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Visszapillantó tükörként mutatja 
be a térség jeles személyiségeit a 
Czirják Árpád kanonok által írt és 
szerkesztett Erdélyi Magyar Bre-
viárium. Az erdélyi magyar múlt 
nagyjairól szóló anyagok szep-
tember elsejétől kezdtek megje-
lenni a világhálón, ahol online 
formában olvasható és hallható 
a breviárium szövege. A közel-
jövőben nyomtatott formában is 
napvilágot lát a pápai prelátus 
munkája.

 » SZUCHER ERVIN

„A z esztendő 365 napjához 
kapcsolódó írások színes 
panorámát tárnak az olva-

só elé, a rövid életrajzok bemutatják 
a nap szülötteit, vázolják tevékeny-
ségüket. Az olvasó nyomon követ-
heti mindazt, amit eleink az erdélyi 
és egyetemes kultúra szolgálatában 
tettek” – ez olvasható Czirják Árpád 
nyugalmazott kolozsvári esperes 
egyelőre csak interneten elérhető Er-
délyi Magyar Breviáriumának beveze-
tőjében. A szerző az év minden egyes 
napjára egy olyan személyiséget vá-
lasztott, aki értéket adott hozzá az 
erdélyi és az egyetemes kultúrához. 
Az Erdélyi Magyar Breviárium esszéi 
azt sugallják, hogy az olvasó kezdje 
napját a magyar múlt emlékezetes 
személyiségeinek felidézésével, így 
ihletet, életkedvet, örömet meríthet. 
„A kisebbségi sors tudatos vállalása 
reményt, életkedvet kölcsönöz. A nap 
szülöttjének élete az olvasó számára 
mementó lehet. Ha eleink sokkal ne-
hezebb körülmények között vállalták 
a küzdelmet, miért ne tehetnénk meg 
mi is?” – vetődik fel a kérdés, amelyet 
Czirják Árpád írásain keresztül igyek-
szik megválaszolni.

Inspiráló eszmefuttatások
„Az esszék a nyugalmazott esperes 
nyitottságára és rendkívüli metafo-
rakészségére vallanak. Ugyanakkor 
a sorok közül könnyen kiolvasható, 
milyen fi noman képes kifejezni a leg-
keményebb dolgokat” – vélekedett a 

Krónikának a szöveg jó ismerője, dr. 
Köllő Gábor. A kanonok fi atalabb, 
egykoron a kincses várossal össze-
nőtt Szászfenesen szolgáló pályatársa 
mutatja be a nemsokára megjelenő 
kötetet. „Amikor kritikát gyakorol, az 
egyáltalán nem sértő. A stílusa a bel-
ső töprengés a megélt, megtapasztalt 

valós világról és annak szépségéről. 
Potenciál rejlik az írásban, amely egy-
részt inspirál, másrészt belső vitára 
ösztönöz” – fejtette ki a nyomtatás 
előtt álló munkáról Köllő. Az Erdélyi 
Magyar Breviárium közlése szeptem-
ber elsején kezdődött el a világhálón 
a pontosan 379 évvel azelőtt született 
gróf Bethlen Miklós erdélyi kancel-
lár és emlékiratíró bemutatásával. 
Aznapra a Honvágy a hazában című 
esszét választotta a szerző. Írásában 
Czirják rávilágít, nemcsak az egymás 
ellen elkövetett gonosz tettek, de a 
pusztuló nemzet ügyének nem válla-
lása is a vétek kategóriájába sorolha-
tó. Kritikával illeti az 1990 után felálló 

rendszert, a magyar érdekképvisele-
tet, az egyházat, rámutatva azok szol-
gálatkészségeinek hiányosságaira.

Hangoskönyvként is elérhető
„A diktatúra idején a demokráciára 
vártunk, jó néhány év elteltével már 
torkig vagyunk vele. A kommuniz-
mus romjain demokratikus, új világot 
kellene építeni, aminek egyelőre sem-
mi nyoma. A rendszerváltáshoz, majd 
az Európai Unióhoz való csatlakozás 
fellobbanó, majd rövidesen kihunyó 
lelkesedésén kívül alig történt érdemi 
változás. (…) És az egyház? A mi egy-
házunk vezetősége a rendszerváltás 
után ébresztő helyett altatódalba kez-
dett, hangoztatván: az egyház nem 
politizál” – írja a kolozsvári Szent 
Mihály plébánia egykori főpapja. A 
világhálóra egyelőre az anyagnak 
mintegy harmada került fel, a szerző 
fokozatosan tölti fel a többit is. Arra 
a kérdésünkre, hogy kinek ajánlja 
idősebb paptársa könyvét, Köllő Gá-
bor elmondta, minden egyes erdélyi 
gondolkodó ember számára, de fő-
ként azoknak, akik tudni szeretnék, 
hogy eleink értékrendje mennyire 
meghatározó volt eme országrész 
történelmében, kultúrtörténetében 
és az egyetemes kultúrában. A han-
goskönyvhöz Mátyás Zsolt temesvári 
színművész „kölcsönözte” a hangját. 
Az anyag a www.erdelyibreviarium.ro 
címen érhető el.

