
Soltvadkerti emlékfoltozó 

A legszebb történetek mesébe illőek, ezért én is ma mesét írok, s emlékeim foldozgatom. Mint 

minden mese, az enyém is a „Volt egyszer...” kifejezéssel indulna, de boldogan teszem hozzá: 

van még ma is! Örömmel és elégedettséggel tölt el, hogy olyan testvériskolai kapcsolatról 

írhatok, melynek egyik megalapozója lehettem, s amely ma is élő kapcsolat. 

Emlékeim hintájában ringatózom, s körém gyűlnek a tündérrigólányok, akikről az hírlik (Máté 

Angitól hallottam), hogy meg tudják foltozni az emlékeket. Ma én is erre kérem őket: Kedves 

emlékfoltozók! Úgy hallottam, ti, akik tündérrigólányok vagytok, meg tudjátok foltozni az 

emlékeket. Feledékeny vagyok, és bárhogyan próbálom, mégsem emlékszem arra az utcára, ahol 

először találkoztunk kedves soltvadkerti testvéreinkkel. Lyukas az emlékem. Foltozzátok meg, 

kérve kérlek, hadd juthasson eszembe a régi utca, a régi beszélgetés. 

A tündérrigólányok szót fogadtak, papucsot húztak, fonalat fontak, és elmentek megkeresni azt 

az utcát, ahol réges-régen a történetünk kezdődött. Hét nap s hét éjjel mentek, s mikor érezték a 

homoki borok illatát, a soltvadkerti fagyi zamatát, tudták, hogy immár jó helyen járnak, és tudták 

is, hogy az a jó hely a soltvadkerti tábor valamikori utcája. 

Emlékfoltozó tündéreim rögtön az első szép pillanatot hozzák elém: Zsóka és Ica (igazgató és 

aligazgató) megérkezését a táborba.Emlékeim pókhálóján megjelenik a kellemes reneszánsz 

zene, hallom a kecsesen suhogó tánclépéseket és a kitörő tapsot is. Az előadás utáni meghitt 

beszélgetés előre jelezte: élő és tartalmas testvériskolai kapcsolat alakul. Akkor ott, a tó partján, 

ezek a tündérrigólányok elcsentek és örökre a szívünkbe loptak egy fuvintásnyit a soltvadkerti 

este simogatásából. Lehet, hogy emlékeinket már foltozni kell, mert pontosan talán nem tudunk 

felidézni minden pillanatot (20 év mégiscsak sok idő), de ez a simogató érzés azóta is 

kitörölhetetlenül ott lapul mindannyiunk szívében. 

Kedves emlékfoltozók! Keresem emlékeimben azt az iskolát, ahol mindig testvérként fogadtak, 

gondoskodó szeretettel öleltek át. Segítsetek nekem megtalálni! 

A tündérrigólányok újra útnak indultak, hamubasült pogácsát is vittek magukkal az emlékezés 

hosszú útjára. Fütyörészve ballagtak hét nap és hét éjjel, mígnem a Kossuth Lajos nevét viselő 

iskolához nem értek. Valahogy így érkeztünk mi is, nagyenyedi tanárok testvéreinkhez: a 

soltvadkerti kollégákhoz... Sokáig a Deák Elek kisbuszával, hamubasült pogácsaként hozva 

magunkkal a jókedvet. És mit találtunk az iskola parkolójában? Szíves fogadtatást, meleg testvéri 

ölelést! Emlékeimben ma is elevenen él minden érkezés és minden távozás, amikor az iskola 

parkolója megtelt integető kollégákkal.  Kívülállók számára sokszor érthetetlen, szinte mitikus 

köteléket jelent ez a testvériskolai kapcsolat, melynek szorossága elismerésre méltó. Ez a kapocs 

szinte csak azok számára felfogható, akik ebben élnek. Mi pedig minden évben mélyen megéltük 

ezt a minőségi kapcsolatot. Mindannyian hittünk benne, hogy ezekben a találkozásokban ott a 

lehetőség, hogy egymást kölcsönösen gazdagító kötelék alakulhasson ki. 



Kedves tündérrigóim! Keressétek most azokat a meghitt pillanatokat, amelyeket a 20 év alatt 

közös élményként elraktározhattunk! 

Emlékfoltozó barátaim újra útra keltek, dudorászva vándoroltak hét nap és hét éjjel addig, amíg 

el nem érkeztek a Kossuth-napok forgatagába. Ott aztán nyeregbe szálltak és lovas huszárok 

kíséretében járták be a várost. Mi, nagyenyedi tanárok is velük tartottunk, együtt ünnepeltük a 

48-as forradalmat, vagy éppen a milleniumi ünnepségen vettünk részt, Monokra zarándokoltunk, 

a bugaci pusztában csodáltuk a természetet, Petőfi emlékházát látogattuk.Ezeken az alkalmakon 

kifogyhatatlan volt az illatozó, meleg pogácsa, a finom kisüsti és a jókedvű beszélgetés, közös 

éneklés. 

