtól kellett elbúcsúznom, mielőtt megérték volna azt a szabadságot, amit az 
öregség tud megadni. Ki foglalkozik azzal, hogy hajnalig olvasok, vagy játszom a számítógépen? 
Zenét hallgathatok, táncolhatok régi jó zenékre, ha ehhez van kedvem, megkönnyezhetem a régi 
szerelmeket, és meg is teszem. Nem zavar, ha a fürdőruhámból kidomborodnak a testrészeim, önfe-
ledten belevetem magam a hullámokba, nem foglalkozom a sajnálkozó tekintetekkel. A sajnálkozók 
is megöregszenek egyszer, ha elég szerencsések.

Életem legfontosabb dolgaira emlékszem, bár időnként feledékeny vagyok. Van mit elfelejteni 
az életből. Összetörik párszor a szív. Amikor elveszítesz valakit, akit szeretsz, amikor egy gyerek 
szenved, amikor a macskádat elgázolja egy autó… Ám a megtört szív erőt ad, megértést és részvétet 
kelt. Aki sohasem szenvedett, érzéketlen marad, sosem érez örömet a tökéletlenség felett. Boldoggá 
tesz, hogy megőszülhettem, hogy a nevetésem mély barázdákat vésett az arcomra. Egyre könnyebb 
optimistának lennem, mert egyre kevesebbet törődöm azzal, hogy mit gondolnak mások. Nem bá-
nom, hogy öregszem. Felszabadít. Szeretem azt az embert, akivé váltam. Nem akarok örökké élni, de 
amíg élek, nem pazarolom az időmet olyan kérdésekre, hogy mi lett volna ha…? Mi lesz majd, ha…?  
Neked is azt tanácsolom, amit a fiatal barátnőmnek: legyél derűs! Mosolyogj! A saját hülyeségeiden 
is tudj nevetni! A nevetés képessége hatalmas adomány – a kínaiak szerint meghosszabbítja az életet. 
Mosolyogj hát, és óvd az igaz barátságokat!

 hÁprily Lajos

Kérés az öregséghez

Öregség, bölcs fegyelmezője vérnek,
taníts meg hogy Csendemhez csendben érjek.

Ne ingerelj panaszra vagy haragra,
hangoskodóból halkíts hallgatagra.

Ne legyek csacska fecskéhez hasonló,
ritkán hallassam hangom, mint a holló.

A közlékenység kútját tömd be bennem,
karthauzi legyek a cella-csendben.

Csak bukdácsoló patakok csevegnek,
folyók a torkolatnál csendesednek.

Ments meg zuhatag-szájú emberektől,
könyvekbe plántált szó-rengetegektől.

Csak gyökeres szót adj. S közel a véghez
egy pátosztalan, kurta szó elég lesz,

a túlsó partot látó révülésben
a „Készen vagy?”-ra ezt felelni: – Készen!

 h Elekes Ferenc

A villanykapcsoló hazafias 
kezeléséről 

S okáig azt hittem, a hazafiság megfogható 
valami, mint mondjuk, az ember feje, vagy 

nyaka. Az iskolában is azt tanították, a jó hazafi 
ontja vérét a hazáért, nyakra-főre, s ahol vérétől 
elázott a föld, oda szobrot emelnek, az utókor pe-
dig minden évben nagy szorgalommal hordja arra 
a helyre a kegyelet virágait, verseket szaval és be-
szédet mond.

Sokáig azt hittem, a hazafiság megfoghatatlan va-
lami, mint mondjuk, maga a lélek, a szellem, mely ott 
lebeg a vizek fölött, vagy a szemünk előtt, de mi nem 
láthatjuk. Az iskolában is azt tanították, a jó hazafi 
lelkében hordozza hazáját, bármerre jár a világban, 
reá gondol és imádkozik érette. Eljött aztán egy olyan 
világ, amelyben azt tanították, a hazafiság az, hogy az 
ember ragaszkodik az olyan világhoz, nem foglalko-
zik más világok berendezésével. Sőt, az igazi hazafi 
ki sem teszi a lábát a saját hazájából. Csak ül otthon a 
fenekén és dicséri az olyan világot, más által szigorú-
an kiválasztott verseket szaval, s nem mond beszédet, 
csak összecsapja tenyerét, amikor látja, hogy tapsol-
nak körülötte.

Ebben az olyan világban volt a legegyszerűbb 
hazafinak lenni. Egyszer például határozatot hoztak 
a villanykapcsoló hazafias kezeléséről. E határozat 
szerint a jó hazafi előre tudja, hogy a villanydrótok 
ereiben egyre kevesebb áram csörgedezik, ezért a 
villanykapcsolót kikapcsolja, ne maradjon teljes sö-
tétségben az ország. Egy kattintás lefelé, s máris jó 
hazafi volt az ember. Egy kicsit ültünk a sötétben, de 

tudtuk, legalább jó hazafiak vagyunk. Ezt a módszert 
kizárólag a saját használatomra, előrelátó hazafiság-
nak neveztem el. Hogy legyen elnevezve. De nem 
voltam eléggé előrelátó.

Mert íme, most más rendszer van. És más a haza-
fiság is. Most nem kell itthon ülnöd a fenekeden, míg 
lapos lesz, elmehetsz Brémába bank-betyárnak, s ha 
gyűlnek az árnyak, nyomás Zélandra, az Újra, újra, 
meg újra, csak átlépsz Afrikába, csodálni, a vadbikák, 
ha hágnak, Hága is csak itt van, egy futamodás, de 
vehetsz kalapot Kölnben, hogy megemeld a Dómnál, 
vagy leköpheted a francúzt a szétvetett lábú torony-
ból, ha látod, nem tetszik neki a képed, beállhatsz 
nomádnak, ha befogadnak, csak annyi szorgalmad le-
gyen, mint körmöd feketéje, máris szedheted az epret 
spanyolban, a pénzen felnevel apád egy árva malacot 
itthon, az ólban, s a fáradozásért küldesz néki lapot, 
képest, a Niagarától, ahhoz képest nagy dolog ez, 
mert ő még tengert se látott, már késő, belevénült a jó 
hazafiságba, de sokra is viheted, ha kerítesz magad-
nak jobb „job”-ot, amitől a tenyeredre seb nő, igaz, 
akkor már nem néz reád egy kényesebb nő, de bárho-
gyan alakul a sorsod, az maradsz, jó hazafi. Ez a divat 
ma. A villanykapcsolót nem kell kikapcsolnod ahhoz, 
hogy jó hazafi légy. Egy egész város világítását ki-
kapcsolják, ha nincs kifizetve a számla. Ha kifizeted, 
akkor újra fényben úszik egy egész város. Ez az igaz-
ság: a számla kifizetése maga a hazafiság! Meg lehet 
venni. Áru lett a hazafiság. Mint a sósperec, a spenót, 
a kupáscserép. (Forrás: Bekameron)

 h Elekes Ferenc

Meghalni  
Pestre járok

Meghalni Pestre jártam
ifjú koromban,
beugrottam a Dunába,
szél fújt ötvenhatban,
hideg, goromba,
úsztam, megúsztam,
valaki kérdezte, vajon
ennek a gyermeknek
mennyi a láza,
fölnéztem az égre, jaj, az ott
az ország háza,
gondoltam, körbejárom,
jó nagyokat lépve,
megmérem, hány méter,
besétáltam a parlamentbe,
s leültem abba a padba,
hol bóbiskolt Veres Péter.

Meghalni Pestre járok
most is, ez az álmom,
ha nem visznek,
megyek lábon,
a vonatot lekésem,
de itthon temessenek el,
egy apróhirdetésbe.
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 h Fülöp Kálmán verseiből

Néma kavicsok
A mindennapok
történései,
lecsurgó, néma
kavicsok tekintetében
rejlenek, és nem fáj
a hajnalok
rám szakadó csendje,
mert rendre felrázom
önmagam a levertségből,
akkor is ha 
nyomaszt a gond,
s az egyedüllét
kapaszkodó gyökerei
kiszakítanak az időből–

mikor a holnap arcán
rügyet hajt a mosoly,
a pillanat édes magányát
az új nap vállára teszem.

Szerencsés percben
Talán már nem is 
hasonlít önmagára –
a régi énjét
tegnapban feledte,

tiszta ruhát ölt,
s úgy tekint előre,
mint őszi hajnal
a reggel tüzébe rejtve –

szerencsés percben,
könny nélkül szemében–
dús mezők ölén
olvad bele a tájba,

s múltja tükréből,
úgy nézhet előre,
mint aki mindig
a holnap csendjét várja.

