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Jótékonysági est Sarmaságon
A bölcs legnagyobb kincse a tekintély…Hogy őrizzük meg a tekintélyt? Elárulom: adakozással. 
Az adakozásnak nincs jó vagy rossz mértéke: a kulcs az, hogy szeretetből adj, ne pedig 
bűntudatból.

Egy közösség életében szükség van minden olyan 
eseményre, kezdeményezésre, amely valamilyen ne-
mes cél érdekében valósul meg, így a kulturális élet 
támogatása a nemes célok közé tartozik. Hiszen kul-
túrát kitalálni nem lehet, csak folytatni. Ehhez sok-
szor nemcsak emberi, hanem anyagi hozzájárulás is 
szükséges. 

Ha magunk mögé tekintünk, azt láthatjuk, hogy az 
elmúlt évtized nem bizonyít mást, mint azt, hogy kö-
zségünkben hála Istennek, szép számban élnek olyan 
cégvezetők, vállalkozók és magánemberek, akik kö-
zösségük életének alakulásáért, kultúrájuk, hagyomá-
nyaik, szokásaik megőrzéséért felelősséget éreznek. 
Ezért fogadják el évről évre a Pro Sarmaság Kulturális 
Egyesület meghívását a Jótékonysági Estre, hogy ado-
mányaikkal kulturális műsorokat, néptánccsoportjaink 
népviseletének felújítását, táncoktatását támogassák, 
valamint község egyetlen közéleti, közművelődési ha-
vilapjának, a Sarmasági Hírmondó fennmaradását biz-
tosítsák. Így november utolsó péntekjén, azaz 29-én a 
Pro Sarmaság Kulturális Egyesület ismét megszervezte 
a Jótékonysági estet.

Eleget téve szokásainknak, az est első felében 
kulturális műsorral szolgáltunk meghívottjainknak, 
melynek keretében zongorajátékok, népmesék és 
népdalok voltak hallhatók, néptáncokat adtak elő az 
Illegető néptánccsoport, valamint a Szó mi Szó zene-
kar irodalmi esttel jelentkezett, megzenésített ver-
sekkel és könnyűzenei összeállítással kedveskedtek 
a jelenlévőknek. 

Az estet tehát Csiszár Márk V. és Lucza Tamás VII. 
osztályos diákok zongorajátéka kezdte meg. Ezt köve-
tően az idei Kriza János mesemondó és balladaéneklő 
verseny országos szakaszán két résztvevő diákunk ad-
ták elő nyertes produkciójukat, a IV. osztályos Kocsis-
Feri Benjámint és a VI. osztályos Tóth Mátét hallgat-
hattuk meg. 

A mesemondókat felváltották a csengő hangú le-
ánykák, akik szilágysági népdalokat adtak elő, Bai 
Ágota V., Csóka Laura VI. és Keresztes Nóra Andrea VI. 
osztályos tanulók kápráztattak el tudásukkal. Laura 
Aranypáva díjas énekes, az Őszirózsa Népdalvetélkedő 
országos II. díjazottja és a Citerazenekar különdíjasa, 
Nóra pedig az Őszirózsa Népdalvetélkedő országos 
szakasz dicséretében részesült. Ha már népdal, akkor 
a néptánc sem hiányozhatott műsor összeállításunk-
ból, a Sarmasági Illegetők Néptánccsoport kis és nagy-
csoportja tövisháti és boncidai táncokat mutattak be, 

Szerefi Ilona előadásában pedig kalotaszegi dalokat 
hallhattunk. 

A nemrég alakult Szó mi Szó zenekar célja a ma-
gyar irodalom lírai alkotásaiból válogatott versek 
megzenésítése. Olyan költők verseit zenésítik meg, 
akik alkotásaikkal a mai ember lelkében felébresztik 
a jóság, emberség, a mindennapi apró csodák, szépsé-
gek iránti fogékonyságot. A zenekar hamarosan befe-
jezi a stúdiómunkákat és lemezzel jelentkezik majd a 
közönség előtt, ezeknek a munkálatoknak a költségeit 
a Communitas Alapítvány fedezte. 

Az esti lírai csokorban a következő megzenésített 
versek szerepeltek: T. Szabó Anna: Eget, földet, Juhász 
Gyula: Éjszaka, Kányádi Sándor: Öreg kút az utca szá-
dán, Cigány György: Strófák. A színvonalas előadást a 
zenekar tagjai biztosították: Szerefi Ilona-ének, Szukits 
Éva-brácsa, Veres Lóránd-nagybőgő, Major Arnold-he-
gedű, Bai Attila-zongora, majd a későbbiekben a zene-
karhoz csatlakozott Boros Roland és Boros Richárd. 
Az est további felében a zenekar örökzöld slágereket 
adott elő, amellyel lezárult az est kulturális része. Ezt 
követően a jó hangulatot és a talpalávalót a Zilahi 
Royal zenekar biztosította. 

