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Újabb oltási maraton
Marosvásárhelyen

Nemcsak a második, első dózisra is lehet jelentkezni

Új könyv
Sütő András falujáról

Sütő András szülőfaluja a mezőségi
Pusztakamarás. Ezt bizonyára minden
erdélyi és nem erdélyi magyar tudja,
tudhatja, aki találkozott az író műveivel,
és megérintette azok szellemisége. Az
Anyám könnyű álmot ígér című dokumentumregényre gondolok most konkrétan, amely jó fél évszázaddal ezelőtt,
1970-ben jelent meg először.

____________3.
Megnyílt
a Csűrmúzeum
Torboszlón

A dr. Madaras Sándor és családja létesítette múzeum, a nagy hozzáértéssel és ötletesen kétszintessé varázsolt
épület funkcionalitásában is példás körülményeket teremt a műgyűjteménye
révén is közismert marosvásárhelyi
idegsebész rendkívül gazdag etnográfiai kollekciójának bemutatására.

Péntek reggeltől hétfő reggel 8 óráig folyamatosan zajlik a
második oltási maraton Marosvásárhelyen, a MOGYTTE
Gyógyszerészeti Karának új épületében, ahol a második adag
oltásra várják azt a 7500 személyt, akik három héttel ezelőtt
ugyanott kapták meg az első adag vakcinát, mellettük pedig
bárki jelentkezhet, aki még nincs beoltva, de szeretne védettséget szerezni.

Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor

Mint ismeretes, Romániában néhány napja lehetővé vált, hogy a
12–15 éves korosztályhoz tartozók is megkaphassák a Pfizer-oltóanyagot, miután az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) a szükséges
tesztek elvégzése után az elmúlt hét végén engedélyezte a korhatár
csökkentését. Így a hétvégi maratonon a 12-15 év közötti kiskorúak
is jelentkezhetnek, akiket egy szülővel vagy hivatalos gyámmal
együtt várnak.
(Folytatás a 2. oldalon)

____________5.
Ahol sohasem áll
meg az élet

Tiszta vérvonalú spanyol és félvér
lovak, valamint egy angol telivér is otthonának tudhatja a Szentgyörgyi család
vajdaszentiványi birtokán lévő lovardát.
Az Art Equest Egyesület által 2015 óta
működtetett lovasiskolába különféle
programok, szolgáltatások kapcsán
többször elkalauzoltuk olvasóinkat.

____________7.

kergekÓr
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A Nap kel
5 óra 31 perckor,
lenyugszik
21 óra 10 perckor.
Az év 156. napja,
hátravan 209 nap.

Ma FATIMe, holnap NOrBerT és
CINTIA napja.
NOrBerT: német eredetű, jelentése:
északi fény.
CINTIA: görög eredetű, Cynthia a hellén hitvilágban Artemis, a vadászat istennőjének állandó jelzője volt, arra
utalva, hogy Cynthus hegyén született.
VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS

BNR – 2021. június 4.

Változékony

1 EUR

Hőmérséklet:
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ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:
Marosvásárhely,Dózsagyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.Borbélyernő,naponta9-14óra
között,szombat–vasárnapzárva.

Tel.0742-828-647

Továbbra is zárva marad az ócskapiac

A marosvásárhelyi piacigazgatóság pénteki, június 4-ei közlése szerint
a 2021. május 10-ei 531. kormányhatározat előírásaira való tekintettel az
ócskapiac továbbra is zárva marad.

Boldog nyárfalevél – bemutató

Június 15-én, kedden este 7 órától a Maros Művészegyüttes kövesdombi előadótermében a Spectrum
Színház és a Maros Művészegyüttes közös produkciójaként bemutatják
Tamási
Áron
Boldog
nyárfalevél című darabját. Rendező: Török Viola.
A darab alaptémája a megmaradás, a helytállás, a hűség és a szeretet a történelem viharában. A gyötrő
szenvedélyeket, a hazajutás és az
egymásra találás vágyát, a hitetlenség és a bizalom, a kétkedés és a bizonyosság küzdelmét hordozó

dráma kifejezőerejét gazdagítja Kelemen László zenéje és a Maros
Művészegyüttes színes-fergeteges
táncbetét-produkciói. Koreográfus:
Varga János. A Spectrum Színház
színművészei és a Maros Művészegyüttes táncosai mellett az előadásban fellép Bogdán Zsolt Jászai
Mari-díjas, kolozsvári érdemes művész. A produkció időtartama 1 óra
30 perc. A belépő egységes ára 20
lej. Helyfoglalás a 0747-895-023-as
vagy 0744-301-875-ös telefonszámokon, jegyvásárlás előadás előtt a
helyszínen.

Újabb oltási maraton Marosvásárhelyen

(Folytatás az 1. oldalról)

Június 4-7. között, a három nap
és három éjjel tartó oltási maratonon előzetes bejelentkezés nélkül
bárki felveheti az oltást, a személyazonossági igazolványának a felmutatásával.
Az
egyetem
Gyógyszerészeti Karának épületében tíz ponton oltanak 12 éven felüli személyeket a PfizerBioNTech
vakcinájával. A maraton lebonyolításában 300 tagú személyzet,
szakorvosok, rezidensek, valamint
az egyetem hallgatói vesznek részt
önkéntesen – számolt be a részletekről a péntek délelőtti sajtótájékoztatón dr. Voidazan Toader
Septimiu.
Ottjártunkkor a bejárat előtt sorban álltak az oltásra várók, azonban ugyanolyan gördülékenyen és
jól szervezetten zajlott a folyamat,
amint arról a három héttel ezelőtti
maraton résztvevői is beszámoltak.
A rövid idő alatt, amíg ott tartózkodtunk, sok tizenéves fiatal érkezett.
A sajtótájékoztatón a hatóságok
képviselői az összefogás jelentőségét és az oltás fontosságát emelték
ki, arra biztatva a megye lakóit,
hogy jelentkezzenek minél többen,
hiszen minél népesebb lesz a beoltottak tábora, annál könnyebben tudunk majd megszabadulni a
járványtól, és a mindennapi életünk végre visszatérhet a normális
kerékvágásba. Dr. Leonard Azamfirei, a MOGYTTE rektora után
Mara Togănel, Maros megye prefektusa is elismerően szólt a három
héttel ezelőtt megszervezett első
marosvásárhelyi
oltásmaraton
eredményeiről, ami messze felülmúlta a várakozásokat, és amivel
Marosvásárhely országos viszonylatban mércévé vált, ugyanis 72 óra
alatt több mint 7500 személy kapta
meg a védőoltást. Mint mondta, ez
a siker annak köszönhető, hogy a

Oltóközpont nyílt Szovátán is

Kedden oltóközpont nyílt Szovátán is, a régi 2-es iskola sportcsarnokában, ahol előzetes regisztráció nélkül is igényelhető
a Covid-19 elleni védőoltás. A védőoltásra naponta (hétvégén
is) reggel 8 és este 8 óra között lehet jelentkezni, érvényes
személyi igazolvány felmutatásával, de akár az országos
elektronikus programálási felületen (https://vaccinarecovid.gov.ro/platforma-programare internetes oldalon) is
lehet időpontot előjegyezni. Az oltóközpontban a Johnson &
Johnson vakcinával oltanak – közölte közösségi oldalán Fülöp
László Zsolt polgármester.

Az önkormányzat hónapok óta
kérte a megyei közegészségügyi hatóságot, hogy Szovátán is hozzanak
létre oltóközpontot, ugyanis a lakosság körében elégedetlenséget
szült, hogy a város kimaradt a megyében megnyitott ilyen létesítmények sorából. A polgármester egy
április végi televíziós interjúban elmondta, hogy kezdetben az oltóanyag
hiányára
hivatkozva
halogatta a döntést a megyei hatóság, majd a szovátai kórházban kialakított oltópont körülményeit nem
találta megfelelőnek. Ezt követően
ajánlotta fel helyszínként az önkormányzat az egyik sportcsarnokot,
hiszen itt tágas, minden követelménynek megfelelő környezet alakítható ki, és a városban dolgozó
egészségügyi személyezet vállalta

is az immunizálásban való részvételt. Ekkor még csak AstraZenecaoltóanyag állt a megyei hatóság
rendelkezésére, ezért várni kellett,
amíg más szérumból tudnak kellő
mennyiséget biztosítani.
A koronavírus elleni országos oltásprogram internetes felülete, a RO
Vaccinare múlt héten közzétette a
hazai átoltottságra vonatkozó első
részletes, településekre lebontott
számadatait is, ezek szerint május
26-áig Szováta 10.255 lakosából
1167 személy, azaz 11,38% kapta
meg eddig legalább az első védőoltást az ország valamelyik oltóközpontjában
vagy
oltópontján
(Szovátához legközelebb Erdőszentgyörgyön, Korondon és Nyárádszeredában
működött
oltóközpont az elmúlt hétig – a

