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Hochbauer Gyula

E g y b e é p í t e t t  o l t á r o k
– Geleji beleegyezett, hogy a három 

régi ol tárunk közül egyet megtarthassunk 
– töp rengett Csonka Péter, miközben zú-
gott fö lötte a harang. Nem szerette lentről 
húz ni, s ha idejében elindult otthonról 
mindig fel ment a torony második fordu-
lójára, a hon nan láthatta már a várfal keleti 
szeg le tének meghosszabbításában a hegy-
ha sa dékot, mely utat rejtett, mit egy régi 
vár úr a monda szerint nagyon szeretett. S 
míg húzta a harangot ő is ment, ment az 
ú ton, s tekintetével átcsuklott a sza bad-
szem mel követhetetlen utakra. Furcsán 
gyű rött arca egy vándorfestő szerint nem 
a jezsuiták kommunikációs gyakorlatain 
ne velkedett, pedig itt valaki azt gyanította 
róla. Az uradalomból ő ismerte legjobban 
ez a harangot, noha a páter is már ide ö-
re gedett. Messze földön, a Barca túlsó 
szé léig, s Háromszék Olt melletti falvaiig 
is merték: úgy szólt, mintha mindig Ka-
rá csony ra hívna. Pedig nem a harangnak 
volt titka, hanem Csonka Péternek.

– Geleji beleegyezett, hogy a három 
régi ol  tárunk közül egyet megtarthassunk 
– töp  rengett, s húzta. Mindenki tudta, 
hogy bal keze odaveszett – egyik várőr 
szerint – egy bodzai csetepatéban, s Béldi 
pó tol tat ta Brassóban fából. Egyszer meg-
fi gyel tem, hogyan imádkozott: ép kezébe 
gon dolatban kulcsolhatta imára a hi ány-
zót, hogy tartása tökéletesen kirajzolta 
a mazt... A jobb hüvelykujj alatt ott volt a 
bal, amely a jobb kézhát belső peremére 
tá maszkodott... A tenyér lazán simult a 
hiányzóhoz, hogy az ujjak vonala kissé 
meg roggyant. Ez volt a harangszó titka: 
fél kézzel húzták a harangot. S lehetett 
még va lami egyéb is, ami a látványnál 
mélyebb.

Senki nem tudta, miért egyezett bele 
az úr, hogy a rórátékra mindenki a vár-
ká polnába menjen, de elfogadták, s még 
ör vendtek is neki, mert nem sok bo do lai-
nak volt szerencséje eddig bejutni oda.

Már elkezdődött a negyedik adventi hét 
is, mire egy messzibb városból idelopott 
ács dolgozni kezdett Péter tervei szerint, 
mely ről csak a várúr tudott. Első nap csak 
ki választották, melyik oltár maradjon 
szol gá latban, s elemeire bontódott a másik 
ket tő. Az oltárképeket tették egymásra, 
hogy egyik a másikat óvja, majd mélyíteni 
kezd ték a maradót, míg valamennyi elem 
he lyet kapott. Mindhárom ereklyét el rej-
tet ték egy erre kialakított kis belső térben. 
Biz tonságos helyet érdemeltek, mert az 
ö reg pap titka szerint egyiket még a Szent-
föld ről hozták volt valaha a lovagok, kik 
azóta hol vannak már...

Bevégeztek mindent. Az ács letérdelt 
a keresztelő medence melletti térdeplőre 
há laadásra, Péter pedig az oltár előtt 
i mád kozott, ahogy szokott: ép kezébe 
gon do latban kulcsolhatta imára a hiány-
zót, hogy tartása tökéletesen kirajzolta 
a mazt... A jobb hüvelykujj alatt ott volt a 
bal, amely a jobb kézhát belső peremére 
tá maszkodott... A tenyér lazán simult a 
hiá nyzóhoz, hogy az ujjak vonala kissé 
meg roggyant. Ezután megfordult, mert 
úgy érezte, hogy imája közben megtelt a 
temp lom, melyet még a vár előtt építettek 
oda, megfordult, mert a templomot be töl-
töt te az ének:

Mikor  Máriához az Isten angyala 
Názáret városban az égből leszálla, 
Kit szent imádságban Gábriel talála, 
Ékes köszöntéssel a Szűzhöz így szóla: 

Üdvözlégy, te kegyes, Isten szép leánya, 
Jesszétől származott Ádám unokája, 
Az Éva asszonynak legtisztább rajzatja, 
Áron vesszejének megújult virága! 

Téged az Úr Isten leginkább szeretett, 
Sok nemzetek közül magának eljegyzett. 
Kilenc angyali kar koronát készített, 
Hogy megkoronázza azzal szent fejedet...

Folyt tovább az ének miközben kezét 
ál dásra emelte: Legyen neked áldott 
ka rácsonyod Demeter ispán, Dietrich 
gróf, Lukács pap, Bodolai Sántha Lász
ló, Székely Balázs, Péter pap, For ró 
László, Bodolai Béldi Márton, Béldi Pál, 
Gombkötő János, Kádár Mihály, Sze keres 
Péter, Szőke Mihály, Béldi Ti va dar, ..., 

Béldi János, Pál Antal, Béldi Ger gely, 
Eszközi Ilona, ..., Dudás Jó zsef, Krizbai 
János, Barta György, Far kas György, Tar 
Mihály, Veres György, Du dás János, Vi
rág Katalin, Benke Jó zsef, Orbán József, 
Daczó Imre, Bi bó Mihály, Cserey Mihály, 
Ábrahám Már ta, ..., Lövenberger József, 
Szabó Irén, Gödri Ferenc, ...

