
Túl vagyunk a 2007-es éven, min-
den sikerével és sikertelenségével 
együtt. Túl vagyunk a karácsonyi ün-
nepeken, végre nemcsak kegyelemtel-
jes, de fehér karácsonyunk volt, túl 
vagyunk az újévi vigalmakon. Ilyen-
kor szokott az ember elszámolni sa-
ját magával, mit is valósított meg az 
elmúlt évben, mit nem sikerült, és 
hogy mit, miket szeretne megvaló-
sítani ebben az évben, ami alighogy 
elkezdődött. Az új év első napjainak 
egyikén sikerült elbeszélgetnem 
Vaida Valentinnel, Borszék polgár-
mesterével és kértem, foglalja össze, 
milyen volt a tavalyi év, milyen tervei 
vannak erre az évre, illetve az elkövet-
kező évekre. A polgármester készsége-
sen válaszolt kérdéseimre, amiből a 
következők álltak össze:

A tavalyi nem volt egy jó év, a turiz
mus ha nem is esett vissza, de nem sokat 
fejlődött, hiszen a villák felújítása jósze
rint leállt. Sajnos, az, amitől a borszéki

ek olyan sokat reméltek, a MONTERO, 
tőlünk független okokból leállt, de azért 
tettük a dolgunkat, próbáltuk szépítget
ni, rendezni a várost. A közvilágítást 
teljesen felújítottuk, a parkokat rendbe 
tettük, részt vállaltunk az iskola felújí
tásában. Nem tudtunk haladni a sífel
vonóval sem, mert a területet a bürok
rácia miatt nem tudtuk mentesíteni az 
erdészeti előírások alól. Nem sok, mond
hatná bárki és igaza is volna, de az a 
bárki nem tudhatja, hogy a háttérben 
lázas munka folyt, elő kellett készíteni a 
dokumentációkat (iratcsomókat szerk.) 
az idéni beruházásokra. 

Mikor ide értünk, a polgármes-
ter arca valósággal felderült, hiszen 
ez már az ő területe, a tevékenység, 
a megvalósításokat szinte karnyújtás-
nyira érzi. Aztán folytatja:

A tavalyi alapokból igen jelentős 
összegeket mentettünk át erre az év
re, ugyanis nagyon jól kell gazdálkod
nunk, hogy mindenre jusson pénzünk, 

amit ebben az évben meg kell valósíta
nunk. Az idén befejeződik a sportcsar
nok építése, az infrastruktúra biztosí
tása az önkormányzat dolga, ami nem 
egy csekély dolog, hiszen egy ilyen léte
sítménynek vizet, lefolyóhálózatot, utat 
és villanyvezetéket biztosítani nem ki
csi dolog. Ugyancsak az idén fejeződik 
be az ANL lakások építése, ezekkel is 
ugyanaz a helyzet, az önkormányzat 
kell biztosítsa az infrastruktúrát. Ami 
a szociális lakásokat illeti, itt még egy 
teherrel több jut számunkra, hiszen a 
terveket is nekünk kell kifizetnünk, és 
ha az év végéig sikerülne a kivitelezés, 
ismét az infrastruktúra biztosítása 
minket illetne. Az idén részt veszünk a 
Borvizek útja, programban, ami igen 

A Borszékért Alapítvány közérdekű lapja
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Nyelvemlék

Mikor már csak a szó maradt
hazudhatok tartalmakat ?

Egy csúnya szó, hogy szerelem
Lassacskán csak történelem.

A tett is szó, szóvá teszem.
Szót hall a fül, szót lát a szem.

Volnék ki szót a szóba ölt,
ha olvasóengem felölt.

A szószuszék szószék, kerek,
a papok is csak emberek.

Használja minden gézengúz,
Gyurcsány legyen vagy Bendeguz.*

Átszól a szó Kárpátokon.
Román szót hoz román rokon.

A székely nyelvükön tanul,
káromkodik csak magyarul.

Nyelvemlék már, se jó, se szép:
erdélyi múlt, magyar beszéd.

*hun király, itt a magyarországi jobboldal

Kamenitzky Antal
2008.január 13.

Ára: 1 lej

2008 a beteljesülések 
éve lesz
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2008 a beteljesülések éve lesz

Egy boldog, békés új évet
Ezzel a köszöntéssel üdvözölte leg-

többünk a családtagját, a munkatársat, 
szomszédot és mindazokat, akikkel 
az év első napjaiban találkozott. Szép 
köszöntés ez, és talán semmi kifogása 
nem lehet ez ellen a köszöntés ellen 
senkinek. A gond általában ott kezdő-
dik, hogy mennyire gondoljuk ezt ko-
molyan. 

Személy szerint én is szeretnék  min-
den borszéki lakosnak és mindazoknak, 
akik szerény kis lapunkat olvassák, egy 
békés, boldog  új évet kívánni.

Az lenne a jó, ha minden év vége és 
természetesen minden évnek a kezdete 
arra késztetne, hogy megnézzük, mit tet-
tünk és mit kellene még tennünk az új 
évben. Sajnos Borszéken nagyon sokan 
még ott tartanak, hogy a múltat emlege-
tik és sóhajtoznak. Ezen személyek szá-
mára azt szeretném mondani, hogy ami 
volt, az elmúlt és nem lehet többé vissza-
hozni. Hiába nyaldossuk a sebeinket, ez 
még nem hoz változást, valami mást kell 
tenni! Előre kell nézni, mert előttünk 
van még egy halom kihívás, lehetőség 
minden téren.

Egy másik csoport túl van a „sóhaj-
tozó” fázison, ők azok, akik mondogat-
ják tenni kéne valamit, vagy --- és talán 
többen vannak ilyenek – miért nem tesz 
valaki már valamit? Valóban várnunk 
kell arra, hogy mások jöjjenek és megte-
gyék azt, ami a mi elvárásunk ?  Mi tény-
leg nem vagyunk képesek semmit sem 
tenni annak érdekében, hogy dolgokat 
megváltoztassunk  a saját életünkben 
vagy a település életében ?