hatóságok, az önkéntesek, valamint a civil társadalom példásan
össze tudott fogni annak érdekében, hogy sikeres legyen az országos kampány részét jelentő oltási
maraton. A prefektus reményét fejezte ki, hogy a 7500 személyen
kívül, akiket a június 4-6-i hétvégén a második adag oltás beadása
végett várnak, olyanok is élnek a
maraton nyújtotta lehetőséggel,
akik még az első dózist sem kapták
meg, de szeretnének védettséget
szerezni. Ugyanakkor abban is bíznak, hogy a 12 éven felüli fiatalok
közül is minél többen beoltatják
magukat. Mara Togănel kiemelte:
egy héttel ezelőtt, az országban elsőként reptéri mobil oltópont nyílt
Maros megyében, a vidrátszegi
Transilvania repülőtéren, ahol a
reptérre érkező vagy onnan induló
utasok, illetve ezek kísérői előjegyzés nélkül igényelhetik a Johnson&Johnson
vakcinát.
Ugyanakkor gőzerővel zajlik megyénkben a nagyvállalatoknál az
alkalmazottak beoltása, illetve
nagy hangsúlyt fektetnek a vidéki
településeket célzó karavánok
megszervezésére annak érdekében,
hogy a vidéki lakossághoz minél
közelebb vigyék az oltás lehetőségét. Vannak vidéki települések,
ahol öt százalék alatt van a lakosság átoltottsági aránya, az elkövetkezőkben ezeket is célba veszik –
hangsúlyozta a prefektus.
Több mint 90 ezren már a második
adagot is megkapták
A megyei közegészségügyi igazgatóság vezetője, dr. Iuliu Moldovan a Maros megyei helyzetet
vázolta fel az átoltottság tekintetében. Eddig több mint 120 ezren
kapták meg az első adag vakcinát,
és meghaladja a 90 ezret azoknak
a száma, akik mindkét adaggal be
vannak oltva. Az oltási kampányba
bekapcsolódó családorvosok egy
hónap alatt megyeszerte mintegy

négyezer személyt immunizáltak a
Johnson&Johnson
vakcinával,
amiből mindössze egy dózisra van
szükség.
A három héttel ezelőtt megszervezett marosvásárhelyi oltási maratonon jelen lévő Valeriu
Gheorghiţă katonaorvos, az oltáskampányt koordináló országos bizottság elnöke még Mezőrücs
községet, valamint Nyárádszeredát
említette pozitív példaként, előbbiben ugyanis elmondása szerint
meghaladta a kilencven százalékot,
utóbbiban pedig 86 százalékos volt
a lakosság számához viszonyított
beoltottsági arány. A napokban
azonban az oltáskampányt koordináló bizottság közzétette a május
26-i, településekre lebontott átoltottsági adatokat, aminek alapján
például Nyárádszeredában mindössze kevesebb mint 13 százalékos
az átoltottsági arány, Mezőrücsön
pedig 14 százalékos. Újságírói kérdésre, hogy honnan adódik ez a
számottevő eltérés, Iuliu Moldovan
közegészségügyi igazgató rámutatott: mindkét szóban forgó településen oltóközpont működik, és az
arányokat, amelyekről Valeriu
Gheorghiţă beszélt, az adott oltópontban beadott dózisok alapján
számolták ki, nem pedig annak
alapján, hogy az adott település
lakói közül hányan kapták meg a
vakcinát. Ezt utólag módosították,
a beoltottak lakhelyét véve alapul,
emiatt csökkent az arány a két településen. Köztudott ugyanis, hogy
Marosvásárhelyről, valamint a környező településekről nagyon sokan
kapták meg Nyárádszeredában, illetve Rücsön a védőoltást.
Ugyanez a helyzet számos székelyföldi településsel, ahol oltóközpontok működnek, és amelyeket a
vakcinaturizmus röpített az országos élvonalba, valójában azonban
rendkívül alacsony a helybéli lakosság átoltottsági aránya.

Balán oltottak, vasárnap Hodákon Vámosgálfalva, Bonyha, Csatódolgoznak. A jövő héttől Mezőce- falva, Mezőzáh, Alsóidecs, Mezőked, Csíkfalva, Mezőszengyel, Me- csávás, Havad, Nyárádmagyarós és
szerző megjegyzése). Ugyanezen zőméhes,
Apold,
Dános, Makfalva lesznek a következő állokimutatás szerint a megyében leg- Héjjasfalva, Bátos és Mezőpagocsa, mások. (gligor)
többen Marosvásárhely lakosai közül
éltek az oltási lehetőséggel (32,5%),
ezt követi Koronka (29,35%), Marosszentgyörgy (26,77%), Marosszentkirály (26,46%) és Marosszentanna (25,98%), míg a legkevesebben
(3%) a Csatófalva községbeliek oltatták be magukat.
A RO Vaccinare szerdán közzétett, keddre vonatkozó adatai szerint
Romániában a tavaly december 27én kezdődött oltási kampány során
eddig 7.981.963 dózis immunizáló
szérumot használtak fel 4.356.353
személy
beoltásához,
ebből
3.625.610 személy mindkét oltást
megkapta, 730.743 pedig az elsőt.
A municípiumokban megszervezett oltásmaratonok mellett Maros
megyében is elkezdték az oltást vidéki településeken: a balavásári és
alsóbölkényi akciók után ezen a
héten 21 községet magába foglaló
karaván indult. A honvédelmi minisztérium és a megyei mentőszolgálat csapatai, valamint az
oltásközpontok személyzete szinte
három hetet tölt terepen: szerdán
Oláhkocsárdon, csütörtökön és pén- Szovátán hónapok óta vártak az oltóközpont megnyitására
Fotó: Fülöp László Zsolt közösségi oldala
teken Mezőbándon, szombaton

SZerkeSZTeTTe:
NAgYMIkLÓSkUND

1489.sz., 2021. június 5.
lassan s halkan

Gál Sándor

lassan s halkan
nem ügyelve az időre
ahogy árnyak dőlnek
a mindenkori délelőttre
nem figyelve az elfolyóra
a napébredés pipacsára
s rálépni az út kövére
nem gondolva a tűnő mára – –
tudván tudom hogy minden véges
két szívdobbanás között a béke
madárszó a lombok felett
s az égi tüzek kék emléke
a létezés köre bezárult
ma már a v o l t r ó l kell dönteni
a kezdet nélküli egészről
amely önmagát sem ismeri

*Gál Sándor, a József Attila-díjas író, költő, a
felvidéki magyar irodalom kiemelkedő alkotója,
szervezője 2021. május 28-án, 84 éves korában
elhunyt

Ragadozók … Deák Barna grafikája

Barabás László

Új könyv Sütő András falujáról

Sütő András szülőfaluja a mezőségi Pusztakamarás. Ezt bizonyára minden erdélyi és nem erdélyi magyar tudja, tudhatja, aki találkozott az író
műveivel, és megérintette azok szellemisége. Az
Anyám könnyű álmot ígér című dokumentumregényre gondolok most konkrétan, amely jó fél évszázaddal ezelőtt, 1970-ben jelent meg először.
Annak idején nem szokásos kiadói eseménynek
számított, hiszen a Kriterion Könyvkiadó ezzel indította a magyar könyveinek sorozatát. Szemléletváltó, sőt sorsfordító könyve ez nemcsak Sütő
Andrásnak, hanem a romániai és az összmagyarságnak is; nagy hatással volt értelmiséginemzedékek egész sorára. Lírával, humorral, játékkal
átszőtt valóságfelmérés és makacs tények, drámai
helyzetek érdes és vigasztalóan könnyes írói foglalata. Azt is mondhatnám egyszerűen: pusztakamarási családi krónika léthelyzetünkről,
közelmúltunkról. A könnyű álom vágyában és ígéretében azóta Pusztakamarás jelképesen egy kicsit
mindannyiunk időtlen szülőfalujává magasodott.
Hogyne csodálkoznék és egyben örvendenék
hát, hogy fél évszázad múltán újból a pusztakamarási családok történetét dokumentáló kötet* lehet
az asztalunkon. A kolozsvári Művelődés Műhelyében készült, igényes kivitelezésű könyv címlapján
azt olvasom: A pusztakamarási Családkönyv, alatta
pedig: 300 év 700 magyar családja. A címlapon
négy nevet is látok, nyilván nem találom köztük a
2006-ban elhunyt Sütő Andrásét, de rajta van a