 Erdélyi tudósítások 2021. szeptember 8.
szerda
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HAMAROSAN NYOMTATÁSBAN IS MEGJELENIK AZ ERDÉLYI MAGYAR BREVIÁRIUM

Esszék Czirják kanonoktól

Czirják Árpád kanonok, nyugalmazott kolozsvári esperes

 » A stílusa a belső töpren-
gés a megélt, megtapasz-
talt valós világról és annak 
szépségéről. Potenciál rejlik 
az írásban, amely egyrészt 
inspirál, másrészt belső 
vitára ösztönöz. 

VEZÉRCIKK

Egy gigarendezvény
árnyékában

Dübörgő zene éjjel is, zsúfoltság a belvárosban, 
csillagászati árú bérlemények, forgalomkorláto-
zások a központi utcákban és a nem fesztiválozó 
városlakók panaszai – éveken keresztül ez jel-
lemezte a kincses város egyik „védjegyévé” vált 
Untold elektronikus zenei rendezvényt. A hét má-
sodik felében esedékes, immár hatodízben tar-
tandó tömegmegmozdulással kapcsolatban újfent 
számos kétely merül fel, és jogosan. Sok kolozsvári 
nehezményezi, hogy a zajszennyezéssel járó, több 
tízezernyi kül- és belföldi vendéget mágnesként 
idevonzó fellépéssorozat időpontja ezúttal szinte 
egybeesik a tanévkezdéssel: vasárnap éjjel még 
dübörög a zene a belvárosban, hétfő reggel pedig 
már indulnak óvodába, iskolába a gyerekek. Felhá-
borodott kolozsváriak azt is felróják a városveze-
tésnek, hogy idén rábólintott a hatalmas tömege-
ket megmozgató, nem kevés pénzt hozó fesztivál 
megtartására, mintegy alárendelve a járványügyi 
intézkedéseket a megarendezvénynek. A szerve-
zők persze csillapítgatják a kedélyeket, mondván, 
hogy csak maszkkal, védettségi igazolással és a 
járványügyi szabályok betartásával lehet részt ven-
ni a fesztiválon, azonban ez még nem elegendő ah-
hoz, hogy a városlakók nyugodtan aludjanak. Már 
csak azért sem, mert az elektronikus zene ritmusai 
valószínűleg hajnalba nyúlóan ki fognak szivárogni 
a városba, még akkor is, ha a szervezők azt ígérik, 
idén „odafi gyelnek a zajszennyezésre”.

Azt is sokan furcsállják, hogy miközben a híradá-
sokat a járvány negyedik hullámának fenyegető té-
mája uralja, az eff ajta óriásfesztivál megszervezé-
sével kapcsolatban egy árva hatósági ejnye-bejnye 
sem hangzik el. Bátran meg lehet tartani, hiszen a 
pénz beszél, márpedig az Untold nem keveset hoz 
a város konyhájára, vitathatatlan, hogy jelentős 
bevételi forráshoz juttatja a járvány miatt tetemes 
veszteséget elkönyvelt vendéglátó- és szórakozta-
tóipart. A megabuli viszont egyértelműen a szerve-
zők számára jelenti a legnagyobb üzletet, minde-
nekelőtt az ő pénztárcájukat gyarapítja.

Eközben felmerül az is, és nem alaptalanul, hogy 
a kolozsváriak fi zetik meg többszörösen az árát a 
belvárost kisajátító rendezvénynek. Egyrészt már 
az Untold négy napja alatt kénytelenek elviselni a 
zajszennyezéssel, korlátozásokkal és zsúfoltság-
gal járó kellemetlenségeket, másrészt a pandémia 
újabb, fenyegető hullámának árnyékában sejt-
hető, hogy ilyen mértékű tömeges megmozdulás 
következtében nagyobb az esélye, hogy hamarabb 
bekövetkezzenek a megszorítások a tanévkezdés-
sel szinte egybeeső gigafesztivál miatt. Utóbbit 
persze el lehetne költöztetni a belvárosból. De ter-
mészetesen csak akkor, ha bár tizedannyira számí-
tanának az élhető várost igénylők elvárásai, mint 
azok a fránya milliók.

