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Kedves Olvasó!
A kezében tartott kötet közel három évtized mintegy félszáz
írását tartalmazza, és négy részből áll.
Az első részben olyan cikkek és írások vannak összegyűjtve, amelyek eddig kötetben nem láttak napvilágot. Ezek
az írások 1993 és 2020 között a Honismeret, az Élet és Tudomány,
a Művelődés, a Hitel, a Confessio, az Erdélyi Gyopár, a Méhészet
című folyóiratokban, valamint székelyföldi napilapokban jelentek meg. Az írások mindegyike az ismeretterjesztő jellege
mellett erős nemzeti elkötelezettségről tesz tanúbizonyságot.
A szerző maga vallja, hogy híd szerepet tölt be a magyarországi
és a székelyföldi magyarok között. Írásaiban a székelyföldi
tájegységek mellett megjelenik az Őrség, Budajenő, Moldva
és Kárpátalja. Az írások között van útinapló, tájleírás, jeles
székely emberre való emlékezés, ünnepi szokás bemutatása
és a havasi életről való beszámoló, ugyanis a szerző 10 esztendeje egy havasi tanyán él az Úz-völgyében.
A kézirat második része eddig nem publikált írásokat
tartalmaz. Ezek is a szerző szerteágazó tevékenységét igazolják, hiszen olyan gondolatai nyernek megfogalmazást,
mint a magyar szó Moldvában, a Székelyföldön érettségiző diákoknak szánt sorai a Menjek vagy maradjak? című, a
Nemzetstratégiai Kutatóintézet által megjelentett kiadvány
szétosztása kapcsán. Mind az első, mind a második részben
hangsúlyosak az Isten mellett tanúságot tevő érzések,
gondolatok. Ebben a részben említést érdemel a Kellenek-e új
templomok, a Megtartó római katolikus falvak és a Jézusvárók c.
írások.
A harmadik rész eddig nem publikált írásokat és
beszédeket tartalmaz. Van közöttük Székelyföld nagyjaira
–Bod Péter, Orbán Balázs, Kónya Ádám— való emlékezés,
rendhagyó könyvbemutatókon elhangzott beszéd, március
15-i szónoklat, történelmi esemény felidézése és képzőművészeti kiállítás megnyitóbeszéde. Valamennyi írás a nagy
elődök iránti tiszteletet és szeretetet, valamint a szülőföldön
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történő megmaradást erősíti.
A negyedik rész az íróval készített interjúk és a róla szóló
cikkek válogatását tartalmazza, amelyek a Magyar Nemzet, a
Heti Válasz, a Háromszék, a Hargita Népe és a Székely Hírmondó
hasábjain jelentek meg. Az ezekben közölt gondolatok kiegészítik a szerző saját írásait. Ezek a riportok olyan címeken
jelentek meg, mint például A család, amelyet Isten a tenyerén hord,
Három testvér az igazi, Szövetségben Istennel, Kápolnaszentelés
Csinódon.
Ez a kiadvány nemcsak Sepsiszéki Nagy Balázs eddig
kötetben meg nem jelent írásainak és gondolatainak a gyűjteménye, hanem Székelyföld negyedszázados korrajza is.
A székelyföldi valóságot egy Magyarországon tanult és a
szülőföldjére hazaköltözött, a kisebbségi sorsot vállaló író
megtapasztalásain keresztül láttatja az olvasóval.
Bízunk abban, hogy a kiadvány hozzájárul az Ön
istenszeretetének, magyarságtudatának és a szülőföld iránti
szeretetének az erősítéséhez.
Szeretettel, a Kiadó
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Cikkek,
írások

Az Őrség székely szemmel
Budapesten tanuló néprajz szakos diákként célomul tűztem
ki Magyarország néprajzi tájegységeinek bebarangolását.
Tavaly augusztusban – egy dunántúli kerékpártúra utolsó
szakaszaként – néhány napot az Őrségben töltöttem.
Ahogy a Rábaközből Vas megye délnyugati csücske felé
gurultam, egyre inkább kezdtem otthon érezni magamat.
Dimbes-dombos vidék felé közeledtem. A szénát termő
völgyek mélyén kanyargó patakok útját sűrű bozótosok
jelezték. A hosszan húzódó dombok oldalán irtásföldek
keskeny szalagjai váltakoztak a szülőföldemet idéző sötét
fenyvesekkel vagy szőke bükkösökkel.
Az Őrség területe tipikus halom- és dombvidék.
Az erdő borította fennsík legkiemelkedőbb pontjai alig
haladják meg a 300 m-t. Két legnagyobb patakja a Szala
(újabban Zala) és a Kerka, amelyek nyugat-keleti irányú
völgyeket vájtak maguknak.
Zala és Vas megye nyugati része a honfoglalás után
lakatlan, mocsaras gyepűelve volt. Belső oldalán alakult ki
a nyugati őrvidék: Göcsej, Őrség és a Felső-Őrvidék. Göcsej
Zala megye nyugati részében fekszik, a Felső-Őrvidék
(Burgenland) ma Ausztriához tartozik.
Némely nyelvész, néprajzkutató és építész valószínűnek tartja a nyugati őrök és a keleti végeket védő székelyek
közötti etnikai kapcsolatot. Erre vall a nyelvjárásukban,
népszokásaikban és építészetükben fellelhető rokonság.
Az első települők a dombok tetejét szállották meg.
Mai napig őrségi sajátosság a szeres település. A szerek
az alapító őstelepesek első telephelyei, amelyek néha kilóméterekre feküsznek egymástól. A 18 községből álló
őrségi tartomány önálló közigazgatási és bírósági hatóság
volt, amelyet 12 esküdttel együtt az őrnagy (vagy ispán)
vezetett. Az őrök szabad emberek voltak. A 14. században
nemesekként említik őket. Kiváltságaikat az évszázadok
során gyakran megnyirbálták, sőt meg is szűntették.
Az Őrség ma Magyarország egyik legarchaikusabb
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néprajzi tájegysége. A zömében református lakosság fő megélhetési forrását mai napig a mezőgazdaság jelenti. Az őrségi
föld nagy része rossz minőségű, a vékony termőtalaj alatt
vizet át nem eresztő agyagréteg van. A felesleges csapadékot
bakhátas szántás (közökre való szántás) alkalmazásával
vezetik le a megművelt földekről. A termőtalaj termésátlaga
így is alig éri el az országos átlag egyharmadát. Jellegzetesebb
termények a búza, a rozs, a zab, a krumpli és a tök. A
gyenge termések, a sokáig pihentetett földek és a jó legelők
inkább az állattenyésztésnek kedveztek. A közeli ausztriai
felvevőpiacoknak köszönhetően a 16-17. században magas
színvonalú szarvasmarha-tenyésztés alakult ki. Az őrségi
szarvasmarhaexport az első világháborúig jelentős volt. Mára
a szarvasmarhaállomány drasztikusan megcsappant. Csak
imitt-amott lehet látni saját teheneiket legeltető gazdákat.
Az őrségi férfiak, a székelyekhez hasonlóan, jól ismerik
a famegmunkálás fortélyait. Századunk első harmadában
Őriszentpéterről még az ország távoli területeire is szállítottak előre elkészített tetőszerkezeteket. Legfontosabb belső
kiviteli iparcikkük az ácsipari mellett az agyagipari volt.
A Veleméri völgy gerencsérei (fazekasai) kitűnő cserépedényekkel látták el a Dunántúl jelentős részét. A hajdan oly
jelentős gerencsérfalvakban már csak néhány mester forgatja
múltat idéző korongját.
Főhadiszállásom a nyolc szerből álló Őriszentpéteren,
az egykori őrnagyi székhelyen volt. Innen kiindulva jártam
be a környező településeket. A dombok tetején lomboktól
takart házakba kopogtam be, a mezőn vagy erdőben dolgozó
emberekkel elegyedtem szóba, voltam kosárkötőknél, gerencsérnél és dödöllét (őrségi étel) főző idős néninél. Az egyre
fogyó őrségiek mindenütt meleg szeretettel fogadtak. Amikor
megtudták, hogy székely vagyok, akkor valami mélyről
fakadó hagyományra hivatkozva rokonukká fogadtak.
Tavaly augusztus óta három részletben egy hónapot
töltöttem az Őrségben. Bejártam e csodálatos tájegység
valamennyi települését. Sikerült eljutnom a Szlovéniához
tartozó három őrségi faluba is. Útjaim során számos fényképet
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készítettem. Ezekből a fényképekből kívánok szülővárosom
érdeklődő közönségének egy tárlatot összeállítani a Székely
Nemzeti Múzeumban.
A keleti végek védőinek hozom a nyugati őrök üzenetét.
(Háromszék, 1993. október 13.)

Emlékmű Úzvölgyében
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Benkő József székely polihisztor (1740-1814)
“Légy egészségben jóakaró olvasó! s művemet ítéld meg jóakarólag.
írtam 1777-ben május 8-án, Közép-Ajtán, a - melyet lovas és gyalog
székely határőrök, s kevés nemesi jobbágy - mind tisztességes
emberek laknak; de mely az erdélyi főiskolák, valamint a főrangúak
könyvtáraitól messze van, s éppen ezért a hazai dolgok megírására
nem eléggé alkalmatos.” (Benkő: Transsilvania – Előszó)
A Hargita déli része, a Persányi- és a Baróti-hegységek
által körülzárt területet nevezik Erdővidéknek. E kis medencét bal oldalról a magának utat kereső Olt határolja. A
sűrű bükkösök rejtekéből előbukkanó Ajta-pataka falvakat
összekötve siet az Olt felé, hogy majd egyesült erővel folytassák útjukat. A Kárpát-medence keleti csücskében megbúvó
parányi tájegység távol van minden nevesebb szellemi központtól. A zártság azonban csak földrajzi, hiszen e falvak
népéből nemzetünknek olyan nagyjai sarjadtak, mint Baróti
Szabó Dávid, Benkő József, Bölöni Farkas Sándor, Kriza
János, Benedek Elek.
Most, halálának 180-ik évfordulóján, a felvilágosodás
korának székely polihisztorára, Benkő Józsefre emlékezünk.
Benkő József Bardócon született, ahol apja, Benkő Mihály
papi szolgálatot teljesített. Gyemekkora és életének java része
Középajtához köti. Némelyik életrajzírója előszeretettel ad
előnevet neki, pedig ő maga ilyet diákkora óta nem használt,
ugyanis nagyenyedi tanára, Ajtay Abod Mihály megtiltotta
az Ajtai név használatát. Középiskoláit Székelyudvarhelyen
és Nagyenyeden végezte, ahol teológiát is hallgatott. A múlt
iránti érdeklődése korán megmutatkozott. Diákkorában
már régi okmányokat és nyomtatványokat kutatott fel.
Elveszettnek hitt, értékes kéziratot tett tanárai asztalára. Növényneveket is gyűjtött, és Bod Péter munkatársa volt Pápai
Páriz Ferenc szótárának új kiadásában. Enyedi tanulmányait
befejezve, 1767-ben nem a nyugat-európai egyetemek felé
vette útját, hanem édesapja gyengélkedése miatt a középajtai
papi hivatalt töltötte be. A hazatérés azonban nem jelentett
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elszigetelődést. A megkezdett anyaggyűjtést tovább folytatta,
levelezett és utazott. Gyakran helyettesíttette magát és
beutazta Erdély nagy részét.
Útjai során történeti, földrajzi, botanikai, nyelvészeti
és néprajzi adatokat jegyzett fel. Kutatásainak első jelentősebb eredménye az erdővidéki református egyházkerületről
írt, kéziratban maradt munkája (Filius Posthumus, 1770.)
Szűkebb hazájában tudásával korán tekintélyre tett szert.
Például, amikor 1773-ban II. József császár Erdővidéken is
megfordult, a miklósvári reformátusok Benkőt kérték fel
panaszaik tolmácsolására. Egy évvel később jelent meg Hollandiában Erdély ismeretlen barlangjait bemutató könyve
(Imago Specuum Transsilvaniam. Harlem, 1774.), amelyért
a Harlemi Tudós Társaság 1781-ben tagjai közé választotta.
E társaságnak sem előtte, sem utána nem volt magyar tagja.
Legjelentősebb történeti művének (Transsilvania, 1777-1778)
sajnos csak két kötete jelent meg latin nyelven. A kéziratban
maradt részből jóval halála után fordították le és jelentették
meg a Hunyad megyére, valamint három székely székre
vonatkozó fejezeteket.
Munkájának jelentőségével maga Benkő is tisztában
volt. A Transsilvania előszavában így szól az olvasóhoz:
„Az igazságos olvasó át fogja látni, hogy én – bár kik s
hogy irigykedjenek rám – az erdélyi dolgok ily rendszeres
megírásával üresen álló helyet foglaltam el. Ezek előtt nem
ismeretlen az, hogy hazánk írói eddigelé vagy csak igen külön
álló s magános érdekű tárgyakat írtak meg, vagy inkább
érintették a dolgok héját, mint velejét, és senki nem alkotott
egy oly teljes képet az egész ország régi és új állapotáról, a
milyen az enyém lesz. Tán lesznek olyanok a kiknek tetszeni
fog az, hogy e könyvben egy tekintetre látják a hazára tartozó
érdekesebb tudnivalókat, valamint az is, hogy a nagyobb
fontosságukat az országgyűlések végzéseivel s más hiteles
írók emlékirataival látják bizonyítva lenni. Valamint olyanok
is lesznek többen, a kik művemet, mellyel a nagy közönségnek
akarok használni, komor arccal fogadják. De ezeknek miért
igyekezném tetszeni, holott magam magamnak sem tetszem?”
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Művével hazai és külföldi hírnevét egyaránt megalapozta.
Maradandó értékét bizonyítja, hogy halála után másodszor
is kiadták (Kolozsvár, 1833-1834.) Történetíróink több, mint
egy évszázad múlva is forrásként használták.
Történetírói tevékenységével párhuzamosan autodidakta módon fejlesztette botanikai ismereteit is. Már diákkorában megismerte Linné rendszerét, amelyet magyarul elsőként alkalmazott. Középajtai birtokán több száz növényből
álló füvészkertet létesített. Gyűjtőútjain a növények neveit és
a rájuk vonatkozó ismeretanyagot az erdélyi románoktól és
szászoktól éppúgy gyűjtötte, mint a székelyektől. A román
nép növényismeretéről ekképp vall: „...az oláság igen ismeri
a füveket, s azokat haszonra fordítván, más nemzeteket
felül halad.” A botanikai kutatásai összefoglaló műve (Flora
Transsilvanica) elveszett, de rendszerező munkásságának
eredményeiről a Molnár János által szerkesztett, Pozsonyban
megjelent Magyar Könyvházban közzétett botanikai szótárai
is tájékoztatnak. Mindkét munkája nagy hatást gyakorolt
a korabeli erdélyi szász, román, s természetesen a magyar
növénytani és szótárirodalomra. Benkő szójegyzéke a román
növénytani irodalom és a román nyomtatott lexikográfia
kezdetét is jelenti. Bod Péter nyelvművelő tevékenysége
nagy hatással volt Benkő Józsefre. Növénytani szóújításainak
java részét, mint például: akác, gesztenye, őszi kökörcsin,
ma is használjuk. A csak Erdélyben meghonosodott pityóka
(Solanum tuberosum) tájszavunk is Benkőnek köszönhetően terjedt el. A Bod Péter kérésére összeállított Szótár
3 mellékleteként megjelent szójegyzék nagyobb részét az
élőnyelvből gyűjtötte, a szavak többsége a székely nyelvjárásból való. A szójegyzékben román kölcsönszavak is
szerepelnek. A Transsilvania is számos nyelvészeti fejtegetést tartalmaz. Benkő az első magyar, aki a román és a latin
szavakat, kifejezéseket összehasonlítva, a román nyelv latin eredetét hangsúlyozza. Elsőként mutat rá a románban
meglévő magyar eredetű szavakra. Vaskos munkájában cigány nyelvi adatokat is közöl. Állást foglal a magyar nyelv
eredetéről kibontakozó vitában is. Cáfolta a magyar és a török
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nyelv közötti rokonságot, elfogadta Sajnovicsnak az északi
nyelvrokonságról szóló tanítását. Benkő már első munkáival
megalapozta hírét. Mint Erdély híres monográfusát és botanikusát, a tervezett kolozsvári egyetem tanszékére hívták.
Ő azonban nem élt az ajánlattal, de a brassói patikusoknak
előadásokat tartott a gyógynövényekről.
1785-ben erdővidéki esperessé választották, majd
két évvel később, pártfogója, dr. Daniel István biztatására
tanári tisztséget vállalt a székelyudvarhelyi Kollégiumban.
Teológiát, szónoklattant, történelmet és földrajzot tanított.
Rövid idő alatt a tanuló ifjúság kedveltjévé vált, ám hírneve és népszerűsége tanártársaiban féltékenységet szült.
Pártfogója, aki a kollégium főgondnoka is volt, nemsokára
meghalt, s az új főgondnok vetélytársait támogatta, akik
mindent elkövettek annak érdekében, hogy Benkőt elmozdítsák állásából. Az ifjúság hibáiért őt tették felelőssé, vádakat koholtak ellene. Kétségbeesésében Benkő alkoholmámorba menekült. Többszöri feljelentés után lemondatták.
Gyötrelmes, gondokkal teli időszak következett életében.
Visszavonult birtokára, ahol csekély nyugdíjából próbált
megélni. Munkáiért pénzt ritkán kapott, levelezése szerény
jövedelmének nagy részét felemésztette. Családjának eltartása
nyomasztó teherként nehezedett vállaira. Ám e kritikus
időszakban is rendületlenül dolgozott. Kiadta Bethlen Farkas
históriájának ötödik és hatodik kötetét. 1793-ban elvállalta
a köpeci papi hivatalt, de a rosszindulatú feljelentgetések
ekkor sem szűntek meg ellene. Különböző felekezetűek
összeesketése miatt Batthyány Ignác római katolikus püspök bepanaszolta a királyi főkormányszéknél, a köpeciek
pedig iszákossággal vádolták. Hat évig tartó védekezés
után, 1799-ben visszavonult Középajtára. Utolsó életéveinek
drámája ekkor még nem ért véget. Tiltott összeesketésekért
újból feljelentették, majd életfogytig tartó börtönbüntetésre
ítélték. A végrehajtást halála akadályozta meg.
E rövid megemlékezés nem mutathatja be teljességében
egy tudós életművét. Benkő József munkássága a vázoltnál
jóval sokrétűbb. Elveszett kéziratainak címei (A székelyek
16

nemzetségéről, A székely lakodalom) azt sejtetik, hogy a
magyar néprajzi leírások egyik korai úttörőjét is tisztelnünk
kell benne. Élete és hagyatéka példa arra, hogy kellő akarattal
és szenvedéllyel, az egyetemektől és nagyobb könyvtáraktól
távoli Erdővidéken is lehet maradandót alkotni, s ezzel
Székelyföldet szellemileg is Európához csatolni. Középajta
népe kegyelettel őrzi tudós papjának emlékét. 1990-ben
Benkőre emlékeztető márványtáblát helyeztek a paplak falára, 1992-ben pedig mellszobrát leplezték le a templomkertben.
Sírját mindig friss virág díszíti.
(Honismeret 1994/6)
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Kerékpárral Moldovában
Az utas akkor lát legtöbbet, ha gyalog halad. Komótosan
bandukolva a táj legapróbb részleteit is megfigyelheti. Aki
kerékpárral szeli az utakat még mindig jóval többet lát, mint
az autókkal száguldozók. Érzi a hegyeket, boldogan suhan
alá a völgyekbe, konokul küzd a szemből fúvó széllel, áldja
a hátszelet. Településeken haladva át közvetlen kapcsolatba
kerülhet az ott élőkkel. Köszön az igyekvőknek, a kapuban
ácsorgóknak,vagy az igás jószágukat hajtó szekéren
üldögélőknek.
Augusztus első felében egy magyarul jól beszélő
japán fiatalember, valamint egy székely leány társaságában
Moldovában kerékpároztam. Csángó települések megtekintését tűztük ki célul. A kis csapat Sepsiszentgyörgyön
verődött össze. Szélcsendes, verőfényes időben indultunk
útnak.
Kézdivásárhelyen át haladtunk az Ojtozi-szoros felé.
Bereck központjában örömmel szemléltük Gábor Áron
egészalakos szobrát. A hágó mindhármunkat próbára tett.
Tikkadtan értünk a csúcsra, majd búcsút intettünk a Kárpátmedencének. Sűrű bükkösök között suhantunk alá. A
sziklákat nyaldosó folyót követve jutottunk el Gorzafalváig.
E település lakói elcsángált székelyek. A falu Zöldlunka
nevű részében hamarosan szálláshelyre találtunk. Egy szőlőlugas árnyékában vertünk sátrat. A háziak érdeklődő
szeretettel vettek körül. Sátrunk mellé nemsokára asztalka
és három kisszék került. Éppen vacsorához készülődtünk,
amikor háziasszonyunk kukoricadarából főzött puliszkával
és ízletes sült hallal lepett meg. A pompás falatokra a
szomszédból szegődött meleg tejet ittunk. Már felgördült a
Göncöl az égboltra, amikor végre fürdeni mentünk a folyóra.
Első moldvai éjszakánk nyugodtan telt el.
Gorzafalván négy napot töltöttünk. A falu határa dimbesdombos, kiterjedt szántóföldek nincsenek. Apró parcellákban
a gazdák főként kukoricát és szőlőt termesztenek. Félő, hogy
az idei nagy szárazság miatt a már meglévő szegénységet
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még nagyobb nincstelenség fogja tetézni. Ősszel a falu lakói tömegesen járnak át Székelyföldre krumplit szedni.
Sokan részes munkájuk gyümölcsével vészelik át a telet.
Magyarországra is sokan járnak dolgozni.
Az Ojtoz jobb oldalán emelkedő Sóhegy északnyugati
oldalából három sós forrás fakad. Ezek a források bőven
fedezik a falu sószükségletét. A gazdasszonyok ételeiket
sós vízzel ízesítik, disznóöléskor a húsokat és a szalonnát
szintén ezzel tartósítják. A tömény sóréteg miatt csak a folyó
bal partján vannak édesvízű kutak. A Sóhegy lábánál lakók
több, mint egy kilóméterről cipelik az élethez szükséges vizet.
Áldatlan állapot, de az itt élők már megszokták. Fürdőszoba
e falurészben nincs. A házak többnyire vályogból épültek,
de sok a boronafalú épület is. Találtunk olyan zsindelytetős
házat, amelynek korhadó deszkafödémje már negyven esztendeje dacol szárító hőséggel, zuhogó esővel, feszítő faggyal
és dermesztő dérrel.
A Sóhegy kopár testéből merészen ível magasba a Kecskekő. Innen a hosszan elnyúló falu teljességében látható.
A századunk első felében épült római katolikus templom
központi helyen áll. Stílusát nehéz lenne meghatározni. A
templomban egyetlen felirat sem jelzi, hogy a falu lakóinak
jelentős része otthon még mindig magyarul beszél. A padokon
nyugvó imakönyvek mind román nyelvűek. Ha magyart nem
is, de egy idegen nyelvű feliratot mégis találtunk. A „Jézus
szíve” mellékoltár terítőjére egy német mondat van hímezve:
„Der Herr schenke ihnen den ewigen Frieden” („Az Úr adja
meg nektek az örök békét”). Vajon ezt hány csángó-magyar
érti meg?
A templom hűvöséből a temetőbe ballagunk. A halott
falu eléggé gondozatlan. Látszik, hogy a maradék kevés
időt szán a sírok gondozására. A sírjelek többsége fából,
vagy fémből készült kereszt. Kőből faragott sírjel kevés
van. Magyar családnevek után kutattunk. Eredeti alakjában
egyet sem találtunk. Elrománosított változatban olyan nevek sorakoznak, mint Lucaciu (Lukács), Ilies (Illyés), Blaj
(Balázs), Barote (Baróti)... Hasonló nevek hordozói lakják ma
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is a falut. Az idősebb korosztály és a középkorúak nagyrésze
még beszél magyarul, ahogyan ők mondják „csángóul”. A
legifjabb nemzedék csak románul tud. Ha sokan meg is értik
a magyar szót, válaszolni nem tudnak rá. Szüleikkel csak
románul beszélnek. A nyelv- és identitásváltás tökéletes. A
faluban mindenütt magnóról játszott román népzene harsogott. Házigazdánk leánya is ezzel próbált szórakoztatni
bennünket.
Eljön a búcsúzás estéje. Az aranysárga puliszka már fő
az üstben. Friss halról házigazdánk fia gondoskodik. Némán
ülünk az asztal körül. A pálinka nemsokára nyelveket old.
Ismétlődő téma a szegénység, az itt élők kilátástalannak
tűnő helyzete. Barangolásaink során találkozunk olyan
írástudatlan csergeszövő öregasszonyokkal, akik évek óta
nem ettek kenyeret. Puliszkán és babon tengődnek. Csak
erős szervezetüknek köszönhetik, hogy pellegra kórja még
nem gyűrte le őket. Sokan visszasírják a kommunizmus
évtizedeit. Azt hiszik, hogy a rendszer, amelyben most élnek,
fejlett demokrácia. Ennek mielőbbi végét várják. A helybeli
fazakas, kinek portájára gyakran térnek be néprajzkutatók,
azzal példálózott az eszményinek tűnő múlt felé, hogy akkor
egy fazék árából egy kiló marhahúst vehetett – ha kapott–,
most pedig ugyanennyi húsért öt fazakat kell eladnia.
A búcsúest során elcsángált véreink történettudatából is
kaptunk kis ízelítőt.
Kedvelt téma errefelé az I. világháború alatti Ojtozvölgyi ütközet, azaz a „nagy verekedés”. Legendás alakként
él a köztudatban Nagy István moldvai fejedelem. Magyar
történeti alakok, vagy események nem törtek felszínre az
emlékezet mélyéből.
Másnap reggel sátrat bontottunk és felmálháztuk
kerékpárjainkat. Barátainktól érzékeny búcsút vettünk,
majd nyeregbe pattantunk. A déli kánikula Onesten ért.
A Tázló partján pihenőt tartottunk. A városkát a hőerőmű
mellett kanyargó úton hagytuk el. A déli csángó telepek felé
indultunk. Ekkor következett kerékpártúránk legrosszabb
minőségű útszakasza. Dombokra hágott fel az agyonfoltozott,
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vékony aszfaltcsík. A völgyekben száraz patakmedrek áhítoztak szakadó esőért. A szőkévé száradt legelőkön kecskék
kutattak élelem után. A vidék fő terménye a kukorica. A
csövesek árnyékában sárga tökök lapultak. Timotei faluban
a legtöbb ház vályogból épült. Az út szélén frissen vetett
vályogtégla kupacok száradtak. A falu közepén az aszfaltot
rendkívül hepe-hupás út váltotta fel. Óvatosan haladtunk,
nehogy a felpattanó kavicsok küllőinkben kárt tegyenek.
A rázós út egy cigányfalun (Radoaia) vezetett át. Az itt élő
családok többsége még ma is szabadtéri kemencében készíti
el táplálékát. Néhány kilómétert kapaszkodtunk felfelé. A
csúcsról már látszott a távolban kígyozó Szeret. A merészen
lejtő kavicsos úton nehéz volt épségben leereszkedni. Minden
idegszálunkkal az utat kémleltük. Fékjeink jajgattak a megerőltetéstől. Parava faluban, egy fedeles kút árnyékában,
kényszerű, de jóleső pihenőt tartottunk, ugyanis japán
barátunk kerékpárjának féksodronya elszakadt. A hibát hamar kijavítottuk, majd újult erővel tovább indultunk a kéken fénylő folyó felé. Hamar rágördültünk az aszfaltozott
főútra. Északi irányba haladtunk, szinte a Beszterce és a
Szeret torkolatáig. Innen a Szeret sodró erővel zúdulna
tovább, ám magas gát állja útját. A gigászi víztároló láttán
önkéntelenül Bősre gondoltam. A hatalmas tóvá dúzzasztott
folyó jobb partján fekszik Trunk. A falu felől fenyőillatot
hozott a szél. Közelebb érve láttuk, hogy a házak előtt, a
kerítések mentén gyantás fenyőkéreg törmeléket szárít a
Nap. A bákói papírgyár melléktermékét fűtőanyagként
hasznosítják a környékbeliek. Trunkon barátok vártak ránk.
Egy Budapesten tanuló csángó lány szüleinek udvarán
vertünk tanyát. A ház ura kevéssel berendezkedésünk után
érkezett haza Magyarországról, ahol keményen dolgozott.
A faluból sokan kényszerülnek idegenben munkát vállani.
A munkanélküliség e térségben is könyörtelen. Vacsora előtt
úszni szerettünk volna a folyásában meggátolt Szeretben,
de a tározó vize annyira szennyezett volt, hogy le kellett
mondanunk szándékunkról. Tisztálkodási célra mosdótálba
öntött hideg kútvizet használtunk. Mire a Nap lebukott a
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dombok mögött, sátrunk előtt már kis asztalka állott, körülötte székek. Hangulatunk hasonló volt a gorzafalvihoz. Lobogó
gyertyafénynél vacsorázunk. Másnap a kapu előtt elvonuló
csorda zajára ébredünk. Itt kistermetű fekete teheneket
tartanak. A kisült legelők és a sovány abrak a tejhozamot
jelentősen apasztják. E vidéken kevés lovat láttunk. Legfőbb
igaerő a szarvasmarha. A szekér előtt rendszerint egy ökör
vagy tehén cipeli a jármot. Fő termény itt is a kukorica. Közéje
babot vetnek, amit majd szárítás után csépelnek. A faluban
sok új ház van. Tetejük cserép vagy bádog. A templom az
erőművel egyidőben, többnyire a hatalmas építkezésre
szánt anyagokból épült. Belső munkálatok miatt jelenleg
a miséket szabad ég alatt tartják. A román nyelvű misékre
sokan járnak, idősek, fiatalok egyaránt. A templom előtt
egy agg férfi szólított meg. Azt kérdezte, hogy mi is olyan
aktivisták vagyunk-e? Kiderült, hogy ezen olyan erdélyi és
magyarországi látogatókat ért, akik magyar könyveket hoznak Moldovába. Szerinte ezek azt akarják, hogy Magyarország a Szeretig terjedjen. Megnyugtattuk a félrevezetett
apókát, hogy mi csak turisták vagyunk. Erre ő bizalmasabbá
vált és elmondta, hogy az ötvenes években fiai egyenesen
a minisztertől kérték a trunki magyar iskola felszámolását.
Szerintük fölösleges Moldovában a magyar oktatás, hiszen
a hivatalos nyelv mindenütt a román. A vasárnap délutáni
mise után bekopogtunk a magyarul tudó, de nem beszélő
plébánoshoz. Kimérten udvarias volt, készségesen válaszolt
kérdéseinkre. A legújabb anyakönyveket is megmutatta.
Csupán akkor lepődtünk meg, amikor tíz perces kedélyes
beszélgetés után megkérdezte, hogy van-e nálunk rejtett
hangrögzítő készülék? Gyanakvását hamar eloszlattuk, de
feszültségét csak távozásunk oldotta fel.
Míg Erdélyben és Magyarországon apad a magyar falvak
népe, addig Trunk és általában egész Moldova népessége
dinamikusan gyarapodik. Trunkon mintegy 300 család él.
Ebből 40 az özvegyek száma. Az elmúlt három esztendőben
a keresztelők száma 26 %-al haladta meg a temetésekét.
Találkoztunk olyan emberrel is, aki 15 gyerek apja. Az
22

asszonyok közül sokan katrincában járnak. E viseletdarab
jelszerepe főként idegen környezetben erős. Egy idős aszszonynyal történt meg, hogy egy bákói kenyérüzletben azért
nem szolgálták ki, mert szoknyája elárulta hovatartozását.
A katolikus csángókat nem tartják igazi románoknak. Pedig
nyelvükben és identitásukban folyamatosan azzá válnak. A
fiatalok egymás között és többnyire szüleikkel is románul
társalognak. Sokan közülük még értik a magyar beszédet,
megtanulására azonban nem fordítanak fáradságot. Egy
fiatal fruska könnyedén azt mondta, ha a magyar világnyelv
volna, akkor talán megtanulná. Így azonban nem lenne belőle
semmi haszna.
A trunki temetőben még vannak magyar sírfeliratok.
A legrégebbi olvasható vésetű, pusztuló fakereszt 1903-ból
való. Rajta ez áll: Kósa György itt nyugszik az Urban. Az
ősök békében nyugszanak, az utódok csak egyre porladnak.
Málháink nélkül gurultunk át a közeli Klézsére. A múlt
században itt szolgálta népét Petrás Incze János. A derék pap
a temetői kápolnában nyugszik. Emlékét a falu már nem őrzi.
A temető gondozatlan. Csak néhány síron tarkállik virág. A
faluban még sokan beszélnek magyarul. Kellemes emlékként
őrizzük azt a pillanatot, amikor egy pöttömnyi csángó gyerek
őseink nyelvén hozzánk szólott. Zamatos szavai magukkal
ragadtak. Ő vezetett el bennünket egy mellékutcában lévő
kenyérüzlethez. Kenyeret nem kaptunk. Mégsem ez volt
lehangoló. Az szegte kedvünket, hogy parányi barátunk
a szintén csángó boltossal csak románul beszélt. Klézséről
még átgurultunk Forrófalvára, majd alkonyat előtt visszatértünk szálláshelyünkre. Másnap reggel elindultunk az
északi csángó telepek felé. Bákótól Románvásárig a Szeret
völgyében haladtunk. A Moldvát átszelő főút rendkívül
forgalmas volt. A száguldó autósok szabályokat megszegve
suhantak el mellettünk. Leginkább a hatalmas teherautóktól
rettegtünk, melyek szele néhányszor szinte az árokba sodort.
Románvásár ortodox püspöki székhely. A moldvai stílusban
épült püspöki templom már messziről vonzza a látogatót.
A templom hűvösében megpihentünk. A benti homályban
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éppen istentisztelet volt. A város határában kanyarog a
Moldva. A folyót átívelő híd alatt van az itt élők strandja.
Sok vígan lubickoló ember láttán mi is kedvet kaptunk a
fürdéshez. A sekély vízben úszni nem lehetett, felfrissülésre
azonban alkalmas volt. Üdén folytattuk utunkat. Szabófalváig már csak néhány kilómétert kellett megtennünk. E vidéken
ritka az igába fogott szarvasmarha. A többnyire gumikerekű
szekereket lovak húzzák. Szabófalván egy magyar öntudatú,
értelmiségi házaspártól akartunk szálláshelyet kérni.
Keresésük közben derült ki, hogy Magyarországon vannak. A szomszédok tanácsolták, hogy várjuk meg a munkahelyéről estére hazatérő leányukat. Amíg a kapu előtt üldögéltünk, körénk sereglett az utca gyerekhada. Románul zsivajogtak. Barátkozni akartunk velük. Erre ők szemtelenekké
váltak és főként japán barátunkat célozták gunyolódásaikkal.
Szerencsére ő nem értette szavaikat. Kitartó várakozásunk
eredményes volt. Szürkületkor megérkezett a várt leányzó.
Barátságosan üdvözölt, majd betessékelt az udvarra.
Kiderült, hogy a kertben nincs akkora parlagon hagyott
hely, ahová felverhetnénk sátrunkat. Ekkor ő a házban kínált
szálláshelyet. örömmel elfogadtuk. Bájos vendéglátónkkal a
társalgás román nyelven folyt. Ért magyarul, de nem beszél.
Berendezkedésünket követően modern fürdőszobában zuhanyoztunk. Vacsora után a Duna Televízió híradóját néztük
végig. Másnap a faluban bolyongtunk. Az utcán magyar szót
nem lehetett hallani. Az időnkénti magyar köszönésünket
az idősebb emberek is románul fogadták. A temetőben megkerestük Lakatos Demeter csángó költő sírját. A fehér márvány táblán csak román szöveg áll. Az elrománosított nevet
olvasva (Mitica Lacatușu) összeszorult szívvel gondoltam a
költő egy versének néhány sorára:
Nem felejtem el soha sem
apómat,
Kicsike det voltam nékem
mit mondott:
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Ott vagyand a mük országunk,
tudd meg jól,
Ott, hol a nap minden este
leszentül.
Szabófalváról napszentület felé indultunk. Buhușinál
átgurultunk a békésen folyó Beszterce hídján, majd letérve a
forgalmas főútról, erdei utakon haladtunk a Tázló irányába. A
völgyben kanyargó folyót a Balcani nevű falu fölötti oromról
pillantottuk meg. A falucska lakói rendkívül barátságosak
voltak. Az éjszakát a folyóparton töltöttük. A reggeli forró
tea után a Gyimesi-szoros felé indultunk. Kománfalván
megálltunk egy gondozott kútnál. A friss vízzel szomjunkat
oltottuk, majd leheveredtünk a kerítés árnyékában. Nemsokára felbukkant a kút gazdája. Barátságosan érdeklődött és
almával kínált. Néhány percre magunkra hagyott, majd egy
tányér fasírozottal lepett meg. Magyar voltunk egyáltalán
nem zavarta. Ilyen és ehhez hasonló megnyilvánulások jelzik, hogy térségünk etnikai konfliktusai nem népi eredetűek,
hanem felülről szítottak. Távozásunkkor a meleg szívű gazda „Isten áldjon!” köszönéssel búcsúzott.
A Tatros völgyében haladtunk fölfelé. Mivel a Gyimesiszoros még messze volt, úgy döntöttünk, hogy Bruszturósza
határában, a Tatros partján töltjük az éjszakát. Egy bozótos
helyen le is telepedtünk. A szomszédos háznál tejet rendeltünk. Mire tüzet raktunk már besötétedett. Vacsora után
fáradtan tértünk nyugovóra. Borzalmas éjszakánk volt.
Éjfél után neszre ébredtünk. Mire elemlámpát ragadva
kirohantunk, japán barátunk kerékpárja már nem volt meg.
Ő külön zárta le kerékpárját. A másik két jármű össze volt
láncolva, ezért a rablók nem boldogultak velük. A sátor
elől még két pár cipőnk is eltűnt. A sötét éjszakában hiába eredtünk a tolvajok nyomába. Csüggedten üldögéltünk
hajnalig. Kedvtelenül csomagoltuk össze megmaradt holminkat. Amikor a falun végighaladtunk, mindenki megbámult bennünket. Nem gyakran láthattak ilyen társaságot. Én
haladtam elől. Mögöttem a testben és lélekben megedződött
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leányzó tipegett. A szomorú menetet a kerékpár nélkül maradt barátunk zárta. A vasútállomásra mentünk. Megtudtuk,
hogy Csíkszeredáig közlekedő vonat csak késő délután
érkezik. Isten segítségét kérve kiállottunk a főútra integetni.
Nemsokára egy brit rendszámú mikrobusz tűnt fel a láthatáron. Intésemre az Európát járó skót férfi megállította a
járművét. Helyzetünket látva szívélyesen felajánlotta, hogy
elvisz Csíkszeredáig. A Gyimesi-szorosban a száguldó autóból kikandikálva gyönyörködtünk.
Csíkszeredában kis csapatunk fölbomlott. A kedvet
szegő események ellenére azzal váltunk el egymástól, hogy
jövő nyáron újból együtt fogunk túrázni.
A látottakat összegezve nem vagyok vidám. A KeletiKárpátokon túli népfoszlányunk tudatos beolvasztása a
román néptengerbe nemsokára végéhez ér. A folyamatot
meggátolni nem tudjuk, csak késlelteni.
(Magyarok Vasárnapja, 1994. december)

Boldogasszony áldott állapotban
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A karácsonyfa régen és ma
A fa már az Ószövetségben is a kozmikus életerő szimbóluma,
a pogány hitvilágban pedig gyakran az istenség lakóhelye.
Az európai népszokásokhoz gyakran kapcsolódik zöld ág
vagy valamilyen más, életet jelképező növény. Gondoljunk
csak a májusfára, mint a természet újjászületésének
jelképére, vagy a Luca napján cserépbe vetett búzára, melynek karácsonyig történő növekedéséből a következő évi
termésre következtetnek. Ide tartozik a karácsonyi „életfa”
vagy termőág is, melynek állítása a magyarság körében
általános volt. A Katalin-napkor vagy Borbála napján vízbe
tett ágak általában karácsonyra zöldültek ki, és a hosszú
éjszakák komor hangulatában az életerő jelképévé váltak. Az
emberi hajlékok melegében rügyeztetett termőágak utóda a
karácsonyfa.
Karácsonyfa szavunk kétszáz éve még a földesúr
részére karácsonyi adóként szállítandó tűzifát jelentette.
Mai jelentését a német Weihnachtsbaum tükörfordításaként
nyerte. A karácsonyfa-állítás szokása protestáns, evangélikus
gyakorlatból ered, és a Rajna felső szakaszának vidékén
alakult ki a 16-17. században. A 16. századi Elzász erdészeinek szóló utasításokból kiderül, hogy városi polgárok
és céhtagok az erdőkben karácsonyi „májusfákat” vágtak.
A rendeletek megszabták, hogy egy polgár csak egy fát
vághatott ki, és ez nem lehetett 3 lábnál magasabb. Később
rendeletekben tiltották meg a fenyők kivágását, de a szokás
terjedését már nem tudták meggátolni. A 18. század első
felében a szászországi Zittauban annyi feldíszített gyertyás
karácsonyfát állítottak, ahány megajándékozott személy volt
a családban.
A karácsonyfának német nyelvterületen való gyors
elterjedéséhez bizonyára Goethe is hozzájárult, aki a Werther
szerelme és halála című, 1774-ben Lipcsében megjelent
levélregényében így ír róla: „… Werther arról beszélt, hogy
mennyire fognak örülni a kicsikék, és arról az időről, amikor
egy-egy váratlan ajtónyílás és a gyertyákkal, cukorkával és
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almával tündöklő fa paradicsomi boldogságba ringatja a
lelket. ”
Berlinben a 19. század első évtizedeiben kezdtek karácsonyfát állítani. Innen jutott el Bécsbe, ahol az arisztokrataés művészkörökben gyorsan elterjedt. A század közepén már
a legszegényebb bécsi családok sem ünnepeltek karácsonyfa
nélkül. Érdekes adat, hogy amikor 1860 karácsonyakor
Erzsébet királyné Madeira szigetén volt gyógykezelésen,
Ferenc József e távoli helyre is küldött neki feldíszített
fenyőfát. Angliába a német Szász-Coburgi Albert, Viktória
királynő férje vitte az első karácsonyfát. A német területen
kialakult szokás egész Európában elterjedt, s kivándorlók
révén a tengerentúli területekre is eljutott.
Magyarországra a karácsonyfa a szoros német és osztrák
rokoni kapcsolatokkal bíró arisztokrata családok által jutott
el. Pesten az első karácsonyfát minden bizonnyal Brunszvik
Teréz grófnő állította 1824-ben. Elterjesztésében jelentős szerepe volt a Podmaniczky és a Bezerédy családoknak. Az új
szokás a városokban viszonylag gyorsan meghonosodott.
Az 1840-es években már a polgárcsaládok karácsonyához az
örökzöld fenyő is hozzátartozott. A `60-as években, adventi
időszakban, Pesten fenyővásárok voltak. Az aradi Alföld című
újság 1862-ben arról számolt be, hogy egy nőnevelőintézet
növendékei Deák Ferencnek karácsonyfát állítottak, melynek
minden ágán egy-egy általuk készített kézimunka függött. A
magyar szépirodalomban a karácsonyfa 1866-ban, Jókai Mór,
A koldusgyermek című, karácsonyi tárgyú elbeszélésében
jelent meg először.
Az új szokás a 19. század második felében jutott el
Erdélybe. Meghonosításában a magyar földesurak, papok
és tanítók mellett az erdélyi németeknek is nagy szerepük
volt. Kései megjelenését és lassú terjedését jelzi, hogy falun
még az első világháború után is többnyire csak a protestáns
lelkészek, a tanítók és a jegyzők állítottak karácsonyfát. Visky
Károly szerint 1918-ban az erdélyi magyar paraszt sehol sem
díszített karácsonykor fenyőfát. A Magyar Néprajzi Atlasz
térképlapjai szemléletesen mutatják, hogy a szokás miként
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terjedt nyugatról kelet felé. Székelyföldön sem nagyon régi
szokás a karácsonyfa-állítás. Erdélyben emberemlékezet óta
kizárólagos forma az álló fenyő. Dunántúl egyes falvaiban a
fenyőágakat a mennyezet gerendájára függesztették.
A karácsonyfát kezdetben almával, dióval, ostyával,
mézespogácsa-alakokkal és cukorral díszítették. A díszek
készítésekor fő szempont volt az elérhetőség, a gyermekek
fabontáskor nyalánkságként megették. A 19. század vége
felé már a csillogó díszek váltak a karácsonyfák összképének meghatározóivá. Üvegdíszek gyártására vonatkozóan
1848-ból származik az első adat, nagybani előállítása Németországban már a század végén elkezdődött.
A mai karácsonyfák többségén a lobogó fényű gyertyák
helyett elektromos árammal működő izzók villognak, a régi,
ehető díszeket teljesen kiszorították a csillogó üvegdíszek. A
szaloncukrokat még nem gyártják üvegből, de a mai ínséges
időkben sok helyen mégsem fogyasztják el, inkább elteszik
a következő karácsonyra. Az élő fák mellett műanyagból
készült örökzöldeket is díszítenek. A nyugat-európai országokban évek óta működnek fenyőfakölcsönző cégek,
amelyek az ünnep idejére ládákba ültetett fenyőket juttatnak
el a megrendelők lakásaiba. Így az élő fenyő többször is
karácsonyfává válhat.
Végezetül egy évszázada álló karácsonyfára hívom fel
a figyelmet. Benedek Elek az angyalt váró gyermekeknek
1889-ben egy karácsonyfa alakú könyvet tervezett. Ötletes és
nevelő célzatú írásokkal teli ajándékát a következő versikével
ajánlotta olvasóinak:
“Fiúk, lányok, örüljetek:
Megérkezett a könyvetek!
Olyan mint egy karácsonyfa,
Képpel, verssel telenyomva.
No, ilyet még én sem láttam,
Pedig sok várost bejártam:
Karácsonyfa körös-körült,
De nem az erdőből került.
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Karácsonyfa a külseje,
Kép, versike a belseje...
Fiúk, lányok, forgassátok,
Versikéket olvassátok!
Karácsonyfa, karácsonyfa!
Áldott legyen, aki hozta!
Kis Jézuskát köszöntsétek,
S máskor is hoz könyvet néktek!”
(Háromszék, 1994. december 23.)