szülőháza és a tornácán az író fényképe is, felismerhetően. Névsor szerint a nevek: Istók Sándor,
Nagy Ákos, Pozsony Ferenc, Székely Ferenc. Az
utóbbi három szerző okunk számára ismerős lehet:
Pozsony Ferenc akadémikus rangú néprajztudósunk, Nagy Ákos fiatalabb nemzedékbeli jeles
néptajzkutatónk, Székely Ferenc ismert, Vadasdon
élő helytörténészünk, néprajzosunk, számos interjúkötet szerzője és Pusztakamarás szülöttjeként, az
író rokonaként Sütő András-kutató is egyben.
Istók Sándor neve első látásra ismeretlennek
tűnik, aztán derengeni kezd, hogy Sütő idézett szociográfiájában találkozhattunk a nevével. Egy kis
lapozgatással meg is találjuk. Amikor a pusztakamarási magyarság történetéről, fogyásáról ír, Sütő
„Istók Sándor uram töredékes népmozgalmi dolgozatából” nyújt ízelítőt, a további lapokon pedig
édesanyjával mondatja el, hogy Istók Sándor pusztakamarási „tiszteletes úr”, azaz református lelkész
volt, és az ő anyakönyvi krónikájából sorolja saját
családjának történetét, születési és halálozási adatait.
Nos, talán nem tévedek, ha azt mondom, hogy
ez a kiindulópontja ennek a mostani kötetnek:
Istók Sándor neve joggal szerepel a szerzők között.
Székely Ferenc részletesen szól életéről, szolgálatáról az előszóban. Istók Sándor a székelyföldi Bögözben született 1882-ben. Egyetlen szolgálati
helye Pusztakamarás, ahol 1906-tól haláláig, 1939ig hirdette az igét, sírja ott van a kamarási temetőben. Ő is osztozott a kamarásiak sorsában, fiatalon,
(Folytatás a 4. oldalon)

* Istók Sándor–Nagy Ákos–Pozsony Ferenc–Székely Ferenc: A pusztakamarási Családkönyv. 300
év 700 magyar családja. Művelődés. Kolozsvár, 2020. 218 oldal. A könyv megjelenését a Communitas
Alapítvány támogatta.
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Reflexiók

Márton Károly

Székely-Benczédi Endre

Életünk

csak egy szabályok
nélküli sakkjátszma
múltunk és jövendőnk
között. Jelenünk
lényegtelen. Apró figurák
vagyunk, semmi több.
Amíg a játszma tart,
addig nem tudhatjuk, hogy
a táblán hol, meddig
és miért létezünk...

Csángó haiku

Gyomirtószerem

Burok remélte

Magány

Nap, nap porlasztja
Anyanyelvünket, létünk
Eróziója.

Felvillanó

emlékképek közé
fekszem, és közöttük
alszom el. Váltják egymást.
Nincs vége a sornak, de kitartóak.
Majdnem egyszerre
rohanják le az álmok és
az ébrenlét közötti határokat.
Csak forgolódni tudok, és
féltudattal gyűröm magam alá
a lepedőnyi valóságot.

Burok remélte,
Elválaszthatatlanok,
A koppanásig.

Gyomirtószerem
A kapám, vízbe rakom,
Már fonnyad a gyom.
A papagájom
Pár szava emlékeztet
Emberbeszédre.

Nagy Miklós Kund

Régóta elzárkózott a nyilvánosság elől.
Sokan azt is gondolhatták, elköltözött Marosvásárhelyről. De nem, itt élt csendben,
visszhangtalanul, a művészeti köztudat
megfeledkezett róla. Pár napja kezdett terjedni a hír: 88 éves korában elhunyt Porzsolt
Borbála festőművész. Ha az utóbbi években
nem is állított ki semmit, végleges távozásával ismét komoly veszteség érte értékteremtő, kulturális közösségünket. A
háromszéki Barátos szülötte, „Erdély egyik
festő nagyasszonya”, ahogy jó ismerője, a
műkritikus Gazda József nevezte, 1958-tól
lett Marosvásárhely polgára. Annak a művésznemzedéknek volt kifinomultan is markáns arculatú, erőteljes egyénisége, amely
abban a megpróbáltatásokkal teli, nehéz
időszakban a város művészeti életét felvirágoztatta. Feleségként, anyaként többletfeladatai voltak, mégis ki tudta teljesíteni
tehetségét, fel tudta ragyogtatni látomásos
festészetét. A grafikában, illusztrálásban,
iparművészetben is megbecsülést szerzett,
de a piktúra volt az a műfaj, amelyben igazán maradandót, jelentős és emlékezetes
műveket alkotott. Alkotói pályája több mint
hat évtizedében nem sok egyéni tárlatot rendezett, mégis számos olyan méretes kompozíciója, portréja, temperamunkája született,
amely bevésődött a művészetkedvelők memóriájába. A Kőműves Kelemenné, a Vászonfehérítő, az Euridiké, a Zsidótemető, a

Faragó Krisztus, a Vér Judit, a Szász falu, a
Kapuk csak néhány az immár végleg lezárult életmű fontos darabjai közül. Egyiketmásikat a reformáció 500. évfordulóját
köszöntő marosvásárhelyi tárlaton, illetve a
Szepessy László műgyűjteményéből válogatott Marosvásárhelytől Marosvásárhelyig
című kiállításon láthatta legutóbb a közönség.
1998-ban egy elmélyült interjúban faggattam életéről, művészetéről, hitvallásáról.
A beszélgetés a Műterem című kötetemben
olvasható. Az Impress-kiadvány borítóján
Porzsolt Borbála egyik színes grafikája látható. Akkor fogalmazta meg és fejtegette
azt a meggyőződését, hogy számára „a festészet a legnagyszerűbb játék a világon”.
Persze ezt a játékot a lehető legkomolyabb
dolognak tartotta. „A művészet áldozatosság, szellemi teljesítmény. Kell hozzá bizonyos fanatizmus is, kínlódással jár –
mondotta. – De amikor festek, nem fáj a derekam, nem fáj semmim. Akkor veszem
észre, hogy éhes vagyok, amikor felálltam.
Olyan narkós helyzetbe kerülök, hogy mindent elfelejtek, eltűnik az idő is… Sokszor
mással kell foglalkoznom, csak olyankor
veszem elő az ecsetet, amikor tényleg van
rá időm. De akkor mindig bele tudom élni
magam. Tulajdonképp nem csak akkor festek, amikor a vászon előtt vagyok, mosogatás közben, sőt álmomban is mindig. Vagy
legalábbis gondolkozom a témákon.”
A kiszabott idő sajnos lejárt, a nagy játék
véget ért. Legyen békés az örök álma.

Új könyv Sütő András falujáról

(Folytatás a 3. oldalról)
57 éves korában hunyt el, és öt gyermeke közül csak ketten
érték meg a felnőttkort. „Pennás” lelkipásztorként két évtizednyi munkával hangyaszorgalommal felkutatta és összeállította a pusztakamarási magyar családok történetét,
házasságkötési idejük sorrendjébe állítva 1762-től 1926-ig,
összesen 474-et. Ez a címe: CSALÁDKÖNYV 1762.
Ez a családkönyv került aztán az 1950-es években Sütő
András kezébe, innen a dokumentumregényébe átvett adatsorok, élettények. Ekképpen az Anyám könnyű álmot ígér
egyik írott forrásának tekinthető, és ez már irodalomtörténeti
és alkotásmódszertani adalék is. Mint ahogy az is legalább
annyira beszédes tény, hogy a 80 felé közeledő Sütő Andrásnak gondja volt arra: Istók Sándor családkönyve ne csak
megőrződjön és „kutatható” legyen, hanem folytatódjék az
időben. Ezt a feladatot a közelében levő „pennás emberre”,
Székely Ferencre bízta. Elődjéhez hasonló hangyaszorgalommal, nagy kitartással néhány év alatt feltérképezte és számítógépre vitte egyházi nyilvántartás alapján az 1926 utáni 80
év pusztakamarási magyar családjait, összesen 226-ot. Így
kerekedett ki az alcímbeli 300 év 700 magyar családja: Pusztakamarás családi térképe.
„A kötet a pusztakamarási magyarok számbeli bemutatása,
a családok eredetének felkutatása, a felmenő rokonsági vezérfonalak kiépítése és a leszármazottak helybenmaradási, illetve kirajzási szándékának rögzítése céljából készült.” Ez
bizony egyedülálló teljesítmény és példa a látóhatárunkon,
akkor is, ha Adattár címmel szerepel a könyvben.
De nem kevésbé értékes az sem, hogy ez a pusztakamarási
családkönyv vagy „etno-demográfiatérkép” jól olvasható, értelmezhető, összefüggéseiben elemezhető. Ebben Nagy Ákos
és Pozsony Ferenc a kalauzunk. Nagy Ákos a fenti dokumentumok alapján a családszerkezeti változásokat vizsgálja, azokat a folyamatokat, amelyek révén a hajdani életerős
református magyar közösség fokozatosan átalakult, elgyen-

