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Eloszó
´´
Az Ér hangja havilap hasábjain megjelenő portréinterjúkat és a gyakran már irodalmi
szintű riportokat olvashatnak a kedves olvasók, ha továbblapozzák e könyvet. Miért is
fontos, hogy az újságokban megjelenő dokumentumértékű írások kötet formájában is
napvilágot lássanak? Hát éppen amiatt, mert értéket képviselnek, embereket, helyzeteket,
történeteket mutatnak be. A súlyos szavaknak gondolatoknak összefonva, lapokra
sulykolva kell megőrizniük mindazt, amit a tovatűnő idő, a megsemmisülés az elfeledés
zúzdájába kényszerit.
Emberöltőnyi, „kétgenerációs” személyiségek szólalnak meg e könyvben, koránál fogva szinte mindenki ismerhette, ismerheti egymást, a nagyapa korú háborús veterán, a hagyományőrzés egyik megalapozója, a tudós professzor, a szárnyait bontogató pedagógus, az elszármazott
művész mind itt vannak egy „zsinórra” fűzve. Mégis mi köti őket össze? Az e világban maguk
után hagyott, elhintett szépség, jóság, szeretet. Szándékosan nem mondom azt, hogy haszon,
hisz e szó globalizált világunkban pejoratív felhanggal társul. Pedig hát hasznot hajtottak ők
mindannyian, hasznot azon szűk közösség számára, amelyben éltek, élnek, becsülettel teszik a
dolguk. És ahogyan a költő, Ady Endre által hasonlatként említett Ér folyócska is befut a nagy
óceánba, olyan láthatatlan módon a helyi értékteremtők fáradozása nélkül másmilyen lenne a
világ, hisz az aprócska vízfolyam is lételemévé válik a nagy víznek.
Ez esetben nem a művészi, műfaji tökélyre törekvés volt a cél, a lapokra rótt sorok másmilyen szándékból fogantak: dokumentum értéket képviselnek, követendő példát mutat a
benne szereplő személyiségek életútja a csendes helytállás révén.
Messze nem sikerült felvonultatni e könyvben mindazokat, akiknek itt lenne a helyük.
Sajnálatos, másrészt viszont örömmel tölt el, hogy ennyi kiemelkedően teljesítő ember között élhetünk. Ez mindenki számára öröm kell legyen, mert az egészséges értékrend átörökítői ők, aminek örökösei pedig mi vagyunk. Egyre inkább globalizálódó társadalmunkban
önös érdekünk megbecsülnünk a mindennapok rejtőzködő hőseit, mert nem a melldöngetők siserehadához tartozók ők. Rájuk mindig büszkeséggel tudunk hivatkozni. Munkájuk, elhivatottságuk lenyomatai az elkövetkezendő nemzedékekben érhető majd teljeséggel tetten.
Amit ma vetünk, az holnap hoz termést, aratni valót. E kötetben szereplők maguk a magvetők, a mi feladatunk, hogy a sarjadó vetést kellő gonddal, odafigyeléssel ápoljuk. E könyv,
amit most kezében tart az olvasó, épp e feladatot igyekszik ellátni.

D. Mészáros Elek,

az Ér hangja havilap főszerkesztője
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Tisztelt olvasó!
Ez a kötet életutakat mutat be, olyan személyek a szereplői, akik az élet különböző területein valami maradandót alkottak, amire büszkék lehetünk. Nemtől és kortól függetlenül
olyan értékeket képviselnek, ami követendő példa lehet a XXI. század küszöbén mindan�nyiunk számára. Az ember élete során számos dolgot tesz. A fizikai megélhetésen túl szükségünk van szellemi, spirituális, kulturális élményekre, amelyek feltöltenek, kikapcsolnak,
rehabilitálnak, rekreálnak minket, hogy folytatni tudjuk a „harcot” a megélhetésért, küzdeni tudjunk a hétköznapok szülte problémákkal. A szereplők között vannak, akik egy
élet munkájának a gyümölcsét mutatják be, vannak, akik koruknál fogva ezt nem tehetik meg, de mindannyian alkotó munkát végeznek egy közösségben, közösségnek, közösségért, még akkor is, ha ez nem feltétlenül tudatos. Teszik mindezt úgy, hogy nem várnak
el érte semmit, nem szabnak feltételeket, sokszor szabadidejüket, családjukat, pihenésüket áldozzák fel a kitűzött hosszú vagy rövid távú cél elérése érdekében. Az ilyen embereket néha furcsa szemmel figyeli, követi az emberek többsége. Sokszor nem értik a megszállottságot, fanatizmust, áldozatkészséget, amivel egy-egy célt megpróbálnak megvalósítani, de amikor egy-egy alkotás elkészül, egy-egy életút befejeződik, akkor jövünk rá, hogy
valójában minek is lehettünk a szemlélői vagy miről is maradtunk le. Egy biztos az ember nemcsak fizikai lény, hanem Isten tökéletes teremtményeként szüksége van lelki, érzelmi, kulturális „élményterápiára”, ami az alkotásokban, rendezvényekben, emberekben,
találkozásokban rejlik. Ezt a kötetet azért készítették, hogy maradjanak meg az utókor számára is – nem csak film formájában – azok az anyagok, amelyek Székelyhíd, az Érmellék
kohéziós erőit, legalábbis egy részét képezik. Személy szerint felnézek minden egyes személyre, aki bekerült ebbe a kötetbe, szívből köszönöm mindenkinek a kitartó munkát és
azt, hogy tevékenységükkel szebbé, jobbá, élhetőbbé tették településünket, az Érmelléket.

Béres Csaba,

Székelyhíd város polgármestere
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Akinek képeiben lüktet a lélek
Beszélgetés Angyal Olíviával művészetről
és a mindennapok küzdelmeiről

Angyal Olívia. Nekem talán kicsit többet jelent ez a név, mint másoknak. Természetesen jelent egy alkotót, egyedi stílusvilággal rendelkező fiatal lányt is, de olyan barátot is,
akivel az élet komoly megpróbáltatásaiban megfogtuk egymás kezét és a nehezebb időszakok, nézeteltérések után a mai napig sem engedtük el. Nekem ő egy olyan hétköznapi
hős, aki talán sokunknak érintette meg a lelkét, és tudott magából adni valamit, amiből
jellemben, lélekben és emberségben épültünk.

– Ha egyetlen szóval, kifejezéssel kellene jellemezned a művészeted, mi lenne az?
– Nem túlzottan vagyok a szavak embere, nem is igen gondolkodtam soha ilyesmin, de az
egyik tanárom, Balázs Zoltán jellemzett talán ez idáig a legjobban, amikor szürrealistának nevezett. Ő azt mondta, hogy a kinézetem, életutam, gondolkodásom, alkotásaim, mind eköré a
fogalom köré csoportosulnak. Tehát legyen ez a szó a szürrealizmus.
– Megvalósítottad-e gyerekkori álmod, már akkor is az alkotói pálya felé vágytál?
– Ez nagyon érdekes dolog, mert a napokban megtaláltam egy naplómat, amit második
osztályban írtam. Ahogy lapozgattam, az egyik helyen rábukkantam egy kis jegyzetre, amiben azt írtam, hogy ha én felnövök, mesefilmkészítő akarok majd lenni. Jelenleg animációval foglalkozom az egyetemen, tehát a kérdésre a válaszom igen.
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– Honnan ered ez az átütő tehetség, született vagy örökölt?
– Talán egyik is, másik is. Édesanyám családjában nagyon ügyes rajztehetségű emberek
voltak, édesapám családjában pedig a zenei tehetség volt erősebb, de egyik részről sem emelkedett ki senki az elődök közül, inkább a szűkebb család körében kamatoztatta tehetségét.
Édesapám annak idején az iskolában ügyesen szobrászkodott és nagyon szép linómetszeteket készített, de a későbbiekben ő sem haladt tovább ezen az úton.
– Mikor fedezték fel legelőször a benned mocorgó alkotási kényszert?
– Már az óvodában és kisiskolában kitűnt, hogy én másként és más dolgokat rajzolok, mint
a többiek, de ötödik osztályban, Kerekes Géza tanár úr volt az, aki felkarolt és elkezdett velem foglalkozni. Rajzversenyeken vettem részt és neki köszönhetem életem legelső kiállítását
is. 2009-ben adták át Székelyhídon a felújított múzeum épületét. Ebben az évben végeztem el
a nyolcadik osztályt és kezdtem el először olajfestékkel festeni. Ezeket a képeket a tanár úr az
övéivel együtt kiállította a múzeum megnyitóján akkor őszszel, az Érmelléki Ősz alkalmából.
– Egy súlyos gerincbetegséggel küzdöttél éveken keresztül. Ez milyen hatást gyakorolt a művészetedre?
– A rajz számomra mindig is a nonverbális kommunikáció egy fontos eleme volt. Gyerekkoromban és a mai napig is egy kicsit félénk, szorongó, zárkózottabb ember voltam. A betegségem a gondolatvilágom alapjait nem rengette meg, nem változtatott a lényegén. Az akkori rajzaim, az épp aktuális lelki világomat tükrözték, ahogy az életem többi szakaszában
készült képek is. Akkor épp egy sötétebb, depressziósabb korszakban voltam, ezért olyanok
az akkori alkotásaim. Ez a fekete-fehér göndör világ volt mindig az én művészeti világom,
amit igazán legelőször a nagyváradi művészeti líceumban mertem mások elé tárni.
– Mit jelent neked a művészet?
– Jelenleg kutatok, a művészeti kutatás tölti ki a mindennapjaimat. Komolyan foglalkoztat,
hogy hogyan alakulnak ki a művészeti alkotások, a víziók, élmények tapasztalatok, hogyan alakítják ki az egyes művészek látásmódját és ezáltal, hogyan befolyásolják a műalkotás kialakulását. Az én rajzvilágom a félelemmel kezdődött. Kiskoromban rettentően félős, élénk fantáziával megáldott gyerek voltam, aki mindenfélét látott a sötét szobában, sarkokban, szekrények
mögött. Rájöttem, hogy ezt úgy tudom feloldani, ha lerajzolom, majd megsemmisítem, összefirkálom az adott szörnyet, félelmet. Minden művész egyeduralommal rendelkezik a saját világában, ami bátorságot ad, ő alkotta és ő is törli el a nem kívánt részleteket. Most épp a japán
sintoizmus érdekel leginkább, mint egyfajta inspirációs forrás, a szellem és álomvilággal, ami
mindennek az alapját képzi, a művészet és a saját gyökereimhez nyúlok vissza.
– Kik a példaképeid?
– Számomra az egyik legfontosabb inspirációt René Margritte belga szürrealista festőművész
munkái adták, akinek minden alkotására mély csodalattal tekintek. Nagy szerencsém volt, hisz
pár éve személyesen is megtekinthettem egy brüsszeli kirándulás során a múzeumát, ahol több
képe előtt állva katarzisélményt éltem át. Budapesten, egyetemi kirándulás során is láttam képeit a Dada-kiállításon, ami szintén nagy hatást gyakorolt rám. Én mindenkinek csak azt kívánom,
hogy életében legalább egyszer éljen át hasonló élményt, és találja meg azt a műalkotást, képet,
ami lelkét ily módon képes megérinteni.

Akinek képeiben lüktet a lélek
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– Vannak-e az alkotásaid között személyes kedvencek, amelyektől esetleg nehezen
tudnál megválni?
– Nincs. Szinte minden jelentős képem eladtam. Könnyűszerrel bármikor vissza tudom
őket idézni a gondolataimban, nincs rájuk szükségem a fizikai formájukban. A művészet a
közönség nélkül fabatkát sem ér. Én úgy gondolom, hogy az alkotás akkor lesz igazán értékes, ha megosztjuk azt másokkal, másoknak is megmutatjuk és nem tartogatjuk saját magunknak. Ezáltal megosztom velük a gondolataim, félelmeim, fájdalmaim, örömöm, az életem apró részeit. Nekem a művészet egyenlő az adni szóval, értéket, élményt, gondolatokat
adni másoknak, hogy azt majd ők is tovább tudják adni.
– Kitől kaptad pályád során a legnagyobb bíztatást?
– Akiket elsőként megemlítenék, azok a szüleim, aztán a barátaim. Tőlük nagyon fontosat, lelki támogatást kaptam, mindig arra bíztatnak, hogy higgyek magamban. Szakmailag
és lelkileg Kerekes Géza tanár úr volt az, aki öt éven át mentorált. A mai napig valahányszor
nekifogok egy alkotásnak, mindig az ő szavai csengenek a fülemben (ezért is szeretnék tanár
lenni). Emellett rengeteget támogatott és bíztatott Handzó Ilona tanárnő is.
Két fontos személy van, aki nagy bíztatást adott eddigi pályám során. Az egyik
Csorján Melitta székelyhídi származású festőművész, aki az egyik alkotótáborában elismerte, hogy igen tehetséges vagyok. Ezt tőle hallani nagyon jó érzés volt. Melitta akkor megfogalmazott egy olyan gondolatot, ami mostanában kezd újra a fülembe csengni. Azt mondta akkor: „Nem a tehetség tesz igazi művésszé, hanem az, hogy hogyan állod ki az idő próbáját, az esetleges bántásokat, elbizonytalanító helyzeteket.” És való-
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ban, most pont ezen a válaszúton állok. Amikor az egyetemre kerültem, teljesen darabjaimra szedtek, az ösztönös, intuitív dolgokat, próbálták racionális dolgokkal helyettesíteni. Most így, utolsó évben jött el az ideje annak, hogy újra összerakjam, felépítsem
magam és megtaláljam azt, hogy ki vagyok valójában.
A másik ember, akitől életem talán legnagyobb dicséretét kaptam, dr. Wilhelm Sándor
tanár úr volt, akivel az orvosi egyetem felvételijére készültem fel három éve. Végül visszakanyarodtam a művészethez, és mikor idén nyáron elvittem neki a művészeti kutatómunkám megmutatni, nagyon nagy elismerést kaptam tőle. Elmondása szerint az eddigi diákjai nem foglalkoztak kutatásokkal, számára nagy öröm volt az, hogy én ezt az utat választottam. Ez nagyon fontos elismerés volt számomra és megerősítés a továbbiakban a kutatómunka folytatásában.
– Néhány éve, mikor beszélgettünk, még az orvosi pályára készültél, most pedig itt
állsz előttem, mint a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem utolsó éves művészeti
hallgatója. Öt év múlva milyen szerepben tudod magad elképzelni?
– Az egyetem elvégzése után nagyon szeretném a rajztanári pályát választani, de a távlati célom az, hogy egyszer majd egyetemi oktató válhasson belőlem. Addig azonban még
ott a mesterképzés, a doktori képzés, rengeteg munkát, tanulmányt és kutatást kell letennem az asztalra, hogy ezt elérhessem, de ha kitartóan dolgozom, tudom, hogy az álmom
valóra vállhat.
Ér hangja, 2016. december
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„Minden ember a társaitól válik
igazán emberivé”
Beszélgetés Balla Frigyessel, a székelyhídi baptista közösség vezetőjével
„Embernek lenni, embernek, de annak egésznek, épnek és Isten lehelte szépnek.” (Sík Sándor)
Balla Frigyes székelyhídi baptista igehirdetővel, Frigyes bácsival beszélgettem életről, álmokról és arról a fontos kérdésről, amit már mindannyian feltettünk magunknak: ki
is vagyok én?

– Mi volt a gyerekkori álma?
– Én, mióta csak az eszemet tudom, pilóta szerettem volna lenni. Hűségesen ki is tartottam az elképzelésem mellett, és amikor felnőttem, az egyik barátommal meg is próbálkoztunk a nagy megmérettetésen. Engem azonban a vizsgáról orvosi okok miatt (volt egy lyukas
fogam) sajnálatos módon ki is zártak. Mint utóbb kiderült, családom vallásos múltja (édesapám lelkész volt) sem számított túl jó pontnak az akkori rendszerben. Ezért hát lemondtam
a pilótaságról, de már így is annyi ezer kilométert repültem életem során, hogy egy kezdő pilóta sem többet (a családom kitelepedett Amerikába).
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– Talán mégsem hiúsult meg teljesen ez az álom, hisz így igehirdetőként és tanárként
a lelkek vezetője a helyes út felé. Mit gondol erről?
– Talán így is van, ez igazán jó hasonlat. Az én utam azonban sokkal messzebbről indult.
Még iskolás koromban igen nagy kavarodás volt a lelkemben az otthoni vallásos neveltetés
és az iskolai ateista tanítások kettőssége miatt. Végül úgy döntöttem, hogy nem is olyan butaság az, amit az iskolában mondanak. Elkezdtem figyelmesebben hallgatni a tanáraim szavait és a középiskola végére kiváló ateista vált belőlem. Lepergett rólam a szüleim szava, és
még örültem is neki, amikor elszabadultam a családi házból, papolt már eleget másnak édesapám, engem aztán ne akarjon kioktatni. Aztán persze jöttek a pofonok, egyik a másik után,
és megéreztem, hogy valami erősen hibázik az én elméletemmel. Kezembe került a Biblia, és
ez 180 fokos fordulatban változtatta meg az addigi hitem.
– Pontosan mi jelentette a fordulópontot?
– Akkor már túl voltam az első házasságomon és nem értettem, hogy hol hibázhattam
el. És ekkor elolvastam a teremtés végtelenül egyszerű történetét, amit sajnos a legtöbbünk
nem ért, s holmi tündérmese számba kategorizál. Ekkor jöttem rá az első dologra is, ami aztán minden addigi elméletemet felborította.
– Mi volt ez pontosan?
– Egy nagyon egyszerű dolog: nem jó az embernek egyedül lenni. Kell mellé egy társ,
hogy az isteni tulajdonságait (hűség, szeretet, jóság) kamatoztatni tudja. Ha tudni akarod,
ki az a Balla Frigyes, először meg kell nézned az emberi kapcsolataim, hisz minden ember
olyan, ahogyan másokhoz viszonyul. Én a megélt emberi kötelékeim tükörképe vagyok.
Ha most például bejönne ide egy idegen, itt állna egy fél óráig szótlanul, majd elmenne, semmit sem tudnék róla mondani, csak azt, hogy itt volt egy humanoid lény. Ha tudni
akarnám, ki ő, meg kellene néznem, hogy beszél az édesanyjával, feleségével, ismerőseivel.
Az ember a társaitól válik emberivé, anélkül embertelen és aki embertelen, az istentelen is.
– Mit adhat a Biblia a mai modern kor emberének?
– Sokan igen könnyelműen leértékelik a Bibliát, mint ósdi poros könyvet és mégis nagyon
érdekes, hogy olyan igazságok tudója, melyet a mai kor technologizált világa is hiába keres
százféle műszerrel, nem talál válaszokat rá.
Mondok egy nagyon egyszerű példát. Képzeld el, hogy most bemegyünk a könyvtárba,
bekötöm a szemed, és találomra leveszel a polcokról öt-hat könyvet. Azt jól összekutyuljuk,
és már előre várjuk, hogy hú most milyen nagy érdekességeket fogunk olvasni, de nem lesz
az egészből más, csak egy nagy lecsó. Képzeld el azt is, hogy ez a poros Biblia 66 könyvből
áll, úgy 40 szerzőtől, akik ráadásul nem is egy korban éltek, és mégis olyan csodálatos egészet alkot, ami azóta is példátlan. Olyan emberek műve, akik láttak és tapasztaltak, mégis sokan kétségbe vonják az igazságát. Ha például most bejönne ide egy űrlény és kimenne, utána mondhatnánk: úristen, nem volt fényképezőgépünk, most ki fog nekünk hinni? Nem tehetnék mást, hát leírnánk. Valahogy így történhetett ez Jézus idejében, a tanítványokkal is.
– És Ön személyesen mit köszönhet a Bibliának?
– Megtaláltam a helyem a világban és visszatértem arra az útra, amire a nevem vésték.
Amikor megértettem a Biblia igazi mondanivalóját, elkezdtem egyre jobban belemélyedni,
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elvégeztem a váradi, majd a kolozsvári hitoktatói képzést. Azóta is folyamatosan, napról
napra tanulok valamit. Az első nagy igazságom mellett rájöttem a másodikra is: a teremtés
célirányos, hisz minden az emberhez lett méretezve, az emberre nézve történt. Figyeld meg
például a fákat, növényeket, állatokat, mind az embernek lettek kitalálva. Például egy ló is
lehetne akkora, mint egy Tyrannosaurus Rex, mégis pont olyan méretű, hogy rá tudj ülni.
– Én hiszek abban, hogy minden embernek van egy szava, ami jellemzi őt. Mi a Frigyes bácsi szava?
– Ez vicces, mert régen úgy emlegettek, mint „Frigyes, a zenész”. Nagyon büszke is voltam
rá. De most ha választani lehetne, azt szeretném, ha a szavam Isten embere lenne. Bár hosszú,
göröngyös út hozott el idáig, de úgy hiszem, most jó helyen vagyok. Szeretem ezt a munkát.
Olyan vagyok, mint egy magvető, elszórom a magokat, öntözöm és próbálom kigyomlálgatni a gonosz csíráit közülük. És talán kicsit pilóta is lettem, mert ha eljön az idő, együtt repülök majd mindazokkal, akik az ő útjait járják. És ott semmi sem lesz lehetetlen, új világokat teremthetünk majd magunknak. Ha akarod, majd teremthetsz egy bolygót tele tulipánokkal, én szívesen megnézném majd. Csak hinned kell benne. A mennyországban semmi
sem lesz lehetetlen, csak a jelenlegi tudásunk töredékes, de akkor színről-színre látunk majd.

Ér hangja, 2011. október
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Ezerszer ezer mosoly története
Balogh Anikó (†2012) református diakónus,
közösségszervező emlékére
„Van csillag, mely fennen azért ragyog,
hogy csillogtassa az alázatot.
És van csillag, amely a Messze Úr
nevét azzal ünnepli, hogy lehull.”
(Horváth Imre: Csillagok)
Gazdag életpálya
2003-ig a székelyhídi Petőfi Sándor Elméleti Líceum diákja, majd ezután a nagyváradi
Partiumi Keresztény Egyetem hallgatója volt református didaktikai teológia-szociális munkás szakon. Az egyetemi évek
során 2006-ban a Debreceni Református
Hittudományi Egyetem ösztöndíjas hallgatója. Tanulmányai végeztével, 2007-től
életét, tudását és minden szeretetét a gyerekeknek szenteli. Ebben az évben Hegyköz
szentmiklós és Érköbölkút falvakban református vallástanári állást vállal. Diákjaival
minden egyházi és nemzeti ünnepre műsort készít. 2010-ben református diakónus lesz.
Az Érmelléki Egyházmegyében 156 családot látogat (fogyatékosok, betegek, nagycsaládok). Kenyeret, ruhát visz, karácsonyra élelmiszercsomagokat készít, a betegeket több száz
kilométeres távokra kíséri orvosi vizsgálatokra, műtétekre. 2011-ben Palczert Judittal baba-mama kört alapít Székelyhídon. Ebben az évben a megszervezi a nagycsaládosok és
fogyatékosok találkozóját is.
Emléke a barátok lelkében
Rövid életút, hatalmas életpálya. Balogh Anikó sokunk számára példaképpé vált azzal a hatalmas szeretettel, életigenléssel, segítőkészséggel, mellyel mindenki felé fordulni tudott. Betegsége, a kereszt, melyet az Úr rászabott, nem törte meg, hanem lélekben megerősítette. Sokaknak segített és reményt adott egy reményvesztett világban.
Mécsesként világított Isten útjain. Kollégája, Isten másik úttörője, Árus László Csongor hegyközszentmiklósi református lelkipásztor így emlékszik rá: „Lassan tolulnak fel
az emlékek a mosolygós, mégis sokszor oly komoly lányról, akit még 2004-ben ismer
tem meg az Arany János Kollégium bentlakójaként. Talán nem volt kurzus, amire ne
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ment volna el, nem volt bibliaóra, amire ne jött volna el. Ha ünnepséget szerveztünk,
lehetett rá számítani, szép szavalatával mindig emelte az ünnep fényét. Azután közelebb
megismertem. Kicsit különváltak útjaink, majd 2008 őszén újra találkoztunk. Örömmel nyugtáztam, hogy ő lett új szolgálati helyemen, Hegyközszentmiklóson a helyettes vallástanár, a nővére meg zene szakos tanárként dolgozott ugyanitt. Csodás munkatársra leltem benne. A gyermekek az iskolában csak úgy itták a szavait, rajongásig szerették, ha ünnepséget szervezett, sosem kellett vadássza az előadókat, az ő betlehemesére, anyák-napi ünnepélyére, reformációi megemlékezésére mindig volt önkéntes bőven (...), mert nem béresként foglalkozott a gyermekekkel, hanem szívvel-lélekkel tanította őket imádkozni, énekelni és szavalni. 2010-ben új küldetést kapott, ő lett az Érmelléki Református Diakóniai Alapítvány diakónusa, mindenese. Pályázatot írt, jótékonysági esteket szervezett, adományokat gyűjtött, hogy a nála is elesettebbeket, a szegényeket, az időseket és sokgyermekes családokat segítse. (...) Pedig a még diákkorában diagnosztizált halálos kór ekkor már javában dolgozott a szervezetében. (...) Néha
úgy tűnt, hogy siker koronázza orvosai erőfeszítéseit. Aztán újra és újra erőt vett rajta a
szörnyű kór. ő pedig újra és újra felvette a harcot. Nem adta fel. Vigyázott és imádkozott, ahogy a Mesterétől tanulta, s a lélek ugyan kész volt, de a test erőtelen. (...) Miközben ezeket a sorokat írom, a harang újra érte szól. Az igaz barátért, a bölcs tanárért,
a jóságos szeretetmunkásért, hitünk hőséért, a családtagért. Egy közös barátunk így írt
ma nekem róla: »Anikóval egy kicsi szentet vesztettünk el, életével példát mutatott számunkra. Hiányozni fog nekünk.« Valóban példa volt: hitben, kitartásban és bátorságban. Szobája falán még most is ott a felirat: »Mikor félnem kellene is, én bízom Tebenned.« Rövid ittléte nem marad nyomtalanul, az életünket jó irányba befolyásolta, mert
a Bibliát nemcsak ismerte, hanem kereste és cselekedte is a Mennyei Atya akaratát. Egy
évfolyamtársa ezt írta az üzenőfalára: »Boldogok, akiknek szívük tiszta: mert ők az Istent
meglátják...« ő már látja.”
Halála mindenkit megrendített úgy szűkebb, mint tágabb környezetében. Mégis, a
megemlékezéseket olvasva mosolyt csal az arcunkra az a lelki tisztaság, mellyel rendel
kezett. Mindenki a közös boldog pillanatokra, nevetésekre emlékszik, s valóban szinte
nincs is olyan fénykép róla, melyen ne egy hatalmas mosolyt küldene a világnak. Az élete ezer mosoly története, úgy az ő, mint mások arcán. Halála nagy veszteség, s mégis
milyen jó inkább arra gondolnunk, hogy mekkora nyereség az, hogy köztünk lehetett
és munkálkodhatott.
Barátnője, Mészáros Ildikó, akinek lelkében sokakhoz hasonlóan mély nyomot rótt
Anikó ittléte, így ír róla: „Kolléga, barát és ami a legfontosabb, lelki társ volt. Körülbelül
14 éve annak, hogy megismertem Ancsát abban a közösségben, melynek évekig mindketten oszlopos tagjai voltunk, a székelyhídi Ifjúsági Keresztyén Egyesületben (IKE). Ez volt
az a hely, mely meghatározta rövid földi életét és szelídlelkűsége, kedvessége, alázatos magatartása már akkor megmutatkozott. Megnyerve a közösség bizalmát, éveken keresztül
az IKE elnökeként tevékenykedett. Az itt elvetett mag gyümölcsözővé vált egész életében,
Istentől kapott talentumaival bölcsen sáfárkodott Isten dicsőségére. Egész személyiségé-
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vel, lényével betöltötte a krisztusi küldetést: fény volt és világított, só volt és megízesítette
barátai, ismerősei, egész környezete életét. Hálás vagyok Istennek, hogy megajándékozott
azzal a csodálatos kegyelemmel, hogy a barátja lehettem enynyi éven keresztül, és hálás vagyok a sok törődésért, amit barátként nyújtott. Sok barátja nevében elmondhatom, hogy
betegsége által is bennünket épített, sokunk szemében példaképpé vált az ő hite, ereje, kitartása, türelme. Még betegségében is ő volt a lelki gondozó, Isten csodálatos eszközként
használta: »Minden időben szeret, aki igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idejére«
(Példabeszédek 17,17). Ancsa ilyen igaz barát volt, egy csodálatos ember, akire mindig felnéztem, aki példakép lett a számomra, hitharcos, aki végigjárta hittel és bátran a számára
rendelt megpróbáltatásokat, és győztesen tért meg élete Urához. Távozásával mély nyomot
hagyott maga után, de emléke örökké élni fog.”
Lelke tovább él a baba-mama körben
Úttörő volt. A 2011-ben alapított baba-mama körrel új színt vitt a székelyhídi mindennapok szürkeségébe, örömöt és új lehetőségeket sok kisgyerekes család életébe. Bár neki sajnos
nem adatott meg a gyerekáldás öröme, mégis úgy szeretett minden gyereket, mintha a sajátjai volnának. Lelke a gyereki szeretetben és tiszta örömben él tovább.
A baba-mama kör társalapítója, Palczert Judit így emlékezik reá: „Ha Anikóra gondolok, kétféle érzés váltogatja egymást a lelkemben: vagy az üresség és a fájdalom vagy egy
érzékeny, mély, iránta érzett szeretet. Haj, nagyon hiányzik! Nemcsak nekem, a lányoknak
is. Nehéz visszazökkeni a régi hangulatba. Azt hiszem, hogy soha nem is lesz ugyanolyan
a baba-mama kör, mint amilyen vele volt. A derűje, a nyugalma, a türelme, a szeretete, a
határozottsága, a magabiztossága, az erős akarata és szilárd hite ott volt velünk. Egy gyertyalángban még most is ott van... Talán a hiánya köt össze minket, és persze az is, hogy
egymást is szeretjük, tiszteljük, egymásban megbízunk. Egy közösségi hálózatépítő programban ismertük meg egymást közelebbről. Én egy debreceni gyermekvédelmi alapítványt képviseltem, ő pedig az Érmelléki Református Diakóniai Alapítványt. Mindenféle
együttműködési lehetőség felmerült köztünk, többek között egy baba-mama csoport gondolata is, ahol az anyukák egymást gyermekruhák csereberéjével segítik és beszélgetnek.
Amikor gyesen voltam, már tervezgettem ilyet. Egy őszi vasárnapon a templomból kifelé jövet megkérdezte tőlem Anikó, hogy volna-e kedvem egy baba-mama kört beindítani
vele. Arra készültünk, hogy meg kell győznünk az anyukákat a csoportosulás hasznosságáról, de tévedtünk. A kismamáknak, anyukáknak ezer kérdésük és igényük volt, amit csak
rendszerezni kellett, és programba kellett szervezni.
2011. október 28-án találkozott először a csapat. 2012 októberének végén az első születésnapunkat készültünk megünnepelni, de nem tartottuk meg, mert meg akartuk várni, míg Anikó is velünk lehet. 30-án hazaengedték őt. Meglepetéspartit készült szervezni nekünk 3-ára, szombatra. Ajándékcsészéket akart csináltatni a baba-mama csoportnak, mert nem voltak csészéink, amiből teázhattunk volna régi szokásunk szerint, de ros�szabbul lett, és vissza kellett mennie a kórházba. November 1-jén, csütörtökön végleg
elment. A múlt héten Mikulásünnepséget rendeztünk. Egyszer csak megjelent az Anikó
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anyukája egy nagy dobozzal a kezében, és elhozta nekünk a csészéket. Anikó képe van raj
ta. Közöttünk van...”
Ér hangja, 2012. december
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„Én csak tettem a dolgom
a legjobb képességem szerint!”
Beszélgetés Bokor Piroska nyugalmazott óvónővel

Pedagógusnak, óvónőnek születni kell. Nem elég a tanulás, kell hozzá még az a varázslatos képesség, hogy a gyerekek szeressék az embert, érezzék benne az örök gyereket és
hogy ő is kellő türelemmel tudja szeretni őket. A négy évtizedes pedagógusi tevékenység
után 2008-ban nyugdíjba vonult Bokor Piroska erre a pályára született és az élet megpróbáltatásai is ebbe az irányba terelték.