Ezúton szeretnénk megköszönni minden kedves 
jelenlévőnek, hogy eleget tettek meghívásunknak és 
ezáltal ismét támogatásukról biztosítottak minket, 
tudván azt, hogy segítségükkel közösségünket és an-
nak kulturális életét támogathatjuk. Továbbá köszöne-
tet szeretnénk mondani Seres Dénes képviselő Úrnak, 
Szilágyi Róbert-Istvánnak a Szilágy megyei tanács al-
elnökének, Dari Tamás főtanfelügyelő-helyettesnek, 
hogy megtiszteltek jelenlétükkel. 

Külön kösznettel tartozunk a Sarmasági 
Polgármesteri Hivatalnak és Dombi Attila-János 
polgármester Úrnak, hogy mindig számíthatunk 
támogatásukra!

Székely Anetta
Veres Erzsébet
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Az első, az est fő témája Ady Endre, a 
„hepehupás, vén Szilágy” szülötte első 
teljes életrajzának ismertetése, bemu-
tatása. A vaskos, három kötetes munka  
Péter I. Zoltán: Ady. Az Értől az Oceánig 
(Életrajz) címet viseli. 

Ugyan könyvtárnyi gazdagságú az Ady-
irodalom, száz évnek kellett eltelnie a köl-
tő halála után ahhoz, hogy teljes életrajza 
megjelenhessen. A szerző, a váradi születé-
sű helytörténész és közíró, aki több évtize-
de hiteles krónikása Nagyvárad irodalmi, 
közművelődési és építészeti múltjának, a 
teljesség igényével használva a rendelke-
zésére álló forrásokat – levelek, versek, 
cikkek, visszaemlékezések – örökítette 
meg Ady Endre életét, érmindszenti kis-
gyermekkorától 1919  január végi halálá-
ig. Megjelennek az életút ismert és kevés-
bé ismert helyszínei – Nagykároly, Zilah, 
Debrecen, Nagyvárad, Temesvár, Párizs, 
Budapest -, nyomon követhetjük a kibon-
takozó költői és újságírói pálya ívét, feltárul családi, 
szerelmi, baráti kapcsolatrendszere, a múlt századelő, 
a Monarchia utolsó évtizedeinek világa. Hiteles, rész-
letgazdag portré, izgalmas olvasmány az első teljes 
Ady életrajz.   

A második kiadvány/könyv szintén feltáró jellegű. 
Beke György 1975-ben megjelent Szilágysági hepe-
hupa című riportkönyvét juttatta eszembe. A MÚRE 
és a Holnap Kulturális Egyesület kiadványa a Nem 
tömb, nem szórvány: Szilágy (Riportutak Kémertől 
Zilahig) címet viseli. A szerkesztő, Szűcs László szavai 
szerint: „Könyvünk nem vállalkozik másra, mint meg-
mutatni az olvasónak e szeretnivaló vidék múltjának és 
jelenének alakítóit, értékeit, a visszatérés, jó beszélgeté-
sek, baráti koccintások reményében.”

A riportok (12) helyszínei Kémer, Sarmaság (D. 
Mészáros Elek: Sarmaság három felvonásban), Zilah, 
Ipp, Szilágyperecsen, Kárásztelek, Szilágysomlyó. 
Külön riportbeszélgetések készültek Seres Dénes par-
lamenti képviselővel, Márkus László polgármesterrel 
(Ipp), Thököly Vajk író, költő, sporttanárral (Zovány), 
valamint a megboldogult Fehér László (Zilah) újság-
íróval. Csak ajánlani tudom!

A harmadik kiadvány szintén Váradon jelent 
meg, akárcsak a már említett kettő, de 2017-ben. 
Karácsony a Szilágyságban (A karácsonyi ünnepkör 
népszokásai. A gyűjtés 1946 – 1947 között készült) című 
gyűjtemény a Holnap Kulturális Egyesület gondozásá-

ban jelent meg. A könyvben szereplő anyag részben 
a szerző (dr. Kovách Géza) saját gyűjtése, részben a 
zilahi Református Wesselényi Kollégium egykori diák-
jaitól származik. A Bevezetés-ben olvashatjuk: „...Magát 
az anyagot úgy közöljük, ahogy azt a helyszínen be-
gyűjtötték: átdolgozás, stilizálás nélkül, a maga nyers 
valóságában. Így hiteles. A gyűjtést nem falvanként ös-
szegezve adjuk, hanem szokásonként csoportosítva: 
betlehemes játékok, karácsonyi kántálás, gyermekrig-
musok, karácsonyi bál, István és János napi köszöntők, 
újesztendei köszöntők. A gyűjtött anyag rendszere-
zésénél és összeválogatásánál igyekeztünk elkerülni 
az ismétléseket. Természetszerű, hogy egyes kántáló 
dalok, beköszöntők, rigmusok számos faluban egyez-
nek...Kötetünknek nem célja a gyűjtés tudományos fel-
dolgozása...”  Számomra érdekesség és nagy újdonság 
a kötet, hiszen hasonlót a Szilágysággal kapcsolatban 
nem ismerek. Tartalmaz egy 1948-ból származó sar-
masági „kántáló dal”-t is:

„Eljött már a rég óhajtott szent karácsony napja,
Megszületett Jézus Krisztus az Istennek fi a.
Megzendültek erre a mennyei karok,
Seregestül jönnek földre az angyalok.
Kitétették a mennyben Istennek zászlaját,
Fuvattattak a földön égnek trombitáját.
E szent ünnepeket áldja meg az Isten,
Többet is érjetek erőben, egészségben,
Ezt is töltsétek el békességben.”   

