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Szép estét varázsoltak a kiál-
lítóterembe a festmények 
közé a mûvészek, akik a múlt 
hétvégén irodalmi és zenei 
gyöngyszemeket fûztek fel 
mindannyiunk örömére. Joó 
László színész és Szóka Júlia 
énekmûvész estje megtöltötte 
a szíveket, derûsebben zárhat-
tuk a hetet, s nyithattunk egy 
újat. A Haza, szerelem, nép-
költészet címû mûsor könyv-
bemutatóval és dedikálással 
zárult.

November 7-e sokunkban 
mély nyomokat hagyott, annak 
a bizonyos ágyúdörgésnek az 
utórezgéseit még néha nap-
jainkban is érezzük. Negyven 
éven át ez a nap vörös betûs 
ünnep volt, de mára szerencsé-
re elhalványult a színe. 2010-
ben itt, Érden, a Szepes Gyula 
Mûvelődési Központban ezen a 
történelmi napon a hazaszeretet 
ünneplése lett két kitûnő helyi 
előadó jóvoltából. Joó László 
most megjelent Burokban szü-
lettem címû könyvét a kiadó, 
Fülemen Róza ajánlotta a meg-
jelent szépszámú közönség 
figyelmébe, kiemelve, hogy 
„Laci bácsi mindig is a ver-
sek bûvöletében élt, Csokonai, 
Berzsenyi, Petőfi, Arany, Ady, 
Radnóti, Illyés és József Attila 
a nagy kedvencei”, és büszke 
rá, hogy versmondásával bejár-
ta egész Európát, három éve 
pedig a balatonfüredi versün-
nepen díjazott lett. 

Ezt követően a neves 
színmûvész ezekkel a szavak-
kal lépett a publikum elé, idéz-
zük: 

– Hálás vagyok a Teremtőnek, 
hogy gyönyörû nyelvünk virá-
gát, verseket mondhatok, és 
nem tudom, hogy az ének egé-

szíti-e ki a verseket, vagy for-
dítva. Az élet úgy hozta, hogy 
mindig a sûrûjében voltam, 
és a könyvben legalább húsz 
olyan eset van, amit ha mások-
tól olvasnék, magam se hinnék 
el, de ezeket mind én éltem át, 
így igazak. Miért, hogyan, hon-
nan íródik a sorsunk, ki tudja. 

Egy biztos, a szülőföldünkről 
íródik… Petőfi Szülőföldemen 
címû versével nyitotta a Haza 

blokkját. Gyönyörû, lélekeme-
lő versek következtek, majd 
a zene vette át a főszerepet. 
Szóka Júlia a Szép vagy, 
gyönyörû vagy, Magyarország, 
Az estharang, az Elindultam 
szép hazámból dalokkal „egé-
szítette ki” a verseket, Kuncze 
Melinda zongoramûvész segít-
ségével. Majd jött a Szerelem 
blokk újabb Petőfi-, Vajda-, 
Radnóti-, Sinka-, Juhász Gyula-
költeményekkel. Radnóti 
Miklós Levél a hitveshez címû 
verse előtt megjegyezte: „Ez a 
nagy költő két szóval – hitves 

és barát – elmondja az emberi 
lét tartalmát, és még mi min-
dent elmondhatott volna, ha 
a kor gyalázata el nem pusz-
títja.” Szóka Júlia pedig eléne-
kelte Sugár Rezső szerzemé-
nyét, a Reszket a bokort, ami 
oly ritkán hangzik el koncert-
pódiumokon, pedig milyen 
gyönyörû… Kodály Nausikaa-
ja is nagy siker volt. Már csak 
a Ballada, Népköltészet blokk 
maradt hátra többek között 
Arany János Tengerihántás 
címû mûvével, valamint Kodály 
Zoltán Megizenem édesanyám-
nak, illetve Ne búsuljon senki 
menyecskéje címû szerzemé-
nyeivel. 

Gyorsan szállt az idő a szép-
ségekkel tûzdelt majd három 
órában, ráadásként Joó László 
a világirodalomba és életének 
főbb állomásaiba is bevezetett 
bennünket, majd végezetül 
meghatottan mondta:

– Köszönöm, hogy Érden 
észrevették, hogy húsz éve 
itt élek, hogy szeretem a ver-
set. A Teremtő sokáig hagyott 
élni, december 4-én már a 
kilencvenharmadik évembe 
lépek. Majd egy évszázadnyi 

élet, hát nem burokban szü-
lettem? Mindent megkaptam 
az élettől. 

A mûsor után sokan gratu-
láltak a fellépő mûvészeknek, 
például Aradszki András 
országgyûlési képviselő és 
Miller Lajos, az ismert opera-
énekes, akik persze dedikáltat-
ták a Burokban születtem címû 
(A színház és a világ alcímû) 
könyvet, amelyből nemcsak 
egy színmûvész küzdelmes 
élete bontakozik ki, hanem az 
egész XX. század története is.

