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„Ady jelentőségét kétségbe 
vonni lehetetlen” – fogalmazott 
megkeresésünkre Karácsonyi 
Zsolt költő, a Helikon irodalmi 
folyóirat főszerkesztője annak 
apropóján, hogy idén, a köl-
tőóriásra halálának századik 
évfordulóján Erdélyben is 
megemlékezéseket tartanak. 
2019-ben több jelentős író, költő 
előtt tisztelegnek születésének, 
illetve halálának kerek évfor-
dulóján: többek közt a 90 éve 
elhunyt Benedek Elekre szülő-
földjén, Háromszéken, valamint 
az általa alapított gyermeklap 
utódjának hasábjain.

 » KISS JUDIT 

Több jelentős erdélyi és magyar-
országi író, költő születésének, 
illetve halálának kerek évfordu-

lóját ünnepeljük az idei évben: töb-
bek közt a 100 évvel ezelőtt, január 
27-én elhunyt Ady Endrére (bal oldali 
portrénkon) emlékeznek Erdélyben 
és Magyarországon is, valamint arról 
is megemlékeznek – természetesen 
szülőföldjén, Háromszéken kiemel-
ten – , hogy 90 éve hunyt el a kisba-
coni Elek apó, vagyis Benedek Elek 
(jobb oldali portrénkon) író, újságíró 
(1859–1929).

„Ady jelentőségét kétségbe 
vonni lehetetlen”
Ady Endréről a Kolozsváron szerkesz-
tett Helikon irodalmi folyóirat hasáb-

jain is megemlékeznek – mondta el 
a Krónikának Karácsonyi Zsolt köl-
tő, a lap főszerkesztője. Rámutatott, 
nem véletlen, hogy a Helikon 2019-
es naptárán Ady és Lászlóff y Aladár 
arcképe látható, hiszen emlékezni 
kell a 100 éve elhunyt költőóriásra, 
valamint a tíz éve elhunyt Lászlóff y 
Aladár (1937–2009) Kossuth-díjas ko-
lozsvári költőre, íróra, műfordítóra, 
szerkesztőre is. Karácsonyi Zsolt azt 
mondta, a Látó szépirodalmi folyó-
irat is készül egy igényes Ady-össze-
állítással. „Ady jelentőségét kétség-
be vonni lehetetlen, egyértelműen 
kimagaslik kortársai közül, azon-
ban még mindig annyira élő, hogy 
pontos, végleges helyét mind a mai 
napig nem találja az irodalomtörté-
net. Ki tudja, halálának kétszázadik 
évfordulójára majd megtörténhet ez 
is” – fogalmazott Karácsonyi Zsolt. 
Nagyváradon a Várad folyóirat és 
a Szigligeti Színház is eseményeket 
szervez Ady halálának centenári-
umán. A színház rendhagyó prog-

ramsorozattal emlékezik a száz évvel 
ezelőtt elhunyt költőóriásra: január 
19-én a Ki látta Adyt? című produkció 
premierjét tekintheti meg a közönség 
Harsányi Sulyom László rendezésé-
ben, az előadást január 27-én is mű-
sorra tűzi a társulat. Magyarországon 
is megemlékeznek a költőóriásról, 
többek közt a budapesti Petőfi  Irodal-
mi Múzeum is szervez eseményeket 
januárban, és az Ady Költészetét Ked-
velők elnevezésű szervezet is tiszteleg 
a költő életműve előtt. Mint az ese-
mény ajánlójában írják, az emlékezés 
helyszíne ahhoz a helyhez közel eső 
épület, ahol Ady Endre 1919-ben, 
100 éve elhunyt; Budapesten az egy-
kori Liget szanatórium utcája, most 
Benczúr utca.