Kedves borszékiak ! Elgondolkod-
tak már azon, hogy mitől lesz békés és 
boldog ez az új évük?

Nem szeretnék esetleg ezt megoszta-

ni – persze ha lehet – velünk, a Források 
szerkesztőivel és olvasóival?

Azt tapasztalom, hogy a hétköznapi 
életben rengeteg olyan kérdés foglalkoz-
tat minket, amelyek a mi mindennap-
jainkkal kapcsolatosak. Elmondanák 
esetleg ezt  nekünk is? Melyek ezek a 
kérdések, gondok, amelyek zavarják, elé
gedetlenséggel töltik el önöket? Az orvo-
si rendelő, a rendőrség, a polgármesteri 
hivatal, a kultúrház, a könyvtár, a temető, 
a templom, az Rmdsz ..., és még sok más 
intézménnyel kapcsolatos kérdés, amiről 
hallok embereket úton- útfélen beszélget-
ni és méltatlankodni.

Szeretnének ezekről a kérdésekről 
beszélgetni, olvasni? Ha igen, akkor le
gyenek szívesek jelezzék észrevételeiket 
ezekkel a kérdésekkel kapcsolatosan. 
Van két postaládánk is, az egyik az isko
la földszintjén,  egy másik a könyvtár 
ajtaján, ha igény lesz rá teszünk egyet a 
polgármesteri hivatalban is.

Ahhoz, hogy egy boldogabb és békés 
évnek nézzünk elébe először az kell, hogy 
tudjunk dolgokat megbeszélni, és amikor 
beszélgetésre gondolok, akkor nem föltét-
lenül az éjszakai váltás pletyka partijaira 
gondolok, hanem egy emberibb dologra.

 Nagyon fontos évnek nézünk 
elébe, amikor fontos dolgokról kell majd 
döntenünk, ne játsszuk el a nagy lehető-
ségeinket! Annyi kellene, hogy egy pár al-
kalommal tudjunk ne csak a pillanatnyi 
helyzetre tekinteni, és főképp ne csupán 
a saját magunk hasznára. Mindazoknak, 
akik csak önmaguk hasznát lesik és nin-
csenek tekintettel arra, hogy abban a hely-
zetben, amibe őket Isten helyezte esetleg 
a közösségért is tehetnének valamit, azt 
üzenem, hogy még nem akadt olyan em-
ber a földön, aki valamit is elvitt volna 
magával amikor meghalt, de ha a közös-
ségért teszek valamit, az emlékezetben  
sokáig megmarad.

Volt már választás és  lesz még vá-
lasztás. Az elmúlt év választásáról sajnos 
csak szomorú dolgokat tudunk elmonda-
ni. Plakátháború, hatalmas reklámtáblák 
a központon, ilyen- olyan levelek felolva-
sása, egymás bemocskolása, ki vagyok én 
magamutogatás és... kevés szavazó.

Erről is elmondhatják véleményü-
ket, elfogadom névtelenül is. Megígérem, 
hogy minden kérdésre megpróbálok a 
legkimerítőbb választ adni, természete-
sen az illetékesek megkérdezésével.

Tisztelettel Jákó József     

komoly önrészt igényel. Szeretnénk fel
újítani azt az erdei utat amely a Petőfi 
kúttól a Nádasig tart. 

Elérkeztünk a jövő év legnagyobb 
beruházásához, egy szennyvízderítő 
állomás létesítéséhez és a városi szenny
vízhálózat felújításához. Ez egy igen 
nagy beruházás, gondolom elég annyit 
mondanom, hogy az önkormányzat 
önrésze ebben a beruházásban 500000 

euro. Már ez elég volna, hogy egy jó évet 
zárjunk, de még szeretnénk befejezni a 
sípályát, előkészítjük a régi szeméttelep 
felszámolását és egy új megnyitását. 
Nem feledkeztem meg a művelődésről 
sem, a dokumentáció elkészült, várjuk 
a pénzalapokat az alsóborszéki  kultú
rotthon felújításához.

Mivel ez az év választási év, meg-
kérdeztem, szeretné-e folytatni a pol-

gármesteri teendőket. Erre is készsé-
gesen válaszolt:

Természetesen szeretném, az elkez
dett munkát szeretném befejezni, hi
szen, amint a fentiekben is elmondtam, 
ez az év a beteljesülés éve lesz, többévi 
munkának érik be idén a gyümölcse, 
magyarán az idén tudunk, tudok vala
mit konkrétan felmutatni.

Ivácsony József
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185 éves a Himnusz
1823 január 22-én fejezte be 

Kölcsey Ferenc szatmárcsekei ma-
gányában  a Himnuszt.  Alcíme: A 
magyar nép zivataros századaiból. 
Kölcsey nyolc versszakban foglal-
ja össze a magyarság történetét Ár-
pádtól kezdődően. A sok harc, ve-
szedelem és szenvedés során a  ma-
gyar nép már megbűnhődte a múl-
tat és a  jövendőt, kéri hát Istentől  
a védő kart és a víg esztendőket... 
A költeményt 1844-ben a Nemzeti 
Színház pályázatára Erkel Ferenc 
megzenésítette. Azóta is nemzeti 
imánk, amit ünnepeinken eléneke-
lünk és minden magyarnak illene 

tudnia. Ma már szabadon lehet 
énekelni. Nem volt ez mindig így: 
a diktatúra éveiben a Himnusz 
éneklése meghurcoltatást, börtön-
büntetést vont maga után. Jól em-
lékszem: gyermekkoromban, szil-
veszterkor éjjel 1 órakor eloltottuk 
a villanyt,  a Kossuth rádión hall-
gattuk és felállva, halkan elénekel-
tük. (S közben nyeltük a könnyein-
ket.) Utána következett a Szózat és 
Erkel Ferenc „Palotása”. Himnusz-
Szózat-Palotás nélkül elképzelhe-
tetlen volt a szilveszter, valahogy 
e lelki táplálék nélkül nem lett vol-
na teljes az ünnep...