A mi karácsonyfánk 2011-ben
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Székely ünnep Budajenőn
A második világháború után Budajenőre telepített székelyek
elhatározták, hogy az egykori pünkösdi búcsúkra emlékezve elhozatják Erdélyből a csíksomlyói Mária-kegyszobor
mását. Jézusfaragó Pista el is készítette a szobrot, ám a
román hatóságok, mint „nemzeti kincs”-et, nem engedték
ki az országból. A Mária-szobor sok kaland után ért végül
rendeltetési helyére, Budajenőre.
Budajenő a Budai-hegyvidék nyugati oldalan, a zsámbéki országút mellett hosszan elnyúló település. Az 1941.
évi népszámláláskor a falu majd ezer lakosából szinte
mindenki római katolikusnak vallotta magát, s csak százan nem tartoztak a német anyanyelvűek közé. A második
világháború után a német lakosok egy részét kitelepítették
Németországba. Helyükre Erdély keleti csücskéből, Ditróból és Gyergyóremetéről származó harmincegy római katolikus székely családot telepítettek.
Érkeztek telepesek a környező falvakból és ÉszakMagyarországról is. Eleinte gyakoriak a falu rég és új lakói közötti összeütközések. Ám falu közösséggé válásának sokrétű folyamatában mindkét etnikum talált olyan
alkalmakat, amikor nyilvánosság előtt juttathatta kifejezésre identitását. Ilyen volt az 50-es években székelyek
betlehemezése manapság pedig úrnapján a négy lombsátor
közül kettőt a németek, kettőt a székelyek építenek. Az
áttelepedés előtt a székely közösség több tagja rendszeresen
elzarándokolt a csíksomlyói pünkösdi búcsúba. E búcsúkra
emékezve a 60-a évek derekán a székelyek elhatározták,
hogy elhozatják Budajenőre a csíksomlyói Mária-kegyszobor
kicsinyített mását. Az akkori plébános, Ogyalai Tibor lelkesen
támogatta az ügyet. A másolatot a csíksomlyói Ferenc István
(Jézusfaragó Pista) készítette el. Ám még két évtizednek
kellett eltelnie ahhoz, hogy a szobor a rendeltetési helyére
kerüljön. Többször is útnak indították , de román hatóságok
mindannyiszor visszafordították a határról. Végül 1987-ben,
nem kis izgalmak közepette, a Pilisborosjenőn élő Sós Nagy
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Ferencné Angyalkának sikerült az akkor már Kolozsvárott lévő „Szűzanyát”
Budajenőre hozni.
Budajenőn annak az évnek a
pünkösdjekor gyűltek össze először a Buda környéki székelyek.
Azóta a faluban minden pünkösd
szombatján megrendezik a csíksomlyói búcsú kisméretű változatát. A Mária-szobor állandó helye
a falu templomában van. Pünkösd
reggelén óvatosan a temető fölötti
gótikus kápolnába szállítják, s a
jobb oldali szobor-fülkébe helyezik.
Néhány férfi a „kistemplom”
környékét tisztogatja, az asszonyok
a bejáratot és az oltárt díszítik fel
zöld ággal és virágokkal, ahogyan
pünkösdkor majdnem mindenhol
szokás. Az ünnepet előkészítők munkájuk végeztével hazamennek átöltözni.
A mise fél tizenegykor kezdődik.
A misére érkezők virágot hoznak magukkal, amelyből néhány szálat majd szentelményként visznek haza. A résztvevők többsége
budajenői székely, de a falu német lakói közül is egyre többen
kapcsolódnak be az ünnepségbe. A környező falvakból és a
fővárosból is eljönnek azok, akiket valamiféle kötelék fűz
Csíksomlyóhoz, s együtt emlékeznek meg – a keresztény
hit szellemében – a Szentlélek eljöveteléről. A hálaadás és az
emlékezés a “székely himnusz” eléneklésével ér véget.
A budajenői pünkösdi búcsút a szülőföld iránti vágyakozás és a töretlen hit együttes erővel hozta létre. Budajenő
a fővárosban és környékén élő székelyek búcsújáró helyévé
válhat. (Élet és Tudomány, 1995/22)
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Búcsú Magyarhontól
Egy erdélyi ifjú 1990-ben felvételt nyert az Eötvös Loránd
Tudományegyetem néprajz szakára, s miután elvégezte, 1995-ben
– ez év júniusában – visszatért szülőföldjére, Sepsiszentgyörgyre,
hogy népének szolgáljon. Isten áldja meg őt! Cselekedete szolgáljon
például. (- A Szerk.)
Hat évvel ezelőtt nehezen tudtam elszakadni szülőföldemtől, most legalább olyan nehéz megválnom e hőn
szeretett országocskától. Habár kezdettől fogva a hazatérés
jegyében cselekedtem, a búcsúzás hetei mégis megviselnek.
Magyarhon szinte minden rögéhez emlék fűz, lakói közül jó
néhányhoz igaz barátság.
Csodálatos volt ez a néhány esztendő. Szerencsésnek
érzem magamat, hogy éppen ebben az időszakban lehettem a főváros lakója. Az itt töltött időt igyekeztem a lehető
legjobban kihasználni. Amennyiben ez nem sikerült maradéktalanul, csakis magamat okolhatom. Úgy érzem, hogy
a diákélet minden örömét és gondját megismertem. Voltam
önfeledten rajongó bőkezű gavallér, máskor meg koplaló
remete. Időnként gondtalanul jártam az országot, gyakran
nyomasztó terhek nehezedtek a vállaimra. Megedzetten és
teli tarisznyával térek haza. Magammal viszem mindazt
a szellemi kincset, amit az évek során összekuporgattam.
Könyveim – hű barátaim – már otthon vannak. Vámmentesen viszem magammal a sok-sok éltető emléket is.
Búcsúzom a fővárostól. Habár a nagy nyüzsgést és a
sok autót soha nem szerettem, a város kínálta sok jóért mégis
elviseltem. Nem nevezhető pusztán szerencsének, hogy
minden zajtól távol meleg otthonra találtam. Ha néha meg
is ingott a talaj alattam, a fejem felett végig biztos födél volt.
A hajlékot otthonommá a szeretet, a jóság és a nemes erkölcs
tették. A szeretet hatotta át egész ittlétemet. Búcsúzom a
Kökörcsin utcától, ahol reggelenként rigók dala ébresztett,
az egyetemtől, amely miatt itt éltem évekig, a Széchenyi
Könyvtártól, ahol sok napot töltöttem, az öreg Gellérthegytől, az elterelt Dunától, a múltat idéző és erőt sugalló
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műemlékektől, valamint a temetőktől, ahol nemzetem nagyjai, rokonaim és barátaim nyugszanak.
Legnehezebb elszakadnom az emberektől. A nagyszülőket és szülőket pótló barátoktól, szerető rokonoktól, baráttá
vált munkatársaktól, kedves tanároktól, diáktársaktól és
szívet tipró bájos lányoktól. Mindenki hiányozni fog, de
bízom abban, hogy a távolság ellenére a kapcsolataim többsége megmarad.
Nemcsak a fővároshoz kötnek szoros szálak, hanem az
ország szinte valamennyi tájához. Országjárásaim közben
mindenhol barátokra leltem. Így hát búcsúzom az Őrségtől
és népétől, nagycenki barátaimtól és egész Dunántúltól,
Győr városától és Szigetköztől –melyet még haldoklása
előtt láttam–, a Balatontól és a Bakony erdőitől, a Pilistől,
Börzsönytől, a jó palócoktól, a szőke Tiszától, az Alföld
homokjától, kunoktól, jászoktól, szétszórt székelyektől.
Jó volt itt lennem. E nagyszerű évekért sokaknak tartozom hálával és köszönettel. Otthonadóimnak köszönöm,
hogy szeretett családtaggá fogadtak, tanítottak, hibáimat
javítgatták. Rokonaimnak köszönöm megható gondoskodásukat, a családot pótló kedves embereknek nemes jóságukat, tanáraimnak az oktatást és a sok segítséget, volt munkatársaimnak és barátaimnak a bíztató szavakat, diáktársaimnak a kedves élményeket, az alapítványoknak a támogatást.
Otthon várnak rám a hegyek, az örökzöld fenyvesek, de
mindenekelőtt az ősi rögökhöz ragaszkodó emberek. Én a
szülőföldemen kívánok tenni a pusztulás ellen, aki viszont itt
marad e parányi honban, annak erejéhez mérten kötelessége
az ország javáért és a nemzet megerősödéséért küzdeni. Azt
szeretném, ha majd évtizedek múlva Székelyföldről egy
ifjú ide jön tanulni, akkor legalább ilyen, vagy ennél jobb
társadalmat találjon, de ő is hazavágyjon.
Budapest, 1995. június (Megjelent a Condessio 1995/3. és a Hitel
1995/9. számában)
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Mikó Imre intelmei
"Vezérül állsz Erdély Széchenyie!
Utánad indul minden jó magyar!
Mert szent a cél, mert jogszerű a mód,
Miket választa szíved és eszed...
Vezess a rég várt közjólét felé! "
			
(Perlaky László, 1856)
Gróf Mikó Imre életműve erdélyi viszonylatban legalább
akkora jelentőségű, mint a Széchenyi Istváné összmagyar
tekintetben. Amit Széchenyi tett a reformkorban, azt cselekedte Mikó a vérbe fojtott szabadságharc utáni évtizedekben.
Fel tudta rázni nemzetét a kábultságból, sikerült megvédenie
a magyarságot az elnémetesítő törekvésekkel szemben.
Kolozsvári háza az erdélyi magyarság szellemi fellegvára
volt.
Mikó Imrében szerencsés módon ötvöződött az irodalom, a tudományok és a művészetek iránti szeretet a kitűnő
gazdasági érzékkel. Habár a csöndes cselekvés híveként
vezérszerepre soha nem vágyott, adottságai miatt mégis
a gazdasági és a társadalmi élet irányítójává vált. E nagyszerű ember családi élete öröm és bánat között hullámzott.
Szeretett feleségét, Rhédei Máriát 9 évi boldog házasság után
gyermekágyból ragadta el a halál. Mária leánya szerencsés
házasságának csak rövid ideig tudott örvendeni, mert ő is
édesanyjához hasonló módon távozott az élők sorából. Ádám
fiának nevelésére nagy gondot fordított. Családja utolsó
fiúsarját tekintette eszméi örökösének. Szellemi-erkölcsi hagyatékát a gondos apa búcsúlevélben rögzítette. Ez a ma is
érvényes gondolatokat tartalmazó írás Gróf Mikó Imre intelmei
fiához címmel az Erdélyi Múzeum Egyesület félszázados
ünnepére készült Emlékkönyvben jelent meg nyomtatásban.
Úgy gondolom, hogy a Mikó Imre életfilozófíáját sürítő
intelmek felelevenítése méltó módja a rá való emlékezésnek.
„Legelső, a mit lelkedre kötök, ez: tested épségét, erejét, szívedlelked tisztaságát őrizd meg. Annak ellensége a mértéktelenség,
vigyázatlanság, a kis bajoknak számba nem vevés által
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nagyokká növesztése, túlfeszített munkásság vagy élvezés
stb. A léleknek bészennyezői: a rossz szenvedélyek, féktelen indulatok, az erkölcsi érzetnek kihalása, bűnre való hajlandóság s több ilyen. Ép test, erőteljes idegzet feltételezik
azt, hogy a férfi rendeltetésének megfelelni tudjon; de forrása is ez minden életkellemnek; ettől függ az egészség –
ez egyik legnagyobbika a földi kincseknek, ettől a szellem
életrevaló munkássága, mely minden nagyságnak és valódi
dicsőségnek alapja. Erőteljes férfi lehet csak ép nemzedékének
törzsöke, ilyennel képzelhető csak boldog családi kör, ilyen
lehet családjának igazi támasza. (...)
Míveljed képességeidet. Bevégzettség és tökély állapotában
nem születik senki; ahhoz csak munkával és verítékkel
lehet eljutni. Magán a természetvilág ezer alakzatain is így
tapasztaljuk ezt.
Növény- és ásványvilág, állatok, égitestek a szüntelen
fejlődés, át- meg átalakulás példáját mutatják. Millió új meg
új lény alakul percenként, érettségre jut hosszú idő alatt s
késő időn s lassanként oszlik fel ismét. Az embernek is ez
rendeltetése. Nem elég, hogy a természettől dúsan ki van
állítva, neki magának is törekedni kell, tehetségeit szüntelen
fejleszteni, öregbítni, nemesítení. (...) Én szerettem benned
az engedelmes fiút, az igyekező tanulót, a jóra menendő
serdülő ifjat, de a bevégzett készültségű, tettszomjas,
szépért-jóért égő s erejét ilyenekben gyakorló férfira büszke
lennék s megvallom: én ezt várom tőled. Csak ezt teljesítve
felelsz meg benned vetett reményimnek; csak az tesz engem
boldoggá, ha tudom, hogy a midőn én szemeim behunyom,
te az én szerény polgári munkásságom zsenge szálait
tőlem át és kezeidbe veszed s nálamnál netalán kedvezőbb
körülmények közt, tán jobb számítással is s valószínűen
nagyobb sikerrel folytatod. (...) Erre azonban csak folytonos
önmívelés, elmédnek komoly örömekhez és foglalkozásokhoz
szoktatása, magasztos példákban gyönyörködés, a könyvek
és élet okos tanulmányozása fog eljuttatni. Mondám: hogy az
életet és könyveket tanulmányozd.
Az élet – hidd el – a leghatalmasabb tanító, mert tényekben
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és eseményekben beszél, példák által int midőn gyakran már
csírájában sújtja a bűnt s koszorú és hozsánna-kiáltás közt
viszi el az erény útját, kezébe adja az embernek nem egyszer
földi szerencséjét vagy a távol sötétben rámutat gyászos
sorsára, össze-vissza szövi az emberek és népek viszonyait,
vagy mint bűvös Ariadne-kéz elválasztja egymástól s kijelöli
egyiknek, mint a másiknak pályafutását és társadalmi
szerepkörét. (...)
Kísérd figyelemmel az életet és a dolgok menetét, jegyezd
meg s tartsd jól elmédben kedves és kedvetlen változásait,
ismerd fel a szépet és a jót, mivel földi pályád útain találkozol,
valamint azon szomorító látományokat s fájdalmasan érintő eseményeket is, melyeknek látását szintúgy ki nem kerülheted: de se magad ábrándokra ragadtatni ne engedd,
se meg ne unatkozzál s el ne csüggedj, hanem végy belőlük
magadra nézve oktatást s találd el azon arany középszert,
melyen a szív- és léleknyugalom s az emberi boldogság
egyedül elérhető.
Olvasd a jó könyveket. A természettől és nevelés által nyert
előnyök után, az élet és a könyvek képesítik az embert mindenre, teszik fogékonnyá szép és jó iránt, fejtik ki s gazdagítják ismeretekkel az elmét s nemesítik a szívet. A könyvek
között azonban, mihelyt azon olvasmányokon átmentél, melyek szükségesek voltak arra, hogy a magyar anya- és irodalmi
nyelvet alaposan megtanuld, s melyekből szíved és elméd a
legelső szellemi képességeket, bényomásokat és ismereteket
meríté, legfőbbnek tartsad a görög és római remekirodalmat
és forgasd jegyzetekkel világosított jeles kiadásait. (...) Az
ókor remekirodalma bölcsője úgyszólván a tudományoknak,
kútfeje az emberi ész nagyszerű munkáinak, tele kincstára az
eszméknek és ismereteknek.
Ismerkedjél meg továbbá az angol és francia irodalommal: amannak jelesebbjeiben az alaposságot és komolyságot, ezek műveiben a könnyű, szabatos és vonzó tárgyalást tevén figyelmed tárgyává. Végre fő-fő gonddal és előszeretettel tanulmányozd nemzeti irodalmunkat, magánál a
forrásnál kezdvén s úgy jövén le időnkig; ismerkedjél meg
37

történetével, jelesb irodalmi férfiaink műveivel és szellemi
hatásával; olvasd át komoly irányú folyóiratainkat stb. De,
ismétlem, csak a jelesebbekre terjedj ki; középszerű elmék
művei, másodrangú regényírók és versfaragók olvasása nem
visznek téged célod felé, gyakran a ráfordított időért sem
elég kárpótlás. (...) A Kisfaludyakat, Csokonait, Berzsenyit,
Kölcseyt és Vörösmartyt a régibb, Aranyt, Petőfit, Tompát az
újabb dalnokok közül olvassad, mert ezek egyaránt vannak
ihletve a lant és nemzetiség nemtőjétől: nem csak éldeletet
adnak, áthevítenek, most magas és szép eszmék szárnyain
hordoznak, majd mély érzelmek árján visznek ringatva,
felzaklalva és újra megnyugtatva, hanem egyszersmind
megtanítanak azon hazaszeretetre, melyet csak nemzeti
költőkbő1 tanulhatni. Szóval ezek költők, ezeket olvassad.
Kiválóan szeresd azonban a tudományos és történelmi
műveket; amazok lelkednek adnak komoly irányt, ezek a
hazai és nemzet múltjával ismertetnek meg, melyből lett a
jelen s fejlik ki a jövő...
Általános tudásra ne törekedjél. Ezt gyarló emberi agy nem
bírja meg, inkább szakmíveltségre jutás legyen tanulásod
célja. (...) Menj nyugodtan, bátor szívvel s hívő lélekkel
földi pályádon, de ne hidd, mintha egymagad elég volnál
magadnak, sőt légy áthatva ama gondolattól, hogy az ember
magára hagyatva nem is állhat fenn; vesd meg jókor annak
alapját, hogy majd, mint férfi, a munkásság és küzdés
korszakában egyedül ne maradj. Azért adta a természet
nekünk a szülőket, testvéreket, azért teszi oly érckeménnyé,
gyakran sírig tartóvá a gyermekkori barátságok kötelékeit
és emlékeit. (...) Értsd meg a természet ez ujjmutatását:
szeresd testvéreidet, vérrokonidat, barátidat. (...) Magára
hagyatva, olyan az ember, mint a bércek magánosan álló
tölgyei, melyeket vihar és villám minden percben ledöntéssel
fenyeget; olyan, mint a pusztán hagyott ház, melyen az
elhagyatottság gyászos képe ül, melynek ajtajaim, ablakain
élő bánatkint süvölt a bánat szele. Egyedül állva lehetetlen
a jót nagyobb mérvben eszközölni, nehezebb a rosszat
kikerülni, terhesebb, unalmasabb élni. (...) Emlékezzél meg
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ama király tettére, ki gyermekeit halála óráján ágya elébe
hivatván, véghagyományul egybekötött csomó vesszőt
adott nekik át s azt mondá nekik: Ha egyesek lesztek, mint
e vesszőcsomó, meg fogtok maradni mindnyájan épen,
sértetlenül, egynek sem lesz az életben romlása; ellenben,
ha meghasonlotok, legyőznek, szétszórnak benneteket,
mint a felbontott csomó egyes vesszőszálait. E tett emlékét
újítsd meg gyakran elmédben s ez megújítandja testvéreid és
barátaid iránt való rokonszenvedet s szeretetedet szívedben.
(...) E viszonykapcsolatba tartozik még egy más viszony is,
mi iránti nézeteimet e helyen legalkalmasabban közölhetem
veled. Te ugyan még most gyermek vagy, de közel az idő,
midőn érett ifjúvá lészsz és szíved szeretetre nyílik. Ne
fojtsd el e szent gerjedelmet; Isten oltotta azt belénk, hogy
szeressük önmagunkat, mieinket, Őt, a Mindenhatót, a
hazát, közügyeket és igazságot! El ne fojtsd azt, de el se
pazarold, sőt adj neki hozzád méltó tárgyat; szeresd most a
játékot és könyveket, testvéreidet és játszópajtásaidat,majd a
poezist és hölgyeket – de minél előbb csak egyet – ki hozzád
és viszonyaidhoz illik, kinek érzelmeivel és nézetkörével
érzelmeid és nézetköröd összhangzásban van. Vedd nőül; ezzel
a társaság irányában köteles vagy, hazádnak és nemzetednek
tartozol, most inkább, mint valaha; szeresd híven, vezessed
és boldogítsad egyedül egyetlenedet. Ha gyermekekkel áld
meg az ég, köszönd meg, s neveld gondosan jó emberekké.
Ezzel is erősebb s tiszteltebb lészsz a társaságban. Mint a fát a
gyökérzet, úgy köti az embert a hon földéhez a gyermek. (...)
Földi hivatásod másik felét teszik: a vallás, hon, nemzet, köz- és
erkölcsi érdekek, embertársaid iránti köte-lességeid. A vallás és hit
dolgában légy buzgó, kerüld az álmíveltek közönyösségét.
Az igaz vallásosság szerintem nem vakbuzgóság, nem is
szükségképpen értelmi sötétség, sőt ellenkezőleg a szívnek
legbensőbb és magasztosabb érzelme, mely származik az
elmének azon minden földieken felülemelkedéséből, midőn
az ember a világ titokteljes és csodás alkotásából annak
Alkotójára gondol s a teremtvények hosszú során végig menve,
a képzelődés és eszmék végtelen tartományain általhatva,
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utoljára az okok okára, az első láncszemre, a Mindenható
Istenre megy vissza, s rajta és művei bámulatában megpihen,
megalázódik, tiszteletre gerjed. (...) A vallás – hidd el – oly
szükséges a társadalomban, mint a törvény. A vallás mennyei
ihletése képes egyedül fékezni a tömeget nyers szenvedélyei
kitöréseiben, ez szerez hódolatot a nép szívében az igazság,
jog és erkölcsi elvek iránt. Légy hát kegyelettel hozzá. (...)
Szeresd a hazát. Ez az első polgári kötelesség, azért,
mivel földén születtél, földe táplál s porod egykor porai közt
fog pihenni. Ennyire a természet útmutatása is megtanít.
A fa azon földet védi árnyával, azt kövéríti leveleivel, a
mely életét adta. A fű és virág annak a völgynek illatoz,
amelyben felnőtt s amelynek felszállott gőze híves harmattal
hintezi. Az embernek szintén ez természeti kötelessége. De
e tartozás sokszorosan kötelezővé válik, ha a társadalmi
lét szempontjából nézzük. A hon – jó polgár szemében – a
magas és dicső fogalmaknak: szeretetünk és kötelességeink
legszentebb és legkedvesebb tárgyaink összessége: szülők,
magzatok, rokonok és barátok egyfelől, régi erkölcsök,
ősszokások, nemzeti intézmények másfelől, múlt történetek,
jelen bajok s jövő kilátások harmadik felől; a kiket szerettünk,
a mikért küzdöttünk, a mikben remélve viseljük sorsunk
kereszteit - mindezeket kifejezi e szó: haza; mindenkinek
öröm- és fájérzését, jó és rossz oldalait, reményét és csalódásait, a közöttök lefolyt vidám és kedvetlen élményeinket
összesen. és általában jelképezi, magában foglalja e szó:
hazaszeretet (...) De hazaszereteted ne legyen üres szó;
legyenek tettek, ne olyan, mi csak ajkan lebeg, hanem olyan,
amely benn a szív fenekén lakik; nyilatkozzék abban, hogy
javát, ahol rá alkalom nyílik, szíved s lelked egész erejével
előmozdítsd, közérdekeit védjed, nevét s becsületét tiszteljed
és tiszteltessed; azon kívül, idegen földön lakva vagyonodat
el ne éljed; utazzál ismeretgyűjtés végett, de édes hazád
határán kívül hol csak jövevény és vendég vagy soha ne
lakjál; lakjál véreid között, hol úr vagy és törvényes szülött.
A hazának mindazok karjára, eszére és vagyonára szüksége
van, kiknek ő adott életet és életmódot.
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Légy hű nemzetiségedhez. Ezt csaknem fölösleges is
részleteznem, mert a magyarnak vérében van annak szeretete
s azon keveseknek, kikben nem úgy látjuk, vagy elméjük van
rossz úton, vagy véröket rontotta meg külföld vagy nevelés.
(...) A nemzetiség legfőbb ismertető jegye a nyelv. Ez azon
alak, melyben a nemzeti szellem a legtermészetesebben s
egészen eredeti sajátságai és mivolta szerént nyílatkozhatik.
Beszélhet valaki szépen és hibátlanul idegen nyelven,
írhat is azon érdekes dolgokat, de a bensőjében élő érzést
a maga teljében és tisztasága szerént, a gondolat finomabb
árnyalatáig, úgy, mint anyanyelvén, ki nem fejezheti.
Sokszor el volt már mondva, de nem árt azt még többször
ismételni, hogy nyelvében él a nemzet. Én ezért édes anyai
nyelvünknek elhanyagolását, csere tárgyává süllyesztését
egyenesen nemzetünk elleni bűnnek tartom. (...) A nyelv és
irodalom mellett a nemzetiség kinyílatkozásaí: a nemzeti
intézmények, ruha, tánc, hagyományok, erkölcsök, szokások.
(...) Nyelvünk, zenénk, táncunk, szokásaink majdnem mind
eredetiek és annyi szépséggel bírnak, hogy bármely nemzetéi
mellett megállhatnak. Polgári intézményeinkben voltak
kölcsönzések, de azokat is a nemzet szelleme tökéletesen
hozzánk idomította. Magyar intézmények voltak azok a szó
való értelmében. Azért én – bár mint siet az idő, segítve a
viszonyok által is elmosni s az egyformaság örvényébe
meríteni nemzeti sajátságainkat – ezek hű megőrzését
lelkedre kötöm. (...)
Légy fogékony a köz- és erkölcsi érdekek iránt. A mai kor
bálványa ugyan az anyag, gazdagságra és hatalomra vágyik
az emberek nagyobb része; az erkölcs, az erény és szeplőtlen
jellem tisztelete naponként apad. Azonban vannak most is és
lesznek minden időben férfiak, kik ama nagy érdekek mellett
lelkesülvén, védelmökre kelnek s elnyomatni nem engedik.
Óhajtom: hogy tégedet egykor tetteidnél fogva ez utolsók
közé sorozzanak. (...)
Azonban a közérdekről se feledkezzél meg, maradjon
hely szívedben,mindig azok számára is. Magán ügyeidnek
szenteld erőd s figyelmed nagyobb részét, ez szoros köteles41

ség, mert családod és házad becsületéért, tieid boldogságáért
Isten és ember előtt felelős te vagy. De a közjó, országos és
nemzeti intézetek, közvállalatok, egyesületek iránt sem
szabad részvétlennek lenned. Hallgasd meg segélyre hívó
szózatjaikat s tégy értök is amit lehet, mert ezek a hazáért
vannak, mely magáért nem szólhat, a nemzetért, melynek
ügyét mindenha a lelkesebbek és jók vették fel és ápolták; ezek
oly jónak eszközlése végett vannak, mely mindnyájunkra, az
egyetemre háramlik. Minél önzőbb kezd lenni a sokaság, te
annál önmegtagadóbb légy, annál több közszelleműséget
tanúsíts, minél kevesebben vannak hazád fiai közt, kik az
egyetem javáért tenni készek, te annál szívesb önkéntességgel
vidd meg áldozatodat. Így tettek minden időben a legszebb
lelkek, ilyenkor formálódtak a társaságokban a legnagyobb
jellemek. Érdektelen soha ne légy, a szűkkeblűséget vesd
meg, éned bálványimádásától fordulj el. (...)
Szeresd embertársaidat és bízzál bennük. (...) Ne nézz
le senkit, mert ezzel jogot adsz a feletted állóknak veled
hasonlót tenni, különben is az dölyfösség jele; ne vess meg
senkit, erre nyilván nincs jogod s ki ezt teszi, míveletlenségét
árulja el; ne gyűlölködjél, ne tarts haragot, ez bosszúálló,
nemtelen természetre mutat s rossz lelket árul el; tégy jól
kikkel tehetsz, ez emberi kötelesség ; bocsáss meg azoknak,
kik ellened vétenek, ez keresztyéni tartozás. (...) Bízzál az
emberekben. Ez nem azt teszi, hogy vakon higyj szavaiknak
s kivált mindenkiének. Ez könnyenhívőség s legtöbbnyire
káros. Én erre nem kívánlak rábírni; de azt sem mondom,
hogy minden embert rossznak higgy, senkiben ne bízzál,
mindenki szavában s becsületében kételkedjél. (...) Aki senkiben nem bízik, nincs joga mások bizalmára. Aki minden
embert eredetileg és természeténél fogva rossznak tart, az
vagy maga romlott, vagy életében csak rosszakkal érintkezett.
A középút az arany, te ezen járj.
Végre, a kegyeletek iránt légy tisztelettel s tiszteltesd körödben is másokkal. (...)”
A fiának hagyatkozó apa tragédiája, hogy az intelmek
címzettje 1862. szeptember 16-án, 19 éves korában meghalt.
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Vele a család utolsó férfisarja szállt sírba. A szellemi-erkölcsi
örökség azonban megmaradt és a nemzet ifjaira szállt. Jó
volna, ha a mindenkori magyar ifjúság tudna erről a kincsről
és Mikó Imre jogos utódának tekintené magát.
(Művelődés, 1996. szeptember)

K.M.
A magyarság gyarapodásáért szóló harang
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Árvaságunk első hete
Egy hete érzi magát árvának az erdélyi magyarság. Hétfő
óta dermedt döbbenet és keserűség üli meg a szíveket.
Minden vészjósló hír ellenére utolsó percig hittük, reméltük,
hogy megtörténik a magyar megújulás. Bíztunk abban,
hogy az összetartozástudat erősebb a gyalázatos népbutító
hírverésnél. Tévedtünk és csalódtunk. Nekünk már volt egy
decemberi gyásznapunk, most már kettő van.
Hétfőn volt legnehezebb elviselni azt, hogy magyarok
vagyunk. Rettenetes érzés volt szembesülni azzal, hogy Trianon óta Magyarországon is kisebbségbe került a magyarság. Nem az esett a legrosszabbul, hogy szülőföldünkön
maradva nem lehetünk magyar állampolgárok is, hanme az,
hogy a népszavazás során kiderült: nincs magyar nemzet!
Mert nem az állampolgárság jelenti a nemzetet, ennél sokkal
fontosabb a közös nyelv, terület és múlt, az együvé tartozás
tudata, valamint a közös jövő tervezése. Szerintem a múlt
vasárnapi vizsga az összetartozástudatról szólt. Ebből bukott
meg a magyar állampolgárok közössége. Túl vagyunk rajta,
élünk, tervezünk, de nincsenek illúzióink. Most sokkal jobban érzékeljük a valóságot, mint eddig, és ez nagyon fáj.
Hétfő estére gyászba borult Székelyföld. A templomokban őrzött nemzeti zászlókra fekete szalagokat tűztek, hálaadó istentiszteletek helyett könyörgéseket tartottak, Szent
István népéért égő gyertyák fénye mellett imádkoztak. Keddre
a döbbenetet sokakban düh váltotta fel. Egy kávézó ajtójára
kiírták, hogy nem szolgálnak ki magyar állampolgárokat,
egyesek lemondtak a már kiváltott Magyar Igazolványukról,
főpapok a Himnusz eléneklése ellen buzdítottak. Szerdán
Székelyudvarhely főterén a lelkünkben élő lobogót akarták
elégetni, és testvértelepülési kapcsolatokat mondtak fel.
Csütörtökön és pénteken még mindig mindenki a legújabb
nemzeti tragédiáról beszél, s még szombaton és vasárnap is
ez lesz a fő téma. Erről beszél a virágárus, aki kedden már
nem rendelt piros szegfűt, erről a magyartanár, aki most nem
tudja, hogy miként szóljon diákjainak a nemzeti irodalomról,
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és erről beszél a köszörűsműhelyben kést élező konok
tekintetű székely is, s közben kinyílik a bicska a zsebében.
Jövő héttől már másról is fogunk beszélni, de a lelkünkön
ejtett seb sokáig megmarad.
Úgy tűnik, hogy Székelyudvarhely népe már nem lesz
a régi, az önzetlen vendégszeretet sokakban gyanakvássá
vátozik, már nem dobban nagyobbat a szívünk egy magyar
rendszámú autóbusz láttán, mert nem tudhatjuk, hogy
valóban testvéreink ülnek-e benne.
Úgy érezzük, hogy a magyar állampolgárok többsége
elárult bennünket, megtagadta a nemzetet. Ennek ellenére mi
a népszavazás eredményének köszönhetően megerősödtünk.
Erősödött az erdélyi tudat és a székely öntudat. A jövőben
még jobban fogunk ragaszkodni a szülőföldünkhöz, mert
tudjuk, hogy csak itt vagyunk itthon. A határon túl ugyanúgy
kisebbségben lennénk, mint az a másfél millió magyar, aki a
közös jövő mellett szavazott.
A nemzeti megújulás tőlünk fog elindulni, s kezdődjön ez azzal, hogy keblünkre öleljük mindazokat, akik
nem tagadtak meg bennünket. Tudom, hogy sok magyar
állampolgár ezt a tragédiát még nehezebben éli meg, mint mi.
Vannakolyanok, akik hétfő óta feketébe öltözve járnak, mások
gyászszalagos kokárdát viselnek. Van, aki nyílt levélben
követ meg bennünket mások helyett, sokan szégyenérzetük
miatt nem akarnak Erdélybe jönni.
Ez így nincs rendjén! Olyan helyzetbe engedtük sodorni
magunkat, amelyből az e heti megnyilvánulások nem jelentenek kiutat. Most végre tudjuk, hogy hányan vagyunk.
Össze kell fognunk és nagyon sokat tennünk azért, hogy
többen és egyre többen legyünk! Nem szabad elutasítanunk a
hozzánk érkezőket, hiszen aki ezek után eljön Székelyföldre,
az közénk való. Nem válthatja fel nemzeti imánkat a Székely
Himnusz, csak olyanokkal nem szabad együtt énekelnünk,
akik teli tüdővel zengik az Internacionálét. Nem égethetünk
zászlót, nem feledhetjük el közös múltunkat, s a közös jövőről
sem mondhatunk le.
Nagy feladat előtt állunk, össze kell terelnünk a
szétszóródott nyájat! (Hitel, 2005. február)
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A Székelyföld
A Székelyföld földrajzi név azt a területet jelöli, amelyet
évszázadok óta, és jelenleg is döntő többségben székelyek
népesítenek be. Ez a történeti-néprajzi magyar nagytáj a
Kárpát-medence délkeleti szegeletében, Erdély keleti peremén, a Keleti-Kárpátok középső és déli részén terül el. Régi
latin neve a Terra Siculorum, németül Szeklerland, románul
Ţinutul Secuiesc, ritkábban Secuimea. Az irodalomban a
Székelyország, Székelyhon és a Székelyek földje névváltozat is előfordul. Székelyföld olyan régiója Európának, ahol
tájértéki tekintetben minden olyan adottság megvan, ami
egy népcsoport fennmaradásához és fejlődéséhez szükséges. A külföldiek szemében ez a gyönyörű vidék „Erdély
Svájca”, hiszen felszíni formái arányosan oszlanak el, és a
Marosi-Mezőség meg a Küküllők dombvidéke kivételével a
hegykoszorú mindenhol jelen van.
Hegyeink
Székelyföld domborzatának nagy részét a Keleti-Kárpátok
belső, észak-dél irányú vonulatai és az ezek által közrezárt
medencék alkotják. E nagytáj gerince a Kelemen-havasok,
a Görgényi-havasok, a Hargita és a Csomád közel 150 km
hosszú vulkáni hegyvonulata, mely egyben az Erdélyimedence keleti határa is. Ennél hosszabb hegyvonulat a Keleti-Kárpátok központi csoportja, amelyet délen a Háromszék
és Moldva között utat nyitó Ojtozi-hágóig számítanak. Ide
tartoznak a kristályos-mezozoós öv hegységei: a Beszterceiés a Gyergyói-havasok, a Nagyhagymás, a Naskalat és ennek
folytatásában a homokkő-vonulat egy darabja: a Tarkő, a
Csíki-havasok, a Répát és a Nemere. Utóbbi hegységről kapta
nevét Székelyföld kelet-nyugati irányú viharos, erdőket
kidöntő, havat kergető hideg szele.
A Keleti-Kárpátok déli csoportját, azaz a Kárpát-kanyar
hegyvidékét többnyire homokkőhegységek alkotják. Ennek
belső övét a Torjai-, a Bodoki-, a Baróti- és a Persányi-hegység
(az utóbbi felépítésében mészkő és vulkanit is szerepel);
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külső övét a Háromszéki- és a Bodzai-havasok képezik.
Az Erdélyt Moldvától elválasztó határhegység hosszú
vonalán négy olyan hágó található, amelyek könnyű átjárást
engednek az országrészek között. Ezek a Tölgyesi-, Gyimesi-,
Ojtozi- és a Bodzai-szorosok. Ötödikként említhető a Csíkihavasokból kelet felé siető Úz-folyó történelmi emlékeket
rejtő vadregényes szorosa.
Székelyföld nyugati részét az Erdélyi-medence kelet felé
nyúló szelíd dombvidékei: a Marosi-Mezőség, Marostere,
Nyárádtere, Küküllő menti és Szováta-Udvarhelyi dombság
határozzák meg.
Termékeny medencék – a pityóka hazája
A székelyföldi medencék –Bélbori-, Borszéki-, Gyergyói-, a
Felcsíki-, Középcsíki-és Alcsíki, a Kászoni-, valamint a több
öblözetre tagozódó Brassó-, Háromszéki-medence– északról
dél felé egyre alacsonyabbak és terebélyesebbek. Északon a
hűvösebb medencék kiváló krumplitermő helyek. A melegebb folyóvölgyekben e termény mellett a gabonaféléknek és
a kukoricának is kiváló hozama van.
A sík területek kisebb kiterjedésűek és többnyire egy-egy
nagyobb folyó völgysíkját jelentik. Említést érdemel Gyergyó
és Csík lapálya, a háromszéki Szépmező és a „Háromszék
Szaharája” néven is emlegetett, homokbuckáiról híres RétyiNyír.
Vizeink
Két legnagyobb folyónk a Maros és az Olt, mindkettő a
Gyergyói-havasok déli szélén ered. A Maros északnak tart
és komótosan öleli át Székelyföld északnyugati részét. Vele ellentétben az Olt délnek tartva tajtékozva tör utat a
Zsögödi-szoroson, majd a Tusnádi-szoroson át magának,
hogy Háromszék peremén a Feketeügyet fogadja magába.
Jelentősebb folyóvizek még: a Nagy-Küküllő, a Kis-Küküllő,
a Nyárád és a Tatros. Legnagyobb tavaink mesterségesen
létrehozott víztárolók. Ilyenek a Bözödújfalusi-, a Zeteváraljai-,
a Csíkszépvízi- és a Besenyői-víztárolók. Természetes tavaink
közül kiemelkedik a Csomád-hegység egyik kráterében
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kialakult Szent Anna-tó Európa egyetlen nagyméretű, épen
maradt krátertava. A Hagymás-hegység gyöngyszeme, a
Gyilkos-tó, egy 1837-ben bekövetkezett földcsúszamlás során keletkezett torlasztó. Szovátán a sós vizű, gyógyhatású
Medve-tó a világ legnagyobb heliotermikus tava.
Székelyföld a borvizek hazája. Több ezer ásványvíz
forrásunk közül ismertebbek a palackozottak, mint például
a bibarcfalvi, bodoki, tusnádi, csíkszentkirályi. A borszéki
vizet Ferenc József császár a „borvizek királynőjének” nevezte. Ez 2004-ben az Amerikai Egyesült Államokban a
szénsavval dúsított ásványvíz kategóriában aranyérmet
nyert. Gyógyhatású borvizeinkre és a szintén vulkáni utóműködés eredményeként felszínre törő mofettáknak köszönhetően olyan fürdőhelységek alakultak ki, mint Kovászna,
Tusnádfürdő, Hargitafürdő és Borszék. Külön színfoltját
jelentik a helyi földrajzi adottságokra alapozott gyógyításnak
a népi feredők.
Székelyföld legnagyobb természeti értéke az erdő
Növényföldrajzi szempontból a tengerszint feletti magasság
szerint több öv különíthető el. 500 m alatt a természetes
növényzetet a gyertyános-tölgyes öv alkotja, itt előfordul
még a cserfa, szilfa, hárs és kőris. 500 és 1000 m között,
a dombságok magasabb és a hegységek alacsonyabb részein húzódik a bükkerdők öve. A hegyközi medencék
körül és a hegyek északi lejtőin a fenyőerdők már 600 m
magasan megjelennek, 1000 m felett pedig a tűlevelű erdők
öve található, melyet túlnyomórészt a lucfenyő alkot. A
legmagasabb hegységekben, mint a Hargita és a Hagymáshegység, megtalálható az alpesi övezet is, melynek jellegzetes
növényei a közönséges boróka, a fekete áfonya és a havasi
törpefenyő.
Tájneveink
Háromszék földrajzi tájegységei, az Alsó- és Felsőháromszékimedence, a baróti táj, valamint az Olt felső völgyszakasza
érdekes módon egybeesnek a történelmi-néprajzi tájegységekkel. Az első két medence a Sepsi- és Kézdi-Orbai székek
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területét, a Baróti-medence Erdővidéket, a szűk Olt-völgy az
Oltfej néven ismert kistájat foglalja magába. Kézdivásárhely
környékén, a túlnyomórészt római katolikusok által lakott
falvak együttesét „Szentföldnek” nevezik. Ugyanígy Marosszéken, a Felső-Nyárád mentén is található egy „Szentföld”.
Marosszék a Maros völgyének Nagyernye és Nyárádtő
közötti szakaszát, a teljes Nyárád mentét, valamint a
Kis-Küküllő felső völgyszakasza mentén a Szováta és
Kelementelke közöt-ti településeket jelenti. Nyugati csücske
benyúlik az Erdélyi Mezőségbe. Az Alsó-Nyárád mente
zöldségtermesztéssel foglalkozó falvait a Murokország népi
tájnévvel jelölik.
Udvarhelyszék fő tájegységei a Hegyalja vagy Havasalja
(a Hargita fennsík községei), Homoród mente (a Kis- és Nagy
Homoród völgyei), Nyikó mente, Udvarhely vidéke, Keresztúr vidéke, Gagy mente, Etéd vidéke, Solymosok vidéke és a
Parajdi-Sóvidék.
Csík két fő tájegysége Alcsík és Felcsík. Alcsík kisebb tájegységei az Olt mente és a Csíki-havasok lábánál meghúzódó
településeket jelölő Havaslaja. A Fiság völgyében fűzérszerűen települt falvak sajátos néprajzi kistájat alkotnak. Ugyanígy a Gyimesek vidéke és a Kászoni-medence falvai is külön
tájegységeket képeznek. Gyergyóban a Gyergyói-medence
települései, továbbá Borszék és Tölgyes vidéke különíthetőek
el.
Székelyföld a szülőföldünk, a mi otthonuk. Itt élni
érdemes, megmaradni kötelesség!
(A Székelység története című tankönyv indító fejezete, 2011)
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Kemencerakók
A most 76 esztendős Fodor István egy havasi pásztorcsalád
sarjaként látta meg a napvilágot, szülei az Üstös nevű részen
őrizték a csíkszentmártoni kintháló csordát május 10-től
október 25-ig. Ekkoriban a saját állatállományuk egy tehénből, egy üszőből, egy kanca lóból, 5 juhból és egy kutyából
állott. Gyerekkorát egy olyan világban töltötte, ahol az emberek együtt éltek a természettel. Belenevelődött az állattartásba,
a rétgazdálkodásba, az erdei munkákba, a famegmunkálásba. Évtizedeken át kenyérkereseti lehetőséget az erdőkitermelés biztosított neki, fadöntőként dolgozott az állami erdészetnél. Ösztönszerűen sajátította el édesapjától és a tanyavilág
kiváló mesterembereitől a famegmunkálás tudományát,
majd saját udvarán faragó műhelyt épített. Az ácsmesterséget
Baconi Jakabtól tanulta, akivel sok házat, csűrt, nyári házat és szénatartót épített. Ritka az olyan tanya, ahol ne dolgozott volna. Jól felszerelt műhelyéből szerszámnyelek,
gereblyék, sulykolók, sulykolópadok, itatóvályúk, létrák és
mogyoróvesszőből kötött kasok kerültek ki.
Pista bácsi úgy emlékszik, hogy örökké volt kemencéjük.
Az övéket az édesapja, Fodor Károly rakta és zsindelytető óvta az esőtől, hótól. Itt mindegyik tanyán van kemence. Olyan
tartozéka ez az udvaroknak, amely nélkül elképzelhetetlen
az élet.
Az általunk megvásárolt elhagyatott tanya újjáélesztése
nem lett volna teljes új kemence nélkül. Erre a munkára Pista
bácsit kértük meg, akit kiváló kemencerakóként tart számon
a havasi közösség. Eleinte életkorára és látása megromlására való hivatkozással kibúvót keresett e nagy szaktudást
igénylő munka elöl, de végül többszöri kérésemnek eleget
téve beadta a derekát és elvállalta. Kérése annyi volt, hogy
fogadjam meg a patakon ezermesterkedő Bilibók Andrást
segítségnek, akinek egyúttal át is adhatná a kemencerakás
fortélyait, hiszen több ilyen munkát már nem vállal.
Az első kemencét 1956-ban saját maguknak rakta. Ekkor
már az édesapja nem élt, de tudását hátrahagyta a fiának.
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Először Berszán Jánosékhoz hívták új kemencét rakni az
1970-es évek elején, s ezt követően ő vált a tanyavilág kemencés emberévé. Összesen tizenöt kemecét rakott, és ezek
többségében ma is hetente sütnek kenyeret. Szerinte a jó
kemence titka, hogy legyen jó az alapja. Ezen a tájon cserefa
csutakokra fenyőfából rakják az alapot és erre hordják fel a
jól meggyúrt agyagot. Az alsó agyagrétegre összetört üveg
kerül az egerek ellen meg a jobb hőtárolás céljából. Az üveget
takaró felső agyagrétegre rakják a tégla alapot és a kemence
hólyagját. Ennek felrakása az igazi művészet! A kemence
száda legkevesebb 35 cm kell legyen, és a negyedik kerülésnél
hátul kell hagyni egy fél téglányi lyukat huzatnak. Ezen
keresztül távozik a füst és hevítés után ennek bedugásával
marad sokáig meleg a kemence.

Pista bácsi és segédje egy nap alatt megrakták a
kemencénket. Az utolsó tégla beillesztése után az öreg fiatalos
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mozdulattal felállt a tetejére és nem szakadt be alatta. Ez volt
az első bizonyítéka annak, hogy jó munkát végzett. Ott állott
gumicsizmában, elégedett mosollyal az arcán a kemence
tetején és végigtekintett a völgyön. Valamennyi kemencéje
közül erre az utolsóra a legbüszkébb, mert ennek a legjobb
az alapja, ennek a legtágabb a száda. Leszállva róla sokáig
szemlélte munkáját, majd agyagot markolt és tenyerével még
egy utolsót simított az oldalán.
Oly gyöngéden símogatta, mint fiatalabb korában
az asszonyát. Érezni lehetett, hogy szeretettel rakta ezt a
kemencét. Az utolsót, a remekművét. Segédje, a mesterséget
magába szívó fiatalember is elégedett volt. Érezte, hogy ezt
követően ő lesz a havasi kemencerakó.
Nekünk, alig pár hónapos havasi lakosoknak a kemence
és a benne sülő házi kenyér az élet, a szabadság jelképe.
Sokszori újratapasztás, majd meszelés után a feleségem által
díszített új kemencénkben megsült az első pityókás kenyér és
a diós-mazsolás kalács. Ilyen jól még sohasem esett a kenyér!
(Úz-völgyi Hírharang, 2012/2. húsvét)

A kemencénk
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Élő skanzen az Úz-völgyében
Székelyföldnek kevés olyan nehezen megközelíthető kistája
van, mint amilyen az Úz-völgye. Ide erdélyi oldalról
Csíkszentmárton felől vezet a 123-as megyei út, Moldva
irányából Dormánfalva a legközelebbi település. Az ide
érkezőket a Csíki-havasok jórészt fenyőerdők és nyíresek
által borított magaslatai köszöntik. A Rugát-tető 1100 m, a
Pap-hegy 1165 m magas, a Répát-hegységhez tartozó Sajhavas 1553 m magas csúcsán rendszerint április végéig
megmarad a hó. Tiszta vízű hegyipatakok adnak új és új erőt
a kelet felé siető Úznak. Ilyenek a Bence-patak, a Baska-patak
és a Veresvíz.

Az Úz-folyó felső folyása mentén az első település
Csinód, tőle északra fekszik Egerszék. Mindkét falucska
tanyabokrokra tagolódó szórványtelepülés. Csinód sok esetben egymástól 150-200 m-re épült faházai a sebes folyású Úzfolyó, és a belé siető patakok völgyében húzódnak meg.
Népesebb patakvölgyei az Őrház-patak, Katirésze-patak és
Aklosbérc-patak. Ide tartozik a falumagtól délkeletre fekvő
Lesőd is. Az Egerszék- és a Csinód-patakok völgyeiben
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meghúzódó szomszédos település Alsóegerszékre és a
Farkasok által lakott Felsőegerszékre tagolódik.
A legutóbbi népszámláláskor a havasi tanyavilágban
324 lakost írtak össze. Itt még mindig több az újszülöttek
száma, mint az örökre távozóké. 2012-ben négy kereszteléssel szemben mindössze egyetlen temetés volt. Nem ritka a
négygyermekes család, pedig a hegyen nem könnyű a megélhetés.

A villanyáram egy évtizede teszi kényelmesebbé a
helybeliek életét, autóbuszjárat ide nem irányul, a postahivaltalt nemrég bezárták. Internetet egyetlen házban sem használnak, az iskola mindkét tagozata összevont osztályokkal
működik.
Ezeknek a jórészt bánkfalvi és csíkszentgyörgyi területeken fekvő havasi telepeknek a neve a múlt századi helységnévtárakból hiányzik, ugyanis akkor még nem lé-teztek.
Idős emberek elbeszélése szerint az első, állattartással
foglalkozó telepesek –Tankó Péter (Gábor), Farkas János,
Tankó György (Vajda) és Tankó István (Vajda)– Gyimesközéplokról az 1800-as évek végén az egerszéki részre érkeztek.
Lesőd első lakosa az 1907-ben megtelepedett gyimesfelsőloki
id. Fodor György volt, akit halála után a saját kertjében
temettek el.
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Nagyobb hullámokban az I. világháború után érkeztek
a túlnépesedett gyimesi patakokból érkező családok. Most
a legelterjedtebb családnevek a Tankó, a Fodor, a Póra, a
Csillag, a Bilibók, a Farkas és a Rusz.
Mindkét településnek fából épült templomocskája
van. A Kisboldogasszonynak ajánlott egerszéki templom
1957-ben épült, az 1997-ben felszentelt csinódi templomot
Szentháromság tiszteletére emelték. A híveket havonta egyszer hívja egybe a harangszó. A csíkszentgyörgyi plébános
egyik hónapban Egerszéken, a következőben Csinódon tart
misét.
A lakosság fő foglalkozása a szarvasmarhatartás és az
erdölés. Mivel a tejbegyűjtő csarnokokat már évekkel ezelőtt
bezárták, a tejet a gazdák elsősorban sajtként, túróként és
vajként hasznosítják. Főleg télidőben járnak a férfiak erdölni.
Ilyenkor az utak szélén hosszú farakások sorakoznak,
melyekért a lenti falvakból rendszerint eljönnek traktorral,
teherautóval.
Apró szántóikon a gazdák kis mennyiségben pityókát,
kertjeikben a konyhára szükséges zöldségféléket termesztenek, a gabonafélék közül csak zabot vetnek, de azt is még
zölden lekaszálják és megetetik a lovakkal. Itt senki sem
használ műtrágyát és a kultúrnövényeket védő vegyszereket.
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Aki az istállótrágyát jól hasznosítja, annak mindenből terem
elegendő. Mivel a gabona itt nem terem meg, a tűzifát cserélik
búzára, árpára, zabra. Néhányan sertést is tartanak, de
gyakori, hogy télvíz idején a lenti falvakban nevelt vágnivaló
sertésért tüzifát készítenek cserébe.
Kertjeikbe sokan feketeribizlit és egresbokrokat ültettek.
Az egresből, a ribizliből és az erdőn gyűjtött málnából,
szederből finom bor készül.
Ez a havasi közösség kiváló mesterembereket is
kitermelt magának. Van itt kovácsmester, asztalos, ács,
seprű- és kosárkötő, szerszámnyél készítő, szánfaragó öreg,
kemencerakó és gardonykészítő. Téli időszakban az aszszonyok még összerakják az osztovátát és rongyszőnyeget
szőnek.
Nemcsak az ünnepi viselet, hanem az élő népzene is
fennmaradt napjainkig. Van aki még balládákat énekel,
mások nyolcvan évesen húzzák a talp alá valót.
Orvos ide nem jár, ezért a helybeliek egyes betegségek
esetén hagyományos gyógymódokat alkalmaznak. A vadon
termő gyógynövények közül leggyakrabban a pulykafüvet
(cickafark), az Ábel vérét (orbáncfű), a fodormentát és az
ezerjófüvet használják. A havasi legelőkön olyan növényritkaságok pompáznak, mint a zergeboglár, a nárciszvirágú
szellőrózsa és a foltos újjaskosbor. Az állatvilággal is igyekszik harmóniában élni a havasi ember. A lakóházakhoz közeli rejtekhelyeken költenek a rozsdafarkúak, a barázdabillegetők és a széncinegék. Ide is megérkeznek tavasszal a fecskék,
de a gólyák csak kaszálás idején jelennek meg szöcskéket
gyűjtögetni. A búbos banka is bemerészkedik az udvarokig,
a héjától pedig óvni kell a baromfit. Az elszaporodott medvék időnként kárt is tesznek a jószágokban és éjszakánként
farkasok ólálkodnak az esztenák körül. A vaddisznóktól
kerítésekkel kell megvédeni a terményeket. Nemrég egy
hódcsalád épített magának várat a kertek között kanyargó
Úz-folyóra.
Csinód és Egerszék kénes gyógyvizekben gazdag hely.
Az egyik ilyen forrás hasznosításával két esztendeje nyílt
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meg a szabadtéri csinódi feredő, amely ízületi és reumatikus
panaszokra kiváló hatású.
Ez a táji keret és az itt gyökeret eresztett csángómagyar közösség egy élő szabadtéri néprajzi múzeumnak is
tekinthető. Aki ide eljön, azt érezheti, hogy időutazást tesz.
Olyan dolgokat láthat és tapasztalhat meg, amelyek más
magyar néprajzi tájon már nem lelhetőek fel.

Szénamunka, 2011

Innen kirándulás tehető Úzvölgye telepre, az egykori
magyar honvéd kaszárnyákhoz, a honvéd temetőhöz, a
Szent Erzsébet hadi kápolnához és a Mátyás király erődhöz,
valamint a népi építészetéről és népművészetéről ismert
kászoni falvakba.
(Erdélyi Gyopár, 2013/2.)
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Az utolsó kasos méhészet Székelyföldön
Székelyföld egészének bejárása során 2002 márciusában
jutottam el a történeti Udvarhelyszék Gagy menti településeire. A Székelykeresztúrtól északra fekvő Szentábrahám
községhez tartozik az Ing-patak völgyében kialakult Solymosi Láz nevű tanyavilág. Elnevezése arra utal, hogy ennek a
benépesedett területnek a nagy része a múltban Kissolymoshoz tartozott. Ide a községközpontból gyalogösvényen vagy
szekérrel meg traktorral járható mezei dűlőutakon lehet
eljutni. A nehezen megközelíthető szórványtelepülésre nincs
bevezetve az villanyáram. Az elszigeteltségből és az infrastruktúra hiányából fakadóan itt a népi kultúrának egy archaikusabb változata maradt meg.
Három évtizede a tanyákon még több mint százan laktak, mára a népesség száma 40 főre apadt. A többségében
nyugdíjas korú lakosság állattartással és földműveléssel foglalkozik, a gazdák pénzbeli jövedelme az eladott állatokból
származik.
Első terepbejárásom során jó pár tanyát meglátogattam.
Ekkor bukkantam rá Portik Pál kasos méhészetére, amelynek
kutatása céljából 2007 augusztusában újból a Solymosi Lázra
látogattam.
Az 1933-ban született Portik Pál jellegzetes szarvasmarhatartó gazda, akit a faluban mindig megcsodálnak,
ha tehénfogatával bemegy hivatalos dolgait intézni. Szomszédjaitól az különbözteti meg, hogy gyerekkora óta méhészkedéssel is foglalkozik. Első méhcsaládját tíz éves korában
egy idős asszonytól, Fazakas Linától kapta egy véka búzáért.
Ezt a családot vesszőkasban vitte haza és azóta folyamatosan
méhészkedik. Jelenleg 42 család méhe van, melyből 16-ot
agyaggal tapasztott vesszőkosárban vagy deszkalapokból
összeillesztett, kas alakú küpükben tart. A többi családja
három rekeszes, mézkamrás, hátul kezelő kaptárokban, illetve négy családos felülkezelő kaptárokban van elhelyezve.
Méhészetében a kasok egyrészt a hagyománytiszteletnek,
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másrészt annak a ténynek köszönhetően maradtak meg,
hogy az ily módon tartott méhek jobban rajzanak.
Portik Pál a kasokat külön deszkaállványon tartja, a
csapadéktól való védelmük céljából föléjük átlátszó fóliatetőt
szerelt. Télen is ez védi méheit a hótól, s emellett a hideg
hónapokra a kasokat még rongyokkal is bebugyolálja. A
méheit szerető gazda beteleléskor a gyengébb családjait lépes mézzel eteti, úgy, hogy a kasok alá egy tányérba teszi
az éltető táplálékot. A kasokban lévő méheket elsősorban jó
rajzási hajlamuk miatt tatja, mézet keveset vesz el tőlük. Nem
alkalmazza a kasos méhészetekre jellemző méhgyilkolást,
hanem évente csak egy-két lépet vág ki a kasból, ami amúgy
is szükséges a család fennmaradásához. Így a méhek évente
új lépeket húzhatnak, ami lehetővé teszi az egészséges fiasítások kialakulását.
Portik Pál méhészkedéskor a saját készítésű álarcát ölti
magára és a munka során a füstölőn kívül más eszközt nem
használ. Kezét szilvapálinkával dörzsöli be és a tömény
italból meg is iszik egy pohárkával, mert azt tapasztalta, hogy
így nem támadják a méhek. Elmesélte, hogy egyszer egy új
kalapot vásárolt magának és azzal a fején kezdett méhészkedni, s rögtön megtámadták. Amint az új kalapot a régire
cserélte, megszűnt a méhek támadása.
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Anyaneveléssel nem foglalkozik, de ha észreveszi, hogy
egy család anyátlanná vált, akkor olyan lépet helyez egy
másik családtól a kasba, amelyben napos peték vannak és
ebből az elárvult méhek anyát tudnak maguknak nevelni.
Ebben az elszigetelt, egészséges környezetben tartott
méhek is Varroa atka (Varroa destructor) fertőzöttek.
Portik Pál a székelyudvarhelyi méhészboltban kapható,
a bioméhészetekben is alkalmazható állatgyógyászati készítményt (Varachet) alkalmazza méhcsaládjainak atkátlanítására. Méhesének másik ellensége a medve. Ritka az
olyan esztendő, amikor fel ne borogatná kasait, kaptárait.
Érdekes megfigyelése, hogy a medve általában a legtöbb
mézet gyűjtő családokat dézsmálja meg. Egyetlen kutyája az
éjszakai támadó ellen nem nyújt védelmet.

