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Magánvélemény

Kirándulás a csatószegi 
és szentsimoni idősekkel

Minden valamirevaló or-
szágban az iskolának, az 
érettségi vizsgának rang-

ja, a sikeres érettségi vizsgát magáé-
nak tudó fiatalnak tekintélye van, 
volt. Ki is járt ez a tisztelet, meg 
is érdemelte az elismerést mind az 
iskola, mind a siker birtokosa. Jut 
eszembe ez a múltidézés annak 
kapcsán, hogy napjainkban annyi 
fecsegést, kesztyűdobáló hőbör-
gést hallani, olvasni az idei érett-
ségi eredményeivel kapcsolatban. 
Valójában érdekelve érzem ma-
gam, elsősorban az érintettek – s 
ezek gyermekeink –, ha úgy tet-
szik a közeli vagy távoli (ember-
öltőnyi) jövőnk kapcsán. A baj, a 
hiba okainak, okozóinak keresése 
az érintettek egyfajta természetes 
reagálása (sokszor védekezési ref-
lexből, illetve kimagyarázkodás 
gondolatával, céljából).

Ez a kérdés sokkal összetet-
tebb, mint hogy arra egy nyugdí-
jas tanár „irománya” eligazításul 
szolgálhatna. De azért, mert van 
véleményem és állítólag nyilvá-
níthatom is, valamikori idős ba-
rátom, Álózi bácsi szavai jutnak 
eszembe, aki hasonló helyzetek-
ben nekem ezt mondta: fiam, fe-
jitől büdösödik a hal. Jóval halála 
után tudatosodott bennem – akár 
ez esetben is –, hogy ilyen dol-
gokban ne a tanárok és a tanulók 
szintjén kezdjük a rendteremtést! 
Sokkal inkább azok között, fölött 
kellene vizsgálódni, akik az em-
ber-anyag szellemi sorsának irá-
nyítását merik vállalni. 

Természetesen nem menthe-
tők fel az országos kudarccal kap-
csolatos vizsgálódás alól a nemzet 

napszámosai sem! Csakhogy ez a 
napi tevékenység a feltételek meg-
teremtése vonatkozásában éppen 
a bársonyszékesektől, azok lelkiis-
meretétől függ. Mindenesetre ne 
menjen oktatási, nevelési szándék-
kal gyermekek, tanulók elé az, aki 
nem bírja szaktantárgya tananya-
gát, annak átadási módszertanát, 
a tanítás általa megteremthető fel-
tételek biztosítását. Az óvodától 
a középiskola utolsó osztályáig a 
tevékenység céltudatos. Ezt a célt 
– legyen az pillanatnyi vagy távlati 
– elsősorban annak kell ismernie, 
aki közvetlen végrehajtója, „ki-
munkálója”! A tanítási eredmé-
nyek értékelése (nem csak a vizs-
gákra gondolok) nem „karácsonyi 
jótékonysági ebédosztás”. Vállalni 
kell az elvégzett katedrai munka 
igényes értékelését, számonkéré-
sét, sokszor az ezért járó (pillanat-
nyi) népszerűtlenséget is! 

A jövendő nemzedék érdekei-
vel való azonosulás, az érette való 
felelősség, lélek tükröződjék eb-
ben a kétségtelenül sok figyelmet, 
megfelelő egyéniséget igénylő 
magasztos munkában.

Közhelyként hangzik és az 
is kellene legyen, hogy az isme-
retszerzésnek csak egy hányada 
az osztálytermekben zajló mun-
ka. Ehhez még föltétlenül hozzá 
kell adódnia az otthoni egyéni 
tevékenységnek, a tanulásnak. S 
ebben már a szülői felelősségnek 
is szerepet kell vállalnia! Meny-
nyit, milyen körülmények között 
készül a gyermek? Az egyéni is-
meretszerzéshez nem feltétlen 
szükségeltetik a különböző hang-
erősségű állandó zene, a napi több 

órás internetezés, a számítógépes 
játékok, a heti rendszerességű bu-
lizások, nyilvános szórakozóhe-
lyek látogatása, alkohol, cigaretta 
és egyebek fogyasztása (éppen a 
végzősöknél divatossá vált, októ-
bertől májusig tartó egymás meg-
éneklése), és még sorolhatnánk. 
Az effajta, a tanulást negatívan 
befolyásoló dolgok kiküszöbölése 
elsősorban a szülők, a család köte-
lessége. Miért is? Mert kitől, hon-
nan származik ezek anyagi fede-
zete? Nem a tanár, osztályfőnök, 
esetleg igazgató kötelessége tud-
ni azt sem (kivéve a kollégiumi 
élet esetét), hogy mikor fekszik 
le este (hajnalban?) a gyermek, 
akire mint tudjuk, másnap szel-
lemi munka vár... Vádolhatnak 
maradisággal, de azt ne vitassa el 
tőlem senki, hogy a szórakozással, 
kikapcsolódással összefüggésben 
is felvetődik a mikor, mennyit, 
hogyan, hol stb. kérdése. Nem he-
lyes, nem szabad az „egyszer va-
gyunk fiatalok” egyébként alap-
igazság, de sokszor kificamított 
jelmondat gyeplőjét ésszerűtlenül 
túl lazára engedni.