Kedves magyarországi bará-
tom dohog, hogy összehasonlít-
va más nemzetek himnuszával, 
milyen pesszimista, búbánatos, 
talán elavult is a magyar nemze-
ti ima. Való igaz: nem győzelmi 
induló és nem óda. Ima. S mint 
ilyen: (nekem) tökéletes. És an-
nak is csak örvendeni tudok, hogy 
hatalomfüggetlen, nem változik, 
mint a szélkakas iránya, ha fordul 
a széljárás.

  1989 óta január 22-e a magyar 
kultúra napja, mikor a magyar kul-
túra értékeire emlékezünk és emlé-
keztetünk.          Kolbert Tünde

Mint derült égből a villámcsa-
pás, szent estén jött a hír, hogy 
kolleganőnk, az óvoda korelnöke, 
Ileana,  akit háta mögött még gon-
dolatban sem néniztük, lévén vagá-
nyabb és fiatalosabb mindannyiunk-
nál, nincs többé. Mint gondoskodó, 
szerető anya, pár nappal előbb bal-
esetet szenvedett leányát hozta vol-
na haza az ünnepekre a kórházból. 
Legyen együtt a család... Marosvécs 
közelében balesetet szenvedtek, és 
ettől a pillanattól kezdve nem csak 
a Panainte család sorsa vett tragikus 
fordulatot, de a borszéki Tündérkert 
óvodában sem lesz semmi sem úgy, 

mint az előtt. Mert bevallom, ná-
lunk az óvodában (szinte) mindig 
jókedv, jó hangulat uralkodott. És 
ebben oroszlánrésze volt Ileananak 
(tudom, nem sértődne meg, hogy el-
hagyom a nénit). Legidősebbként is 
Ő volt a hangadó, a kedvcsináló, a 
„rendezvény szervező”. Mindig tud-
ta, hogyan kell jókedvre deríteni a 
búslakodót, bátorítani a csüggedőt, 
leszerelni a mérgelődőt. Tudta, mert 
bölcs volt.  Különbséget tudott ten-
ni lényeges és lényegtelen, fontos és 
hanyagolható dolgok között. Még 
tudta, hogy a legnagyobb érték az 
egészség és a békesség. Neki köszön-

hetően egy életre megjegyeztem, 
milyen műételeket nem szabad fo-
gyasztani. Soha nem prédikált. Cse-
lekedett. Maximum tett egy-egy ve-
lős megjegyzést, amit már életében 
is szállóigeként idéztünk.

 Reggelente tornára serkentet-
te az egész óvodát. „Reka, pune 
muzica!” Vezénylése mellet torná-
szott az óvoda apraja-nagyja. Az 
óvónők is.  A lustálkodókat buzdí-
totta.

Az idén még nem tornásztunk. 
Mintha vártuk volna, hogy megje-
lenjen, és számoljon a gyakorlatok-
hoz. Az idén még nem volt egy iga-
zán jóhangulatú nap az óvodában. 
Az a helyzet, hogy Ileana nagyon hi-
ányzik. Hiánya tölt el bennünket. És 
a szomorúság. A veszteség érzése. 
Pedig tudom, nem helyeselné. Pont 
ő tanított: az életet élni kell, meg-
becsülni, örvendeni neki. Meg kell 
próbálnunk arra gondolni, hogy 
milyen szerencsések vagyunk, hogy 
vele dolgozhattunk, hogy tanulhat-
tunk Tőle. 

 Az Ő emlékére újra elkezdünk 
tornászni  reggel. Az Ő emlékére, 
immár felszólítás nélkül, indítom 
majd a zenét. 

Borszék, 2008. január 7.

Búcsú Ileanatól
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Cegei és szentegyedi gróf  Wass Albert 1908 január 9-én 
született a Kolozs vármegyei Válaszúton. Szülőházát azóta le-
rombolták, konzervgyár áll a helyén, második otthona, a cegei 
kastély is áldozatul esett a rombolási dühnek: nyoma sem ma-
radt, Olténiából betelepített románok házai állnak az egykori 
magyar földesúr hajlékának helyén. Középiskolai tanulmányait 
a kolozsvári Farkas utcai gimnáziumban végezte, ezután a Deb-
receni Gazdasági Akadémia, majd a párizsi Sorbonne követke-
zett. Hazatérése után kemény munkával gazdálkodni kezdett 
birtokain, pontosabban egy részükön, ami a román földreform 
után megmaradt. Wass Albert első kötete, a Virágtemetés, 1928-
ban jelent meg Kolozsvárott, nem keltett különösebb irodalmi 
szenzációt, s csupán sejteni engedte, hogy sokkal többről van 
szó, mint egy unatkozó fiatal arisztokrata próbálkozása.  Az Er-
délyi Szépmíves Céh kiadásában, 1935-ben megjelent a Farkas-
verem, amely máról holnapra országosan ismertté tette a nevét 
irodalmi körökben. 1940-ben jelent meg Budapesten a Csaba, s 
az ifjú szerző megkapta a kor legrangosabb irodalmi kitünteté-
sét, a Baumgarten-díjat. 1940 ősze, Észak-Erdély hazatérése for-
dulópontot jelentett mind személyes életében, mind írói pályá-
jában. Elsőként a Jönnek! című riportregény jelent meg Erdély 
felszabadulásáról, ezt követte 1941-ben a Mire a fák megnőnek. 
1942-ben négy könyve jelent meg: A titokzatos őzbak című no-
velláskötet, a Vérben és viharban és az Egyedül a világ ellen 
című regények, valamint egy mesegyűjtemény, a Tavak könyve. 
1943-ban adták ki a Mire a fák megnőnek folytatását, a Kastély 
árnyékában-t. 1945 húsvétján átlépte Magyarország nyugati ha-
tárát is és ezzel emigráns író lett.