Tomos Tünde: Harangoznak...

S z e r e t e t t e l j e s  k a r á c s o n y i  ü n n e p e k e t ,  e r e d m é n y e k b e n ,  s i k e r e k b e n  g a z d a g ,  á l d o t t  ú j  e s z t e n d ő t  k í v á n u n k !
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Bencze Mihály

M á r k  A t t i l a  m é l t a t á s a

Lapszámunkat a 
Com mu   nitas A la pít vány

tá mo  gat ta.

an nak, hogy így a közönségsiker elmarad, 
de akkor is vállalni akarta. Ezt írta Mi-
hály Ist ván a Fiatal Fórumban: ”ha nem 
ilyen ér ték-és művészetellenes, a giccsre 
fel es küdött a szuperbovlit tömjénező 
korcs kor szakban élnénk, akkor azt mon-
danám: az énekes és komponista Márk 
Attila előtt szép jövő áll. Így azonban 
csak azt mond ha tom: „Attila tehetséges 
dalai igazi nagy be tűs dalok””. Első da-
lai meglepetést je len tettek a katolikus 
ifjúság körében, akik tel jesen más típusú 
dalokkal voltak meg szok va. 1991-ben, 
Csíksomlyón ta lál ko zott a katolikus 
zenei megújhodás egyik leg ismertebb 
személyiségével, Sillye Je nő vel, amiből 
hosszú és tartalmas barátság szü letett. 
Ő Attilában látta az erdélyi ka to likus 
ifjúsági zene egyik megújítóját. Vi szont 
a Jenővel való első magyarországi kö zös 
éneklésük alkalmával találkozott Kep-
pinger Károllyal, a Pepita Stúdiók hang 
technikusával, akinek a segítségével az 
újonnan alakult Arion stúdióban el ké szült 
a Tövisek és rózsák (1992). első al buma. 
A rendszerváltás után nálunk ez volt az 
első ilyen jellegű megjelent kazetta. „Ki 
gondolta volna, hogy ilyen nagyszámú és 
életkorban eltérő közönség lesz kí ván csi 
Márk Attilára a Tövisek és rózsák cí mű 
magnókazetta szerzőjére és elő a dó já ra, 
meg Lendvay Évára, akinek verseit elő-
szeretettel zenésíti meg Attila, valamint 
Kra tochwill Ibolyára, a magnókazetta bo-
rí tójának tervezőjére? A nagysikerű zene 
és találkozó, melyet az Apáczai Csere Já-
nos Közművelődési Egyesülettel közösen 
szer veztünk, arra késztetett minket, hogy 
ja nuárban megnyissuk a BL- klubot, ahol 
köz életi személyiségekkel találkozhatnak 
az érdeklődők”(Brassói Lapok, 1993. de-
cem ber.). 1992-ben II díjat, rá egy évre I 
dí jat nyert a lemez a Nagyenyeden meg-
ren dezett Talentum fesztiválon. Bíztató 
és egyben elgondolkoztató volt számára a 
zsűri elnökének, Tardi Lászlónak, a bu da-
pesti Mátyás templom neves kar na gyá nak 
nyilatkozata a Brassói Lapokban: „É ne ke, 
tolmácsolása, bizonyára sokakat az elő-
adott versek megismerésére csábított” 
(Bras sói Lapok, 1993). 1992-ben Mihály 
Ist ván, az Ifjú Fórum folyóirat „De mo fü-
le lő” rovatában így írt a megjelenés előtt 
ál ló albumról: ”Cseh Tamáshoz, Dinnyés 
Jó zsefhez vagy a hajdani Bob Dylanhez 
ha sonlóan Márk Attila is a nagybetűs 
Dalt é nekli, mely annyira egyszerű, tiszta, 
„erős” és igaz, hogy csak az előadó Mű-
vész kell hozzá és máris életre kel, máris 
vi lágot teremt, lélektől lélekig ível”. 

Fontos pillanat volt a Bartalis János 
köl té szetével való találkozás. A költő 
szü le té sének centenáriumán, Házy Bakó 
Esz ter rel egy pódium-műsort készítettek, 
a mely zenei telitalálat volt. 1995-ben 
jelent meg Innen és túl (1995) című 
második le meze. A Brassói Lapok ezt 

írta: ”A ma gyar költők veretes verseire 
írt Márk At ti la- dalok a remény oratóriu-
mává állnak össze.” Ugyancsak ebben az 
évben a Házy Bakó Eszter által vezetett 
Harag György színjátszó csoport, Inge-
borg Bach mann: Manhattan jó Istene 
című da rabjának zenéjét álmodta meg 
Attila”. „U gyanaz a visszafogott egy-
szerűség jel lem zi Márk Attila zene-és 
han gu lat ha tá sa it, melyek fontos elemei 
a pro duk ció nak”(Brassói Lapok, 1995., 
március). U gyan ez az év nyarán Attila 
együtt sze re pelt Vikidál Gyulával a szege-
di Szabadtéri Já tékokon. 1996-ot írtunk és 
javában folyt a jugoszláviai háború, amely 
ismerős ze nész kollégáit is érintette, és 
amelynek nyo ma it két évtizeddel később 
is láthatta saját sze meivel Sarajevoban és 
Mostarban, a Vox Humana kamarakórus-
sal turnézva. E zért harmadik albumának 
címe Ez o lyan idő (1996), ami Ambrus 
Attila szerint „Márk evangéliumának”. 
Ebben az év ben Szegeden Tolcsvay 
Lászlóval is mer ke dett meg, aki később 
elhívta énekelni a klub jába. Az 1996-ban 
megjelent a Ma gyar Karácsony albuma.