A kasokban tartott méhek utáni haszon elsősorban az
eladott rajok után származik. Innen több szomszédos tanyára
is vittek rajt, de ezeket már kaptárokban tartják.
A kasos méhészkedés nem teszi lehetővé pörgető használatát, ezért Portik Pál nem szerezte be ezt az okszerű
kaptáros méhészetekben nélkülözhetetlen berendezést.
A kasokból évente elvesz egy-két mézes lépet, s ezt lépes
mézként fogyasztják el vagy szitán keresztül lecsorgatják.
A lépelvétel a méhek számára élettanilag is fontos, hiszen
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az általuk húzott új lépek biztosítanak helyet az egészséges
fiasításoknak. Rendhagyó módon ez a tanyasi méhész a
kaptárban tartott méheitől sem perget mézet, hanem a lépes
mézet értékesíti. Orvosok küldenek hozzá betegeket lépes
mézért, mert tudják, hogy méheit nem eteti cukorral. Ő maga
is eljár különleges termékével a szomszédos településekre.
A gyűjtési idény végén nem ad el minden mézzel teli
keretet, hanem tartalékol belőlük és ősszel vagy tavasszal
beteszi a gyengébb családoknak.
A Kárpát-medence többi nagytájához hasonlóan Székelyföldön is már a 20. század elején megjelentek a különböző
kaptártípusok, majd a század közepére teljesen háttérbe szorították a kasos méhészkedést. Mai idős méhészek emlegetik, hogy az apjuk még kasokban tartotta a méheit, de ők
már többségükben kaptáros méhészetet létesítettek. Néhol
még őriznek egy-egy megörökölt, pusztuló méhkast és a
székelyföldi néprajzi gyűjteményekbe is bekerült jó pár. A
Solymosi Lázon működő kasos méhészet az elszigeteltségnek és Portik Pál erős hagyománytiszteletének köszönhette
fennmaradását. Sajnos az idős méhész betegsége miatt ez
a méhészet az utóbbi években teljesen elpusztult. E sorok
szerzőjének sikerült 2 régi kast és 2 hátulról nyíló kaptárat
megmentenie egy tervezett székelyföldi méhészeti múzeum
részére. Az általam készített fényképek az utolsók erről a
különleges méhészetről.
(Méhészet, 2013/11)
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Székely siker Brüsszelben
Három napon át székely zászlók lobogtak Brüsszelben.
Március 19-22-e között a Hunineu Iroda szervezésében
székely kulturális és gasztronómiai rendezvényeknek adott
otthont Európa fővárosa.
Az 1848/49-es magyar szabadságharc 166. és a
Székely Szabadság Napja tiszteletére a Balassi Intézetben
szervezett teltházas fogadáson Kiss Antal, a Hunineu
Iroda vezetője köszöntőbeszéde után levetítette a székelyföldi autonómiatörekvésekről, a nagy menetelésről és a
Székely Szabadság Napján Marosvásárhelyen készült, angol
narrációval ellátott, interneten is elérhető rövid dokumentumfilmet. A magyar szabadságharc jelentőségéről Schmitt
Pál volt köztársasági elnök, az Európai Parlament korábbi
elnöke tartott előadást. Ezt követően az Úz-völgyében élő
Nagy Ilka-Uzonka és Nagy Gergő énekeltek székely népdalokat. Ábrahám Bence és Kádár Judit hegedűn meg
zongorán adtak elő Erkel, Kodály és Hubai Jenő darabokat.
Nagy Erika csinódi tanítónő angol nyelven mutatta be
Székelyföld asztalra varázsolt ételkülönlegességeit. Óriási
sikere volt a csíkbánkfalvi szilvapálinkának, a gyimesi csángó
pityókás kenyérnek, a házi szalonnának és kolbásznak, a
kibédi hagymának, az egerszéki vajnak, a csinódi sajtnak,
a kászoni juhtúrónak és a firtosváraljai áfonya lekvárnak. A
finom falatok feltálalását a ménesi Balla Géza pincészetéből
származó borok kóstoltatása tagolta. Zárszó előtt Erdély
legfiatalabb írójának, Csinódi Nagy Gergőnek a havasi életről
szóló könyve került bemutatásra.
A rendezvényen jelen volt a brüsszeli magyar diplomácia
színe-java, ugyanakkor szép számban eljöttek nem magyar
diplomaták is. Jelen volt Boro Milovic Montenegro és a
Nyugat-Balkán képviseletében, Kate Sanderson a Feröerszigetek Európai Uniós missziós képviselője, valamint
Geoffroy Morre belga szenátor is. Az erdélyi magyar politikusok közül Sógor Csaba EP képviselő tisztelte meg
jelenlétével a rendezvényt.
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Pénteken és szombaton az Atómium melletti Mini
Európa Parkban lobogtak a székely zászlók, és népzene
csalogatta sátrunkba a világ különböző részeiről ide sereglő
látogatókat. A székely sátorban népviseletbe öltözött lányok
kínálták a ínycsiklandó falatkákat meg a helyszínen főzött
töltött káposztát. Itt is nagy sikere volt a szilvóriumnak meg
a tokaji furmintnak. A pálinkát leginkább az olaszok
kedvelték, a borból a csehek kértek legtöbbször. Öröm volt
látni, ahogyan sorba álltak az emberek a juhtúró gombócokért meg a töltött káposztáért. Kiváncsian ízlelték a deszszerként kínált áfonya lekvárt meg a rézüstben főtt szilvaízet. A gyerekek feketeribizli szörpöt fogyaszthattak. Sokszor
talpalatnyi hely sem maradt a hatalmas sátorban. Egyik
sarokban gyerekek bírkóztak egy hatalmas kárpáti medvével,

egy asztalnál a Székely Legendárium kifestős füzeteit színezték, mellette a földre leterített társasjátékkal játszodtak,
mások tulipánt vagy székely zászlót festettek az arcukra. A
felnőttek angol nyelvű tájékoztatást kaptak Székelyföldről, s
ezt követően kvízjátékban vehettek részt, melynek fődíja egy
székely zászlóval feldíszített kerékpár volt. Ajándék nélkül
senki sem távozott. Volt aki a magyarságot bemutató
kiadványt vitt magával, mások esőernyőt, gólyóstollat,
székely zászlót vagy címres jelvényt. Megható volt látni,
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hogy mennyire örült egy New York-i fekete kisfiú a székely
jelvénynek. Ezt a kitüntést kapta a Mini Európa Park tulajdonosa is, aki ezáltal jelképesen a szívéhez ölelete a székelyeket.
A két nap alatt többszázan megfordultak a székely sátorban. A már említett nemzeteken kívül voltak itt belgák,
franciák, hollandok, németek, britek, peruiak, mexikóiak,
ecuadoriak, irániak, indiaiak, spanyolok, portugálok, japánok, hawaiak, oroszok, románok, thaiföldiek, brazilok. Mindenki dícsérte a székely italokat és a székely konyhát, mindenki elégedetten mosolygott ránk. Ez is volt a szervezők ars
poeticája: mosolytól mosolyig. Európa szívében azt éreztük,
hogy akik megálltak ízlelni és tájékozódni, azok megszerették a székelyeket. Márpedig akik megszeretnek bennünket,
azok alkalom adtán segítenek is.
Köszönet a Hunineu Irodának és Stiglmayer Gábor
főszervezőnek azért, hogy rendezvényükkel sikeressé tették
Székelyföldet Brüsszelben.
(Háromszék, 2014. március 24.)

A behavazott házunk, 2011
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Pásztorélet Csíkbánkfalván
Négy esztendeje élek a havason, s azóta nap mint nap látom,
átélem, hogy milyen is a hegyi ember élete. Nem könnyű
rangsort állítani a különböző hivatások, vállalt feladatok
között, de az általam nehéznek ítélt munkák sorában harmadik helyre a bányaipar és az erdőkitermelés után mindenképpen a havasi pásztorkodást tenném. Lehet, hogy a
pásztorkodásról sok embernek csak az ismert népdal sorai
jutnak eszébe, mely szerint A juhásznak jól megy dolga, / egyik
hegyről a másikra, / terelgeti nyáját, fújja furulyáját, / bú nélkül
éli világát. A turisták többnyire csak a nyomukban csaholó
kutyákat meg a domboldalakon békésen legelésző jószágokat
érzékelik, de aligha tudják, hogy milyen a napi programja
egy juhásznak.
Bálint Imre Vízkereszt napján látta meg a napvilágot
Csíkbánkfalván, 1955-ben. Akkor a szülei, Bálint Ferenc
és Tála Anna állatgondozókként a téeszben dolgoztak, de
legalább egy tehenet otthon is mindig tartottak. Haton voltak
testvérek, mégsem érezte semminek se a hiányát. Igaz, már
gyermekkorában hozzászokott a munkához és 14 esztendős
korától járt a téeszbe dolgozni. Mindig az állatok között
szeretett tevékenykedni. Büszkén emlegeti, hogy a kollektív
idején is volt két lova. Juhokat 1984-ben vásárolt, s a téesz
meddő csordájával együtt a magán gazdák juhait is felvállalva ezeket már a havason legeltette. Társat magának nem a
szülőfaluból választott, ugyanis megismerkedett az egerszéki
Bilibók Juliannával, aki a téesz teheneit gondozta. Huszonöt
évesen családot alapított, majd Altízesben bennvalót vásárolt
és házat épített. A jó Isten három fiúgyermekkel ajándékozta
meg, Péter és Jenő után, akik már megházasodtak és külön
háztartásban élnek, tizennégy év várakozás után megszületett
Áron. A családapa vallomása szerint gyermekei azért állják
meg a helyüket bármilyen élethelyzetben, mert az esztenán
nevelkedtek fel és hozzászoktak minden munkához.
Bálint Imre tavasztól őszig a havason él. Csinódon, az
Őrház patakán van „szájvánja” (juhakolja), ahová saját
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kaszálóiról nyáron begyűjti a szénát meg a sarjút. Évek óta itt
is telel a juhokkal, mert egyszerűbb feletetni a száraz takarmányt a helyszínen, mit szekérrel lehordani a faluba. Ezen
kívül enyhe idő esetén még télen is ki lehet hajtani a juhokat/
kecskéket.
Az esztenán a szolgálat Szent György napjától Katalin
napjáig naponta 24 órás. A nyári szálláshelyei mindig a
bánkfalvi határban vannak. Jószágaival a Nagyvölgy, a Szállás
és a Váné nevű dűlőket járja. Nyáron a pásztorok általában
hajnali fél négykor kelnek, s nekifognak fejni, ami legkevesebb
2 órát vesz igénybe, az állatok számától függően. Olyan
időszak is volt, amikor ezer juhra viselt gondot, mostanában
a sajátjaival együtt alig haladja meg a juhok és kecskék száma
a háromszázat. Hagyományosan naponta háromszor fejnek.
A déli fejést követően 4 óráig pihenni hagyják a jószágokat,
majd este 8-ig újból legeltetnek. A kifejt tej feldolgozása a
gazda feladata. Ő oltja be a tejet és készíti el a sajtot, majd
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utána az ordát. Az esti fejés után ez a munkafolyamat éjjel
1 óráig is eltart. Általában a főzés is a gazdára hárul, hiszen
többnyire ő marad az esztenán. Gyakori menük a túrós
puliszka, a túrós makaróni, a tojásrántotta, szalonna, sajt,
orda, túró. Otthonról hozza a kenyeret meg a lefagyasztott
húst, de vágnak le bárányt és kecskeollót is. Amikor barátok
jönnek fel a faluból az esztenára, ezt mindig egy-egy fiatal
jószág bánja.
Az esztena tulajdonképpen az a szétszedhető deszkaépület, ahol az ordafőző kályha is van, ahol a sajt is készül.
Itt van a gazda priccse, amin napközben ritkán alszik, hiszen
a sajtkészítés és étkezések után mosogatni kell, meg tüzifát
gyűjteni. A sajtruhákat is mindig tisztán kell tartani. A gazda
hetente egy-két alkalommal megy le a faluba. Ilyenkor viszi
le a sajtot meg az ordát és frissíti fel az élelmiszerkészletét,
s ruhát is vált. Az esztenát mindig forrás és patak közelébe
telepítik, hogy legyen elegendő víz a főzéshez, mosogatáshoz,
tisztálkodáshoz. Az esztena tartozéka még a fából készült
kelente, amiben a megnyomtatott sajtból hagyják kicsepegni
a savót. Különálló épület a sajtos esztena, ahol a 6-8 kilós
sajtok érlelődnek, meg gézbe tekert friss ordák lógnak.
Bálint Imrének az esztenáján az utóbbi esztendőkben
ketten szolgáltak. Bilibók Gyula Kászonból és Adi Csíkszentgyörgyről. Rendszeresen besegít neki a csinódi Bilibók
Antal is. Különösen büszke arra, hogy idén egész nyáron vele
volt Pali unokája is, aki a sok segítségért egy csikót kapott
ajándékba. A segítségek (szolgák) szálláshelye a kosár mellett
elhelyezett háló kalibában vagy “búgóban” van. Ez egy kis
deszka bódé, amelyben egy fekheky van kialakítva. Fontos,
hogy a pásztor éjszaka az állatokhoz közel legyen, mert a
farkasok és a medvék gyakran támadnak. Bizony alvásra
nem sok idő jut, mert ritka a nyugodt éjszaka. A gazda által
megfogadott emberek egyike napközben a juhokat terelgeti,
a másik a fejésben segít. Ők segítenek a kosárfordításban
is. Külön kosárban vannak a fejős és a meddő jószágok.
Ezen kívül Bálint Imre esztenás tinókat és teheneket is
felvállal, amelyek éjszakára szintén külön vannak rekesztve.
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Szezonális munka az esztenán a körömpucolás, a juhnyírás
és a paraziták elleni kezelés.
A havasi pásztorkodás elképzelhetetlen jó kutyák
nélkül. Olyan időszak is volt, amikor Bálint Imre 14 kutyát
tartott, de most fele ennyi is elegendő. Legjobb kutyái a Józsi, Laci meg a Szultán voltak. Ezek nem rettentek meg még
a medvétől sem. Mostani kedvence Bubi, a kis fekete puli,
amelyik sokszor még a szekérre is felkérezkedik. A kan
kutyáit mindig megheréli, hogy ne verekedjenek egymással.
A kutyák legnagyobb ellenségei a farkasok. Nemrég
kettőt csaltak el a sűrűbe, ahonnan soha nem tértek vissza.
Éjszaka a jószágokat úgy tudják megvédeni a farkasok
támadásától, hogy egy-egy kutyát megkötnek a kosár sarkaihoz, hogy a vadak ne tudják elcsalni.
Habár Bálint Imrének terepjárója is van, legtöbbször
szekérrel közlekedik. Ezzel szállítja haza Bánkfalvára a
költséget, ezzel jár erdölni, s a szénát is ezzel hordja. Jelenleg
négy lovat és egy csikót tart. Hajni és Csillag többnyira otthon
vannak Bánkfalván, a havasi tanyán Betyárt és Bandit tartja.
Öt esztendeje éppen egy téli szénaszállításkor borult fel
szekerével a Rugát-tetőn és szenvedett forgótörést. A sikeres
műtét után protézissel is folytatja azt a munkát, amit három
évtizede végez és szeret.
Arra a kérdésemre, hogy manapság érdemes-e juhászkodással foglalkozni, azt válaszolta, hogy várakozó állapotban van. Ha nem változik a helyzet, és az állatok értéke,
meg az általa előállított termékek ára nem növekszik, akkor kénytelen lesz felhagyni ezzel nem könnyű, de szép
foglalkozással.
(Fiság menti Hírmondó, 2015. december)
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Ébredés a havason
Sűrű pelyhekben hullott a hó, kintről beszűrődött az autók
monoton zaja. A felső szomszéd a híradót nézte, a tőszomszéd
özvegyasszony éppen a fürdővizét engedte a kádba. Nem
láttunk át a falakon, de mégis minden zörejből és neszből
tudtuk, hogy a szomszédok mikor mivel foglalatoskodnak.
Ha nem hallottunk semmit, akkor a rakott káposzta vagy
az odakozmált rizs illatából következtettünk arra, hogy
valahol ebéd készül. Éjszakánként a horkolás vagy egy-egy
eltörött ágyrugó reccsenése jelezte, hogy a tömbház nem
vált lakatlanná, de az is előfordult, hogy a gyerekszobánk
feletti lakásban fészket rakott fiatal pár néma ölelkezése hirtelen orgiaszerű hancúrozássá fajult. Alattunk a jól kereső
katonatiszt kétévente felújította a lakását, ami legalább egy
hónapi fúrás-faragással járt. A vasbeton jól vezetett minden
kalapácsütést és csíszolást. Ilyenkor szinte elviselhetetlen volt
a kényszerű együttélés. Csak az első emeleten megöregedett
szekustiszt volt mindig csendben, biztosan folyamatosan
hallgatózott.
Ők sem láttak át a falakon, de tudták, hogy mi éppen
hol vagyunk és sejthették, hogy mit csinálunk. Azt viszont
ritkán tudhatták, hogy mikor min kacagunk. Pedig sokszor
kacagtunk. Nemcsak azért, mert a kacagás jót tesz az egészségnek, hanem mert a jókedvünk csak úgy belülről fakadt.
A hóesést figyeltük az abalkon át, és eszünkbe jutott a
jó pár esztendeje megvásárolt, ritkán használt erdei házunk,
fent a Csíki-havasokban. Milyen szép lehet most odafent a
táj. Itt latyak lesz a hóból pár nap alatt, ott hónapokig tart a
karácsonyi hangulat. A szívünk a havasra vágyott és éreztük,
hogy a jelenelegi életvitelünkön változtatnunk kell. És eljött
a változtatás ideje, a döntéshozatal pillanata. Gyerekeinkkel
körbeültünk a nappali gyapjúszőnyegén és hálát adtunk a
megélt nap örömeiért. Hálát adtunk az egészégünkért, ami
nélkül aligha lehetne teljes az élet, hálát adtunk mindenért
amink van, az emberi kapcsolatainkért, és megkérdeztük
gyerekeinktől, hogy szerintük mi a legfontosabb a világon?
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Erre ők az válaszolták szinte egyszerre, amit mi is mondani
szoktunk: a szeretet. Tudjuk és a gyerekeink is érzik, hogy a
szeretet törvénye a legerősebb törvény.
Mi a gyerekeinket ajándéknak tekintjük. Legdrágább
kincseink ők! Nem telepedünk rájuk, nem akarjuk magunkhoz
hasonlóvá formálni őket, nem mondjuk soha azt nekik,
hogy nem vagy képes rá, inkább bíztatjuk őket és elhitetjük
velük, hogy bármilyen céljukat képesek megvalósítani. Nem
erőltetünk rájuk semmit, amihez nincs kedvük, mert annak
úgy sem lenne örömet szerző eredménye. Nagy családi
dolgokban már kiskoruk óta együtt döntenek velünk, és
szembesülniük kell a jó meg rossz döntéseink/döntéseik
hozadékaival is.
Azon az estén nemcsak hálaadásra gyűltünk össze,
hanem döntéshozatalra is; a család jövőjéről készültünk
dönteni. Régóta beszélgettünk arról, hogy fel kellene adni
a városi életet, és a havasra kellene költözni, de mindig
elodáztuk a döntéshozatalt és a nagy lépést. Mert mindig
kerültek olyan érvek a költözés ellen, mint a gyerekek
iskoláztatása, az infrastruktúra hiánya, a pénzkereseti lehetőség bizonytalansága. Azon az estén pedig már nem
volt lehetőség a halogatásra, döntenünk kellett a közös
jövőnkről. Megkérdeztem a feleségemet, hogy mit szeretne: a megyeszékhelyen folytatni azt az életet, amibe belefásultunk, új életet kezdeni külföldön, vagy felköltözni a
havasra? Ugyanezt kérdeztem meg a kilenc éves fiamtól és
a hatéves kislányomtól is. Mindhárman a havasi életetre
vágytak és amellett döntöttek. Az én érzelmi döntésem csak
megerősítette az övéket. Egyikünk sem akarta elhagyni a
szülőföldjét, hanem mindnyájan azt a legnagyobb kalandot
választottuk, hogy itthon éljük le az életünket. Azt akartuk,
hogy jó levegőt szívhassunk, tiszta vizet igyunk, sokat
legyünk az erdőben, tartsunk állatokat, legyünk önellátók és
kerüljünk közelebb Istenhez.
Az életünket megváltozató nagy közös döntés után
mintha szertefoszlott volna a hónapok óta mindannyiunkat
fojtogató feszültség. Másnap meghirdettem a lakásunkat, és
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elkezdődött a reményteli várakozás időszaka az életünkben.
Nem volt könnyű gazdát találni egy négyszobás panel lakásra,
de bevonzottuk azt a vevőt, aki a falusi életmódját kívánta
városira cserélni. Amikor kirámoltuk a lakást, nem éreztünk
semmilyen megbánást vagy keserűséget, inkább az izgalom
és a várakozás érzése hatott át. Izgultunk az útviszonyok
miatt, hiszen minden ingóságunk egy teherautóra volt
rakva, amelyik egy elhanyagolt erdőkitermelő úton kellett
felkapaszkodjon a hegyre hóolvadás idején. Az első nagyobb
kanyarban a kamion szinte felborult, sofőrje pedig idegileg
kiborult és sírásra fakadt. Kiderült, hogy az európai utak
vándora ilyen helyen még sohasem vezetett.
A kátyúkat és keréknyelő tócsákat leküzdve sikerült
eljutni a havasi tanyavilág központjáig, de onnan lovas
szekerek segítségével tudtunk tovább hurcolkodni. A nap
hátralevő része eltelt a berendezkedéssel. Belülről felújított csángó faházunk hamar állandó otthonunkká alakult.
Öröm volt látni, ahogyan a gyerekek pakolászták városról
felmentett kincseiket, ahogyan kipróbálták az összerakott
emeletes ágyat, ahogyan birtokba vették az új gyerekszobát,
melynek ablakából nem a szemközti tömbház málló vakolatát láthatták, hanem a titokzatos és mindig megnyugtató
erdőt, éjszaka pedig a tündöklő égboltot.
Elkezdődött hát a közösen választott új élet, a nagy
kaland szülőknek és gyerekeknek egyaránt. Életet leheltünk
egy évtizedekig árválkodó tanyába. Elkezdtük felújítani
kívülről is a házunkat. Ebben a munkában nemcsak a feleségem vállalt férfiakat is megszégyenítő szerepet, hanem a
gyerekek is adogatták a falakat burkoló deszkákat, léceket
és mázoltak, követ hordtak, szerszámokat adogattak, s ha
kellett főztek is, hogy jobban haladjon a munka. Hetek alatt
a közös erőfeszítés eredményeként vált olyanná a házunk,
mint amilyennek álmodozásaink során elképzeltük. De
nemcsak a ház újult meg, hanem az istálló is, hiszen az új
életünket elképzelhetetlennek tartottuk állatok nélkül.
Elsőként egy kis póniló költözött be a tágas istállóba, amit
a kislányomnak vettünk születésnapjára. Őt követték a
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kecskék, a tyúkok, majd egy gyönyörű kandúr. Nyárára
komondorokkal gyarapodott a családunk. Rövid idő alatt
megszoktuk az állatokkal való bánást. A kislányomnak a ló
és a kecskék lettek a kedvencei, a fiamnak a kutyák, feleségem
pedig szívesen elüldögél az istállóban és boldogan hallgatja,
ahogyan az állatok elégedetten az abrakot ropogtatják. Az
állatállományunk még egy kancával, méhekkel, nyúlakkal,
báránnyal gyarapodott, de voltak fürjeink, libáink és pulykáink is. Amióta állatokat tartunk, nem kell tojást, sajtot és
húst vásároljunk. Megtanultunk kecskét fejni, a kislányom
pedig még tehenet is fej a szomszéd néninél. Finomabb sajtot
készítünk, mint amilyet az üzletekben lehet kapni, és a fiam
igazi tojásból készíti a rántottákat.
Még a felköltözésünk évében kemencét rakattunk és
azóta minden szombaton kenyeret sütünk. Mindig hetet,
amiből egyet elajándékozunk városi barátainknak. Ezek a
kenyerek a szeretet kenyerei, mert az egész család részt vesz
az elkészítésükben. A fiam hozza fel a pincéből a pityókát
és teszi oda főni, a kislányom rostálja a lisztet, a feleségem
hámozza meg főtt pityókát, s én megtöröm. Amíg a feleségem
dagaszt, én a kemencét hevítem. Kelés után én vetek be, majd
két óra elteltével kiveszem a megsült kenyereket és leverem
a megégett héjukat. Ez a kenyér még nyári melegben is eláll
egy hétig.
Hamar megszoktuk az új életmódot. Soha egyikünk
sem panaszkodott arra, hogy sok a dolog, hiszen nagyszerű
volt reggeltől estig kint lenni a szabadban. Szántottunk,
vetettünk, kapáltunk, kaszáltunk, szénát takartunk, begyújtöttük a télire való tüzifát, kerítést javítottunk, de a munkák
mellett jutott idő gombászásra, gyógynövénygyűjtésre, málnászásra, szedrészésre, áfonyaszedésre és lovaglásra is. A
gyerekek legalább félszáz gyógynövényt és szinte ennyi
gombafajtát ismernek. Láttak már őzet, medvét, csirkét elvivő héját, napozó viperát és megtapasztalták, hogy milyen az,
amikor farkas jár az udvaron és elviszi a kedvenc kecskénket.
Éltek át fákat kidöntő vihart, lapátoltak méteres havat,
lubickoltak a kristálytiszta hegyipatakok vizében, s kémlelték
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esténkét a csillagos eget. A hegyről tekintve fényesebb a
Szíriusz, nagyobb a Hold, és sokszor úgy tűnik, mintha az
Orionról folyton üzennének.

Közös járom

Az iskola tőlünk húsz percnyi járásra, egy kis faház egyik
szobájában van kialakítva. Egy dobkályha ontja a meleget.
Nincs internet, de nem is hiányzik ahhoz, hogy a feleségem
megtanítsa a gyerekeket írni-olvasni, és emberségre.
Felköltözésünk után mindkét gyerekünk ide járt iskolába.
Reggelente hárman indultak lefelé, s mire a központba értek
innen is onnan is hátizsákjukat cipelő gyerekek csatlakoztak
hozzájuk. Ezek a gyerekek már iskolába indulás előtt segítettek a szüleiknek ellátni az állatokat, így nekik mindig megvolt és megvan a tanrenden kívüli tornaóra.
Biztos vagyok abban, hogy a gyermekeink nem veszítettek semmit azzal, hogy nem városi iskolában jártak, járnak.
Inkább ennek a helyzetnek a többlet hozadékát tapasztaljuk,
hiszen nem maradnak délutáni oktatáson, együtt ebédel a
család, és a házi feladatok megoldásában sem egy második
tanító néni segít, hanem mi szülők hajolhatunk védő karral
gyermekeink fölé.
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A havasi élet nemcsak a munkát, a megélhetésért, a
fennmaradásért folytatott küzdelmet hozta, hanem a közösségi életre való rácsodálkozás élményét is. Gyermekeim részt vehettek lovas-szános farsangtemetésen, csángó
bálokon, szekeres kirándulásokon, meghitt karácsonyi templomi ünnepségen.
A tévének már a városban kiraktuk a szűrét. Fent a hegyen sincs szükségünk rá, mert itt nincs idő unatkozásra.
Tanulás után a gyerekek besegítenek a ház körüli munkákba,
s természetesen kedvteléseiknek is élhetnek. A fiam vasútmodelleket, repülőket épít, a kislányom szabad idejében
rajzol, fest vagy olvas. Folyamatosan alkotunk, teremtünk
valamit.
Fent a hegyen éreztük meg igazán az élet lényegét, a
kétkezi munka szépségét és örömét, jöttünk rá arra, hogy
mik az igazán fontos dolgok és melyek a figyelemelterelő
haszontalanságok. Itt kezdtük igazán megismerni magunkat
és egymást. Mert a legnehezebb út az önismeret útja, de talán
a legszebb is. Lent a városban alig jutott időnk önmagunkra,
és egymásra sem elegendő. Most többet vagyunk együtt,
folyamatosan épülünk, s építjük egymást.
Nekünk kellett a hegy az ébredéshez. Idefent tisztábban
látunk, erősebb a hitünk és nagyobb a lelkünk a befogadáshoz.
Hálás vagyok azért, hogy szerető, erőt adó és boldogságot
kiváltó családban élhetek. Nekem legfontosabb a családom.
(február)
Idén nyáron nem mindennapi baleset ért. Sokáig
voltam erőtlen, nem tudtam ki vagyok, nem ismertem meg
a szerető családtagjaimat, barátaimat, nem tudtam, hogy
mi a munkám, feladataim. Kezdetben azt hitték, hogy a
gyógyulásom hosszú folyamat lesz, s az is elképzelhető volt,
hogy soha nem épülök fel teljesen. De megtörtént a csoda.
Az engemet ismerő és szerető emberek elkezdtek imádkozni
értem. Templomokban, gyerekotthonokban, a Mária Rádión
keresztül és otthonaikban. És ennek a sok imának meg a
felém áramló mérhetetlen szeretetnek megvolt a hatása. Hat
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héttel a balesetem után az emlékeim szinte teljességében
visszatértek, és fizikailag is annyira megerősödtem, hogy a
kertünkben tudtam sétálni. Sokan személyesen is felkerestek
és segítettek abban, hogy ebből a nehéz élethelyzetből
mielőbb kilábaljunk.
Óriási erőt adott a nyáron és ad most is az a sok szeretet,
ami felém és családom felé irányult, irányul folyamatosan.
Ez a megtapasztalás nagyon megerősített a hitemben. Úgy
érzem, hogy a hitem nagyobbá vált mint egy mustármag.
Hiszek a gondviselésben és érzem, hogy Isten szeretettel
figyel rám. És nemcsak ő irányítja az életemet, hanem az ő
fiának, Jézus Krisztusnak az édesanyja, Mária is. Nem lehet
véletlen, hogy házunk a Mária-út mentén helyezkedik el, és
az sem véletlen, hogy Mária mindig a segítségünkre volt,
bármikor fohászkodtunk hozzá.
Most, Jézus születésnapja közeledtével hálás vagyok
mindazért, ami az idén velem történt. Ebben a rohanó világban megállásra voltam kényszerítve. Átértékeltem mindent,
amit az eddigi életemben tettem. Úgy gondolom, az, hogy
most vagyok az eddigi tetteimnek a következménye. Eddig is
szerettem az embereket, és akin tudtam, segítettem. Most én
kaptam felmérhetetlenül sok szeretet és segítséget.
A jövőben egyik fő feladatom ennek a kapott szeretetnek
a továbbáramoltatása lesz.
Hiszek az ima gyógyító erejében, és ahogyan értem
imádkoztak több százan, ugyanúgy én is imádkozom mindazokért, akiknek szükségük van és lesz erre.
Köszönöm URAM, köszönöm EMBEREK!
(Csinód, 2014. február, december)
https://eszm.ro/2015/11/30/ebredes-a-havason/
Élő Székelyföld Munkacsoport honlapja
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Az Úz-völgyétől a Vereckei-hágóig
Kárpátaljai útinapló (2016. szeptember 25-29.)
Huszonegy éves voltam, amikor 1990-ben felvételt nyertem
a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem néprajz
szakára. Tanévkezdéskor a tanárokkal való első találkozás
során mindenkinek be kellett mutatkoznia és meg kellett
fogalmazza, hogy mit jelent neki a haza. Ekkor én azt
mondtam, hogy a szülőföldem Székelyföld, s hazám a
Kárpát-medence. Ennek az érzésnek a jegyében töltöttem
el a diákéveimet. Megismertem a Pilis, a Börzsöny, a Bükk,
a Mátra, a Gerecse és a Vértes hegységek rejtett kincseit, a
Balaton meg a Fertő-tó vidékét, kerékpárral sikerült bejárnom az Alföldet, a Dunántúlt, a Duna-Tisza közét, elcsatolt
szlovéniai magyar falvakat, a Felvidéket Pozsonytól Kassáig és az Őrvidék néhány még magyar települését. Otthon
voltam az Őrségben, a Csallóközben, a jó palócok meg a
budajenői székelyek között egyaránt. A Kárpát-haza bejárása
során valamiért eddig nem jutottam el Kárpátaljára, de most
a Nemzetstratégiai Kutatóintézetnek köszönhetően már ezt
a sanyarú sorsú magyar tájat is megismerhettem. Mostantól
Kárpátalja már nem csak lélekben a hazám.
Szeptember 25. (hétfő)
A megismerés iránti vágytól fűtve indultam útnak az Úzvölgyében fekvő Csinódból vasárnap délután. Apósom vitt le
a hegyről autóval Lövétére, ahonnan a kisbusz ma hajnalban
indult. Csíkszeredában letettük a gyerekeket a Segítő Mária
Gimnázium bentlakásában. Nagy változás a családunk
életében, hogy idéntől mindkét gyermekünk városi iskolába
jár és csak hétvégeken vannak velünk. Ezt a helyzetet Gergő
jobban viseli, hiszen ő már négy esztendőt Csíkbánkfalván
tanult, de Uzonka bizony a havasi élet után börtönnek érzi
az iskolát meg a bentlakást. Az első tanítási héten a sok
sírás miatt már csütörtökön hazahoztuk, s most is könnyező
szemmel intett nekem búcsút.
76

Lövétén Mihály János történész kollégámnál vacsoráztam, majd aludtunk hajnali kettőig. Lázár Sándor a szállítási
cég tulajdonosa lejött értünk autóval Szentegyházáról,
ugyanis a kisbusz az ottani telephelyéről indult. Még egy
óra eltelt azzal, hogy a vállalkozó új szőnyeget vágott a
buszba, mert az utolsó takarításkor valahová eltűnt belőle a
korábbi. Négy órakor végre elindultunk a Székelyudvarhely
– Marosvásárhely – Szászrégen – Dézs – Szatmárnémeti
– Nagybánya – Csengersima útvonalon. A menetidő úgy
volt kiszámítva, hogy majd a beregsurányi határátkelőnél
találkozzunk a Budapestről induló autóbusszal, amelyik a
honismereti kiránduláson résztvevők többségét szállította.
Ez szinte percnyi pontossággal sikerült is.
A határátkelés elő volt készítve, ugyanis az utaslisták útlevélszámokkal együtt előre el voltak küldve, és
így viszonylag gyorsan, fél óra alatt átjutottunk az ellenőrzőpontokon. A buszt elsőként egy géppuskával felfegyverkezett határőr állította meg, aki felírta egy kis papírra
az utasok számát. Ezt követőn kérték el és ellenőrizték az
útleveleket, majd jött a vámvizsgálat. Végül még volt egy
beléptető kapu, ahol egy szintén fegyveres őr elkérte a
sofőrtől azt a kis papírt, amire fel volt írva az utasok száma,
és ő is leellenőrizte, hogy valóban annyian vagyunk-e? Ez az
egész hangulat a rendszerváltozás utáni romániai állapotokat idézte.
A szálláshelyünk Jánosiban, Bíró Tibor szállodájában
van. Ő már a Szovjetúnió felbomlását követően vendéglátással kezdett foglalkozni és szorgalmas, kitartó munkájának,
baráti köre támogatásának, valamint bankkölcsönöknek
köszönhetően tudta megépíteni a háromcsillagos szállodáját.
Csak ő tudja, hogy mekkora terhet cipel a vállain, hiszen
elmondta, hogy a banki kamatok egyre nőnek és a háborús helyzet az utóbbi két esztendőben ellehetetlenítette a
turizmust. Jelenleg száz magyar embernek biztosít munkalehetőséget, ami nagy dolog egy olyan régióban, ahol a
korábban működött harminc ipari létesítmény többsége
bezárt. A beregszászi konzervgyár ugyan még üzemel, de
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nem élelmiszert gyártanak benne, hanem szeszes italokat.
Szóba álltam a pincérekkel is, mert érdekelt, hogy mennyit
keresnek. A szállodában havonta két hetet dolgoznak és
ezért nettó 100 000 forintot kapnak, ami az itteni árakhoz
viszonyítva jó kerestenek számít. A benzin csak 20 hrivnya
(1 hrivnya = 100 forint) és az alapélelmiszerek többsége is
olcsóbb, mint Magyarországon vagy Erdélyben. A cigaretta és
a szeszes ital is olcsó, ezért van korlátozva a kivitelük, viszont
éppen ezért virágzik a csempészés. Egy beregszászi tanár
például csak úgy tudja eltartani a családját, hogy hajnalban
felkel és a tanítás előtt kerékpárral átmegy a határon, s
átviszi a hivatalosan kivihető 2 karton cigarettát és a 2 üveg
konyakot. Ezeket eladja és ebből pótolja a fizetését. Itt a túlélés
érdekében mindenkinek ügyeskednie kell valahogyan.
A Helikon Szálloda tágas, a szobák tiszták, kényelmesek,
az ellátás kitűnő, a feltálalt menük ízletesek. Étkezések előtt
házi pálinka, vodka vagy konyak közül lehet választani,
utána helyi borokkal kínálják a vendéget. Kárpátalja jó bortermő vidéke a Kárpát-medencének. Nem véletlen, hogy a
romániai Cotnar cég is rendelkezik itt 200 ha szőlőssel és
ezen a márkanéven forgalmazza a borait. A határátkelő utáni
egyik első reklámtábla is ezt a márkát hirdeti. Ebéd után
berendezkedtünk a szobákban, majd egy kis pihenés után
elkezdtünk ismerkedni Beregszásszal.
Ebbe a délutánba egy múzeumlátogatás és egy belvárosi
séta fért bele. A Beregvidéki Múzeum a Bethlen utcában, az
egykori Bethlen-kastély épületében található. Ez a kastély
a város legrégebbi lakóépülete, 1629-ben Bethlen Gábor fejedelem építtette. A 17. század végén a Rákóczi-család birtokába került. II. Rákóczi Ferenc nagyságos fejedelem többször is megfordult a falai között, 1705. december 20-án itt
adta ki a személyi felkelésre buzdító kiáltványát. Az épületet
évtizdek óta nem javították, olyan állapotban van, mintha az
épületből éppen most költöztek volna ki egy állami gazdaság
vagy egy téesz irodái. Az udvarán elgazosodott sportpálya
jelzi, hogy a kommunizmus idején oktatási intézmény is működhetett benne. Jelenleg az ukrán művelődésügyi minisz78

térium birtokolja. Az, hogy itt 2002-ben múzeum létesülhetett,
Sepa János érdeme, aki a csernátoni Haszmann Pálhoz vagy
a gyimesbükki Antal Máriához hasonló szorgalommal gyűjtötte és gyűjti a település és a régió történeti emlékeit. A képzőművészeti kiállítás kivételével az egész múzeum inkább
egy raktár képét nyújtja, ugyanis a több mint ezer darab tárgy
túl zsúfoltan, különösöbb tematikai rendszerezés nélkül van
kiállítva. A tárlók kopottak, a tárgyak többségére ráférne a
restaurálás, a konzerválás, de látszik, hogy nincs rá pénz. A
kerékpárral közlekedő múzeumalapító és vezető mégis tele
van lelkesedéssel és folyamatosan bővíti a gyűjteményt. A
kiállítótermekben a mammutfogtól és a kőbaltáktól kezdve
a vaskályhákig mindenfélét lehet látni, a folyósó pedig
éremgyűjteménnyel meg régi pénzekkel van teleaggatva.
Érdekes volt régi fényképekről látni a Szent Jobb körútját a
visszetért Kárpátalján 1939-ben. Nekem a kiállított anyagból
leginkább Baranyi József festőművész alkotásai tetszettek,
mert festményein keresztül szívembe zárhattam a beregi tájak
és falvak sokszínű világát. Az egyik teremben külön tárlót
szenteltek a Beregszászon született Fedák Sári színésznő
emlékének. Róla két történet is elhangzott. Egyik szerint
fogadással nyerte a beregszászi villáját, ugyanis engedte,
hogy a hasán kártyázzanak egy egész éjszakán át, s közben
egyszer sem kacagta el magát. Amennyiben kacagott volna,
nem kapta volna meg a villát. Egy másik történet szerint
egyszer egy katonatiszt azt ajánlotta neki, hogy fürödjön meg
pezsgőben. Hozatott is 100 üveg pezsgőt, s vállalta, hogy a
rendkívüli fürdés után a századával az egészet megisszák.
A vicces a dologban az, hogy amikor a kádból a pezsgőt
visszatöltötték az üvegekbe, akkor 101 palack telt meg.
Még egy érdekes alakja a vidéknek az Ilosvai járásban
született Ivan Fircák, akit az 1920-as években a világ legerősebb
emberének neveztek. 1928-ban az angol királynőtől kapta
a Kroton (legyőzhetetlen) nevet. Állítólag 1800 kg-ot
tudott kinyomni. Németországban amikor egy autószalon
tulajdonosa azt ajánlotta neki, hogy emeljen fel egy autót és
neki adja, akkor megfogta a járművet és kivitte a hátán az
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épület elé. Kénytelenek voltak neki adni. Spanyolországban
pedig egy 947 kg-os bikát győzőtt le puszta kézzel. Még a
szarvát is letörte, s a hátán vitte ki az arénából az elpusztult
jószágot. A kommunizmus idején rendszerellenesnek bélyegezték, s végül tejcsarnokosként a szülőfalujában, Bilkén
öregedett meg és halt meg 71 évesen.
A lelkes intézményvezető a kastély boltíves pincéjét
bormúzeummá varázsolta. A pince padlóját Észak-Ukrajnából származó, egyformára csiszolt téglákkal rakatta ki
és kitalálta a téglajegy eladást, mint támogatás szerzési
módszert. Tízezer forintért ugyanis téglajegyet lehet váltani
és a támogatók neveit belevéseti a téglákba. A lerakott
tágláknak mintegy 2o %-a lelt már így gazdára.
Ebbe a napba belefért még egy koraesti séta. A múzeum
közelében áll a város római katolikus temploma, melynek
helyén már az Árpád-korban templom állott. Erre utal
az oltár mögötti ablak ívén olvasható 1108-as évszám. A
gótikus stílusú épület a mai alakját a 19. század közepén
nyerte. Gyönyörű hálóboltozatos szentélye van. Az épület
homlokzatán márványtáblák hirdetik, hogy 1095-ben
Lampertszász alapította a várost, valamint azt, hogy IV. Béla
király 1247-ben a településnek városi kiváltságot adott. A
németek és magyarok által vegyesen lakott várost sokáig
Lampertszásznak nevezték, oklevélben csak 1504-ben fordul
elő először a Beregszász megnevezés. A templom bejáratával szemben áll Szent István király mellszobra. Örömmel
tapasztaltam, hogy ebben a fele részben még magyar
ajkú népesség által lakott településen nem ez az egyetlen
magyar vonatkozású szobor. Az Arany Páva vendéglő
előterében áll Petőfi Sándor szobra, s a szomszédságában
Esze Tamás mellszobra vonja magára a figyelmet. Mindkét
szobor talapzatán sok ide érkező magyar turista helyezi el
az emlékezés koszorúit. A sétáló utca elején egy épületen
kétnyelvű márványtábla hirdeti, hogy 1847 júliusában itt
töltött két éjszakát a nemzet költője. Esti sétám során még
felfedeztem egy Móra Ferenc és egy Illyés Gyula emléktáblát.
Emléktábla és dombormű hirdeti, hogy Kossuth Lajos a város
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díszpolgára volt. Nevét utcanév is őrzi. Az utcaneveket két
nyelven írják ki, ugyanúgy, mint a székelyföldi városokban.
Az üzletek feliratai nem minden esetben kétnyelvűek, ahol
a tulajdonos nem magyar ott általában csak ciril betűs feliratok láthatók. A nagyobb bevásárlóközpontokról hiányzik a
magyar felirat, de a pénztárosok többsége beszél magyarul. Beregszászon és a környező magyar településeken
a helységnévtáblák kétnyelvűek, de az útjelző táblákon
mindenhol csak az ukrán településnevek olvashatók.
A településképre rányomja bélyegét a sok elhanyagolt
állapotban lévő épület. A központban az egykori Magyar
Királyi Törvényház éjszaka fényárban úszó épületének
homlokzatán a történelmi Magyarország címere látható. Ezt
az épületet magyar állami támogatással újították fel és benne
a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Működik.
Vele szemben a református templomot éppen javítják, a
tornya fel van állványozva. Sötétedés után meglepően
kevesen járkálnak az utcákon. Úgy tűnt, mintha kihalt lenne
a város.
Szeptember 26. (kedd)
Kárpátaljai utazásunk egyik fő eseménye a Nemzetstratégiai Kutatóintézet által a II. Rákóczi Ferenc Főiskolán
megrendezett GULAG Konferencia volt. Így a konferencia
kapcsán lehetőségem nyílt az esti fényben már kívülről
látott épület alapos megtekintésére. Az 1908/1909-ben épült
törvényszék ma a kárpátaljai magyarság legfontosabb oktatási és kulturális központja. Aki ide beteszi a lábát, megerősödhet a magyarságában, hiszen az emeleti folyósón II.
Rákóczi Ferenc és Zrinyi Ilona mellszobrai köszönnek
tanárra és diákra egyaránt, a díszterem homlokzatát
pedig egy országzászló díszíti a következő felirattal: II.
RÁKÓCZI FERENC / KÁRPÁTALJAI MAGYAR FŐISKOLA
/ KÖZÖSSÉGÉNEK / A MAGYAR / MEGMARADÁSÉRT.
A NEMZETI TÁRSAS KÖR / ADOMÁNYA A NEMZETI
ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁN / BUDAPEST / 2012.06.04.
A főbejárattól felfelé vezető lépcsősor pihenőjénél
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Mádl Ferenc köztársasági elnöknek állítottak domborműves
emléktáblát a kárpátaljai magyar felsőfokú oktatás megteremtését és megőrzését szolgáló múlhatatlan érdemeiért.
A konferenciának mindössze három előadója volt, de az
egybegyűlteket a főiskola rektorhelyettese, Szalipszki Endre
főkonzul, Zán Fábián Sándor református püspök, Molnár
János római katolikus esperes és a szervező intézmény elnöke,
Szász Jenő is köszöntötte. Az emlékezésre való ráhangolódást
segítendő elhangzott Karig Sára költőnő megrendítő verse.
Sarkövezet
A költő itt a hóba ír,
mert nincs papír.
És mint a gyémánt, megfagyott,
de nem ragyog
a hó, s a szó, mit hóba vés,
nagyon kevés.
Nem futja már idő, ideg,
az éj hideg;
nem futja már a balga hit,
a szavait nem olvassa el senki sem mégis üzen.
A költő itt a hóba ír,
mert nincs papír.
A jég hátán senki sem él,
kemény a tél.
S a lét csak tárgyi tévedés:
az érv kevés.
Ha él, ha vall, ha néha sír,
a hóba ír,
hogy itt is költő - és magyar és jót akar,
hogy itt is hinni, írni mer,
hogy írni kell.
Ha erre futtok szarvasok,
megálljatok:
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az ember itt a hóba ír,
mert nincs papír.
S a hóba rótt szó nem fehér,
az ón a vér.
Molnár János római katolikus esperes családi történetet
mesélt el. A nagymamája az elhurcolások idején 18 éves volt
és 7 hónapos magzatát hordta a szíve alatt. A férjét elvitték a
Gulágra és többé soha nem látta. Az esperes úr sem ismerhette meg a nagytatáját, ahogyan ezekben a szörnyű időkben
sok kárpátaljai magyar gyermek csak fényképről látta az
édesapját vagy a nagyapját. Aligha van olyan magyar család
ezen a tájon, amelyik ne cipelne múltbéli sérelmet, félelmet,
fájdalmat magában. Nagy MIÉRT van a magyar emberek
lelkében – fogalmazott az esperes úr, s még senki sem kért
bocsánatot!
Az első előadó dr. Molnár D. Erzsébet volt, aki a laikusok
számára is érthetően összefoglalta az 1945-ös, „malenkij
robot” (háromnapos munka) ürügyén vagy koncepciós perek
révén történt elhurcolások okait, valamint térképre vetítette
a kárpátaljai gyűjtőhelyeket meg a Szovjetunió életeket
emésztő lágereit. Az 1945-ben készült névjegyzék alapján a
kárpátaljai elhurcolt magyar férfiak száma 28 000 főre tehető,
de vannak 40 000 főt említő adatok is. Ez az akkori magyar
népességnek több mint 15 %-át jelentette. Az 1941-es magyar
népszámláláskor Kárpátalja magyar anyanyelvű lakossága
233 000 fő volt (ide sorolták a magyar ajkú zsidókat is). Az
előadó az elhurcolásoknak három fő okát nevezte meg:
hadifogoly létszám kiegészítés, a Szovjetunió II. világháború
utáni mukaerőszükséglete és az etnikai tisztogatás, vagyis a
terület magyar jellegének megváltoztatása.
A második előadó, Szamborovszkyné dr. Nagy Ibolya
volt, aki a kárpátaljai szovjet elhurcolásokat a nagyberegi
példán keresztül mutatta be. Ebben a községben több mint
félezer 18-50 év közötti férfi esett a kiadott rendelet hatálya
alá, s közülük 326-on kerültek a Gulag lágereibe. Közülük 39en soha nem tértek haza. Előadásból kiderült, hogy nem-csak
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férfiakat, hanem nőket is deportáltak. Megrendítő példaként
hozta Nagy Margit esetét, aki Szomorú emlék 1944-45-ből
címen naplót vezetett a szovjet hadsereg nagyberegi tevékenységéről. Ez valahogy kitudódott és a háromgyerekes
asszonyt perbe fogták, majd elhurcolták. A tőszomszédjuk
volt Fancsik Tihamér, aki 1944-ben magyar csendőr volt.
Őt ezért a múltjáért vitték el, de a feleségét, a szintén
háromgyermekes Híres Idát is elhurcolták. Ráfogták, hogy az
elkobozott naplót, ami a levéltárban jelenleg is megvan, nem
is Nagy Margit írta, hanem ő. Így egyetlen napló kapcsán
két magyar anyát is elhurcolhattak. A Fancsik gyerekek apa
és anya nélkül maradtak. Amikor az édesanyát is elvitték, a
legnagyobb gyerek befogta a lovat és szekérrel vitte a két
kisebb testvérét át Beregdédára a nagyszülőkhöz.
Egy sötét kor kegyetlen történéseit hallhattuk Fodor
Gusztáv tiszaderzsi református lelkipásztortól is, aki Kárpátaljai lelkészek a Gulagon címmel tartott előadást. Előadását Bényei József Végrendelet című versével indította.
BÉNYEI JÓZSEF: Végrendelet
A világot úgyis ki kell bírni.
Ne engedd a virágokat sírni.
Ne engedd a madarakat félni,
a hűséget hóban elvetélni,
az álmokat este megalázni,
almafákat áprilisban fázni,
a perceket ne engedd megállni,
ablakokat örökre bezárni,
csillagfényű éjszakákra lőni,
ösvényeket indákkal benőni.
Ameddig a vállad íve bírja,
vigyázz minden virágtalan sírra,
vigyázz minden társtalan magányra,
füstre, fényre, ember-glóriára.
Aki árva arccal sír az égre,
takarj szelíd álmot a szemére.
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Tanulj könnyet, sebet, jajt szeretni:
valakinek embernek kell lenni.
1944-ben közel 100 gyülekezetben 93 000 református
élt Kárpátalján. Ebből 1300 fő volt az értelmiségi réteg. Ez a
közösség 90 templomot, 85 parókiát és 57 iskolát tartott fenn.
A szovjet diktatúra idején mindent elvettek, a templomoknak
is csak a használati jogát hagyták meg. Ebben a nehéz
helyzetben 23 lelkész elmenekült, akik maradtak, azok közül
19-et letartóztattak és hárman nem tértek vissza a Gulag
táboraiból.
Hallhattuk, hogy milyen volt 1945-ben a férfiak nélküli
szomorú karácsony. Mátyusfalvának ekkor már nem volt
papja. A szomszéd faluból, Tiszaújlakról jött át a tiszteletes
karácsonyi istentiszteletet tartani. Amikor felment a szószékbe, elkezdett sírni, mert nem volt egyetlen férfi sem a
templomban.
1945/46-ban 15 000 református egyháztag került munkatáborokba. Még él az utolsó túlélő református lelkész. A
kazahsztáni táborokat megjárt Gulácsy Lajos nyugalmazott
püspök jelenleg 92 esztendős. Hozzá kapcsolódik egy történet,
mely szerint volt egy dunántúli fogolytársa, aki soha sem
dicsérte meg a felesége főztjét, de miután a fogolytáborból
hazakerült, teljesen megváltozott és bármit megevett, amit
az asszonya eléje tett, s mindig meg is dicsérte, amit kapott.
Ezt a nagy pálfordulást a feleség Gulácsy Lajosnak mesélte
el, amikor először találkoztak. Meg is jegyezte, hogy Sztálin
elvitt egy ördögöt és hazaküldött egy angyalt.
Ma a 70 000 fős kárpátaljai református közösséget 82
lelkész pasztorálja. Az előadó lelkész szerint a legnagyabb
gond a negatív demográfiai mutató. Azt is megemlítette,
hogy Ukrajnában az egyházak nem kapnak semmilyen állami
támogatást. Zárszóként elmondta, hogy készek harcolni a
megmaradásért, mert itt szeretnének élni.
Ebédszünet után a szomorú időkre való emlékezést
egy városi sétával folytattuk. Elmentünk ahhoz az iskolaépülethez, amelynek udvarán a deportálások idején gyűjtő85