– Visszaemlékezve ön milyen volt óvodásként?
– Már akkoriban is nagyon szerettem a kisebbeket pátyolgatni. Magam köré gyűjtöttem
őket és énekeltem, meséltem nekik. A mai napig is a fülembe cseng egy kis dalocska, amit
sokszor elénekeltem: „Csili-csalamédé, cukor-csokoládé, répa-karalábé, Sári hopp.” Sokszor
pesztrálkodtam, az akkori tiszteletes leányára is gyakran vigyáztam és a felnőttek többször
meg is jegyezték: „Jó lennél te óvónőnek!”
– Milyen pályára készült gyerekként?
– Nagyon korán, hatévesen vesztettem el édesanyámat, és ezután a nővéreim neveltek fel. Hatan voltunk testvérek. Két bátyám korán meghalt, három nővérem és édes-
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apám gondjaira maradtam. Késői gyerek voltam, amolyan kis vakarék, ahogy a nővéreim mondták. Édesanyám halála megpecsételte a sorsom, a kisebbek feletti anyáskodásom még jobban felerősítette. Hamar eldöntöttem, hogy pedagógusi pályára lépek, ha
majd felnövök.
– Hogyan került Nagyenyedre?
– Három nővérem gondoskodása révén kézen-közön felnőttem. Főként középső nővérem, Erzsébet lett édesanyám helyett anyám. Amikor befejeztem az iskolákat, épp abban az évben szüntették be a nagyenyedi óvónőképzőt. Sok utánajárással szeptember 15-e
után mégis sikerült újraindítani, de nagyon gyorsan, egyik napról a másikra kellett jelentkezni. Addigra én már túl voltam egy sikertelen felvételin, és a sorsra bíztam magam.
Örömhírként ért, mikor a nővérem újságolta, hogy a lapokban megjelent a hír miszerint
újraindul az óvónőképzés Nagyenyeden. Gyorsan elkészültem, másnap már indultunk is.
Sokan voltunk, de nagyon nagy volt bennem az akarás, így százhuszonhárom felvételizőből másodikként jutottam be a képzőbe, majd az államvizsgán nekem volt a harmadik legnagyobb médiám.
– Milyen út vezetett Székelyhídig?
– Tordatúron, egy Kolozsvár és Torda közti kis falucskában nőttem fel. Abban az időben,
amikor a nagyenyedi óvónőképzőt elvégeztem, még a tanügyminisztériumból kaptuk a kihelyezéseket. Volt tornatanárom bíztatott, hogy ott van két nagy magyar község Bihar megyéből, Érmihályfalva és Székelyhíd, bátran válasszuk azokat. Én csupán annyit kérdeztem,
hogy melyik van közelebb a szülőfalumhoz. Azt mondták Székelyhíd, hát azt mondtam:
„akkor legyen az”.
– Hogyan alakult az óvónői pályafutása városunkban?
– Negyven évet dolgoztam a tanügyben és pont a múltkoriban számolgattam, hogy ez idő
alatt, mintegy tizenháromszor változtatták meg a programot, úgy hogy véleményem szerint
az alapok ugyanazok maradtak. Más világ volt akkoriban, szinte negyven gyerek jutott egy
óvónőre, mikor megkezdtem a pályám a helyi napköziben az akkori Gostatban (állami gaz
daság az akkori időben – szerk. megj.). Nem volt könnyű, a programokat román nyelvről kellett fordítanunk egy ideig, nem lehetett magyar dalokat, verseket, meséket mondani a gyerekeknek, román írók műveit kellett tanítani nekik. Ebből néha vicces helyzetek is adódtak. Egyszer például mikor a parkban sétáltunk és egy szoborcsoportot néztünk meg, mesélni kellett a hősökről, akik a hazáért harcoltak és elestek. Ekképp meséltem el, nem gondolkodtam rajta, hogy ezt egy óvodás félreértelmezheti. Otthon egy kisfiú lelkesen mesélt
a sétánkról, anyukája pedig megdicsérte, hogy milyen sokat tud a bátor katonákról, akik
meghaltak a hazáért. A kisfiú rögtön kijavította anyukáját: „Nem haltak meg, csak elestek,
óvó néni mondta!”
Azután még három helyen voltam, de azt hiszem, talán a nyugdíjazás előtti tanévek voltak
a legjobbak. Az utolsó években a központi óvodába helyeztek, ahol három fiatal kolléganőmet tyúkanyóként fogtam össze. Mindig mondtam nekik: „Ti vagytok az ügyesebbek, okosabbak, én pedig a tapasztaltabb.” Jóleső érzés, hogy még a mai napig is felhívnak egy-egy
tanácsért vagy hogy megkérdezzék, hogy vagyok. Én mindig csak tettem a dolgom a legjobb
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képességem szerint és úgy érzem, a gyerekek és a munkatársaim is szerettek engem úgy,
ahogy én is mindenkit megszerettem.
– Melyek óvónői pályája legkedvesebb emlékei?
– Nagyon sok van, nehéz közülük egyet kiemelni. Nekem talán mindig az év végi szerepek voltak a legemlékezetesebbek. Nagyon szerettem a gyerekekkel készülni és soha nem adtam haza szöveget, verset, mert én azt vallom, hogy az a szülőnek meglepetés kell legyen egy
óvodai szerep, nem munka. Az egyik évfolyamban volt egy nagyon ügyes, talpraesett kiscsoportos kisleányom, aki minden verset, éneket kívülről tudott, de amikor a szerepre került a
sor, egyszerűen nem akart kimenni a színpadra, ordított, toporzékolt. Azt hittem, hogy biztosan megijedt, szóltam is az anyukának, hogy nem baj, majd jövőre szerepel a kislány. Ekkor az anyukája azt mondta, hogy adjak neki pár percet. Hátra mentek és mikor visszajöttek, a kislányt mintha kicserélték volna, megnyugodott, szépen elmondta a szerepét, ő volt a
legügyesebb. Az előadás után félrehívtam az anyukát és megkérdeztem, hogy ugyan mondja már meg nekem, hogy mit csinált a gyerekkel: megverte, megfenyítette? Erre a következő
választ kaptam: „Á dehogy, csak megszoptattam!”
– Milyen volt régen és most óvónőnek lenni?
– Úgy látom, hogy most több szempontból is könnyebb az óvónői pálya. Nagyobb szabadsága van egy óvónőnek a témaválasztásnál és a munkaterveket sem kérik olyan szigorúan
napra pontosan, mint abban az időben. Sokat változott, fejlődött a világ. Ma már könnyű
a gyerekeknek szemléltető anyagokat készíteni, akár az internetet használva vagy nyomtatva valamit. Akkoriban, mi mindent kézzel készítettünk, rengeteg munkával és fáradtsággal
járt. Egyszer egy inspektornőnk viccesen meg is jegyezte: „Egy óvónőnek a férje is óvónő!”
És valóban, az én férjem is rengeteget segített az óvodai szemléltető anyagok előkészítésében. Nagyobb könnyebbség az is, hogy az óvodai csoportok létszáma a felére csökkent, mert
bizony negyven gyerek mellett sokszor inkább rendőrnek érezte magát az ember, mintsem
pedagógusnak.
– Különbségek vannak az akkori és a mai gyerekek között...
– Rengeteget változtak a gyerekek. Ma már szinte úgy születnek, hogy kezelik a modern
eszközöket, számítógépet, telefont, táblagépet, televíziót. Sokkal okosabbak, mégis sokkal
gyámoltalanabbak. Akkoriban más volt a világ és bár nem voltak ennyiféle veszélynek kitéve
a gyerekek, de ez nem feltétlen kifogás arra, hogy agyon vannak dédelgetve és sokszor semmi
önállóságra nem nevelik őket.
– Melyek egy jó óvónő ismertetőjegyei?
– A két legfontosabb szó a szeretet és a türelem. Ezen kettő nélkül nem érdemes óvónőnek menni. A gyerekek lételeme a szabad játék, nagyon fontos, hogy az óvónő minél többet hagyja őket, hogy szabadon játszhassanak. Visszaemlékezve az volt a legjobb, mikor láttam őket szabadon játszani. Akkor derül ki, hogy milyen sokoldalú és kreatív tud lenni egy
gyerek, az pedig külön mókás, mikor leutánozzák a felnőtteket, akár az óvó nénit. Én mindig jókat derültem ezeken a kis szerepjátékokon. Egy gyerek úgy jó, ha eleven, ezt semmiképp nem szabad kiölni belőle.
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– Van-e emlékezetes gyerekszájtörténete?
– Volt egy nagyon sírós kislányom, akivel végül nagyon jól összebarátkoztunk. Egyszer ült
mellettem, figyelt, majd nagy bölcsen megszólalt: „Tudod óvó néni, én ha nagy leszek, majd
olyan leszek, mint te. Először manöken leszek, de majd, ha megöregszem, óvó néni leszek!”
Ér hangja, 2017. február
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Az öreg pusztai farkas története
Id. Bokor Zoltán, az íjászegyesület alapító tagja:
az íjászat megszilárdítja a magyarságtudatot

Id. Bokor Zoltán: kisfiú, férj, apa, nagyapa, történelemkedvelő autodidakta, íjász. Mint mindannyian rengeteg szerepet játszott el élete során,
amikről kedvenc foteljében ülve szívesen mesélt nekem, én pedig hallgattam és úgy belefeledkeztem a történeteibe, mint rég nagyszüleim meséibe.
– Már kisfiúként is érdeklődött az íjászat iránt?
– Abban az időben minden korombeli fiút
érdekeltek az ilyen dolgok. Saját kezűleg íjat
és nyilakat fabrikáltunk magunknak, amiket
persze nem igazán tudtunk használni, de ez
nem vette el egyikünk kedvét sem attól, hogy
újra es újra nekilássunk.
Egészen más világ volt akkor. A mai fiatalok,
ha egy dokumentumfilm formájában láthatnák az akkori Székelyhidat, el sem hinnék,
hogy ez az a város, amelyikben most élnek.
Hatalmas nádasok borítottak sok most lakott
területet, nem volt Ér-csatorna, nem voltak
gátak. Mikor tavaszszal kiáradt az Ér, hatalmas
területeket borított el a víz, míg télen kiváló
korcsolyapályát biztosított a fiatalság számára.
Az Ér volt a mi barangoló- és játszóterünk.
Az élővilág változatos és csodálatos volt, és
az emberek is nagyon másak voltak. Zárkózottabbak, mégis nyíltabbak. Nagy baráti körük
volt mind a felnőtteknek, mind a gyerekeknek, szegényebbek voltunk, mégis lélekben
gazdagabbak. Tizenkét éves koromig – bár ez
a mai gyereknek hihetetlenül fog hangzani –
csupán két játékom volt: egy bádogautó és egy
korcsolya, amit ketten kaptunk a bátyámmal.
Mégis olyan színes gyerekkorom volt, hogy
senkivel sem cserélném el.

Az öreg pusztai farkas története
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– Mikor kezdett el komolyabban foglalkozni az íjászattal?
– A ’90-es évek vége felé egy olyan társaság kezdett el szerveződni, akiket a történelem, a
honfoglalás kori viseletek, fegyverek komolyan érdekeltek és foglalkoztattak, amelynek én és
a két fiam is részesei voltunk. 2003-ban megalapítottuk a Pusztai Farkasok Hagyományőrző Íjászegyesületet, melynek tagjai közt érmihályfalvi, nagyváradi és érszalacsi fiatalok is voltak. Ők a későbbiekben különválva megalapították saját egyesületeiket, megőrizve a Pusztai
Farkasok nevet, amihez egy saját, újonnan választott nevet is toldottak. A székelyhídi egyesület 2006-ban lett hivatalosan bejegyezve, melynek jelenlegi elnöke Guba József (a Phoenix
karatésainak edzője – szerk. megj.).
– Hogyan választották ki a csapat nevét? Ennek mi a története?
– A név választásánál a legfontosabb szempont az volt, hogy egy jól hangzó magyar név legyen, amit könnyű román nyelvre is lefordítani, ezáltal megkönnyítve az egyesület hivatalos
bejegyzését. Visszagondolva igen találó nevet sikerült kiválasztanunk, hisz gyerekkoromban
még itt is éltek farkasok. Emlékszem, Hamza bácsi, az akkori vadőr lőtte ki az utolsót, amit
az akkori vadásztársaság épületében állítottak ki.
– Mivel foglalkozik a Pusztai Farkasok-íjászegyesület?
– A mi csapatunk egy hagyományőrző, honfoglalás kori hagyományokat felelevenítő
íjászegyesület. A felszerelésünk legnagyobb részét saját kezűleg, régészeti leletek, leírások és
rajzok alapján készítettük el. Rájöttünk, hogy a legkonkrétabb bizonyíték arra, ahogyan a
honfoglalás kori viseletek, tárgyak és fegyverek kinéztek az, ha mi magunk készítjük el őket.
Ezt tudományosan kísérleti régészetnek hívjuk.
Rengeteg íjászeseményen veszünk részt, amelyek közül a legismertebb talán az Ópusztaszeri
Nyílzápor, amelyhez rengeteg élmény és emlék fűz minket. 2013-ban megalapították az
Arany Nyílhegy-díjat, amely keretében minden évben három arany nyílhegyet adnak át az
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arra érdemeseknek a rendezvény alkalmával. Büszkeséggel tölt el, hogy a Pusztai Farkasok az
alapítás évében kiérdemeltek egyet. A szigethalmi harci bemutatóknak is rendszeres résztvevői vagyunk és mindenhová szívesen megyünk, ahová hívnak és várnak bennünket.
A különböző íjászesemények mellett bemutatókat is tartunk. Tartottunk már íjászbemutatót ovisoknak, kis és középiskolásoknak, de Mongólia magyarországi nagykövetének is. Ilyenkor egy általam hagyományos történelemórának nevezett bemutatóban ismertetem meg a
hallgatóságot az íjászattal, íjakkal, melynek végén mindenki kipróbálhatja céllövői képességeit.
– Hány éves kortól érdemes elkezdeni az íjászatot?
– Én hat-hétéves kortól ajánlom a gyerekeknek az íjászatot, és azután majd a munkájukon és kitartásukon múlik, hogy milyen szintre emelik a tudásukat. Lányok, fiúk egyaránt
jöhetnek, sőt bátorításként szeretném elmondani, hogy most is van két kislányunk, Kiss Virág-Csenge és Kiss Boglárka, akik fiatal koruk ellenére, már komoly díjakat nyertek, megyei
bajnokok. A gyerekek heti rendszerességgel egy-két alkalommal edzenek másfél-két órát a
hajdani Nyárikert területén a szabadban vagy az ott lévő pincehelyiségben.
– Ki a legidősebb „pusztai farkas”?
– A tagok közül én vagyok a legidősebb, viccesen szoktam mondani, hogy ha a Jóisten is
megsegít, jövő évben már hetvenkedek és ez a versenyeken is érdekes fordulatokat hoz néha.
Ha helyesen határozzák meg a korcsoportokat, én az úgynevezett senior master kategóriába
szoktam kerülni, ami az 55 év fölötti korosztályt jelenti. Ebben a kategóriában már nem sokan versenyeznek, így általában dobogós helyet szerzek, de ha úgy adódik, azért a fiatalok
közt sem vallok ám szégyent.
– Melyik volt a legemlékezetesebb pillanata az íjászegyesületben?
– Rengeteg emlékezetes pillanatunk volt, nehéz közülük kiemelni egyet. Nagyon érdekes
élmény volt, mikor 2012-ben találkoztunk és bemutatót tarthattunk Mongólia magyaror
szági nagykövetének, aki arról mesélt, hogy jelenleg épp filmet készítenek egy mongol stábbal Batu kán hordáiról és azokról a helyekről, ahol a tatárjáráskor végigvonultak. Két nap
múlva részt vettünk az Ópusztaszeri Nyílzáporon, ahol hatalmas meglepetésként ért minket, hogy az odaérkező mongóliai stáb az ott jelenlévő körülbelül 1600 íjászból, minket, a
Pusztai Farkasokat választott ki és filmezett le: felszereléseinket, tárgyainkat, fegyvereinket.
Hatalmas megtiszteltetés volt az is, mikor a makói néptánccsoport felkért minket az Emese
álma táncjátékban való vendégszereplésre, melynek többszörösen eleget is tettünk.
– Mit jelent önnek az íjászat?
– A legegyszerűbb az lenne, ha egy szórakozás, kedvtelés lenne, de nekem az íjászat mindig valami sokkal komolyabbat jelentett. Szerintem nagyon fontos, hogy minél többet beszéljünk és foglalkozzunk a magyar történelemmel, az íjászat által is felelevenítve azt, így
nagyban hozzá tudunk járulni a magyarságtudat megszilárdításában. Itt, ahol élünk, ez a
magyarságtudat velünk születik, mégis a mai fiatalok lelkében ezt el kell ültetni és erősíteni
kell, hogy ne szakadjanak el gyökereiktől.
Úgy gondolom, hogy mint minden sport, az íjászat is fegyelemre és egymás és önmaguk
iránti tiszteletre tanít és nem utolsósorban, ha egy ilyen sportcsapatban vannak fiataljaink, a
szülők is nyugodt szívvel engedhetik el őket, mert tudják, hogy jó helyre jönnek.
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– Az unokái továbbviszik-e az íjászat iránti szeretetet és elkötelezettséget?
– A válaszom igen és nem egyaránt. Mindegyiküknek van íjászfelszerelése és alkalmanként
részt vesznek különböző íjászversenyeken és eseményeken, de az íjászkodással egyikük sem
foglalkozik aktívan, jelenleg más sportágak iránt érdeklődnek
– Ha egy szóval vagy kifejezéssel jellemezhetné önmagát, mi lenne az?
– Nagyfokú kreativitás és lustaság, sokszor az egyik a másik rovására megy.
Itt már a konyhában ülő dióbelet pucoló felesége is becsatlakozik a beszélgetésbe és büszkén mesél a helyi református templom udvarán készült vármakettről, melyet a férje saját kezűleg készített egy korabeli tervrajz alapján a reformáció ünnepére. Ékes bizonyítékául annak, hogy a kreativitás bizony sokkal erősebb, mint a felemlegetett lustaság.
Ér hangja, 2016. november
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„A munka volt az élet!”

Beszélgetés dr. Bokor Zsuzsa nyugalmazott székelyhídi háziorvossal
Barátságos tekintet, törékeny termet, határozott megjelenés és beszéd jellemzi Bokor Zsuzsa nyugalmazott székelyhídi háziorvost. Ha vissza kellene emlékeznem rá, mint orvosra,
akkor is azt mondanám, hogy határozott, ellentmondást nem tűrő, viszont szerény személyiség. Árad belőle a nyugalom, a megbékélés, a harmónia, az őszinteség, amikor az életéről, a pályájáról, az örömteli vagy éppen a buktatós időszakokról érdeklődök.
A nagyváradi születésű doktornő 1971ben végezte el az orvosi egyetemet Kolozsváron, ahonnan egy Isten háta mögötti kis hegyi településre helyezték, ahol még asszisztense sem volt, csak a bácsi, aki kocsival vitte
beteghez, ha kellett, ő volt az egyedüli segítsége és munkatársa.
Egy év „nyomorgás” után került Székely
hídra, ahol is kijutott mindenből, ami csak
egy körorvosnak vagy háziorvosnak osztályrésze lehet. „Csak” harminchat évet dolgozott Székelyhídon 1972-től 2008-ig. Ebben
az időszakban voltak kellemes és kellemetlen
pillanatok is.
Arra a kérdésemre, hogy mit szeretett leginkább a szakmájában, a doktornő mosolyogva elárulta, hogy mindig vonzotta a szemészet és a mikrosebészet, de az is nagy örömmel
töltötte el, amikor időben sikerült diagnosztizálni egy vakbélgyanút vagy sikerült megelőzni
egy szívinfarktust. (Ha az emlékeim nem csalnak, akkor nem igazán emlékszem olyanra, hogy
valakit félrediagnosztizált volna – szerk. megj.)
Mivel egy olyan időszakban lett orvos, amikor még ahhoz mentek az emberek, akit éppen
szolgálatban találtak, neki úgy alakult, hogy a felnőttgyógyászatban dolgozhatott, viszont
a különböző változások és újféle rendszerek bevezetésével otthon volt a gyermek- és a felnőttbetegségek kezelésében is. Természetesen soha nem válogatott a betegek között és nem
diszkriminált. Nyugdíjba vonulásakor 2500 pácienstől köszönt el.
Nem volt egyszerű összehangolnia a családi életet és a hivatást. A család nagyon sokszor
nélkülözte az feleséget és az anyát, mert a hivatás volt mindenek előtt. Nem voltak nagy családi ebédek, elmaradtak a nagy „rokonösszegyűjtős” ünnepek. Ha hívták, azonnal indult,
hisz a beteg élete volt az első.
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Manapság már van ideje a férjével ebédelni, van idő olvasni, keresztrejtvényt fejteni és az
unokákkal is mindig tud foglalkozni. Már nem kell ügyeletbe sietni, de azért most is nyitva
az ajtó annak, aki tanácsot kér vagy kíváncsi a véleményére. Most sem küld el senkit, mindenkit megvizsgál, mindenkit meghallgat, tanácsot is ad szívesen.
Megtapasztalta azt az érzést is, amit valószínűleg nagyon sok nyugdíjba vonult ember: „ha
nyugdíjas vagy, nem törődnek veled”! Tudomásul veszi a körülötte elrohanó világot, viszont
már nem hajlandó rohanni vele. Szereti a csendes, nyugalmas életet.
Végezetül, de nem utolsó sorban, azt üzeni a fiatalabb kollégáknak: legyenek naprakészek
az új gyógyszerekkel, az új kutatási eredményekkel, módszerekkel és legyenek nagyon türelmesek a betegekhez!
Ha pedig visszatekintene, hogy megérte-e feláldozni a családot a munkáért, arra megint
csak egyszerű volt az orvosnő válasza: ez nagyon személyfüggő, mert a családorvos állandó
ügyeletben van. Bokor Zsuzsa életének mottója „a munka volt az élet”, és ha most választani
kellene, akkor újra az orvosi pályát választaná.
Ér hangja, 2013. november

Béres Judit Renáta
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„Szeretem a székelyhídiakat!”
Beszélgetés dr. Csiszér Ágnes belgyógyász doktornővel

„Ha nem lehetsz csillag az égen, légy világító
mécses egy kunyhóban – írta általános iskolai osztályfőnököm az egyik év végi jutalomkönyvembe mottóként, és ez tökéletesen ráillik az életútamra” – kezdi dr. Csiszér Ágnes,
Csiszér doktornő – ahogy mindenki ismeri –
beszélgetésünket. „Édesapám a példaképem,
aki tanárember volt, pályája 41 évéből negyvenet igazgatóként élt meg, mindig azt mondta, sugározta felém, hogy segítsek, amikor és
ahol csak tudok. Édesanyám hosszú betegséggel küzdött élete során és talán ez volt az a motiváció, hogy orvos lettem. A segíteni vágyás és
a betegek életének jobbítása életem célja.
Marosvásárhelyen végeztem az általános orvosi karon – a marxista eszméket kivéve mindenből tízessel. Egy volt évfolyamtársam, nem nevezném kollégának, ne haragudjon, beárult,
hogy templomba jártam és mivel az akkori szokás szerint rám sütötték, hogy a marxista eszmék nem férnek össze a hitélettel – nem lehetek jó elvtárs, ezért kaptam büntetésből hatost!
Többszöri alorvosi, fokozati vizsgák után 1970-ben kerültem Székelyhídra. Megszerettem
ezt a várost – akkor még persze falut – és lakóit, úgy érzem, hogy engem is megszerettek a helyiek. Nap, mint nap megkapom azokat a szeretetcsomagokat – ha fogalmazhatok így – amelyek nélkül nem tudnék élni, amik szükségesek a mindennapjaimban. Köszönettel veszem az
emberek szeretetét, tiszteletét, és igyekszem viszonozni is azt.
Idekerülésemkor is úgy gondoltam, hogy egy kisebb közösségben az egymásra figyelés, a segítségnyújtás a legfontosabb, és a kórházunk szerény, igencsak korlátozott orvosi lehetőseihez
mérten mindent elkövettem a betegeink gyógyulásáért, akik lelkiekben könnyen kitárulkoztak
előttem. A klinikai vizsgálatokra építhettem és építek a mai napig is, mert akkor sem és most
sem használhattam modern orvosi készülékeket. A legszükségesebb vérnyomás- és vércukormérő berendezéseket használom csak, és higgye el, hogy így is lehet gyógyítani.
Nem szívesen emlékszem vissza arra, hogy vitáim, komoly nézeteltéréseim voltak a székely
hídi kórház vezetőségével, olyannyira, hogy az egészségemet is megviselte, ezért 1990-ben éltem a törvények adta lehetőségekkel, és korkedvezményes nyugdíjba mentem.
Akkoriban mehettem volna külföldre is karriert építeni, de mi a megboldogult férjemmel
úgy gondoltuk, hogy nekünk itt van tennivalónk, itt nagyobb szükség van ránk, és ahogy
Tamási Áron írta: „Mi itt vagyunk otthon a világban!”
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A vezetőváltások után annyira jól esett, hogy szinte mindenki, aki kórháznál dolgozott, a
takarítónőktől a főkönyvelőig visszavárt, de én mérlegelve a lehetőségeimet, úgy döntöttem,
hogy nem lépek kétszer ugyanabba a folyóba. Nem bántam meg.
A betegeim, visszatértek hozzám és a mai napig praktizálok, mert ez az életem – segíteni másokon. Volt olyan eset, hogy valaki, aki nekem rosszat tett, bekerült hozzám, a kórházba és én
megkülönböztetett figyelemmel bántam vele, mert a számonkérés nem tartozik az én teendőim közé, ráhagyom Istenre, ahogy ez meg is van írva.
Fontos a hit az életemben. Most amikor uralkodik a pénz a világban, tombol a hatalomvágy,
az erőszak azt vallom, hogy Isten nélkül ember nem boldogulhat. Amúgy a világ jelentősebb
vallásait is tanulmányozom, járok templomba, fontosak számomra a Biblia tanításai. És hadd
meséljem el, hogy a legújabb orvosi enciklopédiában benne van az imádság, mint a gyógyulást
elősegítő praktika.
Hétköznapjaim is ennek fényében telnek, sokat olvasok, képzem magam a mai napig és
igyekszem lépést tartani a modern orvostudománnyal, nem hagyva figyelmen kívül a termé
szetes gyógyászatot sem. Hiszem, hogy a növények legalább olyan hatásosak a gyógyításában,
mint az orvosságok, sőt gyakran jobb eredményt érek el velük. Sokan vannak a mai napig,
akikkel együtt gyűjtjük a gyógynövényeket.
Nyugodt szívvel mondhatom, itt, Székelyhídon éltem le életemnek a nagyobbik felét, a lakosságtól mindig csak a szeretetet és a megbecsülést kaptam, ez adott az életemnek erőt és értelmet. Továbbra is arra törekszem, hogy rászolgáljak erre az elismerésre és bizalomra.
Amikor a közelmúltban azt kérdezte tőlem az egyik hivatalnok, hogy ennyi idősen miért váltom ki a működési engedélyemet, mosolyogva tudtam neki mondani – »azért, hogy gyógyíthassak!«” – zárja gondolatait Csiszér doktornő.
Ér hangja, 2014. május

Szabó Csongor
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„Minden képembe a lelkem
egy darabját festem bele”
Beszélgetés Csorján Dezső székelyhídi képzőművésszel
Kint nyirkos hideg, bent barátságosan ropog a kandalló, amikor szobák labirintusán át
megérkezek Csorján Dezső székelyhídi képzőművész otthonába. Az egész olyan mintha egy
másik világba lépnék, mindenütt Jézus ábrázolások és vallási szimbólumok vesznek körül.
– Ha Csorján Dezsőre, mint
művészre gondolok, akkor egy
Jézus-ábrázolás villan az eszembe legelőször. Honnan ez a vallásos témák iránti elhivatottság?
– Tudod, hiszek valamiben, mé
lyen hiszek a vallásban és ezt sugall
ják a képeim is. Sokan hitetlenek
vagy meghasonlanak a világgal, de
engem ez a hit segített át az élet
nagy holtpontjain.
Már egész kicsi korom óta foglalkoztat Jézus és az ő élete és ez a képeim által jut kifejezésre. Minden
képembe a lelkem egy darabját festem bele és sokszor ez ijesztően hat
másokra, de ilyen vagyok én, mint
sok mindenki mást az élet engem is
megtört, és talán ezért szomorúbb
hangvételű a képeim többsége. A Jézus-képek különös helyet foglalnak
el a lelkemben, ezek fejezik ki talán
a legjobban azt, hogy ki vagyok én.
Sokszor pályatársaim azt mondják,
hogy magamat festem meg ezeken
a képeken, ami nem igaz. Azonban
az érzéseim olyan módon hatják át
ezeket az arcképeket, hogy az arc valóban az enyémhez hasonlóvá válik.
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– Közismert, a lánya, Csorján Melitta is kiváló festőművész. Honnan ered ez a tehetség?
– Szerintem ez egy gén, ami a családunk egyes tagjaiban továbböröklődik. Úgy emlékszem, az egész a dédnagyapámtól indult. Debreczeni Ferenc kántor-tanító és rajztanár volt,
és fia, Dezső, az én nagyapám ötvösmunkás. Tőle örököltem a nevem és két generáció kézügyességét is, amit hál’Istennek a nagyobbik lányomnak is tovább tudtam adni. Ugyan nem
esik messze az alma a fájától, mégis mi két különálló művészi világban élünk a lányommal, s
csak néha merészkedünk át a korlátokon, hogy megcsodáljuk egymás művészetét.
– Szavaiból ítélve ez a tehetség örökölt és nem tanult dolgokon alapszik. Mikor derült fény az öröklött művészgénre?
– Már igen korán, kisiskolás koromban az egyetlen dolog, ami lekötött, a rajz volt. Azt,
hogy van hozzá tehetségem, akkor fedezték fel, mikor sorra nyertem a különböző rajzversenyeket. Később már felnőtt fejjel elvégeztem a nagyváradi népi iskola rajzszakát, először
Motl Roman, majd a későbbiekben Kristófi János lett a mesterem. Habár sokszor mondták,
hogy nem igazán értik, mit keresek én itt, hisz ezeket a dolgokat, amiket itt tanítanak, én
már rég tudom, mégis hálával tartozom nekik, mert nagyon sokat tanultam tőlük.
– Mikor mutatta meg először a világnak ezt e tehetséget?
– Önálló kiállításra jóval 2000 után került sor, de a kezdetek sokkal meszszebbre nyúlnak.
Az első munkám egy kazettás mennyezetű templom restaurálása volt Menyőn, amely Tőkés
László száműzetési helye is volt. Ezután felgyorsult az élet, egyházi körökben kézről kézre adtak, így számos helyen fordultam már meg és fordulok meg manapság is. A székelyhídi katolikus templomot is nagy részben én restauráltam, amire különösen büszke is vagyok. A kiállítások lehetősége és ideje később érkezett el, de így is már számos helyen megfordultam.
Kiállítottam már többek közt Belgiumban, Debrecenben, Nagyváradon és Székelyhídon is
megszámlálhatatlan alkalommal. Voltak egyéni és csoportos kiállításaim is és mindegyikről
szép emlékeket őrzök, amelyekből a nehezebb időszakokban táplálkozni tudok.
– Van-e olyan művészeti irányzat vagy festőművész, akit példaképnek tekint?
– Munkácsyt tartom az egyedüli példaképemnek, számos képét festettem újragondolva az
eredeti alkotást. Nagyon szeretem a vonalvezetését, tiszta, pontos, határozott, ehhez hasonlít
a leginkább az én stílusom is. Nagyon érdekel a történelem is, az utóbbi években rengeteget
olvasok és nagyon elmerültem a történelmi témában. Számos hasonló ihletésű képem született ebből a ‘szerelemből’, többnyire híres festmények másolatai. Nagy büszkeséggel tölt el
az is, hogy a Munkácsy-díjat kaptam. Ezt a kitüntetést csak olyan festőművészek kaphatják
meg, akik sok Munkácsy-képet festettek meg. Azonban a legbüszkébb arra vagyok, hogy a
nagyváradi Tibor Ernő Galéria oszlopos tagjának választott. Itt számos olyan művész van,
akit csodálok, és akitől nagyon sokat tanulhatok. És hatalmas lendületet ad az is, hogy ezek
az emberek elismerik a munkáimat és mindig rengeteg bíztatást kapok tőlük.
– Számos képe nagyon érdekes szín és térhatású. Ezek milyen technikával készülnek?
– Tűzzománctechnikával, viszont az érdekességük az, hogy a hagyományostól eltérően ezek
a képek kartonlapra készülnek. Az eredeti tűzzománctechnikánál a kép egy vékony fémlemezre készül, amit kemencében égetnek ki a végleges formára. Viszont a karton nem hőálló, ezért
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én egy sajátos technikát fejlesztettem ki, ami az én találmányom, és aminek a titkát senkinek
nem árulom el, a halálos ágyamon egyedül a lányom lesz az, akinek továbbadom örökségül.
– Úgy tudom, nem csak kézügyesség, de aranytorok is szerepel az örökségben. Ho
gyan került kapcsolatba a Székelyhídi Férfikórussal?
– Egy véletlen folytán kerültem be a kórusba, és azóta ott ragadtam. Már tizenöt éve erősítem a kórust tenor szólamban. Ez idő alatt számos barátság és testvéries hangulat alakult
ki köztünk. A kórus mellett pedig a másik nagy szenvedélyeim a borversenyek, ahová nem
borosgazdaként, hanem borkedvelőként járok el. Emellett pedig az érmeket és kupákat is én
szoktam önteni ezekre az alkalmakra. Van egy képem is, amely engem ábrázol öregkoromban. Egy öreg, ősz szakállú férfi áll rajta borospohárral a kezében. Így szeretnék majd én is
távozni ebből a világból, amikor elérkezik az időm, emelt fővel és jókedvűen.
Ér hangja, 2012. január