A következő évben, a Brassó Megyei 
Ta nács valamint a Cenk Rádió és TV Tár-
sulat közös szervezésben, a teljes Mi hai 
Eminescu fordításra emlékezett, a me-
lyen Kányádi Sándor és Mircea Di nes cu 
társaságában Mihai Eminescu ver se ket 
énekelhetett, mindkét nyelven. Ez a sze-
replés felhívta a román média fi gyel mét 
zenéjére, szenzációként mutatva be azt a 
tényt, hogy román költő verseit é ne keli 
magyarul, és így meghívást kapott a Ga-
rantat 100% érdekes műsorba. A te ológiai 
tanulmányok befejezése mellett, gyár ban 
dolgozó munkásként dalaival be jár ta 
a Kárpát-medencét. Ebben az évben a 
gyulafehérvári Katolikus Egyház zsi na-
tának evangelizációs szak bi zott sá gá nak 
tagja lett, és meghívást kapott a hét fa lusi 
Szent Mihály napok rendezvényére is. 
1997 decemberében jelent meg a ne gye-
dik albuma, a Két kiáltás között, a mi re 
Ambrus Attila a következőt írta: „A két 
stáció, élet és halál közt a létben tán tor-
gó ember választási kényszerűségének 
fe szítő érzését, az isteni gondviselésbe 
ve tett hitét s a két kiáltás között eltelő idő 
csen des örömét fogalmazza meg a szer-
ző” (Brassói Lapok, 1997. december.). 
Az 1999 márciusában megjelenő cikkben 
mél tatta az újonnan megjelent kazettát, 
az írás címe: Cenkek és árnyékok. „Val-
lo más a szülőföldről, azoknak a meg ze-
né sített verseit énekli, akiknek költőként 
va lamilyen közük van/volt Brassóhoz 
vagy brassóiként valamelyes közük a 
köl té szethez” (Brassói Lapok, március). 
Eb ben az évben először, két műsorban is 
fog lalkozott a Duna TV Attila zenéjével. 

Márk Attila 1963. június 8-án született 
Bras sóban, Márk Mátyás (Barátos, 1936. 
december 11.–2007. április 17.) és Ber-
keczi Margit (Oroszhegy, 1935. január 
27.) gyerekeként. Édesapja az egerpataki 
Márk család leszármazottja, de Ba rá to son 
a legszámosabb a Márk család. Őse, Márk 
Péter 1591-ben nemesi oklevelet és címert 
kapott Báthori Zsigmond fe je de lemtől és 
a családi nemesi kutyabőr ma is látható 
a sepsiszentgyörgyi Székely Nem zeti 
Múzeumban. Számára a gyer mek kor leg-
szebb emlékei Oroszhegyhez kö tődnek. 
Nagyszülei istenszerető, temp lom ba járó, 
és az egész életüket átdolgozó ha risnyás 
székelyek voltak, akiktől az élet szent-
ségét és tiszteletét tanulta meg.

Az elemi iskolát a brassói 8-as számú 
ál talános iskola diákjaként fejezte be, 
majd az Unirea líceum filológia-történe-
lem sza kán folytatta tanulmányait. 1986-
ban fe le ségül vette Simon Ildikót (1965. 
március 26.), majd 2002-ben újra nősült 
és fe le sé gül vette Pál Tündét (1977. már-
cius 31.). Isteni örömet jelentett számukra 
a két fiúk megjelenése életükben, igazi 
csa lád dá varázsolva otthonukat. 2008-ban 
ö rök be fogadták Sebestyén-Norbertet 
(2006. december 25.), aki meghozta isteni 
a jándékként testvérét Gellértet (2009. 
ja nu ár 6.). 2008-ban, 45 évi brassói élet 
u tán, elköltöztek Árkosra, ahol jelenleg 
az u nitárius egyház kántoraként dolgozik.