hely működött. Az épület külső falfelületén lévő, 1994ben elhelyezett márványtáblán a következő felirat olvasható: EBBEN AZ ÉPÜLETBEN GYŰJTÖTTÉK ÖSSZE,
INNEN HAJTOTTÁK SZTÁLINI HALÁLTÁBOROKBA
1944 NOVEMBERÉBEN BEREGSZÁSZ ÉS A KÖRNYÉK
MAGYAR FÉRFI LAKOSSÁGÁT.
Innen az elhurcolás nyomán elhunytaknak állított lélekharangos emlékműhöz sétáltunk, amelyet 1999-ben állított
a helyi magyar közösség. Eddig 330 áldozat nevét sikerült
azonosítani, de a névsor még nem végleges. Az intézmény
vezetői mindkét emlékhelyen koszorúkat helyeztek el.
A római katolikus templomot és a katolikus közösség
jelenlegi helyzetét Molnár János esperes mutatta be. Neki
sok erdélyi barátja van, hiszen Gyulafehérváron végezte a
teológiát.
Kárpátalján 45 plébániát tartanak számon és összesen
90 miséző hely van. A kommunista diktatúra idején annyira
ellehetetlenítették az egyházat, hogy 1990-ben mindössze
hét idős atya szolgált. Közülük Károly Lajos atya például
18 plébániát látott el. A népét szerető és érte cselekvő atya
elmesélte, hogy ezekben a nehéz időkben Huszton nem volt
plébános, de a templom vasárnaponként mégis mindig tele
volt. A hívek a papi ruhákat kitették az oltárra, gyertyát
gyújtottak és így imádkoztak. Papok hiányában a kántorok
temettek.
Ma jobb a helyzet, ugyanis 1995-ban Munkács központtal
önálló egyházmegyét alakítottak, s jelenleg több mint 4o
atya teljesít szolgálatot. A római katolikusok száma 45-50
ezer lélekre tehető, s közülük 75-80 % magyar. Az esperes úr
tapasztalata szerint a katolikusok a vegyes házasságok révén
eléggé intenzíven ukránosodnak. Még azt is megjegyezte,
hogy a moszkvai, a kievi és az autokefál ortodox egyházak
mellett a magyaroké csak megtűrt vallások.
Ebbe a napba még belefért a református egyházzal
való ismerkedés is. Zán Fábián Sándor püspök úr hivatala kertjében fogadott. Körbeálltuk az elhurcolt református lelkészek emlékművét, amely egy különleges oszlop.
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Matl Péter szobrászművész márványba faragott alkotása
jelképesen ábrázolja az egyház születését, kibontakozását, a
diktatúra idején a szenvedését, majd a jelenlegi újjászületését. A 42 esztendős püspök személyében olyan vezetőjük
van a kárpátaljai reformátusoknak, aki hitet, erőt és
lelkesedést adhat mindenkinek a megmaradásért folytatott
küzdelemben. Ebben az alázattal végzett munkában nincs
egyedül, hiszen Nagy Béla főgondnok hű segítője. Az ő
kapcsolatrendszerének és leleményességének köszönhető,
hogy ma Fedák Sári egykori villájában működik a püspöki
hivatal, s a református egyháznak impozáns levéltára és
múzeuma lehet. A Fedák-villát egy kis csellel szerezte meg.
Megtudta, hogy a városvezető és a rajonvezető elvtársak régi
álma, hogy kijussanak az Amerikai Egyesült Államokba.
Kapcsolatai révén vízumot szerzett nekik, s ennek fejében
a jóváhagyásukat kérte ahhoz, hogy egy kisebb egyházi
ingatlant a Fedák-villára cseréljenek.
Az egyházi levéltárnak és múzeumnak otthont adó épület
felújítását a Bethlen Gábor Alapon keresztül a magyar állam
finanszírozta. Itt az összes kárpátaljai templomról fénykép
látható, s nemcsak a levéltári anyag gazdag, hanem a kiállított
klenódiumok, úrasztali terítők is igen értékesek.
Szeptember 28. (szerda)
Ezt a napot Munkács nevezetességeinek a megismerésére
szántuk. Rázós aszfaltúton haladtunk a város felé. Látszik,
hogy a földek nicsenek magántulajdonban, mert sok a
parlagon hagyott terület. A falusi udvarokról hiányoznak a
Székelyföldre jellemző hatalmas csűrök és istállók. Legtöbb
helyen csak baromfit és sertést tartanak. Az utak szélén
székekre, kis asztalokra rakják ki az itt élők az eladásra szánt
terményeiket: krumplit, zöldségféléket, gyümölcsöket és
mézet.
Első állomáshelyünk a város központjában magasodó
Szent Márton székesegyház volt. Ez az 1905-ben felszentelt
templom csak két évtizede lett székesegyház, amikor
Kárpátalján önálló egyházmegyét létesítettek. Majnek Antal
87

ferences szerzetest II. János Pál Pápa 1995-ben nevezte ki
febianai címzetes püspökké és kárpátaljai segédpüspökké,
majd Rómában szentelte püspökké 1996. január 6-án.
Püspöki jelmondata: Az Úr az én erősségem. Rá hárult az új
egyházmegye szervezeti felépítésének feladata.
A székesegyházban a püspök úr fogadott bennünket.
A törékeny alkatú és törődött tekintetű főpásztor megőrizte
ferences magatartását. Őszintén mesélt a valós helyzetről:
az elvándorlásról, az alacsony bérekről és nyugdíjakról, az
egészségügyi ellátás hiányáról. Szerinte Magyarország most
nagyon vonzó és szívja el a fiatalokat, a házaspárokat, sőt még
a betegeket is. Tetézi a bajt, hogy a mostani háborús helyzetben
a katonai behívók miatt sok fiatal férfi ragad vándorbotot
a kezébe. Az orvosok, tanárok után most már az egyszerű
emberek is tömegesen húzódnak el innen. Véleménye
szerint tisztességes munkából itt nem lehet megélni. Minden
mondatából lehetett érezni, hogy látja az itteni magyar
jövendőt, de mégis kitartóan áll a helyén és példát mutat. Az
egyháza 47 karitatív intézményt működtet, köztük óvodákat,
árvaházakat és ingyenkonyhákat. Az ingyenkonyákon keresztül mintegy 2500 szegény családon segítenek. A püspök
úr és a kárpátaljai magyarok nem panaszkodnak, pedig a
helyzet rettenetes. Még ilyen körülmények között is képesek
adni, ha szükséges. Így például gyűjtést szerveztek a KeletUkrajnában élő rászorulók javára, de ugyanígy segítséget
küldtek innen magyarországi árvízkárosultaknak vagy a
távoli cunami áldozatainak.
Majnek püspök úr szerkesztésében 21 esztendeje jelenik
meg az Új Hajtás című római katolikus egyházi lap, melynek
legfrissebb számával mindnyájunkat megajándékozott. Itt
megjelentetett gondolataiból idézek: „Nem az a győztes,
aki sebeket üt, aki kínoz, hanem aki ezeket elviseli Jézusért,
s hordozza azokat Jézussal! Ezért ne állj bosszút, ne üss
vissza, ellenkezőleg, az ellenségért is imádkozzál. Az Istent
szeretőknek minden a javára válik.” (Róm 8,28)
A székesegyház főoltárán Szent Márton fehér lovon
piros köpenyben van megjelenítve. A szentélyben még Szent
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István és Szent László királyaink szobrai láthatók. Érdekes,
Ausztriából származó barokk Boldogasszony-szobrot is
rejt a templom. Ez a szobor a Szűzanyát áldott állapotban
ábrázolja. Püspök úr is úgy gondolja, hogy a magyarság
megmaradása szempontjából legfontosabb a szaporodás.
Ezért vállalja főpásztorként, hogy egyházmegyéjében ő maga kereszteli meg azokat az újszülötteket, akik negyedik
vagy többedik gyerekként születnek be egy magyar családba.
Húsz éves missziós munkája alatt 54 alkalommal hívták ilyen
családokhoz.
A székesegyházban magyarul és ukránul is miséznek.
A sekrestyés hölgy, aki néhányunk kérésére kinyitotta a
székesegyház szomszédságában lévő 15. századi gótikus
kápolnát, nem tud magyarul.
Munkács 80 000 lakosú város, s mintegy 7000-en vallják
magukat magyarnak. Ezért az utcán alig lehet magyar szót
hallani, a piacon viszont a kofák szinte mind megértik a
magyar szót. Az üzletekről, intézményekről hiányoznak a
magyar feliratok, de Beregszászhoz viszonyítva a városközpont rendezett. Látszik, hogy itt már kevesebb a magyar
és ezért több pénzt kap a központi alapokból a város.
A város korzójának keleti szélét Munkácsy Mihály
mellszobra, a nyugatit Cirill és Metód egész alakos szobra
zárja. Híres festőművészünk szülőháza a közleben állott,
ugyanis bajor származású édesapja sótiszt volt. Az egykori
szülőház helyén álló épületet emléktáblával jelölték meg,
a szobrot pedig 1994-ben, Munkácsy születésének 150.
évfordulója alkalmából állították. A központi épületek közül
figyelmet érdemel a városháza szecessziós épülete, amely
a 20. század első évtizedében épült. Rajta egyetlen magyar
felirat sincs. A központi épületek közül csak egynek a
homlokzatán találtam magyar feliratot: Vasudvar.
Megtekintettük a 17. századi Rákóczi-kastélyt is, amelyet II. Rákóczi Ferenc 1704-ben foglalt vissza. 1911-ben a
kastély homlokzatára domborműves emléktáblát helyeztek
el, melynek felirata a következő:
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II. Rákóczi Ferenc
vezérlő Fejedelem dicső emlékére!
Kibujdosása kétszázados évfordulóján
emelte Munkács város közönsége.
1711—1911
Eszményképe maradsz Rákóczi a honszeretetnek,
Szellemed él köztünk és védi a drága hazát,
Ős hajlékod előtt kegyelettel jár a magyar nép,
Munkács béke ölén nagy neved áldva virul.
A kastélyban jelenleg zeneiskola működik. Udvarán
újabb magyar emlékhelyet tekintettünk meg. Itt gyűjtötték
össze 1945-ben a lágerekbe elhurcolt helybeli magyarokat.
Az emléktáblákra 140 nevet véstek.
Lehoczky Tivadar (1830--1915) főügyész, régész, történész, néprajzkutató volt Bereg vármegye Orbán Balázsa.
Munkácsi lakóházának homlokzatán, domborműves emléktábla hirdeti, hogy 1863-tól haláláig itt élt és alkotott. Ebben
a házban jelenleg Matl Péter szobrászművész lakik, aki
szívélyesen fogadta az érdeklődő csoportunkat. Műterme
a rendezés alatt lévő kertje hátsó részében található, ahol
éppen egy befejezés előtt álló Szent Márton szobor volt
emelőszerkezettel a forgatható asztalra emelve. A tágas,
de télen fűtés nélküli műteremben kézi szerszámok és
pneumatikus gépek hevertek a munkaasztalokon. Matl Péter
egy különleges ember. Nagyon erős a hite és a küldetésére is
ráébredt akkor, amikor megpróbálta elhagyni a szülőföldjét,
de a jó Isten mindig visszairányította oda, ahol élnie és alkotnia
kell. Neki itt van a helye Kárpátalján, mert munkásságával
erősíteni tudja az egész régió magyarságát. Művei ott vannak
a köztereken, a templomokban, városokban és falvakban
egyaránt. Ő tervezte és építette a Vereckei-hágón lévő emlékművet is. Ennek kapcsán mesélte el, hogy amikor ezt alkotta,
úgy érezte, hogy felsorakoznak mögéje az ősei. Egy másik
vallomása az volt, hogy amikor egy 3 méteres Mária-szobrot
készített cserefából egy kolostornak és a megrendelő azt
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kérte, hogy faragja meg a szívét is, akkor ő nem szívesen
vállalta ezt, de amikor mégis hozzákezdett, akkor a bogba
faragott szívben megjelent Jézus alakja. Ez azóta is látható.
Matl Péter kedvenc témája a család. Fából, márványból,
kőből készült szobrai gyarapodásra ösztonöznek. Nagyon
családcentrikus ember. Jelzi ezt az is, hogy egy udvaron
négy nemzedék él együtt. Tudja, hogy a család az egészséges
nemzet alappilére, tudja, hogy csak egészséges családok
alkothatnak erős nemzetet.
Harminc esztendeje küzd, hogy visszaszerezze a kommunizmus idején elvett kertjüket. Ebben akar egy különleges
szoborkertet létrehozni. Már van a kertben néhány itt hagyott
alkotás, hiszen évek óta alkotótáborokat szervez. Ő találta ki
a Bereg megyei Szobor-út projektet, ami a térség falvainak
látogatottságát kívánja előmozdítani. Tizenegy faluban
hoztak létre egy-egy szoborral díszített teret és ezekről
térképet meg egy képeslap-gyűjteményt jelentetett meg.
Munkács vára közelében alig találtunk az autóbuszoknak parkolóhelyet. A háborús helyzet ellenére nagy volt a
turistaforgalom. Amióta az ukránok elveszítették a Krimfélszigetet, azóta a kedvenc kirándulóhelyük Kárpátalja. A
várkapu előtt magyar ajkú cigányok rozsdás karosszériájú
Zsigulikból árultak szőlőt, almát és diót. A háromszintes vár
már mesziről magára vonaja a városba érkezők tekintetét. Az
első benyomásom az épület-együttesről az volt, hogy hozzá
nem értő módon fogtak a javításához, felújításához. Ahány
tetőszerkezet, annyiféle födémmel van fedve, a néhány
éve javított épületekről pedig már mállik a vakolat. Én a
magyar vonatkazású emlékeket kerestem. Tudom, hogy ez
a vár fontos erősség volt a honalapítás óta. Már Szent István
megerősítette a falait és Szent László is folytatta ezt a munkát.
Amikor 1241-ben Batu Kán 60 000 fős seregével a Vereckeihágón át betört Magyarországra, a várost ugyan lerombolta,
de a várat nem tudta bevenni. Jelentős szerepet játszott a
vár történetében Korjatovics Tódor podóliai herceg, akit
rokoni kapcsolatok fűztek a magyar királyi udvarhoz. Egyik
nővére Zsigmond király édesanyja volt. 1396-ban Zsigmond
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neki adományozta a várat és a hozzá tartozó domíniumot.
Udvarát a munkácsi várban rendezte be, jelentősen kibővítve
azt. Lábánál széles árkot ástak és vízzel töltötték meg, a
vár felé eső partján tölgyfa palánkot építettek. Innen ered
a vár másik neve: „Palánk”. A várban ma központi helyen
Korjatovics Tódor egészalakos szobra áll. Felemelt kezének
mutatóújját a látogatók megfogják annak reményében, hogy
az egykori várúr szerencsét hoz az életükre. Sokan aprópénzt
is dobnak a szobor talapzatára. Én nem szorongattam a
csodatevőnek vélt szobor újját, hanem a magyar vonatkozású
emlékeket kutattam. A várat 1686-ban és 1687-ben hősiesen
védő Zrínyi Ilona emlékét egy márványtábla és egy Matl
Péter által készített, anyát és kisfiát, azaz II. Rákóczi Ferencet ábrázoló szoborpár őrzi. Emléktábla adja tudtára az ide
érkezőknak azt is, hogy a magyar Szent Koronát Napóleon
hadai elől menekítve 1805. december 11-től 1806. március
10-ig itt őrizték. Az utókor azt is megörökítette, hogy Petőfi
Sándor 1847. július 12-én járt a várban. Kazinczy Ferenc egy
esztendeig e vár falai között raboskodott.
A honalapítás ezeréves évfordulója alkalmából, 1896ban a vár északkeleti Hajdú-bástyáján ünnepélyes keretek
között, díszes talapzaton egy 33 méter magas emlékoszlopot
állítottak, tetején hatalmas, kiterjesztett szárnyú, csőrében
kardot tartó bronz turulmadárral. Ezt 1924-ben a csehszlovák
hatóságok eltávolították és lebontották az emlékoszlopot is.
Ezt az emlékoszlopot a városra tekintő turullal a tetején Pákh
Sándor és családja, Lengyel Zoltán megbízott polgármester
idején, 2008-ban újból felállíttatta.
Szeptember 29. (hétfő)
Az eddigi kirándulások során Fejes Norbert és Kudlotyák
Krisztina voltak a vezetőink, erre a napra viszont egy tanári
hivatását feladó hivatásos idegenvezető, Bíró András lett a
csoport dinamikus mozgatója. A négygyermekes családapa
évek óta otthagyta a megélhetést nem biztosító tanügyet
és nyaranta idegenvezetést, télen pedig sítúrák szervezését
vállalja.
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Első állomáshelyünk a kárpátaljai magyarok szolyvai
siratófala volt. Ezt az emlékparkot az egykori gyűjtőtábor
helyén hozták létre 1994-ben. Azóta folyamatosan bővül és
a településenkénti emléktáblákon már több mint 12 000 név
szerepel, de a névsor egyre gyarapodik. Megrázó élmény volt
látni a sok elhurcolt magyar ember nevét. Minden névhez
egy-egy családi fájdalom kötődik, s a családok fájdalmából
telik meg a nemzet keserű pohara. Ki tud a nagyvilágban
erről a tragédiáról? Miért nem kiáltjuk, harsogjuk teli tüdővel
mindenhol és mindenkinek, hogy a Kárpát-medencében
népirtás zajlott és zajlik. Önkéntelenül a barcaföldvári fogolytábor jutott eszembe, s az is, hogy milyen akadályokba
ütközött egy ottani emlékmű felállítása.
Honismereti túravezetőnk visszaemlékezések alapján
pillanatképeket elevenített fel a fogolytáborok életéből, majd
felolvasta Ábrányi Emil még most is lelkesítő versét.
Él a magyar...
Fessétek bár sötétre a jövőt,
Mondjátok, hogy már torkunkon a kés,
Beszéljetek közelgő, hosszú gyászról,
Mély sűlyedésről, biztos pusztulásról:
Engem nem ejt meg gyáva csüggedés!
Szentűl hiszem, akármit mondjatok,
Hogy a magyar nem vész el s élni fog!
Többet ki küzdött és ki szenvedett?
Hiszen vértenger, temető a múlt!
Vetettek rá halálos szolgaságot,
Irtották szörnyen… ámde a levágott
Törzsek helyén még szebb erdő virult.
Ezért hiszem, akármit mondjatok,
Hogy a magyar nem vész el s élni fog!
Ki a saját pártos dühét kiállta,
Annak nem árthat többé idegen!
Hányszor harsogták kárörömmel: Vége!
S csak arra szolgált minden veresége,
Hogy még kitartóbb, még nagyobb legyen.
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Ezért hiszem, akármit mondjatok,
Hogy a magyar nem vész el s élni fog!
Szükség van arra nemzetem, hogy élj!
Mert bár hibád sok s bűnöd sorja nagy,
Van egy erényed, mely fényt vet te rád,
S melyért az Isten mindent megbocsát –
Hogy a szabadság leghűbb véde vagy!
Ezért hiszem, akármit mondjatok,
Hogy a magyar nem vész el s élni fog!
Ha minden nemzet fásultan lemond,
S a szent rajongás mindenütt kiég,
S a büszke jognak minden vára megdől:
A te szabadság-szerető szivedtől
Új lángra gyúlad Európa még!
Ezért hiszem, akármit mondjatok,
Hogy a magyar örökre élni fog!
Bízom s hiszek, míg Isten lesz fölöttünk,
Ki trónusán bírói széket ül!
És hogyha minden búra, bajra válik,
Romok között is hirdetem halálig,
Erős, nagy hittel, rendületlenül:
Legyen bár sorsunk még oly mostoha,
Él a magyar s nem veszhet el soha!
Szolyváról Munkácson át a Vereckei-hágó felé vettük az irányt. Az útviszonyok olyanok, mint az 1990-es
évek elején Erdélyben voltak. Az aszfaltok kátyúsak vagy
agyonfoltozottak, a városok utcái pedig többnyire kockakövesek és hepe-hupásak. A hágó felé még az aszfalt is
elfogyott, s az autóbusz csak lépésben kapaszkodott felfelé.
Ide többnyire csak magyar turisták járnak, s nekik nem jár
ki a járható út egy olyan vidéken, ami csak volt az övék. A
Vereckei-hágó legmagasabb pontja 841 m. Látszik, hogy ez
a fenyő övezetnek még csak az alja, mert többségben vannak
a lombhullató fák. Nyugati irányban szépen kirajzolódott a
Pokolbérc csúcsa, ahol a történelmi magyar határ húzódott.
Megilletődve álltam ezen a helyen, ahol Árpád fejedelem jött
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haza hadával és népével. Ő akkor olyan hont teremtett, amely
a Föld legbiztonságosabb helye még ma is. Aki magyarként
eljut erre a helyre, meg kell tapasztalja azt a felemelő érzést,
amit úgy neveznek: HONSZERETET.
A hágó dísze Matl Péter szobrászművész millecentenáriumi emlékműve, amely lényegében egy kapu ÉG és
FÖLD között, s ugyanakkor egy kapu a Kárpát-medencére is.
A gránitból összerakott hét kőtömb a Kárpátokon bevonuló
hét törzset jelképezi. Eredetileg a kunsüveget szimbolizáló
felső tömböt homokkőből akarta a művész elkészíteni, de
tartva a szándékos rombolástól végül lemondott a tervéről.
Valóban, az ukrán ultranacionalisták az emlékművet többször megrongálták, végül 2008-ban újra kellett építeni. A
kapu nyílásában, a vérszerződésre emlékeztető oltárkőn, a
kereszténység felvételére utaló keresztet ábrázoló márványlap jelenleg is megrongált állapotban van.

Verecke

Bíró András felolvasta Kovács Vilmos Verecke című
versét, majd a honalapítók nyomában járó csoport elénekelte
nemzeti imánkat meg a Székely Himnuszt.
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Kovács Vilmos: Verecke
Ez hát a hon… Ez irdatlan
hegyek közé szorult katlan.
S az út… Kígyó vedlett bőre.
Hány népet vitt temetőre.
S hozott engem, ezer éve,
Árpád török szava, vére
bélyegével homlokomon…
Szerzett ellen, vesztett rokon
átka hull rám, mint a rontás.
Perli-e még ezt a hont más?
Fenyő sussan, lombja lebben:
besenyő-nyíl a mellemben,
szakadékok; szakadt sebek,
útpor-felleg: megy a sereg,
elmegy, s engem hagynak sírnak…
Ágyékomból most fák nyílnak,
fényes szemem kivirágzik,
szájam havas vihart habzik,
málló szirtbe temessetek,
fejem alatt korhadt nyereg,
két lábamnál lócsont sárgul –
ősi jognak bizonyságul,
mert ez az út, kígyó bőre,
s kit nem vitt már temetőre,
s ki tudja még, kit hoz erre,
menni vele ölre, perre.
A hágón az egykori Brezsnyev-sziklát ukrán katonai
emlékművé alakították át, s mellette azoknak emeltek emlékművet, akik Ukrajna függetlenné válásáért áldozták az
életüket. Az emléktáblán ukrán és angol felirat olvasható.
Az ukrán emlékművekkel átellenben egy be nem fejezett
többszintes épület omladozik.
Bíró Tibor szállodatulajdonos szabadtéri ebéddel lepett
meg a hágón.
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Étkezés után leereszkedtünk a Vereckei-szorosba és
megtekintettük az Árpád-vonal egyik épen megmaradt föld
alatti bunkerét.
Ebbe az estébe még belefért a Misztrál Együttes koncertje, amit a főiskola nagy előadótermében tartottak. A
koncert része volt a Kárpát-medencei magyarok zenéje című
sorozatnak. A színpad hátterében a Kárpát-medence térképe volt megjelenítve, rajta felirat: Nyolc ország egy HAZA.
Öröm volt látni és hallani az első előzenekarként fellépő Borzsavári Népzenekart, Kovács Sándor prímást és
családtagjait. Másodikként a csángó népzenét megszólaltató
Servet Zenekar lépett fel, majd következett a fergeteges
hangulatot teremtő Misztrál. Még fülemben cseng a dinamikusan, dudaszóval előadott Boldogasszony anyánk és
Dzsida Jenő Az Isten szeret című versének refrénje. A közönség
az zenészeket felállva tapsolta vissza a színpadra.
Szeptember 30. (péntek)
A svédasztalos reggeli elfogyasztása után összecsomagoltunk és kijelentkeztünk a szállodából. Mivel előző
nap hazafelé elsötétedtünk és nem tudtuk megnézni azt
a helyet, ahol Feszty Árpád a körképéhez a vázlatokat
készítette, ma ezzel folytattuk honismereti kirándulásunkat.
Munkács szomszédságában, Kondoroska falu határában
jelölték meg azt a helyet, ahonnan valóban az a panoráma
tárul az ide érkezők elé, mint ami a Feszty-körképen látható.
Ottjártunkkor még az időjárás is ahhoz hasonlóan borús
volt, mint amit a festőművész megjelenített. A helyszínen
a körkép márványlapokba gravírozott kicsinyített másolata
van kiállítva.
Innen a 120 000 lakosú Ungvárra gurultunk, immár
négysávos autóúton. Ung vármegye egykori központjában
ma már csak 8000 magyar él. A volt megyeháza 1805-ben
épült impozáns épületében jelenleg múzeum működik. Ennek az intézménynek a vezetője Erfán Ferenc festőművész,
aki bemutatta az emeleti képzőművészeti kiállításokat, majd
elkalauzolt bennünket a várba. A múzeum szomszédságában
97

található az 1793–1796 között épült református templom.
1996 óta a gyülekezetnek van egy ukrán része is, amely
dinamikusan növekedik.
Ungváron mindössze egy magán orvosi rendelőn láttam
magyar feliratot. Idegennek éreztem ezt a várost, pedig még
itt is vannak őrt állók.
A vár a város szívében, a vulkanikus eredetű Várhegyen
foglal helyet. Egy várkastéllyá átalakított belső várból és az
azt övező parkból áll, melyet négy fülesbástyával és egy
háromszögletű bástyával megerősített védőfal vesz körül.
Jelenleg a várkastélyban a Kárpátaljai Honismereti Múzeum
és Képtár, valamint időszakos kiállítások találhatóak. A
várparkban helyeztek el két 19. századi öntöttvas szobrot: a
Héraklész a lernai hidrávalt és a Pihenő Hermészt, valamint
azt a turulszobrot, mely korábban a tiszaújlaki Rákócziemlékművön állt, amíg a szovjet hatalom le nem rombolta
azt. Ez a vaskarikákkal a kőtömbhöz erősített turul mintegy
jelképe annak, amilyen helyzetben a kárpátlajai és általában
a határon túli magyarság van. A várban hiányoltam a magyar
feliratokat, pedig biztos vagyok abban, hogy az ukránok
mellett legnagyobb számban magyarok látogatják. Még
Bercsényi Miklós és felesége mellszobrainak talapzataira sem
írták fel a neveket, pedig 1691-től ez a II. Rákóczi Ferencet is
vendégül látó főúr volt a vár birtokosa és felvirágoztatója.
A várhoz a görög katolikus székesegyház előtt vezet az
út. 1646. április 24-én az ungvári vár kápolnájában jött létre
a Habsburgok által kezdeményezett vallási unió, az egri
püspök jelenlétében 63 ortodox pap fogadott hűséget XI. Ince
pápának és utódainak. Ennek értelmében a magyarországi
ortodox egyház áttért a római pápa fennhatósága alá, új
vallás született a városban, a görög katolikus felekezet.
A mai székesegyház helyén állt egykori római katolikus
templomot Drugeth János építtette a jezsuita rend számára
a mellette álló rendházzal együtt. Mária Terézia 1775-ben a
jezsuita rend feloszlatása után a munkácsi görög katolikus
püspökségnek adományozta mindkét épületet. A templomot
rövidesen székesegyházzá, a rendházat pedig püspöki pa98

lotává építették át. Ezért látható ma Mária Terézia szobra a
székesegyház bejáratával szemben.
Ungváron a Barátság (Druzsba) Szálloda éttermében
ebédeltünk. A tulajdonos magyar ember és az idősebb pincérek is tudnak magyarul. Ez a szálloda ad otthont a helyi
Rotary Clubnak.
Ungvárról délután 4 órakor vissza kellett indulnunk
Beregsurány felé, hogy még a váltás előtt átlépjük a határt. A
kilépés sem vett hosszabb időt igénybe, mint a hétfői belépés,
s innen hajnalra már hazaértem Székelyföldre.
Ez az öt napos kirándulás számomra nagyon tanulságos
volt. Mostantól Kárpátalja is a szívembe van zárva, gyönyörű tájaival, történelmi emlékeivel, gyötrelmeivel, bizakodásával és örömeivel együtt. Én erőt merítettem abból,
ahogyan az ott élők meg akarnak maradni magyarnak. Nem
zúgolódom azért, hogy a jó Isten kisebbségi élethelyzetben
bízott rám feladatokat, sőt hálát adok azért, hogy az elcsatolt
területek közül éppen Erdélybe, Székelyföldre születtem.
Nekünk sem volt könnyű soha sem, s a jövő sem kedvderítő,
de az elmúlt száz esztendőben legnehezebb sorsuk mégiscsak a kárpátaljaiaknak volt. Ha ők még küzdenek és
a szülőföldjükön akarnak megmaradni, akkor nekünk is
mindhalálig ki kell tartani. Felelősséggel és hűséggel!
(Székelyföld, 2017. március)
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Hét esztendő a havason
Az emberi élet 7 éves periódusokra tagolódik. Én az életem első három ilyen szakaszát egy székelyföldi megyeközpontban, Sepsiszentgyörgyön töltöttem, a negyedik
életciklust egyetemistaként jórészt a magyar fővárosban,
majd következett egy olyan időszak, amikor az állandó
lakhelyem ugyan a szülővárosomban volt, de sok időt
töltöttem falusi környezetben. Ez volt Székelyföld bejárásának évtizede, 1995 és 2005 között. Hét esztendeje, 42
esztendősen, a hetedik életperiódusom kezdetén egy közös családi döntés eredményeként váltam egy elszigetelt
havasi tanyavilág lakójává. Abban az időszakban, amikor
általában megkérdezzük önmagunktól, hogy kik is vagyunk
valójában, mit tettünk le eddig az asztalra, s mi a jövőbeni
szerepünk? Ez a hét esztendő rendszerint az új dolgokra és
más összefüggésekre való fókuszálás időszaka is, amikor
az egyén hihetetlen erőtöblettel képes végrehajtani nagy
változtatásokat az életében.
Falvak vonzásában
Gyermekkorom meghatározó élményei a városi fotográfus
dédapám, Incze Lajos, szecessziós stílusban épült, államosított házához és anyai nagyszüleimhez kötődnek, de
gyakran voltam Sepsikőröspatakon a tanító-bútorfestő nagyapám, Nagy Béla, múzeumként számon tartott házában is.
Ott, és a szentivánlaborfalvi rokonoknál kóstolhattam bele a
falusi élet szépségeibe. Bizonyára ezek a megtapasztalások
is hozzájárultak ahhoz, hogy a felsőfokú továbbtanulás lehetőségének idején a néprajz szakot választottam. Ez a nemzetfenntartó tudomány—ahogyan Keszi Kovács László
tanár úr nevezte a néprajzot— is közelebb sodort a falvak
világához. Aztán a diplomaszerzés utáni hazaköltözés, majd
a félezer székelyföldi falu bejárása csak erősítette bennem azt
a vágyat, hogy ne csak írjak a falusi életmódról és értékeiről,
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hanem magam is részese legyek ennek a gazdagságnak.
Elméletileg sokat tudtam a falusi életről. Diákként tanultam
a földművelésről, az állattartásról, a rétgazdálkodásról, felkutattam a népi mestereket és lejegyeztem tudásuk egy részét, ismertem a példátlanul gazdag folklórkincsünket és
népmeséket is gyűjtöttem. A lelkem mélyén azonban éreztem, hogy az elméleti tudás csak akkor válik kinccsé, ha mindezt gyakorlatba ültetem, alkalmazni kezdem a mindennapi
életemben. Tudtam, hogy ezt csak falusi környezetben élve
lehet megtenni.
A városi tömbházlakásunkat feleségemmel együtt mindig kalitkának éreztük, ahonnan szerettünk volna kirepülni
a zöldebb, emberibb környezetbe. Azt az elvet tartottuk a
szemünk előtt, hogy nagy út mellé, nagy víz mellé és nagy
úr mellé nem költözünk, ezért nem volt egyszerű a helyszín
megtalálása.
A csíki falvak módszeres bajárása során, 1998-ban
jutottam el az Úz-folyó felső folyása mentén fekvő havasi
tanyavilág központi településére, az akkor még villanyáram
nélküli Csinódba. Akkor még élt Karácsony Gyula havasi
mesemondó, akinek a személyisége annyira megragadott,
hogy első találkozásunk után rendszeres vendégévé váltam.
Aztán vittem magammal a jegyesemet is, sőt a nászutunk
is Csinódba vezetett. Ekkor, egy téli séta alkalmával fedeztünk fel egy lakatlanná vált tanyát, amelyet sikerült
megvásárolnunk, majd otthonunkká varázsolnunk. Azóta
itt érezzük magunkat a legjobban, itt fogantak gyerekeink
és évekig arról ábrándoztunk, hogy egyszer majd itt fogunk
élni.
2010-ben született meg a nagy döntés, hogy gyerekeinkkel együtt felköltözünk a Fenyő feje dűlőben lévő tanyára.
Szinte egy esztendeig tartott, amíg a sepsiszentgyörgyi lakásunkat el tudtuk adni, aztán eljött a pillanat, amikor a másfél
évtized alatt összegyűjtött holminkat teherautóra rakhattuk.
Gyönyörű napsütésben vágtunk neki Csíkszentmárton felől
a Rugát merész kanyarjainak, mintha a táj is ünnepelte volna
érkezésünket. Amikor a teherautó sofőrje elvállalta a fuvart,
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csak annyit tudott, hogy a tanyavilág felé nem vezet aszfaltút.
Amikor elfogyott az aszfalt, szembesült azzal, hogy a havasról
zúdul le a hólé és a sáros út kátyúkkal van teli. Az első nagy
kanyarban a magasra megrakott jármű kis híján felborult.
Az európai utakat járó sofőrbe még a szusz is belefagyott,
bevallása szerint ez volt eddigi pályafutása legfélelmetesebb
pillanata. De a java még csak ezután következett: autója néhol
tengelyig süllyedt a sárba, majd a település bejárata előtt a
kipufogója is leszakadt. Ekkor már erősen megbánta, hogy
elvállalta ezt a több kárt, mint hasznot hozó fuvart. Végül
az utolsó száz méteren az autó hűtőjét is kilyukasztotta egy
kő. Ez már a kétségbeesés és a düh könnyeit csalta a sofőr
szemébe.
Leendő szomszédaink érezték, hogy ilyen útviszonyok
mellett az autó nem fog eljutni a házunkig, ezért lovas
szekereikkel már készenlétben állottak. Két órán át öt szekér
hordta a megfeneklett teherautóból a bútorokat és a dobozolt
holmikat. Amikor magunkra maradtunk, hálát adva szívtuk
magunkba a havas illatát és éreztük, hogy hazaérkeztünk.
Csángók között
Választott lakóhelyünk nem régi település. Ez a völgy
a 19. század végétől népesült be gyimesi csángó kirajzás
eredményeként. Csíkszentmártontól 15 km-re, az Úzvölgye
felé vezető kövezett út mentén fekszik Csinód, és tőle északra Egerszék. Közigazgatásilag mindkét szórványtelepülés
Csíkszentgyörgy községhez tartozik. Csinód sok esetben
egymástól 150-200 m-re épült házai a sebes folyású Úz folyó
és a belé siető patakok völgyeiben húzódnak meg. Népesebb
patakvölgyei a következők: Őrház-patak, Katirésze-patak és
Aklosbérc-patak. Ide tartozik a falumagtól délkeletre fekvő
Lesőd is, ahol három lakott tanya van.
Idős emberek elbeszélései szerint az első, állattartással
foglalkozó telepesek – Tankó Péter (Gábor), Farkas
János, Tankó György (Vajda) és Tankó István (Vajda) –
Gyimesközéplokról az 1800-as évek végén az egerszéki
részre érkeztek. Lesőd első lakosa az 1907-ben megtelepe102

dett gyimesfelsőloki id. Fodor György volt, akit halála után a
saját kertjében temettek el.
Nagyobb hullámokban az I. világháború után érkeztek
a túlnépesedett gyimesi patakokból érkező családok. Most a
legelterjedtebb családnevek a Tankó, Fodor, Csillag, Bilibók,
Póra és a Rusz.
A népesség száma évek óta 320 körüli. A fiatalok
megélhetési elvándorlása ellenére itt még ma is több a
születések száma, mint a temetéseké. Mindkét településnek
fából épült templomocskája van. A Kisboldogasszonynak
ajánlott egerszéki templom 1957-ben épült, az 1997-ben
felszentelt csinódi templomot Szentháromság tiszteletére
emelték. A híveket havonta egyszer hívja egybe harangszó.
A csíkszentgyörgyi plébános egyik hónapban Egerszéken, a
következőben Csinódon tart misét.
A havason óvoda és iskola is működik. Felköltözésünk
óta a feleségem a helybeli kisiskolások tanítónője, angol
tanára és nevelője.
A lakosság fő foglalkozása a szarvasmarhatartás, a
rétgazdálkodás és az erdőkitermelés. A tejet innen évek óta
nem szállítják el a feldolgozók, ezért van aki a sajtot meg
vajat készít és azt értékesíti, mások borjakat nevelnek.
Apró szántóikon a gazdák kis mennyiségben pityókát, kertjeikben a konyhára szükséges zöldségféléket termesztenek, gabonaféléket egyáltalán nem vetnek. Mivel a
szemes takarmányt máshonnan kell beszerezni, sertést itt nem
érdemes tartani, célszerűbb a lenti falvakban, közvetlenül
vágás előtt megvásárolni vagy tüzifával elcserélni.
A településen van üzlet, amelybe kedden és pénteken
hoznak friss árut. A villanyáramot 2001-ben vezették be a
Csinódra. Vezetékes telefont ide nem szereltek, és sokáig
a mobil telefonok is használhatatlanok voltak, de 2017-ben
Egerszéken egy jelerősítő tornyot építettek, s azóta még
internetezni is lehet. Míg 1998-ban mindössze két erdésznek
volt saját autója, addig jelenleg a családok többsége
rendelkezik terepjáróval vagy kisebb személygépkocsival.
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Önellátás vagy önámítás?
Új lakóhelyünk egy kétosztatú faház lett, amelyet az
1950-es években egy elbontott csűr anyagából építettek.
Kezdetben dránica, azaz hornyolatlan zsindely fedte, mint
akkoriban a legtöbb havasi épületet, de erre szürke hullámos
pala került, amit mi leszedettünk és újból zsindelytetőt
rakattunk födémnek. Ugyanígy a háznál nagyobb istállóra
és csűrre is új zsindely került. Házunkat konfortosítottuk,
saját kútból és forrásból bevezettük a vizet, nyilászárókat
cseréltünk és kívűlról leszigeteltük a gerendafalakat. A városi lakásunknál kisebb lakófelületen is remekül éreztük
magunkat, mert a bennünket körülölelő erdő látványa
kárpótolt az elveszített négyzetméterekért. Öröm volt látni, ahogyan a gyerekek pakolászták városról felmentett
kincseiket, ahogyan kipróbálták az összerakott emeletes
ágyat, ahogyan birtokba vették az új gyerekszobát, melynek ablakából nem a szemközti tömbház málló vakolatát
láthatták, hanem a titokzatos és mindig megnyugató erdőt,
éjszaka pedig a tündöklő égboltot.
Nemcsak az elárvult házba leheltünk új életet, hanem az
istállót is megtöltöttük jószágokkal. Elsőként egy kis póniló
költözött be a tágas istállóba, amit a kislányomnak vettünk
születésnapjára. Őt követték a kecskék, a tyúkok, majd egy
gyönyörű kandúr. Nyárára komondorokkal gyarapodott a
családunk. Rövid idő alatt megszoktuk az állatokkal való
bánást. A kislányomnak a ló és a kecskék lettek a kedvencei,
a fiamnak a kutyák, feleségem pedig szívesen elüldögél
az istállóban és boldogan hallgatja, ahogyan az állatok elégedetten az abrakot ropogtatják. Az állatállományunk még
egy kancával, méhekkel, nyúlakkal, bárányokkal gyarapodott, de voltak fürjeink, libáink, kacsáink és pulykáink is. A
lelkesedéstől fűtve annyira belelendültünk az állattartásba,
hogy egy adott időszakban a szénát fogyasztó állataink
száma meghaladta a hetvenet. Amióta állatokat tartunk,
nem kell tojást, sajtot és húst vásárolnunk. Megtanultunk
kecskét fejni, a kislányom pedig még tehenet is fejt már a
szomszéd néninél. Finomabb sajtot készítünk, mint amilyet
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az üzletekben lehet kapni, és a fiam igazi tojásból készíti a
rántottákat.
Kaszálós területünkből felszántottunk két kisebb
parcellát, egyiket pityókás kertnek, a másikat zöldségesnek.
Itt, az ezer méter feletti magasságban megterem a murok,
a petrezselyem, a hagyma, a zöldborsó, a retek, a karalábé,
a paszuly, a káposzta meg a spenót. A gyümölcsfák csak
sinylődnek, de jó termést hoz a málna, a ribizli és az egres.
Még a felköltözésünk évében kemencét rakattunk és
azóta rendszeresen kenyeret sütünk. Mindig hetet, amiből
egyet elajándékozunk városi barátainknak. Ezek a kenyerek
a szeretet kenyerei, mert az egész család részt vesz az
elkészítésükben. A fiam hozza fel a pincéből a pityókát és
teszi oda főni, a kislányom rostálja a lisztet, a feleségem
hámozza meg főtt pityókát, s én megtöröm. Amíg a feleségem
dagaszt, én a kemencét hevítem. Kelés után én vetek be, majd
két óra elteltével kiveszem a megsült kenyereket és leverem
a megégett héjukat. Ez a kenyér még nyári melegben is eláll
egy hétig.
Hamar megszoktuk az új életmódot. Egyikünk sem
panaszkodott soha arra, hogy sok a dolog, hiszen nagyszerű
reggeltől estig kint lenni a szabadban. Szántunk, vetünk,
kapálunk, kaszálunk, szénát takarunk, begyűjtjük a télire
való tüzifát, kerítést javítunk, de a munkák mellett jut idő
gombászásra, gyógynövénygyűjtésre, málnászásra, szedrészésre, áfonyaszedésre és lovaglásra is. A gyerekek legalább félszáz gyógynövényt és szinte ennyi gombafajtát
ismernek. Láttak már őzet, medvét, csirkét elvivő héját, napozó viperát és megtapasztalták, hogy milyen az, amikor
farkas jár az udvaron és elviszi a kedvenc kecskénket. Éltek
át fákat kidöntő vihart és hirtelen támadt árvizet, lapátoltak
méteres havat, lubickoltak a kristálytiszta hegyipatakok
vizében, s esténkét kémlelték a csillagos eget.
Kezdetben az önellátás megvalósíthatóságában hittünk,
legalábbis táplálékaink előállítása szintjén. Ez részben sikerült is, pedig alig volt tapasztalatunk a gazdálkodás terén.
Csángó szomszédainktól ellestük a rétgazdálkodás és az
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erdei élet fortélyait. Feledhetetlen élmény marad, amikor
saját lóval vontattam le a domboldalról az első szénaboglyát
a csűrig. Szekeret, ekét és boronát vásároltunk, s megtanultunk minden olyan munkát, ami a havason az életben maradáshoz szükséges.
Nagy öröm volt betakarítani az első terméseinket. Emlékezetes marad az első mézpergetés, a kisgidák születése,
a csórényakú Biri kotlónk sok édesanyát megszégyenítő
gondoskodása a kicsinyeiről, de ugyanígy a kemenceépítés
és az első kenyérsütés is.
Hét esztendő távlatából az a véleményem, hogy a jelenlegi világban egy városról tanyára költöző értelmiségi
családnak nem a teljes önellátásra való törekvés a járható útja.
Önámítás volt azt hinni, hogy kemény és tisztességes munka
révén az évszázadokon át bevált őstermelői módokhoz
visszatérve, kétkezi munkával és állati igaerőre támaszkodva
jól meg lehet élni. Ha józanul számolunk, akkor kicsiben sem
a növénytermesztés, sem az állattartás nem jövedelmező.
Kezdtem mindent kecskék árában vagy sajtban, tojásban számolni. Egy városi kiruccanás, egy benzinnel való tankolás,
az autójavítások vagy a villanyszámlák kifizetése csak úgy tizedelte a képzeletbeli kecskeállományunkat. Amíg egy kecske felnő és ivarérett lesz, másfél évet és sok gondoskodást
emészt fel, s ha eladásra kínálja az ember, akkor még annyi
pénzt se kap érte, hogy két napszámost ki tudjon fizetni belőle.
Megtapasztalásaink bölcsebbé és megfontoltabbá tettek, ezért
jelentős mértékben csökkentettük az állatállományunkat.
Jelenleg három lovat, öt kecskét, három juhot, tyúkokat és
kacsákat tartunk. Leghasznosabb valamennyi közül a tyúk,
mert tojást soha sem kell vásárolnunk. Lóból is elég lenne
kettő, de a fölöslegessé vált kancát nem egyszerű értékesíteni.
A pityókatermesztéssel felhagytunk, mert két alkalommal
vaddisznók túrták ki a termést, a méhest pedig a medvék
tették tönkre.
Az életmódváltoztatás a mi esetünkben részleges önellátást eredményezett, hiszen a kenyérsütéshez a lisztet
meg kell vásárolnunk, a gabonát az állatainkanak nem mi
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termesztjük meg, s az általunk fogyasztott gyümölcsök meg
a zöldségfélék egy része is máshonnan származik. Gyermekeink viszont belenevelődtek a munkába. Nem riadnak vissza
a kaszálástól, a takarástól, szénarakástól, favágástól, trágyahordástól vagy éppen a kenyérdagasztástól. Ismerik az erdők, mezők gyógyító növényeit és az ehető gombákat. Ez a
gyermekként megélt nagy életmódváltoztatás ihlette Gergő
fiamat már 11 esztendősen könyvírásra. Kecsketánc címmel
jelent meg a 33 havasi történetet tartalmazó első könyvecskéje, amit két évvel később a 44 töténetet tartalmazó Méhkeringő
című kötet követett. Mindkét kötet illusztrációit a kislányom,
Ilka-Uzonka készítette szénceruzával. Gyermekeim közös
szellemi alkotása nemrég jelent meg új és bővített kiadásban
Hetvenhét havasi történet címen. Első könyvbemutatójukra
írtam az alábbi versikét:
Kecsketánc
Kecskét tartunk, nem tehenet,
Nemcsak egyet, hanem hetet.
Zsuzsi fehér, Bella szarvas,
Ferkó szürkés, Misu hamvas.
Virágnak a szőre hosszú,
De nem oly hasznos, mint a gyapjú.
Két kis gidánk igen pajkos
Egyik Kati, másik Ákos.
A kecsketej igen finom,
Kell hozzá sok virágszirom.
Szereti a rügyet, kérget,
S a gyümölcsfákat se kíméli meg.
Nem elég neki a viragos rét,
Tövig rág le minden cserjét.
Ezért gyógyszer az ő teje,
Sokan gyógyultak meg tőle.
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A kecskesajtnak nagy az ára,
Nem jut ám mindenki asztalára.
De aki már megkóstolta,
Egyfolytában azt kívánja.
A mi kecskéink sosem fáznak,
Télen-nyáron meg nem áznak.
Huncutkodnak, szaladgálnak,
Jó kedvükben táncot járnak.
Gondviselés
A havasi élet nemcsak a munkát, a megélhetésért, a
fennmaradásért folytatott küzdelmet hozta, hanem a
közösségi életre való rácsodálkozás élményét is. Gyermekeim részt vehettek lovas-szános farsangtemetésen, csángó
bálokon, szekeres kirándulásokon, meghitt karácsonyi templomi ünnepségeken.
A tévének már a városban kiraktuk a szűrét. Fent a
hegyen sincs szükségünk rá, mert itt nincs idő unatkozásra.
Tanulás után a gyerekek besegítenek a ház körüli munkákba,
s természetesen kedvteléseiknek is élhetnek. A fiam vasúti
modelleket, repülőket épít, újabban drónnal készít filmeket.
A kislányom szabad idejében rajzol, fest, olvas vagy tangóharmonikázik. Folyamatosan alkotunk, teremtünk valamit.
Fent a hegyen éreztük meg igazán az élet lényegét, a
kétkezi munka szépségét és örömét. Rájöttünk arra, hogy
mik az igazán fontos dolgok, és melyek a figyelemelterelő
haszontalanságok. Itt kezdtük igazán megismerni magunkat és egymást. Mert a legnehezebb út az önismeret útja, de
talán a legszebb is. Nekünk kellett a hegyi élet az ébredéshez.
Idefent tisztábban látunk, erősebb a hitünk és nagyobb a
lelkünk a befogadáshoz.
Úgy érezzük, hogy az égiek valamiért ide tereltek
bennünket. A gondviselést a tanya megtalálása, és különleges módon történt megvásárlása óta folyamatosan megtapasztaljuk. Kegyelem az, hogy a feleségem címzetes tanítói állást kapott a hegyen, és az a szellemi munkalehetőség
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is, ami nekem kenyeret biztosít. Szerencsés embernek vallom magamat. Megvan mindenem, amire e földi létben
egy embernek szüksége lehet: hajlék, táplálék, tiszta víz,
egészség, szerető társ, nevető gyermekek, életcél. Úgy érzem,
hogy mindezek egy isteni kegyelem részeként vannak jelen
az életemben, és a legnagyobb ajándék, amit odafentről
kaptam, maga a HIT. Mert a hit Isten ajándéka. Látom, hogy
hányan botorkálnak, keresgélnek, pedig úgy tűnik mindenük megvan. Mégis nyughatatlanok, boldogtalanok, betegek,
örökösen keresők. Mert még nem kapták meg a legnagyobb
ajándékot.
Kápolna a kertünkben
Három esztendővel a hegyre való felköltözésünk után úgy
tűnt, hogy minden rendben van bennünk és körülöttünk,
de egy különleges baleset megtorpanásra késztett mindannyiunkat és egy új utat jelölt ki számunkra. 2014-ben,
Keresztelő Szent János napján (június 24.) Csíkszentmárton
és Csíkszentsimon határában villámcsapás ért, aminek
következtében csak másnap reggel ébredtem fel a csíkszeredai kórházban, amnéziás állapotban. Nem ismertem meg
a feleségemet, a gyermekeimet és a szüleimet. Addigi életem
emlékei jórészt törlődtek a memóriámból, és az orvosok azzal
vigasztalták a családomat, hogy hónapokba vagy inkább
évekbe telhet, amíg újból épkézláb ember lesz belőlem.
Egy magyarországi szanatóriumi kezelést javasoltak, aminek az előkészítse barátaink részéről meg is történt, de
előtte a feleségem hazahozott a tanyára, hogy a hosszú útra
fizikailag felkészítsen. Hazafelé bevitt a csíksomlyói kegytemplomba, ahol hálát adtunk az életben maradásomért, s ő
egy fogadalmat is tett. Megfogadta, hogy felépülésem után
megszüli a harmadik gyermekünket, akinek a befogadásáról és kihordásáról a gerincorvosok beszélték le.
A balesetem után mind Erdélyben, mind Magyarországon nagyon sokan imádkoztak azért, hogy jöjjek helyre
és legyek újból teljes értékű ember. Mi az értem, értünk
elmondott sok imának, és a felénk irányított szeretetenergi109

ának tulajdonítjuk azt, hogy a baleset után három héttel
kezdtek visszatérni a gyermekkorom emlékei, majd hat hét
eleteltével szinte minden emlékemet visszanyertem. Ebben az
eszmélési időszakban ugyanazon az éjszakán feleségemmel
mindketten álomban kaptuk meg azt az üzenetet, hogy
felépülésem után hálából a kertünkbe építsünk egy kápolnát.
A házunktól mintegy 300 méterre, azon a helyen,
ahol évekig a kecskéinket legeltettük, ma egy ökumenikus
csutakkápolna áll. 2015 nyarán, mindössze 3 hónap alatt
magyar összefogással sikerült megépíteni egy olyan kápolnát, amely vallásfelekezeti hovatartozástól függetlenül
minden imádkozó szándékkal ide érkező embert befogad.
A Gyümölcsoltó Boldogasszony oltalmába ajánlott, keletnyugati tájolósú, nyolcszögű, zsindellyel fedett épület
Jakubinyi György gyulafehérvári érsek beleegyezésével épült.
Római katolikus részről Tamás József püspök úr szentelte fel,
protestáns részről Szövérffi István református lelkész áldotta
meg. Ezen a feledhetetlen ünnepen a szentbeszédet Böjte
Csaba testvér mondta.
A kápolnaépítés során folyamatosan megtapasztaltuk
a fentről jövő segítséget. Ezekről a megtapasztalásokról készült a Ketten jösztök, hárman mentek kisfilm, amely az internet
Youtube csatornáján megtekinthető. A kápolnában Boldogasszonynak egy különleges szobra látható, ugyanis áldott
állapotban van megjelenítve. Ez egy üznet a magyarság felé. Az
az üzenet, hogy a magyar jövő a magyar anyák méhében van.
Ehhez a gondolatisághoz kapcsolódik a kápolnaszenteléskor
indított Gyarapodó Magyarság mozgalom, valamint az ebből
2018 tavaszán sarjadt Székelyföldi Vándorbölcső Program,
amelynek célja közösségünk létszámbeli gyarapodása.
A kápolna megépülése óta teljesen átrendeződött az
életünk. Fogadjuk és időt szánunk az ide érkező zarándokokra, imanapokat és istentiszteleteket szervezünk. 2017.
szeptember 8-a óta a kápolnában örökös imaszolgálat van,
amibe a Kárpát-haza minden részéből bekapcsolódnak.
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Gyermekáldás
Hét esztendeje egy olyan településre költöztünk, ahol több
volt a születés, mint a temetés. A mi patakunk a legnépesebb,
innen jár legtöbb gyerek óvodába, iskolába. Habár az elmúlt
években a születések számában voltak megtorpanások, idén
négy lélekkel gyarapodott a havasi tanyavilág, s csak ketten
tértek örök nyugalomra.
A szomszédaink mind 3-5 gyermekes családok. Hozzánk idén május 1-én érkezett meg a harmadik, fogadalmi
gyermek, akit az augusztusi egyetemes imanap alkalmával
római katolikus szertartás szerint Viktor-Ákosnak kereszteltünk. Jómagam a két nagyobb gyermekemmel unitáriusok vagyunk, a feleségem református, s így nemcsak a
kápolnánk ökumenikus, hanem a családunk is. Szerintünk
a vallásfelekezeti különbözőség nem oszthatja meg a magyarságot, hiszen EGY AZ ISTEN.
(Honismeret 2018/6)

