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Az idei emlékév Arany  
Jánosé, aki 200 éve 
született. Sudár Annamária  
tartott egy róla szóló 

előadást, rendhagyó 
módon. „Mindannyiunk 
atyjához” más költők és 
írok emlékezései alapján 
kerülhettek közelebb a 
résztvevők. Amilyen nagy 
tehetség volt Arany, ép-
pen annyira volt szerény 

és bizonytalan, derült ki a 
barátjával, Petőfivel foly-
tatott levelezéséből. Nagy 
szerencse, hogy kortársai 

felismerték írói zsenijét, 
nem hagyva, hogy túlzott 
szerénysége megfossza 
a magyarságot az olyan 
nagyszerű költeményektől, 
mint például a Toldi. 

Nem egy táborlakótól 
hallottam olyasfajta ki-

jelentést, hogy bár ilyen 
magyar tanárom lett volna, 
mint amilyen Annamária. 
Azt hiszem, ez a mondat 

mindent elárul az előadás 
minőségéről. 

A versek tanulását a 

tréningek és nyelvórák 
tették lehetővé, csoportokra 
osztva dolgoztak a gyere-
kek Kubik Anna, Rubold 
Ödön és Milus Marianna 
vezetésével. Az órák érthető 

módon az elmét edzették, 
a nyelvtörők nehézségei, a 
szép, érthető beszéd  
nagy adag koncentrációt 
igényelt. Ha mindezeken 
átestek, akkor jöhet a 
vers, a versmondás, 
amiért íratlan szerződést 
kötött valamennyi fiatal. 
Ízig-vérig, minden egyes 
porcikáját ismerni kell egy 
adott költeménynek ahhoz, 
hogy úgy lehessen átadni 
a közönségnek, hogy az 
üzenet átmenjen az érzel- 
mek láncolatával együtt. 

Nem mindennapi módon 
kopogtatott be hozzánk a 
költészet a Tovafúj… című 
előadással, melyben a nehéz 
szívű költő, Áprily Lajos 
Nacsinák Gergely András 
hangján szólalt meg, és 

Mika szívet szorongató 
előadásában sírtak a versek. 
Áprily 130 évvel ezelőtt 
érkezett e világra, és 50 éve, 
ezen újság megjelenésének 
napján hagyta azt itt.

„A lantot szorítsd kebledhez!”
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 A legelső kirándulás a  
Gyimesben történt, a 
Rákóczi várnál, melynek  
romjai is már csak az em-
lékekben élnek. E hely és 
emlékei nem őriz keve- 
sebbet, mint az ezeréves 
határt, óapáink földjét, 
ahol ma „magyar kezek 
szántogatnak, régi rögön, új 
uraknak.” A Szent Korona 
országát, dicsőségét őrzi e 
hely, ami nem lehet mu-
landó, amíg van, ki életben 
tartsa meggyötört hazánk 
sérült szívét. Haszmann 
Pál a következőket mond-
ta: „Kárpát-hazában, a 
mi szívünkbe senki nem 
húzhat határokat. Énekszó, 
zene visszhangzott hegye-
inkről, felcsendült a Ván-
dorfecske, ősi himnuszunk 
egyike. A Hidegségben 
meleg fogadtatás várt a 
táborlakókra, a Györgyice  
családnál. A csángók 
birodalmában zene szólt, 
lépkedtek a táncos lábak, és 
friss csángó cipó kísérte a 
bőséges kosztot.

A Kisbütök adott idén is 
otthont a Misztrál-napnak, 
ahol a fenyvesek között 
zengtek a dalok. Nem tudok 
szó nélkül elmenni az itt 

élő természeti viszonyok 
mellett, hiába is jártam már 

többször e tájon. Emlék- 
szem rá, amikor először 
láttam az itteni hegyeket, 
erdőket, úgy éreztem, 
mintha Hobbit-földön 

járnék, a különbség 
mindössze annyi, hogy e táj 

nemcsak a képzelet szülötte, 
hanem maga a valóságé, ami 
egyenesen az arcomba, a 
szívembe tódul. A beszédóra 
Milus Mariannal itt sem 

maradt el, ám aláfestette a 
madarak csivitelése, a patak 
csobogása. A Vándorfecske 
éneklését a misztrálos fiúk 
felügyelték, de más meg-
zenésített vers is előkerült 
a „kalapból”. Stílusváltás 
következett Varga Zoltán-
nal és Lőrincz Beával, ők 
népdalokat tanítottak az ifjú 
hallgatóságnak. 