kérdezett: Ványa

Blanka
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Csorján Melitta, egy világpolgár székelyhídi festőművész
Térdig érő burjánzó növények, torztükrű vízpart, felhőtérképekkel tarkított égbolt, bogárhadak. Akár egy Melitta-képről is szólhatna ez a rövid leírás vagy jó helyszín lenne
egy művészfilmnek, de ez csak a valóság. A székelyhídi napszívta rét, mely pár lépésnyire van a zajos országúttól, olybá tűnik, mint egy elfeledett senkiföldje. Ez a helyszíne beszélgetésemnek egy helyi világpolgár festőművésszel, Csorján Melittával.
– Mit jelent az Ön számára a festészet?
– Ez egy nagyon egyszerű kérdésnek tűnik
és mégsem egészen az. Mindenkinek mást jelent. Például ki a jó vagy tehetséges művész?
Csak azok, akiket most éppen sztárolnak,
reklámoznak? A múltkor például beszélgettem egy magyarországi, úgymond befutott
festővel, aki a véleményét és ízlését ahhoz
igazítja, ami most eladható. Tehát a művészete kommersz. Hogy ez helyes vagy sem, úgy
érzem nem az én tisztem eldönteni. Szerintem művészet az, amibe az ember bele tud
halni, legyen az festészet vagy bármi más. Ha
ez az érzés nincs meg, akkor nem ér semmit
az egész, nem igazi.
– Rengetegen ismerik a festményei egyedien fanyar stílusát. Szabad stílusú művésznek vagy egy művészeti csoport tagjának vallja magát?
– Nem igazán tartozom sehová és mégis tartozom valahová. Például sokan hasonlítják a
műveim Marc Chagall szín- és formavilágához, így már megkaptam a „magyar Chagall” jelzőt is. Ha feltétlenül be kell sorolnom magam valahová, akkor azt mondanám, hogy leginkább a szürrealizmusba hajlik a festészetem és szeretem a művészi túlzásokat, amit a szürrealizmus által tudok kiélni. Valójában úgy érzem, hogy a szürrealizmus számomra elviselhetőbbé teszi a lét kimondhatatlan könnyűségét.
– Képei sokszor nyomasztó hatást keltenek. Ez szándékos dolog vagy a véletlen műve?
– Hát semmiképp nem úgy kell elképzelni, hogy mikor hozzákezdek akkor arra gondolok: hú, most festek valami borzasztó nyomasztó hangulatú képet. Az életemnek
vannak olyan periódusai, amikor ez szólal meg bennem, ezt vetíti rá a lelkem a fehér
vászonra. Ennek nagyon örülök, mert felszínre kerülnek az elnyomott, elfojtott érzések, a depressziók, az őrület. Festészet nélkül már valószínűleg valamelyik pszihiátria
zárt osztályán feküdnék.
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– A legtöbb képen a túlzások mögül előbújik a gyermek, a gyermeki lélek és formavilág. Egy nagy gyermeknek tartja magát?
– Talán igen, van benne valami. Szerintem nagyon fontos, hogy az ember legbelül meg
tudjon egy kis darabot őrizni a gyermeki énből. Ez persze az idő során torzul, csorbul, így
néha a kép ami bennünk él igen kifordított mása az eredetinek. De akármilyen is, az a fő,
hogy mindenki egy kicsit gyermek tudjon maradni, másképp belül döglött az ember. Például volt egy babás képsorozatom, amellyel ezt a torz felnőtt-gyerek létet próbáltam ábrázolni,
de igen sokan félreértették. Ijesztőnek tartják vagy horrorfilmekhez hasonlítják, pedig csak
görbe tükröt tart mindenki elé, amibe félnek belenézni.
– A festészet a teljes idejét leköti vagy helyet kapnak más tevékenységek is benne?
– A festészet a lételemem, de mellette sok minden más elfér. Van például néhány magántanítványom. Eleinte nagyon nehéznek tűnt lerombolni azt a sok előítéletet és sablont,
amit a tanítványaim fejébe tuszkoltak ezidáig, de úgy érzem, hogy elkezdtünk jó irányba
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haladni. Néha azért vannak kétségeim. Például múltkor Csontváryról tanultuk A magányos
cédrus csodálatos misztikumú alkotásáról. Beszéltem nekik a színek misztériumáról, arról
hogy minden színhez egy illat köthető. A tesztjükben leírták szóról szóra amit meséltem,
ami persze jó is, mert érdekli őket, de a kreativitás szintje a nullát üti. Ezek azok a sablonok,
amelyekről beszéltem. De úgy érzem, ez napról napra változik és remélem hamarosan teljesen eltűnik majd.
– Nagy átéléssel beszél Csontváryról. Vannak-e példaképei vagy kedvenc festője?
– Ez mindig változó, attól függ épp kinek a tanulmányozásában merülök el jobban. Ez is
utal a már említett életszemléletemre: az embernek egy kicsit mindenbe bele kell halnia ahhoz, hogy hiteles tudjon maradni. Nálam ez nagyon fontos a tanításban is. Nem várhatom el
a tanítványaim figyelmét, érdeklődését, ha én nem tudok hiteles lenni számukra, nem szívvel-lélekkel végzem a munkám. Most épp Csontváry az aktuális kedvenc, mellette nagy csodálattal vagyok Frida Kahlo mexikói festőnő iránt, de van egy örök szerelem is, ő pedig nem
más, mint a már említett Marc Chagall. Csodálatos volt élőben látni a műveit, a reimsi katedrális festett üvegablakait vagy egy festménytárlatot, ahonnan a biztonsági őr szabályosan
ki kellett ebrudaljon, mert annyira a festmények hatása alá kerültem.
– Nem olyan régóta újra Székelyhídon lakik. Milyen hatást gyakorol ez a művészetére?
– Éltem már több helyen és még valószínű, hogy sok helyen fogok. Voltam debreceni
és pesti lány is. Mindegyiknek megvolt a szépsége. Pesten például imádtam figyelni a magas épületek tetején egyensúlyozó állatokat, macskákat, menyéteket, mókusokat. Jó lett volna egyszer végigsétálni a házak tetején húzódó kéményseprőjárdán, szárnyalni a város felett,
lefesteni az eget, a fényeket. Most itt Székelyhídon szeretem a rétet, amely itt van két lépésnyire a lakásunktól. Tervezem, hogy kimegyek a szabadba festeni, az mindig rengeteg energiával tölt fel. Szeretném az életemnek ezt az állomását is valamilyen módon megörökíteni.
Tervezem, hogy roma asszonyokkal fogok beszélgetni és a meséikből szövök majd képeket.
Ők egészen különleges módon élik meg a nőiességet, az anyaságot, magát a létet, amely számunkra igen meghökkentő, mert valahogyan megítéljük őket, talán helytelenül…
– Székelyhídhoz kötődően mindenkinek eszébe jutnak azok a már több éve megrendezett alkotótáborok, amelyeket a gyerekeknek szervez. Mi ezeknek a táboroknak
a fő célja?
– A gyermeki lét csodáinak felfedezése. Tavaly egy kis beszédet tartottam a múzeum épületében erről a témáról. Ennek olyan visszhangja volt, hogy túl kioktató voltam, túlságosan
elfogult. Csak fel szeretném hívni az emberek figyelmét arra a csodára, amit gyermeknek nevezünk. Minden gyerek eredendően bölcs, így születik, ezt Istentől kapja. Sokat tanulhatnánk tőlük, ha igazán odafigyelnénk az ő tiszta lelki érzékenységükre, ami még minden földitől teljesen mentes. Az alkotótáborokkal egy ajtót szeretnék kinyitni a gyerekek lelkében
és lelkéhez. Velük együtt csodálkozni rá a lét elviselhetetlen könnyűségére.
– Jelenleg mivel van elfoglalva, mire készül a közeljövőben?
– Ez a nyár igen zsúfolt lesz. Most épp gőzerővel készülök egy kiállításra, amely június
2-án lesz Debrecenben. Ezután művésztelepekre megyek, majd Franciaországban állítok ki.
Augusztusban és a székelyhídi alkotótábor, amit minden évben nagyon várok. Most szeret-
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nék minél több időt szentelni a festésnek, mert úgy érzem, mostanbában a százfajta teendő miatt elhanyagoltam. Már kezdtem úgy érezni, hogy belehalok, ha nem festhetek. Ha el
kellett mennem otthonról, a festőállványom állandóan nekem ütközött. Rájöttem, ez egy jel
volt számomra, hogy nem jó irányba rohanok, térjek vissza az igazi útra.
Ér hangja, 2011. május

kérdezett: Ványa
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„Még ma is hiszek a mesékben...”
Erdei Ferenc mindig tanító szeretett volna lenni,
édesapja nyomdokain járva

Tanító bácsik. Mindig kuriózumként figyeltem azokat a fiúkat, férfiakat, akik tanítói
pályát választottak maguknak. Persze titkon kicsit vágytam is arra, hogy nekem is legyen egy tanító bácsim. Bár az álmom nem vált valóra, de ha gyerekként nem is, felnőttként lett ilyen kollégám, Erdei Ferenc, akinek a munkáját nagyra értékelem és akit
mindannyian csak Feri tanító bácsiként ismerünk.
– Milyen gyerek volt?
– Olyan voltam, mint bármelyik egészséges eszű gyerek, benne voltam minden mókában. A templomtéren nőttem fel. Vakációkban napfelkeltétől napnyugtáig kint rúgtuk a fiúkkal a labdát, de volt, hogy elvágtuk a gátat elárasztva a vágóhíd melletti legelőt és korcsolyapályát csináltunk magunknak. Éltük az életet, élveztük a játékot. Akkor még nem volt okostelefon, számítógép,
sőt még televízió is csak ritka helyen, ezért
nekünk még volt igazi gyerekkorunk.
– Mit gondolt gyerekként, mi lesz, ha
nagy lesz?
– Édesapám tanító volt, nővérem a
nagyenyedi óvónőképzőbe járt, nekem az,
hogy tanítani fogok, magától értetődő dolognak tűnt. Soha senki nem kényszeríett, nógatott, hogy mit is kellene választanom, de
őszintén szólva nekem soha nem fordult meg
más a fejemben. Ma már azt mondom, hogy
predesztinált voltam a tanítói szakmára.
– Milyen volt a tanítói pályafutása?
– Fordulatos, talán ez a legjobb szó rá. A
mi évfolyamunk volt az első, aki Nagyváradon végezte a tanítóképzőt 1977-ben. Édesapám Nagykágyán volt tanító, és én is ott
szerettem volna helyet kapni. Akkoriban kihelyezési médiával lehetett elhelyezkedni, és
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az enyém pont elérte a 9-es átlagot, amivel már lehetett városon tanítani. Volt tanáraim addig nógattak, míg végül egy nagyváradi helyet választottam és szerencsés véletlen folytán a
17-es iskolába kerültem (a 7-es iskolában voltam gyakorló tanító és mivel csak ezt az iskolát ismertem, ezt szerettem volna választani, azonban véletlen összekevertem a számokat). Itt
dolgoztam 1989 decemberéig, ahonnan a változások után, a következő év elejétől a megyei
tanfelügyelőségre kerültem négy évre, aztán pedig egy másik váradi iskolába, a Ghibuba.
1999-ben az életem hirtelen fordulatot vett, elváltam a feleségemtől, és a válásom után úgy
döntöttem, hogy hazajövök Székelyhídra.
– Hogyan lett a roma gyerekek tanítója?
– Itthon először a csendes, szép házhelyi iskolát választottam, de sajnos hamarosan elfogytak a gyerekek, mind bejöttek a központi iskolába, így az tanintézményünket sajnos bezárták, én pedig kénytelen-kelletlen felkerültem a központba. Kollégáimmal észrevettük, hogy a
roma gyerekek száma évről-évre egyre jobban gyarapodik, és mivel minden évben indult step
by step osztály, ami a magyar gyerekek felét „elvitte”, hamarosan a normál osztályok szinte háromnegyedét roma gyerekek alkották. Javaslatunkra az iskola vezetősége úgy határozott, hogy
az egyik fiatal kolléganőm, Püsök Julianna viszi tovább a többnyire magyar gyerekekből álló
vegyes osztályokat, én pedig a roma gyerekekből álló osztályt kapom. Bebizonyosodott, hogy
ez mindkét gyerekcsoportnak csak a hasznára válik: a magyar gyerekeknek nagyobb lehetőséget nyújt a fejlődésre, a roma gyerekek pedig jobban érzik magukat a saját közösségükben, hisz
ott ők is lehetnek osztályelsők, nem mindig csak a második hely jut nekik.
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Nagyon érdekes a sors, mert a tanfelügyelőségi munkám ideje alatt sokat mondogattam a
kollégáimnak, hogy falun, roma gyerekekkel is lehet dolgozni, haladni, hát a sors azt mondta: „Na akkor, tanító bácsi, itt a lehetőség, mutasd meg!”
– Milyen volt régen és milyen ma tanítónak lenni?
– Most lehet sokan megharagszanak rám, de én úgy gondolom, hogy más volt az iskola
becsülete, nem lehetett tanítói oklevelet vásárolni, az emberek felnéztek a tanítókra, tanárokra. Ez egy büszkeség, érdem volt. Ma már azt mondják, hogy az akkori tantervezet teljesen elhibázott volt, mégis az akkori tanítványaim közül lettek orvosok, tanárok, mérnökök is. Úgy látom, hogy az alapok ugyanazok voltak. Akkor is írni, olvasni, számolni kellett
megtanítani a gyerekeket. Az akkori negyedik osztályosaim az év végi összefoglaló leckéknél,
kis gyakorló tanítókként készültek és tartottak a társaiknak órát. Ma nem igen mernék rábízni egy negyedik osztályosra hasonló feladatot. Most a gyerekek mindent készen kapnak,
túlzottan kiszolgálják őket, mindent a szájukba rágnak, pedig szerintem úgy az iskola, mint
a szülők legfőbb feladata az lenne, hogy önállóvá, az életre nevelje őket.
– Úgy tudom, hogy könyvet is írt a tanítói munkáról. Hogyan született a könyv ötlete?
– Amikor még a tanfelügyelőségen dolgoztam, hatalmas nyugdíjazási hullámon ment végig a tanügyi rendszer. Nagyon sok helyen szakképzett tanérők híján viszsza kellett hívni a
nyugdíjas kollégákat, és falvakon nagyon sok helyen tanítottak érettségi oklevéllel a fiatalok.
Falun főként összevont osztályok voltak, és az itt tanító fiatal lányok mindig mondták: „tanító bácsi, hogy csináljuk, hogyan tanítsuk a gyerekeket?” Szakkönyvek nem voltak, ezért,
mikor az I. fokozati dolgozatom írtam, az összevont osztályok tanításának témáját választottam, volt lélektan szakos tanárom és osztályfőnököm, Schneider Németh Antal segédletével.
Majd kiderült, hogy egy tanító kollégám Gálospetriből, Szász Dezső is ebben a témában írt
dolgozatot, így a kettőt összevonva, könyv formájában is kiadtuk a munkáinkat.
– Milyen a jó tanító?
– Úgy gondolom, hogy erre nincsenek szabályok, ez főként a gyerekanyagon és a tanító
hozzáállásán múlik. Szerintem a legfontosabb alapelv az, hogy a gyerekeken nem lehet uralkodni, csak meggyőzni lehet őket. A terrorfegyelem erre semmiképp sem alkalmas. A gyerek csak jókedvvel dolgozik. Ennek nagyon jó módja az igazi játék és nem csak azért játszani, hogy játszunk. Nagyon sok jó gondolat van a mai modern játékos pedagógiában, de azzal nem értek egyet, hogy a gyerek játék közben észre sem kell vegye, hogy tanul. A gyereknek élveznie kell, amit csinál és szeretetben, de nem kényszerrel tudatosan kell tanulnia. Szerintem az a jó tanító, aki mindezt meg tudja valósítani a munkája során.
– Ha egy szóval, kifejezéssel kellene jellemeznie a munkáját, mi lenne az?
– Azt hiszem, két szót is választanék. Az egyik a következetesség, a másik pedig az őszinteség. Nagyon fontosnak tartom, hogy a gyerekektől mindig, minden körülmény között megköveteljük, hogy őszinte legyen hozzánk.
Én a roma gyerekeimet igyekszem erre az útra terelni és bár nincs könnyű dolgom, de kitartó vagyok. Mindig elmondom nekik, hogy vallják be őszintén, ha valami hülyeséget csináltak, nem lesz semmi nagyobb következménye. Esetleg kapnak egy kis fejmosást, de a
következő nap is tiszta szívvel tudnak majd a szemembe nézni, ha nem verjük át egymást.
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Erről most eszembe is jutott egy volt tanítványom, Varga Tibi, aki még rég, negyedik osztályban került hozzám. Nagyon verekedős gyerek volt, az apukája előre figyelmeztetett is,
hogy figyeljek oda rá, mert meggyűlhet vele a bajom. Amikor fogalmazást írtunk arról, hogy
ki mi szeretne lenni, az én Tibim három dolgot sorolt fel: karatista, valutista, kidobófiú.
A kezdeti nehézségek után, amikor vagy két iskolai verekedés után jól helyre tettem, ő lett a
legszófogadóbb és legőszintébb tanítványom. Még ma is bárhol találkozunk, messziről kiabálja: „Csókolom, tanító bácsi!”
Ér hangja, 2017. január

kérdezett: Ványa
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„Alakuljon minden jóra!”

Erdődi Endre görög katolikus plébános: minden esés, buktató után
fel kell állni és tovább kell menni
Erdődi Endre atyát, görög katolikus plébánost az életem egy nehéz helyzetében sodorta
felém a sors és gondolkodás nélkül segítő kezet nyújtott nekem és a családomnak. Véleményem szerint, az ember csak példamutatással tud segíteni, tanítani másokat és ő az
én szememben, egy hiteles ember.

– Milyen gyerek volt?
– Félénk, szorongó, visszafogott gyerek voltam, ami fokozott érzékenységgel párosult,
azonban, ha valami nagyon fontos dologról volt szó, túl tudtam lépni ezen. Mondhatjuk
úgy, hogy kerültem a bajt. Ezeken kívül teljesen átlagos gyerek voltam. Szerettem táncolni, éjjel-nappal fociztunk a fiúkkal, télen meg jéghokiztunk. Ahogy a nap hossza csökkent, és kevesebb időt lehetett kint tölteni, mert hamar sötétedett, úgy nőtt a tanulmányi eredményünk is.
– Mi volt az álma, mivé válik felnőttként?
– A családom a maga módján vallásos volt, így ők teológiára szántak, én azonban teljes ellenállást tanúsítottam. Azt mondtam: rám senki sem húz reverendát! Ez pontosan a
dackorszakom kellős közepére esett, mert úgy 18–19 éves koromig az ateizmus perverz

42

Erdődi Endre

élvezetét habzsoltam, mint sok más
kortársam. Az Ipari Kémiai Líceum
elvégzése után gépészmérnöki szakra jelentkeztem. Két és fél év után
rájöttem, hogy az én utam teljesen
párhuzamos ezzel. Ez nem az én helyem. Ezután elvégeztem a teológiát
és a sors fintora, hogy végül a családom akarata teljesült, mégis pap lett
belőlem.
– Milyen volt az első istenélménye?
– A középiskola elvégzése után
elkezdett intenzíven érdekelni, hogy
mi az igazság. Mi az igazság az Istenről, a világ dolgairól, mi történik az
emberrel, mi lakozik az emberben?
A katonaság és a román néphadseregben megtapasztalt nonszensz tragikomédia felerősítette ezt. Itt többnyire
papnövendékekkel voltam együtt, és
valami megmozdult bennem. Itt találkoztam az úttal, amiben a találkozás mélysége kitisztult és a horizont
kitágult előttem, az úttal, ami Isten
felé vezetett engem.
– Mi a papi jelmondata, és miért
épp ezt választotta?
– Pál apostol korintusiakhoz írt
első leveléből választottam a papi jelmondatom, ami a következőképp hangzik: „mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit
üdvözítsek” (1Kor 9,22). Mint mindenki, én is arra vágyom, hogy a nevemen és a saját nyelvemen szólítsanak meg. Hitem szerint a vallás a közösségről és ennek a közösségnek az fejlődéséről kell hogy szóljon. Sok buktatóval, csalódással, eséssel jár az isteni igazság felé vezető
út, de minden esés, buktató után fel kell állni és tovább kell menni.
– Vannak-e példaképei?
– Az én példaképeim a hiteles emberek, akik nem feltétlen tökéletesek, de akiktől tanulni lehet. Az életem válságos periódusait, az ő segítségükkel tudtam igazán átvészelni. Sokszor ők döbbentik rá az embert arra, hogy milyen egetverő hiány van jó keresztény „gurukban”. Tőlük tanultam meg a legfontosabb dolgot, ami az élethez kell: az igazság útja az egyedüli emberhez méltó út. A példaképeim között vannak karizmatikus csodatevők és egysze-
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rű hiteles munkásemberek is. A legfontosabb dolog számomra az, hogy a mai napig abszolút felnézek mindannyiukra.
– Mi lehet vonzó a papi hivatásban egy mai fiatal számára?
– Én úgy gondolom, hogy senki nem lehet pap, csak az akit a jó Isten elhív erre. Az élő
Istennel való találkozás kell hogy vonzza a fiatalokat a papi hivatás felé. Személy szerint,
ha nem mondaná az Úr Isten napi szinten, hogy „csináld tovább, Endre!”, én már rég otthagytam volna a hivatásom. Hisz látom a millió hibám, bűnöm, mulasztásom, de az Isten
mégis adja hozzá a kegyelmet, hogy továbbmenjek a felé vezető úton, dicsőítsem őt, kínlódjak magammal és másokkal és hogy mindebben örömömet leljem.
– Mi a véleménye a mai keresztény társadalomról?
– Az ember lényéből eredendően vallásos, minden ember alapból az, még a legnagyobb
ateisták is. Lehetetlen az embernek, hogy ne legyen vallásos, hisz mindent szertartásosan
csinál, így éli a mindennapjait. A legnagyobb kérdés az marad, hogy milyen istennek és ho
gyan szolgálunk. Sajnos a mai világban nincs már igény az igazi tartalomra. A mai keresztény
ember nemtelen, langyos, terméketlen. Az emberek nem veszik komolyan Istent és az ő igazságait, letérnek a kijelölt útról, és ezzel elárulják Őt, elszakadnak tőle. Azonban az igazi nagyok útja nem ez volt. Jézus az abszolút igazság igényével jött el, ami mindent felülír. Az
Ő igazsága nem egy a sok közül, hanem az egyetlen. Ha ezt nem fogadjuk el, akkor árulók
vagyunk és csak egy színház, amit csinálunk. A gerinctelen megalkuvás, politikai korrektség
sajnos ide zülleszti a mai társadalom emberét.
– Hogyan legyünk jobb keresztények, emberek?
– Az Istent mindenki olyan szinten tudja megmutatni, amilyen szinten a megismert
igazságokat magán behajtja. Ha nem hurcolom a keresztem, gúnyt űzök Istenből és magamból is, de ha Isten segítségével hordozom azt, akkor a mindenható még a hibáimon
keresztül is tud valamit általam adni a többi embernek. Az Isten mindig esélyt ad rá, hogy
felülbíráljuk magunk, van türelme ahhoz, hogy kínlódjon velünk. Jézus ki is jelenti a Bib
liában: „azért jöttem, hogy megmentsem, ami elveszett.” (Lk 19,10) Ezért a mi legfőbb feladatunk az, hogy együttműködjünk vele, hisz sokan vannak még a világban, akiknek segítő jobbot kell nyújtani.
– Manapság egyre divatosabb különböző keleti vallások tanait, vallási gyakorlatát
követni, rengeteg könyv jelenik meg a témában. Mit gondol erről?
– A különböző keleti vallásokhoz fűződő dolgokat egy kosár gombához tudnám hasonlítani, melyben egyaránt található szelíd és mérges gomba is. Véleményem szerint mint
mindenben, ebben is kérnünk kell Istentől a megkülönböztetés, tisztánlátás adományát.
Amennyiben az ember nem figyel kellőképp oda, nem tanulmányozza behatóbban ezeket
a dolgokat, és nem vizsgál meg mindent az isteni igazság fényében, megmérgezheti magát és másokat is.
– Úgy tudom, érdeklődik a költészet iránt, verseket ír és irodalmi kört is vezet.
– A költészet mindig különleges helyet foglalt el az életemben. Egy olyan tartalommal
bír, amit a hétköznapi nyelv képtelen kifejezni. A költészet által az ember rálát az élet mé
lyebb tartalmaira, hisz minden vers célja, hogy megörökítse a pillanatot. Számomra a ver-
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sírás mindig egy kényszeres kifejezési forma volt, a túlélés egy formája. Amikor írtam, írok,
akkor mindig szenvedek, ezért inkább azoknak az időszakoknak örülök, mikor nem kell írnom. Olyankor nyugodtabb az életem.
– Van-e olyan kifejezés, szó, ami a legjobban jellemzi önt?
– Talán egy mondatban tudom összefoglalni a legjobban az életfilozófiámat: alakuljon
minden jóra!
Ér hangja, 2017. május
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„Nem akarok lehetetlent ismerni!”
Fazakas Sándor szobrászművész gyerekkorában a rét olyan volt,
mint Nemecseknek a grund

Fazakas Sándor szobrászművész a szilágysági Zilahon született, jelenleg Magyarországon, Egyeden él feleségével, de gyerekéveit Székelyhídon töltötte, ami mélyen beleivódott a személyiségébe, lelkébe. Az idei városnapok keretében végre itthon is bemutathatta munkáit és alkalmunk nyílt elbeszélgetni vele gyerekkorról, művészetről, életről.
– Hogyan emlékszik a Székelyhídon eltöltött gyerekévekre?
– Csodálattal emlékszem vissza, hisz én
gyerekkoromban még megismerhettem az
igazi nagybetűs Érmelléket. A mai strand
területén egy hatalmas összefüggő víztenger volt, a malom végében pedig egy tutaj, amit sokszor elkötöttünk, és kedvünkre csónakáztunk. Apró szigetek is voltak és
mint Robinson, azt játszottuk, hogy felfedezzük a sajátunkat. Azonkívül ott volt
nekünk a rét, ami igazi madárparadicsom
volt akkoriban. A rét a mindenünk volt,
olyan volt, mint Nemecseknek a grund.
Lehetett halászni, focizni napestig. Nagy
divat volt akkoriban a rollerezés is és mi
valódi rollerversenyeket tartottunk, loptuk
otthonról a disznózsírt, és kentük a rollerünket, hogy jobban menjen. Este onnan
tudtuk, hogy haza kell menni, hogy Kun
Béla barátom nagyothalló nagymamája kiállt a kertkapuba, és kiabálni kezdett úgy,
hogy talán még Székelyhíd másik végén is hallani lehetett. Ilyenkor tudtuk, hogy szólt az
édes, így mindenkinek haza kell menni.
– Gyerekként volt-e valamilyen álma arról, hogy mi lesz, ha felnő?
– Nem tudom, így konkrétan nem emlékszem rá. Arra viszont világosan emlékszem, hogy
csodálatos tanáraim voltak. Híres tanári kar volt itt akkor Székelyhídon. A líceum elvégzése után Nagyváradra kerültem, ahol orvosi műszerész és röntgentechnikus szakon végeztem.
Dolgoztam Gyulafehérváron is, majd elvittek katonának, és ezután Margittára kerültem,
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ahol nagyon jó, többnyire fiatalokból álló gárda verődött össze. Nagyon jó volt itt dolgozni,
szeretettel gondolok vissza az itt töltött évekre.
– Hogyan került kapcsolatba a szobrászattal?
– Margittán akkoriban a szőlődombon kivágták a szőlőtőkéket, és egy csomó gyökér maradt a tarolás után. Feleségem nagybátyja azt mondta: „Na Sándor, elviszlek egy
olyan helyre, ami kedvedre való lesz, úgyis tudom, hogy szeretsz fúrni-faragni.” Nagyon
megörültem az ötletnek, és rengeteg szőlőgyökérrel tértünk haza, amiből számos szobor készült. Időközben azonban kiderült, hogy sajnos nem állják meg az idő próbáját,
sajnos mind szétrepedt. Ez volt a tanulólecke, azóta tudom, szőlőgyökérből nem érdemes dolgozni.
– Mit fed pontosan a gyökérszobrászat kifejezés?
– Nagyon sok helyen utánanéztem, de tudtommal sehol a világon nem létezik ilyen különálló művészeti ág, hogy gyökérszobrászat. Ez egy egyedi dolog. A neve megmutatja,
hogy pontosan miről is van szó: gyökérszobrászat, vagyis gyökerekből készülő művészeti
alkotások. A folyamat hosszabb része az, amíg a gyökér teljesen kiszárad, mert csak teljesen száraz alapanyagból lehet dolgozni, különben a szobor később szétreped. Miután kiszáradt a gyökér még rengeteg munkálat szükséges ahhoz, hogy szobor váljon belőle. Egy
komolyabb gyökérszobor elkészítése heteket vesz igénybe. A pontos időtartamot nehéz
lenne megmondani, mert én általában három-négy szobrot készítek egyszerre és sohasem
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mértem még meg az időt, mert az ember olyankor teljesen belefeledkezik az alkotásba.
Olyankor megszűnik a külvilág.
– A gyökerek mellett más anyagokból is dolgozik?
– Igen, dolgoztam agyagból is, de talán pont azért mondok nemet az agyagra, amiért a
gyökerekre igent. Agyagból lehet tíz ugyanolyan szobrot is készíteni, kicsit olyan ez, mint
a sorozatgyártás. Gyökérből viszont nem készülhet két egyforma szobor, hisz nem létezik
két egyforma gyökér sem. A gyökereknek lelke van, némelykor már eleve adja a forma,
hogy mi készül majd belőle, de azért sokszor megtörténik, hogy engedi a gyökér, hogy az
ember beleálmodjon valamit.
– Mi adja az ihletet?
– Nagyon sokféle téma ihletett már meg, de én a szívem mélyén mitológiapárti vagyok.
Az ihletet a személyes tapasztalatokból és az olvasmányélményeimből merítem. Az alkotásaim között több téma is megjelenik: az Érmellék, a csodálatos madaraival, a juhászszobrok (gyerekként csodálattal figyeltük az itt átvonuló szebeni juhászokat), a szerelem témája (fiatalkori emlékek), a politika (az egyik legfontosabb témám Erdély elvesztése), a vallásos szobrok, mitológiai szoborcsoportok és sok egyéb.
– Van-e olyan munkája, ami különösen közel áll a szívéhez?
– Minden munkámat a szívembe zárom, de ha választani kellene, akkor talán kettőt
tudnék kiemelni közülük. Az első komoly munkám, a Szent György-szobor az egyik. Ennek a szobornak az elkészítése adta a bátorságot ahhoz, hogy tovább dolgozzam. A második pedig a közös gyökér, ami négy emberi alakból áll és fölöttük ott a jelkép, a turulmadár, ami azt jelképezi, hogy bár külön szakadtunk, de mégis egy gyökérről fakadunk és a
közös múlt összefog bennünket.
– Jelenleg milyen szobron dolgozik?
– Igen és mondhatom, hogy most valóban nagy fába vágtam a fejszém, mert a településnek, ahol lakom (Egyed, Magyarország) készítek kőből egy, a tizenhárom aradi vértanút ábrázoló emlékművet, amit ez év október 6-án fogok majd átadni.
– Milyen visszajelzéseket, elismeréseket kapott az eddigi munkáira?
– A legnagyobb elismerés mindig a közönség véleménye. A kiállításokon mindig van
egy füzet, amibe a látogatók bejegyezhetik gondolataikat, véleményüket. Ezidáig szerencsére még csak pozitív, bátorító véleményeket kaptam mindenhonnan. Rengeteg helyen
sikerült már kiállítanom, Győrtől Szombathelyig (Dunántúl), Ausztriában és azt hiszem,
hogy nevezhetem pályafutásom csúcsának azt, hogy most végre eljutottak a műveim Székelyhídra is, abba a városba, ahol nevelkedtem, és átadhattam a városnak egy általam készített Szent László-szobrot. A legnagyobb álmom, hogy legyen egy hely, ahol állandó kiállítás keretében megtekinthetőek lennének az alkotásaim, hisz azért vannak, hogy lássák
őket, hogy örömet szerezzenek másoknak.
– Véleménye szerint van-e olyan szó, kifejezés ami a legjobban jellemzi önt?
– Ezt azt hiszem a feleségemtől kellene megkérdeznie. Félretéve a tréfát, azt hiszem, talán az akarat lenne az. Mikor valamihez hozzákezdek, nem mondok le olyan könnyen
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róla, Soha nem mondtam még, hogy én erre nem vagyok képes, csak azért is megcsinálom
azt, amihez hozzákezdtem. Nem akarok lehetetlent ismerni!
Ér hangja, 2017. június

kérdezett: Ványa

Blanka
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A kezdet és a huség
´´ díjazottja
Gavrucza Tibor nyugalmazott református lelkész,
az RMDSZ-elismerés kitüntetettje

