Az anyai szeretet alkotása
A tizedik Zirc anno…-t mutatta be Müller Anikó
Anno 2003-ban jelent meg az első Zirc anno… naptár, amely idén jubilált. A tízéves
évforduló családi ünnep is volt, hiszen a legújabb kiadvány Müller Anikó és lánya, Ring
Júlia közös alkotása. A bemutatót ezúttal is teltház várta, Bittmann Angéla és Nagy N.
Lénárd ismert írók, költők sorait idézve a naptár témájául szolgáló Bakony rengetegébe
kalauzolt minket.
„Ez a magyar dzsungel, ahová csak azok rejtőznek el, akik a világgal nem tudtak
megegyezni” – idézte Hamvas Béla Bakonyról alkotott gondolatait Müller Anikó, aki
tizedszer ajándékozta meg a zircieket csodás alkotásával. Hangsúlyozta, a tizedik Zirc anno…
közös munka gyümölcse, hiszen az illusztrációkat gyermeke, Ring Júlia készítette.
„A bakonyi környezet minden zordsága mellett egy meglehetősen emberléptékű, életerőt
sugalló vidék volt és mai is ezért oly vonzó sokaknak. Szelíd lankái, festői völgyei, természeti
értékei a Teremtő nagylelkűségét és – ha szabad így fogalmaznom – fantáziáját dicséri illetve
mutatja” – olvasható Dékány Árpád Sixtus ciszterci főapát ajánlásában.
Januártól decemberig költők, írók dicsérik a minket körülvevő tájat képek, régi
képeslapok társaságában; fiatal alkotó kedves rajzai pillantanak ránk majd a falról, az apátsági
épületegyüttes új színére emlékeztető lapok sarkaiból.
Müller Anikó nem bocsátkozott különösebb értékelésbe az elmúlt tíz évről, de azt
elmondta, többen is hatással voltak rá, hogy idáig eljutott, a legtöbbet dr. Szántó Józsefné
Csöpi néninek köszönheti. A nyugalmazott tanítónő volt az, aki elindította őt az úton,
megtanította a betűk formálására, az olvasásra, és figyelemmel kísérte végig népművelői
pályafutását. Hozzátette: a mai napig biztatja őt nagy és mély bölcsességével.
A szerző az első tanító nénit kérte meg arra, hogy szavaival ajánlja a hallgatóság
figyelmébe a legújabb naptárt. – Anikót minden érdekelte. Tudott örülni nemcsak a saját
sikereinek, hanem társai eredményeinek is. Igényessége már akkor is feltűnt – mondta Csöpi
néni, miután felidézett egy szeptemberi emléket… Örömmel emlékezett vissza a tanító arra az
időszakra, amikor tanítványának megjelentek az írásai napilapokban, ifjúsági újságokban,
rendszeresen adott hírt Zircről és az iskoláról. Míg egyszer csak új ötlettel örvendeztette meg
a zircieket... „Minden évben újabb és újabb arculattal, színekkel, élményeket idézve jelent
meg a naptár, kisugározva a szeretetet, hűséget, tiszteletet, amit az emberek szülőhelyük és a
Bakony iránt éreznek. Múlnak az évek, lekerülnek a falról a régi naptárak, de az élet megy
tovább…” – hallhattuk a tanító gondolatait.
Dr. Szántó Józsefné arról is beszélt, lesz, aki továbbviszi a naptár szellemiségét, hiszen
Anikó lánya, Julcsi már ebben a naptárban is megmutatkozik tehetségével, méltó munka- és
alkotótársa édesanyjának.
Müller Anikó az első naptárat hálájának jeléül Csöpi néninek nyújtotta át, majd őt
köszöntötték ajándékokkal testvérének gyermekei. Meglepetés is készült számára, hiszen
lánya jövő év júliusára egy „édesanyámnak” feliratú, tulipánvirágos képeslapot rajzolt,
melyben sok mindenki más nevében megköszönte a sok éves, áldozatos munkát, s azt kívánta,
hogy még további jubileumokat élhessen meg a Zirc anno…
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