KISS
JUDIT

 » RÖVIDEN

Elhagyta a kórházat, majd elhunyt
egy koronavírus-fertőzött fi atal férfi  Temesváron
Elhunyt egy 34 éves, koronavírus-fertőzött férfi , aki saját 
felelősségre hagyta el a temesvári járványkórházat hétfő 
este, miután egy hónapot töltött az intenzív osztályon, 
ahol az orvosoknak sikerült életben tartaniuk. A férfi  
– aki nem volt beoltva, és nem hitt a Covid–19 létezésé-
ben – tüdejét 80 százalékban károsította a vírus, hosszú 
ideig lélegeztetőgépen volt – számolt be az esetről az 
Agerpres hírügynökség. „Az intenzív osztály orvosai 
még bent szerették volna tartani a pácienst, mert állapo-
ta nem volt túl jó, de a férfi  saját felelősségére, elhagyta 
a kórházat, és hazament a Temesvártól 60 kilométer-
re fekvő Egresre, ahol este rosszul lett, valószínűleg 
tüdőembóliát kapott. A családja kihívta a mentőket, de 
életét már nem tudták megmenteni – mondta el tegnap 
dr. Cristian Oancea, a kórház menedzsere. Hozzátette: 
az orvosok nem tarthatják a kórházban a betegeket, ha 
azok saját felelősségre haza akarnak menni. A kórház 
vezetője arról is beszámolt, hogy öt-hat fős egészségügyi 
személyzet volt végig a férfi  mellett, amíg az intenzív 
osztályon feküdt, hogy életben tartsák.

 » KORPOS ATTILA

Nagyszabású takarításra készülnek 
szombaton az Olt folyó mentén 

Hargita és Kovászna megyékben. Az 
Olt forrásától kezdődően a Brassó 
megye határáig felölelő szakasz egy 
időben történő tisztítására koráb-
ban nem volt példa. Bereczki Kinga, 
a Háromszéki Közösségi Alapítvány 
igazgatója a tegnapi sajtótájékozta-
tón elmondta, Kovászna megyéből 
13 települést szólítottak meg, Hargita 
megyéből pedig 12 helységben szerve-
zik meg helyi szinten a mozgósítást. 
„Az ötletet a bukaresti Mai Mult Verde 
(Minél Több Zöld) Egyesület vetette 
fel a víztisztítási program keretében. 
A civil kezdeményezés hatására az 
illetékes hivatalok – vízügyi igazga-
tóságok, környezetvédelmi hivatalok 

és a köztisztasági vállalatok – szintén 
felkarolták az ötletet” – közölte. Az 
igazgató méltatta a bekapcsolódó ön-
kormányzatok hozzáállását, kiemel-
ve például a csíkszéki Madéfalvát, 
ahol több mint száz civil bevonásával 
zajlik majd az akció. A szervezők fi -
gyelmeztető táblákkal, plakátokkal, 
szemeteszsákokkal és kesztyűkkel 
segítik a nagytakarítást, a szemét el-
szállítását pedig az Eco-Csík Kft . vál-
lalta magára. 

Zólya László, a Hargita Megyei In-
tegrált Hulladékgazdálkodási Tár-
sulás szakembere közölte, a Hargita 
megyei szakasz feltérképezése során 
88 kritikusan szennyezett pontot je-
löltek meg az illetékes hatóságok, 
összesen pedig legalább 40–50 ton-
na szemét van a folyó mentén. Mint 
elhangzott, az ötletadó egyesület 

jóvoltából két hete egy 15 méter hosz-
szú hulladékgyűjtő gátat helyeztek el 
az Olt sepsiszentgyörgyi szakaszán a 
műanyaghulladék összegyűjtésének 
céljából. Ennek kapcsán a szakember 
hozzátette, a Tusnádi-szorosban ha-
sonló úszógát telepítésére van kilátás. 

A takarításon túl nehézgépes tisz-
títást is tartanak a jóval szennyezet-
tebb részeken, továbbá videókame-
rás rendszer kiépítését is terveznek. 
„Nem szeretnénk, ha újból hasonló 
mennyiségű szeméttel telne meg a 
folyó. Ezért mi is támogatjuk a ka-
merarendszer kiépítését, amely által 
tizenkét ponton folyamatosan meg 
lehet fi gyelni az Oltot felelősségre vo-
nás céljából” – tudatta a szakember. 
Mint kiderült, Kovászna megyében a 
16 kamerából álló rendszert még eb-
ben a hónapban kiépítik. 

Kamerákkal tartanák tisztán az Oltot