Sokak által ismerős utakon járunk. Keskeny aszfaltút, kisebb-nagyobb gödrökkel tarkítva vezet a régi Barackos területén.
Már zöldülő fák közt haladunk, majd egy
hirtelen kanyar után szemünkbe ötlik egy,
a dombok tövén megbújó nádfedeles ház.
Már csak néhány méter a házig, de azt virágzó gyümölcsfák alatt tesszük meg. Hirtelen kutyaugatás töri meg a csendet, majd
két hatalmas kutya fogadja az érkezőt. Nyílik az ajtó, a kutyákat csendre parancsolva
lép elő Gavrucza Tibor, aki sokak szemében „csak” lelkipásztorként, esetleg tanácsosként él. Nyugodt, ősz hajú, ősz szakállú, tekintélyt parancsoló ember fogad bennünket, aki első ránézésre az amerikai filmekből ismert Mikulást juttatja eszünkbe. A házba belépve, deszkapadló, gerendás
padlás ötlik a szemünkbe, több petróleumlámpa egészíti ki a képet. Első benyomása az érkezőnek, hogy a nagyszülői házba érkezett haza, otthon van.
Az albisi gyökerekkel rendelkező Tibi bácsi már az anyatejjel szívta magába az érmelléki táj
szeretetét, édesanyja történeteit hallgatva. A képzőművészettel ekkor kerül először kapcsolatba, hiszen a sokszor lábatlankodó gyermek az anyai szakácskönyvet kapja meg, hogy üres lapjait megtöltse a gyermeki képzeletvilág első alkotásaival. Középiskolai tanulmányai ideje alatt
Kristófi tanár úr egyengeti grafikai alkotó pályáját. Itt nemcsak szakmát tanul, de tisztességre,
emberségre is nevelik, amely egész életét végigkíséri.
Egyetemre képzőművészeti szakra jelentkezik, és bár a gyakorlati vizsgákon hatodiknak
jut be, de a kizáró jellegű, sikertelen román írásbelinek köszönhetően nem kezdheti meg
tanulmányait. Ekkor jelentkezik teológiára, amit sikeresen el is végez. Közben sem marad hűtlen a grafikához, a népművészeti iskola hallgatójaként tovább fonódik szorosabbra köteléke a festészettel.
Segédlelkészi ideje alatt főleg a Gyantán töltött évek engedik meg, hogy hódoljon a szenvedélyének, közben készülnek képek családi eseményekre. Miután Székelyhídra kerül, az élete ezen
része mindenkinek ismerős. Köztudomásúan tevékenységet folytat, mint lelkipásztor, esperes,
helyi tanácstag és megyei tanácsos. Emellett szerkeszti a Harangszó című református egyházi la-
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pot, segédkezik a nagyváradi Szigligeti-színésztársulat létrehozásánál, a Bihor–Hajdú-Bihar régió
kulturális részében tevékenykedik, és még sorolhatnánk, hogy mi mindenben vett részt.
Közben nyugdíjba vonul és végre hódolhat múzsájának, a festészetnek is. Képeinek egyre nagyobb részén köszön vissza ránk az Érmellék. A képek immár tárlatokon, előadásokon is bemutatkoznak határon innen és határon túl. Ahogy ő fogalmaz, sikerül „reklámozni” az Érmelléket,
hiszen sok anyaországi magyar csak keresztülszáguld vidékünkön, tudomást sem véve róla.
Első nyilvános művészi bemutatkozása az Álmom az Érmellék címet viselő tárlat, melynek
során a kiállítás képeiből készült falinaptár is bemutatásra került. Mint a közösségért tenni akaró lokálpatrióta – és ezt lehet kicsit tágabban is értelmezni – segít újra felfedezni Számadó Ernő
költőt és munkásságát. Hiszen míg a költő szavaiban, szavaival mutatja be az Érmellék egy szűkebb részét, a keserűi lápvilágot, addig Tibi bácsi ugyanezt a képeivel teszi meg. Adódott is
rögtön a párosítás: képek és versek együttesen mutassák be akár az itt élőknek is, mindazt ami
hétköznapi szemeink mellett észrevétlen elsuhannak. Meg is szerkeszti a Fenyőfa a lápon című
könyvet, amelyet az ő akvarelljei illusztrálnak. Élete egy része össze is fonódik a Számadó Ernőével, mindkettőjüknek az Érmellék jelentette és jelenti az ihletet adó múzsát. A tarcsai házon,
mely élete végén volt szállása a költőnek, sikerül emléktáblát avatni, mintegy figyelmeztetve az
átutazókat, hogy megálljanak egy pillanatra, s vegyenek tudomást egy helyi szikra, gyertyaláng
jelenlétéről. S ha már ilyen jól sikerült ennek a Számadó-kötetnek a megjelentetése, bemutatása – hisz már a harmadik kiadáson is túl van! – megkapja Ernő bácsi többi kiadatlan versét,
a Számadó-„hagyatékot”. Ebből megszületik a következő kötet, A csend beszéde. Az már-már
természetes, hogy az illusztrációk az Érmellékről szólnak, bemutatva számunkra a saját tájaink,
embereink értékességét, amit lehet, hogy még nem is tudunk igazán értékelni.
Ne feledjük politikai tevékenységét sem. Azért, amit emberként, magyarként, papként,
politikusként tenni akart és tett az Érmellékért (és nem csak az Érmellékért), április 20-án
az RMDSZ részéről átvehette a Kezdet és hűség díját, mellyel nemcsak az eddigi tevékenységét ismerték el, de azt is, hogy mindvégig a magyarság színeiben tevékenykedett, felvállalva azt minden előnyével és hátrányával együtt. Az átalakulást követően benne volt a megalakuló RMDSZ-ben helyi tanácsosként, esperesként látja annak a fontosságát, hogy men�nyire igyekeznünk kell településeinket fejleszteni. Később, 2004-ben lehetőség adódik megyei tanácsosként tenni e mikrorégióért, elvállalja a feladatot. Ő nem a mindennap kiálló és
szónokoló pártember, akinek már-már terhes az állandó jelenléte, hanem inkább csendben
a háttérben marad és tesz a magyar kultúráért, ennek műveléséért, fennmaradásáért és gyarapodásáért. Közben templomot újít fel, parókiát tesz rendbe, megalapítja a székelyhídi Ifjúsági Keresztény Egyesületet (IKE). Foglalkozik a fiatalsággal, azt már természetesnek ves�szük. Elég ha csak a karácsony esti kántálásokról, a Volt egyszer egy Érmellék elnevezésű alkotótáborról, a majálisokról, az akkor megalakuló kórusról teszünk említést. Támadni lehet
őt is, mint minden közszereplőt, de tegye mindezt az, aki legalább ugyanennyit letett, le tud
tenni közösségünk asztalára.
Nyugdíjasként még mindig aktív életet él, művészként egyre több ideje van bemutatni az
ecsetre kívánkozókat, miközben aktívan tesz az érmelléki táj, az érmelléki értékek bemutatásáért. Tematikus kirándulásokat szervez határon túliak számára, hagyományőrző rendezvénye-
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ken van jelen, bár mindezt lassan a mi számunkra is meg kellene tenni, hogy ne feledjük értékeinket, a még meglévőket.
Mindennapjait feleségével osztja meg, aki vele együtt vonult vissza Székelyhíd zajától és forgatagától. Nagyszülőként szeretettel szól a családról, mely sokszor látta kárát és érezte hiányát
egy-egy fontosabb közügy kapcsán, ellenben büszkén mutatja unokái képeit, amelyek a házba
belépéskor fogadja a látogatókat. És látogatói vannak! Jönnek az ismerősök, a jó barátok, akik
szívesen vonulnak vissza Tibi bácsihoz, az Érmellék egy megőrzött titkos zugához, ott, ahol a
virágzó fák alól kibukkanó látogatót hagyományos ízek és illatok is fogadják.
Ér hangja, 2013. április

Béres Imre
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Ahol a gének nem hazudnak

Édesapja, Kerekes Géza nyomdokain jár Guba Kerekes Zsuzsa,
a sokoldalú festőművész
Festőművész édesapa, alkotói vénával vértezett édesanya. Ők Guba Kerekes Zsuzsa szülei. Soha nem volt kérdéses, hogy az önkifejezést ecsetvonásokba rejti.
Édesapjáról beszélgetve boncolgatjuk az emlékezés néhol gubancos, máshol kifeslett szálait.
Kerekes Géza, míg élt, érdekes, értékes színfoltja volt Székelyhídnak, tehetsége mérhetetlen
szerénységgel, emberséggel párosult. Magam is jól ismertem, fiam – aki sajnos már szintén
nincs közöttünk – valaha rajongásig szerette festőtanárát. Most pedig lányával, Zsuzsával próbáljuk összerakni az első tenyérsimogató ecsetérintés máig ható varázsmisztériumát.
Városközponti panellakásban cseperedett fel Zsuzsa. A hely szűkössége miatt az édesapa fejtőállványa a gyermekszobába került. Így módjában állt rácsodálkozni, hogyan válnak a kusza
vonalak egységes formává, hogyan bomlanak a színek érzelemhordozóvá. Toporzékolt, ő is rajzolni akart. Alig volt két-hároméves, már kezében volt a zsírkréta, megszületett a gyermeki mű.
Édesapja előre látó volt, ezeket az irkafirkákat dátumozva dossziékba rakta. Később már értelmet nyertek a formák, különböző állatfigurák jelentek meg a papírlapon. Olajjal szeretett volna dolgozni. Első képei még „apamásolások” voltak, a legeslegelsőre is jól emlékszik: gyümölcscsendélet „mosolygott” a vásznon. Volt egy titkos fémdoboz a szobában, édesapja mindig mondogatta: amikor nagy leszel, ez a tiéd lesz. Nagy kincs volt benne, külföldről származó értékes
festékek. Néha megnézegették, majd ismét felkerült a szekrény tetejére. Sóvárogva várta a pillanatot, amikor végre birtokba veheti. Lépésről lépésre bontakozott ki tehetsége, középiskolás ko-
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rára már viszszafordíthatatlan elképzelése volt
a jövőjét illetően. Édesapja segítségével lázasan
készült a továbbtanulásra, 2004-ben felvételt
nyert a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem reklámgrafika szakára.
Manapság, ha teheti, akvarellel dolgozik,
leginkább a pasztellt szereti. Kedvenc témái
közzé tartozik az érmelléki táj, a virágok és
a szabadságvágyat megtestesítő lovak. A színek igen fontosak számára, előszeretettel
használja a narancs, a sárga és a zöld színek
kombinációját. Azért néha „kicsapongó”, ha
épp olyan a hangulata, akkor kedvenc pasztellszíneit erős tónusúra váltja. Amikor fest,
az érzelmekkel párhuzamosan a technikai
követelményekre is figyel.
Fiatal kora ellenére képeivel már sokfelé csatangolt: 2005-ben megtekinthették alkotásait
Belgiumban a Cite d’art kiállításon, részt vett a
XXIV. Miskolci Grafikai Triennálén. Közös kiállításokon szerepelt Érmihályfalván, a magyarországi Létavértesen és Debrecenben. Édesapjával is volt közös tárlata az anyaországban. Az elmúlt
évben a szintén magyarországi Érden láthatták alkotásait, a nagypetri művésztelepen. Arra is jól
emlékszik, hogy először idehaza, az Érmelléki ősz keretében állította ki munkáit.
Sikerült képzettségének megfelelő állást találnia, Nagyváradon dolgozik reklámgrafikusként.
Emellett illusztrátor a Szivárvány és a Napsugár gyermeklapoknál. Beszélgetésünkkor nem rejtette véka alá lelkesedését, egy gyermekkönyv illusztrálására kapott felkérést.
Ér hangja, 2016. szeptember

D. Mészáros Elek
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A gyerekek szeretete mindenek elott
´´
Beszélgetés Handzó Ilona nyugalmazott székelyhídi
román szakos tanárnővel

Handzó Ilona székelyhídi nyugalmazott román szakos tanárnő, 41 éves pedagógusi pá
lyafutást tudhat a háta mögött. Kevesen mondhatják el magukról, azt amit ő: „világéletemben azzal foglalkoztam, amit szerettem, a gyerekekkel és a tanítással”.
– Gyerekként mi szeretett volna lenni?
– Kiskoromban, ha megkérdezték, „Mi
leszel ha nagy leszel?”, mindig azt válaszoltam, hogy tanítónéni. A mai napig úgy gondolom, hogy nekem a tanári pálya volt elrendelve.
– Hogyan lesz egy magyar anyanyelvű
diákból romántanár?
– Az, hogy végül romántanár lett belőlem,
egy véletlennek köszönhető. Amikor líceumba jártam, nagyon szerettem a földrajzot, így
először történelem–földrajz szakra készültem.
Ez a terv azonban hamar füstbe ment, mert a
nagyváradi tanfelügyelőségen közölték velem,
hogy ezen a szakon többezres túljelentkezés
van. Itt kaptam az ötletet, hogy próbáljam meg a Marosvásárhelyi Pedagógiai Főiskolát, ahol
akkor két új szakot indítottak, többek közt román–magyar tagozatot.
– Mi jellemezte az akkori diákéletet?
– Világéletemben egy tanulós kislány voltam, számomra az egyetemista élet is a tanulásról
szólt. Azonban nem volt ez másként a többiekkel sem. Lelkiismeretesen készültünk az órákra, szemináriumokra és szabadidőnkben olvastunk, tanultunk, dolgozatokat készítettünk.
A mai egyetemistákról azt hallom, hogy jó részük nem a tanulással tölti az egyetemi éveket.
Annak idején a főiskola komoly munka volt, hisz a tanáraink olyan lelkiismeretesen vezetgettek bennünket az úton, hogy szégyelltünk volna bármelyiküknek is csalódást okozni. Az
egyetlen szórakozás a színház volt, ahová mindig kaptunk diákjegyeket és nem volt olyan
darab, amit kihagytunk volna.
– Milyen volt a tanári pályafutása?
– Engem először Érkörtvélyesre helyeztek ki. Nagyon boldog voltam az itt töltött három év alatt. Még most is előttem van annak a napsütéses délelőttnek a képe, amikor az
állomásról sétáltam befelé a faluba, hogy jelentkezzek az iskola igazgatójánál. Ebben az
időben tanultam meg igazán a szakmát. Felejthetetlen az egykori igazgató néhai Fülöp La-
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jos kötelességtudata, mellyel tanított és irányított engem. Itt olyan lelkiismeretesen végez
tem a tanári munkám és az akkoriban szokásos társadalmi- és kultúrmunkát, hogy kijelöltek a Piskolt-Nagykágya közötti terület ifjúsági tevékenységeinek ellenőrzésére és irányítására. Rengeteg volt a papírmunka, de nem maradt el a szórakozás sem: bálokat, kultúrműsorokat szerveztünk, melyek értelmes szórakozási lehetőséget nyújtottak a fiatalságnak. És büszke vagyok rá, hogy többéves pályafutásom alatt egyszer sem volt problémám a
fiatalokkal. Manapság ez sajnos már nem így van, hiszen sokszor nem ismerik a mértéket.
Az egy évnyi katedrán kívüli munka után, egy évig Érolasziban tanítottam, utána pedig
1968-ban Székelyhídra kerültem. Az iskolai munka mellett, több éven keresztül voltam
az akkori ifjúsági szervezet községi titkára. Sok volt a munka, de mégis vidámsággal teli
időszak volt ez. Ma is nagy örömmel gondolok arra, hogy nagyon szerettek engem a fiatalok, mindenben segítettek és mellettem álltak. A Székelyhídon eltöltött 31 évnyi tanári
szolgálat után, innen mentem nyugdíjba.
– Milyen volt akkoriban tanárnak lenni?
– A tanári munka egészen mást jelentett, mint manapság. Nagyon sok ellenőrzés volt
és a papírmunkát kőkemény szigorral ellenőrizték. Sokszor még éjjel is leckevázlatokat írtunk. Nem volt olyan hét, hogy valakinek ne lett volna ellenőrzött órája. Nem volt kön�nyű időszak, de a hivatástudat mindannyiunknak erőt adott. A munkatársak közt nagy
volt az összetartás, mindenben számíthattunk egymásra és a gyerekek és a szülő is tisztelettel néztek a tanárokra. Nagyon fontosak voltak az osztályfőnöki órák, melyeket szerintem manapság nagyon elhanyagolnak. Bennük volt minden: a gyerekeket jobban megismerte a tanár, látta a fejlődésük folyamatosságát és segített nekik a későbbi döntésekben,
a pályaválasztásban. Az osztályfőnöki tevékenység által kialakult a kölcsönös bizalom, a
gyerekekhez közel tudott kerülni tanáruk. Jó lenne ma is nagyobb hangsúlyt fektetni az
erkölcsi és lelki nevelésre.
– Melyek a jó tanár ismertető jelei?
– Sokan azt mondják tanárnak születni kell. Véleményem szerint első az elhivatottság,
viszont a tanárrá válás egy hosszú folyamat eredménye is. Ehhez sok munka szükséges. Szerintem egy tanárnak tíz év kell ahhoz, hogy elsajátítsa a módszertan csínját-bínját. Mint
minden szakmában a saját hibáiból is sokat tanul az ember, és nekem nagy segítséget nyújtottak az ellenőrzött órák is. A szorgalom mellett fontos a tartás, az, hogy amit a tanár lead,
azt meg is követelje a diákjaitól. Tanári részről pedig a legfontosabb követelmények közé tartozik az őszinteség, segíteni akarás és mindenek előtt a gyerekek iránti szeretet. Ezek nélkül
senki sem lehet jó tanár.
– Ön milyen tanár volt?
– Nem voltam a vasszigoromról híres, nem rettegtek tőlem a diákok, de amit leadtam, azt meg is követeltem tőlük. Nagyon sokat magyaráztam, addig amíg úgy nem
éreztem, hogy mindenki megértette, mindenki marad valamivel az óráim után. Visszatekintve úgy látom, hogy vannak olyan dolgok, amiket mai fejjel talán másként csinálnék, azonban úgy érzem a munkámat mindig lelkiismeretesen végeztem, így nincs mit
megbánnom. A visszajelzések pedig nagyon pozitívak. Nem tudok úgy végigmenni az
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utcán, hogy valaki meg ne kérdezze: „Csókolom, tanárnő, hogy tetszik lenni?” Ez a mai
napig jó érzéssel tölt el.
– Van-e olyan szó, kifejezés, ami a legjobban jellemzi önt?
– A tanár, pedagógus szó. Én halálomig hű maradok a tanári pálya és lelkület mellett, és
azt a tanácsot tudom a fiataloknak adni, hogy csak az válassza ezt a hivatást, aki szívvel-lélekkel, anyagiaktól, külsőségektől függetlenül tudja csinálni. Másképp az egész értelmét veszti.
Ér hangja, 2013. június

kérdezett: Ványa

Blanka
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Hegyessy Viktor (†2016) legendás testneveléstanár, iskolaigazgató
emlékére
Négy évtizedes pedagógusi pálya után vonult nyugdíjba a székelyhídi Petőfi-líceum
igazgatója, Hegyessy Viktor, akinek mind a helyi sportélet kezdeteiben, mind az iskola
felépülésében múlhatatlan érdemei vannak. Az igazgatóval, aki jobban örül, ha diákjai
Viki bácsinak szólítják, D. Mészáros Elek beszélgetett.
A Hegyessy család ma már
ízig-vérig székelyhídinak tartja magát, holott a múlt század
ötvenes éveinek végén még
csak ízlelgették az Érmelléken nem túl gyakori családnevet a helybéliek. A szász és
székely felmenőktől származó Hegyessy Viktor a kalotaszegi Bánffyhunyadon találta
meg élete párját. Fiuk, az ifjabb Viktor is ott született. A
család előbb Bihardiószegre
került, majd végleg Székelyhídon telepedett le. Ekkoriban a fiatal Viktor még elemista volt. Édesapja magyar-történelem szakos tanár, majd a helyi középiskola igazgatója
lett. A család a katolikus iskolában kialakított tanári lakásban élt, azzal átellenben magasodott a város fölé a gyönyörű kastély, a Stubenberg-fészek. Az egyre inkább elhanyagolt,
de a gyermeki fantáziának csodákat rejtő kastély parkja a cseperedő Hegyessynek a mindennapok élményét adta. Meg is jegyezte nemegyszer, hogy talán még a gróf sem töltött
anynyi időt a kastélyban, mint ő, hisz nemcsak gyermekkora meghatározó helyszíne volt,
de később tanárként évtizedeken át dolgozott az iskolaként funkcionáló épületben.
Mert a fiatal Hegyessy, édesapja nyomdokait követve, maga is tanár lett, majd a székelyhídi Petőfi Sándor Elméleti Líceum igazgatója, az idei tanév végeztével pedig nyugdíjba vonult. Néhány nappal a nagy esemény előtt beszélgettünk vele a tanintézetben. Épp szünnapjuk volt az érettségizőknek, a reggeli órában a tanári szoba is csendes, nyugodt körülmények
között társaloghattunk, kiteríthettünk az emlékek rég felcsavart futószőnyegét.
Fiatalként két dolog érdekelte igazán: a sport, ami meghatározta későbbi életét, valamint az olvasás, a könyvek szeretete. Ez utóbbi élményének hatására, a kalandokra vá-
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gyó fiatal fantáziája beindult, az érettségihez közeledve egyre jobban megérlelődött benne, hogy tengerészakadémiára jelentkezik. Végül szülei érveinek engedve feladta elhatározását, majd szintén az ő tanácsukra az orvosi egyetemre iratkozott be, pedig tudta
magáról, nem orvosnak való alkat. Szép hetet töltött el a felvételi ideje alatt, az egyetemi
város összes moziját végigjárta, az eredmény, illetve az eredménytelenség sem maradt
el – emlékezik immár mosolyogva a régi dolgokra. 1966-ot írtak akkor, még abban az
évben munkakönyvvel vágott neki az életnek, a nagykágyai szakiskolában kapott állást.
Közben azért vakargatta a fülét, hisz a vele egykorúak már a kötelező katonai szolgálatukat töltötték, neki pedig nem jött a behívó. Tisztában volt azzal, hogy előbb-utóbb
őrá is sor kerül, de mivel nem akart felnőtt fejjel kincstári ruhában feszengeni, inkább
önként jelentkezett. Az egyik egyenruhás ismerősük mondta is, sokan megkeresték már,
hogy segítsen kibekkelni a katonakötelezettséget, de önként szolgálatra jelentkező még
soha nem járt nála.
A katonai szolgálat után ismét előtte állt a kérdés: hogyan tovább? Tornatanárának javaslatára jelentkezett a bukaresti testnevelési főiskolára, és 1969-ben felvételt nyert, 1200 jelentkező közül huszonharmadikként jutott be, ösztöndíjjal. Nagyváradon is volt testnevelőtanár-képzés, de mivel csak főiskolai szintű, inkább a fővárost választotta. A frissen végzett egyetemisták akkoriban kihelyezéssel kaptak állást. Hegyessynek szerencséje volt – vagy
ahogy ő fogalmaz, jó időben volt jó helyen –, kihelyezési lapjára Székelyhíd lett beírva, s ott
aztán 39 éven át megszakítás nélkül nevelte az egymást követő generációkat.
Birkózás után kézilabda
Az ötvenes években a sportéletet leginkább a szaktanárok alakították. Ekként változott
és alakult Székelyhídon is a testnevelés, s gyorsan népszerű lett a lakosság körében is.
Kovács János tornatanár a múlt század közepe táján a birkózásra fordított gondot. Nem
telt bele sok idő, a kisvárosban mindenki birkózni akart. Őt követte a pályán névrokona, Kovács Ferenc, aki a kézilabda szeretetét honosította meg. Így alakult meg később
nemcsak az iskolai csapat, de felnőtt gárda is szerepelt a bajnokságokon. A kézilabdakultusz a környező falvakban is vírusként terjedt, immár több évtizedes múltra tekint vis�sza az általános iskolások Ér Kupa elnevezésű tornája. Eleinte még megfelelő pálya sem
volt, a lejtős kastélyudvart sikálták egyenesre, a gyerekek lelkesen hordták, lapátolták a
földet, csak hogy elkészüljön a salakos pálya. Később még egy betonpályára is futotta, s
az már ki is lett világítva. Mindez 1967-ben történt, ott játszották az első villanyfényes
kézilabdameccset a megyében.
Iskolaépítők
A székelyhídi középiskolai oktatás 1954-ben startolt, de több mint egy fél évszázadnak
kellett eltelnie ahhoz, hogy a scholának saját otthona legyen. A hatalmasságok nem nézték
jó szemmel, hogy az Érmellék fészkében jó színvonalú magyar középiskolai oktatás foly
jék. Gáncsoskodtak, ahol csak lehetett, egyik céljuk az volt, hogy a nagykágyai szakiskolát középiskolává minősítve a székelyhídit elsorvasszák. Pedig a helybeliek, a szülők min-
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dent megtettek az iskoláért, több alkalommal pénzt gyűjtöttek iskolaépítésre, azt remélve,
hogy a közadakozáshoz az állam hozzácsöpögteti a hiányzó részt. De valahogy a próbálkozások mindig dugába dőltek. Hegyessy azt is tudni véli, hogy a helyiek iskolára szánt garasai Ceauşescu bukaresti palotájába téglaként épültek be.
A ’89-es változások után ismét nagy lelkesedéssel fogtak neki az iskolaépítés ügyének. Közfelkiáltással a tanintézet felvette a Petőfi Sándor Elméleti Líceum nevet. Rákóczi Lajos akkori
parlamenti képviselő közreműködésével sikerült a polgármesterrel együtt Hegyessynek a szakminiszternél meghallgatást kieszközölnie iskolaügyben, s ennek nyomán minisztériumi küldöttség érkezett Székelyhídra. Kezdődött az egyezkedés. A küldöttség vezetője felajánlotta egy
tizenkét osztályos iskola építését. A válasz rövid volt: nem kell! Hegyessy nem engedett a negyvennyolcból. Végül addig verték a vasat, míg egy tizenhat tantermes változatban egyeztek ki, s
ehhez már járulékos szaktermek is társultak, valamint megígérték nekik az V–VIII. osztályos
iskolaépület felújítását is. Csapatmunka volt ez, a megyei RMDSZ is magáénak érezte a székelyhídi iskolaügyet. Eljutottak az alapkőletételig. Majd ismét csend lett. Sóki Béla későbbi parlamenti képviselő kavarta fel ismét az állóvizet. Ekkor már a beígért tizenhat tantermes létesítmény helyett huszonnégy tantermes iskoláról folyt az egyezkedés. Tanfelügyelőként Pásztor
Gabriella, illetve a tavaly (2011-ben – szerk. megj.) elhunyt Ákos Zoltán is sokat segített a maga
befolyási „övezetében”. 2008-ban végül felépült az iskola, a huszonnégy tanterem mellett egy
nyolctermes B szárnnyal tovább-bővülve. Ez utóbbinak a költségeit a városvezetés vállalta. Jelenleg már ott tartanak, hogy jóváhagyásuk van egy huszonnégy tantermes iskolai campus épí-
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tésére. Az alapok elkészültek.
Ide kerülne egy háromszáz férőhelyes kollégium, tizenöt
lakrészes tanári panelház, tanműhelyek, konyha ebédlővel,
klubhelyiség. Megvalósulni
látszik Hegyessy nem titkolt
álma: a székelyhídi tanintézet
érmelléki iskolaközponttá való
felfuttatása.
Időközben a Stubenbergkastély az enyészet útjára lépett, az önkormányzat tehetetlenül szemlélte a kisváros
jellegzetes épületének agonizálását. Mígnem a Böjte Csaba
ferences szerzetes vezette alapítvány bérleti szerződés fejében nekilátott a kastélymentésnek. A gyermekotthonná
nemesülő grófi juss, korabeli építészeti jegyeinek megóvása mellett, főnixként éled újjá.
Sosem akart igazgató lenni
A kilencvenes évek elején dr. Wilhelm Sándor igazgató mellett az aligazgatói teendőket látta
el Hegyessy Viktor, amikor vélhetően jól eltervezett forgatókönyv szerint az igazgatót megbuktatták. Történt, hogy egy küldöttség tagjaként mindketten elutaztak Belgiumba, az ottani testvértelepülésre. Wilhelm, bár idejében kérte utazásának jóváhagyását, a tanfelügyelőség nem adott választ a kérvényére. Mivel engedély híján mégis elutazott, leváltották, egyúttal felajánlották Hegyessynek az igazgatói széket, ám ő, igazságtalannak ítélve az eljárást, szolidaritást vállalt főnökével, és maga is lemondott.
Négy olyan év következett az iskola életében, amikor nem mentek jól a dolgok, az új
igazgató enyhén szólva sem a közösség érdekeit képviselte. Ezért Hegyessy kollégáinak nógatására 1997-ben mégis elvállalta a líceum igazgatását. Akkor úgy gondolta, áthidaló megoldásként vállalja a tisztséget, de végül ott ragadt nyugdíjazásáig. A tengerészeti akadémia
ötletén ma már mosolyog, úgy érzi, ha elölről kellene kezdenie, ismét tornatanár lenne, de
semmiképp sem igazgató!
A fiatalokkal mindig sikerült szót értenie, a régi drákói szigort éppúgy elveti, ahogyan a
tanügyben manapság tapasztalható nagyfokú liberalizmust is. Mint mondja, minden esetben a pedagógus kisugárzása, habitusa a döntő, ettől függ, hatékony-e az a nevelőmunka,
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amire vállalkozott. Önmagáról szólva így sommáz: „Én mindenesetre örülök annak, hogy az
igazgatóuramozás helyett Viki bácsinak szólítanak a gyerekek.”
Erdélyi Riport, 2012. július 20.
Ér hangja, 2016. július–augusztus

D. Mészáros Elek
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A zenére szükségünk van,
hogy ne vesszünk el!
Beszélgetés Karancsi Bélával, a Székelyhídi Férfikórus vezetőjével
Sok dallam ma is ismerősen cseng a fülembe, amit tőle, zenetanáromtól tanultam kis ötödikesként az iskolában. Ma is összeforr az élete a zenével, hisz a Székelyhídi Férfikórus útjait
egyengeti. Karancsi Bélával, a kórus karvezetőjével életről, zenéről, tervekről társalogtunk.