Zenész pályafutását, a Búzavirág népi 
tánc együttes muzsikusaként kezdte, 
kö zép iskolás korában. Édesapja is jól 
é ne kelt, Attila pedig tangóharmonikán kí-
sérte da loló édesanyját. Később önerőből 
meg ta nult gitározni. A középiskola után 
két rock zenekarban játszott, az utóbbi 
a bras sói Kultúrház Eleccton nevű rock 
e gyüt te se volt, akikkel Dire Straits, Pink 
Floyd, Led Zeppelin, AC/DC számokat 
ját szot tak. Évente sikeresen szerepeltek 
egy-egy országos turnén, majd. 1990 
már ciu sá ban a Buzău-ban rendezett Top 
T első sza bad rock fesztiválján különdíjat 
nyer tek. A reménykeltő kezdet után, saj-
nos a ze nekar felbomlott. Ekkor érlelődött 
meg ben ne, hogy magyar nyelven és 
egyedül fog énekelni, gitározni. A 90-es 
évek előtti ver séneklőkről természetesen 
a hírzárlat mi att nagyon keveset hallott. 
Azért vá lasz tott ösztönösen verseket dal-
szövegnek, mert a Pink Floyd dalszöve-
geinek is me re té ben, mélyebb, elvontabb 
szövegeket a kart, és így kénytelen volt 
felnyitni az ad dig inkább kötelező házi 
olvasmányként hasz nált verses köteteket. 
Első dalai val lá sos töltetűek voltak, hisz 
magánéletében is fontos lelki változások 
álltak be, be i rat ko zott a gyulafehérvári 
Hittudományi E gye tem vallástanári sza-
kára. A versek min dig gazdag forrásanya-
got jelentettek szá mára a saját érzései 
és a költők köz ér zetének a kifejezésére. 
Vezérgondolat és összekötő kapocs volt 
az évek fo lya mán Dinnyés József: „Eljött 
a versek i de je” kijelentése. De valóban így 
volt-e? Hisz ma is olyan kevesen forgatják 
a ver ses köteteket. Teljesen tudatában volt 

A második kérdés címet viselő albuma, 
a zért is más, mert az első itthon Csík sze-
re dában készült kazetta volt, a felvételt 
ba rátai, a 25 éves jubileumukat ünneplő 
Ro le együttes tagjai készítették.

Az évezred forduló számára is hozott 
egy érdekes, azóta is egyedülálló színfol-
tot je lentő albumot. Hadd idézzek a kora-
beli saj tóból: „Márk Attilára nem lehet rá-
is mer ni! A súlyos mondanivalójú versek 
meg zenésítője, előadója, eljátszadozott 
köl tészettel, zenével. Az eredmény? Egy 
ál lati (jó) kazetta (Szamárfül)…”Márk 
At tila zenéje, mint az egy állati (jó) ka-
zet tá hoz illik, fülbemászó (okoskodva 
Der ma toptera) fiatalos, dzsesszes hang-
zású, tele mulattató ötletekkel. És ahogy 
az a bras sói daltulajdonoshoz illik, a 
könnyű ze ne súlyos mondanivalót takar 
ezúttal is. (Bras  sói Lapok, 2000 március. 
A versek Rom hányi József hasonló című 
kötetéből ke rültek ki. „Rajzfilmszerűen 
ele ve ned nek meg a zene hallatán a mesék 
sze rep lői: tevék, gyíkok, kacsák, baglyok, 
le gyek – akik gyarló emberi tu laj don sá-
gaink kal vannak felruházva”(Romániai 
Ma gyar Szó). Ez az év kalauzolta el lép-
teit, Magyarországra a diósgyőri Kaláka 
Folk fesztiválra, amit a folk fesztiválok 
Woodstock-jának tartanak. Itt találkozott 
a Kaláka együttes tagjaival, aminek gyors 
e redménye volt a Gryllus Dániellel több 
kö zös fellépés. Büszkén őrzi az e se mé-
nye ket megörökítő újságcikket aláíró Se-
bő Ferenc emlékét, amelyet egy hosszas 
és értékes, és erről a műfajunkról szóló 
be szélgetés után nyújtott át.

Az év vége még egy meglepetést 
tar to gatott számára, a brassói Hercules 
Kft. több lemezének kiadója, Attila pá-
lya fu tá sának 10 éves évfordulójára egy 
vá lo ga tás CD-t adott ki, Reflexiók címmel. 
Szi lá gyi Domokos verscíme lett Attila 
he te dik lemezének a címe: Most (2001). 
A le mez felvétele Szombathelyen készült 
a Ho me stúdióban, Dombi Bertalan jazz 
gi tá ros-technikus segítségével. A brassói 
be mutató is emlékezetes marad, hisz a 
Re ménység Házában, a brassói Grimasz 
szín játszó csapat diákjaival történt. „A 
Most című album dalai póztalan őszinték, 
a zene nem csupán kísérlet a versek ér tel-
mezésére. Élet-halál, ölés-ölelés, sze re lem 
és elmúlás, emberség, emberiesség min-
denekelőtt, ezek azok a témák, a melyek 
minden korban foglalkoztatták a köl tőt, 
énekmondót és közönséget.” (Bras sói 
Lapok, 2001. november 2.). Csak ezen év 
októberében, a Reményik Sán dor költőnk 
halálának hatvanadik év for dulójára ren-
dezett rendezvényen, Attila meg kapta a 
Reményik Sándor Díjat, a köl tő verseinek 
ismertetésében való mun ká jáért. 

(Foltatása a 3. oldalon.)
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2012. december 27. H  É  T  F  A  L  U 3. oldal

Bencze Mihály

M á r k  A t t i l a  m é l t a t á s a
(Folytatás a 2. oldalról.)
Év végén, karácsony táján egy szinte 

40 előadásból álló felvidéki turnén sze re-
pelt. 2003-ig folyt a megszokott fellépés, 
sze replés sorozat, majd ez év júniusában 
meg jelent nyolcadik lemeze, mely a 
Felnőtt játékaim címet kapta. Az élet 
de le lő jén, helyénvalónak látta az élet újra-
ér té kelését, és úgy érezte, hogy vissza kell 
tér nie a gyermekkor tiszta emlékeihez. 