Veres Erzsébet  

Könyvek bűvöletében... fókuszban a Szilágyság 
Novemberben (12-én) Zilahon a Vigadó dísztermében könyvbemutatón vettem részt. A 
beharangozott fő munka  mellett azonban még két olyan kiadvány is szerepelt, amely a 
Szilágyság kulturális valamint  aktuális gazdasági-társadalmi helyzetét világítja meg. 
Mindhárom kiadvány  könyvespolcomon díszeleg.
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Szerb Antal: Ady Endre
(részletek)

Ő volt az, akiben teljes lett az idő, akinek elébe 
jutottak az előfutárok, aki kimondta a szót, amit ki 
kellett mondani. Az egész nemzedék köréje csoporto-
sult, olyannyira, hogy ha a régi egyéniségtisztelő isko-
la hívei lennénk, Ady Endre koráról kellene beszélni. 
Adyban volt valami prófetikus, volt benne valami a 
„jelből, amelynek ellentmondatik”. Az első pillanattól 
kezdve, amint feltűnt, egyszerre formát kapott az ad-
dig kaotikus irodalmi tudat: Ady neve két ellenséges 
táborra osztotta az embereket, egyszerre mindenki 
pontosan tudta a helyét. Olyan volt Ady, mint a kő 
Jókai regényében, mely belehull az olvadt kristály ta-
vába, és egyszerre bazaltoszlopok sorakoznak égfelé. 
Jelentősége messze elhagyta az irodalom határait, és a 
pro vagy kontra Ady-állásfoglalás politikai és világné-
zeti felfogások elkeseredett szembenállását váltotta ki. 
A pro-Ady táborban most tudatosodott és vált mond-
hatóvá a század egész új tartalma, és az új tartalom 
által felébredt a kedélyesen alvó magyar élet - itt volt a 
harc, amiért harcolni lehetett. A nemzedék többi íróját 
is Ady Endre magyarázza meg - nem mintha Ady hatá-
sa nagyobb kortársaira jelentékeny lett volna, hanem, 
mert nem lettek volna azok, akik, Ady Endre aurája 
nélkül, az Ady körüli harcok, az Ady által megindított 
nagy áttörés, az Ady mögé csoportosuló társadalom 
lendülete nélkül.

(...)

Szülőföldje, melyet haláláig szívében hordott, szintén 
átmeneti terület a „vén Szilágyság” az egykori Partium 
része, évszázadokon át beékelve török és magyar, er-
délyi és magyarországi magyar közé. Örökölte a táj, 
az országrész tradícióit: Kelet-Magyarország nagyobb 
Európa-közelségét, amit politikai, nevelési és felekezeti 
hagyományok fenntartottak a reformáció ideje óta - és 
Kelet-Magyarország nagyobb Kelet-közelségét: ősei 
nem keveredtek vér szerint germán és szláv fajtákkal, 
mint a dunántúli és északi magyarok. Emberföldrajzi 
hovatartozásában is átmeneti ember volt, két kultúra 
ütközője, Kelet és Nyugat olyan intenzitással találkozott 
benne, mint talán csak az oroszokban.

Hídszerű Ady vallása is, a magyar kálvinizmus. A 
kálvinizmus, az alapvonásokat megőrizve, mindig vál-

tozik, fejlődik, idomul, és ezer árnyalata még mindig 
kálvinizmus marad. Csak a kálvinizmus belső rugalmas-
sága, egyéniségtisztelete termelhette ki az Isten-kereső 
Adyt, azt az Adyt, aki világnézeti forradalmat idézett fel. 
Ha katolikus ember került azoknak az áramlatoknak 
a sodrába, amelyek Adyt ragadták Isten-kereső útjain, 
kénytelen volt katolicizmusától elszakadni - de Ady a 
legnagyobb istentávolság korszakaiban is megmarad-
haatott hű kálvinistának, mindig úgy foghatta fel magát, 
mint a kálvinizmus egy újabb fázisának megvalósítóját, 
mindig elmondhatta magáról őszintén:

Protestáns harcos vérmezőn
Lelkem a kor Gusztáv-Adolfja.

(...)