Megkövethetném azokat, akik 
a fenti sorok elolvasása után sért-
ve érzik magukat. Igazam és jó-
akaratú véleménynyilvánításom 
tudatában nem teszem. Meggyő-
ződésem, hitem: annyira nem fog 
tudni modernizálódni a világ, 
hogy komoly munka és fegyelem, 
az ezeket vállaló ifjúság nélkül 
ezen a földön (Székelyföldünkön) 
biztos jövőnk, meg- és fennmara-
dásunk legyen!

Id. Borsodi László ny. tanár,
Csíksomlyó

A Gyulafehérvári Caritas 
Csa ládsegítő Szolgálatá-
nak munkatársai Hargita 

Megye Tanácsának támogatásával 
június 16-án egész napos kirándu-
lást szerveztek a Csatószegen és 
Szentsimonon működő idősek cso-
portjaiba járók számára. A prog-
ram nagyon sűrű volt, hisz az volt 

a célunk, hogy egy nap alatt minél 
több szellemi kincset, örökséget 
megtekintsünk, és mindezek mel-
lett a természet adta csodákban is 
gyönyörködhessünk. 

Első megállóhelyünkön, a Nyer-
gestető után Kézdiszentlélek híres 
templomát tekintettük meg, ezt 
követően a csapat nagy része, köz-

tük két 80 év fölötti néni is felzarán-
dokolt a Perkő-kápolnához, ahol a 
történelmi múlt felidézése mellett 
páratlan látványban volt részünk. 
Következett Kézdivásárhely, ahol a 
város nevezetes helyszíneinek meg-
tekintése után az ipari és céhtörténe-
ti múzeumban a régi jellegzetes mes-
terségeket megörökítő kiállítások 
mellett a népviseletbe öltöztetett ba-
bákat csodáltuk meg. Ezt közös ebéd 
követte, majd Alsócsernáton felé 
vettük utunkat, ahol a Haszmann 
Pál Múzeum varázslatos világában 
számtalan régi emlék elevenedett fel 
a résztvevőkben. Közeledve a Szent 
Anna-tó felé, számtalan szebbnél 
szebb népdal csendült fel a részt-
vevők ajkán. Felejthetetlen élmény 
volt ez a nap mindenki számára, hisz 
többen is elmondták, hogy 5-10 éve 
is van annak, hogy csak ügyes-bajos 
dolgok intézésére mozdultak ki a 
faluból. Reméljük, az elkövetkezők-
ben is találunk támogatókat arra, 
hogy hasonló élményekben legyen 
része azoknak, akiknek évek hosszú 
sora alatt keményen meg kellett küz-
deniük a megélhetésért, a családok 
fenntartásáért.

Bíró Katalin

Sport, zene, Színház

Sorok Adorjáni Károly emlékére

Tíz udvarhelyszéki önkéntes 
fiatal nemzetközi tapaszta-
latcserén vesz részt július 29. 

és augusztus 5. között Litvániában 
a Civitas Alapítvány támogatásával. 
Az Ycity (Fiatalok Városa) elnevezésű 
program 4 ország fiataljainak közös 
gondolkodására, együttlétére nyújt 
lehetőséget. Az Ycity dán kezdemé-
nyezés, amely idén először nemzet-
közi színtéren, Dánia határain kívül 
kerül felépítésre Litvániában. A 
program ideje alatt dániai, litvániai, 
németországi, valamint székelyföldi 
fiatalok hoznak létre egy ideiglenes 
városközösséget, amelyet a résztve-
vők elképzelései és egyéni részvétele 
tölt majd meg élettel. 

Az egyhetes műhelymunkákkal 
teletűzdelt program ideje alatt a fiata-
loknak lehetőségük nyílik megismerni 
Európa különböző országaiban élő kor-
társaik gondolkodásmódját, ötleteket, 
eszközöket kaphatnak terveik megva-
lósításához, új barátokat szerezhetnek, 
valamint fejleszthetik angol-nyelvtudá-
sukat. A program három részre tagoló-
dik: az első fázisban a város közössége 
épül fel saját életterük megfogalmazása 
révén, a másodikban olyan közös ötle-

teket dolgoznak ki és hajtanak végre, 
amelyek változásokat generálnak egy 
adott közösségben. A harmadik fázis 
arra összpontosít, hogy hogyan lehet a 
helyi közösségekbe hazavinni és átadni 
mindazon ötleteket, amelyek az Ycity-
ben fogalmazódtak meg. A program-
ról bővebben az Ycity weboldalán és 
facebookján lehet olvasni.