gült, a sokgyermekes családot felváltotta a kevesebb gyermekű vagy gyermektelen, gyakori lett az elvándorlás és az
etnikai, felekezeti vegyes házasság, ami itt egyenlő az asszimilációval. Ezeket a folyamatokat a kiterjedt Járai család
konkrét példáján is bizonyítja.
Pozsony Ferenc összefoglaló tanulmánya a pusztakamarási
történeti, etno-demográfiai adatokat, folyamatokat és tendenciákat napjainkig nyomon követve általános mezőségi, sőt
erdélyi szórványvilági összefüggésekbe helyezi. Anélkül,
hogy erről bővebben szólnék, elmondhatom, nem mítoszteremtő, nem szívderítő, de annál valóságosabb a végkövetkeztetése. Csak töredékét idézem: „A maroknyi pusztakamarási
református gyülekezet már csak a templomban találkozik magyar szövegekkel, prédikációval, énekekkel… az anyanyelv
egyre inkább visszaszorul az intim szférába, az Istennel folytatott szakrális kommunikációba”.
Ez tehát a helyzet a könnyű álom ígérete után fél évszázaddal Sütő András mezőségi falujában. A könyv megfogalmazott szándékát, hogy a „legreálisabb képet mutassa mind
az olvasónak, mind a későbbi magyarságkutatóknak”, sikerült elérnie. Illesse késői elismerés Istók Sándor székelyből
mezőségivé lett pennás tiszteletes urat, és kézfogás a mai
szellemi örököseit, a három társszerzőt, a könyv lektorát, dr.
Keszeg Vilmost és a Művelődés Műhely kiadót.
Nem könnyű álom végigolvasni, akár a végétől az elejéig,
nem is szabad egy szuszra, de megéri. Eszméltető, felrázó
könyv, mint annak idején az Anyám könnyű álmot ígér.
Támogatók:

Petőfi-emlékév

Ballada … Porzsolt Borbála festménye

Búcsú Porzsolt Borbálától

A magyar kormány 9 milliárd forintot biztosít a
2022-2023-as Petőfi-emlékév támogatására.
Ebből egyaránt 3 milliárd jut a bicentenáriumi
programokra, a vidéki múzeumok támogatására,
valamint az irodalmi emlékházak és emlékhelyek
fejlesztésére.

„Petőfi Sándor, a költőfejedelem születésének 200. évfordulója jó alkalom méltatni, újragondolni korának eseményeit és következményeit” – mondta Kásler Miklós, az
emberi erőforrások minisztere a budapesti sajtótájékoztatón.
Az Országgyűlés tavaly nyilvánította a 2022-es és 2023as esztendőt Petőfi Sándor-emlékévvé a magyar költészet
egyik legkiemelkedőbb és legismertebb alakja születésének
200. évfordulója alkalmából.
Bús Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap alelnöke hangsúlyozta: az NKA arra fog törekedni, hogy 2022-ben a megalakuló két új ideiglenes kollégium pályázatai
kapcsolódjanak az emlékévhez. A legfontosabb feladatnak
a pályázatokban is a közösségépítést nevezte a pandémia
miatt kialakult helyzetben. Ennek kézenfekvő eszköze a
kultúra, ezért fontos annak szereplőit az államnak támogatnia.
Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója
arról beszélt, hogy megújul a PIM állandó Petőfi-kiállítása,
összenyitják a Károlyi-palota udvarát a Károlyi-kerttel,
emellett interaktív Petőfi-busz fogja járni a Kárpát-medencét vándorkiállítással; közművelődési, múzeumpedagógiai
programokkal készülnek.
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Megnyílt a Csűrmúzeum Torboszlón

Tárulj, szezám! A bűvös jelszó nem hangzott el, de a Torboszlói Csűrmúzeum tágra
nyitotta kapuit az érdeklődők előtt péntek
délután. És mesés látványt, tudástárunk,
múltismeretünk bővítésére késztető ösztönzést kínált a látogatóknak. A dr. Madaras Sándor és családja létesítette múzeum, a nagy
hozzáértéssel és ötletesen kétszintessé varázsolt épület funkcionalitásában is példás körülményeket teremt a műgyűjteménye révén
is közismert marosvásárhelyi idegsebész
rendkívül gazdag etnográfiai kollekciójának
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bemutatására. Pontosabban az 50 esztendő
során összegyűjtött, főként néprajzi anyag
egy részének a kiállítására. Ízlésesen és szakszerűen csoportosítva az egymásba nyíló,
egymást kiegészítő kiállítóterekben „Erdély
székely, szász, román vidékeinek alkotásait,
megmentett használati tárgyait” – olvasható
az ünnepélyes megnyitóra készült szórólapon.
Biztos sok látogatót a színes kerámiai válogatás kápráztat el, de a festett tányérok, bokályok, korsók, kályhacsempék mellett

Kerámiák a Csűrmúzeumban

Negyven év képekben

A homoródszentmártoni Román Viktor
Nemzetközi Képzőművészeti Alkotótábor
műgyűjteményébe nyújt betekintést a marosvásárhelyi Bernády Házban június 10-én,
csütörtökön 18 órától sorra kerülő kettős esemény: könyvbemutató és kiállításnyitó. A
Homoródmente Művészetéért Alapítvány
működtette nyári művésztelep az egyik legrégebbi és legnépszerűbb ilyen erdélyi létesítmény, közel négy és fél évtizeddel ezelőtt
nyitotta meg először kapuit. Azóta nagyon
sok honi és határon túli képzőművész fordult
meg a székelyföldi hagyományőrző nagyközségben, és több száz alkotás született a

táj, a népélet, a helyi épített örökség és a népművészet ihletésére. Számos marosvásárhelyi, Maros megyei képzőművész kedveli, és
rendszeresen felkereste a település nagy hírű
szülötte, a szobrász Román Viktor nevét felvett alkotótábort. A rendezvény egy album
jellegű szép kiadvánnyal és a művésztelep
kollekciójából válogatott tárlattal idézi fel az
eltelt 40 évet. A kiállítást Imre Lídia-Naomi
művészettörténész ajánlja az érdeklődők figyelmébe. A kötetet Kovács Árpád művészettörténész ismerteti. Kányádi Sándor
megzenésített verseit Sata Attila és Dáné
Hedvig adja elő a megnyitón.

Tankó Timea kapta meg a Lipcsei
Könyvvásár fordítói díját, a pénteken
átadott elismerést Szentkuthy Miklós
Széljegyzetek Casanovához című munkájának német fordításáért ítélték oda.

valy augusztusban megjelent – művének fordításáról kiemelték, hogy „hol magával ragadó, hol pedig egyszerűen lehengerlően
élénk és dallamos”.
Tankó Timea Lipcsében született, és Berlinben él. Önálló kötetben megjelent fordításainak sorát Szerb Antal Gondolatok a
könyvtárban című munkájának német változata (In der Bibliothek) nyitotta 2006-ban.
A Lipcsei Könyvvásár fordítói díjára jelöltek szűkített, ötös listájára 2019-ben is felkerült,
akkor
Dragomán
György
Oroszlánkórus című novelláskötetének Löwenchor címmel megjelent német kiadásával.
Az elismerést másodszor ítélték oda magyar kötet fordításáért, elsőként, 2012-ben a
magyar-svájci Christina Viraghot, Nádas
Péter Párhuzamos történetek című regényének fordítóját tüntették ki.
A Lipcsei Könyvvásár a német nyelvterület legnagyobb irodalmi közönségfesztiválja,
rendre több százezer látogatója van. A járvány miatt tavaly elmaradt, az idén pedig
csak a felolvasásokból, író-olvasó találkozókból összeálló programsorozatát, a Leipzig
liest
(Lipcse
olvas)
nevű
kísérőrendezvényt tartják meg Leipzig liest
extra címmel és hibrid formátumban. Ez azt
jelenti, hogy a több száz esemény többségén
az interneten lehet részt venni, de a járványhelyzet lipcsei javulása révén néhányat helyszíni közönség előtt tartanak meg.
A csütörtökön kezdődött és vasárnapig
tartó rendezvénysorozaton a CHB is részt
vesz. Tankó Timeát egy szombat esti felolvasóesten és beszélgetésen mutatják be
Dalos György irodalomtörténész és Lothar
Müller irodalomkritikus közreműködésével.

bőséges és lenyűgöző a festett bútorok,
szőttesek, varrottasok választéka is. A Csűrmúzeum egy másfél ezer darabból álló falvédőgyűjteménnyel
is
rendelkezik.
Lenyűgöző a hagyományos népi mesterségek képviselete is: ács-, kádár-, kovács-,
asztalosszerszámok és termékek sokasága
függ a falakon, állványokon, lóg a plafonról. Megkapó a három berendezett helyiség,
a polgári szoba, a szász konyha és a székely
falusi élettér. Van ott minden, annyi, hogy
le sem lehet írni. Fotózni is alig győztük

még az előkészületek idején pár héttel ezelőtt.
Nagyszerű múltidézés és értékmentés az,
amire Madaras doktor vállalkozott. És a ritka
keleti szőnyegeket még nem is említettük.
Ezek sugallták e kis jegyzet Ali Babá-s indítását. De ennél sokkal lényegesebb, hogy e
dicséretes létesítménynek köszönhetően
újabb vonzerővel gazdagszik a Nyárádmente.
Gratulálunk a Csűrmúzeum létrehozóinak. A
gyűjtemény előzetes internetes, telefonos bejelentkezés alapján tekinthető meg. (nk)