Az Új Versek és a közvetlen utána megjelent Vér és 
Arany indítják meg Ady romantikus korszakát. Ady, 
aki a magyar irodalom legtudatosabb költője volt, kö-
teteinek a címét nem ötletszerűen, nem a jóhangzás 
szerint választotta, hanem a cím is éppoly tervszerű-
en hozzátartozott az önkifejezés funkciójához, mint 
a ciklusokra való beosztás. Legtöbb címe csodálatos 
rálátás, az egész kötet hangulatát és Ady akkori kor-
szakának az alaptónusát kifejezi.

Első korszaka „vér és arany”. Tárgyban uralkodik 
Ady legmerészebb tematikus újítása, a szerelem testi 
oldalának és általában a modern élet anyagi részének, 
a pénzgondoknak, a prózának költészetté tétele - for-
mában pedig az erős, rikító színek, a vér és arany. A 
versek a maximális átütőerő elve szerint komponá-

Gondolatok Ady Endréről
Diósadi Ady Endre, születési nevén: Ady András Endre (Érmindszent, 1877. november 22. 
– Budapest, Terézváros, 1919. január 27.) a huszadik század egyik legjelentősebb magyar költője. 
A magyar politikai újságírás egyik legnagyobb alakja. A műveltségről, irodalomról írt cikkei a 
fejlődést és a haladást sürgetik. Költészetének témái az emberi lét minden jelentős területére 
kiterjednek. Hazafi  és forradalmár, példamutató magyar és európai. A szerelemről vagy a 
szülőföldjéről írt versei éppoly lényeges kifejezései az emberi létnek, mint a szabadság, az 
egyenlőség, a hit vagy a mulandóság kérdéseiről írott költeményei.
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lódnak: általában igen rövidek a sorok és a mondatok 
is, és ebbe a tömör építménybe annyi szokatlanság, 
új szó, új kép van elhelyezve, amennyit csak megbír 
a vers. A legtöbb vers magját egy-egy kép alkotja, egy 
verssé nőtt hasonlat, amint a versek címe is mutatja. 
Midász király sarja, Búgnak a tárnák, Vörös szekér a 
tengeren stb. - vagy pedig egy fel nem oldható mitikus 
szimbólum: Harc a Nagyúrral, Az ős Kaján, A vár fe-
hér asszonya. Mítoszalkotó fantáziája ebben az időben 
még teljes, töretlen. Minden nagy probléma megleli 
a maga vízióját, a maga kísértetét vagy szörnyetegét, 
mely oly igazul hat, mint hogyha évszázadok óta élne 
már a nép képzeletében, mint a hétfejű sárkány. Az 
ember kénytelen azt gondolni, hogy Ady a magyarság 
kollektív tudatalattijából merített, és kimondta azokat 
a mítoszokat, melyek szótlanul kísértettek évezrede 
már, a nem létező magyar mitológiát.

Ady első korszakának a stílusát a későbbitől az 
különbözteti meg, hogy itt-ott, rejtve-lopva, olyankor, 
mikor az ember legkevésbé sincs felkészülve ellene, 
szentimentális formulák vannak elhelyezve a versei-
be, gondosan eltakart vermek, melyekbe a gyanútlan 
olvasó belehull, és meghatódik. Ekkor Ady még nem 
tudott teljesen lemondani arról, hogy „költői” legyen 
a szó régi, holdvilágos értelmében. Tartani kell tőle, 
hogy ezek a szentimentális formulák nagymértékben 
hozzájárultak Ady sikeréhez, mint Wagner népszerű-
ségéhez azok a részletek, melyeket az olasz iskolának 
tett koncesszióképpen szerzett. Mondják, hogy mikor 
Ignotus elolvasta az Egyedül a tengerrel c. verset, el-
ragadtatottan kiáltott fel: „Ez a vers, amit Farkas Imre 
egész életében szeretett volna megírni!”

(...)

A magunk szerelme és a Ki látott engem magas-
latán születik meg a késői Ady hangja. A rövid mon-
datokat hosszú, bonyolult, egész strófákon átkígyózó 
mondatok váltják fel. A gondolat, amely itt kifejezésért 
küzd, mélyről jött és komplikált, nem férne el plaszti-
kus képekben és rövid mondatokban. Elmarad min-
den lágyság, minden poentírozás és minden szép lati-
nos-franciás hang. A biblia és a XVI. századi kálvinista 
költészet az egyetlen irodalmi hatás, ami megmarad. 
A késői Ady stílusa komor és fenséges, mint Miltoné, 
mintha a zsoltáros századok küzdelme újulna ki, és 
nyom nélkül vonultak volna el a kisszerű, racionalista 
és érzelmes századok.