„Kossuth Lajos, mennyit jelent e név!”Emlékeim szövedékében felsejlik a Kossuth Lajos 200. 

születésnapjára készült szerkesztett játékunk, melyet a soltvadkerti kollégák jelenete egészített 

ki. Ilyen és ehhez hasonló tartalmas előadások emelték a két iskola közötti kapcsolat minőségét, 

erősítették a köteléket.A tapasztalatok átadása mindannyiunkat segít az előrehaladásban, a 

fejlődésben. Együttérző lélek és ugyanazon erkölcsi, nemzeti értékek tisztelete köt össsze 

bennünket. 

Emlékfoltozó tündérkéim most varrják éppen elmémbe a gömbölyű kacagást ésszéphangú 

nótázást, amit a nagyenyedi diákszállóban találtak. Keresem, és már csak az emlékeimben 

találom azt a diákbentlakást a református templomkertben, amelyet néhány éjszakára soltvadkerti 

barátaink foglaltak el. A diákszálló azóta bezárta kapuit, mintha az örök emlékezetnek akarná 

megőrizni a történteket… Egy biztos: olyan varázslat kerítette ott hatalmába a soltvadkerti 

látogatókat, hogy aki akkor abban a bentlakásban megszállt, azóta visszajáró lélek. Ez a varázslat 

kerített bennünket, nagyenyedieket is hatalmába Rózsa utcai szállásunkon. 

Kedves tündérrigólányaim! A kalandos útra is emlékeztessetek! 

Szempillantás alatt előkeresik nekem Bakó Botond útikönyvét és Király Edit fonott kosarát, 

amiről az emlékezetes székelyföldi túra jut eszembe. Alapos tervezés, Szabadi Erzsikével való 

egyeztetések következtében szép erdélyi körútra sikerült elkalauzolni a soltvadkerti kollégákat. 

Kisebb buszhiba javításával indult az utazás, az udvarhelyi bentlakásban eltöltött éjszaka 

azonban egészen összehozta a csapatot, s Gábor atya panziójában tetőfokára ért a jókedvünk. 

Gábor atya biztatásásra többször is kiszorítottuk a levegőt a pohárból, együtt nótáztunk Bokor 

Tündével, másnap közösen dicsértük az Urat és a Hargita könnyével sirattuk meg Zeteváralját. A 

Békási szorosban csodáltukKirály Edit kitartó sétáját, aki éveit meghazudtolva kis kosarával a 

szoros szívéig sétált. HazaParajd, Szováta, Korond érintésével érkeztünk. A hosszas szakmai 

beszélgetések, az esti közös éneklések ma is elevenen élnek bennem. 

Tündérrigólányaim újabb eseményre hívják fel a figyelmemet: a 2004-ben először átadott Múlt 

és Jövő díjra, amelyet Fekete Ilona (Ica) – akkoriban már nyugalmazott történelemtanár – 

alapított. Ezzel a gesztussal maradandóvá tette azt a szép barátságot, ami a két intézmény között 

kialakult, s új távlatokat nyitott a kapcsolat folytatásához. A történelemben, nemzeti értékeink 



őrzésében jeleskedő nagyenyedi diákoknak jut immár minden évben az a kiváltság és feladat, 

hogy megtanulják ajándékként elfogadni a soltvadkerti díjat és ápolni hagyományainkat. 

Emlékeim szövedékében újra és újra felsejlik egy-egy szép emlék, kedves gesztus, közös 

ünneplés, ahol a két intézmény tanulói és pedagógusai együtt örülnek egymásnak, segítik, 

támogatják egymás ötleteit. Az eltelt húsz év alatt újultak, fiatalodtak a tantestületek, igazgatók, 

aligazgatók váltották egymást, de a két iskola közötti kapcsolat változatlan maradt. Egyre 

erősödik bennem az érzés: nagyenyedi és soltvadkerti pedagógusok életre szóló útitársakká 

szegődtünk. 

Emlékfoltozó tündéreim most összegyűjtik a sok szép emléket: a Fitmann-borok illatát,a sajtos 

pogácsa ízét, a soltvadkerti esték romantikáját, a kirándulások hangulatát, az ünnepek színeit és 

dallamait, egyetlen nagy érzéssé öltögetik őket: az együvé tartozás érzésévé. Kicsit 

gyönyörködöm még benne: ízlelgetem, dúdolgatom, megsiratom…. Aztán összehajtogatom és 

szívem legmélyebb rejtekébe zárom. Ott őrzöm őket a legelőkelőbb helyen. 

Hogy mit rejteget még ez a szép barátság, az maradjon a jövő titka.Bízom benne: ennek a 

mesének lesz még folytatása. Aki nem hiszi, járjon utána! 
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