 Ez a tény 1945-től 1989-ig kizárta őt a Magyarországon 
számon tartott írók közül (Erdélyről nem is beszélve), s meg-
fosztotta a honi publikálás lehetőségeitől.

 Negyvennégy esztendeig megbocsáthatatlan véteknek 
számított, hogy ő nem várta a szovjet csapatokat, hanem ka-
tonaként harcolt ellenük, s előlük menekülve hagyta el az or-
szágot, mert nem hitte, hogy a marxi-lenini eszmék jelentik a 
boldogulást a magyar nép számára. Amerikába érkezve – ekkor 
még egyetlen szót sem tudott angolul – egy Ohio-i farmon lett 
tiszttartó és béres egy személyben: szántott, kaszált, fejt hajnal-

tól késő estig. A cselédsorból úgy szabadult, hogy öt gazdája 
- Wass Albert szemszögéből nézve: szerencsére - összeveszett, 
a birtokot elárverezték, az író pedig (ismeretség révén) a Flo-
rida Military Academy nevű katonaiskolába került mértan- 
és algebratanárnak. 1957-ben meghívták egyetemi tanárnak 
a University of Florida-ra, ahol nyugdíjba vonulásáig német 
és francia nyelvet, valamint európai irodalmat és történelmet 
adott elő amerikai diákoknak. 1952-ben jelent meg legnagyobb 
és utolérhetetlen remekműve, A funtineli boszorkány. A regény 
a legnagyobb magyar regények egyike, a túlcsorduló hazaszere-
tet és a marcangoló honvágy monumentális regénye. Tájleírásai-
nál megragadóbbat magyar író még nem alkotott, meseszövése 
varázslatos, nyelvezete páratlan. A regény - mely bevallottan az 
író legkedvesebb műve volt – az emigrációban több kiadást is 
megért és német fordításban is megjelent. Nucának, Funtinel 
boszorkányának elsöprő sikerű története után Wass Albert 
1954-ben jelentkezett újra az Antikrisztus és a pásztorok című 
regényével, amit 1957-ben a Magukrahagyottak, 1964-ben Az 
átoksori kísértetek, 1965-ben pedig a Tizenhárom almafa foly-
tatása, az Elvásik a veres csillag követett. Közben 1963-ban meg-
alapította az Amerikai Magyar Szépmíves Céhet, az Erdéllyel 
kapcsolatos igazságok elsősorban idegen nyelvű terjesztése 
érdekében. 1964-től kezdődően 19 magyar és 43 angol nyelvű 
könyvet adott ki, utóbbiakat ingyenes szétosztásra amerikai 
egyetemi és közkönyvtárak, kutatóintézetek és befolyásos politi-
kusok számára. Mindez a tevékenysége nem maradt visszhang 
nélkül román oldalról.

 1979-ben hírlapi hajszát indítottak ellene; Románia ki-
adatását kérte és Amerikában élő ügynökei azt terjesztették, 
hogy 1940-ben, “amikor a magyar hordák rátörtek a békés ro-
mán lakosságra”, az író “utasításokat adott vérfürdők rendezé-
sére”, amiért a háború után a román népbíróság halálra ítélte, 
s átvette volna, hogy az ítéletet végrehajthassák. Bizonyítékok-
kal nem tudtak szolgálni, így az ügyet az amerikai hatóságok 
lezárták. Bérgyilkosok több esetben is megpróbáltak végezni 
Wass Albert életével, de mindig sikerült megúsznia ép bőrrel.  

Wass Albert reneszánszot élünk. Életmű- sorozatban meg-
jelenő könyvei a könyvesboltok kirakataiban, a könyvtárakban  
naponta kérik, kérdezik: új Wass Albert cím jelent-e meg ? Ért-
hető az érdeklődés, hiszen évtizedekig a nevét sem hallottuk. 
Az 1990-es évek elején megjelent  “A funtineli boszorkány” 
trilógia külső borítóján olvasható: „...Magyarországon még a 
nevét sem volt szabad kiejteni, csupán elmarasztaló jelző kísére-
tében. [ nem csoda, hogy Erdélyben csak a szűk szakma ismer-
te a nevét]. […] a határon elkobozták regényeit a turistáktól. 
Postai úton hazajuttatni megkísérelt könyveit jobbik esetben 
cinikusan a pornográf nyomtatványok kézbesítését szabályozó 
nemzetközi szerződésre hivatkozva küldték vissza a hatalom 
túlbuzgó képviselői, rosszabbik esetben egyszerűen megsem-
misítették őket.” Az irodalmárok, lexikon szerkesztők sem akar-
tak/mertek (?!) tudomást venni róla. Neve nem szerepel sem 
az 1990-ben megjelent két kötetes “A magyar irodalom törté-
neté”-ben, sem az Akadémiai Kiadó  1994-ben kiadott három 
kötetes „ Új magyar irodalmi lexikon”-ban. Hiányzik a nekünk, 
erdélyieknek oly kedves, Erdélyi csillagok-ból, az 1988-as kiadá-
sú romániai magyar írók antológiájából is. A hozzáférhető ké-
zikönyvekben tehát még nem találkozunk a nevével. Mintha 
soha sem is létezett, alkotott volna ! Hol van tehát Wass Albert 