2004-ben sikerült feleségével együtt 
meg szervezni Sepsiszentgyörgyön a 
köl tők és verséneklők találkozóját az 
egész Kár pát-medencéből. A tízedik 
alkalommal meg rendezett Bartalis János 
versmondó ver seny, kiegészült énekmon-
dók sze rep lé sével, versenyével. 2005. ja-
nuár 3-án í ró-olvasó találkozót szervezett 
Czegő Zol tán és Kaiser László költőkkel, 
a me lyen a költők megzenésített verseit 
é ne kel te. A költészet napján, József Attila 
köl tő születésnapján és a költő volt makói 
is kolájában énekelhette, majd az esemény 
tisz teletére rendezett gálaünnepségen A 
tisztaszívvel címet viselő lemezét, majd 
Nagy mágocson, Földdeákon, Csemegen 
és Hódmezővásárhelyen is bemutatta. 
Több előadást is megért ez a lemez, kü-
lö nösen emlékezetes maradt a Kovászna 
Me gyei Könyvtár által kiadott könyv 
be mu tatója, amely a legsikerültebb, 
gyer me kek által készített József Attila 
illuszt rá ciókból készült és az előadáson 
gyer mek közönségnek énekelte Márk 
Attila. Gaz dag év volt, mert még a József 
Attila év sem tudta elnapolni a következő 
le me ze megjelenését, amely Abortük
rében címet viselte, Hamvas Béla: A bor 
fi lozófiája című kötetére épült és jórészt 
ma gyar költők boros verseire íródott.

A Marosvásárhelyi Napok keretén be lül 
Attila együtt énekelhetett a román folk 
ze ne nagyjaival: Maria Gheorghiu, Vasile 
Sei caru, Vladi Cnejevici (Holograf), Nicu 
Ali fantis-szal. Attila számukra meg le pe-
tés és kuriózum volt, de értékelték zenéjét. 
A Vox Humana kamarakórus tagjaként 
je len lehetett a nagyzene fontos ese mé-
nyein, énekelhette a világ zenei nagyjai-
nak vo kál-szimfonikus darabjait Európa 
nagy vá rosaiban (Pompei ,Castel Gan-
dolfo, a pá pai rezidencia). Ezen műsorát 
2005 de cem berében, a kolozsvári E-Mil 
díjátadó gá lán, a jelenkori fiatal költők 
tár sa sá gá ban énekelhette. 2006-ban, a 
marosvécsi kas télyban 80 éve összegyűlt 
Helikon köl tők re emlékezve, Kemény 
János sírja mel lett énekelhette el Attila a 
helikonista köl tők verseit. A néhai Heli-
kon-kutató Ada movits Sándor több közös 
előadást tartott Attilával. 2007-ben részt 
vett a Bras sóban rendezett E-Mil gálán, 
melyen a korán elhunyt brassói költőnk-
nek, Mikó And rásnak versét énekelte.

Attila zenei munkásságának javarésze 
át tevődött Háromszékre, de mindig ha-
za járt a brassói kulturális eseményekre 
is, például a Reményik Sándor mo nog-
rá fiá jának (A lámpagyújtó) bemutatójára, 
vagy az immár hagyományosnak számító 

Bar talis János szavalóversenyen való 
zsű ri zésre. Ez idő alatt Attila dalárdát szer-
ve zett Árkoson, a Vox Humana kórussal 
a sepsiszentgyörgyi zeneélet részese lett, 
ren geteg fellépés, számos európai turné, 
vo kál-szimfonikus premierek vártak 
rá. Em lékezetes a Bács Lajos neves 
kar na gyunk, Márton Áron emlékére és 
tisz te le  tére írt miséje, amely ősbemuta-
tója Szent györgyön volt. Attila a brassói 
diákjait sem felejtette el, évente vezette a 
Brassó-Bo lonya katolikus templom fia-
taljai által szer vezett gitártábort. A 2008-
as év ki e mel kedő élménye volt Attila 
számára, ne ve zetesen a Händel Messiás 
ora tó riu má nak előadása. 2009-ben, Házy 
Bakó Esz ter javaslatára, az Erdélyi Ma-
gyar Köz mű velődési Egyesület, a brassói 
közösség ön szerveződő tevékenységében 
vállalt mun kájáért Attilát EMKE oklevél-
lel tün tet ték ki.