– Hogyan került kapcsolatba a zenével?
– Már egészen kicsi korom óta körülvesz a zene. Nálunk a családban hagyomány volt
nagyobb családi ünnepeken közösen nótázni, dalolni, amit én kisgyerekként csodálattal figyeltem a nagyobbak ölében ülve. Mindig szeretettel gondolok vissza azokra az időkre. Ekkor költözött a zene örökre a szívembe. Azóta sajnos már elfelejtettek az emberek nótázni is.
Most ha valaki jókedvében dalra fakad, rögtön azt mondják rá, hogy biztosan részeg.
– Tud-e valamilyen hangszeren játszani?
– A családunk több évtizedre visszamenőleg zenészcsalád volt. Nagymamám citerázott,
édesanyám hegedült és én is zongoráztam, majd harmonikázni tanultam. Az iskolában
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nagyszerű zenetanárom volt, Barkász Gábor, akinek nagyon sokat köszönhetek. Sok évig
énekeltem a szilágysomlyói általános iskola énekkarában, amellyel komoly sikereket értünk
el a különböző iskolai zenei versenyeken.
– Miképpen alakult a további pályafutása?
– Sajnos a tanulmányaim nem zenei vonalon folytattam tovább, mert zenei szaklíceum csak
Nagyváradon és Zilahon volt, ahová a szüleim féltettek elengedni. Így más irányba terelődött
az életem, de mégsem szakadt el teljesen a zenétől. Miután 1995-ben Érolasziba költöztem a
feleségemmel, pár évig zenét is tanítottam a székelyhídi Petőfi Sándor-líceumban. Ekkor már
megszületett a helyiek fejében egy nagy terv is, amit sikerült közösen valóra váltanunk.
– Mi volt ez a terv?
– Az akkori polgármester, Holczman Barna nagyon szeretett volna egy helyi férfikórust és
engem próbált győzködni, hogy vezethetném. Kérdeztem is: „Miért pont én?” Nem éreztem
magamban a kellő erőt és felkészültséget egy hasonló jellegű feladathoz.
– Hogyan kezdődött a Székelyhídi Férfikórus története?
– 1997 novemberében alakult meg, idén 15. évfordulóját ünnepli. Az első fellépésünk a
következő évben a március 15-i megemlékezés volt, melyet követően, minden jelentősebb
városi és egyházi ünnepen felléptünk. Próbatermet a református egyháznál kaptunk, ezért
sokáig Székelyhídi Református Férfikórusként tartottak bennünket számon, tévesen, hisz a
tagok nagy része más felekezethez tartozik.
– Az évek során milyen változások voltak a kórus összetételében?
– Kezdetben a tagok száma olyan harminc körüli volt, mely azóta is majdnem változatlan.
Azonban időközben sokan mentek el és sok új ember csatlakozott hozzánk. Az alapító tagok
közül sokan ma is itt vagyunk, az évek egymáshoz csiszoltak bennünket. A vezetők is változtak. Mellettem két komoly zenei szakember az időközben elhunyt református kántor, Veres
Zsolt, majd egy nagyváradi karmester, Bokor Barnabás is állt a karvezetői helyen. Sok minden változott az évek során, és ezek a változások mind hozzájárultak a csoport fejlődéséhez.
– Különösen, miután jöttek külföldi fellépések is...
– A volt református egyházvezető, id. Gavrucza Tibor jó kapcsolatokat ápolt Debrecenben a Kölcsey Ferenc Megyei Közművelődési Intézet vezetőségével, valamint szerte a vidéken sok kultúrfelelőssel. Így hamarosan eljutott a hírünk a határon túlra is és jöttek a felkérések. Sok helyen voltunk (Létavértes, Nyíradony, Újfehértó stb.), és mindenütt új barátságok szövődtek, melyeket azóta is igyekszünk ápolni.
– Mi volt a legnagyobb közös zenei élmény?
– Talán az egyik legnagyobb élmény és megtiszteltetés is egyben, az, hogy meghívást kaptunk a rangos Újfehértói Tavaszi Fesztiválra, ahol többek között fellépett a világhírű nyíregyházi Cantemus kórus, melyet élőben meghallgatni életre szóló zenei élmény. Itt és mindenhol, ahol megfordultunk sok tapasztalatot gyűjtöttünk és rengeteget tanultunk.
– Van-e olyan díj, elismerés, amely a kórus büszkesége?
– Nagyon sok oklevelet kaptunk az évek során, de igazából versenyekre sosem szerettünk
járni, hogy díjakat hozzunk el. Egyszer voltunk a Ki mit tud? elődöntőjén Érmihályfalván,
de nem éreztük ott jól magunkat. Úgy véltük, nem illünk oda, valahogy kilógunk a sorból.
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De talán mégis van egy díj, amit kiemelnék, ami nagy meglepetésként és örömként ért bennünket. Ez a Magyar Kultúra Díja, melyet Nagyváradon vehettünk át 1999-ben.
– Mi a Székelyhídi Férfikórus legfontosabb célkitűzése?
– A célunk a magyar kultúra ápolása, olyan értékek megőrzése, melyek kihalófélben vannak. Mégsem nevezhetem magunkat csak népdalkórusnak, hisz a repertoárunk nagyon változatos, széleskörű. Megtalálható benne szinte minden: az egyházi énekektől, a népdalokon
át egészen a katonanótákig sok dolog. Időközben a tavalyi kórustalálkozó sikerén felbuzdulva néhány híresebb Omega- és Máté Péter-dal is felkerült a listára. És ami a legfontosabb: a
repertoárt közösen állítjuk össze, mindenki ötleteit figyelembe véve.
– Ha egy szóval jellemezhetné a férfikórust, melyik szó lenne az?
– Talán a sokszínűség. Az évek során meg tudtunk maradni független kórusként. Véleményem szerint ebben rejlik a siker, hisz csak így lehet összetartani ennyi különböző felekezetű,
politikai nézetű és korú embert. Minden héten a kedd esti próbán a munka mellett jut idő
a beszélgetésre is. Itt megbeszéljük a heti örömöket vagy problémákat, a közös munka mellett közösen sírunk, nevetünk, ünneplünk. Ezek az évek klubbá formálták a csapatot, barátságok szövődtek, melyek erős kapocsként tartanak össze bennünket.
Ér hangja, 2012. november
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Kerekes Géza (†2011) székelyhídi tanár-festő emlékére
„Néztél valaha gyermekeket a játszótéren?
Vagy hallgattad az eső zaját
mikor lehull a földekre?
Vagy követted-e egy lepke szabálytalan röptét?
Vagy figyelted-e a Nap, hogyan oldódik fel
az éjszakában?
Jobban tennéd, ha lassítanál.
Ne táncolj ilyen gyorsan!
Az idő rövid
A táncnak vége lesz...”
(ismeretlen szerző: Danza lenta / Lassú
tánc)
Ki is volt valójában Kerekes Géza? Férj?
Édesapa? Pedagógus? Festő? Vadász? Természetbúvár? Ember volt, mint bárki
más, mégis egyszerűsége, szerénysége dacára is kiragyogott a szürke átlagemberek
közül. Egy paletta volt, melyre a sors keze
ezer meg ezer színnel festette fel életének
apró rezzenéseit.
Gazdag életpálya
1949. szeptember 13-án született a Bihar
megyei Szalárdon. Gyerekkorától a természet szerelmese. A közeli rét, erdő és Berettyó-part kedvenc tartózkodási helye. Együtt indulnak a világot felfedezni az utcabeli gyerekekkel.
Korán kibontakozó rajztehetségére már az általános iskolában felfigyeltek tanárai. Javaslatukra a Nagyváradi Művészeti Középiskolában folytatja tanulmányait. A középiskola után
szülei kérésére gyógyszerészeti tanulmányokba kezd. Egy év után mégiscsak úgy érzi, hogy
másra hivatott és felvételizik a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolára.
A kolozsvári évek alatt a festészet mellett még több mindenben kipróbálja magát. Vívni
jár, jógázni, rendszeresen látogatja a biológia fakultást. Sok időt tölt az egyetem preparátori
műhelyében. Sok új ismeretre tesz szert, olyannyira, hogy később önállóan is tud dolgozni.
1973-ban végez festészet szakon.
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Ettől az évtől már megkezdi tanári pályáját a Bihar megyei Nagybáródon (Borod). Hat
évet tölt itt. Fiatal tanárként könnyen beilleszkedik. A tanítás mellett alkalma van bebarangolni a vidéket. Hamar barátokra talál és itt már hódolhat, majdani egész életét végigkísérő
nagy szenvedélyének, a vadászatnak is.
A ’70-es években rendszeres résztvevője a megyei tárlatoknak. Korai munkáinak is a természet a főszereplője. Modern kompozíciókat készít. A képek leggyakoribb témája a kör
nyezetvédelem.
1979-ben kerül Székelyhídra. 2010-ig tanít, összesen 37 évet, ebből 31 évet itt Székelyhídon. Mindig közvetlen, baráti viszonyt próbált kialakítani a gyerekekkel. Atyai szeretettel
közeledett hozzájuk, és így próbálta jó irányba terelgetni őket. Rajzkabinetet alapít, színes
üvegablakokkal teszi hangulatosabbá. Úgyszintén a folyosó üvegablakait is színessé varázsolja. A biológiakabinetbe nagyméretű panorámaképet fest.
Rendszeres segítője a kulturális rendezvényeknek. Hosszú órákat, délutánokat töltött el azzal, hogy segítsen másoknak. Megszámlálhatatlan előadás plakátját, színpadképét készítette el.
Kezdeményezője és 15 éven át szervezője volt az Érmelléki Ősz kiállításainak. Rengeteg
időt és energiát áldozott rá. Itt alkalmat teremtett a fiatal nemzedéknek a bemutatkozásra,
ösztönözve ezzel őket a minél igényesebb munkára.
Alkotói pályáján a ’70-es évek fiatalos lendülete után, viszonylagos csend következett,
hogy majd a kilencvenes évektől újra keresse az önkifejezés lehetőségeit. Kedvenc tájait ál-
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modja vászonra. A természet az örök téma. Több önálló és csoportos kiállításon is bemutatkozik, határon innen és határon túl. Képei számos magángyűjteményben megtalálhatóak,
Székelyhídtól az Egyesült Államokig.
Magasfokú szakmai tudással, remek színérzékkel, kitűnő kompozícióval megfestett képei
reflektorfény nélkül is messze kiemelkedtek.
Az utóbbi években talált csak igazán magára. Vibráló színek, csodálatos, lendületes vonalvezetés. Sajnos ez az alkotói pálya megszakadt, akkor amikor még tele volt álmokkal,
tervekkel...
... a természet, a madarak kitűnő ismerőjeként és igaz barátjaként most Ő is szabadon
szárnyalhat a mindenségben.
Végighaladva az iskola folyosóján, sokan még mindig akaratlanul is várjuk, hogy bölcs
Buddha tekintettel kikandikáljon abból a virágrengetegből, amit ő varázsolt az iskola előterébe, s melynek hűségesen gondját viselte. Szünetekben, szakértői tekintettel méricskélte,
ápolgatta a növényeket, melyek most érezvén hiányát, éppoly kókadtak és csüggedtek, mint
bánatos kollégái.
A kollégák emlékezetében
Sokan közülük évtizedeket töltöttek társaságában, de mindnyájan nehezen tudnak beszélni arról a beforratlan sebről, melyet halálhíre mart bennük. Holczman Ilona magyartanárnő
méltó búcsúként kis üzenetet írt neki:
„Amikor elkezdődött az új tanév, még reménykedtünk, hogy jobban vagy, kedves barátunk, kollégánk, tanárunk... Reménykedtünk abban, hogy mégiscsak legyőzöd végre a gyilkos kórt, amellyel hadakoztál, és újra itt leszel velünk (...) Annyi színe volt az elmúlt ősznek,
vajon tudtál-e még örülni neki?
Hiába vártuk, hogy jelentkezz, a tél első hava sem hozott enyhülést... Csak rossz híreket kaptunk felőled, hiába locsoltuk, gondoztuk a télikertet, hervadásnak indult majdnem
mindegyik növény – úgy látszik, csak te értetted őket igazán... Hiányoztál nekik. És nekünk
is hiányzol ma is.
Én hiszem azt, ha az egészen egyszerű emberek között, mint amilyenek mi is vagyunk,
művészek is élnek, a lényüket jellemző különös erők ránk is oly módon hatnak, hogy jobbak leszünk általuk. Különösen igaz volt ez a te társaságodban, bár sohasem voltál követelődző, vagy hangos, mindig érdemes volt odafigyelni rád. Megtanítottál bennünket is
– nemcsak tanítványaidat – kicsit másképp látni, derűsen szemlélődni, örülni fénynek,
színnek, hangnak.
A tanári polcán száznyi válogatott gyerekrajz őrzi még kezed nyomát, a könyvtár ajtajának festett üvegablaka szintén általad született, bármerre nézünk, rád kell emlékeznünk, kedves barátunk, kollégánk, tanárunk – és alig hisszük, hogy már nem látjuk viszont egymást, nem bandukolsz a folyosón lebegő rajzlapokkal a hónod alatt, nem cipeled albumaidat osztályról osztályra, nem öltesz többé terepruhát, hogy a tájba véssz
és majd újra megkerülve, megfesd, amit láttál. Kevesen tudtak úgy örülni mezőnek, virágnak, lengő lombú fának, mint te.
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Tavaszodik, Géza, a minap rét fölött szállt az illata a vizet árasztó szeleknek. »Érzitek?« – kérdeznéd, mint máskor. De elárvult ecseteid hiába várnak az új színekre, az
újabb tavaszra.”
Másik hűséges kollégája, Major József is nehezen találja a szavakat, mikor róla faggatom.
„Nehéz megtalálni a megfelelő gondolatokat. Annak idején mi együtt kerültünk ide Székelyhídra, én pályakezdőként, ő néhány évnyi tapasztalattal a háta mögött. Együtt mutattak
be bennünket a színházban, mint friss tanügyi kádereket.
Kitűnő barát és pedagógus volt. Tökéletes úriember. Soha egy hangos szót nem szólt senkihez, elkerülte a vitákat, csendes természetű ember volt. Diákjait mélyen tisztelte, munkájukat egyengette, pártfogolta, sok tehetséget karolt fel.
Nagyon sokat tett az iskoláért. Kitűnő szakember volt, nagy műveltségű tanerő, akire bár
sokan csak legyintettek, hogy ugyan már, miért kell olyan komolyan venni a rajzórákat,
megkövetelte diákjaitól a pontosságot, és kihozta belőlük a legjobb teljesítményt.
A diákok mellett, a fák, növények és virágok pártfogója is volt. Gondozta az iskolában
kialakított télikertet, az iskola környékén ültetett fákat, növényeket. Bárki tanácsért
fordulhatott hozzá a növények ápolásával kapcsolatban, vagy bármilyen más problémájával. Sokszínű ember volt, hiányát nehezen pótolja majd bárki, ha egyáltalán lehetséges pótolni.”
Utolsóként a Petőfi-líceum igazgatóját, Hegyessy Viktort kérdeztem, aki elérzékenyült
hangon és szűkszavúan, csak ennyit felelt: „Csak szuperlatívuszokban lehet róla beszélni.
Tökéletes kolléga, barát és talpig úriember. Munkája példaértékű mindanynyiunk számára.
A sok évnyi közös munka során soha egy panasz vagy bántó szó nem hagyta el a száját. Szerény ember volt, nem hivalkodott tudásával, tehetségével. Ő egyszerűségével tűnt ki a többiek közül.”
Kerekes Géza – az utókor mérlegén
Ki volt Kerekes Géza? Önéletrajzából, kollégái, barátai szavaiból sokat megtudhatunk róla,
de még így is hány és hány szín kimaradt palettánkról. Amellett, hogy magas színvonalú pedagógus, festőművész, őszinte barát, a természet ismerője és tisztelője, személyisége még sok
titkot tartogatott.
Festő volt és az Érmellék volt a múzsája. Kimagasló tehetsége ellenére nem kereste a mindenáron való szereplést, nem tartozott semmilyen művészeti iskolához vagy csoporthoz.
Magányos úttörő volt, a nádon, sáson, bozóton keresztül tört utat magának és szeretett érmelléki tájának a szívekig.
A természet volt a temploma. Képeiről, derű, életigenlés sugárzik. Hitt a természetben.
Felfedezte azokat a pillanatokat, színeket, rezzenéseket, melyeket mi laikusok sohasem fedeztünk volna fel segítsége nélkül. Egész életére és jellemére a rousseau-i „Vissza a természethez!” jelmondat illene leginkább. Tájain felfedezhetjük a mély hitet, mely egész lényét áthatotta és hatást gyakorolt a körülötte élőkre is.
D. Mészáros Elek újságíró jellemzi a legszebben festői munkásságát, amikor így ír róla: „...
a festészet alázatos szerzetese. Míg Számadó Ernő költő rímekben énekelt, addig ő vászon-
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ra álmodta a csodát. Zsigereiben lüktetett a táj, a zsombék, a susogó nádas, a néhai lápvilág
ezernyi titkos csodája. Gyakran körbebóklászva járta a vidéket, a puszta látvány mellett a táj
illatát, az apró neszezéseket keresve. Tisztelője volt a természetnek, szerelmese az Érmelléknek. [...] Kerekes Géza tovább él nemcsak az emlékek hanem a képei révén. Távol állt tőle a
»bóvli«, mindenekfölött volt számára értéket teremteni.
Halálhíre mindenkit mélyen megrendített és ezt a gyászos hangulatot, csak az
emlékére rendezett istentisztelet enyhítette valamelyest, mely visszaadta nekünk azt a
Kerekes Gézát, akit megismertünk. A halk zeneszó, az őszinte beszédek feloldották a
szívünkre nehezedett keserűséget, és újra magunk előtt láttuk, amint hóna alatt lebegő
rajzlapokkal bandukol a folyosókon vagy a virágai közt állva bölcsen szemlélődő »kertészként« toppan elénk.”
Ennyi búcsú után, hogyan is búcsúzhatnék méltóképpen én, a volt tanítvány? Aki bár
kevésbé ismerte, de minden szavát úgy itta a tanár úrnak művészettörténet órákon, mintha
a templomban ülne. Azt a fajta tiszteletet, melyet diákjai iránt tanúsított, mindig magázva
őket, soha sem azelőtt, sem azután nem tapasztaltam.
Bevallom, bár másfajta művészetet, az irodalmat választottam, de mindig büszke voltam
rá, hogy az órákról szerzett tudásommal az egyetemen kitűnhettem a csoporttársaim közül.
Megkaptam én és még sokan mások azt az általános műveltségi alapot, melyre olyan nagy
szüksége lenne a most felnövő generációnak is. Vajon lesz valaki, aki pótolni tudja azt az űrt,
ami tanár úr után maradt? Csak remélni tudjuk, hogy lesz...
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Bár nem tudhatom, de úgy gondolom, hogy ez a befejezésként választott néhány sor
volt tanárom és osztályfőnököm, Kerekes Géza tanácsa is lehetne számunkra. Tanácsok egy
olyan embertől, aki az egyszerű dolgokban is megtalálta azt a harmóniát, ami mellett mi
folyton elrohanunk. Köszönjük neki, hogy köztünk volt és tanulhattunk tőle.
„Ha ennyire rohansz,
hogy elérj valahova
elveszíted az utazás örömét.
Ha egész napodat lihegve
rohanod át, a kapott ajándékot
mintha sosem nyitnád ki,
de az út porába dobod.
Az élet nem versenyfutás.
Fogd kezedbe inkább lassan
És hallgasd muzsikáját.”
(ismeretlen szerző: Danza lenta/Lassú tánc)
Ér hangja, 2011. február
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Kezeink között formálódó sorsok
Beszélgetés Kerekes Terézia könyvtárossal,
a székelyhídi városi könyvtár munkatársával

Számos cikk született már a székelyhídi városi könyvtár (www.szekelyhid.ro/konyvtar)
sikereiről, programsorozatairól, híres festőművész férjéről, de Kerekes Terézia könyvtáros igazán keveset beszélt magáról ahhoz, hogy kellőképpen kíváncsi legyek, ki rejtőzik
a könyvek árnyékában, milyen ember ő, aki gyerekkorom óta ismerős arcként dereng a
fejemben, ha a könyvtárra gondolok.
– Már gyerekként is könyvtárosnak készült?
– Hát, ha nem is könyvtárosnak, de tudtam,
hogy a könyvekkel való szerelmem gyümölcse lesz
majd a munkám. Nagyon szerettem olvasni és szavalni. Számos szavalóversenyt nyertem, és hamar
felfigyeltek rám a tanáraim. Annak idején számos
irodalmi estet tartott Sóki tanárnő, és engem mindig meghívott, így itt együtt szavalhattam tanáraimmal, akik példaképként álltak előttünk.
– Hogyan került kapcsolatba a székelyhídi
könyvtárral?
– 1990-ben a rendszerváltás után Nagyváradon
kellett versenyvizsgázni a székelyhídi helyért. Négy
jelentkező közül én nyertem el ezt a munkalehetőséget. Huszonkét éve ki is tartok mellette. Az elején nagyon ijesztő volt az a nagy felelősség, ami a
nyakamba szakadt a könyvtárral. Hiába faltam évekig szinte éjjel-nappal a könyveket, mikor a
könyvtárba kerültem, úgy éreztem, ez ide kevés, ennél több kell. Ezért az első tíz évben szinte csak
olvastam, mindent, ami kimaradt, mindent, amit úgy éreztem, tudnom illene.
– Mit tart a könyvtárak legfőbb feladatának?
– Évekkel ezelőtt a könyvtárak fő feladata még a könyvkikölcsönzésben merült ki. Ma
már ez a feladat sokkal összetettebb, minden könyvtár kisebb információs központtá vált, a
könyvtáraknak nyitniuk kell a világ dolgai felé. Az emberek bejönnek ide, hogy megtudják
az aktuális közéleti híreket, az újdonságokat, de akad olyan is, aki a buszjáratok menetrendjére kíváncsi. Ezért egy könyvtárosnak mindig jól tájékozottnak kell lennie a világ dolgaival.
– Mi adja a könyvtárosi munka lényegét?
– A folytonos információáramlás magával sodor mindenkit. Folyton új és új módszerek
jelennek meg, melyek rendszerezik, átalakítják az addigi nézeteket. Mi megpróbáljuk evvel a
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rohanó irammal felvenni a versenyt, és mindig nyitottan állni az újításokkal szemben. Négy
évet áldoztunk a könyvek kódszámozására és helyes besorolására, most pedig egy újabb nagy
munka közepén vagyunk, a könyvek számítógépes feldolgozásában, mely környékünkön
újításnak számít. Fontos az is, hogy odafigyeljünk a kínálkozó lehetőségekre, pályázatokra,
versenykiírásokra. Mostanában kaptuk meg a Márai-program keretében azt a könyvcsomagot, mely valóságos vérátömlesztést jelentett a könyvtárnak.
– Kik a leglelkesebb olvasói?
– Ezt nem lehet ilyen egyszerűen kijelenteni, ez egy jóval sokrétűbb dolog, de a gyerekek,
mindenképpen nagyon lelkesek. Be kell vallanom, ők mindig is különös helyet foglaltak el
a szívemben. Mióta könyvtár-pedagógiát tanulok, számos dolgot tanultam és ültettem gyakorlatba ennek a generációnak a segítségével. Fontosak azok a programok, találkozások,
amelyek a leendő kis olvasókat a helyes útra próbálják irányítani. Ebben hatalmas szerepük
van úgy a szülőknek, mint a pedagógusoknak, karöltve a könyvtárosokkal. A mi kezeink között formálódnak vagy siklanak ki a sorsok. Nagy felelőség és hatalom birtokosai vagyunk,
amit ésszel és szívvel kell használnunk.
– Ilyen hivatástudat mellett jut-e ideje más elfoglaltságokra is?
– Sok hobbim van, nagyon sok dolog érdekel, de nagyon kevés időm jut rájuk. Hosszú
évekig csak a könyvtár és a család töltötte ki az életem, aki találkozni akart velem, az vagy itt
vagy otthon a konyhában láthatott. Az utóbbi években volt egy tűzzománc- és egy fotókiállításom, de ezek amolyan művészeti elkalandozások voltak, csak hobbiszintű próbálkozások.
Most jelenleg tanulok, és még nem tudom, mit hoz a jövő.
– Sok mindent elmondott, de egyvalami még érdekelne, amit néha megkérdezek az
emberektől. Van-e olyan szó, ami ön szerint tökéletesen jellemzi, kifejezi önt?
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– Eszembe jutott egy kedves történet. Nemrégiben karácsony táján egy kisfiú jött a könyvtárba hozzám, és azt kérdezte tőlem, tudom-e, hogy ő mit szeretne nagyon tudni? Elmondta, hogy őt az érdekli, hogy vajon miről beszélgetnek az angyalok. Eszembe jutott, hogy van
egy kicsi angyalkás imádságos könyvünk gyerekeknek, és odaadtam neki, hogy otthon olvasgassák az anyukájával, mit üzennek az angyalok. Nagyon örült és nekem is nagy örömet
szerzett, hogy segíthettem. Ezek az apró örömök adják a munkám lényegét. Talán a nyitottság és segítőkészség az én szavaim.
Ér hangja, 2012. március
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„Sietve élj, de soha semmit el ne siess!”
Májercsik Ida nyugalmazott tanítónő az osztályára
második családjaként tekintett

A kora délutáni decemberi napon nyitott
ajtót az egyenes tartású, barátságos tekintetű Májercsik Ida tanító néni. Barátságosan
tessékel be székelyhídi otthonába, ahol rögtön úgy kezdünk beszélgetni, mintha éppen
azelőtt fejeztünk volna be egy másik témát.
Ülünk egymással szemben és beszélgetünk, nincs interjújellege a társalgásnak.
Csak figyelem a békés, emlékeibe elmerülő
nyugdíjas pedagógust. Olyan érzésem van,
mintha egy békebeli történetet figyelnék,
ahol a nagymama mesél, az unoka pedig
csendben hallgatja a nosztalgiázást.
Az emlékek láncai lassan, csendben nyúlnak. Megtudom, hogy Fazekasvarsándról
induló tanítónő egy évig Tenkegörbeden, aztán pedig tíz évig Hegyközszentmiklóson vezette a nebulókat a betűvetés rejtelmeibe, aztán jött a család Székelyhídra.
A hét generációt oktató pedagógus elve a gyerekeket az őszinteségre, becsületességre nevelni, testi épségüket maximálisan megőrizve. A tanítói pálya az, ahol azt a korosztályt nevelik, akik a legszerethetőbbek.
Ida tanító néni elmeséli azt is, hogy mindig szigorú volt, viszont a szigorúság nem volt
akadálya a gyermekek szerethetőségének.
Ha már a szigorúságról mesél, megkérdezem, hogy mi a véleménye a régen használatos
körmösről, tenyeresről vagy esetleg a nyaklevesről. Fanyar mosoly kíséri a választ. Véleménye
szerint veréssel nem lehet sem gyereket nevelni, sem eredményt elérni.
Ő mindig írásos büntetéseket adott a nebulóknak. A büntetés súlyosságát tekintve kellett
nevelő szándékú mondatokat százszor vagy még annál is sokkal többször leírni. Véleménye
szerint igazságosnak kell lenni, mérlegelni kell és nem utolsó sorban empatikusan kell a gyerekekhez viszonyulni, hiszen egy tanítónak az osztálya a második családja, ahol az a szeretet,
amit a gyerekeknek ad, többszörösen sugároz vissza, akár évek múlva is.
Harminckilenc év munkatapasztalatával mondja: az elméleti oktatás a gyakorlatban megbukik. Minden gyerek más, minden eset más. Minden osztályt másképpen kell kezelni.
Ki sem hagyhattam beszélgetésünkből a napjainkban annyira divatos alternatív oktatás
kontra hagyományos oktatást, kértem, fejtse ki erről a véleményét. A válasz számomra meglepő volt. Nem dicsérte az egyiket és nem ócsárolta a másikat. Fontosnak tartja a gyerekek
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önnállóságra való nevelését, viszont rendszerek ide vagy oda, a tanító csak akkor eredményes, ha a szülők maximális támogatását élvezi az oktatást tekintve. A tanítónak az a feladata, hogy felfedezze az értelmet, a tehetséget a nebulókban, és azt pallérozza és támogassa a
kibontakozásban.
Végezetül mielőtt elköszönnék, megtudom, hogy szeret és szeretett mindent gyorsan elvégezni. A nyugdíjas évek megengedik, hogy keresztrejtvényt fejtsen, novellákat olvasson. Hódolhat az irodalom oltárán és utazhat. Bejárta fél Európát, és elmerülhetett a természeti szépségek és a különböző kultúrák sokaságában. Ott van a kert, ahol kedvére kertészkedhet és a
szebbnél szebb szobanövények. Gondozásuk felér egy osztállyal való törődéssel.
Van idő az unokákra, és most már csak a családé, nem kell az osztállyal osztozni.
Ida tanító néni élete mottójával enged engem is utamra, mintha a nagybetűs életbe kellene engednie, Horváth Imrét adja nekem is, de másoknak is útravalóul: „Sietve élj, de soha
ne siess!”
Ér hangja, 2013. december

Béres Judit Renáta
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Az idojárás-elorejelzés
´´
´´
szerelmese

Beszélgetés Máté Piroskával, a székelyhídi meteorológiai állomás
rangidős meteorológusával
Utoljára középiskolás koromban jártam a székelyhídi meteorológiai állomáson, így a
szokásosnál is érdekesebbnek ígérkezett a következő beszélgetés. Odaérkezésemkor a
rangidős meteorológus, Máté Piroska fogadott, aki már több mint három évtizede foglalkozik az időjárás-kutatás és -előrejelzés tudományával.

– Mióta létezik Székelyhídon meteorológiai állomás?
– Az állomás 1954-ben létesült, az akkori Gostat (állami mezőgazdasági vállalat – szerk.
megj.) területén, majd 1956-ban költözött végleges helyére, az úgynevezett Veresdomb
szomszédságába. Azonban a székelyhídi meteorológia története ennél jóval messzebbre nyúlik. Stubenberg gróf már az ezernyolcszázas évek végén érdeklődött a meteorológia iránt, és
az ő megbízásából már akkor méréseket végeztek, melyekről adatok is fennmaradtak. Többek között a légnyomás, a hőmérséklet és csapadékmennyiség mérésével foglalkoztak. Kezdetben az állomás a vízügyi igazgatósághoz tartozott, de manapság a kolozsvári észak-erdélyi
regionális központ alá van rendelve.
– Környékünkön nem igazán ismerek más meteorológiai állomást. Miért pont
Székelyhídra esett a választás?
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– Valóban, régiónkban Nagyvárad után a következő nagyobb állomás Nagybáródon (Borod) van. Általában kisebb települések nem is rendelkeznek hasonló központtal. Azonban
Székelyhíd egy igen különleges és jellegzetes klímával rendelkezik, amely megkülönbözteti a
régió többi településétől. Ez az úgynevezett érvölgyi klíma, mely az ősi Ér folyó maradványaként maradt fenn nálunk. Ezt jól példázza, hogy Székelyhídon télen hidegebb, nyáron pedig
melegebb van, mint Nagyváradon.
– Hogyan fonódott össze az ön sorsa a meteorológiáéval?
– Az egész a középiskolában kezdődött nyolcadik osztály végén, amikor választani kellett,
hogy hol szeretném továbbfolytatni a tanulmányaimat. Persze volt addig számos gyerekes
tervem, de akkor valamiért az aradi meteorológiai szakiskola tetszett meg. Ez volt abban az
időben az egyetlen ilyen jellegű intézmény az egész országban. Miután elvégeztem az iskolát,
Székelyhídra kértem a kihelyezésem. Nem nagyon ismertem a települést, de mivel Nagyváradon gyakorlatoztam, ez tűnt a legközelebbi helynek hozzá, hát ezt választottam. A választás jónak bizonyult, és hűségesen ki is tartok mellette. Véletlennek bizonyult az első találkozás, de mikor kezdtem jobban megismerkedni a meteorológiával, óriási szerelem lett belőle.
Sokakat elrémiszt a sok matematika és a kódolt jelrendszer, amit használunk, de én pont ezt
szeretem benne a legjobban. Az egészben az a legcsodálatosabb, hogy ez a kódrendszer nem
zetközileg elfogadott, ezért, ha én egy japán szakembernek mutatnám meg a méréseinket,
közös nyelv használata nélkül is tökéletesen megértenénk egymást.
– Őszintén bevallom, hogy teljesen laikus vagyok a témában, és szerintem még sokan
vagyunk így ezzel. Dióhéjban mesélne egy kicsit a meteorológusok munkájáról?
– A méréseket a meteorológiai platformon, vagy más szavakkal megfigyelési ponton
végezzük, amely a világ minden táján 26×26 méteres. A székelyhídi megfigyelési pont műszerei 124,5 méteres tengerszint feletti magasságban vannak. Több dolgot mérünk. Például a hőmérsékletet, amit a közhiedelemmel ellentétben mindig árnyékos helyen, talajtól számított kétméteres magasságban mérünk. Ezenkívül vizsgáljuk még a légnyomást, csapadékmennyiséget, felhőzetet, valamint a napsütéses órák számát is. Ez egy speciális üveggömb segítségével történik. Ez a heliográf nevű műszer összegyűjti magában a napsugarakat és a hátánál lévő különleges papírcsíkot végigégeti a napsütéses órákban. A gyerekeknek ez az egyik
kedvence, mert hasonlít egy varázsgömbhöz.
– Ha már szó esett a gyerekekről, szoktak-e látogatók érkezni a meteorológiai állomásra?
– Sokáig nagyon kevesen tudtak az állomás létezéséről, de az utóbbi időben igen sok iskolás fordul meg nálunk. Az életkor igen változó, kisiskolástól egész középiskolásokig terjed. A
gyerekek csodálkozó tekintettel figyelik a fura műszereket, és nagy figyelemmel hallgatják a
bemutatásukat. Ez fontos is, hisz belőlük lehetnek a jövő meteorológusai.
– Látom, hogy a méréseket óránként továbbküldik. Mi történik velük a továbbiakban?
– A mérési eredmények Kolozsvárra, majd innen Bukarestbe kerülnek, ahol többek közt
ezek feldolgozásából születnek a meteorológiai jelentések, amit az úgynevezett sztármeteorológusok bemondanak a tévében. Persze ez csak a látványos része a dolgoknak, az adatokat
statisztikusok is feldolgozzák, melyekből számos érdekes eredmény születik országos és településekre lebontott szinten is.
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Máté Piroska

– Nagyon tiszteletre méltónak tartom, ha valakinek olyan munkája van, amit nagyon
szeret és ilyen hosszú időn keresztül képes kitartani mellette...
– Szerintem, mint mindenhez az életben, ehhez is elhivatottság kell. Nálunk is igen sokan
megfordultak az évek során, de csak igen kevesek voltak, akik őszinte szeretettel viseltettek
a meteorológia iránt. Ezek az emberek hamar ki is hulltak, elmentek másfelé szerencsét próbálni. Hajdanán még öten váltottuk egymást, és a mérések éjjel-nappal folytak. Mára ez a
szám igen csak csökkent, jelenleg ketten vagyunk a kolléganőmmel, Kulcsár Elisabetával, és
a mérések is csak a nap bizonyos szakaszaiban történnek. A közelmúltban ment nyugdíjba
kollégánk és barátunk, Melán Zoltán, aki 42 évig teljesített szolgálatot a központban, akit
nagyon tisztelek, mert nagyon sokat tanultam tőle az évek során. Ő volt a székelyhídi központ veteránja. Nagy űrt hagyott maga után, nagyon nehéz lesz pótolni a helyét. Nem kön�nyű a meteorológusi hivatás, az elmélet mellett nagyon sok gyakorlatra van szükség, hogy
valakiből jó szakember váljon. Engem is sok mindenre tanított meg az idő, és a tapasztalataim java részét igyekeztem és igyekszem átadni a következő generációnak.
Ér hangja, 2012. február
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„Szenvedés van minden szoborral”
Beszélgetés Mihály Gábor székelyhídi születésű szobrászművésszel