  100 éVE SzülEtEtt WASS AlBErt
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helye az irodalomban ? Hivatalosan, egyelőre sehol. A sepsi-
szentgyörgyi Castrum kiadó által 1995-ben kiadott Hazahív a 
hűség című- romániai magyar költők vallomásai a szülőföldről 
– antológiában szerepel az azóta sokszor hallott „Üzenet haza” 
c. verse, melyet Kilyén Ilka „Tűz” c. műsorában hallhattunk 
itt, Borszéken. Végre  Wass Albertet “besorolták”, jegyezték( 
ha nem is a legilletékesebbek ! – az irodalomtörténetet írókra 
gondolok) a romániai magyar írók közé. Oda, ahová mindig is 
tartozott: Tamási, Nyírő, Bánffy Miklós, Kemény János, Kós Kár-
oly és a többi erdélyi helikonos mellé. A “revizionista, irreden-
ta, hazaáruló”(kötelező jelzősszerkezet) toll-és felforgatók közé, 
akik „... hitték az írásnak missziója van. Nem csak a magyarság 
eszméjét akarták őrizni; úgy vélték, kisebbségi életükkel külön 
terve van a sorsnak. Erdély kicsinyben naponta európai problé-
mákat kap: a népek együttélésének próbáját. S ebben is példát 
akartak mutatni. Hitték, hogy az egymás mellett élők, „össze-
szórt” népek élete, a „keletkezés története” – a művészet számá-
ra gazdag talaj lehet. Hátha innen, egy két milliós kisebbségből 
sikerül majd elmondani – az embertelenség idején – az ember 
fényes próbáját ; a megrendítő történelmi fordulatot átélők tisz-
tánlátásával.” (Czine Mihály) 

1998 februárjában bekövetkezett halála (önkezével vetett 
véget életének) után számos méltatás, tanulmány jelent meg 
róla. A marosvásárhelyi Mentor kiadó „Mire a fák megnőnek” 
című regényével, tartozást törlesztő szándékkal indította az élet-
mű-sorozatot, mert mint az utószóból megtudjuk „az egész élet 
maga egy nagy hiányérzet: a tartozások törlesztésének véget 
nem érő folytonos versenyfutása. Hiszen mindenki tartozik va-

lakinek: a kiadó az olvasónak, a világ az írónak”  s mire a soro-
zat végére érünk „kerül majd egy vállalkozó, előítéletektől men-
tes, tiszta elme, aki megtalálja írójának helyét” a panteonban. 

 (...) Páratlan tehetsége jussán a magyar irodalom legna-
gyobbjai közé sorolható. Őrizte a szót, a magyar szót, a hazulról 
hozottat. „S utolsó jussomat, a Szót, /ezt a tépett lobogót/ kitű-
zöm fent az ormokra/ s a csillagoknak meglobogtatom” - írta 
1950-ben. 

Mindenképpen megérdemelte, hogy legalább holtában 
megkaphassa azt, amire olyan szívet tépő bánattal, keserűséggel 
vágyott: a hegyeit. “ ...enyimek voltak Isten rendelése szerint, 
azáltal, hogy ott születtem, s ott lettem  emberré”. S imája, kö-
nyörgése mindennek dacára meghallgattatott, hamvai ott nyug-
szanak a marosvécsi kastély kertjében, Kemény János mellett, a 
“helikoni  asztalhoz” közel. Wass Albert immár  hazaérkezett, a 
Helikon szellemisége beteljesült.  Újból itthon van, a szó legtö-
kéletesebb értelmében.

                                    Összeállította: Kolbert Tünde

Felhasznált anyag:
1. Bertha Zoltán: Wass Albert és a háborús fordulatok, 

Helikon 2002/2 szám
2. Dunai Ákos (c) 1989
3. Erdélyi csillagok, Népszava Kiadó,1988
4. Szásza Mária (c),1998
5. Wass Albert:  Mire a fák megnőnek, 1998 
         A funtineli boszorkány,1990

„Adjátok vissza a hegyeimet”

Karácsony másodnapján abban az élményben volt ré-
szem, hogy Budapesten, az Uránia Nemzeti Színházban lát-
hattam családom társaságában Koltai Gábor dokumentum 
értékű filmjét Wass Albertről. A filmben, a főszereplő Rékasi 
András színművész végigjárta Wass Albert életútját. A Me-
zőség szívében, a Kolozs megyei Válaszúton született most 
száz éve. Szülei főnemesek voltak, apja gróf Wass Endre, 
anyja Bánffy Ilona. A kolozsvári Farkas Utcai Református 
Kollégiumban, 1926-ban érettségizett. Ezután Magyaror-
szágon folytatta tanulmányait. Utána Bukarestben katonás-
kodott, majd Németországban és Franciaországban folytat-
ta erdészeti és kertészeti tanulmányait. Hazatérve a családi 

birtokra, mintagazdaságot rendezett be. A „transzilván” 
szellemiség megszállottja volt. Erdély számára nem csak 
földrajzi egység, hanem minden, ami igaz, jó és tökéletes. 
A Helikon írói munkaközösség tagjaként, gyakran megfor-
dult Marosvécsen. Első verses kötete 1927-ben jelent meg, 
de igazi feltűnést az 1934-ben megjelent Farkasverem mel 
keltette. 1940-ben Baumgarten díjat kapott, majd 1944-
ben a Magyar Tudományos Akadémia is tagjai sorába vá-
lasztotta. A második világháború vége előtt emigrációba 
vonult. Előbb Sopronban, majd Németországban élt. 1951-
től Amerikába emigrált, ott élt haláláig, 1998-ig. A román 
Néptörvényszék 1946 tavaszán távollétében halálra ítélte 
háborús bűnökért és gyilkosságért. Ezért sosem térhetett 
haza, sem Romániába, sem Magyarországra. 2003-ban 
posztumusz alternatív Kossuth-díjjal tűntették ki. Elkezdő-
dött az erdélyi író rehabilitálása. Sajnos, az igazságszolgál-
tatás malmai lassan őrölnek. Annak ellenére, hogy művei a 
legolvasottabbak, és a legnagyobb példányszámban kelnek 
el, köztéri szobrai nem állhatnak a kijelölt piedesztálokon. 
Halála után, végre hazatérhetett. A marosvécsi kastély ká-
polnájában nyugszik. Síremléke is a kastélykertben találha-
tó Kemény János sírjától nem messze. Reméljük, belátható 
időn belül tisztázódik Wass második világháborús szerepe, 
és újra lekerül a tiltott listáról. Addig is maradunk intő sza-
vaival: „Mert elfut a víz, csak a kő marad, de a kő marad”. 
2008, Wass Albert éve, lévén születésének 100. évfordulója. 
Olvassuk műveit.