Attila megalakítja a MÁCSAFEJ ze-
ne kart, akikkel egy új lap indult zenei 
pá lya futásában. Attila 2010 októberében 
fon tos kulturális eseményen szerepelt 
Pálfy Tibor sepsiszentgyörgyi szín mű-
vésszel, valamint Bogdán László íróval 
a Ke gyetlenül szabad vagyok / százéves 
len ne Faludy György emlékesten, a mely-
re két Faludy verset zenésített meg. Pün-
kösd hétfőjén a Duna TV Kívánságkosár 
cí mű műsora közvetített élőben műsort 
Négy faluból, ahol az a megtiszteltetés 
érte Attilát, hogy Zajzoni Rab István és 
Ben cze Mihály verseit énekelhette. Az 
év végéig több Mácsafej koncertük volt, 
fő leg a sóvidéki költők verseivel. Sep si-
szent györgy okleveles említésének 550-
dik évfordulóján több alkalommal és több 
mi nőségben (gitáros-énekes, tenorista, 
kar nagy) vett részt, és így tenoristaként 
fél Európát végigénekelhette. Az árkosi 
Ré geni Áron Dalárda megszervezésével 
va lahol folytatta az Apáczai Csere János 
Köz művelődési Egyesületben végzett 
mun káját. Egy másik sepsiszentgyörgyi 
ze nészkollégájának lemezén is énekel 
At ti la, éspedig az Orbán Ferenc Evilági 

című CD-jén, amely ugyancsak a jubileu-
mi év ben jelent meg Sepsiszentgyörgyön. 
2012–ben az árkosi dalárda 90 évet töltött, 
a melynek megünneplésére Attila írt egy 
kis füzetnyi anyagot Régeni Áron árkosi 
kán tortanítóról, aki komplex népnevelői 
mun kája mellett, 1929-ben az unitárius 
or go na korál könyvét is összeállította. 
Attila szá mára különleges szakmai öröm 
volt a Steffen Schlandt brassói orgonista 
és kar nagy vezetésével, a Vox Humana 
kó rus sal előadott Schubert Ász-dúr Mise, 
majd a kamarakórus 40-dik évfordulója. 
Ezt kö vet te az újonnan felavatott Szent 
György szo bornál való szereplés. 2012 
júliusában meg jelent Arccalazég felé 
CD, ami egy ben válogatás Attila dalaiból, 
amelyet az el ső kazettájának 20 éves 
évfordulójára a dott ki az Országos Dávid 
Ferenc If jú sá gi Egylet, Kolozsváron. A 
Háromszék a következőképpen méltatta: 
”a kettős su gallat szülötte: a vers és a 
zenéé, a har so gó tömegkultúra világában 
szelíd, de e gye temes gondolatokkal vará-
zsolja kö zénk a zene, a vers és az imádság 
áhítatát. De nem ama templomit, amely 
szakrális kör nyezetben közvetlenül az igét 
önti a lel kekbe, hanem azzal a mély, sok-
szor át lé nyegült gondolatisággal, amellyel 
csakis leg nagyobb költőink közeledtek a 
lé lek hez, az egyetemeshez. Istenes ének”

*
2012-ben Márk Attila és a Mácsafej 

ze nekar Zajzoni Rab István 12 versét 
ze né síti meg, és Álmodjgalambom című 
CD-n a nagyvilág elé tárják, abban az 
év ben amikor Zajzoni Rab István szü le-
té sének 180-ik, és halálának 150-ik év-
for dulójára emlékezik a Karpát-medence 
ma gyarsága. Ezzel Márk Attila 25 éves 
élet műve a teljesség fogalmát közelíti 
meg. Cseh Tamástól kapott ajándék gi-
tárral, és a Dinnyés Józseftől kiérdemelt 
„erdélyi dal tulajdonos” címével Márk 
Attilára még sok nemes munka vár. Erre 
az Útra a bar casági csángóság szereteté-
nek ha mu ba sült pogácsájaként fogadd 
Isten ál dá sá val a Zajzoni Rab István-díjat. 

Gábor Kinga

Levelet  vit tünk 
Kossuthnak

„Sohalenemmondani
sohaelnemcsüggedni

hakell,mindigújrakezdeni.”
(KossuthLajos)

Idézve Hochbauer Gyula tanár úr 
köny vének címét, 2012. szeptember 20-
án tizenöt diák és három tanár a George 
Mo roianu Középiskolából elindult Kis-
új szál lásra, „levelet vinni Kossuthnak”. 
Ö röm mel fogadtuk idén is az ottani Kos-
suth La jos Általános Iskola meghívását a 
Kos suth-napok záró ünnepségére.

Egy hosszú út után, csütörtökön dél-
után meg érkeztünk Kisújszállásra. Idén 
első al kalommal a diákok családokhoz 
voltak el szállásolva, csak a tanárok alud-
tak a diák otthonban. Jó volt ez így, mert a 
ta nu lók jobban megismerhették egymást, 
szo rosabb barátságok alakultak ki.

Pénteken, szeptember 21-én, gazdag 
ren dezvénysorozat várt ránk. Reggel az 
is kola udvarán részt vettünk a Kossuth-
dom bormű koszorúzásán, aztán kö vet-
kez tek a vetélkedők: fényképfelismerés 
– 1848-hoz kapcsolódó személyiségek, 
é pü letek, zsákban ugrás, akadályverseny, 
teszt – mennyire ismered az iskolád?, 
darts, bicikliszlálom. A hideg szél elle-
nére, diák jaink ügyesek voltak, jól telje-
sítettek. Ké ső délután elkezdődött a főző-
verseny a sportpályán, a diákok szüleik 
se gít sé gé vel készítettek finom falatokat: 
kü lön bö ző ízesítésű krumpligulyást, öreg 
leb ben cset, lángost. Az ízletes vacsora 
után ka raokeval végződött a nap.