– Habár Székelyhídon született, Önt
hamar elsodorták innen a történelmi
események...
– Nem olyan sokáig éltem Székelyhídon,
csak kétéves koromig. Én igazából csanádapácai vagyok, mind a két szülőm abban a
Békés megyei faluban élt, ahol nekem is illett volna megszületni, mert mindenki a
családban Csanádapácán született már szinte évszázadok óta, én viszont azért kerültem Székelyhídra, mert az én apámat odahe
lyezték, amikor visszacsatolták Észak-Erdélyt
Magyarországhoz (1940-ben – szerk. megj.).
Kellett a fiatal értelmiségi, apám az volt és
így születtem én itt. De hamarosan kitört a
háború, ő elment (elvitték) katonának, az
anyám pedig a két gyerekével (velem együtt)
visszamenekült a falujába, Csanádapácára.
Úgyhogy eddig tartott tulajdonképpen a
székelyhídi pályafutásom pici koromban.
– Később számos helyen végezte tanulmányait, de nem feledkezett el szülőhelyéről sem.
– Tanulmányaimat Csanádapácán kezdtem, aztán mivel ott nincs gimnázium, Orosházán jártam gimnáziumba, de már a gimnáziumot is Budapesten fejeztem be és utána a képzőművészeti egyetemet is a fővárosban végeztem. De aztán visszakerültem és jó kapcsolatom van a szülővárosommal, mert ugye nem falu,
nem is volt, sőt még jelentősebb volt abban az időben, amikor én születtem, járásközpont volt.
– Miért pont a szobrászatot választotta?
– Jó kérdés, mert tulajdonképpen választhattam volna valami mást is. Úgy nézett ki, hogy
a művészetek valamilyen szakága megérintett engem. Már gyerekkoromban furcsán viselkedtem sokszor, és nagyon úgy nézett ki, hogy alkalmas vagyok valami olyanra, ami nem hétköznapi. Mert ugye a művészet tényleg azért csak nem hétköznapi, és bujkált bennem valamilyen képesség. Mivel voltak a családban ilyen előzmények, sőt volt egy szobrászrokonom,
volt tehát ilyen példakép előttem, hát megpróbáltam és sikerült. De legközelebb kipróbálnék valami mást is, csak sajnos már nincs időm.
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– Mi lenne az?
– Talán a zenét. Amúgyis mindig végigkísért engem a zene, már csak annyiban,
hogy szerettem mindig hallgatni, énekelni,
de csak ennyit, nem tanultam meg játszani
egyetlen hangszeren sem, nem volt időm
erre, de azt hiszem, hogy tudtam volna zenész lenni.
– Milyen anyagokból dolgozik?
– Sokféléből, nincs meghatározva, azonkívül meg ráadásul olyan fokai is vannak egy
szobor ilyen-olyan anyagból való készítésének, hogy ha az embernek van egy bronzöntő műhelye, akkor igyekszik bronzszobrokat készíteni. De már eleve a bronzöntőműhely is azért keletkezett, mert szerettem volna bronzszobrokat csinálni. Eleinte
köveket faragtam, azt azért is farag az ember
még egészen fiatal korában, mert úgy tudja
leghamarabb valamilyen nemes anyagba átfordítani azt a szobrot, amit esetleg gipszbe vagy agyagba készít el, viszont ha követ sikerül
találnia, akkor kalapácsot és vésőt meg a saját erejét felhasználva ingyen hozzájut egy nemes
anyagból kivitelezett szoborhoz. De bronzba már sok pénz kell, hogy ki tudja öntetni, ha
nincs saját vagy nincsen olyan lehetősége, hogy azt esetleg valaki ingyen megöntse neki, akkor neki fizetnie kell érte. Tehát sokféle anyaggal dolgozom: fában is dolgoztam már, kőben, bronzban, egy ideig – elég sokáig – rézlemezt alakítottam szoborrá, sok munkám van
ilyen is, nagy köztéri szobrom is, még lovas szobor is. Nagyon fáradságos, nehéz munka,
azért kellett ahhoz hozzászoknom, kitanulnom azt a mesterséget, mert több alkalom volt,
hogy nem volt elég pénz egy-egy nagy szobor elkészítésére. Olyan megrendelőknek dolgoztam, mint önkormányzatok, tehát nem magánembereknek, de még nekik sem volt elég pénzük. Általában nem volt itt az utóbbi évtizedekben soha elég pénz a szobrokra, művészetekre és akkor saját magam állítottam elő ebből a bizonyos rézlemezből, nemes anyagba kiviteleztem a szobrot.
– Milyen jellegű, témájú szobrokat készít?
– Kétfajta alkotást készít a szobrász, ha ebből a bizonyos szemszögből, amit most mondok, megvilágítom: mint szobrász, neki vannak gondolatai, azért lett szobrász, hogy szoborban ki tudja magát fejezni vagy ki akarta magát mindenáron fejezni, és belülről valami feszíti, mondanivalója van, ezeket el akarja mondani. Természetesen ilyenkor az jön ki belőle,
ami az ő belsejéből ki tud törni. Vannak másfajta szobrai is, hogyha elért egy olyan szintet,
olyan ismertséget, hogy mások megbízzák őt esetleg nagy köztéri szobrok elkészítésével, vagy
felkérik arra, hogy egy síremléket tervezzen meg. Tehát van egy ilyen másfajta szobrászata is
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a szobrásznak, amikor mások által megfogalmazott tartalmat kell adnia a szobrainak és ez
nem tartozik annyira szorosan tartalmilag az ő szobrász vonulatához. De ugyanakkor igenis szorosan hozzátartozik azért, mert ugyan más-más tartalmakkal kell azonosuljon, más követelményeknek, más igényeknek kell hogy megfeleljen, de formailag a saját útját járhatja,
mert valamilyen kifejezési forma kialakul a szobrászban, a művészben, és egy idő után egy
saját karakterrel, saját nyelvén tud megszólalni. Ezek a megrendelések esetén is működnek
és nem kell hogy feladja a szobrászi elképzeléseit, hogyha egy ilyen mások által felkért munkába fog. Voltak a sportban megrendeléseim, valahogy bekerültem ebbe a sporttársadalomba, és sikeresen is szerepeltem, meghatározó volt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság számára
elkészített szobrom (Olimpia – Kerékpározók). Akkor valahogy ismertté váltam a sportolók
világában, tehát ilyen fajta igényeknek is próbáltam eleget tenni, elég sikeresen. Aztán több
olyan pályázaton vettem részt, ami a magyarság történelmével kapcsolatos, királyszobrok és
hát még számtalan témában és újabban sok portrét is készítek, inkább mostanában, az utóbbi 10–15 évben, az idén is már átadtam kettőt és még fogok.
– Egy szobor elkészítésének munkafolyamatában a kezdet, a köztes idő vagy a befejezés a legmegkapóbb érzés?
– Mind nehéz, az biztos. Sok szenvedés és kínlódás van minden szoborral, a legjobb nyilván az utolsó fázisban, amikor már nem kell vázat készíteni. Például nagyon fáradságos
munka a váz készítése, már kicsiben is. A szobrász az soha nem ücsöröghet a fenekén kényelmesen, mert amikor valamilyen nagyszerű gondolata támad, amikor úgy érzi, hogy ezt
most tényleg meg kell csinálni, akkor először is hozzá kell fogni, kell egy hegesztőkészülék,
drót kell, fa kell, vas kell, szerkeszteni kell egy kis vázat, ami majd megtartja azt a bizonyos
agyagot vagy plasztilint vagy valamilyen más anyagot, amiben gyorsan megcsinálja a gondolatát, mert nem lehet olyan gyorsan, mert egy csomó fáradságos és technikai munkát kell
elvégezni. De ha ezt nem csinálod meg jól, akkor nem fog sikerülni a szobor, akkor bajod
van vele, mindig át kell alakítani. Az eleje mindig tele van egy ilyen pontos-fontos munkával, fizikai-technikai megoldásokkal. S akkor utána nem is szabad folytatni, általában ez
egy napot vagy fél napot biztos igénybe vesz. Mindig egy másik napra halasztja az ember,
amikor a munkához hozzákezd, hogy akkor már ne kelljen a technikai dolgokkal vacakolni,
akkor átadhatja magát a tervnek. Amikor hirtelen az ember elkezdi a szobrot és már alakul,
akkor van egy olyan szakasz amikor nagyon tetszik, vagy nem tetszik, de bekövetkezik egy
szakasz, amikor már tetszik. Akkor másik nap vagy harmadnap rájön, nem jó, és akkor megint neki kell rugaszkodni. Jó, ha az ember nem rövid idő alatt kell elkészítsen egy szobrot,
jó hogyha pihenteti, és akkor olyan dolgokat vesz rajta észre, amiket feltétlenül ki kell javítania. Tehát mindenképpen az utolsó stádium a legélvezetesebb, a leghálásabb és akkor jóleső érzés fogja el az embert.
– A világ több pontján volt már kiállítása. Hogyan emlékszik vissza egy-egy külföldi
kiállításra?
– Tisztázni kell valamit. Én nem vagyok egy nagy kiállító művész. Kiállításokat az tud csinálni, aki ráér kis szobrokkal bíbelődni. Az én életem úgy alakult, hogy nekem kevés kiállításom volt. Az, hogy a világ több pontján részt vettem ilyen eseményeken, azok mindig
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inkább olyan alkalmak voltak, ahova egy szobrot készítettem, nagy szobrot vagy művésztelepen voltam. Kiállításokon is szerepeltem, de nem jellemző és nem is tartom olyan fontosnak
az életemben. Mindig kis szobor is készült, általában a kiállításokon kisebb szobrok vannak,
azért mondom, hogy kis szobor mindig készült, mindig el kellett készíteni a nagy szobrok
terveit, de azok nem lettek befejezve, azok csak gyűltek-gyűltek a műteremben, és nem voltak kiállítható állapotban. Mindig valami hiányzott. Hiányzott egy kő az aljára, ki kellett találni, miképpen állítanám ki, ha kiállításban szerepelne, de azért általában el voltam foglalva
a nagy szobrok kivitelezésével és rengeteg fizikai munkával. Látja, mi van itt, daru, hatalmas
kövek és alig lát olyat, amit kiállításra most el tudnék vinni. Mindig ilyen helyzetben voltam.
De a kérdésre válaszolva, nyilván sok kiállításon szerepeltem, több helyen, a világ több táján
megfordultam és hagytam is magam után szobrot ott, de nem mint kiállítóművész tartom
fontosnak az eddigi tevékenységem.
– Van kedvenc alkotása, műve? Vagy valamiért mindegyik kedvenc?
– Valamiért mindegyik az, de vannak kedvesebbek. Nem tudnám most megnevezni. Talán mindig a legutolsó, ami most foglalkoztat, amivel éppen az ember mostanában foglal
kozik, az van hozzá a legközelebb. A többiek már elmentek, azokkal már nem foglalkozom.
Van olyan persze, ami egy kicsit jobb helyen van és híresebb, annak sokat köszönhetek, ezt
úgy megjegyzem, de nem azért lett híres, mert az jobb, ez egy véletlen. Magyarul: nincs
különösebb kedvencem, de nagy odaadással és kedvvel csinálom a szobraimat.
– Schmitt Pál magyar államfő júniusban a Sándor-palotában Elnöki Érdemérmet
adott át Önnek. Hogyan érintette Önt ez?
– Nagyon jól esett természetesen. Azért is, mert a sporttal kapcsolatos munkáimért kaptam, ez nyilvánvaló is volt, mert nem kizárólag, de zömmel sportolók kaptak. Nyilván az
sem véletlen, hogy a köztársasági elnök sportolókat tüntet ki és az azzal kapcsolatos szobrásznak a művészi tevékenységét, mert hát ő maga is kétszeres olimpiai bajnok. Nagyon jól
esett, mert olyan sokat nem gondoltak rám, persze ezt sem mondhatom, mert kaptam én
már olimpiai érdemérmet is a Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól.
– Milyen más elismerésekkel díjazták munkásságát?
– A legfontosabb ösztöndíjat megkaptam, ami nagyon fontos volt egy pályakezdő szobrásznak, ez az ún. Derkovits-díj. Nem tudom, most mennyi a Derkovits-díjasok ösztöndíja,
akkor annyi pénz volt, hogy egy magas kategóriájú fizetésnek felelt meg, és azt három évre
kapta az ember, tehát három évig dolgozhatott viszonylag gondtalanul, emiatt mindenképpen gondtalanabbá vált az élete, mert egy fiatal művésznek semmije sincs, nekem sem volt.
De amúgy díjakkal nem vagyok elkényeztetve egyáltalán. Mert van egy Munkácsy-díjam,
azt is nagyon jó időben kaptam, tehát egyáltalán nem panaszkodom. A legnagyobb elismerések, amelyeket pályázatokon kaptam, szoborpályázatok megnyerése, az volt számomra
legnagyobb elismerés, ráadásul ezzel munkához is juthattam, mert megcsinálhattam azt a
munkát, amit a pályázat kiírója el akart végeztetni. Ha ezek sikerültek és láttam, hogy tetszik
a megrendelőnek, magam is úgy éreztem, hogy jól sikerült. Az én szobrászatom a nagy köztéri szobrokkal telt eddig, ezeknek kínlódásai és örömei töltötték ki eddigi életemet. De fog
változni egy kicsikét, valahogy az élet is úgy hozza, hogy valahogy nem talált meg senki nagy
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szobrokkal mostanában, kicsit kisebb léptékben dolgozom most, de nyilván az idő is elszáll
felettem, és én is kevésbé leszek majd erős talán erre, de egyelőre még bírom, nagy dolgokba
fogok most is, ha nincs is megrendelésem.
– Jelenleg milyen alkotáson dolgozik?
– Jelenleg nem túl nagy szobrok ezek, de köztérre kerülnek. Ez egy olyan fejezet, amit én
találtam ki, én ástam a vermet magamnak és remélem nem esem bele. Székelyföldre Szentegyházára (akikkel nagyon jó baráti kapcsolatom alakult ki) egy szoborparkot ígértem, és
ez a szoborpark végre megmozdult, mert eddig csak álom volt, eddig csak beszéltünk róla,
tervezgettük, pénz persze nagyon kevés van mindig az ilyesmihez, ehhez is nagyon kevés.
Nagyon szimpatikus vállalkozó emberek adogatják mostanában a kis pénzüket, és október
7-re három szobrot fogok átadni. Nem csak három szobor fog állni, hanem lehet, hogy tizenhárom, de egyelőre nincs még kitalálva, pontosan hány. Mindenesetre a főalak Csaba királyfi lovas szobra. Nem túl nagy szoborra kell gondolni, ez a kisváros sem túl nagy. A tér
sem túl nagy, amit nagy gonddal alakítottak ki a helyiek, még egy rogyadozó házat is lebontottak, amit még nem kellett volna, többen is sérelmezték, de nem nagyon használták semmire és előbb-utóbb ez lett volna a sorsa. Félkörívben helyezkednek el majd a szobrok, 135
cm-es bronz egészalakos szobrok lesznek 180 cm-es kövön, Csaba királyfi középen lovas
figurával fog szerepelni, picit magasabban, picit nagyobbra, úgyhogy mindenképpen fizikai
mivoltában is ki fog emelkedni a szobrok közül. Ez most ami leköt egészen októberig. És
egy-két portrét is el kell készítenem, a Corvinus-egyetemre a volt rektor portréját, amit szintén nagy kedvvel készítek.
Ér hangja, 2011. július–augusztus
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Akit homlokon lehelt
a belso´´ nyugtalanság
Nánási Zoltán (†2012) legendás történelem szakos tanár
és helytörténész, az Érmellék Twist Olivérje
Nánási Zoltán tanár úr már túl van a hetvenen, de ez nála nem azt jelenti, hogy nyugdíjas éveit tétlenül tölti. Az immár városi rangra emelt nagyközség történeti múltját több
mint 350 oldalon taglalva az utóbbi évtizedekben megjelent talán legátfogóbb monográfia szintén az elismert helytörténész-régész munkája. Jelenleg anekdotákat ír, megszakítás nélkül tanított Székelyhídon 1958-tól 1989-ig. Nem véletlen, hogy 2003-ban Székelyhíd város díszpolgári címmel tüntette ki. Otthonában életéről, munkájáról beszélgettünk.
Gyermekévek
A második világháborút megelőző évtizedben köztiszteletben álló családnak számított Nagyváradon a Nánási família. A négy
gyerek közül a nagyobbacskák számára a várad-velencei templomtér volt maga a paradicsom, a vársánc környékén igazi hősöknek képzelték magukat a fakardos vitézek.
A katonavárosi mozi környékén élőket kiváltságosként kezelték a városperemi lurkók.
A Nánási gyerekeket még inkább irigyelték,
az övéké volt a mozival szemközti cukrászda, ahova filmvetítés után gyakran betértek a szerelmes párocskák, a magányos, szerelemre vágyó lányok is arrafelé enyelegtek
egy-egy ingyen süti reményében. De a család legkisebb sarja, Zoltán minderről semmit sem tudott, az emlékek rostáján mes�szire hullt minden, a csipetnyi öntudatra ébredés rövid idejét töltötte e békés, biztonságot jelentő polgári családban, amit egyszerűen csak úgy hívunk, otthon. Aminek igazi értéke annak megszűnésével válik teljességgel nyilvánvalóvá. Még rövidnadrágba sem bújtatták Zoltánt, a mama, a papa szavak alig váltották fel a gyermeki gügyögést, amikor az édesapa meghalt. A legkisebb gyermek másfél éves volt ekkor. Amint ez történni szokott, a baj
nem járt egyedül, az édesanya súlyosan megbetegedett, a gyerekek nevelése, az orvosi ellátás,
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a gyógyszerek sok pénzt felemésztettek. A család megélhetését jelentő cukrászdát is el kellett adni, menniük kellett. Az elszegényedés először a Vitéz utcába kergette a családot, majd
onnan egyre kintebb a perifériára sodródtak az évek során. A nagyobb gyerekek elszegődtek
inasnak, az édesanya piperecikkekkel házalva igyekezett némi pénzre szert tenni. Szegénységi listára kerültek, a városháza segélyt, élelmet és tűzifát utalt ki a nincsteleneknek. Akkoriban nemcsak hangoztatták, de működött is a szociális védőháló – jegyezte meg a múltbeli
történéseket mesélve Nánási Zoltán tanár úr.
Árván és elhagyatottan
Alig múlt ötéves, amikor 1940-ben lelencházba vitték, mert édesanyja kórházba került. Szokás volt, hogy az árvaházi gyerekeket kiadták családokhoz, akik ruházat és fizetség fejében
gondoskodtak nevelésükről. Így került az akkor még hátulgombolós Zoli bácsi, a székelyhídi
nagyvecseri hegyen lakó Zádori családhoz. Fél esztendő múltán édesanyja hazakerült a kórházból, de bármennyire erős volt az anyai szeretet és ragaszkodás, a kiújuló betegséget nem tudta
legyőzni. Ismét a lelenc következett, ahonnan a Magyarországhoz tartozó Kötegyánra került,
a Gellény családhoz, sanyarú évek következtek. Az alig pár holddal rendelkező háromgyermekes nevelőcsaládnak nem volt túl sok, amit a tejbe aprítson, és nem is a szeretet hajtotta őket,
mikor magukhoz vették a legénykét, sokkal inkább pénzforrásnak tekintették. Zoli bácsi, bár
gyakran munkára fogták, a négy osztályt sikeresen elvégezte, mert esze az volt, hamar felfogta az ákombákomokat. De mint a többi gyerekben, a virgonckodás benne is megvolt, talán
még egy kötőnyivel több is a kelleténél. Ha más csintalankodás nem jutott eszébe, a varródobozból elcsente a háziasszony féltett gombjait és elpiculázgatta a falusi gyerekekkel. A mesebeli mostoha hasonmása volt Gellényné – emlékezett vissza a tanár úr, semmilyen csintalankodást nem hagyott megtorlás nélkül, míg a családfő sokkal szelídebb volt nejénél, de az as�szonnyal szemben neki sem volt apelláta. Megesett egyszer, hogy a kis Zoltán felügyeletére bízott tehenek belementek a vetésbe, miközben ő társaival a közelben játszadozott. A dolog persze kitudódott, a verés nem volt elegendő büntetés, a háziasszony bezárta egy üres szobába, ott
tartotta étlen-szomjan. Nagyon nekikeseredett, a sarokban szipogva odahaza jártak gondolatai, erősen hiányoztak a testvérei, az édesanyja simogatása, becézése, úgy érezte, egyetlen mosolyáért kimenne a világból. Odakint szakadt az eső, cikáztak a villámok, dörgött, de a honvágy oly erősen rátört, hogy mire feleszmélt, az ablakon keresztül már rég kimászott, és bőrig
ázva egyre jobban zihálva rohant a vasútállomás irányába. Időközben a háziak észrevették eltűnését, és azonnal értesítették a csendőröket, akik a szerelvények között megbújt „szökevényt”
hamar nyakon csípték. A hüppögő gyermek a csendőrfőnök barátságos szavain, bíztató mosolyán felbátorodva feltárta sanyarú sorsát, hogy mennyire vágyik már haza a családjához. A
csendőr ráijesztett a nevelőszülőkre, hogy úgy bánjanak továbbra is rosszul vele, hogy az állam
tulajdonával teszik azt, ami pedig büntetendő. Az incidenst követően a csendőr közbenjárására
egy jómódú családhoz került, akiknek nem sokkal azelőtt veszett oda a fiuk a fronton. A mindig fekete ruhában járó nevelőanya elhalmozta szeretetével, igyekezett megtalálni benne meghalt fiát, azt tervezték, hogy örökbe fogadják. Itt jól ment a sora, naphosszat csak a hosszú szőrű kuvasszal hempergett, vagy a közeli tavon csónakázott. Lassan a háború a vége felé közele-
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dett, a magyar és német csapatok egyre inkább hátrálni kényszerültek. Ő erről mit sem sejtett,
de az édesanyja már látta a fejleményeket, és félő volt, hogy anya és gyermeke a határ két oldalán reked. Egy napon édesanyja érte jött és viszontagságos körülmények között visszajutottak
Nagyváradra. 1944 forró nyara volt akkor.
Székelyhídon, otthonra lelve
Beíratták az állami gimnáziumba, de néhány hét után tífuszos lett, egy egész hétig eszméletlenül feküdt. A lágert megjárt zsidó orvos, Bálint doktor küzdött az életéért, aki a szükséges
gyógyszereket saját pénzén szerezte be, így mentve meg a lázban égő gyermek életét. Egy év
kihagyással tovább folytatta tanulmányait, szakmát tanult, 1950-ben asztalosdiplomával a
zsebében hordógyárba szegődött dolgozni. Látta a város peremén élők sanyarú sorsát, a csavargók, a naplopók, a zsebesek világát, ott élt közöttük. Más jövőt szeretett volna magának.
Megtanulta, hogy az életben semmit nem adnak ingyen, szorgalmasan dolgozott munkahelyén, tudta csak önmagára számíthat. Majd tovább tanult, Kolozsvárra ment egyetemre,
1958-ban friss diplomás történelem tanárként került Székelyhídra.
A kötelező tananyag nem elégítette ki a hivatását megszállottként végző egykori
Templom téri fiúcskát. Jó barátságba került Halász József tanító bácsival, aki 1957-ben
elsőként alakított múzeumot Székelyhídon. Az idős kutakodó tanító gazdag információkkal látta el Nánásit, akit egyre inkább tűzbe hozott a vidék felszíne alatt megbúvó múlt feltárásának gondolata. Ehhez lelkes támogatókra talált a diákok körében, és
megalakították a muzeológus-kört. Járták a vidéket, osztályozták, értékelték a feltárt leleteket. Közben a múzeum vezetése a tanár úr öröke lett, egyre több értékes anyag került a gyűjteménybe. Tizennégy tudományos dolgozatot készített kutatásairól, amelyeket publikált is. Kérdésemre, hogy melyik volt az a lelet, amelyikre leginkább büszke,
elmondta, hogy egy Érkörtvélyes környéki ásatás során a felszínre került egy cserépből
készült, csizma alakú kelta kultikus tárgy, amelyet egy urna mellett találtak. A csizma,
az akkori felfogás szerint, az urnába helyezett személy hamvainak a túlvilág felé való továbbhaladását hivatott megkönnyíteni. A kelta csizmára a bukaresti régészek is felfigyeltek, sőt még egy angliai professzor is eljött megtekinteni a leletet. A hatvanas évek végén
nemzetközi tudományos kelta kongresszusra is meghívták a székelyhídi tudós tanárt, de
hát akkoriban szinte lehetetlen volt kijutni az országból.
Hetvenen túl is munkálkodva
1990-től az öt évvel későbbi nyugdíjazásáig Érmihályfalván tanárkodott, jelenleg is ott él.
Az Érmellék fővárosába nem Székelyhíd iránti hűtlensége kergette, sokkal prózaibb oka
volt elköltözésének: sógora, Máté Imre költő halála után ők örökölték a mihályfalvi családi házat. A nyughatatlan lélek ott sem bírta a tétlenséget, újabb kötettel rukkolt elő, amelyben az Érmellék utolsó polihisztorának, dr. Andrássy Ernőnek állított emléket. Zoli bácsinak sikerült megmentenie az Oláh Nándor által készített Andrássy-gipszszobrot, jelenleg
is őrzi. Ottjártamkor elmondta, hogy Mihályfalva tavaly leköszönt polgármestere, Tordai
Imre megígérte, segítséget nyújt, hogy bronzba öntsék az Andrássy-szobrot. A jelenlegi pol-
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gármester, Kovács Zoltán még parlamenti képviselő korában megígérte, támogatja az ügyet,
csak éppenséggel a végkifejlet várat magára – panaszolta a tanár úr (időközben elkészült a szo
bor – szerk. megj.).
Akit egy életre homlokon lehelt a belső nyugtalanság, amely szüntelen tenni akarásra késztet, így hetvenen túl sem pihenhet. Félszázados emlékek vizébe merített hálót cipel a felszínre, egy élet ficánkoló pillanatait. Miközben a tanár úr tollat ragad, a régi arcok felsejlenek, a
mondatok, a gesztusok, egy kacaj röppen át a valóságon túlról. Anekdotákat ír mostanság,
székelyhídi eseményekről, ottani emberekről. Már közel félszázat megírt, még tucatnyi kavarog a mélyben, ahol valóság és képzelet teszi széppé az emlékezést, egy hosszú életpálya hozadékaként keresve az immár megfoghatatlant.
Reggeli újság, 2005. március 9.

D. Mészáros Elek
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Az Érmellék gyékényfonó mestere
Nyéki István bácsi (†2012) szerint a fiataloknak nincs türelmük
e kihalófélben levő mesterséghez

Nyéki István 1931. november 10-én született Érkeserűben, népművész, több mint negyven éve foglalkozik gyékényfonással. Erről a kihalófélben lévő mesterségről beszélgettünk a népművésszel.
– Hol tanulta a gyékényfonást? Mióta foglalkozik vele?
– Apám tanította a testvéreimet, egyik testvérem pedig Keserűben az iskolában tanította
az asszonyokat, lányokat. 1986ban megbetegedtem, így kerültem át Székelyhídra. Portás, meg
traktorista voltam, mikor jobban voltam, traktoron dolgoztam, mikor beteg lettem, portára tettek. Már negyvenegy éve
csinálom ezeket a kézimunkákat.
– Milyen termékeket szoktak készíteni gyékényből?
– Kézimunkákat csinálunk a fiammal, Zolival – aki már szebb
munkákat készít, mint én –, sőt
az unokám is tudja csinálni, Béni,
csak ő nem nagyon szereti. Készítünk szatyrot, papucsot, kalapot, kiskosarat, nagykosarat, szakajtót, díszeket, meg üvegeket fonunk. De szoktunk csinálni lábtörlőt, falvédőt, kanáltartót, sőt széket is fontam már. Bármit megcsinálunk, amit rendelnek.
– Honnan érkeznek megrendelések, hol szokták eladni az elkészült tárgyakat?
– Inkább csak itt Székelyhídon, meg a környéken is néha, ahol véletlenül kell valami. Meg
járunk a fiammal Magyarországra, Budapestig szinte minden városban voltunk már. Eleinte
eljártunk egy-két piacra, később már kaptunk meghívókat ide-oda, fesztiválokra. Tavaly például Karcagon voltunk, hát nem szállodában, de diákszállóban alhattunk, meg adtak kaját,
piát. Az idén még nem sok fele voltunk, csak Létán pálinkafesztiválon, meg itt Székelyhí-
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don, a borversenyen. Mentünk volna Miskolcra is a kocsonyafesztiválra, meg Szegedre is a
télbúcsúztatóra, csak hát hideg volt, meg a lábam is fájt a múltkor, pedig jó lett volna elmenni. Tavaszodik már lassan, és akkor megindulunk megint, csak lenne már egy kis jó idő.
– Szokott járni kézművestáborokba is? Ha jól emlékszem, pár éve találkoztunk a Volt
egyszer egy Érmellék alkotótáborban.
– Igen, azt el is felejtettem mondani. Már öt éve járok ide a református templomhoz. Ott
tanítom a gyermekeket, ameddig vannak és érdekli őket, addig ott vagyok és mutatom nekik. A tiszteletes azt mondta, addig üljek ott, ameddig van gyerek. Volt olyan, hogy megebédeltünk, adtak enni, inni, még egy kis pálinkát is kaptam. Utána vártam még egy kicsit,
nem jöttek a gyerekek, úgyhogy hazajöttem. Az az igazság, hogy nem nagyon van türelmük
a fiataloknak, nem szeretnek sokat ülni egy helyben, hamar megunják. Legutóbb meg úgy
jártam, hogy már nem volt mit kérjek fizetségbe. Kaptam már vagy húsz inget, nadrágot,
kabátot, levonták az egyházadót is. Mondom, „hallja, tiszteletes úr, van magának földje? Jó
lenne nekem egy házhely. Azt mondja, nincs neki. Mondom, hogy kinn a temetőbe biza jó
lenne egy.” Úgyhogy már a sírhely is megvan, nem lesz rá gond, ha majd szükség lesz rá, azt
is sikerült ledolgozzam, hál’ Istennek.
– Ma már igen ritka foglalkozás ez a gyékényfonás. Mások nincsenek a környéken,
akik ilyesmivel foglalkoznának?
– Á, nem nagyon foglalkoznak ezzel ma már. Még Székelyföldön csinálják (pl. Marosvásárhely
től nem messze, Mezőfelén van nagy hagyománya – szerk. megj.), meg itt a környéken még a múlt-
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korokba foglakozott vele valaki Borson, meg Szalacson is, de már nem nagyon csinálják. Nálunk
tudja az egész család, feleségem, fiam, unokám, de leginkább a fiammal csináljuk. Keserűben is
tudják még páran, főleg rokonok, de ők nem nagyon foglalkoznak vele. Az az igazság, hogy az
öregek, akik csinálták, már többnyire meghaltak, a fiatalabbakat meg nem érdekli.
– A gyékényfonás is ritka foglalkozás már, de gyékény se sok van. Honnan lehet be
szerezni a nyersanyagot?
– Úgy jártam most, hogy nem sok van már, van még egy kis mogyorógyékényem és most
abból dolgozok. Pedig szedtem én sokat tavaly, de hát sokat is dolgoztunk a télen, sokszor
éjfélig is csináltuk. Lesz már nemsoká új gyékény, május végén már lehet valamennyit vágni,
de a legjobb július, augusztusban, apám is mindig azt mondta, hogy akkor a legjobb a
gyékény. A Kiskút-völgy alatt, a régi focipálya környékén van pintérgyékény, onnan szoktam
hozni. A gyékényt le kell vágni még zölden, azt szekérrel, vagy amivel tudjuk, hazahozzuk.
Itthon le kell fosztani, és csináltam ilyen kis szénaszínt neki, oda befér egy vagonnal is, ott
szoktam szárítani. Mikor meg van száradva, be kell locsolni vízzel, hogy puhuljon, és utána
már lehet is dolgozni vele.
– Sokat dolgoztak a télen, majdhogynem el is fogyott a gyékény. Mégis mennyi
gyékénytárgyat lehet elkészíteni egy tél alatt?
– Hát, eddig én már megcsináltam vagy 150 ezer forintnyit, a fiamnak is van már vagy
100 ezer forint értékben, már csak el kellene adni. Amint lehet, megyünk fesztiválokra, de
igazából az lenne jó most már, hogy feltenni az internetre egy hirdetést, hogy lássák sokan,
és akit érdekel, eljönne, és rendelhetne nagyobb tételben, meg vásárolhatnának, amennyit
akarnának, s nem kellene járjam Magyarországot. Én is már öreg vagyok, nem könnyű járkálgatni, nem tudni meddig húz még a csikó.
Ér hangja, 2011. március

kérdezett: ifj.