Zenével foglalkozó fejeze- 
tünkben feltétlenül meg 
kell említenünk a verstábor 
fiatal szerzőit, Bogit és Imrét 
is! A melegség, tisztaság, 
ugyanakkor különleges 
hangzás jellemzi e két ifjú 
„művészpalántát”.

Természetesen a gála 
kínálta a katarzist, azt a 
hatalmas pontot az utolsó 
órákban, de mégsem lehet 
elfeledni azt az emlékezetes 
koncertet, amit a Misztrál 
nyújtott péntek este. Talán 
egy verstáboros sem akadt, 
aki képes volt ülve maradni, 
mert olyan hangulat kere-
kedett, hogy a kis székely 
Cecíliától kezdve a táborozó 
fiatalságon át még a öregdiák 
táborcsinálók is ropták a 
táncot. Guszti, Máté, Mika 
és Tamás a szívüket adták, és 
szíveket kaptak!

„Káoszban fogant újjászült rendet”
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Nincs tábor kirándulások 
nélkül, most sem volt ez 
másképp, mielőtt azon-
ban nekiindultak volna 
az égbe nyúló hegyekbe, a 
táborcsinálók vezetésével 
fogadták a csíki versünnepes 
gyerekeket. A Nyergestető 
történelmi üzenete minden 
évben megérinti a székelyföldi 
verstábor lakót. Emlékeztünk 

a hősökre, arra a háromszáz 
székelyre, akik az orosz és 
osztrák csapatok ellen álltak 
ki olyan bátorsággal, mint az 
ókori görögök a perzsák ellen. 
Ezért is emlegetik a nyerges- 
tetői ütközetet a magyar 
thermopülai csataként. Talán 
merész kijelentés azt mondani, 
hogy emlegetik, mert a világ 
hallgat a székelyek hőstettről, 

hallgatnak róla a tankönyvek is, 
de a táborozók tudják és értik, 
miért nem szabad hagyni, hogy 
feledésbe merüljön a hősök 
emléke. Kányádi örök érvényű 
versével, a Nyergestető cíművel 
hajtottak főt a táborlakók. A 
Fehérvár Médiacentrum Varga 
Sándor rendezésében egy film-
mel, a Nyergestető 1849 című-
vel törte meg a hallgatást.

Nyergestető 1849 Ha a vers megérint, nem szabadul a szív

Haszmann Múzeum
A csernátoni Haszmann Pál 

Múzeum is a kirándulások 
sorába került. A múzeum 
gyökerei a „lázas hetvenes 
évekre” nyúlik vissza. Pali 
bácsi ritka lelkes beszédével 
indult a múzeumi látogatás. 
Nagyszerű humorával és 

szeretetével szólt a fiatalok- 
hoz. Beszélt a múzeum 
múltjáról, a hagyományőrzés 
fontosságáról, néha elkalan-
dozva mondókájában, de ez 
csak még élvezetesebbé tette 
előadását. A múzeumban 
megtudhattuk, milyen volt 

az első világháború idején a 
szerelem, a frontokon zaj-
ló kegyetlen élet és halál, a 
propaganda, a ruházat és a 
fegyverzet. Az udvar területén 
régi lovaskocsik és házak 
állnak, megdermedve az idő 
fogságában.
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Ha a vers megérint, nem szabadul a szív Csak fa