  Temesi László 

Múlt szerdán a Szentkeresztről 
Nevezett Irgalmas Nővérek 
Marianum Általános Iskola 
hagyományőrző lampionos 
felvonulást rendezett az Alsó 
utcában. A délután öt órakor, 
sötétedésben induló négyszáz 
fős gyereksereg a Újfalusi Jézus 
Szíve templomig vonult saját 
készítésû lámpásokkal, hogy 
megtekinthessék a Márton-napi 
előadást.

A messziről szemlélődő érdek-
lődők élénken pislákoló, a föld 
felett alacsonyan ide-oda tekergő 
fényfüzérre lehettek figyelmesek 
ezen a szeles, novemberi estén, 
ha az Alsó utca irányába téved-
tek. A Marianum általános iskola 
diákjai idén is tanúbizonyságot 
tettek kitûnő kézügyességükről, 
valamint a nyelvtudás és a vallás 
fontosságának kihangsúlyozásá-
ról. Délután ötkor, éppen ami-
kor besötétedett, a lámpásokkal 
és meleg ruhával felfegyverzett 
tanulók, tanárok és szülők kísé-
retében a Jézus Szíve templomig 
vonultak. 

A botra felszerelt lámpabura 
papírját diákok által rajzolt, az 
ünnepre jellemző motívumok:
libák, virágok, csillagok, papok 
alakjai díszítették. A burában 
mécses pislákolt, amely – meg-
százszorozva fényét – igen kelle-
mes látványt nyújtott a hidegtől 
didergő emberek koszorújában.

A templomban a hatodikos 
évfolyam Szent Márton életéről 
szóló német nyelvû, énekben 
előadott színdarabbal kápráz-
tatta el a közönséget. Az előadás 
során Szent Mártonról két legen-

Haza, szerelem, költészet

Irodalmi és zenei gyöngyszemek
Márton-napi lampionos felvonulás

Szentjánosbogarak fényében

Tökmagok tökversenye

Tökből készített figurák, házak, hajók, egyéb elmés tárgyak virítottak a Kisfenyves óvoda 
udvarán, ahol idén is megrendezték a tökdíszítőversenyt. Erre minden család nevezhetett 
egy-egy otthon készített alkotással. A versenyen az összes résztvevő nyert, hiszen minden 
darab egyedi és különleges volt. Mint képünk is tanúsítja: a gyerekek – és szüleik – fan-
táziája, csakúgy, mint a tökfajták száma és felhasználhatósága, kimeríthetetlen. Egy kés, 
némi festék, díszítőanyag, no meg egy-egy szép tök birtokában bárki hasonló tökdíszt, 
-lámpást tehet az ablakpárkányra…

dát ismerhettünk meg ezen az 
estén: az egyik szerint Márton 
fiatal katonaként átadja köpe-
nyét egy fagyoskodó koldusnak 
abban a korban, amikor a szegé-
nyekről való gondoskodás még 
annyira sem volt jellemző, mint 
napjainkban. A másik legenda 
a nem klerikus (papként nem 
tevékenykedő), de vallását buz-
gón gyakorló ifjú szerénységét 
örökíti meg; leszerelése után 
Tour városában telepszik le, 
ahol híressé válik jótékonysága, 

segítsége a bajbajutottaknak. 
A helyi keresztény vallási veze-
tő halála után a hívőközösség 
új püspökként jelöli ki, a hír 
hallatán azonban elmenekül, 
mert nem akar magas tisztséget 
vállalni, és egy libaólban húzza 
meg magát. A történet szerint a 
libák gágogása később elárulja 
tartózkodási helyét.

A lampionos felvonulás és 
a Márton-nap az őszi munkák 
lezárulásával induló, Katalin-
napig tartó „kisfarsang” ide-
jére esett, amely alkalomból 
lakomákat, bálokat rendeznek 
országszerte. A középkor egyik 
legnépszerûbb ünnepének 
hagyományai szerint ebben az 
időszakban kóstolják meg elő-
ször az újbort, illetve vágják 
le a libákat – az úgynevezett 
Márton-ludakat.

Márton fontos szent, akinek 
cselekedeteit, életét meg kell 
ismerni, hiszen Magyarország 
területéről származik – emelte 
ki Ferenc atya, aki hozzátet-
te: a fennmaradó iratok sze-
rint Márton egyszerû és ájtatos 
ember maradt öreg korára is, 
fogyatkozó egészséggel is bejár-
ta az egyházmegyét, keresve a 
hívőket, papokat. Olyan életet 
élt, amellyel az elismerést kiér-
demelte, és amelyet a mai sze-
gények és koldusok ambivalens 
társadalmi megítélése is példa-
ként kezelhetne.

 Kervárits Ádám
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Miller Lajos, Szóka Júlia és Joó László a mûsoros esten
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Az idõs színész ezúttal is versekkel nyûgözte le a közönséget