Major Lajos
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„Szeretet nélkül nincs tanítás!”
Péli Mária nyugalmazott fizika szakos tanárnő szerint
a szeretet a kulcsa mindennek

Mosolygós, szeretetteljes arc nyit ajtót nekem azon a napon, amikor fölkerestem, és
mint a mesében, „egy életem, egy halálom,
a próbát én kiállom...” elbeszélgessünk arról az életútról, amit Péli Mária nyugalmazott székelyhídi fizika szakos tanárnő
mondhat a magáénak. Barátságosan tessékel be otthonába, és szemmel láthatóan
zavarban is van, amikor elmesélem látogatásom célját.
Marika nénit mindig egy határozott, céltudatos embernek ismertem, de most elpirul és elérzékenyül, mert szerénysége tiltja,
hogy másképp viselkedjen. Zavarban van, hiszen nem szokott hozzá, hogy ilyen jellegű látogatásokat tudjon a hétköznapjaiba.
Beszélgetünk. Elmeséli, hogy 1967-ben férjhez ment és 1968-tól korkedvezményes nyugdíjba vonulásáig (1999) Székelyhídon tanított. Ide kötötte a munka, ide kötötte a család, az
élet. Elmélázva meséli, hogy visszatekintve nem volt egyszerű élete. Az akkori politikai viszonyok, a hatnapos munkahét, a család, nem volt egyszerű feladat. Különböző szakkörök
az iskolában, mozifelelősség, változatosabbnál változatosabb pionírfoglalkozások, családlátogatások színesítették a rendszerváltozásig a pedagógusi munkáját.
Megfelelni és helyt állni, ezt érzem, hogy ez hajtotta ezt az állandóan mosolygó embert.
Megküzdeni az állandó napi feladatokkal, úgy az iskolában, mint otthon – helyt állni mint
osztályfőnök és tanár, gyerekeket nevelni, mint anya és feleségnek is lenni. Nem volt egyszerű!
Munkáját élete párja segítette, aki maximálisan elfogadva felesége hozzáállását az élethez,
támogatta, segítette a pályán. Kiegészítették egymást, mint zsák a foltját.
Marika néni azt is elmeséli, hogy milyen visszajelzéseket kap volt tanítványairól. Van
olyan, aki az ő hatására szintén a tanári pályát választotta, de olyan is van, aki külföldön kutatói munkakörben dolgozik. Hát kell ennél több igazolás az élettől?!
Amikor a családról mesél, a szeretet még inkább árad a hangjából! Nagyon büszke két
gyermekére és a csodálatos hét unokára. Gyermekei szép, de küzdelmes úton törtek előre a szakmai pályán. Unokái úgy az iskolában, mint sportolókként is megállják a helyüket.
A társ hiánya megpecsételte az életét. Férje volt az, aki mellette állt, ő volt az, aki segítette a munkáját, maximálisan helyt állt, amikor arra volt szükség, és most a biztonságot nyújtó szeretett ember másutt vár rá.
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Ha az oktatási módszeréről mesél, akkor elhangzik a kulcsmondat: „Csend az alapja a
tanításnak!” Mert a csend és a rendszer azok a dolgok az ember életében, ami nélkül lehetetlen teljes életet élni.
Nyugdíjas napjai ugyan olyan rendszerszerűen telnek, mint aktív dolgozó korában. Tartja a kapcsolatot a kolleganőkkel, olvasgat, rejtvényt fejt, mert a szellemi frissesség az nagyon
fontos számára, és a kertészkedés is meghatározó tevékenység a hétköznapjaiban.
De mi az, ami éltet és erőt ad, úgy az aktív szolgálati időben, mint a nyugdíjas hétköznapokban?
A válasz egyszerű: a szeretet! A szeretet az, ami meghatározta az egész életét Marika néninek. Szeretet a társ irányába, szeretet a gyerekek irányába, a diákok, unokák irányába.
Marika néni hozott valamit magával, valamit átadott magából mindenkinek.
A szeretetet, hiszen „szeretet nélkül nincs tanítás”, vallotta és vallja mind a mai napig.
Ér hangja, 2014. július-szeptember

Béres Judit Renáta

93

„Aki ilyen szép környéken él,
az csak gazdag lehet”
Beszélgetés Pongrácz Vilmossal,
a nagykágyai Pongrácz Alapítvány vezetőjével
– Kérem, mutassa be a Pongrácz család
kapcsolatát Nagykágyával.
– Nagykágya és a gróf Pongrácz család
kapcsolata nem nyúlik vissza hosszú évszázadokra. A Nagykágyán templomot és családi
sírboltot építtető, valamint kastélyt bővítő
Pongrácz család a XIX. század közepén tűnik fel az akkori Magyarországnak e térségében. Addig a felvidéki Vág-menti Nedec volt
a család egyik törzsterülete. Dédapám, gróf
Pongrácz Ödön 1847-ben vette feleségül
Lónyay Vilmát, aki házassági hozományként kapta szüleitől a nagykágyai birtokot. A család 1944-ig élt Nagykágyán. Én már Budapesten születtem 1947-ben. 1996-ban voltam
először Nagykágyán, ami nekem minden szempontból egy hatalmas, főleg érzelmi élmény
volt. Első „tevékenységem” az volt, hogy Károly testvéremmel és István unokatestvéremmel
együtt rendbe hoztuk a teljesen szétvert, kirabolt családi sírboltunkat. A helyreállított családi sírbolt felszentelését Tempfli József akkori nagyváradi római katolikus megyés püspök
végezte el 1998-ban.
– Milyen Nagykágyához kapcsolódó emlékeket meséltek Önnek a családban?
– Nagykágyát én főleg apám, néhai gróf Pongrácz Vilmos (1898–1975) elbeszéléseiből ismertem. Ő mindig nagy szeretettel beszélt Kágyáról, az ott élő emberekről, a gyönyörű tájról és a kitűnően vezetett birtokról.
– Milyen céllal hozta létre a Nagykágyára bejegyzett Pongrácz Alapítványt?
– A 2006-ban alapított Pongrácz Alapítvány egyik fő célja a segítségnyújtás, a szellemi és
az erkölcsi értékek népszerűsítése, valamint az emberi kapcsolatok ápolása.
– Milyen tevékenységeket sikerült megvalósítania az alapítványnak megalakulása óta?
– Rendbehoztuk a katolikus sírkápolna kriptáját, a kápolna tetőzetét kicseréltük, kívülről tataroztuk és villanyt vezettünk ide. Anyagilag hozzájárultunk a református templom belső renoválásához (pl. világító testek beszerzése, kegytárgyak restaurálása). Szintén
anyagi segítséget nyújtottunk Nagykágya közvilágításának felújításához. Kitisztítottuk a
héthektáros kastélyparkot. Sikerült beindítanunk a falugondnoki szolgálatot és támogattuk a siratóház építését.
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– Miért érzi fontosnak mindezt?
– Fontosnak érzem, mert ebben a mai rohanó, pénzéhes világban bizonyos erkölcsi
alapokra, közösségi összefogásra, egymás iránti tiszteletre és főleg a természet védelmére nagyobb szükség van, mint valaha. Sokszor panaszkodnak nekem az emberek Kágyán, hogy
szegények és kevés pénzt keresnek. A válaszom sokszor az, hogy aki egy ilyen szép környéken
él, az csak gazdag lehet. Viszont ezt a szép környezetet meg kell védeni és ezért a falu vezetésével együtt nagyon küzdünk azért, hogy Nagykágyát megtisztítsuk a sok eldobott piszoktól és a környezetet ápoljuk.
– Milyen tevékenységeket és programokat szeretne megvalósítani az elkövetkezendőkben?
– A meglévő tevékenységeket szeretném továbbvinni. Én minden új programötletre, tevékenységre nyitott vagyok.
Ér hangja, 2010. június

kérdezett: Aszalós
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Védjegyük a mosolyuk

Sok székelyhídinak szakmai-erkölcsi példaképe lehet a Popescu házaspár
(Vasile Popescu, Kallós Irén)
Székelyhíd központi részén járunk. Megállunk egy ház előtt. Csengetünk. Kis idő múlva a házigazda ajtót nyit, szélesre tárja az ajtót, hogy beléphessünk. Kis udvar, virágzó
petúniák, a hűs árnyékban néhány szék s egy asztal. Itt ülünk le beszélgetni a Popescu
házaspárral. Mindenki ismeri őket, hozzátartoznak a városhoz.

Az utcákon is gyakran lehet velük találkozni, és bár már mindketten nyugdíjasok, köszönésük mellől sohasem marad el egy tiszta, szívből jövő mosoly. Ha pedig együtt láthatjuk
őket, önkéntelenül egy régi Záray–Vámosi-sláger jut eszünkbe:
„Ketten az úton
Nevetünk, sírunk,
segítjük egymást, sok éve már,
Örülünk, vagy csak bosszankodunk.
Ketten az úton,
Esőben, sárban,
öröm és bánat együtt talál.
Napfényben, nyárban együtt vagyunk ...”
Popescu néni, vagy ahogy jobban ismerjük: Kallós Irénke néni első kapcsolata Székelyhíddal 1956-ban volt, amikor is a Kallós családnak el kellett költöznie a Kolozs megyei Válaszútról (www.kallos.org.ro/index.php/hu/valaszut.html). Itt tanul, az érettségi után a természet szeretete, valamint egy erős elhivatottság a biológia szakos tanári szakra juttatja be Kolozsváron. Pedagógusi pályáját Érszalacson kezdi, s az ottani embereket borzasztó befogadónak és barátságosnak találja. Ez az év rengeteg örömet ad. Az első óra megtartása döbbenti rá, hogy a tanítás nem csak a szakmája, de a hivatása is egyben. Ekkor még a pedagógus-
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szakma egy megbecsült, köztiszteletnek örvendő életmodell volt. Megismerkedik egy bukaresti, fiatal geológusmérnökkel, Vasile Popescuval, aki főleg termál- és ivóvízkutak fúrására
szakosodott. Négy év elteltével visszatérésre kap lehetőséget. Elkezd tanítani, elkezdi nevelni a gyerekek ezreit 1999-es nyugdíjba vonulásáig. Felismeri, hogy a gyerekekkel való foglalkozás nem elég, figyelni kell a gyerek családi hátterére, a szülőkre is. Ez egy egyszerű feladaton túl kötelessége is volt. Kallós Irénként nem hozhatott szégyent sem a szüleire, sem az iskolára. Példát kellett mutasson, de nem csak szakmai téren, hanem erkölcsileg is. Sok család nem tudta megadni a gyereknek azt az erkölcsi támogatást, azt az erkölcsi hátteret, ami
az istenfélő, munkaszerető családok sajátossága. Ezek a gyerekek felnőttként sem fogják a
munkájukat öntudatosan, kötelességükként elvégezni. Összehasonlítva a mai generációval,
elmondhatjuk, hogy még mindig több és komolyabb munkát fektettek a tanulásba, gyakorlati szempontból is képzettebbek voltak. Fontos lenne tudatosítani a gyerekekben, hogy
dolgozni kell és hogy a munkájuk eredményeként meg lehet élni.
Közben még találkozgat a mérnökkel itt Székelyhídon, sőt Bukarestbe szervezett kirándulások alkalmával ott is. Mondhatni innen egyenes út vezetett a házassághoz 1970-ben. Nem lehet mondani, hogy mindenki örült a házasságnak egy más vallású, más nemzetiségű emberrel,
de az elmúlt közösen eltöltött negyvenhárom év bizonyítja a helyes választást. Büszkén állítja:
ha még egyszer választhatna, akkor is a mostani férjét választaná. Annyi tiszteletet, szeretetet,
bátorítást, jólneveltséget, becsületet egyetlen székelyhíditól sem kapott-kaphatott volna, mint a
férjétől. Az természetes, hogy így az apa pozitív példaként élte meg mindennapjait a családban.
És hogy mi szerintük a hosszú, boldog házasság titka? Szerelem, szeretet, megbecsülés, tisztelet
és az esetleges nézeteltérések esetén törekvés az összhangra, a közös nevezőre jutásra.
Külön kérésük volt, hogy csak röviden írjunk róluk. Ha egy pedagógushoz évek-évtizedek
múlva is visszatérnek tanítványai, megköszönni munkáját, ha a szerénység, tisztelet, kötelességtudat, a saját munkából való megélés, a közösség tagjain való segítés a jellemébe beleivódott tulajdonságai, akkor biztosan állíthatjuk, hogy rengeteg embernek példaképe lehet ez a
házaspár szakmailag, erkölcsileg – EMBERKÉNT.
Ér hangja, 2013. július-augusztus

Béres Imre
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Egy igazi lokálpatrióta

Beszélgetés Sedevi Imre Székelyhídról elszármazott épületrestaurátorral
Sedevi Imre Székelyhídon született, ma Nagyváradon élő restaurátor. Imre bácsival a
Stubenberg-kastély kertjében beszélgettünk, amelyet jelenleg is restaurálnak, és a munkálatokat éppen ő vezeti. Közben megcsörren a mobiltelefon, Imre bácsi pedig felveszi,
majd szabadkozva kezdi a beszélgetésünket:
– Nagyon zavar! Állandóan csörög. Amíg
nem volt, sokkal egyszerűbben megoldottam
minden problémámat. Úgy gondoltam, hogy
még van 30 évem az életből, hogy még tudok annyit dolgozni, de ez – mutat a telefonra – már ellopott belőle húszat, tehát tíz maradt csak.
– Mióta foglalkozik épületek helyreállításával?
– Apám is ezt csinálta. Mondhatom, hogy
gyerekkoromban kezdtem, mert mindig nagyon rossz kölyök voltam és húzgált magával
a vakációban, mert ott nem tudtam rosszalkodni, hiszen szem előtt voltam. Hivatalosan
pedig 1960-ban. Akkor mentem Nagyváradra, és ott kezdtem el az első rekonstrukciókat.
– Emlékszik még az első munkájára?
– Az első önálló munkám, amit nagyon
nagy szeretettel csináltam, a Barokk palotának a díszterme. Én restauráltam és a díszítése
most is úgy van. Abban az időben az aranyozást is és az imitációkat az ajtókra tölgyfából
és márványból is én készítettem. Hat évig
dolgoztam ott egyfolytában. Azt szerettem.
Szép munka volt. Ott voltak a Szent László
legendái, amiket most restauráltak, én akkor
megcsináltam volna ingyen, csak szeretetből, de nem engedték meg abban az időben. A rendszer sem engedte meg és nem volt végzettségem sem. Ez végigkísért engem egészen a mai napig. Sokat ugráltam akkor még, a sors vetett ide-oda, voltak nehézségek, anyagi problémák,
aztán a korai nősülés, és félbehagytam az iskolát Váradon. Aztán elmentem Kolozsvárra, ott is
elkezdtem, ott is félbehagytam, és közben dolgoztam, futkostam a pénz után.
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– Mikor jött az áttörés?
– Ha lehet így nevezni, az áttörés akkor jött, amikor úgymond felfedezték a tudásomat úgy,
hogy ugye nem volt végzettségem. Akkor kaptam egy munkát, meghívást az európai nagykövetségeknek a karbantartására. Akkor oda szegődtem, a külügyminisztériumnak voltam az
alkalmazottja szolgálati útlevéllel. Ott rengeteget tanultam. Végigjártam sok szép várost, szép
épületet, például Varsót. De Budapesten voltam a legtöbbet, ahol beálltam ingyen a restaurátorokhoz dolgozni baráti alapon. Akkor restaurálták az Operaházat, a román kultúra háza pedig pont az Operaház mellett volt, az akkori Népköztársaság útján (jelenleg Andrássy-út – szerk.
megj.). Ott is sokat tanultam. Aztán voltam egy kicsit Moszkvában, ott is szép épületek vannak, és hát így szereztem tapasztalatot.
– Mit jelent önnek a munkája? Melyek a jelenleg is folyó munkái?
– Ha valamit meg kell csinálni, ami nagyon tönkre van menve, olyan nincs, hogy ne tudjam
megcsinálni. Vagyis ha nem én csinálom, de le tudom vezetni, megcsináltatom. Megtanítom
azt a valakit, aki arra való, hogy azt el kell végezni, és meg is csináljuk. Jelenleg egy kicsit az
anyagiak miatt leapadtam, azt hiszem 28 munkással dolgozom most, de volt több is. Van olyan munkás, akivel 45–50 éve együtt dolgozom. Nem tudom tovább emelni a létszámot, mert
az anyagra nagyon sok kell, pénz meg sajnos nincs. Itt a kastélynál most két asztalos dolgozik,
lent a Munkásklubnál 12-en vannak. A többiek Váradon vannak. Ott most fejeztem be az Orsolya-rend épületének a külső restaurálását. Ez az az épület, amelyikben az Ady Endre-líceum
is van. Az is egy szép munka volt, a négy évre felvállalt munkát három év alatt befejeztük. Ez
állandó, ilyet is csak én csinálok ma már, hogy tartom a határidőt. Mert úgy gondolom, hogy
ha én tartom, akkor a határidőt tartják a pénzzel is, de sajnos mindig csalódnom kell. Én tartom, csinálom és befejezem, és azt mondják, hogy az árát majd megkapom, de volt már olyan
is, hogy sose kaptam meg.
– Hogyan választja ki az új munkásokat vagy a megfelelő munkást egy bizonyos feladat elvégzésére?
– Amíg az építőiparban dolgoztam, rengeteg emberrel dolgoztam együtt, és én magam is
mindenfélét csináltam. Minden mesterségre, minden munkára tudom, hogy ki a tökéletes,
akit oda kell tenni és ha ott van, akkor jól végzi el a munkáját. Az újaknál meg, ha nem tudnak
valamit, addig segítek, amíg megtanulja, de most már inkább olyanokkal dolgozok szívesen,
akinek nem kell a kezét fogni. Ha van akarata meg egy kis tehetsége, az már elég.
– Hogyan kezd neki egy munkának? Például mikor elvállalta a kastélyt, mit nézett meg
először?
– Ez könnyű volt, mert ugye elsősorban megnézem és meg kell tetszedjen a munka. Én meg
itt jártam iskolába. Először, mikor ide betettem a lábam, olyan három és fél éves lehettem. Az
intéző úr anyámat meg nagyanyámat bevezette a díszterembe, és akkor végigmentünk a piros
folyosón, ott voltak a tükrök, meg hát akkor még szinte teljesen megvolt minden.
– Melyik munkájára emlékszik vissza legszívesebben, esetleg melyik volt a legnehezebb?
– A nagyváradi vártemplomnak a felújítása nagyon nehéz volt. Akkor számolták fel onnan
a börtönt, és a katolikus egyház rendbetétette. Na ott dolgoztam, de akkor nem magamnak,
hanem egy vállalatnak. Egy nehéz munka volt, mert tönkre volt menve nagyon, el lehet kép-
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zelni, ott volt katonaság, rendőrség, aztán a rabok, de az is kész lett. Volt még egy szép munka,
amire szívesen emlékszem, az a szentjobbi katolikus templom, az még most is úgy van, ahogy
én befejeztem a rendszerváltás utáni években.
– Van mindig munka, vagy voltak esetleg olyan időszakok, amikor sokat kellett keresni, hogy legyen?
– Nem. Soha nem volt, hogy én keressek. Mindig megkerestek, mindig volt annyi, amennyi
kellett. Most ez rossz időszak. Nem tudom, hogy átvészelem-e még, hogy hagynak-e átvészelni.
Ez a kérdés, hogy hagynak-e. Ha megkérdezik tőlem, hogy vagyok, mindig azt felelem, ahogy
hagynak, mert ha hagynának, jól lennék. De így nem tudom.
– Fontos önnek, hogy kötődjön az épületekhez, amelyeken dolgozik?
– Homlokzatrestaurálás, felújítás Nagyváradon lenne most négy, amit szeretnék megcsinálni, azért mert azok a legnehezebbek, és ez kihívás, próbatétel lenne nekem is. Az olyan munkát szeretem, megfog és így talán kötődöm is hozzá.
– Melyek a tervei a jövőre nézve?
– Azt szeretném, ha folytatnánk ezt a munkát itt a kastélyban, de attól félek, hogy nem lesz
már időm befejezni. Az atya biztat, és akarja ezt tovább csinálni, de nem tudom, hogy milyen segítséget kap hozzá. Itt vannak például ezek a nagy dísztermek, amelyek tele vannak
ornamentekkel, díszítőelemekkel, és amelyeknek a restaurálását a gyerekek, akik majd benne
élnek, nem feltétlenül igényelnék, viszont a műemlékvédők miatt és mert valójában úgy lenne
újra önmaga, az eredeti állapotát kellene visszaállítani.
Ez viszont óriási pénzbe kerül. Ha viszont semmi nincs csinálva vele, akkor csak romlik,
romlik és romlik. Egyes részei, például az bejárat fölötti jelkép már annyira tönkrement, hogy
azt már nem lehet restaurálni, esetleg lehet egy újat csinálni. Sokszor ledolgoznám azt a 20
órát, mert négy elég lenne a pihenésre, csak hagynának békén, csak ne zavarna, hát hogy is
mondjam, a rendszer. De nem hagynak élni, nem hagynak levegőhöz jutni. Borzalmas. Gondolom itt lesz majd a bukás. Lassan be kell fejezzem így is, úgy is, az időm után már be kéne,
hisz 67 éves vagyok. Ha hagynak, akkor még befejezem.
Ér hangja, 2011. április

kérdezett: Csuka
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Beszélgetés Szabó Ferencz székelyhídi fényképésszel, fafaragóval
Amikor a régi fekete-fehér fenyképeim nézegetem, mindig az ő arca jut eszembe. Ő volt
gyerekkorom fényképész bácsija, s kicsit nosztalgikus érzéssel gondolok vissza azokra a
régi szép időkre. A fényképészműhely már évek óta bezárt, de egy ideje zajokat hallok
kiszűrődni a régi helyről. Így hát felkerekedem, és elmegyek kideríteni mi is történik a
zárt ajtók mögött. Mi történt a hosszú évek során azzal a Szabó Ferenczcel, aki nekem
még mindig olyan, mint az emlékeimben.
– Hogyan került kapcsolatba a fényképészettel?
– A fotózás egy hobbiból indult, mint számos fontos dolog az életemben. Kezdetben nekem is ugyanolyan Smena 8-as gépem volt, mint abban az időben szinte mindenkinek. Ezzel kísérletezgettem, tanulgattam a barátaimtól, akik közül sokan már akkor komoly szinten
foglalkoztak ezzel a szakmával. Hamarosan rátaláltam a nagyváradi Tavirózsa Fotóklub tanfolyamára, ahol elvégeztem egy kurzust, melyről szakképesítést is kaptam. A tanfolyam vezetője az a Tóth István volt, aki ma is az Országos Fotószövetség elnöke. Ezután munkába
álltam kisiparos fényképészként, és időközben vettem egy komolyabb gépet is, egy Zenitet.
– Emlékeimben csak az ön képe él, mint székelyhídi fényképész. Milyen múltja volt
akkoriban Székelyhídon a fotóművészetnek?
– A székelyhídi fényképészet már akkor is komoly múltra tekintett vissza. 1921-től Bíró Ferenc kezdett el komolyan foglalkozni a fotóművészettel, majd utódja, Erdőháti Géza lett a
Székelyhídi Fotóműhely elnöke. Ő komoly gárdát alakított ki, számos tanítvány szerveződött
köré. Belőlük alakult ki az akkori szövetkezet fotóműhelyének csapata. Ők mindketten a székelyhídi fotótörténelem nagy alakjai, akik hobbiként festészettel is foglalkoztak. Ennek a hobbinak köszönhetően Erdőháti Géza fekete-fehér képekből színeseket készített, olyan módon,
hogy a felnagyított képeket kiszínezte. Ez egyéni módszer volt, ami nagyon érdekes a mai ember számára, amikor már nehezen tudjuk elképzelni azt is, hogy valaha ilyesmi létezett.
– Milyen átalakuláson ment át az idők során a fényképészet?
– A változás hatalmas és szemmel látható. Ma már mindenki modernebbnél- modernebb
gépeket vásárol és fényképez. Nem kell hozzá komolyabb tudás, hogy az ember elkészítsen vagy kinyomtasson egy képet. Kezdetben üveglapos, fémlemezes technikát alkalmaztak.
Megjelentek a filmek, amiket sötétkamrában kellett előhívni, melynek számos lépése volt.
Komoly vegyszerekkel kellett dolgozni és szakértelem szükségeltetett a használatukhoz, mivel sok közülük igen mérgező volt. A fényképezőgéppel sem bántak olyan hanyagul mint
manapság, hisz most állandóan kattogtatunk és legfeljebb ha nem lesz jó, majd kitöröljük.
Azonban akkor minden a megfelelő helyen kellett legyen, hisz a filmről nem lehetett törölni, nem engedhette meg magának az ember a hiba lehetőségét. Nem volt Photoshop (szá
mítógépes képszerkesztő program – szerk. megj.), a filmen a képeket retusálták nagyításos tech-
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nikával. Természetesen erre a szélesebb filmeknél volt nagyobb lehetőség, egy kisebb filmet
nem lehetett túlzottan felnagyítani.
– Mi történt a modern technikák megjelenésével?
– A ’90-es évek vége felé már csökkent az igény a fotóműhelyek iránt. Már mindenki otthon készített képeket, legfennebb csak előhívatni hozták be a képeket hozzám, amiket ekkor már Nagyváradra vittem be. Megváltozott a világ, megváltoztak az igények. A hagyományos fotózás költségesebb lett, már nem volt meg rá az a széleskörű igény, mint azelőtt. Az
életem ekkor fordulóponthoz érkezett.
– Mi volt ez a fordulópont?
– Mindig nagyon szerettem a kézműves dolgokat. Megjelent egy új hobbi, új szerelem, a
fafaragás, ami ugyanolyan hévvel ragadott magával, mint annak idején a fényképezés szenvedélye. Belevetettem magam a tanulmányozásába, a technikák kitanulásába. Sok ismerősöm volt már ekkor is. Közülük az egyik legtehetségesebb Érsemjénben Láposi Ferenc, aki
nagyon komoly szinten űzi a fafaragó szakmát. Tőle nagyon sokat tanultam, és hálás vagyok
mindenért. A másik ismerős, az erdész Cernuta bácsi volt, aki hobbiként fafaragással foglalkozott szabadidejében. És ott volt Szilágyi Mihály is, aki gyönyörű faragott dolgokat tudott készíteni. Sajnos ők azóta már nincsenek köztünk. Azóta hobbiként a régi kis fotóműhelyben szabadidőmben faragok. Időközben tanítványok is jöttek, akiknek próbálom megmutatni, amit másoktól ellestem. Néha eljönnek a gyerekek a műhely körüli tömbházakból.
Ennek nagyon örülök, próbálom felkelteni az érdeklődésük a faragás iránt.
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– Milyen jövőképe van?
– Nagyon szeretnék gyerekeket oktatni. Egyik legnagyobb álmom, ha a régi kastély helyén elkészül majd a Szent Ferenc-gyerekotthon, hogy ott gyerekeket taníthassak fafaragásra.
Vagy egy kis műhely is megtenné, ahol megvan a megfelelő körülmény és tér ahhoz, hogy
ez megvalósulhasson. A fafaragás régi hagyomány vidékünkön, de ahogy sok más népi tevékenység, sajnos ez is kihalófélben van. Nagyon sok problémás gyerek van manapság, akiknek, én úgy hiszem, egy hasonló jellegű tevékenység sokat segíthetne a beilleszkedésben. És
nem csak nekik jelenthet jó elfoglaltságot a fafaragás, hanem minden gyereknek megtanítja
az alkotás örömét. Azt, hogy valamit én a saját két kezemmel, munkámmal állítok elő. Megtanítja a gyerekeket értékelni a dolgokat egy értékvesztett modern világban!
Ér hangja, 2012. október