 

Vigyétek
Verssorok
az éjben,
szerteszét
hevernek,
s halk neszét
isszák a 
táguló időnek,
 
vigyétek el
súlyát a fojtó
jelennek,
oda, ahol már a 
gyöngy-harmat
beszélget…

 

 hDán Éva Mária verseiből

néma séta
október sápad
a fák tövében

araszolva húzza 
össze a takarót

avarszentelést tart
magában a természet

aranydiót szór 
megkésve az őszapó

az alkony keser-édes
kertek végén elborong

szilvát aszal két kezével
didergőn a telihold

jonatán pirul
félszegen az  ághegyen

áldását kinek adná
felejtés ül a szíveken

október sápad 
a fák tövében

rőt kincset
szitál a lomb

szélfutam söpör 
pajkosan

hulló emlék zizzen
deresedik hajnalom

Küldetésünk
Ernyedt lombot
szapul még a
zápor, vörös
szivárvány,
ritka tünemény,
s az esőcseppek
dühös csapkodásán,
nevet a távol,
s vérzik a remény.

Küldetésünk,
a létezésünk része,
az élet egyensúlyozása,
rossz őrület felett.
és bármi jön,
mi haladunk előre,
a cél felé, amely
a napok csendjén
mosolyt fakaszt
tört arcunk szögletére.

 h Czirmay Szabó Sándor írásaiból

Itt (járt) az ősz
még tombolt a nyár –
a lányok hasa
 tündökölt
ezernyi kis nap gyanánt

és lépten -nyomon
az izzó nyárban 
mindenütt
föl-földobott kő-magyarok

adys hangulatban
városom szent-mihály útját*
kerestem egy napon

szellő libbent s hozott 
párizs-hangulat helyett
zakuszka szagot –

*„A régi Vásárhelynél némely, ma már megsemmisült 
utczára is találunk. Ilyen volt a Szt. Mihály utza, hol 
1615-ben Nagy Szabó Ferencz házát építeni kezdte. (A 
Szt. Mihály utcza a piacz körül volt valahol, helyét biz-
tosan meghatározni nem lehet.)” – írta Orbán Balázs A 
Székelyföld leírása című művében. 

Zene
*

bódult darázs dong
a deli napsütésben
őszi muzsika

**  
ez már az ősz
a csendes elmúlás
a hulló levelek 
lágy nesze
kísérő zene
rekviem

…És mégis
Esős délután.
Az eső épp elállt, de mintha csak megpihen, 

mielőtt újra megeredne.
Az utca üres, puszta, csak néhány autó áll a 

házak előtt.
A fák még néhány napja tarka lombokkal, tin-

csenként festett női frizurára hasonlítottak. Néme-
lyek meg olyan érdekesen  sárgultak meg – alul 
sárga felül zöld, habár fordítva lenne normális, 
ezért érdekes –, mint egy korosodó hölgy hajko-
szorúja, aki festéssel próbálja palástolni az őszülő 
hajszálakat, de valamilyen okból elhanyagolta a 
festést, és kinőtt az eredeti hajszín. Most már az 
esőről, széltől megtépázott lombokkal a fák egy 
kócos  frizurára emlékeztetnek.

A szürke ég alatt a járda a lehullott falevelek-
kel Van Gogh sárgája és Bacovia verse ólomszür-
kéjének a keveréke.

Sehol egy lélek.
És mégis van élet! Egy-egy ház előtt összese-

perve, kupacokban a lehullott falevelek…
És egy kutyus sétáltatja gazdiját.
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„A diák egy nagyon képlékeny anyag”
Beszélgetés György Enikő matematikatanárral, az erdőszentgyörgyi líceum igazgatójával

 h Székely Ferenc

– Igazgató asszony, már jóval túl vagyunk 
a 2021–22-es iskolai éven, megkérdem: milyen 
volt?

– Számomra érdekes volt, mert iskolát vál-
tottam, nagyon sok új embert ismertem meg. 
Több éve készültünk kiköltözni vidékre, és ez 
most megvalósult: Kibéden lakunk, férjem bejár 
Vásárhelyre, én pedig minden reggel ide jövők.  

– Kibédről származnak?
– Nem, nem onnan származunk: édesanyám 

havadtői, apósom pedig berekeresztúri. Mind-
ketten vásárhelyiek vagyunk. 

– Hogyan zárták az elmúlt tanévet?
– Jó volt, számítottam a kihívásokra, amire 

nem gondoltam, az a lakosok problémái voltak.
 – Hogy értsük ezt?
– Nagyon sok hátrányos helyzetű gyerek 

van ezen a vidéken, árva és félárva, és ez meg-
látszik az iskolai tevékenységben, a tanulásban 
elért eredményeken. Ezt az arányt akkor vettem 
észre, amikor számba vettük az ösztöndíjra be-
adott dossziékat. Idén pl. 544 diákból 217-en 
adtak be igénylést anyagi támogatásra, ami a 
tanulók több mint egyharmadát jelenti. Ez na-
gyon sok! És most állítjuk össze az ún. líceu-
mi pénzt igénylők dossziéit, tehát ez további 
igényléseket jelent. 

– Mire figyeltek különösebben az elmúlt esz-
tendőben?

– Arra, hogy mind a 8. mind a 12. osztályo-
sok jó eredményt érjenek el a vizsgákon. És ez a 
nyolcadikosok esetében sikerült is. A statisztika 
sokat elárul, 71%-os az átmenési arány, amivel 
leköröztük a környékbeli iskolákat. 

– Ez mivel magyarázható?
– Megkértem a szakos kollégákat, hogy he-

tente vizsgajellegű felmérőt írassanak, így a 
gyerekek megismerték a vizsgatesztek jellegét, 
értékelési módját és a vizsga követelményeit. 
Ezeket a felmérőket kijavították és a tanulókkal 
együtt értékelték. 

– Mi volt a helyzet az érettségi vizsgákon?
– Sajnos, az érettségi jóval gyengébb volt: 

35% a mostani végzősöknél és 20% azoknál a 
régebbi végzősök, akik az idén álltak vizsgára. 
Ez a 35% a román tagozatnak köszönhető, mert 
a magyar tagozat eredményei ennél gyengéb-
bek. 

– Elégedett ezzel az eredménnyel, igazgató 
asszony?

– Nyilván, nem vagyok, nem lehetek meg-
elégedve az eredménnyel! Azért sem, mert én is 
végzős osztályban, a 12.-ben tanítottam. 

–  Önnek mi a véleménye?
– Ez a 35%, a technológiai líceumi osztályok 

esetében, nagyon szép eredmény, hiszen a me-
gyében – így nálunk is – a jobb képességű gyere-
keket a szülők mind  a nagy, városi líceumokba 
irányítják. Holott nem igaz az, hogy ott jobban 
felkészítik a tanulókat. Erdőszentgyörgyön is 
nagyon jó tanárok vannak, csak a tanulóknak 
kellene többet tanulniok. Erre kézzel fogható 
bizonyíték az is, hogy egyik diákunk, aki ná-
lunk végzett az idén, nagyon-nagyon szép ered-
ménnyel bejutott az orvosi egyetemre. Az nem 

igaz, ha falun vagy vidéken születtél, akkor 
minden kapu bezáródik előtted…

– Hogy kezdődött a 2022–23-as iskolai év?
– Mindannyiunknak nehezen kezdődött. Két 

okból is: az egyik, a moduláris oktatás beveze-
tése volt, ami azt jelenti, hogy felszámolták az 
iskolai év hagyományos szerkezetét, nincsenek 
évharmadok, félévek, csak egy év van, és azt 
modulokra osztják. Egy modul befejezésekor jön 
egy hét vakáció. Ez ugyan a tanuló szempontjá-
ból nem rossz dolog, mert a gyerek felszusszan, 
de nem jó a szülő szempontjából, mert nem látja 
elég kézzelfoghatóan az eredményt. Az a szülő, 
aki év közben nem jön be az iskolába, bizony 
nem tájékozódik kellőképpen gyermeke helyze-
téről. Ha csak az év végi záróünnepségre érke-
zik el, akkor már késő, főleg, ha valamiből nem 
ment át a gyermeke…De reméljük, hogy erre 
nem kerül sor, mert az osztályfőnököknek elsőd-
leges feladatul tűztük ki, hogy tartsák a kapcso-
latot a szülőkkel, tájékoztassák őket a gyerek ta-
nulmányi előmeneteléről. A másik hátrány volt: 
a korai, szeptember 5-i kezdés. Erre sok iskola 
nem volt felkészülve. 

– Hogyan próbáltak ezen segíteni?
–  A mi estetünkben erre előre gondoltunk, és 

már augusztus 28-án behívtam a kollégákat, és 
megbeszéltük a teendőket. Az iskola és a tantes-
tület is fel volt készülve a tanévkezdésre.

– Milyen jelenleg a tankönyvellátás?
– Jónak mondhatom. Bár sok kolléga nem 

használja a tankönyvet, mert azokat sok esetben 
nem újították meg, kiadták a régit új köntösben. 
Én sem használok tankönyvet, inkább a példatá-
rakat, munkalapokat helyezem előtérbe. 

– Milyen változást eszközöltek a tavalyi évhez 
viszonyítva?