Három fa áll jól megrajzolt 
háromszögben az udvar 
dombján; kettő lombjával 
sóhajt a kék ég felé, egy 
jelképekkel ad választ annak, 
aki azt képes olvasni. Kettő 
ideszületett, egy ember által 
állíttatott. A két gyökeret 
vert fa lombjával vagy ko-
pasz, bütykös ágaival öleli 
a faragottat – már összetar-
toznak. A hármak mégiscsak 
fák, jelképek, díszletek, de 
csak fák. Ami a megrajzolt 
háromszöget létrehozta, 
nagyon is él, nem fa az – 
lélek, ami bennünk él!
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A spontán táncház a helyi 
srácok közreműködésével valósult 
meg, akik a talpalávalót húzták, 

kemény és határozott kézzel 
vezették a még kevésbé gyakor- 
lott társaságot, a visszatérők 

viszont felidézték a tavalyi lépések 
emlékeit. A néptánc művészetét a 
tréningek révén ismerhették meg 

közelebbről a táborozók, amit a 
székelyek magas szinten űznek, 
és odaadással adományozzák 

át ezt az ősi tudást. Nemcsak a 
lépésekről van itt szó, hiszen azt 
kellő odafigyeléssel mindenki 
megtanulhatja. A tánc az elegancia 
tükörképe, a tánc érzelmeink kife-
jezésének eszköze, a tánc hivatás. 
Keményebb dió a táncot ma-
gunkévá tenni, de a kitartás siker-
hez vezet, arról nem is beszélve, 
hogy már az újoncok is élvezik, 
ami messziről süt az arcukról.  
A táborcsinálók sem maradtak ki 
a jóból, ők a Cédrus Táncegyüttes 
két mesterével próbáltak, Varga 
Zoltánnal és Lőrincz Beával.

Dezső Tibor református 
lelkész elméleti szempontból 
közelített a tánchoz Táncbeszéd, 
beszédes tánc címmel tartott 
előadásában. Kifejtette a gesz-
tusvilág jelentőségét, amely a 
táncban is megmutatkozik. Már a 
felkérésnek is megvannak a maga 
szabályai. Itt még élnek az udvari-
asság formái, tehát nyilván nem a 
lány támadja le a fiút. A felkérés 

sem mindegy, hogyan történik, 
számít a szöveg, a testtartás, a 
nyitottság. Maga a tánc egy olyan 
metaforikus kapcsolat, mint a- 
hogy a bolygók keringenek a Nap 
körül. A fiú a Nap, a lány pedig a 
Hold, amely körbetáncolja, kör-

bekeringi. Jó esetben a fiú vezet, 
a követés azonban ugyanolyan 
fontos, bizalom kell hozzá, amit 
ki kell érdemelni.

Napfivér – Holdnővér
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„...mindörökké magyar legyen a máriás ének!”
Megtették zarándokútjukat a 

gyerekek, mint ahogyan min-

den éveben. Fizikai teher az út, 
mérhető teljesítmény megmászni 
a Jézus-hágót, de a zarándokok 
nem engedték, hogy a fáradság 
megtörje a lelküket. Csendben, 

magukban elmélyülve tették meg 
az utat, hogy aztán a csíksomlyói 
hármasoltárnál, egy misével vál-
hasson teljessé a lelki nyugalom 
és kiegyensúlyozottság érzése. A 

misét és zarándokutat Dékány 
Árpád Sixtus ciszterci apát és 

Horváth Árpád jezsuita szer-
zetes vezette. Ősi himnuszunk 
eléneklését pedig a két miszt-
rálos, Máté és Mika segítette. 

Máté szerzetesekkel folyta-

tott beszélgetést, akik négy 
rendet képviseltek; a cisztercit 
Dékány Árpád Sixtus, a jezsuitát 
Horváth Árpád, a pálosokat 
Bátor Botond, a ferenceseket 

pedig Urbán Erik. Fény derült 
a szerzetesi élet mindennap-

jaira, arra a szemléletre, amit 
képviselnek, sokszor elzárva 
a világi élettől, hogy teljesebb 
lehessen kapcsolatuk a lélekkel. 
Elmondták, hogy sokan úgy 

gondolják, a szerzetesek azért 
élnek elzártan a külvilágtól, mert 
haragszanak a világra, vagy talán 
nem szeretik azt, nem találják 
a helyüket benne, ez azonban 

téveszme. A házassághoz lehetne 
hasonlítani életüket, annyi csak 

a különbség, hogy ők Istenbe 
lettek szerelmesek, és ahogyan 
egy jól működő házasságban, ők 
is teljes odaadással tekintenek 
Istenre, neki szentelve életüket.
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“A víz szalad, a kő marad...”