A Civitas Alapítvány a hazai 
csapat összeállításában fontosnak 
tartotta, hogy olyan fiatalokat válasz-
szon ki, akik aktív szerepet vállalnak 
közösségeik életében. A csapatban 
így kaptak helyet a Civitas önkénte-
sei, munkatársai, környékbeli uni-
tárius közösségek tevékeny fiataljai, 
valamint a Közösségi Alapítvány és 
a Vulticulus Földrajzi Társaság egy-
egy önkéntese. Magukkal vitték a 
magyar néptáncokat, a népzenét és 
a székelyföldi hagyományos sütemé-
nyeket. Lelkesen készültek a nagy 
útra, melyről remélhetőleg sok-sok 
élménnyel és hasznos tapasztalatok-
kal térnek majd haza, melyet itthon 
is kamatoztatni tudnak a saját élette-
rükben. 

Kulcsár Orsolya,
Székelyudvarhely

Szomorú pillanat. Istenem! – mily 
nehéz és fájó az út a döbbenettől 
az eszmélésig, a megmásítha-

tatlan valóság elfogadásáig.
Adorjáni Károly nincs többé 

közöttünk.
2011. július 30., Maksa (Ko-

vászna megye), Székely Vágta – 
rendkívüli sportesemény, a sors 
kegyetlen „játéka”, hogy itt éri utol 
a halál, őt, aki a lovak szerelmese, a 
lovassport megszállottja volt.

Több mint fél évszázada ismer-
tük egymást. Összekötöttek a ha-
sonló érdeklődési körök, a közös 
szenvedélyek, az alma matertől, 
a marosvásárhelyi Bolyai Farkas 
Gimnáziumtól kezdődően.

Igen, neki is három nagy szen-
vedélye volt: a sport, a zene és a 
színház. Az elsőt, úgymond szüle-
tésétől magában hordozta, a másik 
kettőt – a zene és a színház iránti 
szeretetet – többnyire szüleinek 
köszönhetően tudhatta magáénak.

A sport: már kora gyerekkorától a 
lovak szerelmese lett, lovagolt. Sport-
pályafutását számos elismerés, bajnoki 
cím fémjelezte. Ezért sem volt véletlen, 
hogy az aktív sportolást abbahagyva is 
a sportág megszállottja maradt. Hogy 
itt a Hargita alatti városban, Csíksze-
redában ő indította útjára (kedves 
barátjával, néhai Csulak Istvánnal) a 
lovassportot, alapította meg a Forrás 
Sportegyesületet. Értékcsalódások, 
buktatók, de számos öröm és siker is 
volt. És az egyesület megszűnte után 
is jelen volt minden lovas megnyilvá-
nuláson.

A zene: nos, ez a szenvedély is vé-
gigkísérte életét. Kezdődött a szülői 
házban, folytatódott az alma mater 
padjaiban (tagja volt az iskola zeneka-
rának). Később, kikerülve a „nagybe-
tűs” életbe, igaz zenerajongó maradt. 
Amikor csak tehette, leült a zongorája 

mellé, hiszen a zene jelentette számára 
a legjobb kikapcsolódást az egyre job-
ban felgyorsult és elközömbösödött 
világ, a mindennapok gondjaira. És a 
zongora maradt a legigazibb barátja, 
társa nyugdíjaséveiben is, a falu ruszti-
kus csendjében, kőrispataki nyaralójá-
ban, ahol az év nagy részét töltötte.

A színház: a „világot jelentő desz-
kák” iránti vonzódást, szeretetet szin-
tén a szülői házból, majd az iskola 
padjaiból hozta magával. Nemcsak 
szerette, de támogatta is a színházat. 
Aktívan részt vállalt – letette a garast – 
a színház megteremtésében, a Csíki 
Játékszín útra indításában. Amikor 
a kilencvenes évektől kezdődően el-
maradoztak a romániai magyar szín-
társulatok (Kolozsvár, Nagyvárad, 
Szatmár, Marosvásárhely, Temesvár, 
Sepsiszentgyörgy) vendégjátékai, 
egy baráti beszélgetés alkalmával 
pattant ki a szikra: miért ne lehetne 
saját színháza Csíkszeredának is? 
És az ötlet lassan, de biztosan testet 
öltött. Sikerült sínre vinni néhány 
intézmény (Csíkszereda Polgármes-
teri Hivatala, Hargita Megye Taná-
csa, a marosvásárhelyi Színművésze-
ti Főiskola) és lelkes magánszemély 
támogatásának köszönhetően.

Igen, Adorjáni Károly a Csíki 
Játékszín egyik alapító tagja volt.

Sport, zene, színház.
Három szenvedély, mely vé-

gigkísérte, kitöltötte életét. De a 
szenvedélyeken túl aktív, cselekvő 
ember is volt.

Ezért oly fájó a búcsúzás. Mert 
szegényebbek lettünk nemcsak egy 
igaz baráttal, iskolatárssal, de vá-
rosunk művelődési és sportéletét cse-
lekvően meghatározó honfitárssal is.

Adj, Uram, csendes pihenést 
neki! Nyugodjál békében!

Forró Miklós,
Csíkszereda

Tízen az Ycityn