– 2021. szeptember 1-től vagyok itt, és az 
idén változást vezettem be. A tanár tevékeny-
sége nem csak abból áll, hogy bemegy az órára 
és megtartja azt. Vannak más tevékenységek is, 
amelyeket a pedagógusnak el kell végeznie, ha 
igazán nevelőnek érzi magát! Ebben igyekeztem 
változást hozni, átszervezni. Ez átfog mindent az 
osztályfőnöki tevékenységtől kezdve a kulturális 
tevékenységig. 

– Gondolja, hogy sikerülni fog?
– Nagyon remélem, ezért mindenképpen 

megpróbálom!
– Mit vár a diákoktól a következő iskolaév-

ben?
– Semmivel sem többet, csak azt, amit tavaly 

is elvártam tőlük. A diák egy nagyon képlékeny 
anyag, s azt teszi, amit elvár tőle a szülő és az 
iskola. Úgy alakul, ahogy formázzák. Ha az idei 
iskolai évben is meglesz a 70% fölötti vizsgaered-
mény a nyolcadikosoknál, és az érettségin a ma-
gyar tagozat diákjai is elérik a 35 %-ot, akkor meg 
leszek elégedve. 

– Mit vár a szülőktől?
– Elsősorban mentalitásváltást. Szeretném, 

ha a szülők többet érdeklődnének a gyerekük 
iránt. Gyakran elmondom: irodám ajtaja mindig 
és mindenki előtt nyitva áll. 

– Milyen a kapcsolat a polgármesteri hiva-
tallal?

– Én úgy érzem, hogy jó… 
– Nemsokára két új épület is készen lesz, ami 

az anyagi bázist gyarapítja…
– Valóban két új épület átadására készülünk: 

a Dózsa György úti iskolára, ahol 5-8 osztályos 
diákok fognak tanulni, és a Kis-Küküllő part-
ján épülő óvodára. Jó volna gyarapítani még az 
esztétikai műhely felszerelését, és van teendő az 
élelmezési szakteremben is, bár nagyvonalakban 
rendben vannak. 

– Van-e pedagógushiány?
– 90%-ban biztosítva van, csupán a szakok-

tatásnál vannak gondok, ahol egyetlen véglege-
sített szaktanárunk sincs. Tehát van szakirányú 
végzettsége, de nem élt a vizsgalehetőséggel, 
így nincs végleges állása. Hiába kértem-könyö-
rögtem, hogy menjenek vizsgázni, nem merték 
felvállalni.

– Érkeztek új káderek?
– Most jött egy magyartanár, aki máris lakást 

keresett, itt szeretne maradni. 
– Milyen a kapcsolat a testvérvárosok isko-

láival?
– Egyelőre semmilyen. A Covid mindent át-

húzott. Nem mert senki ezen a téren lépni.
– Szereti Erdőszentgyörgyöt?
– Igen. Én úgy jöttem ide, hogy itt lehet dol-

gozni, és lesz látszatja is a munkámnak.  
– Milyen a kapcsolat a megyei tanfelügyelő-

séggel?
– Mind jómagam, mind az aligazgatónő jó 

kapcsolatot ápolunk a megyei vezetőséggel, lé-
tezik közöttünk egy jó, egészséges partnerség. 
Itt jegyzem meg:  sajnáljuk Illés Ildikó gyors tá-
vozást a főtanfelügyelő-helyettesi posztból. Sok 
mindenben segített, megoldott olyan gondokat, 
amit nem lehet kívülről látni. Mindig lehetett rá 
számítani!

– Mit kíván önmagának György Enikő igaz-
gató asszony?

– Egészséget és kiegyensúlyozottságot ott-
hon és a munkahelyen. Úgy élni, hogy amikor 
haza megyek, ne vigyem magammal a batyut, 
amelyen ez áll: munkahelyi problémák. Hagy-
jam azokat az iskolában, ott törekedjek meg-
oldásukra!  Ez fontos! És ezt kívánom minden 
kollegámnak is!
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Márton Béla laudációja
 h Székely Ferenc

M egtisztelő, hogy a Kriza János Népraj-
zi Társaság felkérésére Márton Béla 

szovátai magyartanár, helytörténet- és néprajz-
kutató, faragóművész, természetbarát, a hazai 
magyar lapok több évtizedes tudósítójáról írjak 
laudációt. Tisztelettel és szeretettel teszek ele-
get a felkérésnek.

Márton Béla pedagógusi pályafutása, néprajzi 
gyűjtéseinek sokasága, a kismesterségek szaksze-
rű ismertetése a sajtóban, valamint előadásainak 
tematikája és változatossága – mind-mind beszé-
des bizonyíték arra, hogy a Tanár úr, mindjárt az 
egyetem elvégzése után (1963) elkezdett gyűjteni. 
A lecsökkent közlési lehetőségek ellenére teljes 
erőbedobással kutatott, jegyzetelt a népi kultúra 
tárgykörében. Nem várt reménykedve a „jobb 
idők” eljövetelére – mint tették ezt sokan a múlt 
század ’70-es‒’80-as éveiben ‒, hanem azonnal 
gyűjtőmunkába kezdett. Nem tudom, Márton 
Béla kapott-e olyan biztató levelet, amilyet dr. 
Kós Károly e sorok írójának küldött 1984-ben. 
Ebből idézek: „(…) meglehet, hogy pár év múlva 
kapósak lesznek kézirataink (…), közelebbről is 
előállhat olyan helyzet, hogy nemcsak az olvasók, 
hanem a kiadók is igényelni fogják írásainkat, 
csak legyenek kész formában. Ebben a remény-
ben folytatom én is a munkámat, s biztatlak Téged 
is a további hasznos munkálkodásra. Mindennek 
eljön az ideje, érdemes dolgozni!”

Ezt érezte meg a Tanár úr – biztató levél nél-
kül is ‒, s a hatalmas munka gyümölcse mára már 
beérett.

A sors úgy hozta, hogy a ’89-es változást kö-
vetően ismerkedtünk meg, bár jóval azelőtt tudo-
másom volt – s most csak Marosszékre fókuszá-
lok –, hogy Kibéden él Ráduly János, Makfalván 
Fülöp Dénes, Disznajón Csősz Irma, Havadon 
László János, akik a hely szellemét őrizve a népi 
kultúra csodálatosan gazdag tárházát igyekeztek 
feltérképezni és megörökíteni. 

Márton Béla nemcsak tanár volt a Szováta 
melletti Szakadáton (1963–1997 között), de egy-
ben nyelvjáráskutató, néprajzos, helytörténész, 
fafaragó, természetbarát és a madarak szerelmese, 
aki verset írt a piroslábú cankóról. A 80. születés-
napján, 2017. március 25-én, amikor köszöntöt-

tem, s interjút készítettem vele, megkérdeztem: 
valójában minek tartja magát? Ezt válaszolta: 
kutatónak. Már az egyetemen rendszeresen járt 
nyelvjáráskörre, ott vált kutatóvá, ott rögzítette 
azokat a szempontokat, amelyek szükségesek a 
kutatáshoz. Azt is elmondta, hogy a nagy bizta-
tást Márton Gyula professzortól kapta, aki előbb a 
Felső-Maros menti a-zás kutatására biztatta, majd 
később – amikor felkereste szovátai otthonában 
– a sóvidéki tájszótár összeállítását hozta szóba, 
mely el is készült, több mint 2500 tájszó magyará-
zatát tartalmazza, és készen áll a kiadásra.

Már gyerekkorában  érdekelte a néprajz, s 
később nagy odafigyeléssel kutatta és leírta  a 
kád- és hordókészítést, a csergeszövést, a vízi-
malmok szerkezetét és működését, a kapufaragást 
(Levente fiával együtt  6 darabot készítettek), a 
tapló megmunkálását Korondon, a népi bútorok 
faragását  és festését (több falitékát készített), a 
kender és a gyapjú feldolgozását Korondon,  a 
terméskő hasítását, faragását és felhasználá-
sát, a kerekesműhelyek felszerelését és szer-
számait, a zsindelykészítést Felső-Sófalván, a 
fazakasmesterség szakszókincsét Szováta-Szaka-
dáton, a Sóvidék hangtani sajátosságait stb. 

Félévszázada, 1972 óta végez díszítő faragást; 
a fa megmunkálását először szakiskolában, majd 
faipari műszaki középiskolában tanulta. Erre épí-
tette rá, folyamatos önképzéssel, az iparművésze-
ti ismereteket. Kérésre bemutató-faragást végzett 
12-16 éves fogyatékos gyerekeknek Parajdon, 12 
kopjafa kidolgozását irányította a magyarországi 
Harkányfürdőn, Százhalombattán pedig két nyá-
ron át 12–18 éves fiatalokat tanított díszítőfara-
gásra.