Tankó Timea fordítói díja

A műfordítói munka elismerése „nem magától értetődő”, ezért külön köszönet jár a
Lipcsei Könyvvásárnak, amiért létrehozták
díjuk fordítói kategóriáját, mert ezzel erősítik
a szakma „láthatóságát” – emelte ki Tankó
Timea a koronavírus-járvány miatt online
formátumban tartott díjátadón.
A Lipcsei Könyvvásár 2005-ben alapított
díja (Preis der Leipziger Buchmesse) a
német nyelvterület legrangosabb könyvszakmai elismerései közé tartozik. Három kategóriában – a műfordítói mellett szépirodalmi
és szakkönyv kategóriában – osztják ki. A
Szászország tartományi kormány és a lipcsei
önkormányzat támogatása révén összesen 60
ezer euróval járó díjakra az előző évben
megjelent német nyelvű kötetekkel lehet pályázni. A rangos kritikusokból álló zsűri az
előválogatás során kategóriánként öt alkotást
választott ki, majd ezek közül nevezte meg
a díjazott munkát. A tavalyi termésből 132
kiadó összesen 389 könyvvel pályázott.
A szépirodalmi kategóriában Iris Hanika
Echos Kammern című regényét, a szakkönyv
kategóriában Heike Behrend Menschwerdung eines Affen. Eine Autobiografie der ethnografischen Forschung című munkáját
díjazta a zsűri.
Szentkuthy Miklós Széljegyzetek Casanovához – németül Apropos Casanova. Das
Brevier des Heiligen Orpheus címmel a Die
Andere Bibliothek nevű berlini kiadónál ta-

Puskás, a musical

Június 17-én és 19-én látható a
Puskás, a musical című darab a Margitszigeti Szabadtéri Színházban; a legendás futballista életéről készült
előadásban Puskás Ferenc alakját
Veréb Tamás formálja meg.

A június 19-ei előadásra jegyet váltók
előadás előtt óriáskivetítőn nézhetik meg a
magyar–francia Eb-mérkőzést – olvasható a
Margitszigeti Színház MTI-hez eljuttatott
közleményében.
Mint felidézik, Puskás 1945. augusztus
20-án játszott először a magyar labdarúgóválogatott színeiben, a produkciónak a jeles
esemény 75. évfordulóján, tavaly augusztus
20-án a járványhelyzet miatt csak az előbemutatóját tarthatták meg, a bemutató idén a
Margitszigeten lesz.
Szente Vajk, a darab rendezője szerint
Puskás életében számos olyan esemény volt,
amely „kiabál a színpadért”. Egy nagyon érdekes és összetett emberi sorsról van szó,

amelyben egyértelműen kirajzolódik a haza
szeretete és kényszerű elhagyásának dilemmája, a folyamatos nehézségek utáni újrakezdéssel való megbirkózás. Mindemellett
a darab emléket állít annak a csapatnak is,
amelyet mi Aranycsapat néven ismerünk.
Az 1940-es és 1950-es évekbeli Magyarországot is bemutató, szinte teljes egészében
valós eseményeken alapuló musicalben
mindössze néhány fiktív karakter jelenik
meg, amelyet a történet követhetősége érdekében írtak bele a szerzők. A produkcióban
22 színész, 60 táncos és 30 gyerekszínész
lép színpadra, az előadás a háttérben kivetített korabeli képsorokkal, látványos díszletben valósul meg.
Az idén nyáron a Margitszigeti Szabadtéri Színházban Szente Vajk másik munkájával is találkozhat a közönség: a Puskás, a
musical mellett június 9-én tűzik műsorra
rendezésében a Csókkirály című koncertshowt.
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„Be kell hordanunk, hajtanunk mindent”

(Kányádi Sándor)

Beszélgetés Székely Ferenc néprajzi íróval, helytörténésszel, az Erdőszentgyörgyi Figyelő munkatársával

Mintegy 20 évvel ezelőtt közösségi kezdeményezésként a semmiből indult
útjára az Erdőszentgyörgyi Figyelő, a város, a helyi magyar közösség lapja.
A köréje csoportosult önzetlen emberek közül a legkitartóbbak egyike Székely Ferenc volt, és ma is az. Az indulás pillanatától lelkesen csatlakozott önkéntes szerkesztőségünkhöz, és a legsokoldalúbb munkával segítette életben
tartani az akkor még zsenge lábon álló „újszülöttet”. Az alábbi interjúval őt,
a minden nehézséget felvállaló munkatársunkat kívánjuk bemutatni, és köszönteni életének 70. évfordulója alkalmával.

Kovrig Magdolna

– Kérlek, szólj néhány szót gyermekkorodról, születési helyedről. Milyen emlékeid vannak Pusztakamarásról?
– Pusztakamaráson születtem 1951. június
5-én földműves családban, amelynek mindkét ága igen népes volt: apai ágon tizenegyen,
anyai ágon öten voltak testvérek. A rokonság
nagyobb része szétszéledt a Kárpát-medence
magyarlakta vidékein, de a családgyűrű tovább „hömpölygött”, és ma már Ausztriától
az USA-ig megtalálhatók nagyszüleim, az
egykori pusztakamarási Székely Gergely és
a Magyarpalatkáról beházasult Dezméri
Mária leszármazottai. Heten vagyunk testvérek, és persze mi sem maradtunk mind otthon: két testvérem él szülőfalumban, a
többinek Marosszék jelentette a célállomást.
Az elemit Pusztakamaráson jártam ki, de ott
nem volt lehetőségem magyarul tovább tanulni (1999-ben teljesen megszűnt a magyar
tagozat), ezért szüleim Mócsra adtak gimnáziumba. Korábban Erzsébet nővérem és Gergely bátyám is oda járt iskolába. Négy évig
voltam bentlakó, csak hétvégeken jártam
haza. Ma is őrzöm apai nagyapám, Székely
Gergely (1876–1958) volt falubíró intelmeit
a vegyes házasságról: „Lelki egység, hitbéli
közösség nélkül örökké szomjasok maradunk, (…) hitünk, reménységünk megszárad,
zörgővé válik bennünk a szeretet. Ez a következménye a vegyes házasságnak, melynek
szerelem vagy érdek a szerzője”. Mócs Kiss
Jenő költő faluja volt, akkor még elég erős
magyar közösség lakta; a vidék magyar gyerekeit az ottani iskola szippantotta fel. Oda
jártak Magyarpalatkáról, Mezőkeszüből, Botházáról, Vajdakamarásról és Lompérdról
azok a gyerekek, akiknek otthon nem volt lehetőségük ötödik osztálytól anyanyelven,
magyarul tanulni. Pusztakamarás számomra
több mint egy település, amit beírnak a személyi igazolványba; bölcsőm volt, szülőföldem, a hely, ahová mindig szeretettel és a
megmaradás reményével tértem/térek vissza.
– A középiskolát Székelyudvarhelyen végezted. A Mezőségről miként vezetett az
utad Székelyudvarhelyre?
– Amikor befejeztem a nyolcadik osztályt
1966-ban, hozzánk látogatott udvarhelyi unokabátyám, aki azzal biztatott, hogy a városban nyílt egy új iskola, mezőgazdasági
szaklíceum, amelynek elvégzésekor két oklevelet adnak: könyvelői-áruszakértői diplomát és érettségit, amivel tovább lehet
folytatni a tanulmányokat… Elfogadtam az
ajánlatot, felvételiztem, és ősszel már a Székelytámadt várban működő – 1989 decemberében Eötvös József névre átkeresztelt –
iskola tanulója lettem. Négy szép évet töltöttem a székely anyavárosban, bentlakásban. A
középiskolai tantárgyakon kívül itt találkoztam először a szép magyar beszéddel, kiejtéssel, nyelvünk csodálatos hangzásvilágával.
Amit nem kaptam meg szülőfalumban és
Mócson, azt pótolták az udvarhelyi iskolásévek, az ifjúkori barátságok, a felnőttekkel/tanárokkal kialakult kapcsolataim. Egy hiba
azért itt is volt: akkor a szaklíceumok csak
román nyelven működtek, minden tantárgyat,
beleértve a szaktárgyakat is, románul tanultunk. Harminchárman voltunk az osztályban,
egytől egyig magyarok, az igazgatóság, a tanáraink mind magyarok voltak. Pontosabban
az osztályfőnökünk – egy kedves, agilis tanárnő – görög származású volt. Tízéves korában családjával a görögországi helyzet elől
Romániába, Nagyváradra menekült, s az
egyetemet Kolozsváron végezte. Az órán románul beszéltünk, feleltünk, írtunk, de minden egyéb kommunikáció magyar nyelven
folyt. Amit a tanórán nem értettünk, megmagyarázták magyarul is. Volt lehetőség beiratkozni egy alternatív nyelvórára, a németre, de
magyarra nem.
– A pályakezdés Széken volt, Erdély egy
másik régiójában. Miként kerültél oda, és