K.E.
Indul a Székelyföldi Vándorbölcső program, 2018. március 25.
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A lengyel zarándok
Egy októberi esős napon sötétedéskor egy idegen lovas
ember bukkant fel Csinódon. Angolul kérdezte meg, hogy
tudnánk-e szállást adni neki és két lovának? Miután közöltük
vele, hogy szívesen befogadjuk, behozta lovait az udvarra.
Egyikről a nyerget, másikról a málhát vette le. A lovakat
szénával őt pedig meleg étellel kínáltuk.
Kiderült, hogy lengyel szülők gyermekeként 33 éve
Svédországban született. Beszél lengyelül, svédül, spanyolul
és angolul. Magyar feleségével Norvégiában ismerkedett
meg. Van egy kisfia és várják a második babát. Évekkel ezelőtt
határozta el, hogy lóháton elzarándokol Lengyelországtól
Jeruzsálemig. Felesége és családja támogatásával 2016 nyarán
indult el az 5 000 km-es útra azzal a céllal, hogy megtapasztalja az isteni gondviselést. Átlovagolt Lengyelországon,
Szlovákián, Magyarországon, majd Erdély földjére lépett és
Székelyföldön át folytatta az útját Moldva felé, hogy majd
Bulgárián, Törökországon, Szírián és Libanon át jusson el
Jeruzsálembe. És mindezt egyedül, két erős lova társaságában!
Nagy örömmel hallgattuk eddigi megtapasztalásait.
Székelyföldön mindenhol segítő emberekre talált. Továbbindulása előtt a kis kápolnánkban közösen imádkoztunk azért,
hogy épségben jusson el a Szentföldre. Különleges élmény
volt a Miatyánkat és az Üdvözlégy Máriát lengyel nyelven
hallani. A feleségem a kápolna elöl felvett egy kavicsot és
arra kérte a zarándokot, hogy vigye magával Jeruzsálembe
és tegye le a régi templom falánál, majd mondjon el egy imát
a magyarságért és a csinódi/egerszéki emberekért.
Bízunk abban, hogy a zarándok útja során folyamatosan
megtapasztalta az isteni gondviselést, és hitében megerősödve
szerencsésen célba ért. Visszavárjuk a családjával együtt az
Úz-völgyébe, s reméljük, hogy majd magyarul is fogunk
vele beszélgetni, hiszen a feleségének megígérte, hogy a
zarándokútja után hálából a hitvesi támogatásért megtanul
magyarul. (Székely Kalendárium, 2018)
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Vándorbölcső program Székelyföldön
„Legszebb magyar ellenállás a bőséges gyermekáldás”
A bölcső az emberi élet folyamatosságának egyik legszebb
jelképe. Miközben Európa népeinek többsége elöregedőben
van, és a gazdaságilag fejlettebb országok idegenek tömeges
befogadásával próbálják megfiatalítani lakosságukat, addig
a magyarság ellenáll a más vallású és kultúrájú emberek
erőltetett betelepítésének, s helyette inkább egy belső népességgyarapodást kíván megvalósítani. Ennek egyik
szép példája a sajátosan magyar vándorbölcső mozgalom,
amely 2012-ben indult a gyáli Ágymester Manufaktúra cég
tulajdonosának, Czotter Andrásnak a bölcsőfelajánlásaival.
Az ő öteletét karolta fel a háromgyermekes családmodellt
népszerűsítő Három Királyfi Három Királylány Mozgalom,
amellyel közösen több bölcsőt adományoztak.
Székelyföldön a Vándorbölcső Program a csinódi
Gyümölcsoltó Boldogasszony Ökumenikus kápolnától indult 2018. március 24-én. A sugallat a program indítására a
harmadik gyerekünk várása idején érkezett, ugyanis születése
után őt nem akartuk mózeskosárba vagy kiságyba tenni, hanem
őseink hagyományát követve bölcsőben kívántuk elhelyezni,
ugyanis a ringatózó bölcső használata az újszülötteknél segíti
az idegrendszer fejlődését és az egyensúlyérzék kialakulását.
A ringató mozgás az anyaméhben töltött időszakot idézi fel
bennük, amitől könnyebben megnyugszanak.
Amikor elmentem Sepsiszentgyörgyre Veres Ferenc fafaragó-asztalosmester műhelyébe, hogy bölcsőt rendeljek,
akkor meséltem neki a magyarországi példáról. Ennek hallatán felajánlotta, hogy az általam megrendelt bölcső mellé
ad még egyet ajándékba azzal a céllal a két bölcsővel indítsuk
el a vándorbölcső mozgalmat. Pár hét alatt a két bölcső mellé
családtagok, barátok és ismerősök részéről még öt felajánlás
született, s így a kápolna búcsús ünnepén hét kismamának
tudtunk bölcsőket átadni. Azóta magánszemélyek, egyesületek, alapítványok, egyházközségek és önkormányzatok
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részéről számos felajánlás érkezett. A felajánlók között
van orvos, lelkész, vállalkozó, hétgyermekes családapa,
unokáját váró nagymama. Faragott bölcsőt kaptunk Csepel
polgármesterétől és a Három Királyfi Három Királylány
Mozgalom is ide irányított egy Czotter András műhelyéből
kikerült bölcsőt. Az Orbán Viktor miniszterlenök úr által
adományozott bölcső Székelyudvarhelyen talált első lakóra, és
Lévai Anikó asszony vándorbölcsője Kisbaconban ringat egy
újszülöttet. Legtöbb bölcsőre az ausztráliai magyarok köréből
érkezett adomány. A bölcsőket elsősorban harmadik vagy
többedik gyereküket váró családokhoz juttatjuk el, lehetőleg
istentiszteletek vagy szentmisék keretében. Emlékezetes
marad az oroszhegyi hármas bölcsőátadás, s ugyanígy az
első székelyudvarhelyi is, amelyet a szombatfalvi református
gyülekezet meglepetésként szervezett a harmadik gyermekét
váró énekvezérnek. Volt bölcsőátadás a Firtos-hegyen, a
Homoród-mentén, a Fiság-mentén, Alcsíkban, Marosfőn, s
Gyergyószárhegyen a Tatárdombnál.
Egy-egy családnál fél évig maradhat a vándorbölcső, ezt
követően tovább vándorol egy másik kisbabát váró családhoz.
A bölcsők hasznos szolgálatukon kívül összekötnek családokat és a programban résztvevőknek találkozókat is fogunk
szervezni.
A Székelyföldi Vándorbölcső Progam fővédnöke a
háromgyermekes Szász Jenő és felesége, Ildikó asszony. A
programot a Nemzetstratégiai Kutatóintézet saját programjai
közé emelte, ami a jövőbeni kiteljesedését eredményezi.
Amelyik nép bölcsőkbe fektet, az élni akar, és meg is fog
maradni.
(Székely Kalendárium, 2019)
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Kopjafák helyett bölcsőket a nemzetnek!
Újév reggelén egy küldeményt kaptam Csaba testvértől. Az
Összefogás a Gyermek- és Családbarát Magyarországért Szakértői Műhely gondozásában megjelent Jövőnk a gyermek
című tanulmánykötet kivonatát olvashattam elsőként ebben
az esztendőben. Alapos, nemzetféltő lelkülettel megírt munka, amelynek szerzői hisznek nemzetünk újjászületésének a
le-hetőségében. Javaslataik ugyan csak egy 9-10 millió lelkes
Magyarország megőrzésre korlátozódnak, de jóhiszeműen
remélem, hogy a felsorakoztatott statisztikai adatsorok mögött ott él bennük egy közös Kárpát-haza gondolata is.
Valóban, ma a legfontosabb dolgunk, kötelességünk, a
népességgyarapodásért való cselekvés. Ezt a célt szolgálja a
Magyarországon elindított és Székelyföldön lelkesen felvállalt
vándorbölcső program is, hiszen a bölcső az élet jelképe.
Amelyik nép bölcsőkbe és a bennük ringatott gyermekekbe
fektet be, az az élni akarás mellett dönt és jövőt épít. Én azt
látom, hogy Székelyföldön adókedvezmények és családbarát
gazdaságpolitika nélkül is élénkül a gyermekvállalási kedv.
Idegenbe szakadt pénzt kereső vándoraink közül is egyre

Vándorbölcsők Oroszhegyen

115

többen jönnek haza fészket rakni, családot alapítani. Úgy
érzem, hogy a népünkben még él az a megmagyarázhatatlan
belső ösztön, ami a mostaninál nehezebb időkben is lehetővé
tette a megújulását, fennmaradását. Azt érzékelem, hogy az
én népem a hitében is erősödik. És a hitbéli erősödés az élet
iránti mélyebb elkötelezettséget is maga után vonja.
Ezzel a reményt keltő gyarapodási folyamattal párhuzamosan egy kopjafákkal történő jelképes térhódításnak is
tanúi lehetünk. Jó tudni, hogy a kopjafa vagy fejfa elsősorban
sírjel és csak az utóbbi évtizedekben került ki a temetőkből
a közterekre, emlékhelyekre, de akár templomokba is.
Miközben ijesztő mértékben tűnnek el az erdőink, helyettük
egyre több helyen kopjafa-erdők nőnek ki a földből, s
készíttetőik talán nem is sejtik, hogy ezek nemcsak egyéni
vagy kisközösségi egók megnyilvánulási formái, hanem
tudat alatt egy nemzet sírjelei.
Miért kell ma Gábor Áron eresztevényi sírja mellé, a
Hargitára vagy a Nyerges-tetőre egyre több és több sírjelt
állítani? Nemzetünk sírgödrét ássuk és temetjük magunkat?
De lesznek-e majd kopjafadoktorok, mint ma Háromszéken
Balázs Antal, akik a mostanában állított emlékeket menteni
fogják, vagy mire ezek a cserefák elkorhadnak már nem
leszünk ezeken a tájakon?
Nekünk most nem kopjafákra, hanem bölcsőkre van
szükségünk! Január közepén egy névtelen adományozó
jóvoltából Csíkszentdomokoson a szentként tisztelt Márton
Áron püspök nevét viselő bölcső indul vándorútra, s ezen
kívül még három bölcsőt igényelt ez az életerős felcsíki székely
faluközösség. Milyen szép volna, ha kopjafa-erdők helyett az
Árpád-házi szentjeinkről, a jelesebb erdélyi fejedelmeinkről,
székely nagyjainkról elnevezett bölcsők indulnának vándorútra Székelyföld- és Erdély szerte. Mosolyogna a lelke
a tíz gyermeket felnevelt Benkő József polihisztornak,
vagy a gyermekeinek szellemi-erkölcsi Testamentumot
hátrahagyó Elek apónak, hogy az erdővidéki újszülöttek a
róluk elnevezett bölcsőkben ringanának. A Tamási Áronról
elnevezendő bölcső akár a Bölcső és bagoly művére is utal116

hatna. Nem tudhatjuk, hogy mikor és hová születik le
közénk egy Márton Áron, egy Kőrösi Csoma Sándor, egy
Mikó Imre, egy Orbán Balázs, egy Zathureczky Emília vagy
egy Ignácz Rózsa. Miért kell az érettségi találkozókkor, a
konfirmációs emlékünnepségek alkalmával vagy nagyobb
történelmi évfordulók idején kopjafákat állítani, ahelyett,
hogy egy-egy kedvenc tanár emlékére bölcsőt készíttetne az
osztály, és ezt a találkozó alkalmából vándorútra indítaná
az adott településen, hiszen a bölcsőlakókból lesznek majd
a magyarul tanuló diákok, akik az iskoláink fennmaradását
biztosítják. Így az 5-10 évenként megrendezett találkozókon
nemcsak azt lehetne számba venni, hogy kivel mi történt és
kik távoztak végleg külföldre vagy az élők sorából, hanem
azt is, hogy ezalatt a bölcsőknek hány lakója volt.
Jövőben egy százéves évforduló kapcsán ne állítsunk
egyetlen kopjafát és más emléket se! E helyett minden emlékező közösség készíttessen – akár jeles kopjafa faragóinkkal – legalább egy, de inkább több vándorbölcsőt és indítsa
útnak a gyarapodásunk hitével. Ezt még ki lehet egészíteni
településenként 1oo gyümölcsfa vagy hidegebb tájakon
más fafajta ültetésével, ahogyan tavaly a Gagy menti
Szentábrahám unitárius lakói tették egyházuk fennállásának
450. évfordulóján. A bölcsőhöz hasonlóan a faültetés is az
életet, a jövőbe vetett hitet és e tájakon való megmaradni
akarásunkat hirdeti.
Mai helyzetünkben a hálaadáson túl csak ez lehet a
válaszunk önmagunknak és a világnak! A Kárpátia Együttes
dalának sorával zárva: „Legszebb magyar ellenállás a bőséges
gyermekáldás.”
(erdely.ma, 2019. január 1.)
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Székelyföld himnuszai
Székelyföld világviszonylatban abban a különleges helyzetben van, hogy nem önálló ország, még önrendelkezéssel
sem bír, de két himnusza is van. Az egyiket, az „Ó én édes
jó Istenem, oltalmazóm, segedelmem” kezdetűt, még magyar
értelmiségi körökben is „ősi” székely himnuszként emlegetik
és 14. századinak vélik. A köztudatban tévesen az él, hogy
Bartók Béla gyűjtötte ezt a népdalt Csíkban, a 20. század
elején. Olsvai Imre népzenekutató megfogalmazása szerint
Bartók 1908-ban a székely népzene szellemében tíz egyéni
zongoradarabot komponált és ezekből készült el 1931-ben
egy öt tételes zenekari szvit, melynek kezdő tétele az Este a
székelyeknél. Mirk László a 101 vers és ének Csíksomlyóról
című kötet szerkesztésekor e dal kapcsán kutatásba kezdett,
melynek eredményeként kiderült, hogy az Énekszó c.
folyóirat 1940-ben pályázatot hirdetett meg szövegírásra
Bartók dallamára. A következő lapszámban meg is jelent
a győztes munka három versszakkal, végén „Íme egy
igazi Székely Himnusz!” felirattal. A szöveget dr. Tamás
Győző szolnoki káplán írta, aki megbecsült karvezető és
komponista volt. Ez a nyolc évtizede született szöveg Fohász
néven került be a Mirk László által szerkesztett kötetbe,
hiszen a dal inkább fohász, a szöveg pedig nem himnikus
hangzású. Elterjedéséhez jelentősen hozzájárult a regöscserkész mozgalom, de a szájhagyomány főként protestáns
közösségekben átformálta a harmadik versszak végét. Így
került befejező sornak „A magyarok jó Istene.”
Furcsa módon az „új” székely himnuszként emlegetett
költemény a korábbi keletkezésű, idén éppen 100 esztendős.
Ez sem himnusznak íródott, hiszen a kolozvári diákként az
egyetemmel együtt Szegedre menekült székelyudvarhelyi
Csanády György (1895--1952) eredetileg egy Budapesten
előadott misztériumjáték betétdalának szánta Bujdosó ének
címmel. Zenéjét női karra komponálta az orvos-zeneszerző
Mihalik Kálmán. Először a Székely Egyetemista és Főiskolai
Hallgatók Egyesülete által a budai Aquincumban rendezett
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találkozón 1922 májusában adták elő kantátaként a zeneszerző jelenlétében. Mihalik Kálmán néhány hónappal később, mindössze 26 évesen meghalt tífuszban. Temetéséről
a Csanády által szerkesztett Új Élet terjedelmes beszámolót
közölt, és itt jelent meg először nyomtatásban az elhunyt
által megzenésített dal szövege is, bizonyára a szerző
címmódosítása révén immár Székely himnusz elnevezéssel.
Az eredeti szöveg mindössze nyolc soros és az utolsó sora:
„Ne hagyd el Erdélyt, Erdélyt, Istenem!”
A két világháború között a Székely himnusz a folklór
alkotásokhoz hasonlóan, szájról szájra terjedt. Fennmaradását
és a Kárpát-medencében, sőt a tengerentúlon való elterjedését
is főként a cserkészek, vallásos egyletek és erdélyi gyökerű
értelmiségiek segítették. Romániában irredentának minősített,
tiltott ének volt. Különálló nyomtatványként először 1940ben a Rózsavölgyi Kiadó jelentette meg Észak-Erdély magyar
visszafoglalása alkalmából. Ebben az évben Magyarországon kötelezővé tették a tanulását. A kommunizmus idején
mind Magyarországon, mind Romániában a tiltott énekek
közé tartozott. Ennek ellenére titokban mégis énekelték
és folyamatosan terjedt, sőt folklorizálódott. Kriza Ildikó
folklorista kutatásai szerint a megváltoztatott és kiegészített
szöveg az amerikai magyarok között terjedt az 1970-es
években.
Az 1989-es rendszerváltozás óta a székely himnuszok
reneszánszukat élik. Éneklik őket istentiszteletek után, nagyobb egyházi eseményekkor, a csíksomlyói búcsúban,
március 15-i ünnepségeken, szobrok és emlékművek avatásakor, általában nemzeti imánk, a Himnusz után. Nemcsak
Székelyföldön és Erdélyben, hanem az Anyaországban is.
Szegeden a Csanády-féle himnusznak emlékművet állítottak, a szövegíró és a zeneszerző emlékét pedig elevenen
őrzi az utókor. Budapesten a trianoni döntés századik évfordulóján a Hegyvidéki Önkormányzat Csanády György
tiszteletére, egykori lakóhelyénél, a Városmajor utca 28/C-nél
emléktáblát állított. Szülővárosában, Székelyudvarhelyen,
ahol végakaratának megfelelően a hamvai is nyugszanak, a
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Bethlen Gábor utca 8. szám alatti ház falán 2004. júniusában
domborműves emléktáblát helyeztek el. Születésének 125.
évfordulóján a belvárosi református temetőben a leszármazottak részvételével emlékeztek meg róla. Udvarhelyen
2009 óta minden év május 22-én megünneplik a székely
himnusz napját. Resicabányán még áll Mihalik Kálmán
szülőháza, melyre a szintén ott élő Kun László hívta fel a
közvélemény figyelmét.
Mindkét himnuszként számon tartott ének beleívódott
a székely néplélekbe. Hiába vallja magát magyarnak a
székely ember is, mégsem elégszik meg egy himnusszal,
szükségét érzi annak, hogy saját himnusza is legyen a
nemzeti imánk mellett. Annak ellenére, hogy sokszor egyegy nagyobb rendezvény végén a hivatalos forgatókönyvvel
nem törődve, maga a közönség gyújt rá a himnuszéneklésre, vannak Székelyföldön olyan templomok is, amelyekben
nem csendül fel a Mihalik-féle dallam. Nem éneklik, mert a
szöveg pesszimista hangvételű. Erről már sokan beszéltek
és írtak, Pap Gábor művészettörténész pedig bizakodóbb
hangvételű sorokkal is megtoldotta a Csanády-féle himnuszt.
Sokan érzik, kevesebben tudják, hogy a szónak teremtő ereje
van. Ha folyton azt énekeljük, hogy porlunk, mint a szikla,
akkor ez is fog bekövetkezni. Lassan eltűnünk és ezt még
dallal is segítjük. Jómagam székelyként elsősorban ezért
nem éneklem ezt a himnuszt. Csanády ezen során maga
a néplélek is javított, amikor őrt áll, mint a szikla változatra
módosította. A nyolcsoros ének utolsó sorát következetesen
rosszul éneklik, pedig a szerző leszármazottjai is tiltakoztak
ez ellen. A köztudatba nem a szerző által írt sorok, hanem
a folklorizálódott változat épült be, pedig az eredeti szöveg
szerint Csaba király győzelemre segíti, és nem vezeti a népét,
mint ahogyan a hetedik sorban az ezerből csak száz lett és
beépült a –jaj– szócska.
Véleményem szerint egyházi elöljárók, kántorok, kulturális és nemzeti ünnepek megszervezői, valamint a himnuszt
nyomtatványként megjelentető kiadók felelőssége lenne
a helyes vagy valamilyen közmegegyezéssel módosított
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változat továbbéltetése. Az ősinek tartott Bartók-dallam
népdalszerű szövegével kapcsolatban is ideje volna az
igazmondásnak.
(Székely Kalendárium, 2020)
Csanády György eredeti nyolcsoros verse
Ki tudja merre, merre visz a végzet
Göröngyös úton, sötét éjjelen.
Segítsd még egyszer győzelemre néped,
Csaba király a csillagösvényen.
Maroknyi székely porlik, mint a szikla
Népek harcától zajló tengeren.
Fejünk az ár ezerszer elborítja,
Ne hagyd el Erdélyt, Erdélyt, Istenem!
(1921)
Fohász
Ó, én édes jó Istenem,
Oltalmazóm, segedelmem,
Vándorlásban reménységem,
Ínségemben légy kenyerem.
Vándor fecske sebes szárnyát,
Vándorlegény vándorbotját,
Vándor székely reménységét,
Jézus, áldd meg Erdély földjét.
Vándor fecske hazatalál,
Édesanyja fészkére száll,
Hazajöttünk, megáldott a
Csíksomlyói Szűz Mária.
(1940)
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Szánozás, 2015

Menasági betlehemesek Csinódon, 2020
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Kúriák és kastélyok útja Háromszéken
Háromszék a kúriák és a kastélyok földje. Sajátos társadalomtörténeti okok miatt Székelyföldön belül itt épült a legtöbb kisnemesi udvarház. Olyan települések is vannak,
mint Bikfalva vagy Csernáton, ahol az udvarházak száma
meghaladja a tízet. A több mint 160 kúria és kastély a régió
épített örökségének gyöngyszemei.
Erre a rendkívüli kultúrkincsre alapozva ajánlom egy
turisztikai, honismereti és örökségvédelmi szempontból
fontos mozgalom elindítását. A Kúriák és kastélyok útja
programot a Magyarországon nagy sikerrel működtetett
Tájak Korok Múzeumok mozgalom mintájára képzelem el.
A kezdeményezés működtetője a Székely Nemzeti Múzeum
vagy a Megyei Művelődési Központ lehetne. A lényeg,
hogy egy térképre vetített épületegyüttesre tudatosan rá
kell irányítani a figyelmet. A megjelölt helyeken bélyegzési
lehetőség is lenne, ahol a mozgalomba bekapcsolódó személyek lepecsételtethetik azt a részvételi kartonlapot, amit a
szervező intézménynél beszerezhet. Aki végigjárja a kúriák
útját és ezt pecsétekkel igazolni tudja, annak emléklapot
állítanak ki és adnak át egy kúriában megrendezendő
kulturális rendezvény alkalmával.
Egyes kúriákban és kastélyokban, a tulajdonosok befogadó készségétől függően az esztendő folyamán zeneiés irodalmi esteket, képzőművészeti tárlatokat lehetne
szervezni, mely események szerves részét képeznék a tervezett programnak. Valamennyi, a programba bevont épületről képeslap készülne, a kutatottabbakról akár kis színes
borítójú füzet is. Három településen: Bikfalván, Csernátonban és Olaszteleken információs központok működnének.
A programba a következő épületeket érdemes bevonni:
Szotyor – Nagy kúria
Illyefalva – Séra kúria
Árkos – Szentkereszty kastély
Sepsikőröspatak – Kálnoky kastély
Uzon – Béldy-Mikes kastély
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Uzon – Pünkösti kúria
Uzon – Temesváry kúria
Bikfalva – Dénes Gyula kúria
Bikfalva – Zsigmond udvarház
Bikfalva – Simonyi udvarház
Bikfalva – Török ház
Szentivánlaborfalva – Apor-Henter kúria
Zalán – Séra-Fejér kúria
Oltszem – Mikó kastély
Torja – Apor kastély
Futásfalva – Hamar-Vargyassy kúria
Szentkatolna – Kühnle kúria
Szentkatolna – Sinkovits kúria
Dálnok – Gaál kúria
Csernáton – Damokos Gyula kúria (Múzeum)
Csernáton – Damokos Dénes kúria
Csernáton – Bernáld kúria
Székelytamásfalva – Thúry-Bányai kúria
Zabola – Mikes kastély parkja (étkezési hely is lehet, van
panzió)
Zágon – Mikes-Szentkereszty udvarház
Miklósvár – Kálnoky kastély
Vargyas – Daniel kastély
Olasztelek – Daniel kastély
Erdőfüle – Boda kúria
Imecsfalva – Zathureczky kúria
Orbaitelek – Horváth kúria
Albis – Gidófalvi kúria
Gelence – Jancsó kúria
Összeállította Nagy Balázs az Europa Direct Iroda felkérésére
Szakmai partner: Várallyay Réka
Sepsiszentgyörgy, 2010. január 29.
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Székelyföld értéktérképe
A Kovászna Megyei Művelődési Központ 2007-ben jelentette meg az általam szerkesztett értéktérképet, amelynek fali
változata sok iskolába és közintézménybe eljutott, autós
változatát pedig sokan használják honismereti kirándulások
alkalmával.
Már akkor felmerült az igény egy egész Székelyföldre
kiterjedő értéktérkép iránt. Most, a két székely megye egyre szorosabb együttműködését látva elérkezettnek látom az
időt arra, hogy közösen készítsük el ezt a térképet.
Az álatalam tervezett térképen igényes grafikai kivitelezéssel Székelyföld 300 megtekintésre javasolt értékét jelenítenénk meg. Ezek között lennének műemlékek, emlékművek, emlékhelyek, néprajzi és turisztikai látványosságok,
védett növények. A térképhez egy füzet is tartozna, a megjelenített értékek leírásával.
Erre az értéktérképre alapozva lendületes honismereti
mozgalmat lehet elindítani. Az értékeket őrző településeken
bélyegzőhelyek létesíthetőek és a mozgalomba bekapcsolódó
személyek vagy csoportok a Székely Nemzeti Múzeum a
Csíki Múzeum, a gyergyói Tarisznyás Márton Múzeum és
a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum meg a hozzájuk tartozó intézmények által kibocsájtott kartonlapon pecsétekkel igazolhatják, hogy jártak egy adott helyszínen.
Szabályokat állítanánk fel, hogy mit kell teljesíteni a bronz-,
ezüst- és arany fokozatú honismerő, azaz Székelyföld ismerője
cím eléréséhez. Ezekeket a címeket díszes oklevéllel lehetne
átadni az arra érdemeseknek. Ugyanígy a térképre meg a
hozzá tartozó adattára alapozva honismereti vetélkedőket
is lehet szervezni. Ezekből lehetnének iskolai, községi meg
városi, széki szakaszok, majd a székelyföldi döntő.
A térkép megalkotásának céljából javaslom a két székely
megye közötti munkacsoport létrehozását.
(Sepsiszentgyörgy, 2011. február)
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Magyar szavalóverseny Frumószán
Április 9-én, szombaton immár nyolcadik alkalommal szervezték meg a Bákó megyei Frumószán a moldvai csángó
gyerekek szavalóversenyét. A rendezvénynek a helyi iskola
magyar terme adott otthont.
Hatvan magyar nyelvet oktató pedagógus munkáját
dícséri, hogy a rendezvényre 24 település félszáz I-VIII.
osztályos tanulója nevezett be. Ők a szülőfalujukban megrendezett előválogatáskor a legjobbaknak bizonyultak. Mindegyik gyereken látszott, hogy lelkesen, az anayanyelv iránti
szeretettől fűtve érkezett. Az alsó tagozatosok két verssel,
az V-VIII. osztályosok néggyel jelentkeztek. Utóbbiak egyet
szabadon választva mondhattak el, a másodikat a zsűri jelölte meg.
A költemények kiválasztása a korosztálynak megfelelő
volt, a kis szereplők élvezettel adták elő Petőfi Sándor, József
Attila, Weöres Sándor, Nemes Nagy Ágnes, Tamkó-Sirató
Károly, Lakatos Demeter és mások népszerű alkotásait.
Öröm volt hallani a Kárpátokon túl a szép magyar szót, amit
esetenként a helyi nyelvjárási jellegzetességek tettek színessé.
A háromszéki, marosvásárhelyi és magyarországi tagokból álló zsűrinek nem volt könnyű dolga, hiszen ebben a
helyzetben nem a rangsorolás fontos, hanem a részvétel, az
együttlét. A sok tehetséges gyerek közül idén a külsőrekecsini
ötödik osztályos Gyurka Andrea Mirela, valamint az alsó
tagozatos magyarfalusi Turbuc Marika-Klaudia és a diószegi
Lenghen Daria vitték el a pálmát.
Dicséret és jutalomkönyv nélkül senki sem távozott. A
díjazottaknak és a résztvevőknek Kovászna Megye Tanácsa
és a Megyei Művelődési Központ biztosította a könyvajándékot. A sepsiszentgyörgyi Cimbora Alapítvány az általa
kiadott gyerekújságokkal kedveskedett a gyerekeknek.
(2011)
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Székely Tibet
Fent lakom a hegyekben, Székelyföldnek egy olyan részében,
amelyet kevesen ismernek. Misztikus ez a hely, kozmikus
energiákkal teli. Vad, fenséges, lelket gyönyörködtető.
Ezekért választottam lakhelyül. Felköltözésem óta tenni
akarok azért, hogy megközelíthetőbbé, ismertebbé váljon
ez a táj, de a kezdetben sikeresnek tűnő kezdeményezések
hamarosan kudarcba fulladnak. S ez elsősorban az útjavítási szándékokra vonatkozik. Hiába minden erőfeszítés. Jön
az eső, amelynek vizét nem tudják megzabolázni az útszéli
árkok, jönnek a kőszállító autómonstrumok, s rendíthetetlenül
sebzik az utat a rönkszállító autók.
Néhány napja még lázadtam mindezek ellen, de
pünkösd szombatján, mialatt magyarok százezrei adtak hálát
és imádkoztak Csíksomlyón, megvilágosodtam.
Ahol én lakom, olyan mintha Tibet volna. Magasan
fekszik, nehezen megközelíthető, bekebelezett, titkokat rejtő
és megtisztulásra alkalmas hely. Csak az jut el ide, aki igazán elszánt. Az viszont leküzd minden akadályt és jutalmul
valami megfoghatatlan ajándékot kap. És jönnek, egyre
többen jönnek. Olyanok, akik keresnek valamit, amit még
nem találtak meg a Kárpát-medencében. És itt megnyugszanak, feltöltődnek, meggyógyulnak, megerősödnek és látókká
válnak.
Rádöbbentem arra, hogy ide nem kell jó út. Kell maradnia Székelyföldön bár egy szegeletnek, ahová csak a
bátrak, csak a keresők jutnak el, azok, akiknek szükségük
van a megtisztulásra és ezért áldozatot hoznak. Mert áldozat maga az idejövetel. Kell egy olyan hely Székelyföldön,
mint Ázsiában Tibet, ahová nem juthat el bárki, de ha valaki
eljut-bejut, az valamilyen rendkívüli élményben részesül.
Nem kell ide járható út! Inkább azt kell mielőbb elérnem, hogy nem kelljen innen lejárnom. Azt kívánom, hogy
az Úz-völgye továbbra is maradjon elzárt része Székelyhonnak. Csak így maradhat meg spirituális felemelkedésünk
fellegvárának. Mert innen várható a nagyon várt, remélt,
sürgetett megújulás... (2012)
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Rekviem az Úz-folyóért
Volt egy keleti nép, amely egykor ezt a tájat lakta, de beolvadt
a magyarságba, és ezt tette erősebbé. Székelyföldön olyan
földrajzi nevek őrzik az emlékét, mint Uzon, Uzonka és az
Úz-folyó.
Az Úz-völgye a Kárpát-haza egyik fontos határvédő
helye volt, összekötő kapocs Erdély és Moldva között. Az
évmilliók alatt kialakult folyómeder és környéke az érintetlenségével meg titokzatosságával néhány éve még minden ide érkező turistát vagy átutazót magával ragadott.
Különleges alakú vízmosta kövek, vízesések sora és a víz fölé behajló mohás fatörzsek látványa feltöltődést jelentett a
világ lüktető forgatagából kiszakadt embereknek. Olyan volt
ez a táj, ahová érdemes volt a rossz utat is vállalva eljönni,
büszkén lehetett megmutatni, hogy lám, ilyen érintetlen
része is van még Székelyföldnek.

Az Úz szurdokvölgyét és környékét egy normálisabb
országban természetvédelmi területként próbálnák megőrizni, hogy az eljövendő embernemzedékeknek is örömet
szerezzen a látványa, de minálunk felelősségtudat nélküli
pénzéhes vállalkozók nyomására, politikusok, a környezet129

védelmi hatóságok emberei és egyházi vezetők halálos
ítéletet mondtak ki a folyó felett azzal, hogy támogatták egy
vízierőmű hálózat megépítését az Úz-völgyében, a Baskapatak és a Veresvíz alsó szakaszain.
Az Isten teremtette érintetlen tájat magyar emberek kezdeményezésére és magyar emberek támogatásával 2012/2013ban sikerült építőteleppé varázsolni. Erőgépek vonultak fel,
amelyek kikotorták a folyómedret, felforgatták a hatalmas
sziklákat, mély árkokat ástak az áframfejlesztő turbinákhoz
vizet szállító csöveknek, kidöntötték az útmenti fákat.
Aklostól lefelé vízduzzasztó betongátak és tájidegen turbinaházak épültek. Ezeken a helyeken ma színes zászlók
lobognak és azt hirdetik, hogy mindez “hivatalosan” épült,
ugyanis Hivatalos a cég neve, amely a munkálatokért és az
üzemeltetésért felelős.

A munkálatok jó balkáni módszerrel, suttyomban kezdődtek. A környéken lakók csak akkor szereztek tudomást a
gátépítésről amikor már az erőgépek megindultak rombolni.
Az Úz-folyó megmentése érdekében senki sem tett semmit.
Hallgatott a megyei sajtó, hallgattak a környezetvédő szervezetek, hallgattak az érintett önkormányzatok vezetői,
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hallgattak a közbirtokosságok és én sem szóltam hangosan.
A régi mondás szerint: vétkesek közt cinkos aki néma. Ez
esetben a hallgatás BŰN. Mindannyian bűnösök vagyunk,
mert hallgattunk, amikor szólanunk kellett volna.
Az Úz-folyót meggyalázták. Már soha sem lesz olyan,
mint amilyennek megismertem. A gátak feletti szakaszokon
tavak képződtek, amelyekből felkiáltójelekként merednek
magasba a ki nem vágott égerfák. Sok helyen alig folyik a víz,
hiszen a csövek elnyelték a vízhozam nagyját. A szivárványos pisztrág búcsút mondott ennek a folyónak, pedig
nemrég még kedvelt élettere volt. A folyómeder sok helyen
kopár, mert a kikotort köveken nem tud megtelepedni még
a csalán sem. Ahol, az anyaföld kidobta magából a vízvezető
csöveket, ott betontalapzatokra szerelve éktelenkedik a
tájban.
A valakiknek tetemes hasznot hajtó építkezés után
semmilyen tájrehabilitáció nem történt. A befektetők és a
befektetést jóváhagyók a természettől várják a gyógyíthatatlan sebek eltűntetését. Ez egy nagyon lassú folyamat.
Fák ugyan még nőhetnek a folyó partjain, de a vízesések
végleg eltűntek, a víz szintjének csökkentése az élővilágban
folyamatos változást eredményez, s az ember által létrehozott építmények mindig tájidegenek maradnak.
Drága folyó! Bocsásd meg az ellened elkövetett bűneinket!
(2013)
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Csángó Légitársaság
Amióta a csángó életsorsot vállaltuk az Úz-völgyében, azóta
lelassult az életünk. Mivel idefent a hegyen csak helyenként és
időként működnek a telefonok, az internet valahogy elkerülte
a csángók lakta tanyákat, a postát pedig két éve felszámolták,
a hírek ide mindig késve jutnak el. Például tavaly egy hónap
késéssel értesültünk arról, hogy Csíkszentkirály határában
aszfaltozzák a dűlőutakat. Most pedig egy hetet csúszott
felfele a Nagyárnyák alján a jeges úton az a hír, miszerint
hamarosan repülőtere lesz Csíkországnak. A hírt a csinódi
Cöntörből lovas futár vitte tovább a tanyákra. Az „esti baj”
(az állatok ellátása) után senki sem tudott lefeküdni, annyira
felvillanyozta a népet a repülési lehetőség.
Idefent a hegyen a fiam már két éve tervezi egy Úzközi
repülőtér létrehozását, mert látja, hogy lassan elfogy az
utunk. A csángók az évek óta bezárt csarnokban leadott
tej utáni hasznukat, a potom pénzért eladott bikaborjak
árát a farkasok által megevett bárányok bőréből készült
erszényükbe teszik félre. Mindegyik család kisrepülőgépre
gyűjt. Van akinek már kigyűlt a légcsavarra való. Most, hogy
feljutott a jó hír hozzánk is, biztos vagyok abban, hogy a
spórlás még nagyobb lesz, sőt akinek jelenleg terepjárója van,
mielőbb el fogja adni, mert ezen az úton tavasszal úgy sem
fog tudni közlekedni. A jó hír viszont szárnyakat ad!
Örvendünk annak, hogy egy olyan megyében élhetünk,
ahol “minden magyar számít.” Ahol a csángókat is emberszámba veszik, sőt nem holmi poros utat építenek nekik,
hanem lehetővé teszik számukra, hogy szárnyra kelhessenek.
Nálunk most nagy a nyüzsgés, olyan a kis tanyavilág, mint
egy felbolydult méhkas. Már kijelöltük az Úzközi reptér
helyét az egerszéki elágazástól keletre. Csak néhány
begyepesedett hangyabolyt kell majd hómenés után kapával
elegyengetni és máris landolhatnak a Csángó Légitársaság
csárter gépei. A bökkenő csak annyi, hogy mi lesz akkor, ha
odalent az Olt völgyében köd lesz? Már pedig elég gyakran
szokott lenni. Akkor a csángó pilóták órák hosszát köröz132

hetnek Csíkszereda felett, vagy netán a Cekend-tetőn landolhatnak? Udvarhely így közelebb lesz hozzánk, mint a
jelenlegi megyeszékhely.*

Az Úzközi Repülőtér látványterve (Nagy Ilka-Uzonka rajza)

(2015. január)

*

Ez az írás a székelyföldi repülőtér-tervezési láz idején született.
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Mesélő kilincsek
Nyelvészeink szerint a kilincs szavunk francia jövevényszó,
ugyanúgy, mint a lakat, mécs és a szekrény. Egy francia
közmondás is kapcsolódik a kilincshez, mely szerint a változás olyan ajtó, amelyen csak belülről van kilincs. Nekünk is
van egy régies, ma már nem használt szólásunk. Az egy kilincset rántanak kifejezés a közös célért való együttmunkálkodást, vagy valamilyen formában való együtt akarást
fejezi ki. Adott esetekben bizony sokat kell kilincselni, amíg
valami megvalósul, azaz segítséget kell kérni, támogatókat
szerezni. Vannak olyan helyek, ahol az emberek egymásnak
adják a kilincset. Erről a mindnyájunk által naponta többször is megfogott tárgyról nemcsak szólások, hanem viccek is
születtek. Megkérdezik valakitől, hogy, mi volt az első nagy
dolog, amit elért az életében? Mire a válasz: a kilincs.

Egy ház lakóiról már sokat elárul a telket záró kapu
és kerítés. Az első benyomás egy kapu mögötti ismeretlen
világról akkor keletkezik bennünk, amikor megfogjuk és lenyomjuk a kilincset vagy megmarkoljuk a gombos ajtóhúzót.
Ha korhadó deszkájú kapu rozsdásodó kilincsére tesszük a
kezünket, akkor gyanítjuk, hogy valószínűleg idős emberekre
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nyitunk rá, a díszes kovácsoltvas kapu és zárszerkezet tehetős
gazdát sejtet, s amikor már egy kapuról hiányzik a kilincs
vagy rozsdás láncot összekapcsoló lakat mered ránk, akkor
tudjuk, hogy arra a portára beköltözött az enyészet.
A kapu, ajtó vagy küszöb az átmenetet képezi két állapot (pl. benn–kinn, ismert–ismeretlen, természetes–természetfeletti, élő–holt, szent–profán), két életkor (magzat–
csecsemő, ifjú–öreg), két naptári időszak (világosság–sötétség, nappal–éjszaka, óév–új év), továbbá két világ (e világ–
pokol, e világ–mennyország) között. A kapu összeköt és
átenged, ugyanakkor kizár vagy berekeszt a rajta való átlépés rituális szabályozottsága és helyének megválasztása által. A földi építmények kapui egykor az „égi kapukra” néztek,
vagyis a fő égtájak szerint tájolták őket, amelyeket megfeleltettek az évszakokat összekötő és elválasztó naptári
csomópontokkal.

A kapu- és kerítés típusokról, ezen belül a székelyföldi
kapukról számos néprajzi leírás született, de a kilincsek és
kulcspajzsok tájankénti sokszínűsége elkerülte a kutatók
figyelmét. Viski Károly 1931-ben a magyar nyelvterületen
fellelhető makkos fazárakról készített átfogó dolgozatot.
Székelyföldön ezeknek a zárszerkezeteknek a használata már
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ekkor elsősorban a gazdasági épületekre szorult vissza, ezért
nevezik Csíkban csűrkapuzárnak, Udvarhelyszéken pedig pajtazárnak. Ennek ellenére jelen kiadványban található
egy középajtai bejárati kapura szerelt fazárat és fakilincset
ábrázoló fénykép. A faragott-festett, tulipánnal díszített
fakilincsre vésett dátum szerint a kilincs, valószínűleg a
zárszerkezettel együtt 2004-ben készült.
Dr. Kós Károly néprajzkutató a torockói vasművességről írt dolgozatában a magyarkovácsok termékei között
megemlíti a kapukhoz, ajtókhoz készített míves lakatosmunkákat is. Rajzokat közöl a cifra ajtókilincsekről, kulcspajzsokról, ajtóhúzókról és ládafogantyúkról. Ezeket veszi
át később a Magyar Néprajzi Lexikon a lakatos címszónál.
A Magyar Néprajz Kézművesség kötetében Domonkos
Ottó ír a lakatosokról és a bádogosokról. Ő a legfontosabb
lakatosmunkák közé a zárak, kulcsok, kilincsek, lakatok,
reteszek, ajtók és ablakok vasalatainak készítését sorolja.
Ugyanígy Gazda József a falusi tudásról szóló kötetében a
lakatosságról szóló fejezetben foglalkozik a témával. Az általa megszólatatott egyik riportalanytól tudjuk, hogy Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégiumnak az összes ajtóés ablakvasalást az öreg Farkas bácsi készítette.
Minden kilincsnek megvan a maga egyedi történte.
Egy jól elkészített kapu és vele a kilincs meg a zárszerkezet
általában kiszolgálja a készíttetőjét. Sok esetben a kapu a
házzal együtt nemzedékről nemzedékre száll, ezért ha a
kilincset lenyomva belépünk egy-egy életre és vallatóra fogjuk az ott lakókat, különleges családtörténetek elevenednek
meg előttünk. A Tamás Sándor fényképei alapján megkeresett
kilincsek közül most megszólaltatok néhányat.
Kálnokon a 9-es házszám alatt két zömök zábéjú, galambból kiinduló tulipán füzérrel díszített faragott gyalogkapu vonja magára a figyelmet. A postaládával ellátott,
fenyőfa deszkából készült nyíló kovácsoltvas kilincse lefele
mutat, kulcspajzsa szív alakú. A kapu mögött nagybaconi
hegyes végű cseréppel fedett, villaszerű tornácos faház
köszönti a belépőt. Egyetlen lakója a Csíkmenaságról fele136

ségnek idehozott, megözvegyült Incze Anna, aki számos
családi ereklyét őriz. Megsárgult fényképek, gyászjelentők
és iskolai bizonyítványok kerülnek elő egy kartondobozból,
s megelevenednek mindazok, akik egy évszázadon át e kapu mögötti kis mikrovilág szereplői voltak. Kiderült, hogy
ez a négyosztatú, előreugró tornácú épület, melynek egyik
eresz alá kinyúló tetőgerendájának a végén az 1840-es évszám olvasható, eredetileg Sugásfürdőn volt vendéglő. Ezt
vásárolta meg valamikor a 20. század első harmadában Incze
Béla magyar királyi csendőrtiszt helyettes és lebontása után
felépíttette a kálnoki telkén. A nagy házhoz népes családot
is álmodott. Feleségül vette a zaláni református pap leányát,
Szabó Annát, aki nála húsz esztendővel volt fiatalabb. Házasságukból 10 gyermek született, neveik sorrendben a
következők: János, Janka, Piroska, Róza, Anna, Irén, Béla,
Ödön. Árpád és Margit. Legkisebb lányuk születésekor
az idős apa már világtalan volt, de még így is képes volt
gondoskodni népes családjáról. Idősebb Incze Béla 85. évében, 1942 novemberében hunyt el. Három évvel élte túl jóval
fiatalabb feleségét. Ifj. Incze Béla tanító volt a közeli Étfalván
és 1944-ben az Úz-völgyi csatákban vesztette életét. Ödön az
apai hagyományt követve magyar kakastollas csendőr lett, s a
háború után kénytelen volt elhagyni szülőföldjét. Brazíliában
működtetett gyémántcsíszóló műhelyt, s igen jó módban élt.
Nem feledkezett meg itthon maradt testvéreiről, s 1971-ben
a szülői házban élő öccsének, Árpádnak egy fehér Mercedes
személygépkocsit hozott ajándékba, ami nagy feltűnést
keltett a kommunizmus idején. Egy kálnoki embernek előkelőbb autója volt, mint a megye akkori első titkárának!
Eresztevényben a kilincs mögötti világ után kutatva
kiderült, hogy a Gábor Áronnak örök nyugvóhelyet adó
falucskában az 1960-as években három testvér –Kocsis Ferenc,
Kocsis Anna és Kocsis Róza— készíttetett egyforma, szív
alakú kulcspajzsos kilincset. A 303-as kapu a Rózáé volt, aki
ugyan férjhez ment, de nem volt gyermeke. A gyermektelen
házaspár abban állapodott meg, hogy egynek halnak meg,
azaz annak a rokonai lesznek az örökösök, aki tovább él.
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Mivel Kocsis Róza túlélte a férjét, az ő rokonai örökölték a
házat és vele a kaput a kilinccsel. A lakatlanná vált házat Kiss
Piroska vásárolta meg és vegyes üzletet működtet benne.
Így a vásárlók naponta egymásnak adják a kilincset. Kocsis
Ferenc leánya a régi kapuval együtt lecserélte a kilincset
és Kiss Dénesnek adta, aki jelenleg is használja. A Kocsis
Anna által készíttetett kilincs még az eredeti helyén látható.
A kilincsek készítőinek nevét és a készítés idejét több
évtizedes távlatból ritkán lehet megtudni. Angyaloson viszont
két szív alakú kulcspajzsot évszámokkal (1938 és 1957) láttak
el. Nagyajtán több kovácsoltvas kapuhoz tartozó zárszerkezet és kilincs is fennmaradt. Ezek egyikén a kulcslyuk és a
kilincs közé feliratos öntvény táblácskát rögzítettek, amely
azt hirdeti, hogy ez a kapu és zár Brassóban készült, Pásztori
Sándor sodrony kerítés gyárában. Alsócsernátonban a Fő út
mentén, a 39. számú kapu kilincsét az 1960-as években Gajdó
Levente készítette, aki a kézdivásárhelyi csavargyárban dolgozott. Bizonyára ő és munkatársai rendszeresen készítettek
kilincseket és kulcspajzsokat, mert ez a típus a szomszédos
házak kapuin és a település többi részében is fellelhető.
Minden kilincshez tartozik egy-egy történtet. Csak
észre kell venni ezeket a kincseket, s be kell merészkedni
a mögöttük feltáruló világokba. Aki ezt a kis kiadványt
kézbe veszi, meggyőződhet arról, hogy Háromszéken még a
kilincsek világa is mennyire sokszínű. **
Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsa elnöke felkérésére készült
írás (2016).

**

A Kolumbán Hanna által megszerkesztett kilincses kiadvány eddig nem
jelent meg.

138

Kellenek-e új templomok?
Tavaly egy kis rönkkápolnát emeltünk a kertünkben, Isten
dicsőségére és Boldogasszony tiszteletére. Nem hivalkodó
épület, beleillik a havasi tájba. Nőiességét már a zsindelytetőből kiemelkedő, tulipánban végződő kettős cserefa
kereszt hirdeti. A mellette álló háromlábú harangláb tetején
lévő kovácsoltvas csillag, és a széljárást követő évszámos
pléhzászlócska jelzik, hogy felekezetek feletti ez a hely, ez az
építmény. A kápolnaépítést sokan támogatták, jól eső érzés
volt megtapasztalni, hogy létezik magyar összefogás.
Habár a baráti körünkből legtöbben üdvözölték a kápolnaépítés szándékát, voltak olyanok is, akik azt mondták:
– Nem kápolnát kell építeni, hanem meg kell térni!
Mások pedig azt hirdetik, hogy a hit gyakorlásához nem
kell templom, s fölösleges új kultikus épületeket emelni, sőt a
régiekre sincs szükség. Annak ellenére, hogy az ezt vallók ma
még kisebbségben vannak, kénytelen voltam elgondolkodni
azon, amit őszintén kimondtak.
Elsőként egy kérdés fogalmazódott meg bennem: Építhet-e olyan valaki templomot vagy kápolnát, akinek nincs
hite vagy éppenséggel ne tért volna meg? Aligha. Eszembe
jutott az a kis hadikápolna, amit az ezeréves magyar határ
közelében, az Úzvölgye telep határában, a Magyaróstető
aljában emeltek 1917-ben a munkácsi 11. gyalogezred katonái. Ezt az épületet is a hit szülte, meg a remény, hogy
egyszer vége lesz a háborúnak, hogy épségben hazajuthatnak
családjaikhoz a határt védő férfiak. Lassan száz esztendős
lesz ez az Árpád-házi Szent Erzsébetnek ajánlott épület, s
még ma is minden Erzsébet-napkor emlékezőket vonz erre
az elnéptelenedett vidékre. Ha nem lenne kápolna ezen a
helyen, vajon zarándokolnának-e emlékezők ide egy nagyra
nőtt öreg fához vagy egy kopár sziklához imádkozni,
fohászkodni? Erre is csak nemmel tudok válaszolni.
Mostanában divat mindent megkérdőjelezni, mindent
kétségbe vonni. Régi iratok kerülnek elő, amelyek eddig
rejtve voltak, s vannak akik csak ezeket tekintik hiteleseknek
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és gondolkodásmódjukat, cselekedeteiket a felfedezett régi
tanoknak vetik alá. Nemrég kaptam levélmellékletként az
apokrif iratokból egy csokorra valót. Ezek szerint Jézus a
következőket tanította:
„Az ember fény természetű, bűntelen, szépséges, tiszta és szabad, testbe zárt isteni Fény! Fény van minden emberben. Fény és
fény között nincs különbség. Ugyan az a fény van minden emberben, sőt ebben a kutyában is, sőt ebben a fűszálban is! Isten országa
bennetek van! Nem kőből és fából épült házakban. Hasítsd szét a fát,
és ott leszek. Emeld fel a követ, és megtalálsz… Ne építsetek az én
atyámnak templomokat, mert az én atyám temploma a Világ. Egy
mező a csillagos ég alatt. Egy Hold-sütötte tengerpart. Egy liget.
Vagy egy barlang, ahol a Nimfák játszadoznak. Ez a templom, nem
az amit az ember épít.”
Kétségtelenül szép gondolatok, de ugyanúgy nem tudom ellenőrizni a hitelességüket, mint ahogyan a Biblia összeállításánál sem bábáskodtam. De nem is ez a lényeg. Természetesen tudok imát mondani egy hegytetőn, egy virágos
réten, egy évszádos cserefa tövében, egy folyó partján vagy
akár a kaszálás szüneteiben, de azért mégis szükségét érzem
olyan, ember és Isten kapcsolatát hirdető épületeknek, ahová
betérhetek, elcsenedesedhetek, ahol kitárhatom a szívemet,
ahol hálát mondhatok. És az emberek többsége így érez.
Nekünk, magyaroknak, különösen fontosak a templomaink, kápolnáink, hiszen jelenlétünket hirdetik egy olyan
tájon, ami ránk bízatott. Kötelességünk megőrizni a már
meglévő épületeinket, s ahol erőnk engedi, újakat építeni.
Szükségből, hálából, engesztelési szándékkal. Mert ránk fér
a kegyelem!
(2016. február)
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Megtartó római katolikus falvak Udvarhelyszéken
„Van nekem egy falum. Némelykor, ha lelkemmel burkolom magam
körül, úgy tetszik, mintha én építettem volna őt, mikor még Isten
szándékában laktam. Máskor meg szülőmnek érzem, aki egy csillagos estén, szomorú-mókás mese után fogant engem.” (Tamási
Áron)
Kevés olyan települése van Székelyföldnek, ahol napjainkban is több a keresztelés, minta temetés. Tamási Áron szülőfaluja, a Fehér-Nyikó mentén fekvő Farkaslaka egy ilyen
községközpont. Mintha a tíz testvérrel megáldott író lelke
most is ott lebegne a falu felett, s arra biztatná a ma itt
élőket, hogy gyarapodjank. Ábel népe ezen a tájon meg akar
maradni. Ezt jelzik az új házsorok, a példás módon rendben
tartott templom és környéke, a vállalkozások magas száma és
a gyermeklétszám. A farkaslaki ember vállalkozó szellemű,
szeret dolgozni, ha kell az erdőn, a szénégető baksák körül.
A jobb kereset reményében kimegy idegenbe is, de mindig
hazahívja a hűség és a szülőföld iránti rajongás. Innen
kevesen mennek el végleg, a többség inkább a legnagyobb
kalandot választja: a szülőföldön való megmaradást.
Farkaslakán vasárnaponkét mindig tele van a templom.
A falu legjelentősebb ünnepe a Nepomuki Szent János
napján (május 16.) tartott templombúcsú, amelyre az innen
elszármazottakon kívül általában sok vendég is érkezik.
Innen a hívek az udvarhelyi úrnapi és a csíksomlyói pünkösdi
búcsúba kereszttel mennek. Somlyóra évi rendszerességgel
több százan zarándokolnak.
Közigazgatásilag Farkaslakához kilenc telpülés tartozik.
Ezek közül a kutatópontok között szerepelt Székelyszentlélek,
Bogárfalva és Nyikómalomfalva.
Székelyszentléleken található a környék egyik legrégebbi temploma, melynek egyes elemei 13. századi építésre
utalnak. A helyi plébános tapasztalata szerint templomba
járó, adakozó nép lakja a falut. Az egyházközségnek nagyobb ünnepekkor fellépő, és kórustalálkozókra eljáró
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vegyes dalárdája van. A helyi búcsút pünkösd vasárnapján
tartják. Kedvező időjárás esetén a húsvéti határkerülést,
a búzaszentelő határjárást és az úrnapi körmenetet évi
rendszerességgel gyakorolják.
A műemlék templom mellett a falu nevezetessége a
Balázsi Dénes magyartanár által létrehozott tájház. Ezt a
másfél évszázadosra becsült háromosztatú, boronafalú, zsindelytetős házat 1976-ban az akkori néptanács vásárolta meg
és hozatta a Bíró utcából a mai helyére, a templom mellé. A
múzeumkertet egy Malomfalváról ide mentett, 1848-ból való,
egysoros indadíszítésű galambbugos nagykapu zárja.
A szomszédos Bogárfalva délnyugaton szinte egybeépült Szentlélekkel, a két települést csak az Agyagos nevű
terület választja el egymástól. Új házak és rendezett udvarok
jelzik, hogy él a faluban egy olyan tehetős fiatal korosztály,
amelyik a szülőfaluban képzeli el a jövőjét. Egyházilag ez a kis
falu Székelyszentlélekhez tartozik. Sokáig csak haranglábja
volt a településnek és a hívek a szomszéd faluba jártak misére,
de 2000-ben ez a hitében erős közösség templomépítésbe
kezdett és három esztendővel később a fatimai Szűzanya
oltalmába ajánlott épületet fel is szentelték.
Bogárfalvát a szomszédos településen élők a jól kereső
kőművesek falujaként emlegetik. Innen a mondás: Mulatni
menj Szentlélekre és megélni Bogárfalvára.
Nyikómalomfalva a Fehér-Nyikó mentének az egyedüli
települése, mely nevével a székelyek szőke folyójára utal. A
falukép meghatározói a faragott székely kapuk. A belsőségek
többsége előtt gyalogkapu vagy galambbugos nagykapu áll.
Híres helybeli kapukészítők: Pap Jenő, Pap Ferenc és Sinka
Lakatos Csaba.
A helybeli plébános viccesen azt szokta mondani, hogy
ebben a faluban még a macska is katolikus. Az 1809-ben épült
templom búcsúját Urunk színe változása napja (augusztus
6.) utáni vasárnapon tartják. Az egyházközségen belül 12
rózsafüzér társulat, Jézus szíve család-mozgalom és vegyes
dalárda működik. Az énekkar minden nagypéntekre passiót
tanul be és az egyházi kórustalálkozókon is rendszerezen
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részt vesz.
Ezekben a falvakban a római katolikus egyházhoz
való tartozás megtartó erőt jelent. Mindegyik megkérdezett
személy hisz abban, hogy a szülőföldön hosszú távon meg
lehet maradni magyarnak.
Készült a Nemzetstratégiai Kutatóintézet által szervezett Kós Károly
Honismereti és Szülöföldkutató Táborban, Zeteváralján (2018)
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Segédanyag a székelyföldi végzős diákok osztályfőnökeinek a
„Menjek vagy maradjak?!” című kiadvány átadásához. Javasoljuk
e sorok felolvasását vagy a megfogalmazott gondolatoknak a búcsúztató beszédbe történő beillesztését az utolsó osztályfőnöki órán,
a ballagási batyu átadásakor.