Szombatra kirándulást szerveztek ba rá-
taink, Poroszlóra mentünk, a Tisza-Tavi 
Ö kocentrumba. Falai közt olyan él mény-
ben volt részünk, mintha a tó mélyén 
sé tál tunk volna. Megcsodálhattuk Eu-
rópa leg nagyobb édesvízi akváriumát, 
a mely nek falán át torzításmentesen 
élvezhettük a cikázó halak látványát. A 
három di men zi ós vetítőteremben átéltük, 
hogy milyen egy szép őszi napon hajózni 
a Tisza tavon. Az Ökocentrum mellett 
kiépített Tisza-ta vi Sétányon a víz fölött 
1500 méter hosszan vezet az út a külön-
böző ma dár vár tákhoz és kilátóhelyekhez. 
A park egyik tavában haltároló bárka, a tó 
partján pá kásztanya és tájház mutatják be 
az el múlt korok hagyományos eszközeit. 
A tu ta jos tó és a rönkfa játszótér aktív 
szó ra ko zást kínált a gyerekeknek.

(Folytatása a 4. oldalon.)
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Bálint Ferenc

Kovács Lehel  Is tván méltatása

Adj Uram – erőt,
hogy amit nem tudok megváltoztatni, 

azzal együtt tudjak élni.
Adj Uram – bátorságot,

hogy amit meg tudok változtatni, azt 
megtegyem.

Adj Uram – bölcsességet,
hogy meg tudjam különböztetni az 

egyiket a másiktól!
Ez a fohász olvasható Dr. Kovács Le hel 

István honlapjának nyitóoldalán, amely, 
úgy gondolom, egyben hitvallás is. 

Kovács Lehel István 1975. január 21-én 
született Brassóban, tanulmányait a négy-
falusi 7-es számú Általános Is ko lá ban 
kezdte, középiskolába az Áprily Lajos 
Lí ceumba járt. Az érettségi után sikerrel 
fel vételizik a kolozsvári Babeş-Bolyai 
Tu do mányegyetem Matematika-In for-
ma ti ka Karára. Tudományos fokozatai: 
1997-ben okleveles informatikus, 1998-
ban ma gisz teri fokozat, 2006 nyarán 
doktori fo ko zat. Jelenleg a Sapientia 
– Erdélyi Ma gyar Tudományegyetem 
matematika-in for matika tanszék oktatója. 

Szakmai tevékenységének elismerésé-
ül – 2010-ben – aranyéremmel tüntetik 
ki a 38. Genfi Nemzetközi Találmányi 
Sza lo non Az oktatás hatékonyságának 
nö ve lésére szolgáló berendezés című ta-
lál mányáért, 2011-ben pedig az Erdélyi 
Ma gyar Műszaki Tudományos Tár sa-
ság tól kap elismerést a Számítástechnika 
és Oktatás (SzámOkt) konferencia hű sé
ges szakmai támogatásáért, valamint a 
kárpátmedencei szakemberek e gyütt
működésében kifejtett tevé keny sé géért. 

Szakmai tevékenységével egyenértékű 
– Dr. Kovács Lehel István – a kisebbségi 
sors ban élő magyarság védelmére, nem-
ze ti önazonosságának megőrzésére tett 
fá radozása. 

Alapító tagja a Bolyai Kezdeményező 
Bi zottságnak, amely a magyar egyetemi 
ok tatók értelmiségiek és diákok informá-
lis tár sasága, melynek célja a kolozsvári 
Bo lyai Egyetem újraindítása, illetve az 
erdélyi ma gyar felsőoktatási hálózat ki tel-
je sí té sé nek előmozdítása. Ezen a téren tett 
erő fe szítéseit – 2006-ban – Julianus-díjjal 
jutalmazták, a kolozsvári Babeş-Bolyai 
Tu dományegyetem viszont, elbocsájtotta 
Hantz Péterrel és Bodó Barnával együtt. 

Akkor kerül a marosvásárhelyi Sapien-
tia Erdélyi Magyar Tu do mány e gyetem 
matematika-informatika karára. 

Kovács Lehel István aktívan kiveszi 
ré szét az Erdélyi Kárpát Egyesület te vé-

kenységében, túrákat, táborokat szer vez, 
rendszeresen ír az Erdélyi Gyo pár ban. 
Felkérésre elfogadta, hogy önkéntes 
fő szerkesztője legyen az új Enciánnak, 
a brassói természetjárók folyóiratának. 
A közösség és természet iránti el kö te le-
zett ségből végzett nemes szolgálatáért, 
va lamint az egyesület önzetlen tá mo-
ga tá sáért, 2011-ben, az Erdélyi Kárpát 
E gye sület Orbán Balázs díszoklevéllel 
tün tette ki. Honismereti kutatásainak 
e gye nes eredője Brassó természetjáró 
moz galmának korszerűsítése. Ezt rög-
zíti meg jelenés előtti fontos munkája a 
Ke resz tény-havas monografikus leírása. 

Kovács Lehel István 2001-től szer-
kesz ti a Hétfalu című kistérségi honis-

mereti la pot, mely havonta jelenik meg a 
Brassói La pok mellékleteként. 2005-ben 
meg szer vezik Türkösön a kistérségi 
lapok szer kesztőinek azóta is egyetlen 
hazai ta nács kozását, melynek konkrét 
hozadéka a 2006-ra kiadott Erdélyi 
kalendárium.