Ez a stílusa a késői Ady két kötetének, a Halottak 
élén-nek és a posztumusz Utolsó hajók kötetnek. A vi-
lágháború kitörése kiváltja a testileg-lelkileg összetört 
Adyból azt a nagy fordulatot, ami minden nagy alkotó 
életében bekövetkezik, a fausti megoldást: a hazata-
lálást a kollektívumhoz. Önszerelme a magyarságra 
hulló iszonyat alatt annyira kiszélesedik, hogy önma-
gát szinte már el is felejti, és csak egy gyötrő fókusz 
marad meg a tudatban: „a fajtám sorsa”. Adynak egy 
pillanatig sem volt illúziója a háborúról. Nem tekin-
tette a magyarság háborújának - a mesebeli János 

nekigyürkőzött, mert azt mondták neki, hogy bajban 
van a messzi város. Körülötte a győzelmi jelentések 
megtévesztő boldogságában úszott az ország, és ő 
Kasszandra-sorssal, nem kételkedve a végső tragédi-
ában, lovagolt a halottak élén. A halottak és a halni ké-
szülők, a vérző magyarság volt az a kollektivitás, ahová 
Ady hazatalált, és amelynek szolgálatában írta utolsó 
és legnagyobb verseit. Ezek a versek egészen másképp 
voltak érthetetlenek, mint azok, amelyeket a régiek 
nyelvi újításuk miatt nem értettek - ezek érthetetlenek 
voltak, mert a költő divinációja a próféták homályos-
ságával beszélt jövendő ismeretlen dolgokról. Utolsó 
korszakának versei csak a nagy összeomlás után, Ady 
sírja fölött nyerték el igazi értelmüket.

(...)

Talán semmiben sem volt Ady Magyarországon 
annyira újító és annyira európai, mint ahogy a szerel-
met felfogta. Jöttéig a szerelem magyar költő számára 
még mindig a biedermeier hagyományok Petőfi  által 
szentesített idillikus érzése volt. A szőke, kékszemű 
„kislány” meg nem kísértett tisztaságának kultusza, a 
reménytelen és az enyelgő szerelem rekvizítiumaival 
felszerelve. Csak Vajda János, akit Ady ősének vallott, 
ismerte a másik szerelmet.

Nyugaton a kékszemű, szőke kislány már csak az 
alsóbb irodalomban élt és él tovább, talán örökké. Az 
egykori lírai hősnő ma az amerikai fi lmek örök-ártatlan 
angyala. De a magasabb irodalomban éppen Ady korá-
ban nagy reakció állt be a szőke kislányok hegemóniája 
ellen. Ibsen, Hauptmann, Gorkij és főképp Strindberg 
egy más, ellentétes nőtípust állított be a változó irodal-
mi érdeklődés középpontjába: a démoni, veszedelmes, 
kiismerhetetlen nőt. (Ma már ez a típus még elavul-
tabb, mint a szőke kislány.) A szerelem, mellyel a férfi  
e felé a nőtípus felé fordul, szintén más, mint a régi 
szerelem: az idilli, gyengéd és felemelő érzés helyét a 
vad, kegyetlen és leküzdhetetlen szenvedély foglalja 
el - egy új érzés, melyben ugyanannyi a gyűlölet, mint 
a szeretet, „Mindenki öl, aki szeret”, mondja az akkori-
ban legdivatosabb költő, Oscar Wilde.

A szerelem végzet. Ezt az attitűdöt Ady készen kap-
ta az aszketikus Baudelaire-től, és csatlakozik a nyuga-
ti költők nagy táborához, kik, mint ő, a szerelemt gyó-
gyíthatatlan betegségnek érzik, vétkes szenvedélynek, 
mint az ópiumot, ellene küzdeni mindhiába.

Ha összehasonlítjuk Ady szerelmes verseit pl. 
Petőfi ével, az első, ami feltűnik, Ady verseinek komor-
sága. Minden nyájasság hiányzik ezekből a versekből, 
valami sötét, vallásias atmoszférába kerültünk, ahol 
véres előre-elrendelések teljesülnek. A szerelmesek 
sosem mosolyognak egymásra, szerelmük örök harc, 
„héja-nász az avaron”. Szerelem és halál megint oly kö-
zeli rokonok, mint Vörösmartynál.

Másik feltűnő nagy különbség, hogy Ady szakított 
a magyar költészet hagyományos szemérmességével. 
Előtte magyar költő nemigen írt a szerelem testi oldaláról 
és a vágyakról, melyek nem elégszenek meg az enyelgés-
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sel. Ez a tartózkodás a magyar líra egyik legerősebb tradíció-
ja, és mélyen összeforrt a magyar idealizmus természetével. 
Káros következménye az volt, hogy a nyomtatot szerelmi líra 
mellett mindig volt egy másik, kéziratban terjedő, pornogra-
fikus líra, a Vásárhelyi daloskönyv óta, és ez a hivatalos lírá-
nál sokkal olvasottabb volt. Utolsó képviselője, Réthy László, 
túlélte népszerűségben az Ady-kor viharait is.