Kedves Végzős diákok!
Vágyakkal és tervekkel teli batyuval hagyjátok el az
iskolapa-dot. Ballagási batyutokat a budapesti székhelyű
Nemzet-stratégiai Kutatóintézet „Menjek, vagy maradjak?!”
című kiadványa is gazdagítja, melyet a 2016-ban és 2017ben Zeteváralján szervezett, Kárpát-medencei szintű Kós
Károly Szülőföldkutató és Honismereti Táborban szerzett
tapasztalatok alapján állítottak össze. A kiadvány, amint
címe is tükrözi, a fiataljaink előtt álló menni vagy maradni
dilemmát állítja középpontjába, itthon maradásra buzdítja a
végzős diákokat, összehasonlítva a külhoni életfeltételeket a
jobb és biztosabb szülőföldön való boldogulás lehetőségeivel.
Mostantól kezdődik számotokra a nagybetűs élet, ami
elsősorban azt jelenti, hogy ezentúl kizárólag ti vagytok felelősek a döntéseitekért. Egy kisértésekkel teli világban élünk,
amelyben nem könnyű felismerni az igazat, a jót, a helyest
és az értéket. Lesznek az életetekben olyan pillanatok,
amikor választanotok kell különböző lehetőségek között,
s felelősségteljes döntést is kell hoznotok a saját jövőtök
érdekében. Ezek a döntések hatással lehetnek nemcsak a ti
életetekre, hanem a tágabb nemzetközösségetek jövőjére is.
Amikor döntéseket hoztok, vegyétek figyelembe azt is, hogy
az milyen hatást gyakorolhat arra a közösségre, amelyhez
tartoztok!
Fel szeretném hívni a figyelmeteket arra, hogy jelenleg
a Kárpát-medence a világ egyik legbiztonságosabb helye.
Mind ökológiai, mind gazdasági-politikai értelemben. Ez az
a hely, amelyet őseitek sokszor a vérük árán védtek meg, s
amelyet nagyszüleitek és szüleitek is megőriztek. Ti vagytok
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a szülőföld örökösei és ez az örökség kötelezettségekkel is
jár. Tamási Áron szavait idézve:
„A madárnak szárnya van és szabadsága, az embernek pedig
egyetlen szülőföldje és sok kötelessége.”
Jó szakképzettséggel, nyelvtudással itthon is lehet boldogulni, s a kisebbségi létnek is megvannak a maga ajándékai. Azt kívánom nektek, hogy felnőtté válásotokkal párhuzamosan alakuljon ki bennetek egy különleges küldetéstudat is, hiszen küldetéssel érkeztetek erre a világra és éppen
erre a tájra. Ha a számotokra kijelölt úton való haladás során
időnként elbizonytalanodtok, merítsetek erőt Wass Albert
örökérvényű gondolataiból:
„Nézd ezt a fát. Látod a sok falevelet rajta? Mindegyiknek, még
a legkisebbiknek is van mélyen lent a földben egy kis hajszálgyökerecskéje, mely élettel látja el. Ősszel lehull a levél, igaz. Minden
ősszel lehull. De annak a kis hajszálgyökerecskének a jóvoltából
visszetér újra minden tavasszal. Ha azonban a gyökérszál pusztul
el ott a föld alatt, a levelecske nem tér vissza többé, s idő múltával
elpusztul a fa is. Mert a gyökérben van az élet, érted? Aki pedig
elmegy, nem viheti magával a gyökereket. S akinek nincs gyökere, az
elvész. Sok magyar veszett így el, nagyon sok. Gondolj a gyökérre.”
(2018)
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Jézusvárók
December elején már fehérbe öltözött a havas. Éjjelente farkasüvöltés rázta meg a tanyavilág csöndjét, melyre láncra
kötött kutyák dühös csaholása volt a válasz. Itt a hű házőrzőket éjszakára kötik meg, mert a szabadon hagyottakat a
farkasok becsalják a sűrűbe, s ott az éhségüket csillapítják
velük. Mindenki azt hitte, hogy beköszöntött a tél. A jószágok
beszorultak az istállókba, még az egész ősszel kóborló lovak is
hazakullogtak, s dacos fejüket lehajtva engedték gazdáiknak,
hogy féket húzzanak a fejükre és a szénával teli jászol mellé
kössék őket. Szénából bő termés volt idén. Nemcsak a csűrök
teltek meg dugig, hanem magasra rakott kazlak is hirdetik,
hogy áldás volt e tájon. Akinek még nem volt elegendő
tűzifája, az minden más dolgát félretéve szekerével elindult
az erdőre nyírfáért, mert az a kályhában nyersen is elég. Ezt a
fát nagyon kedvelik a helybeliek, mert gyorsan nő, a lefejtett
fehér kérge pedig kiváló tűzgyújtós. Régi tapasztalat, hogy
a kéményekből felszálló füst útja megmutatja a következő
napok időjárását. A füst pedig lefele kezdett szállni a völgybe,
északnak tartva, ami aztán hozta is az időjárás megfordulását.
Advent utolsó hetében szokatlanul enyhe idő köszöntött
a tájra. A hóból jég lett, majd a jégből sár. Már éjszaka sem
fagyott meg a megázott föld, pedig az égbolt tiszta volt,
ragyogtak a csillagok. Az öregek csóválták a fejüket és a
bundasapkáikat kalapra cserélték. A gyerekek szögre akasztották a már kipróbált szánkóikat, és újból előkerültek a kis
gumicsizmáik. Ha ennek a falucskának címere volna, akkor
ebben a gumicsizma is benne lehetne, hiszen ez a leggyakrabban használt lábbeli. Reggelente gumicsizmás gyermekek
hada indul a központban lévő iskolába, s a lábbeli tekintetében
a tanítónőjük sem különbözik tőlük. Ezek a gyerekek
elevenek, zsibongnak lefelé a sáros úton, legtöbbjüknek már
naponta megvan a reggeli előtti tornaórája. Van aki lovat
abrakol, marhát etet és itat, mások tűzifát hordanak be a
házba, kisebb testvérüket etetik, öltöztetik. Itt mindenkinek
van testvére, nem is egy, hanem legalább kettő-három. Ezek a
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gyermekek, amint megtanulják édes anyanyelvüket, minden
felnőttnek azt köszönik, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jézus születésének ünnepére készülődve a havasi
tanyavilág néhány esztendeje városról felköltözött tanítónője
meghívta kis tanítványait a kertjében lévő kápolnába, egy
közös imára. Jöttek ide a gyermekek máskor is hálát adni
és imádkozni, egyedül vagy a szüleikkel, de ez volt az első
alkalom, amikor együtt volt az egész osztály. Tizenhat
gyermek, hat évestől tíz esztendősig. Vidám kacagásuk
messzire elhallatszott, ahogyan libasorban lépdeltek tanítójuk
mögött csizmanyomból, csizmanyomba. Felérve a dombra,
körbeállták a háromágú haranglábat, majd a negyedikes
Ádám harangozott annyit, ahányan ők voltak. Szólott a kis
harang, vitte a hírt messze, hogy Istent dicsérni gyűltek itt
ma össze. Bent a kápolna oltárán kis gyertyaszál égett, s
mindenki leült egy-egy csutak székre. Senki sem kuncogott,
áhítat ült valamennyi gyermek szemén. Érezni lehetett, hogy
ott van még valaki, akit ember csak a szívével láthat.
Neki adtak hálát sorban a kis lelkek. Összekulcsolt kézzel
imát zengett ajkuk, majd egyenként hangosan kimondták,
hogy miért hálásak. Gyermekszájból manapság ritkán
hangzanak el ilyen érzések, gondolatok. Egyikük azt mondta,
hogy azért hálás, hogy megszületett, a következő ugyanezt
fogalmazta meg másképpen: azért, hogy Isten megteremtette
őt. Volt aki a kápolnában lévő együttlétért volt hálás, mások
a családjukért, a testvérkéjükért, a mindennapi betevő falatért, a házukban lévő melegért, a családjuk egészségéért.
Meghitt együttlétük alatt a gyerekek kérést is fogalmazhattak
meg Jézuska felé. Egyikük sem kért dobozba csomagolható
dolgot. Közülük a legkisebb testvérkét kért, mert neki csak
egy testvére van, s a többieknek mind kettő-három. Legyen
szeretet a szívekben, legyen béke a Földön, legyen béke a
családokban, a szüleim érjenek szerencsésen haza a külföldi
munkahelyről, a testvéreim jöjjenek haza karácsonyra! –
hangzottak szerre a kérések. Két kisfiú havat kért...
Mire fölfele tekintve mindegyik gyerek elrebegte a
fohászát, a tanítónő könnyei lecsordultak szemei sarkán.
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Ekkor értette meg igazán, hogy miért is kell ő a havason
szolgálja népét, s nem egy városi iskolában. Átölelte
tanítványait és együtt sírtak örömükben, mert mindannyian
érezték, hogy ott van velük Jézus.
(2019. december 24.)

A csinódi kisiskolások, 2011
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Beszédek,
előadások

Kónya Ádám, a székelyföldi műemlékvédelem
apostola
A mai nap a háromszéki műemlékvédelem mérföldkövévé
fog válni. Egy olyan jellé, amit ha a múltból szemlélünk,
akkor azt jelzi, hogy eljutottunk valahová, ha majd a jövőből
tekintünk rá, akkor kiindulópontnak, kezdetnek fogjuk érzékelni. Lezárult egy olyan korszak, amelyet Kónya Ádám neve
fémjelez, és jelképesen adódik egy eszmeiség, egy értékrend
a mai cselekvőknek, és a jövőben érkező nemzedékeknek.
Kónya Ádámot gyermekkorom óta ismerem, tisztelem,
szeretem. Nagyszüleimhez fűzte igaz barátság és ennek a
kapcsolatnak az örököse lehettem. Gyermekként a titokzatos tudóst tiszteltem benne, majd középiskolásként megismerhettem a tanárt, a műveltségét átadó, nemzetét féltő,
elveihez mindig hű embert. Ő volt az egyedüli az iskolában, aki vetített képekkel tette színessé az előadásait, ő
tartott a nagyszünetekben zenetörténeti sorozatokat és ő
kalauzolta az osztályunkat Sike Dezső kérésére a honismereti kirándulásokon. Neki köszönhetően láthattuk a saját
maga által készített távcsövén keresztül a Halley-üstököst
és nevettünk utólag azon a trükk felvételén, amellyel egy
áprilisi lapszámban elhitette a megye lakóival, hogy repülő
csészealjat fényképezett a Pacé tetején.
Kónya Ádám igazi vízöntő férfi volt. Rendelkezett
mindazokkal a tulajdonságokkal, amik az e jegyben születettekre jellemzőek. Nonkomformista volt, semmiként sem
uralható. Tisztelte a tradíciókat, s ebben látta a folytonosság
eszközét. Mindig megoldást keresett mindenre és feltételnül
ragaszkodott az igazsághoz. Rendkívül találékony és ügyes
ember volt, akit sok zavaros helyzetből kimentett az értelme.
Valamin mindig változtatni akart. S minthogy a vízöntő
férfit két planéta is uralja (a Szaturnusz és az Uránusz),
csupa ellentét volt: hol gazdag, hol szegény; hol sikeres, hol
kudarcokkal küzdő. De sohasem csüggedő. Mindent egyedül
akart megoldani. Ritkán fordult másokhoz segítségért, holott
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időnként neki is szüksége lett volna valamiféle bátorításra.
Brassai Sámuel érdemelte ki „az utolsó erdélyi magyar
polihisztor” tiszteletbeli címet. Az én szememben, és úgy
gondolom, hogy mindazokéban, akiket tanított, vagy akik
az előadásait hallgatták, Kónya Ádám az utolsó székely
polihisztor alakjává vált.
Diákkorában nagyszerű emberek hatottak rá, Erdély
akkori tudósai. Kolozsváron tanára volt Kelemen Lajos
levéltáros és művészettörténész, Balogh Ernő geológus
professzor, barlangkutató, akiket pályakezdésének idején
Sepsiszentgyörgyre is meghívott. Később háromszéki diákokat vitt erdélyi tanulmányi útra, akiknek Kolozsváron
Keöpeczi Sebestyén József heraldikus mutatta be a Farkas
utcát és a középkori református templomot, Borbáth Károly
történész az óvárat és Kelemen Lajos a házsongárdi temetőt.
Mindenki küldetéssel és adottságokkal érkezik erre a
világra. Kónya Ádám küldetése az életen át tartó tanítás és
az értékőrzés, értékközvetítés volt. Adottságai közül a kiváló memóriája és előadókészsége mellett kiemelem a rajztehetségét, hiszen ennek köszönhetően tudott nagyszerűen
láttatni dolgokat. Nagyjainkat számba vevő szellemföldrajzi
térképe és a bikfalvi meg a csernátoni kúriákról készített
helyzetrajzai a Kárpát-medencében egyedülálló alkotások.
Most egy elpusztult kúria mementóként megmaradt,
és összefogással felújított kapuja előtt állunk. Az 1711-ben
épült és évtizdekkel ezelőtt lebontott Czirjék-kúriát Kónya
Ádám rajza alapján tudjuk felidézni. Kutatott és leírt ő
középkori templomokat, várakat, szívén viselte a városi
műemlék épületek ügyét, de az 1950-es évektől kezdődően
elsősorban a kúriák szerelmese volt. Erre utal, hogy legterjedelmesebb szakpublikációi éppen a Háromszéket építészeti szempontból különlegessé tevő népi udvarházakat
mutatják be. Az Alutában Bikfalva és Uzon épített örökségéről jelentek meg fényképekkel és rajzokkal ellátott dolgozatai
és neki köszönhetjük a háromszéki kúriás könyv (Kúriák
földje Háromszék) kiváló előtanulmányát, ami ebben a témában az eddigi legátfogóbb összefoglaló.
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Sok épületről Kónya Ádám készítette az utolsó fényképfelvételt vagy rajzot. Neki köszönhetően tudjuk, hogy
épített örökségünk e téren is mennyivel gazdagabb volt.
Ahol és amikor lehetősége volt rá, tett annak érdekében,
hogy egy épület ne tűnjön el végleg a föld színéről. De ez
nem mindig sikerült. Így például fényképsorozata tanúsítja
a kisborosnyói Tompa-kúria pusztulását, de utolsó rajzot közöl a sepsibesenyői Gyárfás-Nagy udvarházról, fényképet az
alsócsernátoni Rápolti-kúriáról. De folytathatom a felsorolást a zaláni Séra-kúriáról 1957-ben készített fényképével és
a rommá vált épület egykori boltozatának falfestményeiről
publikált rajzával, hogy csak a környéken maradjunk.
Kónya Ádám ismerte legjobban a székelyföldi kúriák
világát. Nemcsak kívülről szemlélte, dokumentálta ezeket
az épületeket, hanem sok esetben a tulajdonosokhoz baráti
kötelék fűzte. Az épületek feltárásával és bemutatásával a
néplélek és a népi ízlésvilág egy különleges kifejeződését is
megörökítette. Ránk örökítette.
A zoltáni Czirjék-birtok, ahol most állunk, egyik
kedvence volt. Nem véletlen, hogy távozásának évében itt
készült az egyik utolsó fénykép róla. A Székely Nemzeti
Múzeum igazgatójaként szívügyének érezte ennek a kapunak a megmentését, és most ezt a megújulást látva bizonyára mosolyog a lelke. Több évtizedes tanítása, műemlékvédő
munkája nem volt hiábavaló, hiszen a szellemiségét, értékféltő
szeretetét tovább viszik az utána jövők. És ő ezt látja.
Ez a felújított kapu valóban mérföldkő a háromszéki
műemlékvédelem történetében. Jelképesen itt és most veszi
át a mai műemlékvédő nemzedék Kónya Ádám e tárgyú
hagyatékát.
Kegyelettel és szeretettel gondolva a háromszéki műemlékvédelem apostolára, azt kívánom, hogy e nagyszerű kezdet után megyeszerte egyre több kapu és műemlék épület
megújuljon!
(Sepsizoltán, 2010. november 27. )
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Kedves hölgyeim és uraim, tisztelt Elnök úr!
Székelyföld lényegét, Székelyföld lelkét láttatni nem könnyű
feladat. Pedig most erre vállalkozott negyven székelyföldi
fotóművész. Kérdés, hogy hány fénykép szükséges ahhoz,
hogy egy történelmi-földrajzi nagytájat meg lehessen mutatni úgy, hogy a szemlélőben maradandó összbenyomás keletkezzen? Szükséges-e többszáz kép ahhoz, hogy egy régió
lakóit rádöbbentsenek arra, milyen sok kincset rejt a szülőföld,
vagy ahhoz, hogy egy idegen szemlélőben vágyat ébresszen
az ideutazásra? Szerintem ötven és száz közötti, jól válogatott
fényképpel meg lehet mutatni, hogy milyen itt a táj, milyen
itt az élet. A kiállítás szervezőinek hetven alkotással sikerült
ezt megvalósítaniuk.
Tudatosan öszpontosítottak arra, hogy a hagyományőrző és a hagyományaiból megújulni képes Székelyföldet
mutassák meg nekünk és mindazoknak, akik kiváncsiak
ránk. Néprajzkutatóként örömmel fedezem fel a háborúkat
és diktatúrát átélt népszokásainkat a fényképeken. Már több
fórumon szóltam arról, hogy ünnepi népszokásaink kellő
népszerűsítésével akár a néprajzi turizmus is megvalósítható lenne Székelyföldön, hiszen amíg Magyarországon
csak Mohán és Mohácson maradtak meg farsangtemető
szokások, addig Székelyföldön Bölöntől Gyergyószárhegyig
és Kászontól Alsósófalváig számos faluban élnek ezek a
nagyböjt előtti látványos felvonulások. Ritka az olyan falu, még a hideg és ködös Csíkban is, ahol szüreti bált ne
szerveznének. A betlehemezés már ritkább, de erős katolikus
közösségekben még gyakorolják.
Jónak tartom, hogy Csíksomlyó kapcsán több pillanatkép is bekerült a kiállításba, hiszen ez a kegyhely ma KeletEurópa egyik legnagyobb vonzáskörzetű búcsújáró helye.
Ezek a képek az ünnepi népviselethez való ragaszkodást is felvillantják, és a népviselethez szorosan kapcsolódnak a táncos fotók meg a viselet előállítását szolgáló háziipari
tevékenységek, mint a fonás és a motollálás. Különösen
megragadott a Máréfalván készült Fonóshármas című kép. El
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tudom képzelni, hogy a huncutul nevető őszhajú asszonyok
éppen leánykoruk fonóinak szerelmi történeteire emlékeznek.
A bemutatott kovácsműhelyben szinte hallani lehet a
pöröly csattogását, meg a fújtató szuszogását. A Kalondán
fényképezett szénégetők terméke több tucatnyi országba
eljut, de nincs rajta a „székely termék” védjegy. Pedig az
itteni erdők fájából nagy hozzáértéssel előállított szén is
ugyanúgy székely termék, mint a korondi fazekasok bokályai,
vagy a bözödi szalmakalap, vagy a fafaragók remekművei.

Tejút

Falusi munkák és örömök váltakozva jelennek meg a
képeken. A friss kenyérnek és a kalácsoknak szinte érezni
lehet az illatát. Tudja mindenki, hogy a gyári termékek ezekkel
nem vetekedhetnek. A népi táplálkozásunkat jelképező szalonna és kolbász bizony azt az üzenetet is közvetíti, hogy ez
a társadalom súlyos szív- és érrendszeri gondokkal küzd. A
tehén és ökörfogat látványa mélységes nyugalmat áraszt, az
Úz-völgye felől hazatartó csordát megörökítő képre nagyon
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talál a Tejút megnevezés. Gyimesről a fenyvesek által uralt
táj mellett nekem is a meredek domboldalakon karámba
zárt juhnyájak és a nyári szállásként használt kalibák jutnak
elsőként az eszembe. A lovak már nem falusi környezetben
jelennek meg, hanem az egész megyét megmozgató
huszártoborzó és az első ízben megrendezett Székely Vágta
kapcsán.
A falusi idillt sugalló képek sorát turistacsalogató tájfotók és műemlékfotók törik meg. A Szent Anna-tó valóban
lombhulláskor a legsejtelmesebb, az Egyeskőhöz pedig
télen igazán izgalmas felmászni. Örvendek annak, hogy
olyan eldugott, települések is bekerültek a kiállításba, mint
Kotormány. Ez a falucska Bánkfalva egyik tízese, és a 19.
század végén egy országos kiállításon aranyérmet nyert a
búzája.
A portrék mindent elárulnak az itt élő népről. A
gyimesi tiszta tekintetű szeplős kisfiú és az önfeledten szánkózó gyerkekek bennem a gondtalan és reményteli gyerekkort idézik fel, a gótikus szoborrá alakult idős asszony
homlokráncai viszont arra figyelmeztetnek, hogy az élet
bizony itt is megpróbáltatásokkal teli. Lelket melengető a
küszöbön üldögélő, Békástanyán megöregedett házaspár
portréja.
Ez a kiállítás nem más, mint egy hetven képbe sűrített
üzenet. Ez a képsor hetven pillanat Székelyföldről és ez az
alig több mint egy percnyi idő elegenedő ahhoz, hogy bárki
befogadja ezt a tájat és az itt élő emberket.
Hiszem azt, hogy ez a székely üzenet sok helyre eljut és
sehol sem kell majd tolmács a megfejtéséhez.
A kiállítás létrehozóinak és a fényképek készítőinek
tiszta szívből gratulálok!
(Sepsiszentgyörgy, Varázsképek című kiállítás megnyitója, 2011.
szeptember)
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Bicsok Zoltán – Orbán Zsolt: „Isten segedelmével udvaromat
megépítettem...” Történelmi családok kastélyai Erdélyben.
Gutenberg Kiadó, Csíkszereda, 2011.

Könyvbemutató a Bod Péter Könyvtár Gábor Áron
termében
Néhány napja vaskos csomagot kaptam Csíkszeredából.
Várakozással és örömmel bontottam ki, hiszen egy általam
nagyon várt kötetet tartalmazott. Tudtam erről a munkáról,
hiszen Orbán Zsoltot a székely történelem tankönyv szerkesztése alkalmából megismerhettem, Bicsok Zoltánról pedig
tudom, hogy kiváló történelemtanár és évek óta a Csíkszeredai
Állami Levéltár munkatársa.
A szerzőpáros hét esztendeje arra vállalkozott, hogy
bejárja a történeti Erdélyt, és a történelmi családok meglévő
kastélyairól leltárat készít. Kitartó munkával, nem kevés áldozat árán ez sikerült nekik. Tudom, hogy egy ilyen kutatás
mivel jár, hiszen jómagam is évekig Székelyföld falvait kutattam, majd 2005-ben megszerveztem a háromszéki kúriák és
kastélyok állapotának felmérését, kötetben való bemutatását.
Valószínűleg a téma és az ügy iránti elkötelezettségem miatt
kértek fel a könyv sepsiszentgyörgyi bemutatására.
Haller Béla, a Castellum Alapívány elnöke előszavában
elfogulatlan történelmi munkának nevezi a könyvet, amely
nem engedi elbűvölni magát saját munkája által. Osztom
ezt a véleményt. Habár a szerzők ismeretterjesztő célzattal
jelentették meg a kötet, szerintem az alapos dokumentáltságnak és a felhasznált szakirodalomnak köszönhetően
annál jóval több. Biztos vagyok abban, hogy nemcsak az
érdeklődő laikus olvasóközönség, hanem a műemlékvédő
szakemberek, művészettörténészek, történelem szakos tanárok, történészek, családkutatók és kultúrtörténészek is
haszonnal fogják forgatni.
Tudományos jelleget ad a kötetnek a két előtanulmány.
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Bicsok Zoltán találó címmel – „Akire több bízatik, az többről tartozik számot adni” – címen írt összefoglalót az erdélyi nemesség
múltjáról. Ez a rész egyúttal kis címertörténeti összefoglaló
is. A dolgozaton látszik, hogy a szerző kiválóan ismeri a
témára vonatkozó levéltári anyagot és a memoárirodalmat.
Elfogulatlanságára vall, hogy a „Noblesse oblige”? (a nemesség
kötelez) című fejezetben kitér a sajátosan erdélyi vétkekre,
mulasztásokra is, amelyek mindenképpen hozzájárultak a
számunkra kedvezőtlen történelmi változásokhoz.
A kötetet fellapozva ma is találunk példát arra, hogy a
több évi pereskedés útján visszaszerzett kastélyt a tulajdonos
román kézbe juttatta.
Orbán Zsolt Támpontok az erdélyi kastélyépítészet tanulmányozásához című dolgozatában megpróbálkozik a kastély fogalmának tisztázásával. A fogalom számos meghatározásának ismeretében óvatosan fogalmaz és B. Nagy Margitot
meg Sisa Józsefet idézve jelzi, hogy a köznemesi kastély és a
vidéki udvarház között nem húzható éles határvonal. Ezért
kerülhetett be a kötebe néhány olyan épület is a kötetbe,
amelyeket Kónya Ádám még pár esztendeje egyértelműen
kúriaként határozott meg, mint például a székelytamásfalvi
Thúry–Bányai-kúria vagy az uzoni Temesváry-kúria. A
szerző jelzi is, hogy vannak a kötetben olyan épületek, amelyeket eddig a szakirodalom udvarházként emlegetett, de
egy sajátos szempontrendszer alapján szükségesnek tartották a bemutatását. A szempontrendszer egy lábjegyzetben
van elrejtve. Lényege: városon kívüli építmény, az építtető
vidéki birtokközpontja, az építtető/megrendelő társadalmi
helyzetét/rangját megjeleníteni hivatott építkezés, építészeti
igényesség, a különböző életszükségletek kielégítésére kiképzett helyiségek, a mindenkori divatnak megfelelően,
gazdagon berendezett szobák és ünnepélyes események
lebonyolítására alkalmas termek, az épületet körülölelő park
jelentősége stb.
E szempontrendszer alapján az eddig kúriaként számon tartott háromszéki épületek mellett az iskolaként használt sepsibükszádi Mikes-vadászkastély is bekerülhetett
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volna a kötetbe.
Kiemelem, hogy ez a kötet merész vállakozás, ugyanis
egy kötetben mutatja be a különböző történelmi és építészeti
korok kastélyait. A témában való tájékozódást segíti a kastélyépítészet korszakait bemutató tanulmányrész. Tudjuk,
hogy a történelem folyamán Erdély a nagy nyugati kulturális
irányzatok kisugárzásának peremvidéke volt. Némi késéssel meg számos átalakulással, de a fellángoló eszmék mindegyike hozzánk is eljutott. Így lehet megkülönböztetni a
kastélyépítészetben is a késő gótika, a reneszánsz, a barokk,
a klasszicizmus és a historizmus korszakait. A tanulmány
kitér a kastélyok berendezésének bemutatására és az egykori
jelentősebb kastélyparkok számbavételére is.
A kötet bevezető tanulmányok utáni felépítése a következő:
Betűrendben mutatja be 61 nemesi család történetét és
az általuk birtokolt 133 épületet. A családtörténeti bevezetők nem puszta geneológiák, hanem egyben kultúrtörténeti
leírások is. Végigolvasva a könyvet Erdély történetének
egy igen jelentős részét ismerhetjük meg Apafi (II.) Mihály
fejedelem életútján át Torma Zsófia régésznő munkásságáig.
Erdély története van a közismert –Apafi, Apor, Bánffy, Béldi,
Bethlen, Haller, Hunyadi, Jósika, Kálnoky, Kemény, Lázár,
Mikes, Mikó, Teleki, Tholdalagi, Wesselényi— és kevésbé
ismert –Balási, Betegh, Fekete, Pataki, Sándor, Urmánczy—
családnevek mögött.
Nemcsak magyar vonatkozású a könyv, hiszen felbukkan benne a Brukenthal család és a Brâncoveanu család. A
Boncza család kapcsán megtudhatjuk, hogy Ady Endre halála
után (1919) Boncza Berta kérte levélben Octavian Gogat,
hogy vásárolja meg a csucsai kastélyt. Érdekes adalék, hogy
Goga eredetileg 280 000 magyar koronát ajánlott a birtokért,
de utóbb csak az összeg töredékét fizette ki, mivel egy új
törvény jelent meg, melynek értelmében Erdély területén
semmisnek nyilvánítottak minden olyan adósságot, amely
birtokvásárlással kapcsolatos.
A kutatási időszak alatt a szerzők többször is felkerestek
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helyszíneket. Ezért találunk a kötetben az elhagyatott,
romos épületeket bemutató leírások mellett olyanokat is,
amelyek kastélyok örvendetes felújításáról számolnak be.
A fényképek többségét maguk a szerzők készítették. Az
épületfotók mellett régi képeslapok, közgyűjteményekben és
magántulajdonban lévő archív fényképek, címerek, portrék,
sírok és kripták fotói, helyenként épület alaprajzok teszik
vátozatossá és képi információkban gazdaggá a kötetet.
A fényképek hűen, helyenként művészien mutatják be az
épületeket. A közzétett képanyagon még lehetett volna javítani a műszaki szerkesztés során, így nem kerültek volna
be a kötetbe zavaróan ható villanyoszlopok és huzalok,
antennák, kavicskupacok. Vannak helyszínek, ahol a szerzők éppen egy kastélyfelújítási időszakban jártak. Ezeken a
helyeken, mint például az erdőszentgyörgyi Rhédey-kastély
esetében szerencsés lett volna korábbi felvételeket is közölni
az épületről.
A kötetet végiglapozva igyekeztem számba venni,
hogy miként változott meg a rendeltetése jó pár erdélyi
kastélynak. Van amelyikbe elmegyógyintézetet rendeztek
be, másokban pogármesteri hivatal működik, de van köztük
olyan, amelyik erdőgazdálkodási igazgatóságnak, általános
iskolának, óvodának, tüdőszanatóriumnak, könyvtárnak és
falumúzeumnak, kulturális központnak, művelődési háznak,
egyetemi kutatóközpontnak, vendéglőnek, szállodának, görög katolikus apácakolostornak ad otthont.
Magyar szempontból legfontosabb, hogy az épületek
megmaradjanak, de mégsem mindegy, hogy kiknek a kezébe
kerülnek. Példa erre éppen az obrázsai Wesselényi-kastély,
amely ma görög katolikus apácakolostor. A tulajdonosok
regáti hangulatot keltő bádogtetővel látták el az amúgy
puritán kialakítású kastélyt.
A kötet appandixének tekinthető az erdélyi fejeldelmi
és királyi várkastélyok –Alvinc, Fogaras, Gyalu, Radnót,
Szamosújvár, Törcsvár— bemutatása. Ezt követi a helységnévtár, a képjegyzék, a rövidítések jegyzéke és a gondosan
összeállított irodalomjegyzék. A könyv egy román és egy
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angol nyelvű összefoglalóval zárul.
Bicsok Zoltán és Orbán Zsolt munkája Erdély kastélyos
könyveként fog bekerülni a köztudatba. Azt kívánom, hogy
ez a kötet minél több magyar családhoz eljusson. Elképzelem,
ahogyan apák olvasnak fel a könyvből részleteket a fiaiknak
és majd nyaranta együtt kalandoznak erdélyi utakon, felkeresve a múltunkat jelképező kastélyokat.
Kérem fogadják ünnepre készülő szeretettel a könyvet!
Úgy gondolom, hogy tartalmas és maradandó ajándék.
Mindnyájuknak áldott karácsonyt és egy békés, boldog
új esztendőt kívánok!
(Sepsiszentgyörgy, 2011. december 21.)

Vándorbölcső Recsenyéden

Vándorbölcső Székelyvarságon
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Gondolatok Kakas Zoltán: Háromszéki írott tojások
című könyvének bemutatójára
A tojás ősi, egyetemes jelképe az élet keletkezésének, az újjászületésnek, kultusza az egész földön elterjedt. A keresztény
vallásokban Jézus Krisztus kiontott vérének, a feltámadásban való hitnek a szimbóluma. Nem véletlen, hogy már az
ókori filozófusokat, Platónt és Arisztotelészt is foglalkoztatta
a kérdés: melyik volt hamarabb a tyúk vagy a tojás? Két éve
olvastam egy híradást arról, hogy brit tudósok (Mark Rodger
és David Quaigley) megtalálták a választ erre a kérdésre.
Persze ők nem filozófusi metaforákban gondolkodtak, hanem
konkrét biológiai problémaként kezelték a témát. A választ
az ovocledidin-17 nevű fehérje vizsgálata adta meg, ami a
tojás kemény héjának kialakulásáért felel. Ez a vegyület csak
a tyúk szervezetén belül termelődik, tehát tyúknak előbb
kellett lennie, mint tojásnak.
Ugyanígy két évtizede még a magyar néprajzkutatók
körében kérdés volt, hogy a hímes tojás készítésének szokását
nem a szlávoktól vette-e át a magyarság? Pedig a tojáskultusz
és a hímes tojáskészítés népünk ősi hagyatékához tartozik.
Ezt igazolja az a díszítménykincs, amelyben gyakori a csillag, a gereblyeszerű elemek, a napszimbólum (svasztika)
különböző formái, a kéz, szem, különböző állatok testrészei,
egyszerűbb geometrikus formák: kör, kereszt, pont, háromszög, négyszög, rombusz...
Tény, hogy a tojásírás szokása területileg egyezik a
népvándorlás útjával, ezért a mindenfelé fellelhető azonos
vagy hasonló motívumokat is nehéz lenne egyértelműen egyik
vagy másik néphez kötni. László Gyula régészporofesszor
megállapítása szerint „Eurázsia népei szellemi rokonai egymásnak”, s valószínűleg egy ősi, közös tőről fakadtak.
Hankó Béla munkásságából tudjuk, hogy a honfoglalók
tyúkja például vörösesbarna volt. Tehát elődeinknek, ha
tyúkjuk volt, akkor tojásuk is volt. Tyúk, tik szavunk török
eredetű, tojás szavunk, mony ősi ugor szó. Tikmony – ez
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volt a tyúktojás régi neve. Akkor hol van itt a szlávoktól való
átvétel?
Háromszéken nagy múltja van a tojásírásnak és ennek köszönhetően a témáról szóló tudományos publikációk
száma is jelentősebb, mint Székelyföld többi tájegységére
vonatkozóan. Büszkék lehetünk arra, hogy Balázs Márton
polgári iskolai tanító, majd igazgató éppen Kézdivásárhelyről kiindulva járta be több mint egy évszázada a tojásíró
asszonyokról híres falvainkat, és az Adatok Háromszék vármegye
néprajzához című dolgozatában (1942) részletes anyagot tett
közzé a húsvéti népszokásokról, melyben jó pár színes
táblán tojásmintákat is bemutatott. Ez a munka ihlette ötven
esztendeje a most bemutatásra kerülő kötet szerzőjét, Kakas
Zoltánt arra, hogy tojásgyűjteményt hozzon létre. Nagy
szenvedéllyel, aprólékos kutatói munkával járta végig először
azokat a falvakat, amelyekben Balázs Márton is gyűjtött,
majd kiegészítette ezeket olyan falvakkal, amelyekben még
az 1960-as és `80-as években tevékenykedtek tojásírók, végül
számba vette azokat a települések, amelyekben jelenleg is
készülnek írott vagy patkolt tojások. Ezeket a gyűjtópontokat
jeleníti meg a Tojásírás Háromszéken című térképmelléklet.
A szerző szerint a tárgyaknak lelkük van, ezen belül pedig
a nagy gonddal készített írott tojásoknak különösen. Ezek a
kis népművészeti alkotások mindig jó kedvvel készülnek.
Nem találkozott még olyan asszonnyal, aki nyűgnek érezte
volna a tojásírást.
Úgy gondolom, hogy ennek a kötetnek a szerzője most, a
21. század elején nem lehetett más, mint éppen Kakas Zoltán,
aki évtizedeken át nemcsak lelkesen gyűjtötte, tárolta, ápolta
az írott tojásokat, hanem a Nemere Természetjáró Kör égisze alatt 1992-ben Sepsiszentgyörgyön tojásíró tanfolyamot
szervezett. Könyvének bevezetőjében számba veszi azokat
a helyeket, mint például Csernáton, Kézdivásárhely, Sepsiszentgyörgy, Fenyős, ahol rendszeresen tojásíró tanfolyamokat szerveznek. Ezek alapján azt érzékelem, hogy megyénkben a tojásírás reneszánszát éli, azaz újjászületőben van ez
hagyomány. Ennek a csak jó kedvvel végezhető tevékeny162

ségnek ad további lendületet ez a kötet, amelyet a témában
eddig megjelent legjobb tájmonográfiának tartok.
A kötet felépítése hűen tükrözi a szerző népszokások és
a botanika iránti érdeklődést. Örömmel lapoztam a húsvéti
hagyományokat bemutató fejezetet, amely Székelytamásfalvára, Szörcsére és a határkerülés szokását még őrző kézdiszéki falvakba kalauzolt. A locsolóvers gyűjteményből szerintem minden gyerek megtalálja a neki legmegfelelőbbet.
Különleges értékűnek érzem a kézdivásárhelyi Opra Etelka
által bemutatott 52 festőnövény felhasználásával összeállított színmintát. A tojásmintákat bemutató 83 színes tábla
szemet-lelket gyönyörködtető. A Kolumbán Hanna által
aprólékos gondoskodással kötetbe szerkesztett közel 1300
tojás egy olyan gyűjteménnyé kovácsolódott, amely minden
háromszéki ember könyvespolcán ott kell lennie. Olyan ez
a kötet, mint a Kúriás könyv, amelynek új kiadása éppen
április folyamán várható, vagy mint a Székelyföld Települései
könyvsorozat, amit idén indítottunk útjára. Ezek a könyvek
rólunk szólnak, a mieink. Büszkék vagyunk rájuk és erőt
merítünk belőlük a megmaradáshoz.
A szerzőnek, a szerkesztőnek és a kiadónak gratulálok
ehhez a jó hírünket erősítő munkához!
Ez a tojásos könyv teljes mértékben háromszéki termék. Hiszek abban, hogy nemcsak a laikus olvasók, hanem
a szakma is szeretettel fogadja ezt a szeretetet sugárzó,
szépteremtésre ösztönző munkát.
Végezetül azt kívánom, hogy idén húsvétkor minél
több lányos háznál kínáljanak a locsoló legényeknek írott
tojást! Ha mégis másfajta tojás is keveredne közéjük akkor
jusson mindenkinek eszébe, hogy finom a Kinder tojás, csak
a sárgáját nehéz lenyelni!
(Sepsiszentgyörgy, 2012. március)
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves ünneplő
közönség!
Bod Péterről a köztudatban az él, hogy kiváló lelkipásztor, jeles irodalomtörténész és korának egyik legnagyobb
erdélyi tudósa volt. Könyvgyűjtő szenvedélyéből fakadó
enciklopedikus tudásának eredménye 21 kiadott és szinte
ugyanennyi kiadatlan munkája. Tudomásunk van arról,
hogy az élete utolsó állomáshelyéül szolgáló Magyarigen
történetét is megírta, de ez a műve elveszett.
Kevesen tudnak arról, hogy Bod Péter látnoki képességgel is bírt, amiről csak keveseknek beszélt. Egyik fő támogatója, Bethlen Kata például tudott róla és általa a Bethlen
család néhány tagja. Lelkészként nem merte e képességét
a nyilvánosság előtt feltárni, de gyakori látomásait egy
bőrborítású, kapcsos füzetbe lejegyezte. Még élete utolsó
előtti napján, 1769. március 2-án is bejegyzést tett és leírta,
hogy másnap végzetes baleset fogja érni. Maga is sokszor
megrettent ettől a képességétől, hiszen olyan dolgokat látott,
amelyek feldúlták a lelki nyugalmát. A bölcs ember tudta,
hogy kortársai nem értenék meg mindazt, amit ő előre lát
a jövőből, ezért a Magyar jövendő Erdélyben avagy a székelység
missziója című kéziratát a magyarigeni templom tornyába
rejtette el és a díszítetlen bőr füzetet egy kenderspárgával
átköttötte, egyházának pecsétjével lepecsételte és egy, a
spárga alá csúsztatott papírlapra a következőket írta:
Nem sokára elmegyek e világból. Utolsó kívánságom ahhoz, aki
ezen elrejtett kéziratomat megtalálja, ki ne bontsa, el ne olvassa
születésem 300-dik évfordulója előtt. Ebben írtam le mindazt, amit
megvilágosodott óráimban a jövőből megláttam. Hiszem, hogy
mindaz, amit láttam, úgy lesz, amiként le van írva. Sem én, sem
más emberfia ellene tenni nem tud.
Aláírás: Bod Péter
Kelt Magyarigenben, Anno 1769. Böjtmás hava 2-dik napján
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Ennek a kéziratos füzetnek azóta hányatott sorsa volt.
A magyarigeni régi gótikus templom 1787-ben történt barokk átépítése idején, a bontás előtti éjszakán a toronyból
Bod Péter egyik hűséges, titokőrző tanítványa menekítette
el a Bethlen család Bonyhán élő tagjához, aki tiszteletben
tartotta a szerző kérését, és nem olvasott bele a füzetbe. Jó,
hogy a kézirat elkerült Magyarigenből, hiszen 1849-ben
a román pusztítás idején biztosan megsemmisült volna.
Kettőszázhuszonöt esztendő alatti hányattatását most nem
kívánom felsorolni, de a mindenkori őrzők lakelyein átélt I.
világháborús megszállást, II. világháborús bombatámadást,
a kommunizmus alatt szekuritátés házkutatást, végül évtizedeken át Marosvásárhelyen várták a titok tiszteletben tartói, hogy eljöjjön a bűvös 300-ik évforduló. És most eljött az
ideje annak, hogy bepillantást nyerjünk abba, amit Bod Péter
a máról látott. Örvendek annak, hogy elsőként olvashatok fel
részleteket ebből a most már nyilvánosságra hozható műből.
Csak a bennünket közvetlenül érintő részekből idézek néhányat:
Erdély egészében, ugyanúgy, mint ahogyon kedves
szolgálati helyemen, Magyarigenben, igen megcsappan a
magyarság számaránya és lélekszám tekintetében a románok
kerülnek többségbe. Ők fognak uralkodni és törvényt alkotni.
Elveszik évszázadok óta birtokolt javainkat, jó hírű iskoláinkat.
Egyházközségeink elnéptelenednek, templomaink harangjai
elnémulnak, temetőinket feldúlják, sírjainkra rátemetkeznek...
Magyarigen temploma is elárvul, romossá válik, de jön majd egy
küzdelmet vállaló pap, aki újjá varázsolja és ezzel a cselekedetével
reményt erősít, hitet ad sokaknak.
A székelyek erejét az új hatalom nem tudja megtörni. Ez a vidék
marad az erdélyi magyarság megújulását előmozdító mozgalom
központja. Újból lesznek híres iskoláink, amelyek szellemiségemet
viszik tovább. Akik ezekben fognak tanítani, ugyanúgy hinni
fognak Istenben, a tudományosságban, az örökkévalóságban, mint
jómagam.
Éppen születésem 300-dik évfordulója tájékán indul ki
Háromszékről és Csíkból egy olyan mozgolom, ami a vármegyei
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területeken teljesen elárvult magyar közösségek felkarolását
tűzi ki célul. Ez életet lehel a szülöföldjükön megmaradni
akaró kis közösségekbe, ugyanakkor a székelyekben erősíti a
felelősségtudatot.
Romossá vált templomok újulnak meg az összetartozás erejéből.
Fontossá válnak a székelyek körében a régi jelképek és újak is
kerülnek melléjük. Mindegyik településnek címere lesz és a megyék
zászlókkal erősítik a regionális öntudatot.
Az anyanyelvi elnyomás évtizedei után lehetőség lesz a teljes körű
magyar nyelvhasználatra.
Elismert egyetemei is lesznek Székelyföldnek, ahol magyarul
tanulva lehet tudóssá válni.
Újból lóra ül a székely. Rangos lovas versenyeket és
huszártoborzókat szerveznek.
Gyógyforrásainkat újból befogják és hasznosítják.
A javuló útviszonyoknak köszönhetően egyre több külföldi látogat
Székelyföldre.
Ez a vidék magyar művelődési és művészeti központtá válik.
Míves könyvek látnak e vidéken napvilágot. Olyan egyedi
kötetetek és sorozatok, amelyek hozzájárulnak az itteni magyar
közösség megmaradásához.
Szülőfalum szomszéd községében, Alsócsernátonban egy néptanító
töténelmi-népismei gyűjteményt hoz létre. Ezen a helyen majd
gyakran idéznek.
Még idézhetnék a több mint két évszázada jövőként látott,
de általunk jelenként megélt műből. Úgy gondolom, hogy
mindannyian felismerték, hogy amit Bod Péter egy soha meg
nem írt, képzeletbeli munkájában megfogalmazhatott volna,
az a miáltalunk megteremtett valóság.
Bízom abban, hogy születésének 300-ik évfordulóján Bod
Péter szellemóriás ránk tekint odafentről és elégedett mindazzal amit lehetőségeink szerint tettünk, teszünk és tenni
akarunk.
(2012, Bod Péter Megyei Könyvtár Sepsiszentgyörgy)
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Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves kúria- és
kastélytulajdonosok!
Nagy örömmel vettem kézbe a Kúriák földje – Háromszék
című kötet javított, bővített változatát. Tudomásom szerint
ez a Kolumbán Hanna műszaki szerkesztő és Kopacz
Attila nyomdász művészi lelkületét is dicsérő könyv volt a
Kovászna Megyei Művelődési Központ eddigi kiadványai
közül a legkeresettebb, és a legnagyobb példányszámban eladott kötet. Sok fogyott el belőle, még az angol trón várományosának, Károly hercegnek a könyvespolcán is megtalálható. Sok fogyott el belőle, de még mindig folyamatosan
keresik és az első kiadás már elfogyott. Ezért döntöttünk úgy,
hogy készüljön belőle egy javított, bővített kiadás.
Íme, a háromszéki szerzők által megálmodott és létrehozott kötet a korábbi külső köntösében, de megújított és bővített leírásokkal és új fényképekkel a Háromszék Vármegye
Kiadó gondozásában megjelent.
Ennek a könyvnek az ősbemutatója a Székely Nemzeti
múzeumban volt, de most úgy gondoltam, hogy a bővített kiadást fontos egy megyebeli kastélyban is bemutatni.
Ennek kiváló helyszíne az árkosi Szentkereszty-kastély,
amelynek évtizedek óta amúgy is kulturális rendeltetése
van. Fontos ez a vidéki esemény, hiszen jórészt a falvainkban maradtak meg ezek a felbecsülhetetlen értékű épületek.
Rendezvényünkre igyekeztünk meghívni a megye összes
kúria- és kastélytulajdonosát.
Az elmúlt években Háromszéken elindult egy kúriafelújítási folyamat. Erről tanúskodik ez a könyv is, hiszen az
első kiadás szomorkás hangulatát már a tartalomjegyzéket
megelőző egészoldalas fotó feloldja. Ezen a zoltáni Czirjék
uradalom felújított barokk kapuja látható, amelynek zsindelytetős galambbúgját a csernátoni Haszmann fivérek
készítették. Ez a felújított kapu a háromszéki műemlékvédő mozgalom megújulásának, megerősödésének jelképévé vált. De folytathatom a sort a kilyéni Székely-Potsa167

kúriával, amelynek felújításához Kovászna Megye Tanácsa
is jelentős mértékben hozzájárult. Dícséret illeti Réty község önkormányzatát is, hogy értéket látott egy pusztuló
épületben és felújíttatta az Antos-házat, amely ma korszerű
orvosi rendelő.
Ez a kötet már nemcsak a számbavétel, a kúrialeltár
könyve, hanem egy örvendetes folyamatot is bemutat. Örvendetes tény, hogy Háromszéken a gazdasági gondok ellenére
elindult egy kúriamentő mozgalom és biztos vagyok abban,
hogy ehhez a kúriás könyv is hozzájárult.
Háromszék a kúriák földje és ez kezd bevonulni a köztudatba is. Egyre több turista érkezik azért erre a vidékre,
hogy megtekintse ezt az egyedülálló építészeti örökséget. Ezt
a turisztikai szempontból is jelentős kincsünket kívánjuk minél jobban népszerűsíteni. Ezért kaptak kúriáink és kastélyaink kiemelt helyet a megyéről készült Hozományalbumban és
az egész Székelyföldet népszerűsítő háromnyelvű turisztikai
katalógusban is. Ugyanígy a két székely megye által létrehozott VIRTUÁLIS SZÉKELYFÖLD honlapon hangsúlyosan
szerepelnek a kúriák. A BORVÍZ ÚTJA projekthez hasonlóan
a KÚRIÁK ÚTJA mozgalmat is tervezzük. Ehhez várjuk a
kúriatulajdonosok együttműködését és programjavaslatokat.
Mert meg kell mutatnunk értékeinket a világnak! És
nálunk a borvizek, természeti látványosságok és műemlék
templomok mellett a kúriák és a kastélyok jelentik a legnagyobb értéket. Ezért készítették el a könyv második kiadását és a hiánypótló kiadvány román változata is kapható.
Tervezzük az angol nyelvre való lefordítását is.
Köszönöm a szerzőtársaknak, hogy feltárták és bemutatták ebben a kötetben a kúriák csodálatos világát, és köszönöm a kúriatulajdonosoknak, hogy őrzik és ápolják a
rájuk bízott épített örökséget! Hiszem, hogy Háromszéken
ez a lendületet kapott mozgalom a jövőben csak erősödni
fog és egyre több kúria udvarán gyűlhetünk majd össze
avatóünnepségre.
Kérem, e könyv által lépjenek Önök is be a háromszéki
kúriák és kastélyok érdekes világába! (Árkos, 2012)
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Gondolatok a székely történelem tankönyv
bemutatójára
Mint a címe is jelzi, ez a könyv elsősorban kézikönyv és
egy olyan tankönyv a székelyföldi iskolások részére, amely
vezérfonal és segédanyag lehet ahhoz, hogy gyerekeink
egy tanrendbe illeszthető, szabadon választható tantárgy
keretében megismerjék népünk történetét. Ilyen még nem
volt. Sem Trianon előtt, sem 1940 és 1944 között.
Miért van szükség rá? Mert a székelység a magyarságon
belül egy olyan különleges népcsoport, amelyiknek valóban
külön története is van. Letelepedése, sajátos közigazgatási
rendszere, jogszokásai, közösségi éntudata megkülönböztetik
az összes többi magyar népcsoporttól.
Éppen a különbözősége volt évszázadokon át, de különösen a 20. században a megtartó ereje. Megmaradásunk
érdekében tudatosan ápolnunk, erősítenünk kell a székely
öntudatot. Ehhez járul hozzá ez a tankönyv is, amely nemcsak
a VI-VII. osztályos tanulókhoz fog eljutni, hanem a gyerekek
szüleinek és nagyszüleinek is hasznos olvasmányává válik.
Fontosnak tartom ezt a kezdeményezést, ezt az ügyet,
hiszen aligha képzelhető el a székelység hosszú távú fennmaradása úgy, hogy az ifjaink, a jövő reménységei, ne
ismerjék saját történelmünket.
Mi büszkék vagyunk a történelmünkre! Még akkor is,
ha kevés benne a győztes csata, s még kevesebb a megnyert
háború. Soha nem voltunk hódítók, nem gyarmatosítottunk,
nem irtottunk ki őslakos népeket. Csak a szülőföldünket, a
hazánkat védtük őseink vére árán, és erről beszélnünk kell,
ezt tanítanunk kell. Kötelességünk emlékezni hőseinkre és
szellemóriásainkra. Ismernünk kell szülőföldünk földrajzi
határait és természeti kincseit.
Fiataljainknak ismerniük kell a valós múltat ahhoz,
hogy majd felnőttként a szülőföldön való megmaradás
mellett döntsenek. Ezzel tankönyvvel nem titkolt célunk az
egységes Székelyföldben való gondolkodás megerősítése és
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e tájon való hosszű távú megmaradás elősegítése.
Széchenyi István egyik szép gondolata, akár a tankönyv
mottója is lehetne:
„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a
jövőn.”
Ugyancsak a Kossuth Lajos által legnagyobb magyarnak
nevezett Széchenyi örökérvényű mondása: „Tőlünk függ
minden, csak akarjunk!”
Mi egy múltra épülő, szebb székely jövőt akarunk!
Történelmünk nem csak háborúk és szabaságharcok
folyamata, hanem kulturális értékek teremtésének sorozata. És ez a könyv erről is szól. Aki kézbe veszi ezt a könyvet, az alapismereteket szerezhet a székely-magyar rovásírásról, a széki intézményrendszerről, a székelyföldi falusi
és mezővárosi életről, a székely falutörvényekről, a céhes
életről, a székelység társadalmi tagolódásáról, az egyházak
szerepéről, a népviseletről, Székelyföld gazdaságának alakulásáról, valamint az oktatásról és a művelődési életről,
különböző korok gazdasági helyzetéről.
Ezt a könyvet a székelység szülőföldjén való megmaradásának az igénye hozta létre. Mert amelyik nemzet a
saját fiai kezébe hiteles történelem tankönyvet ad, az jövőt
épít, meg akar maradni. (Sepsiszentgyörgy, 2012)