hogyan kanyarodott az életutad Ákosfalva, Vadasd, majd később Erdőszentgyörgy felé?
– Attól függetlenül, hogy ki mire készült –
egyetemre vagy munkahelyre –, már jó előre
kidolgoztak egy kihelyezési stratégiát: lehetőleg mindenki kerüljön lakhelyére vagy
annak közelébe. Pusztakamaráson bizonyára
nem volt üres állás a helyi téeszben – ezt valószínűleg a kolozsvári mezőgazdasági hivatal döntötte el –, így kaptam kinevezést a
Szamosújvártól 14 kilométerre lévő Székre,
egy szinte tiszta magyar településre, amely
csodálatos népi hagyományokkal és népviselettel rendelkezett. Ebben a hagyományőrző
faluban, a helyi téeszben irodai munkát végeztem, nyilvántartást és könyvvitelt vezettem. Ez újabb lehetőség volt, hogy
anyanyelvemen beszélő közösségben éljek,
mégpedig olyanban, amelyben sokat adnak a
múlt értékeinek megőrzésére. Ez kárpótolta a
szüleimtől való távollétet. Most is emlékszem, hogy hazai és magyarországi filmes
csoportok pásztázták a falu utcáit (három főutcája van), hogy az újraéledt táncházmozgalmat, régi szokásokat, a világhírű
fekete-piros öltözetet megörökítsék az utókornak. Másfél évig voltam a szemtanúja.
Akkor még élt Győri Klára (1899–1975)
széki mesemondó parasztasszony, a Kiszáradt az én örömem zöld fája c. sikerkönyv
szerzője. Nem kizárt, hogy találkoztam is
vele, de én akkor még nem tudtam róla, nem
ismertük egymást... Korábban 120 igaz történetet mesélt el Nagy Olga írónak, és talán
élettörténetével is kész volt, de ezt – később
mondta el Nagy Olga – csak halála után volt
szabad kiadni... Szintén Széken találkoztam
Vári Attila íróval, a bukaresti televízió magyar adásának akkori szerkesztőjével (1971).
Egy alkalommal együtt is ebédeltem vele
Zsuzsa néninél, a kosztos nénimnél. A forgatás idején a magyar adás stábjának is ő főzött.
Valahogy úgy adódott, hogy egyszerre mentem ebédelni Attilával, ott ismerkedtünk
össze. 1972. februárban, amikor elhagytam
Széket, és bevonultam katonának, egy darabka fekete-fehér széki világ jött velem.
Csodálatos emlékek és élmények! Leszerelés
után kis ideig az ákosfalvi állattenyésztési
vállalat székelyvajai farmján dolgoztam,
majd 1974-ben a vadasdi gyümölcsösfarmhoz kerültem. Később volt két rövid havadi
kitérő is az életemben, amelyek legnagyobb
hozadéka e vidék megismerése és a hely szellemével való azonosulás volt. Havadon ismerkedtem
meg
Nagy
Ödön
lelkész-néprajzkutatóval, Zielmann Jenő orvossal, népgyógyászat-kutatóval, László
János tanár-néprajzkutatóval és Nagy Olga
meseesztétával, íróval, akikkel együtt a havadi társadalomnéprajzi kötetek (2000, 2002)
megírásánál bábáskodtam. Szintén akkor
gyűjtöttem anyagot a Népi építészet és térkihasználás Havadon (2012) c. kötetemhez.
1992. november 1-jén kerültem az erdőszentgyörgyi általános iskolához, és 2005 elején
kineveztek iskolakönyvtárosnak.
– Első írásaid néprajzi fogantatásúak, később is jelentős helyet foglal el életművedben ez a tematika. Mi késztetett arra,
hogy néprajzzal foglalkozz?
– Első írásom valóban néprajzi jellegű, és
udvarhelyi éveim alatt született, 1970 tavaszán, érettségi előtt, amikor Elekes Jóska
padtársammal kimentünk Égébe, egy félreeső
faluba, és szellemi néprajzot jegyeztünk le,
gyűjtöttünk. Végül Jóska felvitte a Hargita
című laphoz, Miklós László szerkesztőhöz,
aki azt mondta, hogy minden van benne, szép
anyag, de hiányzik egy mese… Sebaj, mondtuk, lesz! És lett is! Addig bütyköltük, amíg
elkészült a mese. Nagy P. Zoltán készített az
oldalhoz fényképeket. Ezt a néprajzi „fertőzést” sohasem hevertem ki, az 1970-es évek
közepén, amikor észlelhető volt a nyitás a
nemzeti kultúrák felé – a magyar felé is –, és
egymás után jelentek meg a népismereti kö-

tetek, még jobban „kiütött” rajtam. Akkor kerültem Vadasdra, 1974-ben, és már az elején
elkezdtem jegyezni a népi szokásokat, miközben habzsoltam a szakirodalmat, és gazdag levelezést folytattam a szakterület egyik
kiválóságával, dr. Kós Károllyal. Gyönyörű
kézírásos leveleket őrzök ma is tőle. A nekem
címzett borítékokra, a nevem alá ezt írta: néprajzkutató. Eleinte még jólesett a titulus, a
„felmagasztalás” munkára serkentett, s a kányádis „mindent be kell gyűjteni” elv szellemében igyekeztem cselekedni, de hamar
rájöttem: ezt a titulust nem fogadhatom el, a
néprajz nem játék, amit ide-oda taszigálunk,
hanem fontos nemzetmentési cselekedet, ha
úgy tetszik, stratégia: magyarságtörténetünk,
ittlétünk bizonyítéka. És példának vettem a
határdűlőneveket, mint a Vágásalja, Vigyorgó, Híréd oldala, s azt mondtam, hogy
Vadasdon ezeket így hívták az ősök 500–800
évvel ezelőtt is. Így szerepelnek a régi egyházi okiratokban. Akárcsak a pusztakamarási
dűlőnevek. Pusztakamarás első írásos említése 1322-ből való, tehát jövőre lesz 700 éves
a falu. Van egy olyan dűlője, aminek ma is
Pisti hegye a neve. Románul: Dealul lu’ Pisti.
Ezt a Hidegkút és a Kapus közötti legelőt
Ugron István helyi földbirtokosról nevezték
el. Hogy kik voltak a pusztakamarási Kemények és Ugronok?!... Mondom – ez már történelem. A toponímia ékes bizonyítéka
ittlétünknek, ha úgy tetszik: segítség a történetkutatóknak. Később kezdtem publicisztikával, interjúkészítéssel is foglalkozni, de a
néprajz továbbra is a szívem csücske maradt.
Minden évben megjelent egy-egy interjúkötet, de gondom volt arra, hogy az évek során
összegyűlt helytörténeti-néprajzi anyag se
maradjon fiókban. Ma is egyik fő célom,
hogy minél hamarabb kerüljenek a magyar
olvasók kezébe, függetlenül attól, hogy az illető hol él. Két ilyen kötetem nemrég látott
napvilágot: Vadasd és vidéke és a társszerzős
A pusztakamarási Családkönyv.
– 2012-ben alkotópályád új tematikával
gazdagodik: egymást követik az interjúköteteid. Az első A megmentett hűség,
amely 25 sóvidéki interjút tartalmaz.
Utána jelent meg kilenc beszélgetőkönyv,
évente egy-egy, amelyekben olyan jeles
személyiségeket szólaltattál meg, akik
méltán tarthatnak számot érdeklődésünkre. Mi adta az ötletet a tematikához?
– 2012 elején Ambrus Lajos korondi tanárköltő kért fel arra, hogy készítsek neki egy
sóvidéki kötetbe 25 interjút olyan személyiségekkel, akik a Sóvidékről származnak,
vagy oda kötődnek. Egy telefonszámot és egy
e-mail-címet írt le, abból kellett kiindulnom.
E személyiségek szórásterülete igencsak szélesnek bizonyult: volt, aki Debrecenben, de
volt olyan is, aki Stockholmban vagy épp Torontóban él. Egy biztos: internet nélkül ezt
nem lehetett volna megvalósítani. A kötet zömében levélinterjúkat tartalmaz, de volt, akihez személyesen mentem el, mint pl. Páll
Lajos festőművész-költőhöz – sajnos, ő már
nincs közöttünk... A kötetet 2012 decemberében egy csíkszeredai nyomda ezer példányban nyomta ki, de ez nem volt elég,
utánnyomást kértek... Korondon volt az ősbemutató 2013. január 18-án. Később Erdőszentgyörgyre,
Segesvárra,
Székelyudvarhelyre, Szovátára is meghívtak. Velünk
volt a drága emlékű Kusztos Endre, Beder
Tibor, Józsa András, Majla Sándor, Szálasy
Ferenc – ők már elmentek odaátra –, s még sokan a 25 közül. Ekkor jött az
ötlet: miért ne lehetne folytatni, a világ más
tájain élő magyarokat felkutatni, elbeszélgetni velük, kerek évfordulójuk alkalmával
megszólaltatni őket? Elsősorban az erdélyi
származásúakra gondoltam, akik itt élnek, de
nem zártam ki annak lehetőségét, hogy azokat is szóra bírjam, akik itt születtek, itt alkottak
maradandót,
de
egyebütt,
Magyarországon vagy a földteke másik felén
élnek, illetve alkotnak. Az eddig megjelent
kilenc kötetben már több mint száz portré,
mélyinterjú „pihen”. Most készül a tizedik.
– Az interjúk készítésekor milyen munkamódszert használsz?
– Mint említettem, zömében levélinterjúkat készítek: felteszem a kérdést, amire
várom elektronikus formában a választ.
Előtte azonban tüzetesen beleásom magam az
adott személyiség életművébe, és néha napokba telik, amíg az átolvasott anyag birto-