Ady fejlődésének hármas ritmusát szerelmi lírájában 
is meg lehet találni. Első korszakában a Léda-zsoltárok a 
végzetes, nagy szerelem változatait hozzák. Nincs pszicho-
lógiai regény, mely teljesebben feljegyezné ezeket a válto-
zatokat, mint Ady lírája. Az egymást gyötrés boldogsága, 
a meddőség kínjai, az időnkénti közöny és a közönyösség 
fájdalma, az elvágyódás és az el nem menekülhetés, a sze-
relem elmúlásától való rettegés, az öregedés átka, a szere-
lem goethés visszaemlékezése születés-előtti dolgokra:

Valamikor lyányom voltál,
Az én biztos lyányom voltál.
Lyányom avagy feleségem?

halálvágy a szerelemben, csók az ájulásig, gyötrő önis-
merés: „híven sohase szerettem”, és az örök kielégületlen-
ség Hágár-oltára - mind-mind a modern szerelem egész 
haláltánca benne van ezekben a versekben.

A hármas ritmus második tételét, az antitézist, a 
Magunk szerelme és a Ki látott engem kötet képviseli. Ady 
Lédát az Elbocsátó szép üzenettel (kegyetlenebb verset 
még Heine sem írt) kikapcsolta életéből, és felfedező útra 
indult. Megábrázolója lett a szerelem nélküli szerelem-
nek, a hazudott és felfújt érzés belső gyötrelmeinek, és 
annak a kicsi, de fájdalmasan igaz érzésnek, ami ott van 
a hazudott szerelmek alján is. Ki tudja a testet a lélektől 
elválasztani? - kis senkikhez, kis női csukákhoz írt verse-
iben a mélység, a humánum sokszor még nagyobb, mint 
a Léda-zsoltárokban. Mert Lédája nincs mindenkinek, de 
a kis senkik dicséretével Ady az egész kor szerelmi mon-
danivalóját fejezi ki.

A harmadik korszak az utolsó, és a posztumusz-kötet-
ben meghozza a szintézist, a bölcsek késő derűjét, a re-
zignációt. A Csinszkához írt versek meghittek, bensősége-
sek, éjszaki-fényes boldogsággal áradók. Amint kibékült a 
halállal, kibékült a szerelemmel is. Most már nem végzet-
küldötte harc a szerelem, hanem megbékélés, összebúvás 
a megindult világban, csöndes hazaérkezés.

Mi volt a démon, ami Adyt asszonytól asszonyig űzte, 
mikor már összetört testét alig vonszolta tovább, hogy 
csak a halála előtt találjon pihenésre (és akkor is csak a 
versekben, mert a valóságban megmaradt a réginek)? Az, 
hogy Ady tulajdonképpen nem tudott szeretni. Minden 
asszonyt szeretett - abban akit karjai közt tartott, egyút-
tal az emlékeit is szerette, és azt az asszonyt is, kit még 
nem ismert, akit várt -, de sosem szerette azt az asszonyt, 
akit éppen szeretett. Mindig csak önmagát szerette, as-
szonyokban tükröződve; az asszony szerelme is csak az 
önszerelem formája volt. „Nem a némbert, én magamat 
csókolom”, mondja. Innen az örökös kielégítetlenség, 
ezért Lázár a csókok lakomáján.

(1934)

Remény 

Mindig azt mondjuk, de jó volt régen… Keressük 
a régmúlt karácsonyok ízét, illatát, rajongunk a 
retro díszekért, régi mesekönyvekért. Keressük 
a nagyi sütijének a receptjét, és úgy egyáltalán, 
szeretnénk egyszer, csak még egyszer érezni 
azt a vágyott, boldog érzést. De mit is keresünk 
igazából? Tényleg a régi dolgokat vagy inkább azt 
az összetartást, szeretetet, ami akkor még sokkal 
jobban megvolt az emberekben?!

Azt, hogy gyerekként egy illatos almának vagy egy 
aranypapírba csomagolt diónak is mennyire tudtunk 
örülni.. vagy amikor este elázva, még mindig kint 
szánkóztunk, és boldogok voltunk..? Hogy imádtuk 
a legegyszerűbb ételeket is, mint a sült krumpli 
kacsazsírral, hagymával, töpörtyűvel! De együtt 
ettük, nem pedig egymás mellett... Nem volt puccos 
hamburger, és boldogok voltunk nélküle. Ma, amikor 
roskadoznak a boltok a százféle szaloncukortól, miért 
nem érezzük ezt a régi, boldog érzést?

Talán mert hiába az ezerféle étel, ha szanaszét a 
család, hiába a drága ajándék, ha nem szívből adjuk, 
és hiába minden, ha a legfontosabb, az összetartás 
nincs meg az emberekben. Ott ragadt valahol a 
múltban..

Ma csillogó a karácsony. Csillog a lakás, díszítve 
a városok, a boltok  és tényleg minden. Ömlik 
ránk az ál- boldogság, és hogy ‘legyél boldog’ mert 
karácsony van!