Vándorbölcső Lemhényben
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Tisztelt ünneplő közönség, kedves kovásznai és orbaiszéki asszonyok, férfiak, leányok és ifjak!
„A népeknek természet szerinti jussa van a szabadsághoz, éppen úgy,
mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, – mert szabadság
nélkül az ember nem is Isten képére teremtett lény, hanem igavonó barom.
Ezért a népek, amint lassanként felvilágosodni kezdtek, mindig jobban
érezték, hogy szabadság nélkül el nem lehetnek. Minthogy pedig az
uralkodók a népek szabadságát soha nem akarták, a népek kénytelenítettek
fegyvert ragadni és fegyveres kézzel víni ki a szabadságot, melyet
az Úristen a szívökbe oltott. Ezt a harcot, melyet a népek az elnyomó
hatalmasság ellen vínak – nevezik forradalomnak.
A forradalom a legszentebb harc, ami a világon lehet. Mikor egyik király
a másik ellen visel háborút, az csak a királyok jussáért történik, de a
forradalom a népek jussát víja ki a hatalmasság körme közül…
A mi forradalmunk Pesten, március 15-én nem volt vérontás, hanem
egy szép ünnep, a szabadság ünnepe; ezrek meg ezrek csoportoztak össze
Isten ege alá, ezrek meg ezrek emelték égre kezeiket, s egy szívvel, szájjal
mondták Petőfi Sándor után az eskü szavait...” (Arany János)

Emlékezésre, ünneplésre gyűltünk össze a magyar szabadságharc 165. évfordulója alkalmából. Kárpát-medencei
viszonylatban jelenleg Székelyföldön él legelevenebben
az oly távolinak tűnő szabadságharc emléke, mi székelyek
tartjuk a legparádésabb ünnepi felvonulásokat. Ez a tény
elsősorban a Székelyföldön megszerveződött önvédelmi harc
jelentőségének, és az abban résztvevő sok jeles emberünknek köszönhető, másrészt annak, hogy mi itt, ezen a földön
még ma sem érezzük magunkat szabadoknak. Itt még 165
év múltával is szükség van arra, hogy nemzeti ünnepünkön
évről-évre kinyilvánítsuk a szabadság iránti vágyunkat. Mert
abban a helyzetben, amiben mi vagyunk, ez a nap nemcsak az
emlékezés és a hálaadás napja, hanem közösségünk tagjainak
feltöltődésre, erőgyűjtésre alkalmas pillanat a megmaradásért folytatott mindennapi küzdelemhez, s ugyanakkor egyfajta jelzés a hatalom felé, hogy igenis létezik magyar egység,
magyar összefogás.
Háromszéken aligha van olyan település, amelyik ne
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büszkélkedne 1848-49-es szabadságharcossal, és ritka az
a falu, amelyik az emlékezés jegyében `48-as emléket ne
állított volna. Orbaiszéken még a szabadságharc leverése
után négy évtizeddel alapított Komandón is faragott kopjafát
emelt az emlékező utókor. Nem szándékom az orbaiszéki
negyvennyolcasok teljes számbavétele, de néhányuk emlékét
a mai napon felelelvenítem:
A Zabolán született gróf Mikó Imrét 1848 októberében
az agyagfalvi réten összegyűlt hatvanezer székely a nemzetgyűlés elnökévé választotta. Az ugyancsak zabolai
gróf Mikes Kelemen nagy szerepet játszott az úgynevezett
Kossuth, a későbbi Mátyás huszárezred megszervezésében
és vezetésében. Huszárezredesként Bem József tábornok vezetése alatt 1849. január 21-én részt vett az erdélyi hadjárat
legmerészebb vállalkozásában, Nagyszeben ostromában. Itt
oltotta ki az életét egy ágyúgolyó. Zágonban született Szotyori
Nagy Tamásné Vajna Terézia, aki honasszonyi magatartásával
példát mutatott a székelyföldi anyáknak. Nagyobbik fia,
János az ő ösztönzésére állt be honvédnek, a cári csapatok betörésekor pedig házának pincéjében rejtegette és élelmezte a
negyvennyolcas üldözötteket. Ezért 1853-ban nagyszebeni
börtönbüntestésre ítélték, ahonnan másfél évi fogság után
betegen szabadult. Orbaiteleken a református templom
kertjében áll a kökösi csatában elesett Mara Gábor honvéd
hadnagy sírköve. Ugyanebben a faluban, a mára példásan
felújított kúriában született Horváth Károly, a szabadságharc utáni Habsburg-ellenes mozgalom egyik szervezője és
vértanúja, akit Marosvásárhelyen a Postaréten végeztek ki.
Az ünnepre való készülődés idején került a kezembe Rákosi
Viktor regényes története a szabadságharcról, amit a magyar ifjúságnak írt. Ebben az áldozatkészségnek gyönyörű
példáit eleveníti meg. A Bécstől független pénzügyi rendszer kialakítása céljából 1848 májusában Pesten közadakozást szerveztek a Múzeumkertben. Vasvári Pál olvasta fel az
adakozásra való felhívást:
A haza szegény, de gyermekei gazdaggá tehetik. Adjon
mindenki annyit, amennyi tőle telik. A legkisebb adományt éppen
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olyan szívesen veszik, mint a legnagyobbat.
Elsőként Pest polgármestere lépett elő és helyezte
aranyóráját meg aranygyűrűjét a még üres kosár aljára. Egy
fiatalasszony a fülbevalóját és arany karperecét ajánlotta fel,
azzal a megjegyzéssel, hogy csak leányai vannak, fiút nem
adhat a hazának. Egy jegyben járó pár is ott volt, és nemrég
felhúzott jegygyűrűiket dobták a kosárba, arra hivatkozva,
hogy a legény most a hazával köt frigyet és beáll honvédnek.
Egy kisleány az ereklyeként hordott arany szívecskét oldotta
le a nyakából, amit az édesanyja hagyott rá a halálos ágyán.
Az első kosár alig negyed óra alatt megtelt nemzeti bankóra
váltható érték- tárgyakkal. A lelkesedés és az adakozási
láz emberről emberre tarjedt. Kámfor bácsi, az öreg szabómester díszes mentéjéról vágta le a 12 ezüst gombot. A
történet két fő hőse, Bárdi Gyurka és Vidor Pali a látottakon
fellelkesedve hazaszaladtak, s elhozták ezüst meg arany
óráikat és megtakarított pénzüket. Ezalatt Gyurka édesanyja
is elvitte az ezüst étkészletüket meg az ezüst gyertyatartókat otthonról, hogy ezekkel szolgálja a hazát. Petőfi Sándor is
meghozta a maga áldozatát, ugyanis legkedvesebb könyveit
adta el, és az értük kapott 30 forintot tette a kosárba. Ekkor
Zichi Manó gróf 5 mázsa ezüstöt, a Károlyi grófok 3 mázsa
ezüstöt adományoztak a haza oltalmára. A áldozathozatal
az egész országra kiterjedt. Hajdúszoboszlón például egy
özvegyasszony, aki három gyermekét nevelte, egyetlen tehenét hajtotta a gyűjtőbizottság elé.
És ez nem tündérmese, hanem valóság. Az az ország,
amelyet szegénynek neveztek, hetek alatt gazdasági és
közigazgatási intézményrendszert hozott létre, ami kitűnően
működött, addig, amíg erőszakkal meg nem szűntették.
Székelyföldön ma ugyanez a helyzet. Egyesek azt
mondják, hogy szegények vagyunk, gazdaságilag önállóan
képtelenek lennénk a fennmaradásra. És vannak, akik ezt elhiszik, ahelyett, hogy hinnének a közösség erejében. Mert a
közösségnek ma is óriási ereje van!
Hiszem azt, ha most az önrendelkezés lenne a tét, akkor
ma is volnának Bárdi Gyurkák, Kámfor bácsik, polgármeste173

rek és jó modú vállalkozók, akik áldozatkészségből jelesre
vizsgáznának. Mert a szabadságnak mindig ára volt és ára
lesz!
Nemcsak a székelyek áldoztkészségben hiszek, hanem
a közösség erejében is. Ha egy ember nagyon akar valamit és
sokszor gondol rá, meg képes elképzelni, hogy milyen érzés
abban a valóságban élni, ami ma még csak vágy vagy álom,
akkor az meg is fog valósulni. Hatványozottan érvényes ez
egy közösségre. Amennyiben egy közösség tagjai együttesen
képesek hinni a nagyon óhajtott, jobb közös jövőben, ha
képesek elképzelni, hogy milyen az a nagyon vágyott állapot,
akkor az meg is fog valósulni.
Hiszek a gondolat és a kimondott szó teremtő erejében.
Gondoljuk együtt, mondjuk együtt, hogy szabadok vagyunk,
és ez az állapot a közös akarat érvényesülésének elve alapján
megvalósul.
Emeljük Isten ege alá lelkünket, s mondjuk hát együtt
hangosan, félelem nélkül, hogy: SZABADOK VAGYUNK,
SZABADOK VAGYUNK, SZABADOK VAGYUNK!
(Kovászna, 2013. március 15.)
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Egy 17. századi tatárbetörés üzenete a mai csíkiaknak
A mohácsi vész óta van egy bajban használt mondásunk,
amely szerint ha egy magyar embert valamilyen veszteség ér,
akkor azzal vigasztalja magát, hogy több is veszett Mohácsnál.
A lassan félezer éves történésre, a török hódoltság kezdetére
utaló mondást a csíki székelyek esetében helyettesíteni
lehetne azzal, hogy több is veszett a Tolvajos-tetőn 1661-ben.
Nem győztes csatára fogok ma emlékezni és emlékeztetni, hanem egy olyan eseményre, amelyik 352 évvel ezelőtt
Csíkország szinte teljes pusztulását eredményezte. Ebben az
időben Alcsík és Felcsík népessége 50 000 fő körüli lehetett,
a szék szellemi központja Csíksomlyó volt, a Mikó-várban
székelt Csíkszék főkapitánya. 1636-tól Csíkban a főkapitányi
tisztet Petki István töltötte be, aki éveken át a székelyek
főgenerálisa is volt. Több fejedelmet szolgált. Ifjú korában
Bethlen Gábor étekfogója, később I. Rákóczi Györgynek főudvarmestere, majd fejedelmi tanácsos, 1658-ban Erdély egyik
fejedelmi helytartója. Egy olyan kor embere, amelyikben már
érezhetően gyengül a Török Birodalom, de Erdély sorsát még
mindig a Porta irányítja.
Mohács után 135 évvel vagyunk. Erdélyben hisznek
abban, hogy a török iga végre lerázható, de a Portával szembeszegülő fejedelmek Lipót császártól és magyar királytól
nem kapják meg a kellő katonai támogatást.
Csík történetében 550 év (1242–1694) van közvetlen
tatárjárásokkal és dúlásokkal átitatva, ami nem csoda,
hiszen Csík és Tatárország évszázadokon át voltak tőszomszédok. Mint néptörzs, a tatárok az egykor hatalmas
Mongol Birodalomnak a maradékai. A krími tatár kánok a
nagy Dsingisz kán családjából származtatták magukat. A
13. században övék volt az egész mai Oroszország területe
és Szibéria egészen Kínáig. Ez a birodalom több kánságra
oszlott fel, mint a kipcsaki, az asztrachani és a kazáni
kánságok. A 14. század elején Tatárország még a KeletiKárpátokig terjedt. A besztercei és marosvásárhelyi ferences
kolostorokat egykorú iratok Tatárország tőszomszédságában
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emlegetik. Székelyföld még a 17. században is csak egy jó
ugrás a gyorslovú budsáki tatároknak.
A tatár kánságok a Török Birodalommal szemben
elveszítik önállóságukat, a krími kánság is mint ország a török
vazallusa lesz. Egykorú neve Kistatárország. A magyarok
egyszerűen Tatárországnak nevezték. Területileg a Dnyeper,
Don és Kubán folyók között, az Azovi-tenger körül foglalt
helyet, a Fekete-tengerbe benyúló félszigettel együtt. A krimi
kánság a 17. század végéig, a török uralom bukásáig állott
fenn.
A csíki betöréseknél és a 17. századi felvonulásokkor
felváltva szerepelnek a krími és a budsáki tatárok. Budsák
egykorú tatár telepítés a Duna torkolatvidékétől északra.
A török sajátos céljaira használta fel a tatárokat. Különösen gyengülési korában velük együtt rendezte meg
nyugati támadásait, bosszúhadjáratait és tartotta hosszú
időn át rettegésben Erdély, Magyarország, Ausztria és
Lengyelország népeit. Egy-egy hadjárat során a rablást, a
pusztítást a törökök a tatárokra bízták. A tatárok feladata a
portyázás, a felderítő előcsatározás volt. Általában a török
fősereg előtt jártak pár órával. Fegyverük a nyíl, görbe kard
és a lándzsa, harci technikájuk az ellenség megzavarása, a
pánikkeltés, s az ellenséges sereg szétválasztása volt. Fizetség gyanánt szabadon zsákmányolhattak. Ez lelkesítette őket.
Horda-jellegüknél fogva ritkán bocsátkoztak nyílt csatába,
a rendes sorkatonaság elöl általában kitértek. Fő erejük az
alkalomszerűségben rejlett. Több példa van tatárszalasztásra. 1648-ban a tatárok Lengyelországot feldúlják, de a lengyelek összeszedték magukat és hamarosan kiverték őket
az országukból. Hasonló eset történt Csíksomlyón 1694ben, amikor a diák- és asszonytömegben sereget véltek és
elmenekültek. Ahol kikaptak, ott sokáig nem jelentkeztek.
Így például az 1346. évi csíki győzelem után hosszú ideig nem
hallattak magukról és 1694 után megszűntek az ide irányuló
portyázásaik.
Az 1661. évi csíki pusztulás jórészt egyetlen nap története, de az előző négy esztendő következménye. II.
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Rákóczi György kudarcos lengyelországi hadjárata után a
török szultán tatár hadat küldött Erdély megbüntetésére, a
kegyvesztett fejedelem letételét követelve. Az erdélyi rendek,
hogy a portát kiengeszteljék, Rhédey Ferencet (1657–1659),
majd Barcsai Ákost (1659–1660) választották fejedelemmé,
de Rákóczi ellenállása miatt, akinek a legkitartóbb hívei
a székelyek voltak, ez nem sikerült. 1659-ben a székelyek
segítségével Rákóczi visszafoglalta Erdélyt, de a török szultánt kiengesztelnie nem sikerült. A szászfenesi csatában elesett a fejedelem is. Ezt követően a török elfoglata Váradot,
de a székelyek ekkor sem hódoltak meg, hanem 1661-ben
Rákóczi fővezére, a tatár rabságból kiszabadult Kemény János
mellé álltak, aki segítségükkel akarta megszerezni a fejedelmi trónt. A török hadat küldött ellenük, amely Székelyföldet
is feldúlta, s az erdélyi rendekkel Apafi Mihályt kiáltatta ki
fejedelmmé.
Kemény János serege három részből tevődött volna
össze: a megyei és fejedelmi csapatokból, amelyek őt szolgálták; a székely hadakból Petki István főgenerális, Lázár
István és Mikes Kelemen vezérlete alatt és végül a magát csak
éppen megmutató német segítség Montecuccoli vezetésével.
A három sereg teljesen eggyé soha nem egyesült.
Ezzel szemben a Porta szabályszerű hadjáratot rendelt
el. Ali temesvári basa volt a szerdár, fővezér, Izmail budai
basa és Melek Ahmed basa a vezérek. A szultán által Erdélybe rendelt tatárok a hátszegi táborozáskor érkeztek meg és
Sah Pulad Jali agája vezette őket. A tatár sereg száma 50 000
fő volt, annyi, mint ahányan ekkor Csíkot lakták. Ali basa a
hátszegi táborból 1661. július 15-én a tatárokkal együtt 150 000
fős sereggel indult Erdély ellen. Kemény János Bonchidán
összegyűlt jóval kisebb serege nem állott ki a túlerővel
szemben, hanem egyre feljebb vonult, s végül átlépte a Tiszát.
Ide a török-tatár sereg nem követte, hanem Székelyföld ellen
indult. Ali a székelységhez nyílt levelet intézett, amelyben
megadásra szólította fel őket. Behódolás esetén biztonságot
ígért, ellenkezőleg pusztítással fenyegetőzött. Kezdetben
valamennyi székely szék ellentmondott, de végül csak a
177

csíkiak léptek rá a teljesen egyedülálló, a magáramaradt és
önmaga irányította önvédelem útjára.
A csíkiak a szék védelmét a hargitai út legmagasabb
pontján, a Tolvajos-tetőn kialakított erődre (védősáncra és
táborra) alapozták. A törökök a nehéz terep miatt mind nem
jöttek be Csíkba. A török seregből kijelöltek 20 000 válogatott
könnyű lovast és 10 000 puskás gyalogost. A tatárok közül
10 000 „madárlovú” embert csatoltak a sereghez, így a támadók létszáma meghaladta a 40 000 főt. A csíki védők számát a
török követek 20 000 főre teszik. Minden fegyverfogható férfi
itt volt a védelemre. Több volt a gyalogos, mint a lovas. A
székelyek a természeti adottságokban bízva nem számoltak
oldaltámadással, ezért minden erejükkel a sánc védelmére
összpontosítottak.
Október 21-én az egész török-tatár sereg felvonult a
torlaszig, majd a székelyek bekerítése végett a tatár sereget
balra, az egri török lovasokat jobbra irányították. Ezt követően
a gyalogos janicsárok megtámadták a szülőföldjüket védő
csíkiakat. Szemtanúk vallomása szerint a székelyek három
órán át hősiesen védekeztek, sőt a janicsárokat vissza is verték,
de amikor vélhetően árulás révén az ellenség bekerítette őket,
aki tehette Gyergyó felé elmenekült.
A hargitai védővonal összeomlása után Csík a török-tatár
had szabad prédájává vált. Néhány óra leforgása alatt tízezer
tatár könnyűlovas özönlötte el az Alcsíki- meg a Felcsíkimedencét. Fejnélküli családok, öregek, asszonyok, gyermekek tartózkodtak a falvakban. A lakosságot felkészületlenül
érte a támadás, ugyanis nem számoltak azzal, hogy az
ellenség áttöri a tábort.
A tatártámadás központját a csíksomlyói ferences kolostor képezte. Ekkor 12 szerzetes élt itt, a kolostor élén
Csíksomlyói P. Somlyai Miklós állott, aki három évtized áldozatos munkájával a templomot, a kolostort és környezetét újjávarázsolta. A támadás hírére mintegy 9 000 ember
menekült a kolostor kőfallal övezett tágas udvarára, de ez
nem jelentett védelmet a szervezetlen, pánikba esett népnek.
A tatárok félelmet keltő ordítással rohanták meg a védtelen
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székelyeket, a kolostort és a templomot felgyújtották, sok
embert kardélre hánytak, másokat elfogtak és rabságba hurcoltak. Négy szerzetes lóháton Háromszék felé el tudott menekülni, négyen rabságba estek, négyen, köztük P. Somlyai
Miklós rendfőnök is, vértanúságot szenvedtek. P. Pálfalvi
Péter a templom padlásán rejtőzött el, de az épülettel együtt
odaégett. Szentimrei József újonc papnövendéket a fitódi
erdőben, Kolozsvári vagy Széki János kisegítő testvért a
Széphavas nevű hegyen ölték meg a tatárok.
Csíksomlyón kívül Fitód, Csomortán és Szépvíz irány
kapta a főrohamot és pusztult el legjobban. A legsúlyosabb
vesztségeket Delne, Csomortán, Csobotfalva, Mindszent és
Szentlélek szenvedték. A török-tatár tábor mindössze három
napig időzött Csíkban, de ezalatt 26 templomot gyújtottak
fel, s ennél jóval több falut, hiszen ekkor még nem volt
mindegyik falunak temploma. Elpusztították a lakosságnak
közel egyharmadát, másik harmadát pedig rabszolgaként
hurcolták magukkal. A pusztításból a törökök is kivették a
részüket, ők ostromolták meg a Mikó-várat, melyet Lázár
István kapitányhelyettes próbált védeni, de a felgyújtott
városról a tűz a várra is átterjedt, ezért a bent lévők
kénytelenek voltak kegyelmet kérni és magukat feladni. A
várba szorult 4000 ember fogságba esett.
Evila Cselebi török utazó és történetíró szerint, aki
szemtanúja is volt az eseményeknek, úgy emlékezik meg
a Csíkból való kivonulásuk után, hogy ezen a földön nem
maradt jele az emberi művelődésnek. Véleménye szerint
egyetlen hadjáratban sem volt olyan nagymértékű pusztítás
és kár, mint ebben.
Boronafalú, zsindellyel fedett lakóházak sorai váltak
a tűz martalékává, s még a széljárás is rásegített a tatárok
pusztítására. Templomok és berendezésük égtek el, s ekkor
semmisült meg a csíki írott források zöme.
Legfontosabb maga a székely ember volt. Milyen
emberveszteség is érte ezt a rabságot nem tűrő székely tájat?
Az elesettek és a hargitai csatában efogottak száma
4000-re tehető, a Csíkból elhurcolt rabok száma meghaladja
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a 10 000-et, s a meggyilkoltak száma is 10 000 körüli lehetett.
Ezt a rendkívüli emberveszteséget tetézte, hogy Gyergyóban
már a tatárok bejövetelekor pestis pusztított, ami átterjedt
Csíkra is és tovább pusztított főként a fiatal emberek körében.
A veszteségek során legnagyobb csapás a csíki férfilakosságot érte. Hazatérve a romok közé sokan nem találták
hitveseiket, gyerekeiket. Többen elindultak Törökországba,
hogy megkeressék a rabságba hurcolt feleségeiket, mint
például a mindszenti Gergely Péter, de kevesen jártak sikerrel. Negyvenhét asszonynak a visszatéréséről van feljegyzés,
ami elenyésző az elhurcoltak számához viszonyítva.
1661-ben olyan fizikai és anyagi pusztulás érte Csíkot,
amilyenre sem addig, sem azután nem volt példa. Mégis ki
tudta heverni a veszteségeket és lassan újjáépült ez a vidék.
Ma nem fenyeget bennünket ilyen veszély, mégis sok
esetben megalkuvók vagyunk, önként elhagyjuk vagy eladjuk szülőföldünket. Anyagi vonatkozásban ilyen jó dolgunk a
történelem folyamán még sohasem volt, mégis sok a panasz,
a síránkozás, az elégedetlenkedés.
Szerintem azoknak a székelyeknek a példája kell erőt
adjon nekünk, akik a tatár pusztítás után képesek voltak az
újrakezdésre, az építkezésre.
Ha 352 esztendeje elődeink egy ekkora pusztulás után
képesek voltak a talpraállásra, akkor a mai sokkal jobb
helyzetünkben nekünk is meg kell találnunk a lehetőségeket
nemcsak a megmaradásra, hanem a gyarapodásra is!*
(Csíksomlyó, 2013. október 20.)

*
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A Böjte Csaba testvér által celebrált emlékező szentmisébe épített előadás.

A köztünk élő Orbán Balázs
Az Orbán Balázsra való emlékezést, halálának 125. évfordulóján, egy személyes vallomással kezdem. Az 1990-es
évek első felében Budapesten voltam egyetemi hallgató.
Egy kis albérleti szobában laktam. Íróasztalom fölött, a
falon az akkori „hét vezérem” fényképe függött, ugyanis a
szülőföldtől évekre elszakadva szükségem volt szellemi/
erkölcsi példaképekre. Az én akkori példaképeim, és a
diplomaszerzés után hazavezető útmutatóim Kőrösi Csoma
Sándor, Benkő József, gróf Mikó Imre, Kriza János, Orbán
Balázs, Benedek Elek, és Tamási Áron voltak. Azóta sem
találtam náluk jobb szellemi vezetőkre.
Budapesten az első könyv, amit antikváriumban
megvásároltam, A Székelyföld leírása volt Orbán Balázstól
két kötetben. Ez a könyv hiányzott az otthoni családi
könyvtárunkból, ezért amikor felüdülésre és erőgyűjtésre
volt szükségem, mindig ezt lapozgattam, és ilyenkor megerősödött bennem az az érzés, hogy székelynek lenni,
Székelyföldön élni különleges kegyelem.
Jókai Mór nem véletlenül választotta Orbán Balázs fő
művét a hét kedvenc könyve közé. Valószínűleg Jókai az
elsők között ismerte fel Orbán munkájának jelentőségét. Ez
a legendákat és népregéket is megelevenítő mű ösztönzően
hatott nagy írónkra a Bálványosvár című regénye megírásakor. Erdélyi helyszínrajzai esetén is gyarkan ihletődik A
Székelyföld leírásából.
Orbán Balázs már életében követendő példát jelentett,
és az utána jövő nemzedékeket kutatásra, értékmentésre
ösztönzte. Halála után ugyan főként az alakja körüli legnedák
őrizték az emlékét, legfontosabb könyvei (A Székelyföld
leírása és az Utazás Keleten) ritkán kerültek le a főuri családok
és könyvtárak könyvespolcairól. Egy korabeli legenda
szerint halálakor az íóasztala kettéhasadt. A halála után
nyolc esztendővel megjelent magyar anekdotagyűjtemény is
tartalmaz egy róla szóló történetet. E szerint Orbán Balázsnál
nem volt buzgóbb tagja a Függetlenségi Pártnak. Téli esőben,
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vagy nyári hőségben, éjfélkor vagy virradatkor mindig
talpon volt, ha Irinyi Dániel azt mondta neki, hogy menjen
valamelyik választókerületbe korteskedni. Sokszor alvásra is
alig szakított időt. Megesett az is, hogy három nap alatt több
mint harminc faluban mondott beszédet, egy-egy piacon a
rákondított harangot is túlharsogva. Ezeken a helyszíneken
általában rögtönzött és általában ugyanazt mondta, csak a
számokban tért el. Szerette nagyítani az államadósságot,
amelyet a hatalmon lévő kormány teremtett. Egyszer egy
kerület különböző falvaiban az új adósságot hol ezer, hol
kétezer millióra tette. Ekkor mondta neki Ugron Gábor:
- Nem bánom, Balázs, akármilyen számot mondasz is, de
állapodjál meg egyben, s mindig azt az egyet mondd.
Az erdélyi magyarság Orbán Balázs munkásságát főként az I. világháború után kialakult kisebbségi helyzetben
kezdte igazán értékelni, hasznosítani. Ennek a máig tartó
folyamatnak az elindítója egy udvarhelyi esemény volt, amikor a családi kripta összeomlása után koporsóját 1921-ben
az anyaföldbe helyezték egykori birtokán, Szejkefürdőn. Ebben az időszakban Bíró Lajos emlékezik rá a Pásztortűzben.
A Kolozsváron kiadott Erdélyi Magyar Naptár 1922. évfolyamában Szentmártoni Kálmán A legnagyobb székely címmel teszi közzé írását. Bányai János 1925-ben ugyenezzel
a címmel közöl méltatást róla a Pásztortűzben. Bányai a
következő szavakkal jellemezte:
„Az őt megismerő egyszerű székelyt megfogja a fajtáját,
földjét szerető nagy szív. A történettudóst a végtelen nagy
szorgalom, Erdély, s főként a Székelyföld történelmi adatainak
felkutatott sokasága ejti ámulatba, a természetvizsgálót az elismert
historikusnak sokoldalú, a természeti viszonyokat, ritkaságokat
észrevevő éles szeme, az elkallódásnak indult, s általa megmentett
adatok felsorolása lepi meg. Az etnográfusnak még ma is valóságos
kincsesbányája, vezérlő kalauza a Székelyföld laírása című
munkájának kötete. A politikust a politikában szokatlan elvszerűség,
s az akkor még csak csíráját élő demokratizmusa ragadja meg. Nem
dobálózott felkapott jelszavakkal, nem is szegődött végleg zászlója
alá, de életének minden mozzanata az igazi demokráciát jellemzi.
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De valódi főúr is tudott lenni, amikor nem magáról volt szó, hanem
fajtájának reprezentálására adódott alkalom.”
Emléke őrzésének nagyobb lendületet a születése századik
évfordulója alkalmából szervezett megemlékezések adtak.
Az Erdélyi Múzeum Egylet által rendezett ünnepségen Sándor
József mondott emlékbeszédet, amelynek záró mondataiban
példaként idézte A Székelyföld leírása szerzője végrendeletének egy passzusát:
„... egész életem küzdelem volt a jóért, az igazért, a haza
üdvéért [...], oda kell törekednem, hogy halálomból is némi haszon
származzék a szegény magyar hazára, amelynek egész életemben
tevékenységemet szentelém [...] Családdal nem lévén megáldva, a
magyar – közelebbről a székely – népet tekintem családomnak.”
Ebben az éveben, 1929-ben Tompa László, a székelység
jeles költője verssel (Alkalmi vers) tisztelgett Orbán Balázs
századik születésnapján, amely nemcsak emlékezés és emlékeztetés, hanem a kisebbségivé vált erdélyi magyarság
életérzésének megfogalmazása is:
„S tekintsük: mint élt! Külországot jár,
Hogy benn tanítsa, amit künn tanult!
Majd fénylő múltról szól borús jelennek,
Oh, biztatónk már sokszor volt a múlt!
Holt regéi sok völgyünknek, hegyünknek
Az ő szaván át megelevenülnek.”
A centenáriumi megemlékezők között van a lapokban megjelent írásaival Szentmártoni Kálmán, Sebesi Samu és Bányai
János is. Ez alkalomból vetődik fel a marosvécsi helikoni
találkozón A Székelyföld leírása újbóli kiadásának terve, ami
sajnos csak évtizedek múlva vált valóra.
A két világháború közötti időszakban Nyírő József
többször is írt Orbán Balázsról. Az 1930-as évek romániai
magyar falukutató mozgalmára is hatással volt Orbán Balázs.
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Ezt a munkát az Erdélyi Fiatalok, majd Venczel József és a Hitel
köré tömörült ifjak vállalták fel. Az 1940-es évek elején az
erdélyi magyar társadalomkutató diákok bálványosváraljai
táborában alakult meg a jelképes Orbán Balázs Munkaközösség.
Halának 50. évfordulóján, 1940-ben Tavaszy Sándor
két lapban is közöl róla írást. Egyik helyen a következőket
írja: „Orbán Balázs emléke nem engedi, hogy bármi tekintetben is
nagyzoljunk vele, vagy csináltvirágszerű felsőfokú jelzőkkel illessük
őt. Nem világnagyság, de a székelység kis körében olyan erkölcsi
nagyság, amelynél fogva az igazi világnagyságokkal egy sorba
helyezhető. Erkölcsi nagysága pedig abban áll, hogy a székelység
erkölcsi egzisztenciája mögött, mint számára legnagyobb ügy
mögött elvész maga is, elvesznek saját egyéni céljai és tervei is,
éppoly feltétlenül, mint amily hűséggel és felelősséggel szolgálja
azt.”
A II. világháború idején Kelemen Lajos az Erdélyi
Múzeumban közli Orbán Balázs egyik levelét. A kommunizmus első évtizedében Erdélyben szüneteltek a magyarság
múltját és akkori helyzetét vizsgáló intézményes kutatások,
de 1957-ben már lehetett hivatkozni Orbán Balázs példájára.
Ekkor jelent meg ifj. Kós Károly Orbán Balázs, a néprajzkutató
című írása. Az 1960-as évek végétől megsokasodnak az Orbán
Balázsról szóló írások. Különös lendület tapasztalható A
Székelyföld leírása megjelenésének centenáriuma idején. Mikó
Imre a Bölöni Farkas Sándorról, majd a Brassai Sámuelről (A
bércre esett fa, Az utolsó erdélyi polihisztor) megjelentetett
életrajzi regényei után Orbán Balázs életútját elevenítette
meg a Szülőföld szerelmese című művében, amely csak a szerző
halála után 34 évvel jelent meg, 2011-ben. Mikó, egy 1976-ban
Domokos Gézának, a Kriterion Könyvkiadó igazgatójának
címzett levelében a következőket fogalmazta meg a saját
munkájáról:
„Abból indultam ki, hogy Orbán Balázst, hazai múltunk egyik
legjelentősebb és legszínesebb egyéniségét be kell vinni a köztudatba.
[…] 1969-től 1974-ig időm és energiám legjavát Orbán Balázs
tanulmányozása foglalta le. Írhattam volna róla monográfiát is, de
annak aránylag csekély a publicitása. A regényes életrajz formáját
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választottam –ahogyan Marosi Péter elnevezte--, mivel élete tele
van kalandokkal, fordulatokkal, s így a műfaj önként kívánkozik.”
Ugyancsak a nagy mű első kötete megjelenésének
századik évfordulója ösztözte Beke Györgyöt arra, hogy
a Barcaságon tegyen barangolást, Fodor Sándor pedig
ugyanekkor Csíkban és Udvarhelyen járta be azoknak a
helyeknek a nagy részét, ahol Orbán Balázs is megfordult.
Így született meg 1969-ben Beke György, Fodor Sándor és
Mikó Imre közös kötete, az Orbán Balázs nyomdokain címmel.
Háromszék 20. századi polihoisztorát, Kónya Ádámot is
valószínűleg Orbán Balázs ösztönözte arra, hogy ne csak
szűkebb szakterületével, a földrajzzal foglalkozzon, hanem
a műemlékvédelemtől a zenetörténeten át a csillagászatig
szinte mindennel, amivel úgy érezte, hogy a közsségét szolgálja. Ő is több helyen emlékezik a nagy elődre.
Nem célom az Orbán Balázsról megjelent írások és
munkái újbóli kiadásainak tételes számba vétele, csupán érzékeltetni kívánom azt, hogy legendás alakja mennyire elevenen
él ma is. Nagy jelentősséggel bírt erdeti fényképfelvételeinek az előkerülése és az Erdélyi Lajos általi közkinccsé
tétele, 1971-ben. Szintén az ő gondozásában jelent meg
újabban előkerült fényképekkel kiegészítve az Orbán Balázs
összes fényképe a Székelyföldről című kötet 1993-ban. Jelentős
alkalom volt az emlékezésre és a számvetésre születésének
a 150. évfordulója is. Ekkor írt róla Egyed Ákos és Imreh
István, majd Ferenczi Géza és Ferenczi István a régészeti
kutatásait mérlegelik. A bálványosváraljai kezdeményezést
évtizedekkel később felelevenítő Imreh István arról tudósít,
hogy a Bolyai Tudományegyetem munkatervébe iktatta és
elkezdte a terepen való tájékozódást egy új székelyföldi
monográfia munkálatainak megalapozására.
Végre, 1981-ben nyugaton (Firenze-München) megjelent A Székelyföld leírásának új, Orbán Balázs jegyzeteivel
kibővített kiadása, Illyés Elemér gondozásában. Ezt
követte egy évvel később a budapesti kiadás Csatári Dániel
bevezetőjével és előszavával, majd több magyarországi
hasonmás kiadás látott napvilágot. Erdélyben az 1989-es
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változások után elsőként az Európai Idő Kiadó jelentette
meg 26 füzetben. Egy évtizeddel később a sepsiszentgyörgyi
Charta Kiadó gondozásában jelent meg két kiegészítő kötet
az eredeti hat kötetből négyhez. Orbán Balázs Sztambultól
Szejkéig című műve eddig három kiadást ért meg. A legutóbbi,
bővített kiadást Balázs Ádám rendezte sajtó alá.
Orbán Balázs még ma is arra ösztönöz kutatókat,
fotográfusokat, filmkészítőket, hogy nyomdokain haladva,
rá emlékezve és az ő szellemiségében alkossanak.Az 1990-es
években Vári Attila rendező és Nádorfi Lajos neves operatőr
együttműködésének eredményeként Orbán Balázs nyomában
címmel filmsorozat készült Székelyföldről. Vofkori László
ugyan nem járt mindegyik székelyföldi településen, de
tanítványai segítségével hatalmas adatmennyiséget gyűjtött
össze a tájegység egészéről, és megjelentette a Székelyföld
útikönyve című munkáját 1998-ban. Őt emlegették akkoriban
a “számítógépes Orbán Balázsként.”
Fekete Zsolt fotográfus Orbán Balázs és Veress Ferenc
nyomán járta végig Székelyföldet és jelentette meg Az idő
fényképe című reprezentatív albumát. Nagy esemény volt
Székelyudvarhely életében, amikor a város főterén 1995-ben
felavatták Orbán Balázs Hunyadi László marosvásárhelyi
szobrászművész által készített egészalakos szobrát. Erre az
alakomra jelent meg az Orbán Balázs örökösei című esszékötet Majla Sándor szerkesztésében. Ugyancsak Udvarhelyen
látott napvilágot az Erdélyi Gondolat Kiadó gondozásában
az Orbán Balázs idejében és ma című kiadvány, amelyben
Zsigmond Győző a „legnagyobb székely” szűkebb szülőföldje történeti néphagyományának összehasonlító vizsgálatát végzi el. A napjainkban megjelenő székelyföldi falumonográfiák mindegyike hivatkozik Orbán Balázsra.
A székely köztudatban Orbán Balázs emléke ma is
elevenen él. Szellemi/erkölcsi hagyatékát Székelyföldön
sokan ismerik és vallják magukénak. Utcanevek, szobrok,
iskolák, egyesületek, alapítványok nevei és a tiszteletére
alapított díj emlékeztetnek rá, szejkefürdői sírja pedig összmagyar zarándokhellyé vált.
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Jómagam szintén Orbán Balázs hatására, az ő gyűjtőmunkája után 130 esztendővel jártam végig Székelyföld összes
települését. Előadásom végén röviden erről a munkáról és az
Orbán Balázzsal való „találkozásaimról” számolok be.
1995 és 2004 között gyalog, kerékpárral és autóval
sikerült bejárnom a történeti Székelyföld összes települését.
Erre a munkára Orbán Balázstól kaptam ösztönzést, és
amikor időnként elfáradtam, elbizonytalanodtam, akkor
mindig erőt tudtam meríteni abból, hogy neki százharminc
esztendővel korábban, sokkal nehezebb körülmények között,
ez sikerült. Terepre mindig úgy indultam, hogy magammal
vittem Orbán Balázs Székelyföld leírásának az Európai Idő
Kiadó által megjelentetett, a tájegységre vonatkozó füzetét,
valamint az adott településekre vonatkozó, újságokban vagy
kisebb kiadványokban megjelent történeti leírásokat. Habár
nem az volt a célom, hogy összehasonlítsam az 1860-as évek
állapotát a mostanival, mégis egy-egy falu megismerésénél kiindulópontot jelentett Orbán Balázs leírása. A Háromszéket,
Csíkszéket, Kászont, a Gyimeseket, Gyergyószéket, Udvarhelyszéket, Marosszéket és Aranyosszéket bemutató négy
kötetem a 20. század végi, 21. század eleji székelyföldi
állapotokat hivatottt bemutatni, azzal a céllal, hogy általuk
hozzájáruljak egy hosszú távú nemzeti megmaradási terv
kialkításához, és hozzáértő használatuk révén körvonalazható legyen a székelyföldi jövendő.
Különleges élmény volt Homoródszentmártonban
egy olyan erdésztechnikussal beszélgetni, aki a lakásában
Orbán Balázs emléksarkot rendezett be. Kutatásaim idején
mintha maga Orbán Balázs hozott volna össze Vofkori
György székelyudvarhelyi helytörténésszel, hiszen vele
Szejkefürdőn, a sírjához vezető legrégebbi, 1818-ból való kapu alatt ismerkedtem meg, és kötöttem barátságot.
Ugyanígy különleges érzés volt Nyárádremetén Birtók
Kovács Feri bácsinál és Lenke néninél abban az 1847-ben
épült, kúriaszerű, tágas házban ebédelni, amelyben gyűjtőútja során Orbán Balázs napokig lakott. Házigazdája, Kováts
Imre kalauzolásával innen kiindulva járta be a környéket.
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Gyűjtőútjaim, kutatásaim során megtapasztaltam, hogy
Orbán Balázs ma is köztünk él. A mindig lázadó, az igazságtalanságot, a jogtiprást nem tűrő és a népszolgálatot
minden egyéb elé rendelő szelleme sokunkba beköltözött.
Ezért vagyunk, ezért lehetünk még e tájon. Az ő munkája
és hagyatéka mindenkor kötelez bennünket. Kötelez a
szülőföldön való megmaradásra, a szülőföldre történő hazatérésre, a szülőföldért és a népünkért való cselekvésre.
Fülei-Szántó Lajos sorai hűen fejezik ki azt, hogy Orbán
Balázs mennyire köztünk él, bennünk él:
„Él is az emléked: zengő bérceink közt,
Pásztortüzek mellett felsíró dalokban.
Tulipános bölcsők altató nótáin,
És hol székely szív már utolsót dobban.
Ki néped szeretted, értékét hirdetted,
Annak a szívéből a neved sose vész el,
Ahányszor rád gondol, büszkén emlegeti,
Te voltál az egyik legigazibb székely!”
(Székelyudvarhely, 2015, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet által
szervezett emlékkonferencia)

Orbán Balázs szobra
Székelyudvarhely főterén
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A Gyümölcsoltó Boldogasszony Ökumenikus kápolna
2015. szeptember 26-i felszentelésekor mondott beszéd
Főtiszteletű Püspök úr, szolgálatot teljesítő lelkészek, Elnök
urak, Konzul úr, Polgármester urak, kedves rokonaim,
barátaim!
„Én hiszem az Istent.... Ne kérdezzétek, hogy mit jelent nekem
ez a szó. Nekem olyan az, mint a jaj a szenvedőnek, az oh a
meglepettnek, a kacagás az örvendezőnek: mindent kifejt, mert
semmit sem mond. Én nem szállok vitába, nem állítok, nem
bizonyítok, következetes nem vagyok, okokat nem hozok föl, én
csak sóhajtok, sírok, ujjongok, lelkesedem: Isten.” (Balázs Ferenc)
Egy esztendővel ezelőtt az újjászületésem utáni napokban,
hetekben olyan megtapasztalásokban volt részem, ami földi
élete során kevés embernek adatik meg. Megtapasztaltam a
gondviselő Isten mérhetetlen jóságát, az emberekben lakozó
krisztusi szeretet és az ima gyógyító erejét, Mária simogató
kegyelmét.
Kegyelemnek tartom azt, hogy ma egészséges ember
vagyok. Kegyelem az is, hogy megtapasztalhattam mit
jelent a család gondoskodó ölelése, a rokonok, barátok, volt
osztálytársak, tanárok, egykori és jelenlegi munkatársak,
szomszédok féltő szeretete.
Pál apostol fogalmazza meg a Szeretet himnuszában,
hogy a szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem
féltékeny, nem kérkedik, nem gőgösködik, nem tapintatlan,
nem keresi a magáét, haragra nem gerjed, a rosszat föl nem
rója, nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal,
mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent
elvisel, a szeretet soha el nem múlik. A szeretet a legerősebb
energia a Világmindenségben, és akiben szeretet lakozik,
az legyőzhetetlen, mert Isten leheli belénk ezt a különleges
érzést.
Egy esztendeje, lábadozásom időszakában álmomban
kaptam az üzenetet, hogy a csinódi kertünkbe kápolnát
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építsek. Ugyanezen a hajnalon a feleségem is a kápolnaépítés
gondolatával ébredt. Sőt, ez a szándék benne már korábban is
megfogalmazódott. Mennyivel könnyebb úgy megvalósítani
valamit, ha két ember akarja, majd többen és egyre többen
akarják.
Az Úr mindnyájukat megáldott teremtő erővel. Nekünk
ahhoz adott elegendő hitet és erőt, hogy egy olyan kápolnát
építsünk, amelyik minden magyar embernek utat mutathat
Isten felé.
Egy júliusi napon a feleségem azt mondta, hogy élete
legnagyobb élménye a kápolnaépítés. Különleges érzés volt
a rönköket kérgelni, csíszolni, a csutakokat egymásra rakni
és agyaggal tapasztani, simítani, követ hordani, deszkát
gyalulni.
Estére mindig elfáradtunk, de másnap reggel mindig
volt elegendő erőnk a folytatáshoz. Ez a munka engemet a
hitemben erősített meg. Az építkezés kezdetekor a hitem talán
akkora volt, mint egy mustármag, de mára borsószemnyivé
vált. Ehhez kellett az a megtapasztalás, hogy odafentről folyamatosan segítenek. A jó Isten mindig akkor küldött segítséget, amikor fogytán volt az erőnk, a pénzünk.
Ennek a csutakkápolnának az építése példa arra,
hogy a vallásfelekezetileg megosztott magyarság képes az
összefogásra, az együttműködésre. Ez a kápolna ugyan
magánterültre épült, mégis közösségi épületté vált. Ha
teljesen önerőből építettük volna fel, akkor csak évek múlva kerülhetett volna sor a felszentelésére, megáldására. Kápolnaépítő szándékunkat sokan felkarolták. A Kárpát-haza
különböző részein élő magyarok fontosnak érezték egy
ökumenikus kápolna létrejöttét. Megszületett egy vallásfelekezeti korlátokon, politikai nézeteken és határokon felülemelkedő magyar összefogás.
A kápolnaépítés kapcsán mindenekelőtt a családomnak mondok köszönetet. Szerető feleségemnek ezen a nyáron egyetlen pihenőnapja volt. Fáradtabban tért vissza a
vakációról a sok energiát igénylő iskolába, mint ahogyan
június derekán eljött a megérdemlett szabadságra. Rönköket
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kérgelt, ő tapasztotta a falazatot, köveket cipelt az Úzból,
deszkát gyalult velem, festett, takarított, kertet rendezett, s
közben főzött, mosogatott meg állatokat etetett. Ilyen terhet
csak Noé felesége vállalhatott magára a bárkaépítés idején.
Idén a gyerekeim sem nyaraltak, sőt még egyetlen lovaglásra
sem jutott alkalmuk, pedig vannak lovaink. Ilka-Uzonka
kislányom 11 évesen ebédeket főzött, süteményeket, tortákat
készített, rendben tartotta a lakást, mosott, fejt, kecskesajtot
készített. Gergő fiam a nyár folyamán nagyon megerősödött.
Erdőt takarított, kaszált, szénát rakott, kerítést javított, kérgelt,
és mindig kéznél volt, ha szükség volt rá. Mindhármuknak
köszönöm az Isten dicsőségére hozott nyári áldozatukat!
Hálás szívvel mondok köszönetet mindazoknak, akik
részt vettek a kápolna építésében vagy ezt a munkát anyagiakkal, építőanyagokkal vagy étellel-itallal támogatták.
Bara Gergely – Csinód, Csíkszereda, az épület tervezője, több
napos önkéntes munka végzője
Bara Szilveszter – Csinód, Csíkszereda, önkéntes munka
Tankó József – Egerszék, önkéntes munka alapozáskor
Tankó Károly – Egerszék, szarufák kivágása
Csibi Imre – Csinód
Ambrus József és családja, Csaba, Tímea, Ibolya, sok munka
és egy nagy adag csöröge
Csiszér Csaba és családja – Sepsiszentgyörgy, önkéntes
munka
Raszipovics Péter – Sopronból, önkéntes munka
Mihály István – Pottyond, Csíkszereda, ingyen szálíttotta a
kitermelt fát
Csíkbánkfalvi Közbirtokosság, kedvezményesen adta a fát
Erdészek – mindegyikük segített a kitermelés előkészítésében
Tóth Erzsébet – Budapest, a Mária-ablak készítője
Lukács Dénes – Mikóújfalu, 24 tonna kavicsot hozott
Buksa Miklós – Barót, napszámost fizetett, kenyeret adományozott
Gergely Ferenc – Kekec, tető lefestése önkéntes munkaként
Lázár Imre – harangöntő, Székelyudvarhely, ajándékba

készítette a harangot
Balázs Antal – fafaragó, ajándékként készítette el a kettős
keresztet
Gábor Tibor – kovácsmester, ajándékként készítette a
kovácsoltvas munkát
Hajas László – fafaragó, és Annamária – a kegyszobor és az
oltár készítője
Gál Andrea kerámiatárgyak készítője, váza és Szenteltvíz
tartó ajándékként
Fekete Judit unitárius nemez címer készítője - ajándék
Dánel Karcsi – ajtó, szív alakú ablak
Benedek Alpár és testvére – üvegezők ajándékba dolgoztak
Bálint Imre – többszöri ingyen orda a munkásoknak, gépek
kölcsönzése
Gergely Lajos – gépek kölcsönzése
Székely Sándor és Pannika – kenyér, kürtőskalács
György Lajos és felesége – házi kenyér sütése
Napszámért végeztek lelkiismeretes munkát: Gábor Árpád,
Gábor Artúr, Fikó Lajos, Fikó Loránd, Fikó Elek, Nagy Zoltán,
Ambrus Csaba, Tímár György és fia, Imre
Csíkszentdomokosi ácsok: Székely István és csapata, Gerő
bácsi és Alajos
Zsindelykészítők – Csillag Árpád bácsi, Bilibók Anti
Pénzt adományoztak: Szilágyi Dénes Pál, Kohári Erzsébet
és barátai, Perczel Éva, Sonnevend Imre, Sonnevend Ádám,
Bíró Ernő és családja, Orha Lívia, Keresztes Mária, Jancsó
Béla, Peleskei László és dr. Horváth Zsuzsanna Subai
Józsefné, dr. Balogh Károly orvosprofesszor, Propst György
és Ildikó, Lőrinczi Gyula és Mária, Jakab Lehel, dr. Prof.
Juhász József és felesége, Molnár Pál és barátai, Nagy Éva
(pénzt és abroszt az oltárra), Aczél Piroska, Kopányi Sándor,
Barabás István (festékek, építőanyagok ajándékba), Dancs
Tamás, Ikvainé Sándor Ildikó és a szentendrei rokonok,
Szövérffi István, Böjte Csaba, Sike Dezső (bort és pálinkát
adományozott), Gergely István (Tiszti, bort adományozott),
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Rendi Ferenc (virágot adományozott), Berszán Tibor (az
ünnepi ebédhez járult hozzá igen jelentős mértékben), és
mások, Tamás Sándor (bort adományozott) , Nagy Magdika
(15 tálca süteményt készített), Shrádi József és Ilona (pityókát
és virágot adományoztak), Bara Szilveszter (ünnepi abroszt
adományozott), Tribel Sándor és Zita (ajándékként elvállalták
a főzést 500 fő részére), Juhász Laci – komondoros barátom
a Hajdúságból 5 napot segített az ünnepség előkészítésében,
Bartis Rita. Többen segítettek a mai napon süteményekkel,
étellel, italllal. Hálás köszönet érte.
Szövérffi Zoltán – ref. lelkész trombitált, Sándor Szilárd
Brassóból gitározott, Rusz Veronka harangozott.
Akik Máriát, Jézus Krisztus édesanyját szeretik, azok a
feleségüket is szeretik, az édesanyjukat is szeretik, a hazájukat is szeretik. Szent István királyunk felajánlása óta,
Mária Magyarország, azaz a Kárpát-haza védelmezője is.
Mi fordultunk el tőle, és ezért történtek meg népünkkel
azok a történelmi események, amik után csak Isten féltő
szertetetének köszönhetően vagyunk még e tájon. Szent
meggyőződésem, ha képesek vagyunk egységesen leborulni
égi patrónánk előtt, akkor meg fogunk maradni, bármilyen
megpróbáltatások várjanak is a jövőben ránk. Szent Pio atya
különleges küldöttként járt közöttünk a Földön. Üzenetei
között egy kimondottan a magyarságnak szól. Ez így hangzik:
„Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy
gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de
egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a
magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre.
Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak, és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát
országukra!”
Vegyük komolyan ezt a páratlan üzenetet és bízzuk
Boldogasszony anyánk oltalmában!
Én hiszek abban, ha egy kis kápolna építése kapcsán
össze tud fogni a magyarság, akkor jóval nagyobb ügyekben
is képes erre. Márton Áron püspök mondta a következőket:
„Minden nép annyit ér, amennyi értéket saját magából ki tud
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termelni, s addig él, amíg életét saját erejével tudja táplálni.” Én
hiszek abban, hogy az én népem értékes és értékteremtő
nemzet, s képes még ebben a nehéz világhelyzetben is az
életét saját erejével táplálni. Éppen ezért, ebben a hitben, a
kápolnaszenteléssel egy időben indítjuk útjára a Gyarapodó
magyarság nevű mozgalmat, amelyért a kápolna kis harangja
is szól. Hiszek abban, hogy a magyarság jelenlegi 1,3-as
demográfiai mutatója, hittel, szeretettel, felelősséggel és
hűséggel a következő évtizedekben megváltoztatható. Ha
hinni tudunk abban, hogy gyarapodó nemzetté tudunk
válni, akkor az fog megvalósulni. Nemzetünk sorsa a magyar
anyák méhében van. Ezért kell megbecsülnünk, szeretnünk
asszonyainkat, ezért kell tudatosan vállaljuk a második,
harmadik és a többedik gyermeket. Ezért készíttettem a
kápolnába egy olyan szobrot, amelyik a Szűzanyát áldott
állapotban ábrázolja, mosollyal az arcán. Ez egy rendkívüli
üzenet a magyar családok felé. Ne maradjunk egykés vagy
egysés nemzet, hanem vállaljunk mosollyal az arcunkon
gyermekeket. A legnagyobb kincs a gyermek, ugyanakkor a
legjobb befektetés is.
Ezt, a magyarság gyarapodását szolgáló mozgalmat a
Magyar Kormány által létrehozott Nemzetstratégiai Kutatóintézet égisze alatt képzelem el. Nem véletlen, hogy ennek
az intézetnek az élén egy háromgyermekes, Máriát szerető
székely családapa áll. Örömmel tölt el, hogy Szász Jenő elnök
úr és kedves felesége Ildikó asszony is megtisztelt jelenlétével a
kápolnaszentelésen. El kell mondanom, hogy a családtagjaim
után a kápolnaépítés ideje alatt a Nemzetstratégiai Kutatóintézettől kaptam a legtöbb segítséget. Hálás köszönet érte!
Tavaly, amikor a feleségem kihozott a kórházból, elvitt a csíksomlyói kegytemplomba. Ott azt a fogadalamat
tett, hogy ha a férje teljesen helyre jön, akkor megszüli a
harmadik gyermekét. Mi mindketten háromgyermekes családban nőttünk fel, és mosollyal az arcunkon, rendezett
körülmények közé vállalni is fogjuk a harmadik gyermeket.
Nem véletlen, hogy a kápolna tervezője egy tízgyermekes
székely család sarja. Nem véletlen, hogy a támogatóink között
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hétgyermekes és néggyermekes család is van. Nem véletlen,
hogy ma a kápolnát egy háromgyermekes protestáns lelkész
is megáldotta.
Egy magyarországi barátunknak, Prondvai Ferencnek
köszönhetően októbertől indul a www.gyarapodomagyarsag.
hu honlap**, amelynek célja azoknak a magyaroknak az
összefogása, akik hisznek abban, hogy összehajolva képesek
vagyunk a fennmaradásra. Létre kívánjuk hozni a magyar
keresztfiú/magyar keresztleány kapcsolatrendszert, ami
hozzájárul majd a tudatosan vállalt gyermekáldáshoz. Sok
olyan magyar pár van, vagy akár egyedül élő személy, aki
jó módban él, de Isten nem áldotta meg gyermekkel. Ezentúl
ők is hozzájárulhatnak a nemzet számbeli gyarapodásához
úgy, hogy támogatnak olyan családokat, ahol anyagi okok
miatt nem születik meg a harmadik vagy többedik gyermek.
Én közvetítést kívánok vállalni ilyen helyzetekben. Emellett
fontosnak tartom a tömeges abortusz elleni kampányt
is. Azt is rendkívül fontosnak tartom, hogy hazahívjuk a
Kárpát-hazába azokat, akik most idegen földön keresik a
boldogulásukat. Nekik is itthon van a helyük!
Mi a harmadik gyermek vállalása mellett azzal tudunk
hozzájárulni a gyarapodáshoz, hogy kis vendégházunkat
elsősorban olyanoknak ajánljuk fel, akik gyerekáldás miatt
jönnek fel Csinódba. Ezért adtuk a kis házikónak azt a nevet,
hogy Ketten jösztök, hárman mentek. Ezen kívül évente
meghívunk ingyenes nyaralásra sokgyermekes családokat,
akiktől csak tanulni tudunk.
S miért éppen Csinódból indul útjára egy ilyen kezdeményezés? Azért, mert ezen a havasi településen még tavaly is több volt a születés, mint a temetés! Én akkor leszek
igazán boldog, ha majd minden magyar településről elmondható lesz ugyanez. Még hátralévő évtizedeimben ezért fogok
küzdeni.
Szívvel és lélekkel. Mint ahogyan ebbe a kis kápolnába
is beletettük a szívünket és lelkünket. Lelkesedésünk átragadt másokra is. Bárki jött segíteni, lelkesen jött vagy lelkessé
**

Ez a honlap megszűnt, de a tartalma a www.uzvolgye.hu oldalon megtalálható.
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vált. Hiszek abban, hogy amint a kápolnaépítés során össze
tudott fogni a magyarság, ugyanúgy egy nemzetmentő
programban is eggyé válhatunk. Ebben a kápolnában római
katolikus, refomátus, unitárius, evangélikus és más kisegyházakhoz tartozó egyaránt jól érezheti magát, ha képes alázattal elfogadni Máriát, mint a magyarság oltalmazóját. Mi
örömmel fogadjuk a katolikus lelki gyakorlatos csoportokat,
a református ikéseket vagy az unitárius fiatalokat egyaránt.
Ezt a kápolnát nem magunknak építettük, hanem minden
keresztény magyar embernek.
Végezetül Makkai Sándor református püspököt idézem:
„Minden külső változásnak lelki feltételei is vannak, s belső változás
nélkül igazi eredményt várni nem lehet. A népek lekületében kell jobb
igazságnak fakadnia ahhoz, hogy jobb világrend szülessék.” Hiszek
abban, hogy a magyar emberek képesek a belső változásra, s
ezáltal hozzájárulnak egy jobb világrend születéséhez.
(Csinód, 2015. szeptember 26.)