1981–2013 között 46 előadást tartott, amelyek 
nagy része Szovátán hangzott el, de előfordult, 
hogy Korondra, a máréfalvi Székelykapu Kon-

ferenciára, az illyefalvi Néprajzi Szemináriumra 
vagy épp a Jobbágytelki Tánctáborba hívták meg. 

Helytörténészként érdekelte a jégvermek ké-
szítése 1900 és 1980 között, amikor Szovátán – 
fürdőváros lévén – igencsak szükség volt nyáron 
jégre, főleg a mészárosok és a cukrászok körében. 
Másik kutatási területe a szovátai nyaralók, vil-
lák áttört díszítményeinek tanulmányozása volt 
– Szovátán 15 ilyen villa létezik, a teljes magyar 
nyelvterületen kb. 800. 

Jó döntést hozott a Kriza János Néprajzi Tár-
saság vezetősége, hogy minden évben életműdíj-
jal jutalmazza azokat a kivételes pályát befutott 
erdélyi személyiségeket, akik egész életüket a 
hazai magyar néprajzkutatásnak szentelték pél-
dát mutatva az utánunk jövő nemzedékeknek, és 
Márton Béla megérdemelten lett kitüntetett. 

Gratulálok neki, és jó egészséget, hosszú, 
munkás életet kívánok! 

A Kriza János Néprajzi Társaság a 85 évet töltő Márton Béla szovátai 
nyugalmazott magyartanárt, néprajzkutatót, a Kriza János Néprajzi 
Társaság tagját 2022. október 6-án „néprajzi és honismereti kutatása-
iért, illetve faragóművészeti tevékenységéért” Életműdíjjal tüntette ki. 
Az alábbiakban közöljük Székely Ferenc, lapunk munkatársa, néprajzi 
író a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Magyar Néprajz és 
Antropológia Tanszékén elhangzó laudáló szövegét.

 h Bölöni Domokos

Ráduly János 85 éves
 „Lefekszem, de furcsa mód, nem tudok 

aludni. Látomásaim vannak. Egy adott pil-
lanatban a felkelő Nap látványa jelenik meg 
előttem.

– Olyan, akár a frissen sült kenyér – 
mondom. A hasonlatot kitűnőnek érzem. Az 
agyamban gyermekvers motoszkál, fél órán 
belül el is készül. Íme: „Reggelente, / mikor 
a Nap / hozzánk ismét / visszatér, / friss, akár 
a / kemencéből / most kiemelt / sült kenyér.

A versbeli sült kenyér illatától elbódultan 
alszom el.”

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

ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!

A Napba iramló szarvas című kötetéből vett 
haikuival köszöntjük a költőt, és kívánunk sok-
sok boldog születésnapot!

Égő vágyam
Szép sikereim
Körül őrséget állnak
Égő vágyaim.

Álmok
Őszi homályok
Nehezültek a tájra:
Megfáradt álmok.

Toborzót
A gondjaim, ha
Kisimulnak, toborzót
Jár majd a szívem,
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Tamás András 405 című fotóalbumát mutat-
ták be, és ugyanezzel a címmel nyílt kiállí-
tás a szerző fotóiból 2022. október 6-án, a 
marosvásárhelyi Bernády Házban. A ’80-as 
évek ingázó értelmiségeinek helyzetét meg-
örökítő kiadványt és fotóanyagot bemutató 
rendezvény házigazdája Nagy Miklós Kund 
volt. Meghívottak: Csatlós Alina, Cselényi 

László, Császár Csilla, valamint Roxana 
Oprea (hegedű) és Andrada Badi (zongo-
ra). Tamás András a Székelykocsárd–Déda 
mellékvonalon ingázók naponta ismétlődő 
rítusának sokszínűségét kapta lencsevégre 
a múlt század nyolcvanas éveiben. Az aláb-
biakban a kötet előszavát, Cselényi László 
írását közöljük.

A gőz fiai 
 h Cselényi László

A mikor ezeket a képeket nézegetem, ér-
zem a tarkómon a tomboló, dicsősé-

gesen, teljes pompájában kiteljesedett román 
kommunizmus fagyos leheletét. În toi – ahogy 
a román mondja. Csúcsra járatva. Fekete-fehér, 
végtelennek tűnő rémmese a múlt századból. 
Ha a demokratikus Kambodzsa aranyérmes 
volt, nos, mi sem álltunk messze a paradicsomi 

állapotoktól. Mondjuk, egy megosztott bronz-
érem mindenképpen járt volna nekünk. Rosszul 
szabott olcsó konfekció, hátizsákok, kucsmák. 
Jegyrendszer. Ez azt jelentette, hogy jegy nélkül 
semmit, a jegyre pedig akkor adtak valamit, ha 
a valami ki nem fogyott. Dízel- és gőzmozdony 
vontatta vicinálisok. Télen onnan lehetett tudni, 
hogy nincs betörve a vagon ablaka, hogy volt 
rajta jégvirág.

És ugyanilyen erővel érzem az ifjúságom for-
róvérűségét, sűrű, hippis-krisztusos, vállig érő 
renitens hajzatomat, fekete szakállamat, akkori 
optimizmusomat is. Az ingázók láttán eszembe 
jutnak saját vonatozásaim. Látom magam tö-
megben, forróságban, verítékben, sötét, fagyos 
fülkékben, szakadozó irhabundába csavarodva 
a jégtüskés besüvítő szél elől, jeggyel vagy jegy 
nélkül, egyezkedve kalauzokkal, kontrollorokkal 
és szuprakontollorokkal. A kontrollor a jegyellen-
őrt ellenőrizte, a szuprakontrollor pedig a jegyel-
lenőrt ellenőrző ellenőrt. Ezek javarészt cimbik 
voltak, szinte örültek egymásnak… és virágzott 
a potyautas-biznisz, mindannyiunk megelégedé-
sére. Valahogy a vonatozás vége mindig jó volt. 
Volt úgy, hogy közben is. Fiatalon a legpocsé-
kabb körülmények közt is tudtunk vidámak, s 
olykor boldogok lenni. Ez tehát paradoxon. Mi-
kor éltünk igazán? Akkor vagy most? Mikor volt 
jobb az élet? Akkor, amikor rosszabb volt? Vagy 

most a rosszabb, amikor jobb? Számolom a fo-
tókon a mosolyokat. Az elgyötörtség nyilvánvaló 
jelei mellett is aránytalanul sokan mosolyognak. 
Mennyi bizakodó, vidám tekintet. A fiatal nőkön 
a szokásos sejtelmes, igéző mosoly, a félárbócra 
eresztett szemhéjak mögött a talán igen ígérete. 
Megigézi őket a fényképezőgép. Vagy a fotográ-
fus. A hangulat: mint egy osztálykiránduláson. 
Munkásosztály-kirándulás. Mindenki munkába 
megy vagy munkából jön. A városi értelmisé-

gi, mérnök, orvos, tanár 
megy falura, a falusi meg 
be a városba, mert ő csak 
ott kap munkát. Ki volt 
ez találva. Navétázni 
kell. Necesse est. Az in-
gázás örök. Az ingázás 
öröm. Magyar kártya, 
lengyel vodka. Verjük a 
blattot. Mondja Andris (a 
fotóművész), hogy ez el-
maradhatatlan rítus volt. 
Sokszor csak kiosztották 
a lapokat, a játékra nem 
került sor, mert már le is 
kellett szállni. Az osztás 
öröme. Mit osztanak? – 
kérdezték az emberek, 
ha sort láttak az utcán. És 

beálltak ők is. De az mindig bizonytalan kimene-
telű volt. Itt viszont a kártyalapot minden esetben 
kiosztották. Ez olyan jóérzés-féle lehetett, biztos 
pont a bizonytalan mozgásban. Aztán az olvasás. 
Olvas a szép, fiatal értelmiségi nő, olvas az erdei 
rőzseszedő anyóka is, leírhatatlan szemüveg-
kombinációval, amiben egy plusz lencse és a 
sztaniol is szerepet játszik. Ezüstpapír na. Alufó-
lia – hogy a legfiatalabbak is értsék. Málladozó 
ősnyomtatványt tart a kezében, belátok a szakadt 
és elálló könyvfedél mögé a szövegtestbe, tiszta 
csoda, hogy nem cirill be-
tűkkel írták. Együtt sila-
bizálok a nénivel. A kor-
szak címlapfotója. De van 
itt bőven emblematikus 
fotó. Egy egész csoport-
nak azt a címet adnám, 
hogy A gőz fiai. A vérbeli 
ingázó gőzben születik és 
gőz által vész el. Figyel-
jék a kucsmák ritmusát: 
kucsma/kucsma/usanka/
kucsma/kucsma. Sokszor 
jut eszembe, hogy ha 
egyszer egy népünnepé-
lyen mindenki a levegőbe 
dobná a kucsmáját, utána 
nagyobb keveredés lenne, 

mint a mecset előtti strandpapucsokban. Ugye, 
emlékeznek a fel- és leszállásokra? Azt egyszerre 
kellett csinálni. Ez volt benne a truváj. Felülről 
fabőrönddel, hátizsákkal, átalvetővel. kályhacső-
vel be kellett zuhanni az alulról ezzel egyidejűleg 
fabőrönddel, hátizsákkal, átalvetővel, kályhacső-
vel felfelé törő embertársainkba. Ez a csoda, ez az 
egymáson áthatolás minden esetben megtörtént. 
Ha csak ketten voltak, egy fent, egy lent, akkor is. 
Van egy ilyen kép. És mintha ebben a pankráció-
ban is némelyiken ott bujkálna a mosoly! Megáll 
az ész. 