Mindannyian a gyermekkorunk emlékeit szeret-
nénk vissza, hacsak egy percre is. És ugye, hogy 
nem arra a babára  vagy kisautóra vágyunk, amit 
akkor kaptunk, hanem az érzésre, amit akkor 
éreztünk. Nem volt sok ajándék, de megbecsültük  
és odafigyeltünk egymásra. Nem cseten, nem 
telefonon, hanem szemtől-szemben, lélekkel.

Hát ezt keressük mindannyian, a régi idők 
hangulatát, a gondtalan, talán szegényes, de boldog 
gyerekkorunkat. S úgy érezzük, így karácsony 
környékén talán egy kicsit újra átélhetjük, hiszen 
ez csak rajtunk múlik. Igen, haladnunk kell a korral, 
de a szívünkben megőrizhetjük és tovább adhatjuk 
ezt az érzést. Mert a karácsonyi csoda létezik, de ez 
nem a boltokban, hanem a szívekben keresendő...

Kívánom, hogy mindannyian hozzuk létre ismét 
ezt a csodát, hogy a gyerekeink is így emlékezzenek 
majd vissza azokra a „régi” karácsonyokra... (intern
et)                                                   Folytatás a 6. oldalon  
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Az 1930-as 
években tűnt fel 
Rudolf, a leghíre-
sebb rénszarvas. 
Utolsóként ő csat-
lakozott az őssza-
kállú csapatához. 
Az Északi-sarkon 
született sok-sok 
évvel ezelőtt. Ő a 
Mikulás leghíre-
sebb rénszarvasa.

Amikor Rudolf 
kicsi volt, nem 
játszhatott a töb-
biekkel, mert kiközösítették piros orra miatt. Mivel ez 
nagyon szomorúvá tette, számtalan dolgot megpró-
bált, hogy olyan legyen, mint a többiek.

Az egyik ünnepen nagy, vastag köd keletkezett az 
Északi-sarkon, semmit sem lehetett látni. A Mikulás 
már gondolatban feladta, hogy felkeresi a gyerekeket. 
Ekkor jött rá, hogy Rudolf az orrával irányíthatja őt, és 
utat mutathat. Így mindenki megkapta az ajándékot. 
Ezt követően mindig Rudolf vezette a rénszarvascsa-
patot. Annyira híres lett, hogy történetét megfi lme-
sítették, játékokon, plüss fi gurákon is megcsodálhat-
juk.

Comet – Üstökös
Cupid – Íjas
Vixen – Csillag
Dancer – Táncos
Prancer – Pompás
Blitzen – Villám
Dasher – Táltos
Donder – Ágas
és természetesen 1935 óta
Red Rudolph – Rudolf, a piros orrú
Üstökös
A  Blorouis – üstökös után kapta a nevét. Abban az 

időben ez vezette a csapatot a sötét és ködös éjszakán. 
Már az iskolában is kitűnő tanuló volt, a Mikulás igazi 
támaszának számított. Néha nagyon makacs, de erős. 
Különleges vezetői képességekkel rendelkezik, mindig 
a problémára összpontosít.

Íjas
Nagyon szerethető fi gura, akinek  óriási szerete-

téhsége van. Sok rénszarvaspárt hozott össze. Üstö-
kös méltó társa, hosszú ideig húzták egymás mellett a 
szánt. Néha extra ölelést igényel. Ugyanakkor terhel-
hető. Finoman irányítja a csapatot, és nagyon bátor.

Csillag
Szépsége miatt messze földön híres. Íjasba szerel-

mes. Mindig lehet rá számítani, kitartó, és szinte soha 

nem fárad el. Kedvezőtlen időjárási feltételek között 
is helyt tud állni. Nagyon játékos, de sokat tesz azért, 
hogy az ajándékok időben megérkezzenek a gyerekek-
hez. Tisztaságmániájáról is híres.

Táncos
Nem nehéz kitalálni, hogy nevét azért kapta, mert 

sokat táncol. A mai napig szórakoztatja Mikulást és 
csapatát. Nagyon sportos, ezért könnyedén végzi a 
munkát. Rendkívül gyors, és könnyedén kikerüli az 
akadályokat. Nagyon kecses és elegáns.

Pompás
Viszonylag kevesen tudják, hogy Táncos ikertest-

vére. Nem sok bennük a hasonlóság. Testtartása tö-
kéletes, élmény nézni, ahogy a hóban vágtázik. Igazi 
csapatjátékos, aki keményen dolgozik azért, hogy idő-
ben megérkezzenek az ajándékok. Szívesen mókázik 
és bújócskázik.

Villám
Amikor a Mikulás meglátta focizni, akkor adta neki 

ezt a nevet. A svájci Alpokban nőtt fel. A Mikulás csa-
patának egyik legagresszívebb tagja. Ő az őszszakállú 
iránytűje. Legtöbbször Villám vezeti ki a rénszarvas-
csapatot a nagy viharból. Nagy szíve is sokszor a se-
gítségére van.