„Ma is sokat tanulunk 
Benedek Elektől”
A kisbaconi születésű Benedek Elekről 
az általa alapított gyermeklap utódja, 
a Sepsiszentgyörgyön megjelenő Cim-
bora folyóirat is megemlékezik. Amint 

A SZÁZ ÉVE ELHUNYT KÖLTŐÓRIÁS, VALAMINT A 90 ÉVE ELHUNYT ELEK APÓ ÉLETMŰVE ELŐTT IS TISZTELEGNEK 2019-BEN

Adyra és Benedek Elekre emlékeznek idén
Farkas Kinga főszerkesztő a Króniká-
nak kifejtette, irodalmi antológiával, 
meglepetés-különszámmal is fejet 
hajt a Cimbora szerkesztősége 2019-
ben Benedek Elek előtt, csatlakozva 
a Balassi Intézet sepsiszentgyörgyi 
kirendeltsége, a Kovászna Megyei 
Tanács, valamint Sepsiszentgyörgy 
önkormányzata szervezte emlékév 
rendezvénysorozatához. „Emellett – 
öt év után – idén nyáron ismét össze-
gyűjtjük legkíváncsibb olvasóinkat, 
és a 15. Cimbora Kaláka Táborban 
is Elek apó körül forog majd a világ, 
hiszen, bár szinte száz év telt el azó-
ta, hogy vállára vette az első erdélyi 
gyermeklapot, a Cimborát, ma is 
sokat tanulunk tőle” – fogalmazott 
a főszerkesztő. 2019-ben számos 
íróra, költőre emlékeznek szüle-
tésének vagy halálának kerek év-
fordulóján. Nyolcvan éve született 
Lászlóff y Csaba (1939–2015) József 
Attila-díjas költő, író, műfordító, 
esszéista, Lászlóff y Aladár öccse, 
harminc éve hunyt el Márai Sándor 
író, költő (1900–1989), Weöres Sán-
dor költő, műfordító (1913–1989). 
Idén negyven éve hunyt el Örkény 
István író, drámaíró (1912–1979), öt-
ven éve hunyt el Benedek Marcell, 
irodalomtörténész, író (1885–1969), 
Sinka István író, költő (1897–1969). 
Hetvenöt éve hunyt el a második 
világháború zsidó deportálásai-
nak áldozataként Karácsony Benő 
gyulafehérvári születésű író (1888–
1944), valamint Radnóti Miklós 
költő, műfordító (1909–1944) is. 250 
éve hunyt el Bod Péter református 
lelkész, történetíró (1712–1769), a 
sepsiszentgyörgyi könyvtár névadó-
ja, akiről a háromszéki intézmény is 
megemlékezik.

 » „Ady még 
mindig annyira 
élő, hogy pontos, 
végleges helyét 
mind a mai napig 
nem találja az 
irodalomtörténet. 
Ki tudja, halálá-
nak kétszázadik 
évfordulójára 
majd megtörtén-
het ez is.”

 » Nagyszalon-
ta kultúrájának 
ápolására fi gyel-
meztet és buzdít 
a kalendárium.

 » MOLNÁR JUDIT 

Az új év hagyományos velejárója az 
elmúlt esztendőt összegző, a kö-

vetkezőre reményteljes irányt mutató 
kalendáriumok megjelenése. Bihar 
megyének talán legbiztosabb pontja 
ebben az értelemben Nagyszalonta, 
hisz évek óta menetrendszerűen ér-
kezik a kalendárium Tódor Albert-
nek, a város hosszú időn át volt pol-
gármesterének a szerkesztésében és 
kiadásában. Bevezető köszöntőjében 
meg is fogalmazza a kalendáriumki-
adás egyéni és közösségi feladatként 
való vállalását: „Mindannyiunk éle-
tében vannak kedves emlékek, ame-
lyek lelkünkbe és emlékezetünkbe 
vésődnek, és talán soha meg nem 
ismétlődnek. Ez a megállapítás nem 
csak egyénre, de közösségekre is 
érvényes. A szalontaiak létében is 
vannak olyan szellemi és anyagi ér-
tékek, amelyeket érdemes átadni az 
utódoknak, mert ezek hiányában az 
egyén és a közösség is szegényebbé 
válik. Kulturális hagyományaink fel-
morzsolásával, évszázados értékeink 
feladásával nemzeti identitásunkat 
ítéljük lassú, de biztos halálra. A sza-
lontai kalendárium ennek a bomlási 
folyamatnak a lassítását, s a szellemi 