Közösségszervező munkájának is a 
hon ismeret ad különös erőt s hitelessé-
get. Szá mára valamennyi magyarságépí-
tő mun ka fontos. Tudja, hogy a sokak 
által ap rónak vélt nevelési kérdéseken 
for dul hat sorsunk. Ezért látott neki 
elszántan a hét falusi napközis óvoda 
meg szer ve zé sé hez. S ha elkezdte, meg 
is valósította, mert ilyen a természete: 
igénylőket to bor zott, kérvényezett, 
bútorzatot szerzett a szomszéd megyé-
ből, támogatást gyűj tött, s két évben 
egymásután olyan á gya kat barkácsolt 
otthoni műhelyében, hogy asztalos sem 
különbet.

Dr. Kovács Lehel István az utóbbi tíz 
esz tendő valamennyi számottevő hét fa-
lu si rendezvényén kipróbálta szervező 
e re jét: Szent Mihály-napok, millenniumi 
zász lószerzés-átadás, Zajzoni-díjak kö-
rüli kul turális tér.

Kovács Lehel István nagy gondot 
for dít a családjára is: három gyerek – 
Ko vács Eszter Apolka, Kovács András 

Gábor Kinga

Levelet  vit tünk 
Kossuthnak

(Folytatás a 3. oldalról.)
Vasárnap reggel elérkezett a búcsúzás 

ide je, fájó szívvel váltunk el barátainktól. 
Diák jaink így nyilatkoznak:

„Minden nagyon tetszett Kis új szál
lá son. Szereztem új barátokat. A te vé
keny ségek is érdekesek voltak.” (Aliz 
Ta más, VI. C.)

„Második nap ellátogattunk az Ö ko
centrumba. Talán az a nap volt a leg jobb 
számomra, mivel egy kicsit csó nakáztunk 
és megcsodáltuk az ó riás akváriumot.” 
(Kolozsi Izabella, VII. C.)

„Szombat este elmentünk pizzázni. 
Na gyon finom volt és sokat nevettünk 
e gész este.” (Köpecsiri Blanka, VII. C.)

„Kisújszálláson nagyon jól telt, mert 
az ottaniak szívesen fogadtak. Utolsó 
nap nagyon sok édességet kaptam a ján
dékba.” (Forisca Evelin, VI. C.)

„A kedves családok soksok sze re tet tel 
fogadtak. Jó volt játszani, várost néz ni 
és versenyezni velük. Az elválás na gyon 
fájdalmas volt, mert ked vel tük, szerettük 
őket.” (Fejér Edina, V. C.)

*
Nagyon szépen köszönjük Varga Vin-

cé né igazgatónőnek, kedves kollégáinak, 
szü lőknek, diákoknak a sok kedvességet 
és gondviselést. Mindezt viszonozni 
sze ret nénk, ezért szeretettel várjuk őket 
jövő év  nyarán Négyfaluba.

A por, Kovács Árpád Apold – édesapja, 
bol dog, kiegyensúlyozott házasságban él 
To mos Tünde képzőművésszel

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Nagy öröm és megtiszteltetés szá-

mom ra, hogy mindezt én mondhattam 
el Önöknek abból az alkalomból, hogy 
a Brassai Társaság, az idén, Dr. Kovács 
Lehel Istvánnak ítélte oda a Brassai-dí-
jat.

A Brassai Társaság a ma gyar ság tu dat 
erősítését, a kisebbségi lét fel vál lalását, 
a megmaradást, kulturális ö rökségünk 
megóvását, fenn ma ra dá sát kifejtő tevé
kenységek támogatását tűz te zászlójára. 
Ennek szellemében, nyol cadik alkalom
mal osztja ki a Bras saidíjjat, olyan 
személynek, aki a közösség fejlesztésén 
munkálkodik. A díj kimondott célja, 
hogy megőrizze a magyar értelmiség és 
szellem e red mé nyeit, erősítse az értel
miség el kö te le zettségét a művészet, és a 
kultúra á po lása mellett. Bálint Ferenc, 
Hoch ba uer Gyula tanár, helytörténész, 
Ba lázs János újságíró, László Károly 
szín művész, Klára Mária Valéria kar
nagy, Nt. Szegedi László református es
peres, Házy Bakó Eszter köz mű ve lő dési 
szakember után, az idén vá lasz tá sunk Dr. 
Kovács Lehel István, e gye te mi adjunk
tus, közösségszervezőre és meg tartóra 
esett. Az anyagi elismerés mel lett, a dí
jazott egy plakettet is kap, a melyet Vetró 
András, kézdivásárhelyi szob rászművész 
készített.

Egy Seres András gyűjtéséből 
szár ma zó köszöntővel emlékezünk a 
bar ca sági karácsonyi köszöntésekre, 
a mi kor egy négy-öt kisfiúból álló 
csoport fel kereste a rokonokat és az 
ajtó előtt é nekeltek.

Eljött a karácsony,
Szürke szakállával,
Rongyos a bocskorom,
Nem bírom szamával.

Adjanak egy húszast,
Vaj egy petákot,
Hogy üttessek rea
Egy nagy bolond tákot.
Tudom, karácsonyra
Sok kalácsot sütnek,
Ha nincs a konyhába,
Van a kamarába.
Tétessenek egyet
Jánoskának es a zsákba.

Csernátfalu


