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P E T H Ő  M E L Á N I A

A z idén 18. születésnapjukat 
ünneplő nyolc lány és tizen-
három fi ú köszöntésére né-

pes közösség gyűlt össze vasárnap, 
a délelőtti szentmisén, a gyergyó-
szárhegyi plébániatemplomban. A 
fi atalokhoz szólva, Nagy László lel-
kész prédikációjában hangsúlyozta: 
a legbiztonságosabb védelem szá-

mukra a saját belső hang megtalálá-
sa. Ebben segít az istenhit, a Biblia 
ismerete, a keresztény magatartás, a 
nemzet történelmének és hagyomá-
nyainak kellő ismerete.

A szentmise végén Danguly Er-
vin polgármester köszöntötte a fi a-
talokat, kiemelve beszédében, hogy 
„a mi országunk Szent István király 
országa, amelynek határait a kultúra 
határozza meg.” Rámutatott, maga az 
államalapító is nagyon fontosnak tar-
totta a fi atalok nevelését, erről tanús-
kodnak a fi ához, Imre herceghez in-
tézett intelmei is, akit nem véletlenül 
taníttatott a keresztény tanok szerint. 
A községvezető kiemelte továbbá II. 
Rákóczi Ferenc fejedelem történel-
mi fontosságát, akitől származik a 
nagykorúsítás alkalmára kiállított 
okleveleken szereplő idézet is: „Cum 

Deo pro Patria et Libertate” – Istennel 
a hazáért és a szabadságért.

Megidézik a katonabúcsúztatók 
hangulatát

Az okleveleket az önkormányzat 
nevében Danguly Ervin polgármes-
ter és Györff y Gábor alpolgármester 
adta át az ünnepelteknek, akiket a 
templomi szertartás befejezése után 
hozzátartozóik, családtagjaik is kö-
szöntöttek. A nagykorúsító ünnep 
hagyományos mozzanataként a te-
metőben levő hősök emlékművéhez 
vonultak a fi atalok, ahol koszorú-

zással rótták le kegyeletüket a hősi 
halált halt elődök emléke előtt.

Közös ebéddel folytatódott az 
ünnepség, ezután lovas felvonulás 
vette kezdetét, melynek során az ün-
nepeltek a Cika zenekar közreműkö-
désével énekszóval járták be a falut. 
A felvonulás közben megállókat tar-
tottak több utcában is, ahol a szülők 
várták és vendégelték meg őket.

Az ünnep a vasútállomáson feje-
ződött be, annak szimbólumaként, 
hogy nagykorúvá válva, régebben 
a fi úk elbúcsúztak a közösségtől és 
bevonultak a hadseregbe katonai 
szolgálatot teljesíteni.

• Márton Áron életének 
első ötven évét idézi fel 
Zágoni Balázs A püspök 
reggelije című dokumen-
tumfilmje, amelyet a Film-
tettfeszt – Erdélyi Magyar 
Filmszemle keretében 
mutattak be Kolozsváron. 

K I S S  J U D I T

A z 53 perces alkotás az 1896-ban 
Csíkszentdomokoson született 

katolikus püspöknek, a huszadik 
századi erdélyi történelem egyik 
legjelentősebb alakjának életútját 
kíséri végig korabeli fényképek, 
mozgóképrészletek felvillantásával, 
levéltöredékekkel, interjúalanyok, 
szakértők megszólaltatásával. Az 
olykor lírai hangvételű, meghatóan 

szépen összerakott, pontos doku-
mentumfi lm az „emberkatedrális-
nak” is nevezett püspök élete rész-
letei után kutat úgy, hogy a néző 
izgalommal várja, a fi lm készítői 
rábukkannak-e végül vagy sem leg-
alább egyetlen, a Márton Áron arcát 
felvillantó mozgóképre, hiszen azt is 
nyomon követhetjük, hogy miként 
készült A püspök reggelije.ét gon-
dolat nem hagy nyugodni. Az egyik: 
milyen volt ez az ember valójában? 
Milyen képet ő riznek róla azok, akik 
közel voltak hozzá? Hogy hozta dön-
téseit, hogyan vívódott? A másik: 
nyolc évtizedet élt a fi lm korában, 
ennek a felét Erdély katolikus püs-
pökeként. Hogyan lehetséges, hogy 
errő l az emberrő l egyetlen mozgó-
kép sem maradt fenn? Legalább 
annyira szeretnék találni egy fi lm-
felvételt róla, mint amennyire meg 
akarom érteni bölcsességének for-
rását” – vallja a rendező, és Zágoni 
Balázs fenti gondolatait hallhatjuk a 

fi lm legelején a narrátor tolmácsolá-
sában. A fi lm 1944-ig követi nyomon 
Márton Áron életét, addig a kritikus 
pontig, amikor határozottan fele-
melte szavát Kolozsváron a zsidók 
védelmében és tiltakozott a deportá-
lások ellen.

A szülőfalu, Csíkszentdomokos 
ölelésétől kezdve a gyermek-és ifj ú-
koron keresztül haladunk az időben, 
a fi atal felnőtt Márton Áron életének 
kanyargós útját, különböző állo-
másait ismerheti meg a néző úgy, 
hogy közben mindvégig kíváncsian 
várja: megtalálják-e a fi lm végére 
az alkotók az olyan lázasan keresett 
mozgóképeket, amelyeket felvillan 
a püspök arca. A rendező elmondta, 
tervezik a püspök életének későbbi 
szakaszait feldolgozó folytatást is, 
azonban hogy mikor készül el, sok 
minden függvénye, olyan doku-
mentumfi lmet szeretnének készíte-
ni, amelyben „újdonságok” derül-
hetnek ki a püspök életéről, hiszen 

már sok dokumentumfi lmes alkotás 
készült Márton Áronról. A püspök 
reggelijében olyan interjúalanyok is 
megszólalnak, visszaemlékeznek, 
akik elhunytak már: ilyen Kányádi 
Sándor költő, Fodor Sándor író, vagy 

Poszler György kolozsvári születésű, 
Széchenyi-díjas magyar irodalom-
történész.

Ünnep múltba tekintéssel
Huszonegy fi atalt avattak nagykorúvá Gyergyószárhegyen
• Huszonegy gyergyó-
szárhegyi fiatal nagy-
korúvá válását ünne-
pelték hozzátartozóik, 
falustársaik vasárnap, a 
délelőtti szentmisén, és 
ahogy az utóbbi évek-
ben hagyománnyá vált 
a faluban, a nap további 
része is a fiatalokról 
szólt. Regrutaünnep 
keretében elevenítették 
fel az egykori katona-
búcsúztatók hangula-
tát.

Felkészítő előzi meg a nagykorúsító ünnepet
A regrutaünnep felelevenítését 2012-ben indította útjára Szárhegy 
önkormányzata és az Együtt Szárhegyért Egyesület, a Cika Néptánc-
együttes tagjainak tisztje továbbtanítani a régiek szokásait. A fiatalok 
felkészítését már korábban elkezdték, az idősebb generáció által 
megélt, ám mára már a feledés homályába veszett szokások felele-
venítésével. A népzene és néptánc mellett honismeretet és hittant is 
tanultak a felkészítők során.

Emberkatedrális: Márton Áronról szóló dokumentumfi lm készült

A püspök reggelije című film 
kolozsvári bemutatója

▴  FOTÓ: KISS JUDIT

21 szárhegyi fiatal lépett a 
felnőttkor küszöbére

▴  FOTÓ: DANGULY ERVIN