Táltos
A Mikulás legelső csapatának is a tagja volt. Több 

mint 2000 éve számíthatnak rá a gyerekek. Már kö-
lyökként is mindig versenyezni akart.  Nagyon ko-
molyan veszi a munkáját. Rendkívül jól öltözött. Még 
fi lmes karrierjét is feladta a Mikulás miatt. Ám így is 
híressé vált. Ő a világ legjobban repülő rénszarvasa.

Ágas
Csak néha jelenik meg a régi írásokban, így róla vi-

szonylag keveset tudunk. Nevét szép agancsáról kapta. 
Nagyon büszke állat, de nem beképzelt. Bízik a saját 
képességeiben. Az egyik legerősebb és legelismertebb 
tagja a Mikulás csapatában. Ügyel a többiek étkezé-
sére.

Érdekességek a Mikulás rénszarvasairól
A legendák szerint a Mikulás ajándékokkal teli szánját 9 rénszarvas húzza, olykor bizony 
repülnek is a sötét éjszakában.
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Fekete Jázmin, aki Fekete Béla és Fekete Éva 
lánya

Magyar Dorian-Luca, aki Magyar Gheorghe és 
Varga Angela fi a

Varga Roxana, aki Varga Boldijar és Varga Éva-
Viorica lánya

Varga Zsanet-Iemina, aki Varga Róbert és Varga 
Katalin lánya

Orosz Molly, aki Orosz Ernő és Orosz Valéria 
lánya

Kovács Lara, aki Kovács Lóránd-Sándor és Kovács 
Renáta-Mária lánya

Sabău Iarin, aki Sabău Silviu és Sabău Daniela fi a
Demjén Adrienn, aki Demjén Arnold-Krisztián és 

Demjén Noémi lánya
Balogh Máté, aki Balogh Zoltán és Balogh Melinda 

fi a
Varga Călin-Robică, aki Varga Călinuţ és Mierluţ 

Andreea-Roxana fi a

Isten éltesse az újszülötteket!

SZÜLETTEK

Kocsis Roland és Tordai Beatrix

Szász Gábor-Francisc és Gál Henrieta-Katalin

Fodor Zoltán és Csóka Beáta-Erzsébet

Gál Balázs-Szabolcs és Király Tímea

Varga-Bai Bálint és Bone Hajnalka

Sok boldogságot!
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Remény
A Sarmasági Hírmondó minden kedves olvasójának  

karácsonyra és az új évre néhány gondolat Böjte Csaba  A 
szeretet GYÓGYSZER, NEM jutalom című könyvéből:

„Az életem, ha Karácsonyfa lenne, akkor vajon mi 
lenne a fa és mik lennének a csillogó díszek, a fi nom 
cukorkák? Mi bennem, benned a legértékesebb, 
legfontosabb tulajdonság? Társad, társam mire építhet, 
számíthat, ha megfogja a kezedet, kezemet? Mennyit 
érek? Krisztus szavai szerint ez attól függ, hogy mennyi 
szeretet van bennem Istenem és a testvéreim iránt! A 
szeretet az életem gerince, a szép zöld fa, a szavaim, a 
tetteim, terveim, kapcsolataim pedig a csillogó díszek, a 
fi nom édességek. A díszek fontosak, hiszen nélkülük a fa 
nem karácsonyfa, de egészen biztos, hogy szeretet nélkül 
csak zengő érc és pengő cimbalom az életem…”

 „Nem az a szeretet lényege, hogy úgy szeressek, 
ahogy én jónak látom, hanem úgy kell szeretnem, 
ahogy a másiknak jó. Ami a másikat igazából boldoggá 
teszi, sokszor nem ugyanaz, mint aminek én örvendek. 
Sokszor a másik ember boldogsága elé akadályként 
odaáll az én hiúságom, az én emberi gyarlóságom, és 
ezeket kellene legyőznöm, hogy a köztünk lévő  kapcsolat 
kibontakozzon, elmélyüljön.” 

„Szent Ágoston megdöbbentő szeretetparancsa így 
hangzik: „Szeress és tégy, amit akarsz!” Jó, ha mellé 
odatesszük Szent Pál tanácsát is: „Minden szabad, de 
nem minden használ. Minden szabad, de nem minden 
szolgál javunkra.” (Gal 4, 22.31) A szeretet parancsa 
valóban hihetetlen szabadságot ad nekünk. 

(Összeállította: Veres Erzsébet)

Dobai Zoltán, élt 77 évet

Gál Imre, élt 76 évet

Ádám Piroska, élt 77 évet

Gál Agneta, élt 82 évet

Catana Agneta, élt 90 évet

Hernyák László, élt 78 évet

Varga Irina, élt 86 évet

Pop Zoltán, 62 évet

Szász Csaba, 49 évet

Béke poraira!



Közéleti, közművelődési havilap

8 | 17. évfolyam | 11. szám 

Fizesse elõ vagy 
vásárolja meg a 

támogatva ezzel lapunk fennmaradását!