kában megfogalmazom a kérdéseket. Elsődleges szempont az EMBER; élete, gyermekkora, a szülőföld emlékei – erről tudunk a
legkevesebbet. A lexikonok, életrajzi kiadványok, szakkiadványok általában megrajzolják
egy-egy jeles ember pályafutását, szakmai sikereit, szellemi teljesítményét, de nem foglalkoznak (vagy kevésbé) az ún.
mellékkörülményekkel: család, gyermekkor,
eltitkolt kudarcok, kisiklások stb. Rájöttem,
hogy idős korban az emberek könnyebben
megnyílnak, mesélnek, emlékeznek a régi
szép időkre, nosztalgiáznak, fölsorolják azokat a „bűnöket” is, amiről korábban hallgattak. Úgy tartom, hogy minden ember
életpályája egy-egy külön könyv, de csak
akkor teljes, ha MINDEN benne van.
– Ha idén meglesz a tizedik, hogyan tovább?
– Még nem döntöttem. Arra is gondoltam,
hogy leállok, és inkább a saját levelezésem
rendezem kötetbe; futnak az évek, kár lenne
sok híres ember sorait porosodni hagyni,
vagy egy kimustrált számítógép tárlójában
„felejteni”. Meg aztán ott vannak a befejezetlen kéziratok, lapokban megjelent köszöntők,
nekrológok, visszaemlékezések, helytörténeti
feljegyzések, saját bibliográfiám...
– Tudjuk, hogy közeli rokonod Sütő András, több kötetben írsz a hozzá fűződő emlékeidről. Ez a kötődés mennyiben
befolyásolta az életutad?
– Sütő Andráshoz fűzött a rokoni szálon
kívül egy láthatatlan szellemi szál is, amit
mindig éreztem, ha találkoztunk, beszélgettünk vagy megkeresett telefonon. Nem
tudom, miért, de megbízott bennem… 1999ben eljött a Jeles napok, ünnepek, szokások
Vadasdon c. kötet bemutatójára, a Bernády
Házba, beszélt közös őseinkről, pusztakamarási éveiről. Aztán kis idő múlva „rám testálta”, kezembe nyomta az Istók-féle
Családkönyvet, amiből ő is sokat idézett élete
folyamán, de fontosnak tartotta, hogy folytassam, s a 474-es sorszámig bejegyzett családokat egészítsem ki 700-ig. Épp a
napokban jelent meg a kötet pazar külsővel,
Szabó Zsolt szerkesztésében, borítóján szerzőként négyen vagyunk feltüntetve: a már
említett Istókon kívül Pozsony Ferenc, Nagy
Ákos és jómagam is. 300 év 700 magyar családja van ebben a kötetben. Ha ő nem bízott
volna meg e feladat elvégzésével, biztos nem
találom ki magamtól. De voltak még közös
ügyeink…
– Hogyan telnek a nyugdíjas évek, miként
tudod – az Erdőszentgyörgyi Figyelő szerkesztőjeként is – összeegyeztetni az írást
a falusi élettel, a család mindennapi
gondjaival?
– Harmóniával. Egy kis írással, egy kis fizikai munkával, egy kis olvasással, egy kis
délutáni pihenéssel, s már el is telik az idő,
amit naponta kapunk ajándékként. A család
pedig olyan érték, amely a mindennapi munkában ösztönző erő. Gyerekeimben, unokáimban él tovább a jövendő: Levente fiam és
családja Vadasdon, Enikő lányom és családja
Parajdon, Ferenc-Szabolcs fiam és családja
pedig Budapest közelében keresi a boldogulást. Feleségem három éve nyugdíjas, de néha
most is behívják tanítani a vadasdi általános
iskolába. Hat gyönyörű unokánk van: Sára,
Anna, Kata, Eszter, Johanna-Katalin és Viktória, akik közül – reménykedem – lesz, aki
tovább élteti majd a nemzeti kincs megőrzése
érdekében meggyújtott lángot. Végezetül
sose feledjük: minden perc Isten ajándéka. A
magyar ember mélyen vallásos teremtmény;
Európa a valláskultúra központja, ami sokaknak nem tetszik, szét akarják rombolni. Naponta döngetik e civilizáció kapuját.
Visszatérve a vallásra: aki azt tartja, hogy ez
a csodálatos gépezet, amit világmindenségnek nevezünk, a véletlen műve, véletlenül kel
fel a nap, véletlenül nyugszik le, véletlenek a
reggelek, az esték, a tavaszok és az őszök, az
emberi szeretet és a fájdalom – az nem ismeri
Istent.
– Kedves Feri! Legyen hát ez a végszó, a
kortársakhoz szóló üzeneted. Gazdag
életutad jelentős pontjához érkeztél. Kívánjuk, hogy szerető családod körében
erőben, egészségben, töretlen munkakedvvel folytasd, amit elkezdtél! Ajándékozz meg bennünket még sok-sok éven át
egy-egy érdekes könyvvel! Isten adjon
hozzá erőt!
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Lovas túrák a Felső-Maros mentén

Ahol sohasem áll meg az élet

Tiszta vérvonalú spanyol és félvér lovak, valamint egy angol telivér is otthonának tudhatja a Szentgyörgyi család vajdaszentiványi
birtokán lévő lovardát. Az Art Equest Egyesület által 2015 óta működtetett lovasiskolába különféle programok, szolgáltatások
kapcsán többször elkalauzoltuk olvasóinkat,
legutóbb két éve írtunk erről a különleges
szépségű világról.

Nagy Székely Ildikó

Jankovits Ferenc huszárkapitánnyal, a lovarda vezetőjével ezúttal a világjárvány kihívásairól és a közeljövő terveiről beszélgettünk.
– Tavaly márciusban itt is két hónapra leállt az élet,
de csak látszólag, hiszen a lovakat ugyanúgy el kellett
látni. Az istálló mindennapjai így nem változtak, megmaradt a szokásos lüktetés, és ezzel együtt a költségek
is. A lovasoktatásból és egyéb rendezvényekből származó bevételek viszont kiestek. Nem volt egy könnyű
időszak, de sikerült átvészelnünk. A karantén feloldásával aztán lassan visszatérhettünk egyes kisebb tevékenységekhez. Nyáron főleg gyermekprogramokat
szerveztünk, például nyolcadikos iskolabúcsúztatót
az istállóban megterített ünnepi asztallal és lovaglással. A táborokat persze nem állt módunkban lebonyolítani, de lovas túrákra volt lehetőségünk, a Madarasi
Hargitára vittük fel a jelentkezőket.

– Melyek az idei tervek?
– Szeretném beindítani a lovas túrákat egy történelmi jelentőségű útvonalon, négy Felső-Maros menti
kastély érintésével. Innen indulnánk Marosvécsre, a
Kemény-kastélyhoz, megjárnánk az Istenszékét, aztán
Ratosnya következne, majd a Jód völgyében haladva
a Belcsu-tisztás, utána Görgényüvegcsűr, aztán Görgényszentimre a vadászkastéllyal. A következő megálló a gernyeszegi Teleki-kastély lenne, onnan térnénk
vissza ide, a Zichy-kastélyhoz. Ezt a programot pár
évvel ezelőtt egyszer már megszerveztem, az elkövetkezőkben pedig szeretném rendszeresebbé tenni.
– Lesznek-e idén lovastáborok?
– A gyerekeknek szóló júniusi táborra idén minden
bizonnyal sor kerül. A korábbi években tavasszal és
ősszel emelt szintű lovas edzőtáborokat is sikerült lebonyolítani gyakorlott lovasok számára, báró
Győrffy-Villám András többszörösen kitüntetett díjlovagló, lovasszakértő részvételével. A múlt évben
ezek a táborok is kimaradtak, idén viszont nagy valószínűséggel megszervezzük.
A lovarda vezetőjének további tervei is vannak, de
azokra – kérésére – akkor térünk majd vissza, amikor
elkezdődött a megvalósításuk. Látogatásunk végén
Jankovits Ferenc egyenként mutatta be az istállóban
sorakozó szelíd szépségeket, mindenikhez egy kis történetet is fűzve. Tizenöt nemes állat fogadta békés
örömmel a gazda érintését, a tizenhatodikuk, a ritkaságszámba menő angol telivér ,,házon kívül” volt fedezés végett. Legközelebb talán benne is
gyönyörködhetünk.