Farkas Aladár



Források XII./1. szám�. oldal

A 19. századi ősvalláskutatók előszeretettel mutatták ki 
népünk hitvilágában az ősi nap-és holdkultusz nyomait. A ma-
gyar néphitben a Nappal kapcsolatos elképzelések legtöbbje a 
Napot a világosság megtestesítőjeként, a sötétség ellentéteként 
tartják számon. Távol tartja az éjszaka működő rosszindulatú 
lényeket: ezért nem szabad naplemente után a szabadban hagy-
ni a csecsemő ruháit, pelenkáit vagy kivinni a házból a tejet, 
fürdővizet. A boszorkány ezeket megkaparintva, a sötétség be-
álltával árthat a tulajdonosnak. A rontó eljárásokat viszont a hit 
szerint legsikeresebben éppen naplemente után vagy napkelte 
előtt lehetett végezni. (Ki ne hallott volna a hajnali kakasszóra 
eltűnő kísértetekről ?)

 Jóval gazdagabb a magyar néphit a hold-babonákban, a 
Holddal kapcsolatos hiedelmek fő alapja a Hold ciklikus válto-
zása, a holdfázisok szabályszerű ismétlődése.

 A fogyó-növő Holddal sokféle cselekmény állítható párhu-
zamba. Így lett nálunk a Hold elsősorban a különböző tevékeny-
ségek időpontját szabályozó tényező. Általános volt a hit, hogy a 
mezőgazdasági munkák egy részét újholdkor kell végezni vagy 
elkezdeni, tudatosan azzal a szándékkal, hogy ahogy a hold nő, 
úgy nőjön az újholdkor ültetett zöldség, úgy keljen az akkor ül-
tetett csirke. Bőrbetegségeket gyógyítani, férget a háztól elűzni 
viszont éppen teliholdkor vagy fogyó hold idején lehetett legha-
tásosabban. (pl. Úgy múljék el betegségem, mint a Hold)

 Sokféle hiedelmet kellene még megemlítenünk. Lássunk 
csak egyet! A teleholdra tekintve, szabad szemmel is jól látha-
tó foltok tűnnek az ember szemébe. Őseink úgy vélték, hogy 
a Holdban valamilyen lények élnek. A magyar néphit tucatjá-
val tartja számon a „holdlakókat.” A telehold foltjaiban fát vágó 
embert, szalmát vivő embert, kapcáját szárító pakulárt, szántó 
parasztot „fedeztek fel.”

Mondák szólnak arról, hogy a Holdban lakó lények miért 
és hogyan kerültek oda. Nagyjából közös bennük az, valamilyen 
büntetés következtében lett a Hold a lakóhelyük, és oda kerülé-
sük valamilyen átkozódással van kapcsolatban. Moldvában és 
Bukovinában úgy tudják (tudták), hogy a pásztor vizes kapcáját 
a holdvilágnál egy bokorra tette száradni, de mivel az nem szá-
radt meg, megátkozta a Holdat, s az büntetésből felszívta. 

Ballai Erzsébet

A nap és a hold a 
magyar 

népi hitvilágban

Hogyan közlekedünk ?
Egyszerű: gyalogosan vagy valamilyen járművel. A gyakorlatban már korántsem lehet ilyen röviden elintézni a közlekedés kérdését.  Vannak a 

szabályok. Rendezik, szabályozzák a közlekedést. Nem ellenünk, a mi érdekünkben!  Gondoljunk csak bele: mi lenne nélkülük? Kiki mersze, tehet
sége, személyisége, no és autómárkája szerint rohanna, tülekedne, előzne, nyomná a gázt. Mert siet. Mert neki sürgős. Mert ő fontos ember. Nem is 
akarok azokra gondolni, akik  udvariasan és biztonságosan  szeretnének célhoz érni. Kénytelenek lennének csak a tömegközlekedésre hagyatkozni. 
Ami olyan, ugye, amilyen... Szóval arról szeretném meggyőzni a kedves olvasót, hogy a közlekedési szabályok értünk vannak és nem ellenünk. Nem 
szabad kijátszani, semmibe venni őket, mert bennünketgyalogosokat és autósokat egyaránt védenek. Áthágásuk nagyon súlyos következményekhez 
vezethet. Nem véletlen, hogy minden útonmódon figyelmeztetnek a rend őrei, nem gonoszságból bírságolják a szabálytalankodókat. Románia vezet 
az európai balesetstatisztikában. Szomorú dicsőség. Ami azt jelenti, hogy nálunk többen veszítik életüket, szenvednek életre szóló sérülést és anyagi 
kárt, mint bárhol máshol Európában. A baleseti statisztika hűen tükrözi a hazai közlekedési morált, ami nagyonnagyon gyatra. Úgy is mondhat
nánk, hogy erkölcstelenül/felelőtlenül közlekedünk. Sajnos, amíg „csak” a TVben látjuk vagy a száraz számadatokat ismerjük, valahogy nem aka
runk elgondolkodni azon (esetleg úgy hisszük: ez velem nem, csak másokkal történhet), hogy hány baleset megelőzhető lenne kellő odafigyeléssel és a 
szabályok szigorú betartásával. Hányan élnének boldogan és érhetnének meg tisztes öreg kort, ha nem történik meg az a tragikus baleset, amit emberi 
mulasztás okozott! Csak mikor egészen közelről  érint meg a halál szele, amikor a szomszédot vagy  ismert  családot sújt a tragédia, borzadunk el: 
milyen kevésen is múlik az ember élete, mit is kellene tennünk egymásért és magunkért?! Elég lenne néhány szabályt  komolyan venni és betartani!