Ami igazán művészivé teszi ezeket a pillanat-
képeket, az a keresetlenség. A véletlenszerűség. 
A bennlevőség esetlensége. Nincs szépen meg-
komponált totál, sosem látszik a mozdony, azt 
látjuk, ahova épp fordítjuk a fejünket. Igen, Ta-
más Andris csak úgy néz ki a fejéből, egy kicsit 
mephisztósan, azzal az irigylésre méltó csendes 
fahumorral, amellyel mindig is szemlélte ezt a 
szerethető ronda világot. A hetvenes évek dere-
kán, közel negyven éve kattintotta ezeket a ké-
peket. Nem tudom, milyen célból dokumentálta 
ezt a jövés-menést. Gondolt-e akkor arra, hogy a 
következő évszázadban, négy évtized után előve-
szi majd a negatívokat, rácsodálkozik az anyagra, 
megérinti száznyi embersors, s újból megnyitja 
ifjúkorunk egyik bugyrát? Egy Faludy cím jut 
eszembe: Pokolbéli víg napjaim. 

Jégvirág a 405-ös járaton – Tamás András fotója

A világ kizárva – Tamás András fotója

A szerző, Tamás András  
és az album címlapja…

Tamás András 405 című fotóalbuma és kiállítása 
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A bözödi hetvenévesek 
kortárstalálkozója

 h Sebestyén Irma

Oly sok év eltelt azóta, mióta a nagybetűs 
ÉLET-be kiléptünk, számos nehézség, szám-

talan boldog pillanat eközben elillant, talán okosab-
bak, szebbek, mindent jobban tudók lettünk?

Általában nem könnyű ezekre az őszinte vá-
laszt megadni. Lánykori álmaink, titkolt vágya-
ink vajon valóra váltak? Találkozunk most, sok 
év múltán, nézzük egymást, alig-alig változtunk, 
bár arcvonásaink kissé érettebbek lettek, lelkünk 

még mindig fiatal, boldogságra, békességre vá-
gyik.

Ápoljuk a régi, szép idők emlékét, szemünk 
könnytől csillog, legyen hálás a szívünk, és a re-
ménység állandó vendégünk, kedvünk napsuga-
ras, minden körülmény között bizakodó, olajágat 
nyújtsunk, örökké tartó barátságot fogadjunk, 
zivatarban, jóban-rosszban, örömben egymást ne 
feledjük!

Óhajtásunk csupán ennyi: minél többször újra 
találkozni.

 h Bözödi György

Őszi  
hálaadás

Azt mondják, vasárnap van ma.
Mindegy, menjünk ki a mezőre, a hegyoldalba
bolyongani, mint tegnap s tegnapelőtt.

Látod, milyen szép a falunk így messziről?
Kis tarkaság a zöld mezőben,
magas, fehér tornyából idefújja a szél a 
   harangszót.

Őszi hálaadás van. Újkenyértörés napja,
úrvacsorára mennek ott lent az emberek.
Ők is munkájukkal szentelték meg a búzaszemet,
s a templomba mennek szentelt kenyérért.

Nézd, itt a tarlón egy búzakalász,
kihullott a kévéből s itt feledték.
Kibontom apró, barna szemeit,
lehántom héját, nézd, kezemben a drága fehér
               mag,
hálaadásnak napja van ma:
legyünk mi is egyszerűek s hívők,
jer, vegyünk tenyeremből úrvacsorát.

 h Fazakas Levente 

„Azután ezt mondta az Úristen: Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő 
segítőtársat” 1Móz.2,18

A nyár folyamán sok találkozón vettem részt. 
Először a bözödön és Bözödújfaluban 

született 70 évesek majd az 50 évesek találko-
zójára került sor közösségünkben. De voltunk 
Szejkefürdön az egyetemes unitárius találkozón és 
Ravában a marosi kör találkozóján. Az iskolában 
kezdődő találkozást, együttlétet a templomi talál-
kozás és együttlét követte. Prédikációmat a fenti 
bibliai versre építettem, s most úgy gondolom, 
hogy szélesebb körben is megosztok ezzel kapcso-
latban néhány gondolatot.

Abból indultam és indulok ki, hogy a „ nem 
lenni”– jelen esetben a „nem jó egyedül lenni” 
megállapítás helyett használjuk a „lenni” – jelen 
esetben „jó együtt lenni” megközelítést. Az el-
mondottak közben és utána is valóban azt láttam 
és tapasztaltam a jelenlévőkön, hogy jó a társak 
közösségében lenni.

Az elmúlt napok egyikén egy beszélgető 
társam megfogalmazta, hogy számára mekkora 
veszteséget jelentett az életünkbe váratlanul belé-
pett pandémia, amely az emberekben kiváltotta a 
„jó elszigetelődni” embertársainktól, „jó egyedül 
lenni” érzését. Ennek következtében többéves 
kapcsolatok, barátságok szakadtak meg. 

Kedves testvéreim, ne engedjünk az adott pil-
lanatok hevében születő csábításnak! Ragályos 
lehet, reánk tapadhat az az érzés, hogy jó az elszi-
getelődés, a kimaradás a közösségi életből, vagy 
minden olyan helyzetnek a felszámolása, ahol 
embertársainkkal közösen érezhetünk, gondol-

kodhatunk, dolgozhatunk. Tudom, időnként szük-
ségünk van arra is, hogy elmélyüljünk, önma-
gunkba nézzünk és megtaláljuk magunkban is a 
segítséget, hogy önmagunkkal legyünk tisztában, 
de ez nem zárja ki annak fontosságát, hogy a kö-
zösség tevékeny tagjaként, társakra találva tegyük 
a dolgunkat, mert csak így teljesedhet ki életünk.

Isten a társ segítségét ajánlja figyelmünkbe. 
Emberként társas lények vagyunk, vannak társa-
ink és ugyanakkor mi is társai vagyunk másoknak 
egy közösségben. És ennek meg kell mutatkoz-
nia a mindennapi életünkben. Éreztem, láttam és 
hallottam az örömöt, amit a jó együtt lenni ténye 
fakasztott az emberi lélekben.

Állítom testvéreim, hogy jó a segítő társ a csa-
ládban, az érzelmek, gondolatok megosztásában, 
a meghallgatásában, a munkában. Jó a társ az élet 
minden területén, mert kölcsönösen nyújtunk se-
gítséget egymásnak, de az öröm is értékesebb, ha 
együtt éljük meg.

Vizsgáljuk meg életünket! Állítsuk egymással 
szembe azokat az élethelyzeteket, amiket meg-
éltünk! Vessük össze azokat az élethelyzeteket, 
amikor együtt cselekedve, egymást kölcsönösen 
segítve éltünk meg azokkal, amelyekben ma-
gányosan próbáltunk meg boldogulni! Biztos 
vagyok benne, hogy megbizonyosodtok, öröm-
telibb, hasznosabb az együtt cselekvés, az együtt 
lenni jó gondolata. Én hiszem, hogy fel lehet mel-
lém zárkózni, és a vizsgálatból kiindulva magun-
kat az együtt lenni jó állapot mellet elkötelezni.

A bözödi 70 évesek kortárstalálkozója. Fotó Varga Béla A hálaadás napja 
„Szálljon buzgó, szálljon forró Hála hozzád, 

jó Atyánk.” (147. sz. ének)

S zeretettel hívjuk és várjuk híveinket és 
szeretteiket vasárnap, szeptember 25-én, 

az őszi hálaadás ünnepén, 11. órakor kezdődő 
istentiszteletre a bözödi  templomunkba, me-
lyen az Úrnak asztalát az Úrvacsora szent je-
gyeivel megterítjük, és kérjük híveinket, hogy 
minél többen járuljanak Jézus asztalához.

„Mivel fizessek az Úrnak minden hozzám való 
jótéteményéért?” ( Zsoltárok.116:12)

A megterített asztal mellett ülve és a rajta levő 
finom falatokat fogyasztva, kérdezted-e magad-
tól, kedves testvérem: Mivel fizessek az Úrnak 
minden hozzám való jótéteményéért? 