Anyárádmagyarósiidősotthon

a következő állások betöltésére hirdet versenyvizsgát:
1.könyvelő(egyállás,félnorma)
2.Idősgondozó(kétállás,teljesnorma)
Aszemélyiiratokatazintézményigazgatóságánjúnius25-én13
óráigkellbenyújtani.
Akiteljesdossziétadottle,versenyvizsgárajelentkezhetjúnius30án10órától,valamintszemélyesinterjúnismegjelenhetjúnius30án14órától.
eredményhirdetés:június30-án16óraután.
Továbbiinformációka0265/587-014,
valaminta0787-605-832-estelefonszámon
vagyacpv.magherani@gmail.come-mail-címen.

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

AMUreŞMeXrT.a nyárádtői ipari parkba alkalmaz CSOMAGKEZELŐKET és MUNKÁSOKAT FAIPARBA. Nettó bér: 2250 lejtől.
Munkaidő: hétfőtől péntekig 7-15.30 óra között. Ingyenes szállítás Marosvásárhelyről és támogatás más helységekből. Az önéletrajzokat a
mihai.molnar@mobexpert.ro e-mail-címre várjuk. Érdeklődni a 0727333-194-es telefonszámon. (22616-I)
ALkALMAZUNk három FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ ÜZEMBE – Indlacto Mureş Kft. – napi 8 órai munkaprogrammal. Érdeklődni lehet a Prut utca 10. szám alatt, a cég székhelyén vagy
a 0773-316-377-es telefonszámon, 8-16 óra között. (65674-I)
Elmentél tőlünk egy tavaszi napon,
azóta tied a csend, a végtelen
nyugalom.
Itthagytál minket, akikért küzdöttél,
örök álom zárta le a szemed,
megpihenni tért két dolgos kezed.
Nélküled semmi sem olyan, mint
régen,
fájó
könnycsepp
lettél
mindnyájunk szemében.
Fájó szívvel emlékezünk június 5én a marosugrai
BOCSÁRDI
IDÁRA
tragikus
halálának első évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Férje, fia, gyászoló szerettei. (12091-I)

A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó vállalja
a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

Fotó: Nagy Tibor

Tartalmas kikapcsolódás az Erdély TV-vel

Az Erdélyi Magyar Televízió június első vasárnapján is tartalmas műsorokkal várja a nézőket a tévéképernyők elé. A 13.30-kor kezdődő Üzenetszeretettel műsorban a zenés jókívánságok mellett Thököly Vajk szilágysági költő, pedagógus és Lőrincz
Árpád, a Kvab zenekar tagja lesz Béres Ildikó és Barabási Tivadar vendége. A délután fél 4-től kezdődő
Bárka műsorban arról értekeznek az erdélyi történelmi egyház püspökei, hogy a keresztény egyház
alapértékeiről alkalmas és alkalmatlan időben is
szólni kell. A 17 órakor kezdődő Pszichotrillák műsorban Badics Petra az olyan párkapcsolati problémá-

ról, kialakulásáról és esetleges orvoslásáról kérdezi
dr. Kádár Annamáriát, amikor a kapcsolatban az egyik
fél már nem vesz tudomást a másikról. A délután fél
6-kor kezdődő Hitélet műsorban Fekete Pál székelyvéckei polgármesterrel beszélget Balázs Attila műsorvezető arról, hogy a keresztény értékrend követése
milyen többletet jelent számára a szolgálatában. Az
este 8-kor kezdődő Mesterfogás című műsorban Cári
Tibor Uniter-díjas zeneszerző révén nyerhetnek bepillantást a nézők a művészet ezen világába is. Kövessék
a műsorokat az Erdély TV képernyőjén és YouTubecsatornáján! Kellemes tévénézést kíván az ETV.

Hirdetőink figyelmébe!

Akoronavírus-fertőzésveszélymiatt
kialakultrendkívüliegészségügyihelyzetrevalótekintettelfelhívjukhirdetőink
figyelmét,hogyhirdetéseketfeladhatnak
aszerkesztőségben,
anepujsag.roweboldalonlevőonline
felületenis,
vagybeküldhetike-mailen
areklam@e-nepujsag.rocímre.
Érdeklődni a 0265/268-854-es
vagy 0742-828-647-es telefonszámon,
9–14 óra között.
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RABLAPROGRAMBA illő autót vásárolnék. Az elszállítását és forgalomból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (12030-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag
és
alumíniumredőnyöket,
szalagfüggönyöket,
belső
redőnyöket,
szúnyoghálókat. Tel. 0744-121-714,
0766-214-586. (11908)
VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőjavítást, bármilyen szigetelést, csatornakészítést, csatornajavítást, festést,
bármilyen lemezmunkát, kerítéskészítést, kerítésjavítást. Tel. 0767-837782. (11967-I)
VÁLLALUNK
tetőkészítést
és
tetőjavítást.
Dolgozunk
cseréppel,
fémcseréppel. Nyugdíjasoknak 15%
kedvezmény. Tel. 0757-538-910. (12035)
FŰNYÍRÁST, permetezést vállalunk.
Tel. 0747-634-747. (sz.-I)
VÁLLALUNK tetőfedést, bádogosmunkát, csatorna- és lefolyókészítést,
felszerelést. Tel. 0752-468-860.
(11805-I)
VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből,
cserépből; ácsmunkát, teraszkészítést, garázsfelújítást, szigetelést, bármilyen kisebb javítást és mindenféle
más munkát. Tel. 0747-508-707, Misi.
(11941-I)

TETŐKÉSZÍTÉS lemezből, cserépből, ácsmunka, teraszkészítés, garázsfelújítás,
csatornajavítás,
bármilyen kisebb javítás, mindenféle
más munka. Tel. 0755-654-115.
(11878)

MEGEMLÉKEZÉS

Soha
el
nem
múló
fájdalommal emlékezünk a
szeretett férjre, édesapára,
nagyapára, apósra,
SZATHMÁRI
ISTVÁNRA
halálának 6. évfordulóján.
Emlékét szívünkben őrizzük.
Szerettei. (12081-I)
Fájdalommal
emlékezünk
SIPOS
LAJOS-ZSIGMOND
volt református gimnáziumi
tanárra
halálának
20.
évfordulóján. Akik ismerték és
szerették, gondoljanak rá
kegyelettel.
Emlékét
őrzik
szerettei.
(12096-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Szomorú szívvel vettük tudomásul, hogy volt osztálytársun-

kat, SEBESTYÉN ELEMÉRT a
Teremtő

hazaszólította.

Kívánunk vigasztalódást sze-

retteinek.

A 1969-ben végzett F osztály a

Bolyaiból. (12095-I)
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ADeTTY’S
nőifehérnemű-varroda
varrónőketalkalmaz.
Érdeklődni a 0745-354-691-es
telefonszámon.

KOBAK KÖNYVESBOLT

FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ

- általános

• Központosított ügyelet

- 118-932

- 118-800

(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,

Csendőrség, Mentőállomás):

112

• Prefektúra

• RDS–RCS
• Áramszolgáltató vállalat
- vidék

• Delgaz Grid

kapcsolatos információk)

- 0265/210-110

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- közönségszolgálat
- központ

- gyermekeknek

Marosvásárhelyi

Polgármesteri Hivatal

• Optika-Optofarm

- 0265/210-177
- 0265/268-330

- 0265/212-304

- 0265/312 436

- 0265/250-120

• Optolens szemsebészet
• Marmed

járóbeteg-rendelő:

Labor

- 0265/263 351

- 0265/263-351

- 0265/250-344

- 0756-468-658

- 0729-024-380

- 0751-114-307

e-mail: marmed@marmed.ro,

• Dora Optics

www.marmed.ro

• Dora Medicals

• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István

- 0733-553-976

- 0265/212-971

- 0265/222- 446

- 0740-083-077

- 0365/404-664

- 0265/266-801

- 0365/400-401

- 0265/202-305

• Sürgősségi szolgálat:

www.bookyard.ro

hidegtálak készítése

• Rendőrség

• SMURD (betegekkel

Marosvásárhely, Győzelem tér 18. szám,

• Emma vendéglő,

- 0365/400-404

- 0800-801-929

- 0265/929

- 0265/200-928

- 0800/800 928

- 0265/215-702
- 0265/208-888
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0758-047-604
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését

a 0265/268 854-es telefonon.