Kolbert Tünde

Már hetek óta zúgnak az anyaországi médiák a 12 éves ro-
mániai, Hargita megyei „rémről”, aki egy mp 3-as lejátszóért 
combon szúrt egy 15 éves gyereket,  aki „rettegésben tartja a 
Blaha Lujza teret” (tehetséges kis vagány lehet ez a combfelmet-
sző Jack! ... Vagy a rend őrei tehetetlenek ?) Mindenképpen saj-
nálatosnak tartom  az eseményt, de legalább annyira  az „űgy” 
írott és elektronikus sajtó általi kezelését is. Véleményem szerint 
túlságosan felfújták, nagy volt a csinnadratta, de a megoldásra 
váró probléma ezzel nincs elintézve. Az eset kapcsán elgondol-
koztam a fiatalkori és mára már mondhatjuk: gyermekkori bű-
nözésről. Nem lett jókedvem tőle. Nem kellett  sokat  meditál-
nom, hogy  eszembe jussanak a borszéki iskoláskorú csellengők, 
kéregetők, akiknek az illetékes felnőttek (első sorban a család) 
hanyagsága miatt  kilátástalan a jövőjük... Míg gyerekek és szü-
leik bíztatására csendesen kéregetnek,  nem kerülnek összeütkö-
zésbe a törvénnyel.  Az emberek szíve is hamarabb meglágyul 
egy didergő gyerek láttán. De mi lesz, mire felnőnek ? Analfabé-
ták, nincs szakmájuk, nem tanulták meg, hogy munkával keres-
sék meg a kenyrüket. Mi marad ? Választhatnak a  prostitúció 
és a különböző törvénytelen jövedelemszerzés formái között ( 
a skála az apró tyúktolvajlástól a fegyveres rablásig terjedhet). 
Szép kilátások... S morfondíroztam tovább. Ha ezek a gyerekek 
iskolába járnának !  Megtanulnának írni, olvasni, és még ki tud-
ja mi mindent. Kialakulhatna az igény egy másfajta életmódra: 
becsületesen dolgozni, családot alapítani és a gyermekeiket már 
nem kéregetni küldenék, hanem iskolába.  Míg iskolába járnak 
a tanulási lehetőség mellett biztosítva lenne  a napi kifli és tej-
termék. Melegben ülnének, tizenéves korukra nem lennének a  
hidegtől kibogosodva az ujjaik... Mellesleg a  beiskolázási muta-
tók is javulnának, másként alakulnának talán az óraelosztások, 
osztálylétszámok, és egyáltalán nem mellesleg: sorsok változná-
nak meg.  Bevallom, nem ismerem az ide vonatkozó törvény-
kezést, nem tudom, hogyan lehetne meggyőzni (szép szóval 
vagy ha másként nem megy, a törvény erejével kényszeríteni) a 
szülőket, hogy kéregetés helyett küldjék iskolába a gyerekeket, 
de meggyőződésem, hogy ideje cselekedni !  Mindannyiunk ér-
dekében. A sorstalan, kilátástalan fiatal szerencsésebb társaitól 
veszi el azt, amire vágyik.  

Kolbert Tünde

Csellengők és 
kéregetők
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Januári Cserkészportya 
Enyhe, tavaszias időben indultunk neki az Árkoza-tetőnek, 

azzal a gondolattal, hogy a szemerkélő eső átvált havazásba. A 
18 fős cserkészcsapat, Farkas Aladár cserkészvezető vezetésé-
vel, hátizsákkal, fejszével felszerelkezve ostromolta meg az 1250 
m magas hegygerincet, hogy folytassuk a decemberben meg-
kezdett gerinctúránkat. Jó kedvvel és jó hangulatban haladt a 
kis csapat. Nem kevesebb, mint két óra alatt fent voltunk az 
esztenaháznál, amit a sűrű köd miatt alig találtunk meg. Az egy-
re vastagabb és vizesebb hóban nehezen haladtunk. Utunkat 
több helyen medve, szarvas, őz és nyúl nyomok keresztezték. A 
fáradt csapat lány tagjai próbálkoztak a tűzgyújtással, és nem-
sokára Váradi Rebekának sikerült tűzet csiholnia, ahol megszá-
rítkoztunk, illetve megsütöttük az otthonról hozott kolbászt, 
szalonnát, húst. A hűvös levegő csak egy rövid hógolyó csatát 
engedett, mert tovább kellett indulnunk a Kránga-tető felé. He-
lyenként alig volt hó, annyira megolvadt az enyhe januárban, 
máshol meg térdig süllyedtünk. Közben gyönyörködtünk a 
zászlófenyőkben, meg a szarvasok dörzsfáiban. Több mint egy 
órát gyalogoltunk a Vanda-turistaházig, ahol megpihentünk. Le-
fele az országúton, illetve a szerpentinek levágásával, rövidítve 
értünk be Alsóborszékbe. A hangulat emelkedettségét mi sem 

bizonyítja jobban, mint az, hogy végig énekeltünk. A portya hő-
sei a negyedikes kiscserkészek, akik nyafogás nélkül teljesítet-
ték ezt a próbát. A közel 16 km-es portya csodálatos volt, alig 
várjuk a folytatását.        Papp Renáta, újonc