A nyár folyamán egy magyarországi vendég-
látóegység asztalánál ültem, amikor a pincér meg-
kérdezte: Mivel fizet, készpénzzel, bankkártyával. 
Forinttal, lejjel vagy esetleg euróval szeretné ezt 
megtenni? Természetes, hogy részéről így tevő-
dött fel a kérdés, hisz nem várhatta el, hogy „Isten 
fizessé”-vel távozzunk az étteremből. Mi azonban 
a pénzzel való fizetés mellett nagyon hálásak vol-
tunk Istennek, hogy néhány napot együtt tölthet-
tünk, örvendezhettünk egymásnak. Új napok kö-
szöntenek ránk új lehetőségekkel és kihívásokkal. 
Egymásra mosolyoghatunk és sugározhatjuk ar-
cunkkal, kifejezhetjük egymásnak szeretetünket!

Milyen sok olyan élethelyzettel ajándékoz 
meg Isten, amikor elcsendesedve úgy érezzük, 
hogy imára kell kulcsolnunk a kezünk, és mon-
danunk: Köszönöm neked Isten! Hálámmal sze-
retnék fizetni a sok jótéteményedért! Kedves test-
vérem arra kérlek, ha úgy érzed, hogy velünk is 
megosztanád Isten iránt érzett háládnak tárgyát 
tedd meg!
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Talán a munka, avagy az életre nevelés színtere
 h Rabocskay László

Lélekkel és érzelemmel indultam el Háromszék fővárosából, hogy a 
gyulakutai Bálint család szívós gyűjtőmunkájának tárgyait megta-
pinthassam a tájházban és üzenetüket magammal hozhassam. 

Az ajtóban állok és kopogok. A tájház láto-
gatása közben Farkas Árpád Kossuth-díjas 

költő verssorai jutottak eszembe:
„Csak lábujjhegyen, halkan
Apáink hűlő, drága arcán járunk.”

Valóban apáink örökségébe léptünk be, ahol 
nagyszüleink, szüleink a kemencék tűzvilágánál 
még hallgatták az öregek meséit a régi időkről. 
Én is hallgattam a tájház lenyűgöző gyűjteményei 
között a Bálint-házaspár és családja gyűjtögető 
munkájának nem könnyű megoldásait és lelemé-
nyességét.

Mindannyian érzékeljük, hogy a mai falu már 
nem a régi. A tájház a tegnapi élet utolsó tanúja. 
Az új életformák, a társadalmi átalakulás új falu-
típus születéséhez vezetett. Korábban a régi, már 
muzeális  értékű daraboktól tömegesen igyekez-
tek megszabadulni az emberek. A Bálint család 
munkája révén a tájház az elmúlt – a  Holt-ten-
geri – világnak még zajló, lüktető színtere lett. A 
lelkes gyűjtők tudják, hogy a gyökerek ősapáink 
révén a mélybe nyúlnak, ezért úgy döntöttek, 
hogy a régi falu modelljét ebben a megőrzött, 
megmaradt ősi házban fogják átadni utódaiknak, 
a jövendő nemzedéknek és mindazoknak, akik 

értékelik a régi kincseinket. A régi falu teremtő 
közösség volt: élelmet, gabonát, háztartási esz-
közöket, lakástextiliát, bútorokat alkotott – min-
dent, mindent, amire a régi típusú társadalomnak 
szüksége volt. Szőtte a vásznat, posztót, szövetet, 
s fonta hozzá a fonalat. A kor színvonalán építő-
anyagot állított elő, majd épületet emelt, ahogy 
azt a Bálint család ősei tették: hajlékot embernek, 
állatnak, Istennek. Az ősi ház a Bálint-házaspár 
ragaszkodása révén megmaradt, nem bontották le. 
Került az ősi házba a gyűjtés során régi hangszer 
és számtalan munkaeszköz: guzsaly, orsó, oszto-

váta (szövőszék),motolla stb. Belépve 
a pitvarból a házba (szobába) a sárga 
agyaggal tapasztott, megsikárolt és 
megfüvenyezett belső házba, megpil-
lantva a mestergerendát az évszámmal 
(1895) sokakban előhívja a régi, gyer-
mekkori emlékeket.

A belső házban a régi 
hímzett és szőttes darabok 
kezdik elfoglalnia az őket 
megillető helyet.

A padkán – kanapén 
– megpihenve beszélget-
tünk arról, hogy mennyire 

fontos a népi értékek felismerése és 
megbecsülése, valamint őseink ta-
pasztalatainak, ismereteiknek, életböl-
csességüknek évezredes örökségének 
megőrzése, továbbadása. Őseink is-
merték és mindig tisztelték a természet 
titkait, rendjét. Saját tevékenységüket 
a természet rendjéhez igazították. Ezt 
a tudást, ezt a hatalmas ismeretanya-
got szándékszik bemutatni ez a tájház 
is. A falusi teremtő munkában meg-
testesülő mindennapi élet névtelen 
hőseinek leleményességét mutatja be, 

nekik állít emléket. Életeket, sorsokat villant fel, 
bemutatja magát a munkát, a hagyományos népi 
mesterségek eszközeit, munkafolyamatait, ter-
mékeit. Ezért vált az életre nevelés színterévé a 
gyulakutai tájház a Bálint család kitartó munkája 
révén.

Sok sikert kívánok a Bálint családnak a to-
vábbi gyűjtőmunkához, a tájház melléképülete-
inek gazdasági eszközökkel való berendezésé-
hez. Értelmesen, okosan éltetek a felkínálkozó 
lehetőségekkel! Ne csüggedjetek, ha valami nem 
úgy sikerül, mint vártátok! Erős akarattal, kitartó 
munkával sok mindent el lehet érni!

New York-i levél

Derek Chauwint 21 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték
 h Erdei János

2020. május 25-én történt, amikor egyik üzletben egy színesbőrű férfi 
hamis húszdollárossal akart fizetni, és természetesen azonnal értesítették a 
rendőrséget. A hamis pénzgyártás Amerikában is, mint ahogy szerte a vilá-
gon, szigorúan büntetendő. George Floyd volt az a 46 éves férfi, aki komoly 
felnőttkora ellenére ilyen bűncselekményhez folyamodott, valószínű így élte  
le élete előző 46 évét is. A rendőrség kiszállt, és George Floyd ahelyett, hogy 
beismerte volna tettét ellenállt a rendőrségi intézkedésnek, pedig jól tudhatta, 
hogy ebből a helyzetből ő semmiképp nem fog győztesen kikerülni, és azt 
is tudta, hogy szívproblémái vannak, coviddal is fertőzött volt, és a későbbi 
boncolásnál kiderült az is, hogy szervezetében nagy mennyiségű kábítószert 
volt.

A rendőrségnek nem volt ismeretlen a tettes, ugyanis kiderült, hogy egy 
megrögzött bűnözőről van szó, a hamis pénz mellett kábítószerezett, és em-
bereket támadott meg, rabolt ki, áldozatai főleg  egyedülálló vagy terhes nők 
voltak, akiket bántalmazott és kirabolt. A sajtó akkor ezeket mind elhallgatta, 
és  szegény ártatlan fekete férfiként mutatták be, aki a rendőrségi túlkapás 

áldozata lett. Miután a férfi nem engedelmeskedett, az egyik rendőr, Derek 
Chauwin  a nyakára térdelt, aminek következtében a férfi életét vesztette. 
Óriási felháborodást keltett az eset az Egyesült Államok mindkét partján, 
a keleti partokat mosó Atlanti-óceántól a nyugati, azaz a Csendes-óceánig. 
Az eset ismét felszínre hozta a rasszizmus  és a társadalmi egyenlőtlenségek 
problémakörét. Közben a „Black life metters” nevű anarchista csoportosu-
lás tagjai óriási rombolást követtek el, üzletek kirakatait törték be, raboltak, 
törtek, zúztak, gyújtogattak. Lassan aztán kiderül, ki is volt tulajdonképpen 
George Floyd, és a kedélyek is kezdtek megnyugodni. A lakosság nagyobb 
része mélyen elítélte az óriási vandalizmust, rombolást, üzletek kirablását, 
és veszélyesnek, a társadalomra nézve  mélyen elítélendőnek ítélte a  ,,Black 
life metters”(A fekete életek számítanak) mozgalmat, és a legfelsőbb szinte-
ken elhatárolódtak tőlük. Természetesen George Floydnak nem kellett volna 
meghalnia, de ugyanakkor semmiképp nem lett volna szabad ellenállnia a 
rendőrségi intézkedésnek tudva, hogy bűnt követett el, és még hozzá igen sok 
betegségben is szenvedett.

A nyakára térdelő rendőrt, Derek Chauwint most a szövetségi bíróság 21 
év letöltendő börtönbüntetésre ítélte. 