hagyományok megbecsülését szeret-
né szolgálni. Azzal a céllal jött létre, 
hogy Nagyszalonta kultúrájának 
ápolására fi gyelmeztessen és buzdít-
son, egyszersmind gyönyörködtesse 
e könyv olvasóit” – írja Tódor Al-
bert a bevezetőben. Ennek a nemes 
célnak az elérését már a hónapokra 
lebontott naptárrészben, illetve az 
egy-egy hónaphoz illesztett, zömé-
ben szalontai vonatkozású költők 
verseivel is lényegesen elősegíti. 
Kulcsár Balázs és Rozvány György 
Arany János emlékét idézi egy-egy 
költeménnyel, Gábor Ferenc, Fábián 
Sándor, Erdélyi József és Szemlér Fe-
renc a Csonka toronyról írnak, Szabó 
Gábor az aradi vértanúk, Gábor Fe-
renc Sinka István emlékét idézi, aki-
nek két verse zárja a hónapok sorát. 
A jövő esztendő jeles évfordulóinak 
sorát sajnálatos sajtóhiba nyitja, 
megmaradva a 2018-as évszámnál. 
A kalendáriumok több évszázados 
hagyománya, hogy sok családnak 
egész évi egyetlen tanulságos és 
szórakoztató olvasmánya volt, Tó-
dor Albert nem feledi ezt a szokást, 
ezért szerkeszti olyan odaadással és 
gonddal az olvasmányos részt. Az 
idei kalendárium kissé fejezetsze-
rűen rendezett tematikájú olvasmá-

nyokat kínál, kezdve természetesen 
a város legnagyobb szülöttjével, 
Arany Jánossal. Az Arany-témakört 
mottóként Ravasz László egykori 
püspök gondolata nyitja: „Arany a 
Magyar Szezám! Aki megérinti, az 
megnyílt a magyarság számára, s a 
magyarság csak annak a számára 
nyílik meg, aki megérti Arany Já-
nost.” A Csonka toronnyal kapcsola-
tos írásokat a kalendáriumszerkesztő 
állandó munkatársa, Dánielisz Endre 
közíró rendezte egybe, ezeket emléke-
zés követi az aradi vértanúkra, majd 
a város jeles szülötteinek 2019-ben 
esedékes évfordulóiról szóló megem-
lékezések. Rozvány György, Arany 
László, Major Henrik, Kiss Ferenc, 
Székely László, Balogh Ernő, Zilahy 
Lajos, Sinka István, Bonczos István, 
Kulin György és Gábor József életét 
és munkásságát elevenítik fel ezek 
az írások. Dánielisz Endre nyelvmű-
velő, valamint Tódor Albert, Deák 
Sándor, dr. Lőrincz Ottó kanonok 
plébános, Lovassy Andor helytör-
téneti érdekességekről szóló írásai, 
illetve aforizmák, adomák, játékos 
szóviccek gazdagítják a kalendáriu-
mot, végezetül pedig az óesztendőtől 
elköszönő gondolatok, melyek közül 
leginkább talán Arany János sza-

Új év, új remények – közösséggazdagító szalontai kalendárium
vaira emlékeznek majd az olvasók: 
„Szeresd a magyart, de ne faragd le 
– szóla, / Erejét, formáját, durva kér-
gét róla. / Mert mi haszna később, ha 
jól megfaragják, / nehezebb eltörni a 
faragatlan fát.”