érdekes kezde
ményezés

A zákányszéki testvértelepülés 
már hatodik alkalommal szervezte 
meg az úgynevezett böllérnapot. Bor-
szék is megszervezte az első ilyen 
disznóvágást, ahol három süldő ke-
rült feldolgozásra. A házigazda csa-
pata mellett részt vett a vetélkedőn 
Pilisvörösvár és Zákányszék küldött-
sége. Minden csapat hozta a teljes fel-
szerelést, ami szükséges egy disznó fel-
dolgozásához. A résztvevők élőben lát-
hatták, hogy milyen az Eu-s normák 
szerinti kábítás. A zákányszékiek ezzel 
a módszerrel dolgoztak. Mindenik 
csapat szépen és gyorsan feldolgozta 
a kiszemelt áldozatot. A reggelire orja 
levestől, mészáros tokányig minden 
volt, tepertő, rántott vér, stb. Az in-
gyen konyhán több mint százan regge-
liztek. Az el nem fogyasztott terméke-
ket szétosztották a rászorulók között. 
Szép kezdeményezés, amelynek ötlete 
Ciupic Kinga önkormányzati képvise-
lőé volt. A kivitelezésbe besegítettek az 
önkormányzati képviselők, és számos 
borszéki személy. Nevet azért nem 
említek, mert nem szeretnék senkit ki-
hagyni a névsorból. A rendezvény fő 
támogatója a borvíztöltöde volt. 

Farkas Aladár



�. oldal Források XII./1. szám

Nyomda: Demaco – Székelyudvarhely

Január 11-én került sor a 2008-as év első önkor-
mányzati ülésére. Lévén, hogy a Parlament decem-
ber második felében hagyta jóvá a 2008-as év költ-
ségvetését, és az államelnök december 31-én írta alá, 
költségvetés nélkül vannak a települések. Kiadások 
természetesen vannak. Ezért szükséges volt a forgó-
alapból elkülöníteni egy bizonyos összeget (109 ezer 
lej) a működéshez. Ez alkalommal eltöröltük a 10 
lej alatti adóhátrálékkal rendelkezők adósságait. 72 
ilyen magán-, illetve természetes személy szerepelt a 
feketelistán. A kintlévőség összege 222,72 lej. A város 
magán tulajdonába került az 55-ös villa alatti terület, 
amelyet peres úton visszanyert a város. Egyébként a 
tavalyi évben 45 ilyen pert nyert meg településünk. 
A házi betegápolók száma ebben az évben 12 fő. Ők 
a 448-as törvény értelmében megkapják az országos 
minimálbért, azért, hogy gondozzák valamelyik be-
teg családtagjukat. A testület jóváhagyta a 2008-as év-
ben kivágásra és értékesítésre kerülő famennyiséget. 

Az összeg egy része az erdőalap fejlesztésére-, a töb-
bi, pedig a beruházási listán szereplő létesítmények 
kivitelezésére lesz fordítva. Utolsó napirendi ponton 
szerepelt egy strandépítésre szánt terület koncesszi-
óba adása. Magánkezdeményezésként a városnak 
lehet strandja a következő időszakban. Van jelentke-
ző, aki ebben lát fantáziát, és ki szeretné vitelezni a 
következő két évben. Reméljük sikerülni fog, mind-
nyájunk örömére. Napirenden kívül meghallgattuk 
a volt Erdészeti Hivatal épületében lakók panaszát, 
akiket felszólítottak, hogy költözzenek ki az általuk 
lakott szobákból, mert az épület nem felel meg lakás-
nak. Sajnos, a jóváhagyott szociális lakások ebben 
az évben nem lesznek átadva, hiszen még neki sem 
fogtak azok megépítésének. Így sok család hányódik 
egyik albérletből a másikba.     

Farkas Aladár

Az év első 
önkormányzati ülése

AnyAkönyvi hírek
InformaţII de stare cIvIlă

Születések-Naşteri
Zudor Fazakas Larisa 2007.nov.10.
Kopányi István Fernando 2007.nov.15.
Vild Rolland Barnabás 2007.nov.19.
Codrea Denis Laurentiu 2007.nov.24.
Straff Leonárd Levente 2007.dec.14.
Core Anamaria Irina 2007.dec.17.

Házasság-Căsătorii
Beretzki Árpád-Panta Oana 2007.dec.22.
Baricz Richárd-Kozma Réka imola 2007.dec.31.

Elhalálozások-Decese
Kiss Alfonz Endre 1946.nov.9.-2007.nov.13.
Eigel István 1946.febr.22.-2007.nov.19.
Kolozsi Margit 1920.szept.2.-2007.dec.5.
Panainte Ileana 1953-2007.dec.24.
Krammer Mária 1918.jan.2.-2008.jan.2
Kolbert Klára 1936.szept.18.-2008.jan.3.
Páll Antal 1927.febr.2.-2008.jan.12.
Lucaci Magdalena 1949.dec.14.-2008.jan.15.
 
A rendelkezésünkre  álló (nem hivatalos) 
2007-es összesített  adatok:
Születés: 27 (13 fiú, 14 lány),
Házasság: 15
Elhalálozás: 35 (18 férfi, 17 nő)

A Városi Könyvtár felhívása

Kedves Gyermekek!
Hallottátok azt a mondást: „Meghalt Má
tyás, oda az igazság !” Februárban lesz 
éppen 565 éve, hogy  a nagy király Kolozs
váron megszületett és  550 éve, hogy trón
ra lépett ! Erre szeretnénk emlékezni és 
megszervezni Jákó József és Móga Attila 
tanárok segítségével egy vetélkedőt:  
„Mátyás király  és kora” címmel.
A vetélkedőre hármas csoportokban je
lentkezzetek február 14ig Jákó József 
tanár úrnál vagy a könyvtárban.