Régi, hagyományos farsangi sütemény, a  Perémes . 
Készítette: Szekeres Margit
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Nyugdíjasok kirándulása

Az erdőszentgyörgyi nyugdíjpénztár kirándulást szervezett 
október 14- én, pénteken, az úti cél a Mini Erdély Park, Csík-
szereda, csíkszentsimoni Csíki Sör Manufaktúra meglátoga-
tása volt. A gyár részletes bejárása és a használt technológia 
ismertetése után következett az ízletes menü: cipóba rejtett 
csülök kemencében sütve, torma és fokhagyma mártással 
majd  korlátlan sörfogyasztás következett. Emlékezetes szép 
kirándulás volt!

A Soltis Lajos Színház 
meseturnéja

2022. november 21–25. között vi-
dékünkön vendégszerepel a celldö-
mölki Soltis Lajos Színház a Kvirtek 
és Kvartok című meseelőadással. 
Az előadás óvodásoktól a felnőtte-
kig mindenkinek ajánlott. Belépőjegy 
ára 15 lej. 
 

A 29. Színpad 

2022. november 26–27-én kerül sor a 29. Színpad elne-
vezésű Kis-Küküllő menti amatőr színjátszó találkozóra az 
erdőszentgyörgyi művelődési otthonban, amelyre szeretettel 
várjuk a környék műkedvelő színjátszóit. 

Szüreti bál Erdőszentgyörgyön

„A szentgyörgyi fiatalság 
szüreti bált szervez.
Ez a mulatság mindenkinek kedvez,
Megtöltjük finom borral a hordókat.
Szívesen látjuk a mulatni vágyókat!”
Ezzel a rigmussal toborozták az 
erdőszentgyörgyi csőszlegények a bá-
lozókat 2022. október 22-én a művelő-
dési otthonban megtartott a hagyomá-
nyos szüreti bálra. A csőszlegények és 
lányok már hetekkel korábban lelkiis-
meretesen készültek, tanulták a hagyományos szüreti táncokat, 
díszítették a báltermet, majd a város utcáin is bemutatták táncu-
kat, ezzel kívántak kedvet teremteni a bálra. 

A Százfonat tevékenységéből
A Százfonat Néptánccsoport a szülők támogatásával 2022. szept-
ember 18-án Med gyesen sikeresen szerepelt a Vándorcsizma Nép-
táncfesztiválon.

2022. szeptember 24-én pedig a kelementelki 
szőlőhegyen szervezett szüreti mulatságon vett 
részt a tánccsoport. Köszönjük a fiataloknak, 
hogy ilyen derekasan helytálltak, a szülőknek pe-
dig a támogatást!

2022. október 8-án a Százfonat utánpót-
lás néptánccsoportjával és népzenei tanoncai-

val képviselték Erdőszentgyörgyöt a mezőségi 
Nagysármáson a III. Járd ki lábam, járd ki most! 
fesztiválon, illetve az I. Magyar Napon. Kelemen 
Hunor miniszterelnök-helyettes, Valer Botezan 
polgármester és Péter Ferenc Maros 
megye tanácselnöke felszólalásaikban 
kiemelték nemzeti értékeink felismeré-
sének, ápolásának fontosságát és meg-
tartó erejét. Egyéni sajátosságainkat 
megőrizve, közösségeinket erősítve, 
összefogással és egymás iránti tisz-
telettel, egymást segítve tudjuk csak 
helyünket megtalálni Romániában és 
Európában. A kultúrában, szokásokban 
rejlő különbözőségek, sajátosságok 
határoznak meg, illetve tesznek egye-
divé minden népet. A különbözőségek 
ellenére sok hasonlóság fedezhető fel a 
népek kultúrájában, ennek felismerése 

teszi baráttá a különböző nemzeteket.
Ezúton is köszönjük a fiataloknak, hogy 

jelenlétükkel, munkájukkal hozzájárultak népi 
hagyományaink megismertetéséhez és átörö-
kítéséhez. Hálás köszönet a szülőknek a támo-
gatásért, segítségért!

2022. október 21-én a Szent György Tech-
nológiai Líceum óvodásai szüreti 
játszóházban vettek részt,

A játszóházban a Százfonat 
utánpótlás néptánccsoport cső-
szei mutattak be rövid kis mű-
sort a legkisebbeknek, de volt 
népdaléneklés, őszi termések 
begyűjtése és szőlőlopás is. A 
talpalávalót a Rigófütty népzenei 
tanoncok húzták!

Köszönet az óvónőknek, az is-
kola vezetőségének, dadáknak, az 

alkalmazottaknak, szülői közösségnek, az egye-
sület oktatóinak és a gyermekeknek, hogy ilyen 
kellemes őszi délutánt tölthettünk együtt!

A Bodor 
Péter Színkör 
Mezőkövesden 

 h  A Bodor Péter Színkör két csoportja 2022. 
október 28-30. között részt vesz a IV. Matyóföldi 
Amatőr  Színjátszó Találkozón  Mezőkövesden az 
Ágnes asszony – rendező Tar Mónika – és Szik-
rakör – rendező Móczár Bence – Etűdök Molnár 
Ferenc Liliom és Üvegcipő c. drámái alapján készült 
előadásokkal. 
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Az évekig tartó keresztelő
A rról szól ez a mese, hogy ehelyt, a szomszéd faluban született 

egy kicsi gyermek, s az emberek felkészültek a nagy keresztelő-
re. Ügyesen az újszülöttet betették egy ládikóba, azt a faládát a főkoma 
felvette a vállára, s elindultak a kibédi templomba. A pap annak rendje s 
módja szerint meg is keresztelte a gyermeket, aztán estefelé a komák s 
kománék nagy beszélgetve – elindultak hazafelé. 

Hát ahogy mentek keresztül az erdőn, egy kihajló ágban megakadt a pó-
lya, s a kicsi gyermek ott maradt az ág hegyén. Na, megérkezett a vendégse-
reg az örömházhoz, hát amikor a főkoma letette a faládát, nincs a gyermek. 
Kezdtek vitatkozni, s szidták egymást, hogy mégis mi történt az újszülöttel?  

Azt mondja a legokosabbik:
– Ejsze a főkoma elhullatta valahol.
Hát egytől egyig megindultak mind, s visszafordultak a gyermek megta-

lálására. Az erdő között a főkoma elkiáltotta magát:
– Csend legyen – azt mondja –, mert gyereksírást hallok!
Csakugyanvalóst megtalálták az újszülöttet, ott himbálózott most is a fa 

ágán. Egyből leemelték, avval hazamentek, s nagy örömükben arra az elha-
tározásra jutottak, hogy évekig tartó mulatságba kezdenek. Azótától a mai 
napig feszt csak mulatnak. Avval nem is törődnek, hogy az újszülöttből iga-
zándi felnőtt ember lett.

Macska az ördögtanyán
É lt a világon egy koldus, annak a koldusnak volt egy macskája. Azt 

mondta egyszer a koldus:
– Hallod-e, te macska, csinálj egy kicsi tüzet, mert, né, meg vagyok fá-

zódva.
De hát a macska nem mozdult meg. Ej, megharagudott emiatt a koldus, s 

abban a pillanatban rácsapott a macskára.
– Ha már ezt cselekedted velem – szólt a macska –, tudd meg, hogy itt 

hagylak.
Avval összeszedett pár darab csuszát, s csinált belőlük egy kicsi szekeret.

Akkor megfogott két egeret, befogta őket a szekér elé, s útnak ereszkedtek. 
Mentek, mendegéltek, hát egyszer összetalálkoztak egy rákkal.

– Állj meg, te macska – mondta a rák –, mert én is veled tartok.
Felült a rák is a szekérre, de alighogy megindultak, egy tojás hengerőzött 

ki az útra.
– Én is veletek tartok – mondta a tojás.
Avval továbbhajtottak. Akkor összetalálkoznak két gonosz farkassal. Né-

zik a farkasok, hogy a kicsi egerek már alig bírják húzni a szekeret. Rögtön 
odalépnek a szekérrúdhoz, s befogózkodtak a járomba. A két egeret felküld-
ték a szekérre. Így tovább mentek, addig s addig, hogy hetedhét országon is 
túlértek. Estére megérkeztek egy sötét erdőbe, s megláttak egy kicsi lebuki 
házikót. Azt mondja a macska:

– Na, itt megállunk. Egyszer szétnézünk, vajon ki lakik ebben a házikó-
ban.

Hát mindenki leszállott a szekérről, s bevonultak a tanyára. Ott a macs-

ka a farkasokat odakötötte az ajtóhoz, a tojást betette a kályhába, a rákot a 
vizesvederbe, a két egeret az asztal fiókjába, ő maga megkereste az ágyat, s 
ügyesen belefeküdt. Ez a ház éppen az ördögök háza volt.

Egyszer, úgy éjfél körül, jönnek haza az ördögök. Észrevették, hogy va-
laki beköltözött a házba. Pulutó vállalkozott rá, hogy szétnéz a szobában, ő 
volt a legöregebb.