kérdezett: Ványa
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Vasadi Sándor (†2015) emlékére, akit a barátság ereje által élte túl a háborút
Az első világháború kitörésének centenáriumi esztendejében beszélgettünk az akkor 90.
esztendejében járó csokalyi Vasadi Sándorral, aki már eltávozott közülünk. Az egykori
II. világháborús katona leventeként sodródott bele a háború utolsó szakaszába.
Vasadi Sándornak nem volt
mindig könnyű dolga, hisz a
kommunista időkben nehéz
volt megfelelni annak a halk
belső hangnak, amit lelkiismeretnek szokás nevezni, a kommunista párt másmilyen törvényt rakott az ember vállára. Brigádosnak lenni a termelőszövetkezetben már komoly státuszt jelentett, de a rátermettség, a hozzáértés nem
volt elég ekkora beosztáshoz, a
párttagság kizáró jellegű kritérium volt. Vasadi is megkapta
a fejmosást az illetékes elvtárstól, amiért jó reformátusként a
templomba merészkedett unokája keresztelésekor. A szemébe is vágták a sommás bírálatot: „kétszínű ember maga, Sándor”.
Úgy látszik, a kommunizmus ejtette sebek még ma is ott sajognak, csokalyi vendéglátóm
a fenti történettel hozakodik elő, bár jól tudja jövetelem okát: a katonasors, a katonaélet
iránti érdeklődésem miatt jöttem megsüvegelni az egykori leventét. Vasadi Sándor felesége,
Ilonka néni épp kikíséri vejüket, Erdei Viktort, amikor egy késő őszi napon megérkezem. A
háztáji majorságot oltatták be, nehogy valami nyavalya beléjük álljon. Erdei tudniillik állategészségügyi asszisztens.
Ilonka néni betessékel. Szőlőfürtök inognak a levelektől megkopasztott tőkén. A házias�szony magyarázkodik, bő volt a termés, amit nem szüreteltek le, szeretnék eladni. Jó édes
immár a gyümölcs, a dér is megcsípte kissé. Egy lejt kérnek kilójáért, jelentkezett is egy vásárló a napokban, de végül kiderült, hogy csak hitegette őket.
A ház ura is elém siet, kezet rázunk, majd beljebb invitálnak. Szép, rendezett porta, amolyan gazdaemberhez méltó, mindent átgondoltan építettek, ahogyan kell, nem a cicoma,
hanem a célszerűség volt a mérvadó. Ilonka néni gyümölccsel teli tányért tesz elém, majd
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süteménynyel kínál. Aztán csapra verjük az emlékezés butykosát, édes-émelygős szónedű
frissíti a ködlepte történetet.
„... aki csak teheti, menti az irháját”
Vasadi Sándornak Székelyhídon kellett jelentkeznie leventének 1944-ben, épp hogy
csak betöltötte a tizennyolcadik életévét. A nála fiatalabbak megúszták a besorozást.
Utolsó rugdalózása volt ez már a náci Németországnak és csatlósainak, értelmetlen halált és szenvedést okoztak több százezer embernek. A székelyhídi gyülekező után gyalog
indultak Magyarország belseje felé, Németország irányába. Cudar látványt nyújthattak az újoncok, se fegyvert, se bakaruhát nem kaptak, civil ruhásan, otthonról hozott
kofferrel bandukoltak megvédeni a világpusztító Hitler agonizáló birodalmát. Menetelésüket már nem kísérte lelkes csatainduló, szép lányok sem szórtak eléjük virágcsokrokat. Menniük kellett, hát mentek.
Hol itt, hol ott szálltak meg alkalomszerűen, Tiszafüreden például a téglagyárban húzódtak meg éjszakázni, máskor istállókban, csűrökben vackoltak maguknak. Három nap alatt
értek el gyalogszerrel Galgamácsáig (Pest megyei helység – szerk. megj.), onnan már következett volna a német határ. A fiúknak sehogyan sem akaródzott a mártíromság, nem akartak
hősi halottá válni, paraszti bölcsességük átlátott az esztelenül gyilkos fanatizmuson. Ezért
némi tépelődés után Vasadi Sándor három falubelijével, Szilágyi Sándorral, Szabó Józseffel és Szabó Károllyal úgy döntött, hogy megszöknek. Egy érmihályfalvi ismerőse is, akivel
előzőleg még Hatvanban összefutott, úgy vélte: jobban járnak, ha meglépnek. Azt mondta
neki: „Te, Sanyi, ez már nem hadsereg, aki csak teheti, menti az irháját, még a tisztek be
csületesebb fele sem tesz egyebet, mint szidja a háborút. Csak abba bíznak, hogy egyszer
vége lesz, és élve hazajutnak.” Azt is mesélte, hogy egyik este lefekvéskor még százan voltak,
de reggelre már csak negyvenen maradtak. Pedig azok tényleges honvédek voltak, fegyver
alatt lévők, nem pedig leventék.
A tanoncok számára a szökés sokkal egyszerűbbnek tűnt, az őket kísérő leventeoktatók
nemcsak hogy nem voltak beöltözve, de fegyvert sem hordtak maguknál. Ahogy eljött az éjszaka, csendben kilopóztak. őrség nem volt állítva, az egész napos gyaloglástól megfáradtan
álomba merült mindenki. Úgy tervezték, ha az úton hazafelé igazoltatnák őket, akkor azt
mondják, hogy leszakadtak csapatuktól, bajtársaikat keresik éppen.
Éhség és félelem
Gyalogszerrel indultak neki az útnak, amikor katonai jármű közeledett, akkor az út menti bozótban rejtőztek el. Már szürkült, amikor egy faluszéli kereszthez értek, ahol többen is
gyülekeztek. Az összesereglés okát nem tudták, csak feltételezték, hogy valamilyen egyházi
ünnepség lehet. Reformátusként hiába pörgették le emlékezetükben az egyházi ünnepeket,
náluk ekkortájt, halottak napja után, már csak karácsonyra készülődtek.
Ahogy a leghamisabb kutya is megszelídül, amikor éhség gyötri, akként már a szökött négyes sem volt annyira elővigyázatos, közelebb merészkedtek a sokasághoz. „Hova-hova, legények?” – szólt utánuk az egyik fehérnép. Elsőre az előre betanult verzióval próbálkoztak,
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de látva az aszszony hitetlenséget tükröző mosolyát, színt vallottak. Mariska néni, mert így
hívták az asszonyok szószólóját, éjszakai szállást ajánlott a fiúknak, igaz, nem a tisztaszobában, hanem az istállóban készített nekik fekhelyet. Az elcsigázott, megfáradt kis csapatnak jól jött az emberség. Már remegtek a lábak a folyamatos gyaloglástól, az inak nehezen
engedelmeskedtek az akaratnak.
Három szép ló mellé kvártélyozták be őket. Fel is csillant Vasadi Sándor szeme, odahaza ők is lovas gazdák voltak. Meglapogatta a termetes állatokat, mustrát tartott. A gazdaas�szony, látva, hogy hozzáértő legénnyel van dolga, felajánlotta, maradjon náluk cselédnek,
koszt, kvártély kijár a munkájáért.
Nem sokáig tépelődött az ajánlaton, arra gondolván, hogy ott meghúzhatnák magukat a
háború végéig vagy legalábbis addig, amíg nagyobb biztonságban indulhatnak haza. Egyet
len kikötése volt csupán: hogy a cimborái is maradhassanak. Fiatal legény lépett be az istállóba, Mariska néni fia, István volt az, épp Sándorral egyidős. Első látásra megkedvelték
egymást, így az egyezség sem váratott magára. Mint alkalmazásban lévő legényt, reggelizni
már a konyhába tessékelték. Itt találkozott először a gazdával, Tari Józsi bácsival, aki kupica
pálinkával kínálta.
Jómódú családhoz szegődött, kocsmájuk mellett huszonöt hold szántót birtokoltak, azonkívül jószágokkal is kereskedtek. Elszegődésének első napján körbejárták a határt, a gazda,
úgy látszott, hosszú távra tervezte a csokalyi legény ott-tartózkodását, minden talpalatnyi
földjét, állatállományát körbemutogatta. De ne szaladjunk előre a történettel.
A reggeli után rábízták, fogja be a két pejt. A nevükre még ma is emlékszik Sanyi bá
csi. Az egyiket Dajkának, a másikat Szedresnek szólították. Miután rájuk vetette a hámot,
annak rendje-módja szerint a bak jobb szélére ült, nógatni próbálta a lovakat, már-már
ostor után akart nyúlni, de a két állat tapodtat sem indult. „Ülj át, fiam, az én helyemre!”
– utasította a gazda, majd ennyit mondotta lovaknak: „Jézus segíts!” – és a két állat azon
nyomban elindult.
Ebédre visszaértek. Mariska néni kérdezte, hogy szereti-e a lekváros csíkot. Fogalma sem
volt róla, miféle étek lehet az. „Szeretem, hát hogyne szeretném” – lódított a legény, nem
akarván tapintatlan lenni, meg aztán a valóságtól amúgy sem állt távol, amit mondott, tudvalevőleg a katona mindig éhes. A lekváros csík lekváros laska volt. A három társának más
gazdáknál találtak munkát, Sándor bácsi feladata volt a munkásokat reggel kivinni a répaföldre, majd szürkületkor hazahozni őket. Napközben pedig az ólak körül akadt tennivaló,
a lovak mellett tehenek, borjak, disznók, gyarapították a gazdaságot.
Már-már megfeledkeztek arról, hogy háború van, élték a falusi emberek megszokott
életét. Aztán éjszakánként vörös fény gyúlt az ég peremén, egyre közelebbinek hatott a
fegyverropogás. Lopakodott a front. A gazda magához intette a legényt: „Sándor fiam,
készüljünk fel illendően, csináljunk egy bunkerféle rejtekhelyet”. Az udvar hátsó részén
alakították ki a föld alatti menedéket, majd a tornác kövét szedték fel, oda a család értékeit rejtették el. A gazdaasszony a szintén Mariska nevű lányával és Istvánnal szintén a
tanyán rejtőztek el, a portán a gazda maradt és az akkor még legény Vasadi Sanyi. A két
pejt is elmenekítették, csak egy ló maradt az istállóban. Bölcs döntés volt ez Tari József
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részéről, hisz a visszavonuló németek előőrsei előszeretettel rekviráltak a portákról, ahogyan később az oroszok is tették.
Szovjetek „vendégségben”
Egyik hajnalban hozzájuk is benyitottak a „kutyabilétások”, egyenesen az istállóba mentek. Mire a legény odaért, a német már vezette is kifelé a lovat. Vasadi megpróbált ellenkezni, de miután géppisztolyt szegeztek a mellének, virtusa menten bölcsességre váltott.
Ekkor még bátrak voltak a „friccek”, viszonylag háborítatlanul húzódtak vissza. Másnap
már lövöldözés hangzott a falu utcáin, a német katonák menekültek a bevonuló szovjet
hadsereg elől.
Harcot soha nem látott szemek is könynyen megállapíthatták a szovjet fölényt, a németek szervezetlenül még vissza-visszalőttek, kapualjakba húzódtak, igyekeztek kertekben
megbújni, esélytelenül. Egy orosz katona a Tari-portára is betévedt, feje véres ronggyal
volt körbetekerve, szakadt zubbonya sáros, koszos. Láthatóan fáradt volt, sebesülése nem
tűnt túl súlyosnak, ahogyan körbejárta a házat, belesett az ablakon, németek után kutatott. Észrevette a veremből leskelődő Sanyi bácsit, intett neki, hogy jöjjön elő. Előjött.
A katona mutogatva érdeklődött, hogy vannak-e még odalent. Nem mert hazudni, vissza
mutatott, hogy rajta kívül van még valaki. Az orosz megmotozta a gazdát, elvette a lajbija zsebéből előkerült arany zsebórát, kezéről lehúzta a jegygyűrűt. Nem ellenkezett Tari
József, jól tudta, hogy itt nem lehet hősködni, egy dolog a fontos: kerül, amibe kerül, de
túl kell élni a háborút. Ha életben maradnak, ismét lesz vetés, jó termés, lesznek állatok,
visszaáll a gazdaság, ahogyan régen volt.
Az öreg nemcsak hogy készségesnek mutatkozva átadta a nála talált holmikat, de még
rálicitálva a ház felé intette a katonát. Szólt a cselédnek, hogy hozzon kenyeret, fél oldal
szalonnát a „vendégnek”. Mire visszaért az elemózsiával, már legalább tíz katona volt a
tisztaszobában. Bor is került az asztalra, a búzába rejtett hordóból megtöltött még egy
demizsont. Jócskán megrészegedtek a fegyveresek, ki erre, ki arra feküdt le a házban. Ott
töltötték az éjszakát. Éjfél is elmúlt már. Egy kósza lövedék a begyűjtött szalmakazlat találta el, hirtelen magasra csaptak a lángok. A tanyán tartózkodó családtagok is látták a tüzet, megrémültek, hogy idehaza történt valami baj. Mariska nem bírta leküzdeni aggodalmát, kiabálva jött végig az utcán: „Apu, apu, merre vannak?” Szerencsére a katonák már
lerészegedtek ekkorára, Vasadi Sanyi szaladt a leány felé, hogy csendre intse, és egyúttal
megnyugtassa, idehaza minden rendben van. Az egyik katona dülöngélve épp akkor lé
pett ki a tornácra, pisilnie kellett. Észrevette a cseléddel a lányt, „sztoj”-t („megállj!”) kiáltva bukdácsolt feléjük. Majd tapogatni próbálta Marist, egyre erőszakosabban fogdosta.
Derült égből villámcsapás, Sándor jól tarkón legyintette. Az elvágódott. Nem is annyira
az ütés volt erős, a novabor is rásegített. Mariska rögvest visszaindult a tanyára, a cseléddé
szegődött leventeszökevény pedig bevonszolta a konyhába az eszméletét vesztett muszkát.
Reggel igencsak tapogatta tarkóját a pórul járt liliomtipró, de szerencsére semmire sem
emlékezett az éjszaka történtekből.
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Tovább, haza
November 19-én, Erzsébet-napkor búcsút vettek a legények a családtól. Az oroszok ekkorra
már továbbálltak a faluból. Mariska néni sopánkodott, hogy nem tud elemózsiát adni útravalóul, a „felszabadítók” mindenükből kifosztották a családot. Ekkor úgy gondolták, örökre
búcsút vesznek Tariéktól és a falutól, Visznektől.
A Tisza előtt egy lakatlan faluba értek, nevét is kiszűrte magából az emlékezet. Az emberek talán elbujdostak vagy elhurcolták őket, még kóbor kutya sem vakkantott rájuk, veréb
sem csicsergett az ágon. A kísértetfalu „teljhatalmú” ura, a négy csokalyi legény házról házra
járva kutatott élelem után. Az egyik padláson találtak némi lisztet, azt vízzel, sóval összegyúrták, s életük legízletesebb galuskáját főzték meg a csirizmasszából. Teli hassal már szebb
nek tűnt az élet, nekivágtak a folyónak.A keresett hídnak már csak a nyomait lelték meg:
felrobbantották a németek. Végül komppal sikerült átjutniuk a túlsó oldalra. Amikor éppen
biztonságban kezdték érezni magukat, orosz katonák gyűrűjébe kerültek. Többedmagukkal
egy pincébe terelték be őket. Havas eső esett, kellemetlen, nyirkos idő volt. A pinceajtóban
strázsáló orosz megelégelte az őrködést, a közeli házba húzódott. A fiúk észrevették, hogy
őrizetlenül maradtak, nem sokat tétováztak, nekiindultak a vaksötétnek. Vasadi Sanyi úgy
saccolta, hogy Tiszafüred közelében lehettek.
Botorkáltak, bukdácsoltak úttalan utakon, szántásokon, maradék kukoricásokon át. Csak
egy cél lebegett előttük, minél távolabbra jutni az oroszoktól. Meg-megálltak hallgatózni, nem
jönnek-e utánuk, de valószínű, hogy észre sem vették az eltűnésüket. Átázva, kimerülten von
szolták magukat, minden további lépés égető fájdalommal járt. Egy faluszéli házban világot láttak, bekopogtak. Két idős nő ült a csikóspór mellett, melegedtek. Vasadi volt a fiúk szószólója.
Szállást kért éjszakára. „Gyertek, gyermekeim, de tudnotok kell, hogy a tisztaházba két orosz
tiszt kvártélyozta be magát.” A kimerültség veszélyes „gyilkos”, megöli az óvatosságot. A legé
nyek nem számoltak a várható következményekkel, végre aludni akartak. Szerencséjükre a tisz
tek nem neszelték meg érkezésüket, és ők, még mielőtt hajnalodott, továbbálltak.
Otthoni harangszó
Debrecenben ekkor bent voltak a román katonák. A fiúk igyekeztek elkerüli őket. A front
már átvonult, az emberek, még ha bizonytalanságban voltak is, de némiképp fellélegeztek. A csokalyi négyes sem bujkált már rejtőzködve, a házakhoz bekopogtak egy kis ennivalót kunyerálni. Egy helyütt éppen érkezésük előtti napon disznót vágtak, az elrejtett kis
süldőt megmenekítették az oroszok elől. Teli tál tepertőt, egész cipót tettek eléjük. „Isten
áldja meg őket” – emlékezik most Sanyi bácsi, aki sajnálja, hogy nem jegyezte meg a jószívű család nevét.
Bihardiószeg határában jártak a legények, amikor meghallották a csokalyi harang szavát.
Egymásra néztek, könny szökött a szeműkbe – hazaértek. Áll még a falu, a szülői ház, a családot megőrizte az Isten.
Vasadi Sanyi bácsiban sokáig élénken élt az őket segítők arca, mozdulata, az érzés, hogy
a háború borzalmai között is lehet tisztességesnek, emberségesnek maradni. Különösen
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erős nyomot hagyott benne a Tari József családjánál eltöltött idő, ott szinte családtagként
kezelték. Egyszer csak nagyot gondolt, papírt, ceruzát vett elő, levelet írt Visznekre. A válasz nem maradt el, az egykori leventét felkeresték csokalyi otthonában. Jóska fiának lakodalmára is eljöttek. A háború borzalmainak közepette is születhetnek barátságok, mert
a szeretet halhatatlan.
Biharország, 2015. április
Ér hangja, 2016. január és február

D. Mészáros Elek
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Wilhelm Júlia-Mária tanárnő: a nevelés legfontosabb alapelve
a következetesség
Wilhelm Júlia-Mária legendás történelem szakos tanárnő, aki évekig tanárom és osztályfőnököm volt, akivel először jártam külföldön, akitől nagyon sokat tanultam, úgy a
történelemről, mint emberségből. Most volt kisdiákként mentem el hozzá, hogy elbeszélgessek vele, iskoláról, családról, életről.
– Milyen gyerek volt?
– Azt mondják, hogy nagyon jó, csendes
gyerek voltam és kicsit talán visszahúzódó.
Nagyon szerettem olvasni és nagyon szerettem a kisebb gyerekekkel foglalkozni. Mint
sok kislány én is tanító néniset, óvónőset játszottam a kicsikkel.
– Mi volt az álma, mi lesz önből felnőttként?
– Mint minden gyerek, én is sokféle dolgot szerettem volna. Mikor épp mi akartam lenni, nem volt egy biztos pont. Aztán V–VIII osztályban elég hamar eldőlt,
hogy a történelem lesz a választásom. Nagyon szerettem a történelmet tanulni és olvasni is. Rengeteg történelmi témájú regényt
olvastam akkoriban és azután is.
– Hogyan alakultak következő évek?
– Az iskolák elvégzése után, szóba sem jöhetett más, csak a történelem szak. Remek tanáraim
voltak, történelmi berkekben ismert nevek tanítottak bennünket: Jakó Zsigmond, Imreh István és sokan mások. Tanárainktól nem csak tudást, de emberi tartást is kaptunk. Eszünkbe se
jutott volna, mint manapság sok helyen hallani, hogy valamelyiküket megvesztegessük, lefizessük. Az egyetemi évek alatt a tanáraink és a mi közös erényünk is a tudás és a becsületesség volt.
Az egyetem elvégzése után kutatói egyetemi állásra javasoltak, amit több okból sem kaphattam meg. Egyetlen lehetőségként egy állás maradt a Székelyhídi Múzeumban, amit
örömmel vállaltam el. Nagy reményekkel érkeztem Székelyhídra, azonban mikor ideértem
és láttam, hogy itt nem lesz lehetőség kutatásra, fejlődésre, szinte mellbe vágott a valóság. Tanári állást vállaltam és három év után kinevezett tanári helyet kaptam.
– Székelyhídon nem csak munkára, hanem társra is talált…
– Miután idekerültem, hamarosan megismerkedtem a leendő férjemmel, akivel egy év
után össze is házasodtunk és rövid időn belül megszületett a két gyerekünk. Pár nap múlva
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lesz a negyvenéves házassági évfordulónk, de úgy érzem, hogy végig megmaradt köztünk az
a szeretet, tisztelet, ami elejétől fogva jellemezte a kapcsolatunkat.
Mi a kapcsolatunk kezdetén leültünk és megbeszéltük, hogy ketten nem tudunk kutatói
munkát végezni, a tanári szakma és család mellett. A férjemnek több lehetősége adódott a kutatásra, nekem kevesebb, hiszen 1989 előtt csak speciális engedélyekkel folyhattak ásatások, így
ezt az utat választottuk. A döntésem a mai napig sem bánom. Én tudatosan vállaltam azt, hogy
családot akarok, és ezzel felvállaltam a háztartással járó teendők és a gyereknevelés nagy részét
is, ezáltal támogatva a férjem munkáját. Ahogy a templomban megfogadtuk, jóban-rosszban
kitartottunk egymás mellett, amire csodálatos visszaigazolás két szép gyerekünk és a három
unokánk, akiket nagyon szeretünk, és akik nagyon szeretnek nálunk lenni.
– Hogyan emlékszik vissza a tanári pályájára?
– Nagyon szerettem tanítani és nem csak szerettem, de élveztem is, azt, amit csináltam.
Tanárként soha egyetlen gyereket sem sértettem meg önérzetében, soha nem tettem különbséget, csak a tudás alapján, soha nem kiabáltam, nem ütöttem meg egyetlen gyereket sem.
Sokan azt hitték, hogy majd a férjem gyenge utánzata leszek, de erre rácáfoltam.
Sőt a gyerekek közt elterjedt a rémhírem is, hogy én milyen gonosz, rossz tanár vagyok,
akitől rettegni kell. Nem tudom miért, soha nem voltam ilyen. Szerintem csak néhány kollégám ijesztgette velem a gyerekeket, hogy: „Várjatok csak, majd jön Wilhelm tanárnő!” és
így alakult ki ez a mítosz.

A család mindenek előtt

111

Soha senkiből nem akartam történészt csinálni, de azt mindig elmondtam, hogy a történelem és az irodalom, az általános műveltséghez tartoznak. Sokmindenre tanít a történelem, de sajnos úgy tűnik, hogy még mindig nem tanulunk eleget a régi korok hibáiból és
újra meg újra elkövetjük őket.
Bár, mint említettem, nem voltak ilyen céljaim, de ha szétnézek az Érmelléken, s a távolabbi környéken, szinte mindenütt az én volt tanítványaim tanítják a történelmet, közülük
többel is kollégák lettünk az évek során. Mi tagadás, ez bizony büszkeséggel tölt el, s azzal a
tudattal, hogy érdemes volt a tanári pályát választani.
– Milyen korosztály állt önhöz a legközelebb?
– Soha nem volt kedvenc korosztályom. Az V–VIII osztálynak ugyanúgy megvan a varázsa, mint a líceumnak. Minden gyerek más, más alappal, háttérrel érkezik, minden gyerek
megérdemli a tiszteletet és a szeretetet.
– Melyik a tanítással eltelt évek legkedvesebb emléke?
– Nem tudok külön kiemelni egyet, nagyon sok szép élményem van. Volt diákjaimmal
számos versenyen, kiránduláson, táborozáson vettem részt. Számos díjjal és emlékkel lettünk gazdagabbak. Többször vettünk részt különböző versenyeken, itthon és Magyarországon. Mindig igyekeztem olyan gyerekeket is vinni, akiknek nem sok lehetősége volt külföldre járni, lehet, hogy például életükben először utazhattak Budapestre. Minden alkalommal
igyekeztem a kis csapatom programjába valamelyik nevezetesség megtekintését is becsempészni, hogy kicsit többel, gazdagabban térhessünk haza.
– Ön szerint melyek egy jó tanár ismérvei?
– Szerintem az első és legfontosabb tanári alapelv a tudás. Emellett nagyon fontos a következetesség, nem csak a gyerekekkel, hanem az embernek saját magával szemben is következetesnek kell, hogy lennie. Soha nem vártam el olyasmit a gyerekektől, amit saját magamtól
nem. Nagyon fontos az is, hogy a gyerekeket is embernek kell tekinteni.
Sokan azt mondják, hogy a mai gyerekek másabbak, rosszabbak. Én egyáltalán nem érzem ezt. Nemrég vissza kellett menjek egy rövid időre tanítani, de ugyanúgy folytattam,
ahogy annak idején abbahagytam. A gyerek, akkor is gyerek volt, ma is az: tiszteli a tudást,
következetességet, ha emberszámba veszik.
– Milyen fontos tapasztalatot tudna a jelen tanárainak átadni?
– Az elmondottak mellett nagyon fontos az is, hogy a tanár figyelembe vegye a gyerekek
életkori sajátosságait. Nem lehet egy ötödikest ugyanolyan kritériumok alapján tanítani, értékelni, mint egy végzős diákot.
– Milyen tanárként szülőnek, szülőként tanárnak lenni?
– Mi elég szigorúan és következetesen neveltük a gyerekeinket. Tanár szülőként, talán egy
kicsit még szigorúbban fogtuk őket. Magasak voltak az elvárásaink a gyerekeinkkel szemben, de nem magasabbak, mint amit saját magunktól elvártunk. Szülőként sokszor nehéz
volt mindenre időt szakítani, az ember sok apró pillanatot elszalasztott, amit most nagyszülőként bepótolhat az unokákkal. Ahogy a gyerekeimmel, én az unokákkal is szigorú és következetes vagyok, ami nem jelenti azt, hogy ettől kevésbé szeretnek. Amikor nálunk van-
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nak, mindig rengeteg idő jut beszélgetésre, mesélésre, játékra. Kevés dologra mondom nekik azt, hogy nem, de tudják, hogy amire azt mondtam, az nem marad holnap, holnapután
és jövő héten is. Nagyobbik fiúunokám nagyon szeret vitatkozni, érvelni. Egyszer az anyja
kérdezte is otthon tőle, hogy: „Mondd, mamával miért nem vitatkozol?” Erre ő azt felelte:
„Hát mamával nem érdemes!”
– Van-e olyan szó, kifejezés, ami a legjobban jellemzi önt?
– Talán kettő is van: a következetesség és a kitartás, úgy a munkában, mint a magánéletben. A következetességem miatt talán kicsit tartottak tőlem, de a mai napig tisztelnek a diákjaim. Jóleső érzés kilépni az utcára, mert mindenhol a volt tanítványaimba botlom. Az pedig
még jobban esik, amikor olyan tanítványommal futok össze, aki annak idején nem nagyon
szeretett, de most felnőttként, hogy neki is gyerekei vannak, tisztelettel azt mondja: „Bárcsak
több olyan tanár lenne most az iskolában, mint Wilhelm tanárnő volt!”
Ér hangja, 2017. (megjelenés előtt)

kérdezett: Ványa

Blanka
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Elégedett ember a halak szerelmese

Beszélgetés dr. Wilhelm Sándor nyugalmazott biológia szakos tanárral,
haltani kutatóval
Dr. Wilhelm Sándor, sokunk Wilhelm tanár ura, akinek az óráin mindig síri csendben
és nagy figyelemmel ültünk, akitől nagyon sokat lehetett tanulni, aki megszerettette velem a biológiát. Bár bevallom, annak idején kicsit féltem tőle, de ez már jó pár éve volt
és most volt kisdiákként, újságíróként ülök vele szemben és hallgatom, amint felidézi tanári, kutatói, családi emlékeit.
– Milyen volt gyerekként?
– Olyan voltam, mint minden velem egyidős fiúgyerek. Szerettem halászni, kóborolni. A barátaimmal rengeteget jártam a Berettyóra halászni, rákászni. Annak idején
Margitta és Érábrány között volt egy kiserdő, amit sajnos már kiirtottak, ott minden
fészeknek ismertük a helyét, az erdő minden
kis szegletét felderítettük.
– Mi volt az álma, mi lesz, ha nagy lesz?
– A legelső tervem az volt, hogy kondás
leszek, a disznókat fogom kihajtani a mezőre. Majd állatorvos szerettem volna lenni és
végül már nagyobbacska fejjel biológus kutató. Kicsi gyerekkoromtól kezdve, mindig
a biológia, az állatok érdekeltek.
– Hogyan indult el a szakmában?
– Nagyon jó tanáraim voltak Margittán, az akkori tanári gárda párjárt ritkította. Az egyetemi évek alatt, már halakkal foglalkoztam, tudatosan készültem a kutatói pályára. A tanáraimmal együtt több publikációm is megjelent ezekben az években. Az egyetem elvégzése
után a kari tanács kutatói posztra javasolt, csak épp ilyen lehetőség nem volt abban az időben. Mit volt, mit tenni állást kellet találni és bár soha nem akartam tanár lenni, elfoglaltam
a biológiatanári katedrát Székelyhídon.
– Miért pont Székelyhidat választotta?
– Ezt a történetet már sok helyen elmeséltem. Amikor Margittáról Kolozsvárra utaztam,
mindig átment a vonat Székelyhídon is. Ahogy kinéztem az ablakon, láttam a hatalmas nádasokat, véget nem érő vizeket és azt gondoltam magamban, hogy ahol nád és víz van, ott
halnak is kell lennie, folytathatom a kutatásaimat.

114

dr. Wilhelm Sándor

– Hogyan emlékszik vissza tanári pályájára?
– Mindig végtelenül maximalista voltam. Sportot űztem abból, hogy az enyém legyen az
iskola legjobb osztálya. Meghúztam a vonalat, tanulni kellett nálam és ezt a gyerekek tudták, megértették. Azért amikor csak lehetett, igyekeztem kihúzni magam az osztályfőnökség
alól, hogy a halakkal is foglalkozhassak, több idő jusson a kutatásokra.
Így ősz fejjel visszagondolva, azért sok meggondolatlanságot is elkövettem. Biciklis túrákat
szerveztem egyedüli felvigyázó tanárként az V–VIII-as korosztálynak Püspökfürdőre, Feketeerdőre. Az osztályommal volt, hogy egyedül elmentem a hegyekbe vagy a tengerpartra. Hála Istennek soha nem történt semmi komoly baj a kirándulásokon, mindig megúsztuk épp bőrrel.
– Melyek egy jó tanár ismérvei?
– Véleményem szerint az első és a legfontosabb alapelv az, hogy a tanár a lehető legtökéletesebben ismerje a tananyagot. Ezt diákéveim és tanári pályám is igazolta. A másik nagyon
fontos dolog a következetesség úgy a diákokkal, mint saját magaddal szemben. Ez a kettő az
alappillére mindennek.
– Mely pályafutása legkedvesebb emléke?
– Rengeteg van, nehéz lenne kiemelni egyet. Talán mégis van egy, ha feltétlenül választani kell, ami most eszembe jutott. A legelső osztályommal, akiket ötödik osztálytól az érettségiig vittem, elmentünk kirándulni a Fogarasokba, egy fogarasi gerinctúrára. Amikor felértünk a legmagasabb pontra, a Moldoveanu csúcsra, 2544 méter, a fiúk felkaptak és a levegőbe emeltek, hogy magasabban legyek, mint a Moldoveanu. Talán ez az egyik legkedve-
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sebb emlék és ez az osztályom nőtt a legjobban a szívemhez.
– A tanári pálya mellett mégsem hagyta
abba a kutatást, népi halász-vadász múzeumot hozott létre Székelyhídon...
– Mióta az eszemet tudom, mindig a halak
érdekeltek. 1968-ban kerültem Székelyhídra
és szerencsétlenségemre épp abban az időben
kezdték el lecsapolni az Érmellék vizeit. A csodás mocsárvilág már letűnőben volt. Olyan
idősebb embereket kerestem meg, akik jóformán még a halászatból éltek anno, ebből keresték a kenyerüket. Nekik még megvoltak az
eszközeik, így nyakamba vettem az Érmelléket,
és bejártam a környék falvait. A talált tárgyakról írtam, lerajzoltam, lefényképeztem őket és
egy tanulmányt készítettem az anyagból, ami
az akkor még működő Népismereti dolgozatok
című periodikában jelent meg. Ifj. Koós Károly volt a kiadvány szerkesztője, aki a Kolozsvári Néprajzi Múzeum alapítója is volt.
Én megpihenve a munka után, azt mondtam magamban, hogy ezzel véget is ért az én
néprajzos jelenem, most már visszatérhetek a halakhoz. Erre azt mondta ifj. Koós Károly, hogy
hohó, nem addig van az, most következik a népi vadászat eszközeinek összeszedése, így újra
a nyakamba vettem az Érmelléket, és egy újabb tanulmány született a barangolások nyomán.
– Hogyan lesz néprajzi tanulmányból múzeum?
– 1989, a rendszerváltás után a hajdani bank épületében kaptam néhány termet, amit magyarországi pályázat útján sikerült rendbe tenni. Mikor már volt hely, hogy hová, akkor elindultam összegyűjteni a néprajzi anyagot is. Volt, amit megtaláltam, de sajnos olyan is, amit
idő közben, mint haszontalan háztáji dolgot elégettek, kenyeret sütöttek vele vagy megmelegedett a család a lángjánál. Szerencsére a tárgyak legnagyobb része előkerült, így ebből berendezhettem az első kiállítást, ami nemrég méltó helyre került és most is megtekinthető a
felújított városi múzeum épületében.
– A néprajzi kutatások mellett jutott-e idő másféle kutatómunkára is?
– Bizony, hogy jutott. A néprajzi munka csak egy mellékága volt a kutatásaimnak. Rengeteg halbiológiai tanulmányom jelent meg, és nagy fába vágtam akkoriban a fejszém, mikor beiratkoztam doktori képzésre, Akkoriban merőben eltért a doktorátus a maitól. Székelyhídon én voltam az első és sokáig az egyetlen, aki doktori címmel rendelkezett. Rengeteg munkával, örömmel és buktatókkal is járt ez az út. Sokszor a közeli barátok, ismerősök
voltak, akik gáncsot vetettek, de mindez elmúlt már, talán az elsőség átkának is nevezhetjük.
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Az évek során, rengeteg kutatóexpedíción vettem részt: végigjártam az Érmelléket, voltam Ukrajnában, Magyarországon, Szlovákiában és rengeteg szakdolgozatom jelent meg,
különböző nyelveken, az expedíciók anyagából. Jómagam is szerveztem ilyen expedíciókat,
a máramarosi folyókon. Többedmagammal felkutattam, tanulmányoztam és rendszereztem
a Túr, Berettyó, Kraszna halállományát.
Mikor kiöregedtem a halászexpedíciókból, elkezdtem könyveket írni. Már tizenöt könyvem jelent meg, és nemrégiben megkeresett egy német kiadó, hogy rábukkantak az egyik
könyvemre és szeretnék annak második kiadását is kinyomtatni. Hozzáfogtam hát az anyag
átdolgozásához, a statisztikák aktualizálásához. Nagy munka volt, nemrég készültem el vele,
és a napokban küldtem el nekik az anyagot, azután majd meglátjuk, mi lesz belőle.
– Mindezek mellett hogyan jutott idő a családjára?
– Nagyon sokat dolgoztam, így az otthoni teendők legnagyobb része a feleségemre hárult,
ő mindenben a támaszom volt. Minden egyes sikeremben ott van ő is, hisz mindig ő volt
nekem a biztos háttér. A gyerekeimre talán nem jutott annyi idő, mint most az unokákra, de csodálatos emberek lettek belőlük. Két remek gyerek, akik azt folytatták tovább, amit
fiatalként szerettem. A lányom Szegeden kutatóorvosként dolgozik, a fiam pedig a Hortobágyi Nemzeti Parkban természetvédelmi őrként tevékenykedik.
– Van-e olyan szó, kifejezés, ami jellemzi önt?
– Elégedett ember vagyok. Rengeteg volt diákomat készítettem fel az orvosi szakra. Nem is tudom, hány orvos cseperedett fel a kezem nyomán. A munkámmal számos kitüntetést érdemeltem ki. Kaptam az RMDSZ-től Magyar kultúráért díjat, Fényes Elek-díjat és még rengeteg más
elismerést. A legbüszkébb azonban, a magyarországi Földművelésügyi Minisztériumtól kapott
Életfa emlékplakett bronz fokozatára vagyok, amelyet akkor kaptam meg amikor betöltöttem
a 70. életévemet, és azt tapasztaltam, hogy a díjazottak között, egyedül voltam a határon túlról.
Nagyszerű családom van. Van három csodálatos unokánk, akikkel élvezet együtt lenni,
beszélgetni, játszani. Minden egyes sikeres diák, elismerés, tanulmány, könyv, a harmonikus
családi élet kielégüléssel tölti el az ember szívét, visszaigazolás arról, hogy nem éltem hiába.
Ér hangja, 2017. (megjelenés előtt)

kérdezett: Ványa
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A kötet szerzoi
´´ – önmagukról
Aszalós Tímea
Az egyesület mozgatórugója, programkoordinátor, édesanya. Igyekszem mindig ott lenni,
ahol úgy érzem szükség
van rám.
Béres Imre
Fontos a lokálpatriotizmus, és bár csak 7 km a
Székelyhíd–Szentmiklós távolság, sokszor ennek ellenére se tudunk
a szomszédban történtekről. Ezért kell/kellene legyen minden településnek legalább egy lakosa, aki felvállalja, hogy eljuttatja a híreket Székelyhíd és környéke minden lakosához. Én ezt a feladatot
felvállaltam és igyekszem jól el is végezni.
Béres Judit Renáta
Székelyhídon születtem
és élek, szeretem a szülővárosomat. Mindig is érdekeltek az emberek, sorsok életek... ezek vetítődtek ki az írásokban...

Csuka (Cseh) Tímea
Csuka Tímea vagyok,
anya és feleség. Olvasni imádó es néha írni
is. Kijelenthetem, hogy
ezeket összeegyeztetni
néha lehetetlen, viszont
mikor összejön, akkor az kikapcsolódás, feltöltődés és egyben élvezet is.
ifj. Major Lajos
Major Lajos vagyok,
Székelyhídon
születtem, itt jártam ki az iskolát is 12-ik osztályig. Aztán Kolozsvárra kerültem egyetemre, előbb filmművészet, fotóművészet, média alapszakon, majd filmtudomány mesterszakon diplomáztam a Sapientia Erdélyi
Magyar Tudományegyetemen. Jelenleg Budapesten tevékenykedem filmforgatásokon
gyártási, szervezői oldalon.

A kötet szerzői – önmagukról
Máté Kinga
Szeretem a színeket,
szeretek utazni, szeretem a nyüzsgő nagyvárost, a természet hangjait, a hegyek csendjét.
Sokszor félek az újtól,
mégis vonz az ismeretlen, mert tapasztalom,
hogy az élet legtöbbször tényleg a komfortzónán túl kezdődik. A világ csodálatos! Éljünk
és ne túléljünk!
D. Mészáros Elek
Pénteki napon születtem. Anyám e napot
szerencsétlennek vélte.
Én inkább a plusz végtelenbe tekinteni vágytam, hittem, hogy ott is
van emberi értelme a szónak. A lélek nyelvén
kommunikálok.
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Szabó Csongor
A média minden területén otthon érzem
magam, írtam újságokba, dolgoztam rádióknak, televízióknak riporterként, szerkesztőként egyaránt. Annak idején, a szaktanárom
azt mondta rólam, hogy egy bodzabokorral is
tudnék interjút készíteni.
Ványa Blanka
Anya, feleség, gyerek,
testvér, barát, kutya tulajdonos, könyvmoly,
örök gyerek, film rajongó, állat és környezetvédő, utazó, álmodozó, zene kedvelő, fehér holló, tanár, amatőr újságíró...