Mikor bement, a farkasok úgy pldalba rúgták, hogy erősen. Ment a tűzhöz, 
hogy csináljon világosságot, de a tojás rögtön elpukkant, s a sok hamu és parázs 
az ördög szeme közé szökött. Akkor futott a vízhez, de a rák egyből megvágta 
a kezét. Benyúlt az asztalfiókba, hogy pénzt szedjen össze, de az egerek jól 
összekörmölték. Nem volt más választása, mint hogy elmeneküljön. Menekü-
lés közben a két farkas még egyszer jól oldalba rúgta. Mikor kiért az útra, hát 
mondta a többi ördögnek:

– Na, fiaim, ezt a házat el kell hagyjuk. Mert né, bent úgy reám csaptak 
valami vasverőkkel, hogy erősen. Futottam a tűzhöz, hát a kovácsmester a 
szememet fülig kiégette. Rohantam a vízhez, s ott harapófogóba fogták a 
kezemet. Nyúltam a fiókba, s né, hogy összekarmoltak. Indultam az ágyhoz, 
de valaki erősen reám tüsszentett. Kifelé jövet még egyszer fejbe kollintottak 
a vasverőkkel. Ahogy ezt az ördögök végighallgatták, rögtön elhatározták, 
hogy végleg elbujdosnak.

Az állatok szépen berendezkedtek a lebuki házikóba, s azótától együtt 
laknak. 

 h Ráduly János tréfás és állatmesék, mondák

 h Cseh Katalin gyermekverseiből

Mitugrászék
Volt egyszer egy magas ház,
abban lakott Mitugrász.
Mitugrász és Mitugrászné,
pontosabban Mitugrászék.
Egész nap csak jöttek-mentek,
hangoskodtak, pöffeszkedtek,
a szomszédok rendre elköltöztek…
Már csak ők maradtak ketten,
feszítettek kint a kertben,
kevélykedtek, hencegtek,
vagy épp mellet döngettek,
dölyfösködtek, fontoskodtak,
kérkedtek meg páváskodtak…
Míg nem egyszer észbe kaptak:
végképp magukra maradtak.
Azóta sem jártam náluk,
talán született egy lányuk?
Ő a cserfes Mitugrászka,
Mitugrászék boldogsága?
Tőlük tanul kevélységet,
avagy most már szerénységet?
 
Keresd fel majd őket, vándor,
ha éppen arra bóklászol,
küldj hírt nekem a széljárással,
mi van a Mitugrász családdal!

 Sóhajtündérke
Sóhajtündérke
csodás rokolyája,
anyaga selyem:
bodzafa virága.

Csupa csillag-csipke
lengedező fátyla,
harangvirágszirom
könnyű topánkája.
 
Holdudvarháznak
ablakában látod,
onnan szemléli
az egész világot.
 
Sóhajtündérke,
szellő a párnája,
köröz fönt a hajnal
szárnyait kitárva...

 

Csöndtündér
Csöndtündér, Csöndtündér,
Csöndországban csöndben él.

Csönddel bélelt szíve-lelke,
Csöndvárosban csönd a telke.

Csöndkertjében csöndvirág,
csöndkoronás nyurga fák.
Feje fölött csönd a lámpa,
feje alatt csönd a párna.

Csöndcsillámos minden álma...

Álomleltár
Lássuk, mi van az álomládikóban:
álomfüzet, álomkönyv,
alatta meg álmoskönyv,
rajta pedig gyönggyé szikkadt
felhőfehér álomkönny,
színes álomképek, álompapírréteg,
álomálarc: kettő, álomkereplő,
álomceruza, álomlabda,
kissé kopott álombohóc-sapka,
álomüveggolyók: smaragdzöldek,
nefelejcskékek, bíborvörösek,
álomcsat, álomszalag...
Az álomládikón nincs lakat,
holdkeltekor minden álom,
ha szárnya van, messze röppen,
a szárnyatlan meg elszalad…
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 hGárdonyi Géza

Cicafuttatás
Mióta áll a világ, a cica meg a kutya nem sze-

retik egymást.
A kutya azt mondja:
– Én őrzöm a házat.
A cica azt mondja:
– Fontosabb az én hivatalom. Próbálja meg a 

kutya, fogjon egeret, hadd lássam, van-e olyan tu-
dománya, mint nekem.

– Hamis a zúzád – mondja a kutya -, fogsz ám 
egeret, de magadnak, mert szereted az egérpecse-
nyét.

– Te pedig, kutyus, nem a házat őrzöd ám – 
feleli a cica -, hanem őrzöd a konyhaajtót. Mindig 
azt lesed, mikor vetnek ki csontot. Azért ugatsz, 
hogy a csonttól mindig elkergess.

– Én hű vagyok – mondja a kutya.
– Én szép vagyok – feleli a cica.
– Én okos vagyok – büszkélkedik a kutya.
– És én meg ügyes – kevélykedik a macska. 

Én nem harapom meg a gazdámat.
– Nem. Te csak megkarmolod.
– Persze, hogy megkarmolom, ha a farkamat 

húzza, de aztán kedveskedek neki: hozzádörgö-
löm a bajuszomat.

– Engem jobban szeretnek – mondja a kutya.
– Már miért szeretnének jobban? – feleli a 

cica. – Hát nem engem vesznek ölbe? És nem en-
gem simogat-e mindenki?

– Ha én olyan piciny volnék, mint te, engem is 
ölbe vennének. Még inkább, mint téged – mondja 
a kutya. – Van egy piciny fajtájú rokonom, Pincsi-
nek hívják, az jóformán gyalog is alig jár: mindig 
ölben viszik.

– No azt szeretném látni – mondja a cica -, hi-
szen ti még a muzsikához sem értetek.

– Hát te talán értesz?
– Értek hát. Tudok dorombolni. Eldorombolok 

én mindenféle nótát.
– Macskanótát.
– Nem is kutyanótát, mert azt még nem talál-

ták ki eddig.
– Nem félsz, hogy elhúzom a nótádat?
– Már hogy félnék? Egy ilyen kuvasz kutyától.
– Mit mondtál? Én kuvasz vagyok? No ezért 

meglakolsz.
A következő pillanatban már neki is ugrott a 

kutya a macskának. De a cica abban a pillanatban 
eliramlott. Fölszaladt az udvar kerítésére, onnan 
a fára. A nagy mérges ugatásra a szomszédból is 
átfutott két kutya, s azok is segítettek Bodrinak az 
ugatásban. Kergették a cicát, de biz a cica a faág-
ról csak gúnyosan mosolygott rájuk lefelé.

– Uuu, uuu, uuu!
– Au, au, au!
– Vau, vau, vau!
Dühösködött a három kutya a fa lombozata 

felé. Minél bosszúsabban ugattak, a cica annál 
jobban nevetett rájuk.

– Csak mérgelődjetek a kedvetekre! – nyávog-
ta feléjük. – És gyertek föl utánam , ha tudtok.

Hopp! ugrik is egy nagyot Bodri, de bizony 
nem jut el az ugrásával még a fa derekáig se.

Hopp! próbálkozik a másik is, a Sajó. De Sajó 
még addig se viszi. Hopp! a Zordon is ugrik egyet, 
de megcsúszik a fa tövénél, s olyat bukfencezik, 
csak úgy nyekken belé.

Milyen jó is, hogy a kutyák nem bírnak fára 
mászni. Bezzeg szorulna akkor a cica. De milyen 
furcsa is volna, ha tudnának. Gondoljátok csak el: 
a kutyák a fákon ugrálnának és onnan ugrálnának 
az emberek nyaka közé. No, nem kérek belőle, 
hogy egy nagy lompos juhászkutya ugorjon az én 
nyakamba, ha mindjárt szeretetből is vagy jó ba-
rátságból. Elég, ha a cica megcselekszi. Utána az 
is mindig odadörgölődik a bundájával az arcunk-
hoz, s ezzel kéri, hogy ne haragudjunk érte

 hMárton Károly gyermekverseiből

Egy szilva  
története

Az ág hegyén
Billegett,
Billegett,
Hozzáférni
Nem lehet,
Nem lehet,
Dejött a szél,
Leverte,
Leverte,
Néhány darázs
Megette,
Megette.

Mondóka 
a denevérrel

Hullt a fáról
Egy levél,
Egy levél,
Elkapta a
Denevér
Denevér.
Vajon azzal
Mit akar,
Mit akar?
Kisdenevért
Betakar,
Betakar? „Van egy nap, amikor kimegy a falu a te-

metőbe, virággal és fénnyel, ami elmúlik, és 
békével, szeretettel, ami nem múlik el. Nincs 
már ezen a napon fájdalom, csak enyhe távoli 
szomorúság úszik a táj felett, mint maga az 
ősz bánatos, ködös álomra készülő ragyogá-
sa.”

 h Fekete István

E lapszÁm tÁmogatói: dÁn Éva mÁria, Hatos gyöngyvÉr, HöHn mÁria, köblE Éva,  
pÁll-gEcsE Éva, pÉtErffy gyöngyi