Vándorbölcsők Csíkszentdomokoson
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A székely falu. Múlt – jelen – jövő
„A székelynek szellemi és erkölcsi világa is egyezik külsejével.
Nincs egyéniségében semmi végletes. Nem olyan álmodozó
és képzelődő, mint a román, nem is olyan szegényes képzelő
tehetségű, mint a szász. Az életet józanul és reálisan fogja fel,
de erősen idealista hajlandóságai is vannak. Pontosan szereti
elvégezni napi teendőit, de szükségét érzi a szórakozásnak, sőt a
szellemi élvezeteknek is.” (Jancsó Benedek)
Székelyföld településhálózata több évszázados fejlődési folyamat eredményeként alakult ki. Legrégebbi településeink
már a 14. századi pápai tizedjegyzékekben szerepelnek,
mások 15-16. századi oklevelekben bukkannak fel, de olyanok
is vannak, amelyek csak a 18-19. században alakultak ki (mint
például Mikóújfalu, Sepsibükszád, Zalánpatak), s eltűnt településekről is tudunk, mint amilyen a Kézdiszárazpataktól
északra fekvő Szentjános falu volt, melynek helyén 1885-ben
kőkeresztet állítottak, ahol a csíksomlyói búcsúra zarándokló
felsőháromszéki keresztalják ma is megállnak egy imára.
Középcsíkban magányosan áll az egykori Tordátfalva kőfallal
övezett gótikus temploma, melyet egykor a csicsói, a delnei
és a pálfalvi hívek közösen használtak. Középkori eredetű
falvaink egy részének nevét ma már csak helynevek őrzik,
mások mára városzrészekké váltak, de arra is van példa,
hogy több falu összeolvadásából keletkezett egy-egy székely
nagyközség, mint az Alsó- és Felső-Torjából, a Karatnából,
valamint az Alsó- és Felső-Volálból kialakult Torja.
Árpád-kori templomok és kápolnák, régi temetők, begyepesedett várromok, ódon kúriák és kastélyok hirdetik
évszázados múltunkat e tájon. Egy olyan tájon, ahol soha
sem volt könnyű az élet. Orbán Balázs 1880 júniusában, az
erdélyrészi birtokviszonyok rendezése tárgyában tartott országgyűlési beszédében a székelyföldi helyzetről eképpen
vall: „Székelyföldön mindenütt, annak minden községében
azon abnormis helyzet áll fenn, hogy a népességnek legalább egy
része csak lakással s csekély beltelekkel bír, néha ilyet csak bérel;
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de künn a határon művelhető területtel nem bir. Az ilyenek
eddig akként tartották fenn magukat s népes családjaikat, hogy
a község ugarhatárán és legelőin igavonó marhákat tartottak s
ezek segélyével részbe kivett földeket műveltek, szekereskedtek
s igy beszerezték a mindennapi szükségleteket. A székely nép
kitartó munkássága, éles esze, tanulékonysága, könnyű felfogása
által, talaja felszínének soványsága, de feldolgozandó természeti
kincsekben és anyagokban való gazdagsága által egyenesen a gyáriparra van utalva. Ha e terület nem itt, az eddig még mindig csak
kizsákmányolt Magyarországban, hanem nyugat más valamely
részében van: eddig rég virágzó gyár-tartománynyá, egy második
Svájczczá változott volna át. Tőlünk függ, hogy azzá váljék. Ezt
tehetjük minden áldozat nélkül, államférfiúi intézkedések által…”
Orbán Balázs a 19. század második felében a székelyföldi falvak túlnélpesedéséről beszél, és az általa legjobban
ismert tájegység jövője szempontjából legfontosabbnak az
iparosítást látta. Sem az általa javasolt iparosítás, sem a gyéren lakott vármegyei területekre történő szervezett telepítés
nem valósult meg, e helyett a 19. század második felétől
megindult a székelyföldi népességfelesleg nagyarányú
elvándorlása.
Bözödi György a Székely bánja című, 1938-ban megjelent székelyföldi korrajzában külön fejezetet szentelt a szétszóródás bemutatásának. Az illetékesek még a 20. század
első évtizedében sem tartják veszedelmesnek a Romániába
való elvándorlást, pedig akkor már annyi székely élt a
szomszédos országban, mint itthon két megyében. Íróink
futóhomokhoz hasonlítják a székely falvak népét. Hegedűs
Lóránt így ír erről: „...szerte van fújva Romániában a székelység,
mint a homok: néhol csak egy-egy szem, néhol vastasgabb réteg,
s mindenhol szűrődik bele a talajba.” A székely falvakból
történő elvándorlás okait hűen érzékelteti az az 1901-es adat,
mely szerint ekkor a székely napszámosok a lakosságnak
szinte egynegyed részét jelentették. Udvarhely megyében a
összlakosságnak mintegy 10-12 százaléka volt napszámos,
ami az országos középarányt jelentette, de Csíkban ez
arány 14-15 százalék volt, s Háromszéken meghaladta a
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16 százalékot, ami az országos csúcsot jelenetette. Ezek az
arányok a valóságban mindig nagyobbak voltak, hiszen a 3-4
holdas birtokok legtöbb esetben nem biztossították a családok
megélhetését és ezért rendszeresen napszámos munkákat is
vállaltak. Így Csík megye akkori 128 000 lakosából 30 000 volt
napszámos. Elgondokodtató az, hogy amikor az udvarhelyi
kereskedelmi és iparkamara javaslatot tett a kormánynak egy
olyan munkaközvetítő iroda létesítésére, amely az Alföld felé
irányította volna a székelyföldi munkavállalókat, akkor a
helyi hatóságok azt a nézetet vallották, hogy fölösleges, mert
a kínálat és kereslet magától kiegyenlítődik.
Bözödi a statisztikai adatok tükrében megállapítja, hogy
a két világháború közötti időszakban Székelyföld falvai egyre
inkább elnéptelenednek. Részint az elvándorlás nagysága, de
még inkább a természetes szaporodás csökkenése miatt. 1910
és 1930 között Csík, Háromszék és Udvarhelyszék népessége
mindössze 1,4 százalékkal gyarapodott, a legmagyarabb
Udvarhely megye lélekszáma pedig apadást mutatott. Míg
az 1930-as években az ország természetes szaporodása ezer
lakosonként 11 körüli volt, addig Székelyföldön ez a szám
alig érte el a 7-et. Ebben az időszakban kizárólag a falvak
jelentették a szaporodást, ugyanis a székelyföldi városi mutatók a születések és elhalálozások alapján -1,9 és -2,1 között
alakultak.
Orbán Balázs és Bözödi György is a székely falvak nehéz
helyzetéről értekezik. A számbavételt folytathatnám a „kicsi
magyar világ” négyesztendős reményt keltő időszakával, a
II. világháborús emberveszteségekkel, amelyre valamennyi
székely településen emléktábla vagy köztéri emlékmű
figyelmeztet, de hiányoznak a templomok faláról és a közterekről a kommunizmus áldozatainak hosszú névsorai, s itt
elsősorban azokra gondolok, akik ebben a vészkorszakban
kénytelenek voltak elhagyni szülőfalujukat. Az olyan nyilvántartások is hiányoznak, hogy a rendszerváltozás óta kik
mentek el a falvainkból.
A huszadik század végére – huszonegyedik század
elejére Székelyföld az elvándorlások, a városra költözések
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ellenére megőrizte falusias jellegét, hiszen az 1992. évi
népszámláláskor e nagytáj valamennyi tájegységén többen
éltek falun, mint városon. Háromszék, Udvarhelyszék
és Marosszék településhálózata túlnyomórészt apró- és
kisfalvakból áll. Ezek aránya Háromszéken meghaladja az
55 százalékot, míg a nagyfalvak aránya alig 10 százalék.
Udvarhelyszéken a falusi népesség több mint 40 százaléka
él aprófalvakban, szórványtelepüléseken és kisfalvakban,
míg az egyetlen óriásfalu Korond. Csík és Gyergyó vidéke
jellegzetesen közepes- és nagyfalvak hálózatából áll. Felcsíkban és a Gyergyói-medencében találhatók a térség
óriásfalvai, mint Csíkszentdomokos, Gyergyóditró és Gyergyóremete.
Jelenleg Székelyföld falvainak népessége elöregedőben
van. Az elöregedettségi szint általában a kis- és aprófalvakban, valamint a szórványtelepüléseken a legmagasabb. Udvarhelyszék esetében a népesség életkorát tekintve legjobb
helyzetben a nagyfalvak (pl. Parajd, Zetelaka, Korond) vannak. Az 1989 utáni gazdasági változások –a városi munkahelyek számának csökkenése, valamint a földek újból magán
tulajdonba kerülése– nem eredményezték a falusi gyökerű városlakók falura történő visszaáramlását. E helyett inkább legtöbb helyen folytatódott az elvándorlás elsősorban
Magyarország és Nyugat-Európa országai felé.
Aki ma idegenként Székelyföldet járja, az kettős benyomással távozhat innen. Egyrészt láthatja a főutaktól félre
eső völgyek falvainak lakatlanná vált romosodó házait, a
sok parlagon heverő területet, a gyermekhiány miatt bezárt
iskolákat, a vasárnaponként is üres templomokat, másrészt
a gondosan megművelt határokat, a határban békésen legelésző tehéncsordákat és juhnyájakat, új és épülőben lévő
házakat, felújított templomokat és művelődési házakat, új
közösségi házakat, korszerű iskolákat és orvosi rendelőket,
sportcsarnokokat, fedett jégpályákat, szállodákat, panziókat
és vendégházakat, munkahelyeket biztosító gyárakat és
kisebb üzemeket, népviseletbe öltözött ünneplő székelyeket
és gyermekzsivajtól hangos óvoda- meg iskola udvarokat.
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Ma kettősség jellemzi Székelyföldet és falvait. Van egy
pusztuló Székelyföld és van egy épülő, megmaradni akaró
Székelyföld. A kérdés, hogy a ma embere miként gondolkodik
a jövőről és mit cselekszik érte?
A múltban volt a mostaninál nehezebb helyzetben is
Székelyföld és akár egy-egy székely falu vagy kisebb tájegység. Példaként említhetem az 1661. évi csíki tatár betörést, amikor szinte egész Alcsík elpusztult.
Mohács után 135 évvel vagyunk. Erdélyben hisznek
abban, hogy a török iga végre lerázható, de a Portával
szembeszegülő fejedelmek Lipót császártól és magyar királytól nem kapják meg a kellő katonai támogatást.
A török-tatár sereg száma 50 000 fő volt, annyi, mint
ahányan ekkor Csíkot lakták.
A csíkiak a szék védelmét a hargitai út legmagasabb
pontján, a Tolvajos-tetőn kialakított erődre (védősáncra és
táborra) alapozták. A csíki védők számát a török követek 20
000 főre teszik. Minden fegyverfogható férfi itt volt a védelmre.
Több volt a gyalogos, mint a lovas. A székelyek a természeti
adottságokban bízva nem számoltak oldaltámadással, ezért
minden erejükkel a sánc védelmére összpontosítottak.
Október 21-én az egész török-tatár sereg felvonult a
torlaszig, majd a székelyek bekerítése végett a tatár sereget
balra, az egri török lovasokat jobbra irányították. Ezt követően
a gyalogos janicsárok megtámadták a szülőföldjüket védő
csíkiakat. Szemtanúk vallomása szerint a székelyek három
órán át hősiesen védekeztek, sőt a janicsárokat vissza is verték,
de amikor vélhetően árulás révén az ellenség bekerítette őket,
aki tehette Gyergyó felé elmenekült.
A hargitai védővonal összeomlása után Csík a töröktatár had szabad prédájává vált. A tatártámadás központját
a csíksomlyói ferences kolostor képezte. A kolostor kőfallal
övezett udvarára menekült mintegy 9000 embert a tatárok
félelmet keltő ordítással rohanták meg, a kolostort és a
templomot felgyújtották, sok embert kardélre hánytak,
másokat elfogtak és rabságba hurcoltak. Négy szerzetes
lóháton Háromszék felé el tudott menekülni, négyen
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rabságba estek, négyen, köztük P. Somlyai Miklós rendfőnök
is, vértanúságot szenvedtek. A török-tatár tábor mindössze
három napig időzött Csíkban, de ezalatt 26 templomot
gyújtottak fel, s ennél jóval több falut, hiszen ekkor még
nem volt mindegyik falunak temploma. Elpusztították a
lakosságnak közel egyharmadát, másik harmadát pedig
rabszolgaként hurcolták magukkal. A pusztításból a törökök
is kivették a részüket, ők ostromolták meg a Mikó-várat,
melyet Lázár István kapitányhelyettes próbált védeni, de a
felgyújtott városról a tűz a várra is átterjedt, ezért a bent lévők
kénytelenek voltak kegyelmet kérni és magukat feladni. A
várba szorult 4000 ember fogságba esett.
Evila Cselebi török utazó és történetíró szerint, aki
szemtanúja is volt az eseményeknek, úgy emlékezik meg
a Csíkból való kivonulásuk után, hogy ezen a földön nem
maradt jele az emberi művelődésnek. Véleménye szerint
egyetlen hadjáratban sem volt olyan nagymértékű pusztítás
és kár, mint ebben.
Legfontosabb maga a székely ember volt. Milyen
emberveszteség is érte ezt a rabságot nem tűrő székely tájat?
Az elesettek és a hargitai csatában efogottak száma 4000-re
tehető, a Csíkból elhurcolt rabok száma meghaladja a 10 000et, s a meggyilkoltak száma is 10 000 körüli lehetett. Ezt a
rendkívüli emberveszteséget tetézte, hogy Gyergyóban már
a tatárok bejövetelekor pestis pusztított, ami átterjedt Csíkra
is és tovább pusztított főként a fiatal emberek körében.
1661-ben olyan fizikai és anyagi pusztulás érte Csíkot,
amilyenre sem addig, sem azután nem volt példa. Mégis ki
tudta heverni a veszteségeket és lassan újjáépült ez a vidék.
Ma nem fenyeget bennünket ilyen veszély, mégis sok esetben
megalkuvók vagyunk, önként elhagyjuk vagy eladjuk
szülőföldünket. Anyagi vonatkozásban ilyen jó dolgunk a
történelem folyamán még sohasem volt, mégis sok a panasz,
a siránkozás, az elégedetlenkedés.
Szerintem azoknak a székelyeknek a példája kell erőt
adnia nekünk, akik a tatár pusztítás után képesek voltak az
újrakezdésre, az építkezésre.
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Ha 358 esztendeje elődeink egy ekkora pusztulás után
képesek voltak a talpraállásra, akkor a mai sokkal jobb
helyzetünkben nekünk is meg kell találnunk a lehetőségeket
nemcsak a megmaradásra, hanem a gyarapodásra is!
Nem egyszerű feladat jövőképet alkotni és azt meg is
valósítani. Két lehetőség áll előttünk: vagy hagyjuk magunkat sodorni az árral és a porló sziklához hasonulva
csak évtizedeket jósolunk fogyó népességű falvainknak,
vagy megerősödünk hitünkben és elképzelünk egy szebb,
reménytelibb jövendőt. Mert a gondolatainknak és kimondott szavainknak teremtő erejük van. Kell egy közösen megalkotott vizió, amivel a népünk azonosulni tud és emellé
természetesen kell a felelőséggel és hűséggel elvégzett munka
is.
Én hiszek abban, hogy a székelyek küldetéssel vannak
ezen a tájon és ma is minden székely gyermek küldetéssel
születik le erre a földre. Azt is vallom, hogy a székelyekenek
küldetésük van a magyarságon belül. Végre észre kell
vennünk, hogy csak isteni szeretetből és kegyelemből tudtunk megmaradni tatárjárások, török dúlások, osztrák uralom és impériumváltozások után is. A székely jövendő
kulcsa a székely falvak megmaradásában van. Addig tudunk
és fogunk megmaradni, amíg megmarad a kapcsolatunk
az anyafölddel. Ameddig lesznek szeretettel és alázattal
gazdálkodó fiataljaink, értékeket teremtő mesterembereink
és hiteles vezetőink. A falvaink jelentik a gyökeret. Itt őrződtek meg népdalaink, balladáink, táncaink, s itt van még
meg mindig az a tudás, ami átsegíthet a jövőbe. Ma divat a
hagyományőrzés, de valahogy kimaradt a hagyománytárból
a sokgyerekes székely családmodell, ami lehetővé tette eddigi
fennmaradásunkat. Ezt kell ma népszerűsíteni és támogatni
minden fórumon. El kell jönnie egy olyan kornak, amikor
a székely ember nem a szülőföld természeti szépségeire,
műemlékeire, vagy saját felhalmozott anyagi javaira, hanem a
gyermekeire lesz a legbüszkébb, hiszen gyermekeink jelentik
a jövőt.
A székely-magyar jövőbe vetett hitemet én naponta
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Wass Albert ima-hagyatékával erősítem. Azt kívánom, hogy
ezek a gondolatok ivódjanak be népünk lelkébe, s akkor lesz
megmaradás.
„Bízzatok és hirdessétek az Úr szeretetét! Mert eljő az idő,
s már itt is van, csak szemünkkel nem láthatjuk még, amikor az
igazaké és az igazságosoké, a valóság tudóié és a jóság gyakorlóié,
a békességeseké, és az istenszeretőké lesz ez a világ, és nem lészen
több sírás, pusztulás, nyomorúság, rettegés és üldöztetés, mert a
gonoszokat és gyűlölködőket eltörli az Úr a Föld színéről! Szeresd
a te Uradat, Istenedet és rajta kívül más istened ne legyen! Tiszteld
őseidet, hogy hosszú, és jó életed legyen azon a földön, amit ők
hagytak reád! Szeresd magyar testvéreidet, mint önmagadat!
Fegyvert reájok ne emelj, s nyelveddel ne vétkezz ellenök! Tartsatok
össze, segítsétek egymást, és az Úr szeretete, az Úr védelme, és az Úr
ereje veletek lészen! Tudjátok az Urat, tartsátok az Ő törvényét, és
semmi sem lesz lehetetlen számotokra! Az Úr ereje hegyeket mozdít,
és tengereket tüntet el azok védelmében, akik atyjoknak nevezik őt, s
aszerint élnek! Ez a ti hagyatékotok, magyarok, véssétek lelketekbe!“
Úgy legyen! Ámen!
(Elhangzott a székelyszentmiklósi unitárius templomban 2019.
május 18-án, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet által szervezett Dr.
Szentannai Dénes emléknapon.)

Vándorbölcső Kászonban
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Rólunk írták

Szülőföld lélekben és lábban
Sepsiszéki Nagy Balázs a székely falvakról,
Orbán Balázsról és a balkanizálódásról

Margittai
Gábor
riportja

Hősies pionírvállalkozás bemutatni egy soknemzetiségű, kusza
történetű, félpogány tájegységet, isten háta mögötti falvairól, porrá
omlott ősvárairól sem feledkezve meg. Több mint 130 évvel Orbán
Balázs nagyszabású kísérlete, emberöltőkkel történelmi, társadalmi
kataklizmáink után újabb heroikus munka születik négy kötetben:
a Székelyföld falvainak XX. század végi leírása.
– Két kötet már megjelent a Nap Kiadó gondozásában:
Háromszék, illetve Csík-, Kászon- és Gyergyószék ismertetése.
Orbán Balázs romantikus pátoszát idézi az elszántság
és maximalizmus, amellyel az első kötet bevezetőjében
körvonalazza terveit: föltérképezni a Székelyföldet, több száz
falusi települését, gazdasági, kulturális, néprajzi, felekezeti
állapotát. Mindeközben hangsúlyozza, hogy tartózkodik az
olyannyira kézenfekvő történeti összehasonlításoktól. Inkább
puszta tényeket közöl. Valóban leírható ma a Székelyföld ezzel
a tényszerűséggel és teljességigénnyel?

– Keretek között igen. Ha arra vállalkozom, amire Orbán
Balázs, akkor biztosan kudarcot vallottam volna, hiszen ahhoz
a munkához egy ember ma már kevés lenne: azóta az általa
összefogott tudományágak rengeteget fejlődtek. Néprajzi
képzettségem ellenére vállaltam, hogy nem szakmunkát,
hanem honismereti kézikönyvet írok.

– Nem csak erre gondoltam. Közismert, hogy Romániában
– részben bizonyos politikai erőknek, részben megbízhatatlan
nyilvántartásoknak köszönhetően – nem egyszerű hiteles képet
szerezni a falvak mai állapotáról. Említi például, hogy az 1992es népszámlálás adatai nem tükrözik a valóságot…

– Elsősorban a cigányságról ad hamis helyzetjelentést
ez a népszámlálás, de úgy vélem, a vallási felekezetekről
tárgyszerűbben tudósít, mint a mostani magyarországi fog,
mert nálunk mindenki bevallotta a vallását vagy vallástalanságát. A Székelyföldön különleges a cigányhelyzet: a legtöbb
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településen, ahol már százötven-kétszáz éve él együtt egy
kis cigány közösség a magyar lakossággal, elmagyarosodtak
a cigányok. Anyanyelvükön nem beszélnek, felekezetileg
a településen uralkodó történelmi magyar egyházhoz
tartoznak, és népszámláláskor többségükben magyar cigányoknak vallották magukat. Csakhogy a rovatba magyarként kerültek a népszámláló tanító bácsik túlbuzgósága
miatt. Így alakulhatott ki az a helyzet, hogy a hivatalos
adatok szerinti kétezer-hatszáz háromszéki cigány helyett
huszonkétezret írtam össze. Nagyon ritka a vegyes házasság,
vannak azonban olyan települések, mint például Mikóújfalu,
ahol összhang uralkodik a két csoport között. A cigány
férfiak együtt dolgoznak a magyarokkal, nyugdíjat élveznek,
húsvétkor a magyar legények az ő házaikat is végigjárják,
leányaikat megöntözik. A Homoród menti Lövétén magyarok
keresztelnek cigány gyerekeket, vagy éppen fordítva, ha a
szomszédban cigány család él. Ezek a cigányok hosszú távon
mindenképp magyarokká válnak.
– Nem ütközött ellenállásba az adatgyűjtés során? Nem
találkozott a közelmúltból visszamaradt rossz beidegződésekkel,
a faggatózóknak gyakran kijáró gyanakvással?

– Háromszéket gyalogosan és kerékpárral jártam be, a
tehénpásztortól a lelkipásztorig mindenkivel szóba elegyedve az adott településen. A község közgazdasági helyzetére,
infrastruktúrájára, népességére vonatkozó adatokat a
községházán vagy az egyházi vezetőtől szerzem be. Az
életmódot, a földművelés helyi sajátosságait –a statisztikán
kívül– természetesen a parasztemberek ismertetik meg velem. Elsősorban gyakorlati munkáról van tehát szó. E terepmunka során barátságok szövődtek szállásadóimmal,
beszélgetőtársaimmal. Sem a könyvemben, sem előadásaim
során nem használtam ezért az „adatközlő” kifejezést,
hiszen jó kedéllyel társalgunk, baráti kézszorítással válunk
el. Furcsa lenne, ha adatközlőknek titulálnám őket. Az
egyszerű emberekkel sosem volt problémám, de előfordult,
hogy egy község egyházi elöljárója csak püspöki ajánlólevél
felmutatása után lett volna hajlandó egyáltalán szóba
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állni velem. Ezért kénytelen voltam ajánlólevelet kérni a
gyulafehérvári érsek úrtól. A magyarok inkább örömmel
fogadták a kérdéseket, örültek, büszkék voltak rá, hogy ők
is bekerülnek a könyvbe. A cigány közösségekben pedig a
vajdát látogattam meg. A sepsikőröspataki cigánytelepen
például gyanakvóan fogadtak, a vajda bujkált előlem, de
amikor megértette, hogy csak fényképezni akarok és a helyi közösség létszámát, jelenlegi helyzetét felmérni, leültünk,
egy pohár vodka mellett jól elbeszélgettünk, majd a vajda
végigvezetett a telepen. A cigány közösségeknél mindig az
volt a zavaró, hogy azt hitték, megváltó vagyok, és fölmérve
az állapotokat, majd segélykonvojokat irányítok a telepre...
Csak azzal tudtam megköszönni a segítségüket, hogy akivel
hosszabban beszélgettem, hálából lefotóztam, és elküldtem
neki a képeket.
– A románság hogyan fogadta a felmérést?

– Előfordult, hogy személyi igazolványomat kérték, a
Bákó megyéhez csatolt, elrománosodó Gyimesbükkön pedig
megtagadták a hivatalos adatszolgáltatást akár csak arról
is, hogy hány kocsma, tehén, magánkezelésű traktor van a
községben. Kiskapukon át szereztem meg az információkat.
Székelyföldi hivatalokban soha nem kellett igazolnom magam. Egy gyergyói ortodox pap kikapta a jegyzetfüzetet a
kezemből, és belelapozott, hogy azt jegyzetelem-e, amit ő
mond. Máskülönben nagyon jól fogadtak, élményeim többsége pozitív. A két kötet összeállításához legalább ötezer
emberrel beszélgettem. Hangsúlyozom, hogy a Székelyföld
jelenlegi helyzetét mutatom be, függetlenül attól, hogy egy
települést magyarok, románok vagy cigányok laknak.
– Mi ösztönözte arra, hogy belevágjon ebbe a roppant
vállalkozásba?

– Ugyanaz, ami a néprajz szakra irányított. A székelyföldi
utazások nem előzmény nélküliek. 1990 és ’95 között, ELTE-s
hallgató koromban jártam be kerékpárral Magyarországot,
a Felvidéket, a flóra iránti érdeklődésem, a növényfotózás
vezérelt az osztrák Alpokba, aztán 1994-ben kerékpárral
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utaztam be Moldvát, a moldvai magyar telepeket. Apai
nagyapám fiatal református kántortanítóként bebarangolta
Udvarhelyszék falvait, és festett kazettás mennyezetekről,
még föllelhető festett bútorokról több ezer motívumot másolt
le. Anyai nagyszüleim pedig szenvedélyes kirándulók voltak,
nagyapám az Erdélyi Kárpát Egyesületnek oszlopos tagja volt,
amíg föl nem számolták azt. Ám a szellemiség megmaradt
továbbra is: kora tavasztól a bodoki-tetői hóvirágszedéstől a késő őszi Csukás-hegységbeli kirándulásokig minden
hétvégét kerékpározással, hegymászással töltöttünk. A szülőföld gyerekkoromtól bennem él –lélekben és lábban. 1993-ban
döbbentem rá, hogy nem szakosodással és megmaradásunk
szempontjából jelentéktelen tanulmányok írásával kívánom
eltölteni az életemet. Gondolkozni kezdtem, ha hazatérek,
néprajzosként mit tehetnék a székelység érdekében. Nem
elégített ki a múzeumi munka. Leghőbb vágyam volt a
Székelyföldet teljességében látni és másokkal megismertetni.
Papírra vetettem az ötletet, elküldtem a massachusettsi magyarság egyesületének. Fantáziát láttak benne, az elszántság
kiolvasható volt soraimból. Hat magánszemély vállalta,
hogy fedezi megélhetésemet és a terepmunka költségeit. A
Magyar Nemzeti Bank Közjóért Alapítványa támogatásával
vásárolhattam fényképezőgépet és diktafont.
– Orbán Balázs példája lebegett a szeme előtt?

– Végig az ő szellemiségéből merítek. Látogatva a
székely falvakat, örömteli tapasztalatom, hogy a mai székelyek Orbán Balázst mennyire szeretik. Jártam olyan
homoródszentmártoni házban, amelyben „szent sarkot” tartanak fenn számára a tisztaszobában egy nyugdíjas erdész
lakásában: a falon Orbán Balázs teljes alakos fényképe függ
bekeretezve, s alatta a két vaskos kötet reprint kiadásban. A
falusi értelmiség nagy része őrzi, olvassa műveit.
– Mégis alapvető különbségek vannak. Leegyszerűsítve:
mintha Orbán Balázsnál több lenne a tárgyi emlék, a tájleírás,
a titokzatos ősszékely maradvány, mint az ember, míg önnél
éppen fordítva.

– Az ELTE-n Keszi-Kovács László néprajztudós fogal209

mazta meg, hogy a néprajz nemzetfenntartó tudomány. Ennek szellemében fogalmaztam és valósítom meg a feladatot.
A néprajzos elemzéseinek és leírásainak vissza kell jutniuk a
társadalomhoz. Nem könyvtáraknak írunk, nem egymásnak
osztogatunk különlenyomatokat. A fő kérdés az, hogy mi
kerül vissza a faluba, azokhoz az emberekhez, akikről egyegy tudós a doktori disszertációját írta. A tanulmányok erőt
adhatnak a hagyományőrzéshez, a szokások felértékeléséhez.
Ha a parasztember látja, hogy írnak róla és relikviáiról, akkor
valószínűbb, hogy megőrzi azokat, és a gyerekeit is abban a
szellemben neveli. A végső következtetéseket azonban csak
a teljes terep bejárása után, a negyedik kötetben vonom le. A
fogyó, stagnáló vagy életképes falvak motivációi csupán így
elemezhetők. Ott van például Farkaslaka, nem hétköznapi
eset: kiugróan gyarapszik a lakosság. Oda utazom a közeljövőben, kideríteni ennek okait. A vizsgálatot követően példaként
kell bemutatni, megmagyarázni a mozgatórugókat más falvak
okulására. Ne csak siránkozzunk azon, hogy fogyatkozunk,
hanem elemezzük az ellentétes eseteket is, máshol is ezt a
helyzetet harcolva ki, akár külső beavatkozással. Vitatkoztam
azon, hogy a néprajznak csak a leírás-e a feladata, vagy
köteles hatni is. Talán azt mondják majd rólam, nem vagyok
néprajzkutató, ám politikus sem leszek – valahol a kettő között
ragadok. Ajánlásokat tehetek politikusoknak, befektetőknek,
ekkora adatmennyiség birtokában felhívhatom kívülálló, de
hatni tudó személyek figyelmét.
– A kép, amelyet a Székelyföldről fest, mindemellett
igen lehangoló. Kifosztott, betört ablakú művelődési házak,
eldugott, buszjárat nélküli, öregedő falvak, ahová a napilap
két-három napos késéssel érkezik, romos utak, szegénység,
munkanélküliség, elmaradottság.

– Ez a valóság. Ugyanakkor azt tapasztalom, hogy Udvarhelyszék sok tekintetben elöl jár. Ha egy településen
néhány ember a szívén viseli a közösség sorsát, akkor az a
falu él, pezseg, van kulturális és gazdasági élet, mert akadnak
vállalkozók, akik otthon fektetik be újra jövedelmüket,
munkahelyeket teremtenek. Udvarhelyszéken vannak falu210

si embereknek szánt lapok is, néhány fiatal értelmiségi
hónapról hónapra ötszáz-ezer példányban lapot szerkeszt,
amely a falu gondjaival foglalkozik, mindenki véleményt
nyilváníthat benne – ez is erősíti az összetartást. Példa erre
Lövéte, Oroszhegy vagy Zetelaka. Máréfalván, a székely
kapuk településén Máréfalváért-díjat alapítottak.
– Lát-e esélyt, érez-e energiát arra, hogy emelkedjék a
Székelyföld kulturális nívója?

– Azokkal a településekkel nincs baj, ahol helyben
lakó tanítók, tanárok vannak, akik ott születtek vagy
beilleszkedtek a közösségbe. A város közeli falvak vannak
rosszabb helyzetben, amelyekből az értelmiség elment, a
tanárok a közeli városból ingáznak, s miután megtartják
óráikat, többet nem törődnek a falu életével. Ezeken a
helyeken nincs színjátszó csoport, nincs énekkar. Minden
tájegységnek megvan a maga kis falusi központja, ott van
például Háromszéken Réty, az iskolaigazgató, Kelemen
Antal, aki történelem szakos tanárként fúvószenekart vezet.
Réty azóta fogalommá vált a zenészek körében, találkozók,
nyári táborok várják az oda látogatókat. Illyefalva, Zágon is
hasonló kulturális-szellemi központtá alakul lassacskán.
– Balkanizálódás?

– Városon erősebb, de falun is jellemző. A mentalitásban,
a környezethez való viszonyulásban. A szavak hiteltelenségében. Az erkölcsi megbízhatatlanság fokozódik, van ugyan
kitörési szándék, de még igen gyenge, talán csak az értelmiség
körében.
– Századfordulónkon kevés ember látja át úgy a Székelyföld
helyzetét, mint most ön. Utazásai, személyes tapasztalatai
alapján mit gondol, mi orvosolhatná a térség gondjait?

– Például a magyarországi tőke visszaáramlása. Persze
nemcsak kormányzati beavatkozásról van szó. Szerencsés
volna, ha a kint dolgozó székelyföldi magyarok hazatérnének, és keresetüket otthon fektetnék be, házakat építve, vállalkozásokat indítva be. A székely falvak tervszerű
iparosítása is kiút lehetne, hiszen kizárólag földművelésből
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sosem fognak megélni, ahogy a múltban sem. A földművelés,
állattartás, erdőgazdálkodás még együttes erővel sem képes
a lakosságot helyben tartani, hiszen a fiatalság szemléleti
változásokon ment keresztül, már nem hajlandó gazdálkodni.
Említhetnék szép példákat Felső-Háromszékről, ahol nyugati
vállalkozók konfekcióipart, nadrágvarró üzemet létesítettek,
a környékbeli asszonyoknak munkahelyet biztosítva. Szükséges ugyanakkor a mezőgazdaság átalakítása, modernizációja
is. A törpebirtokokat tagosítással meg kell szüntetni.
– Milyen melléktermékei születtek a kalandozásoknak?

– A négy kötetben megjelenik összesen ezer fénykép,
amelyet több mint tízezer fotóból válogattam. Kétszáz
óra hangzóanyagot vettem fel: beszélgetéseket, énekeket,
meséket, egy csángó bál anyagát. Most kezdtem gyűjteni
tréfás történeteket, s mire Marosszéket is bejárom, kiadható
mennyiségű anekdota gyűlik össze. Háromszéki ragadványnévszótárt is tervezek.
– Mit kívánna a Székelyföldnek?

– Sok góbét, sok gyereket. Olyanokat, akik nem mennek el a szülőföldjükről. Ehhez viszont a feltételeket a mai
nemzedéknek kell megteremtenie. Az a baj, hogy a politikus, az egyházfi, a közgazdász és a tanító is külön akar
nemzetmentő lenni ahelyett, hogy egyensúlyba hoznák a
diszciplínákat.
(Magyar Nemzet, 2001.05.05.)
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Orbán Balázs nyomában
Elkészült az elmúlt időszak egyik legnagyobb
erdélyi vállalkozása. Sokan Orbán Balázs A
székelyföld leírása című könyvéhez hasonlítják
Sepsiszéki Nagy Balázs négykötetes munkáját,
a Székelyföld falvai a XX. század végén című
összegzést.

Szlopóczki
Janka
riportja

– Miért tartotta fontosnak Székelyföld jelen helyzetének
rögzítését?

– Orbán Balázs hatkötetes munkájának megjelenése óta
annyi változás történt Székelyföldön, hogy ezt egyszemélyes
kutatással aligha lehetne felmérni. Éppen ezért vállalkoztam
elsősorban a jelenlegi helyzet feltérképezésére és bemutatására. Munkámmal főként a jövőtervezéshez kívántam megbízható adatokat szolgáltatni. Sajnos a rendszerváltozás óta
sem Magyarországon, sem az erdélyi magyarság körében
nem született meg hosszú távú, a nemzeti megmaradást célzó
terv. Remélem, hogy ennek megalkotásakor a köteteimben
megjelenő adatokat sem hagyják figyelmen kívül.
– Hogyan foglalná össze a Székelyföldön az Orbán
Balázs állapotfelmérése utáni változásokat?
– Mind társadalmi, mind gazdasági téren szembetűnő
változások voltak, de ha a határhasználatot, az ünnepi
szokásokat vagy az épített örökséget tekintem, ezek terén
is sok módosulás tapasztalható. Felkiáltójelként emelem
ki e nagytáj etnikai viszonyainak alakulást és demográfiai
helyzetét. Egyre szűkül a székelyek élettere. Több olyan
faluban, amelyben Orbán Balázs korában zömében magyarok éltek, ma más etnikumok vannak többségben. Akkor
a sokgyerekes családmodell volt az általános, most pedig
nincs olyan faluközösség, amelyben nagyobb lenne a
születések száma, mint az elhalálozásoké. Egyes székelyföldi
peremfalvak etnikai összetétele a szemünk láttára változik
meg, számunkra hátrányosan.
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– A hivatalos statisztikai adatok mellett közel nyolcezer
falusi ember észrevételét is figyelembe vette. Mennyire
tekinthetők ezek hitelesnek?

– Azok az adatok, amiket a falujukat jól ismerő
emberektől gyűjtöttem, sok esetben hitelesebbek és megbízhatóbbak, mint a hivatalos statisztikák. Példaként említhetem, hogy sok falut a népszámlálási adatok szerint
színmagyarként tartanak számon, a valóságban viszont jelentős cigány etnikum is lakja. Ugyanígy, az állatlétszámra
vonatkozó adatokat is jobban tudja egy csordapásztor vagy
juhász, mint egy tanácsi hivatalnok, aki a gazdák bevallásai
szerint összesíti ezeket a számokat.
– A városok kimaradtak a könyvekből. Tervezi ezek

összegyűjtését és önálló kiadását?

– A városokról szándékosan nem írtam, és nem is tervezek ilyen pótköteteket. Egy magányos kutató aligha boldogulna a 160 ezer lakosú Marosvásárhely vagy akár a 70 ezres
Sepsiszentgyörgy bemutatásával. A faluleírások kapcsán
több helyen utalok a városokra, és az etnikai, vallásfelekezeti
térképeken is helyet kapnak.
– Mi vár a Székelyföldre a jövőben?
– A jelenlegi elkeserítő demográfiai és gazdasági
helyzet ellenére Székelyföldön van magyar jövő. Ha a jelen
ismeretében képesek leszünk megtervezni a jövendőt, akkor
meg fogunk maradni, sőt az egész magyarság jövőjére hatással
lehetünk. Ez a könyveim fő üzenete. Nem elég nyilatkozatok szintjén maradni, a jövőért naponta tenni kellene valamit:
gyerekvállalással, munkahelyteremtéssel, otthon maradással, hittel, reménnyel. Az erdélyi autonómia gondolata főként
az Erdély etnikai összetételét és az itteni románság politikai
gondolkodását nem ismerő magyarországiak fejében fogalmazódik meg. Erdélyi magyarként ezt utópisztikusnak tartom.
– Évekig tartó munkája során kikre számíthatott?
– Amerikai magyarok, magyarországiak és erdélyiek
összefogása tette lehetővé, hogy bejárjam Székelyföldet. A
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kutatás ideje alatt nem volt intézményi hátterem, de hála
rokonaim, barátaim és alapítványok támogatásának, szabadúszóként is sikerült megvalósítanom a célomat. Hálás vagyok feleségemnek, aki vállalta a hosszas távolléteket, s
időnként a gyűjtőútjaimra is elkísért. Kitartásra buzdított az
is, hogy Sebestyén Ilona, a Nap Kiadó igazgatója az első kötet
töredékének elolvasása után mind a négy kötet kiadását
vállalta.
– Budapesten járt egyetemre. Megfordult a fejében, hogy

itt marad?

– Az 1990-es évek első felében voltam az ELTE BTK
néprajz szakos hallgatója, a rendszerváltozást és az elmaradt
változásokat megtapasztaltam. Annak ellenére, hogy mindvégig jól éreztem itt magam, folyamatosan a szülőföldre
való visszatérésre készültem. Hiányoztak a megszokott hegyek, a velem egy sorsú és gondolatvilágú emberek. Már
gyerekkoromban annyira belém ivódott a szülőföld iránti
szeretet és ragaszkodás, hogy a végleges szakítás nagyon
megviselt volna.
– Nagy Balázsként anyakönyvezték. Miért vette fel a

Sepsiszéki előnevet?

– A régi székely közigazgatásban Háromszék központi
széke a Sepsiszentgyörgy vonzáskörzetébe tartozó falvakat
magában foglaló Sepsiszék volt. Ennek a széknek különböző
falvaiban éltek a felmenőim, ezért találónak éreztem, ha
nem egy falunevet választok írói előnévnek, hanem magát a
tájegységét. Elsőként 1994-ben a Kerékpárral Moldvában című
élménybeszámolómat írtam így alá.
(Heti Válasz, 2007.03.01.)
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Székely Don Quijote
Lassan kezdem magamat székely Don Quijote- Daczó
nak érezni, vallja a magát néprajzkutatóként, Katalin
íróként, szociográfusként, bioméhészként és riportja
környezetvédőként meghatározó, Csinódon élő
Sepsiszéki Nagy Balázs. Sepsiszentgyörgyön
született, Magyarországon végzett egyetemet,
1995. szeptembere és 2004. júliusa között bejárta Székelyföld
valamennyi települését, és kutatómunkájának eredményeként
született meg a Székelyföld falvai a huszadik század végén
című, négykötetes kiadvány. A kétgyerekes családapa jelenleg
Kovászna Megye Tanácsának turisztikai és megyeismertető
kiadványszerkesztője. Családjával együtt tavaly kiköltözött Csinódba, egy 1050 méter tengerszint feletti magasságban álló kis házba
(amint megjegyezte, magasabban laknak, mint Magyarország
legmagasabb csúcsa, a Kékestető). A télen csaknem az ablakukig
ért a hó.
– Hogy is került ide Nagy Balázs?

– A néprajzi munkám során, 1998. augusztus 23-án
voltam először Csinódon, ugyanis arra vállalkoztam még
budapesti egyetemistaként, hogy hazatérésem után bejárom Székelyföld összes települését, és eljutottam a csíki
falvakba is. Akkor ismerkedtem meg Karácsony Gyula
havasi mesemondóval, népzenésszel, egy nagyszerű idős
emberrel, akivel olyan lelki kapcsolat alakult ki, aminek
köszönhetően még a nászéjszakámat is itt töltöttem, az
Ő csinódi házában. Akkor fogalmazódott meg bennünk,
hogy hosszú távon szeretnénk itt élni, a havason. Ez olyan
különleges világ Székelyföldön belül is, amelyben valóban
megvalósítható az, hogy a táj és az ember harmóniában éljen.
Jó pár falut bejártunk ezt megelőzően, a sepsiszentgyörgyi
tömbházlakásunkat akartuk eladni, és a város környékén
falura költözni, de sehol nem találtam meg ezt a lehetőséget,
ahol ennyire tájba olvadva lehetne élni, mint itt, fent a hegyen. Nagyon zavart bennünket az, hogy a panellakásban
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nem tudtunk környezettudatosan élni. Tulajdonképpen
már tinédzserkoromban megfogalmazódott bennem: valahogy úgy kellene élni, hogy minél kevesebbet ártani a
természetnek, sőt arra nevelni a következő nemzedéket,
hogy megőrizze ezt a földet, ezt a talpalatnyi zöldet az
utódok részére is. Szerencsére, megértő társra találtam feleségemben, aki pedagógus –spanyol-angol szakos tanár– és a
környezetvédelem, honismeret iránt is elkötelezett. Azóta,
mióta felköltöztünk, elmondhatom, jelentős lépéseket tettünk
abba az irányba, hogy önellátókká váljunk. És ez a cél. Azért
vettünk például traktor helyett lovat, hogy minél kevésbé
függjünk az energiahordozóktól. Ezzel nem szennyezzük a
levegőt, és az egyre dráguló üzemanyag helyett még csikónk
is lesz majd, mert kancalovunk van, és egy lóval, itt –ami
nekünk erdei munka, kerti munka, talajmunka– mindent el
tudunk végezni.
– Honlapot is létrehozott a településnek, amelyen többek
között a biogazdálkodást népszerűsíti...

– Igen, én működtetem a www. uzvolgye.hu honlapot,
amely azzal a céllal jött létre, hogy ezeket a településeket
népszerűsítse. A biogazdálkodás az én látásmódomban semmi újat nem jelent, lényegében olyanfajta gazdálkodás, amit
nagyszüleink, dédszüleink annak idején végeztek. Nem
használunk vegyszereket, nem használunk növényvédő
szereket –mondhatnám inkább: mérgeket–, és itt fent, a hegyen lehet még olyan krumplit vásárolni, ami nem műtrágyázott földben termett, ami nem volt kolorádóbogár ellen
permetezve, de ugyanígy hagyma, murok, petrezselyem,
káposzta, zöldpaszuly, bármilyen zöldségféle, ami itt, kilencszáz és ezer méter magasságban megterem, előállítható
úgy, hogy egyszerűen csak istállótrágyát használnak az
előállításához, és kapát a gyomláláshoz. Ezenkívül öt évvel
ezelőtt létrehoztam egy kis méhészetet, és ezt szeretném
továbbfejleszteni. Hiszem, hogy a helybeli emberek abból a
tevékenységből, amit most folytatnak, hosszú távon meg
tudnak élni, fenn tudnak maradni, önellátók tudnak lenni,
sőt tudnak annyi fölösleget termelni, hogy az ideáramló
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turizmust is ki tudják ezekkel a termékekkel szolgálni.
– Ön turizmusszervezéssel is foglalkozik, de úgy tűnik,
ez nem is egyszerűen turizmusszervezés, hanem amolyan
mozgalmat, gondolkodásmódot szeretnének a feleségével
együtt elindítani, továbbadni.

– Így van. Amit mi elindítottunk, nem pénzorientált
turizmus. Például néhány nappal ezelőtt este fél nyolckor,
amikor én éppen lovagoltattam a kertben a gyerekeimet, felbukkant egy fiatal házaspár, ismeretlenek, megjelentek, mert
látták a honlapunkat, és eldöntötték, hogy felkeresnek. Nem
jelentkeztek be, becsöppentek, megkérdezték, aludhatnak itt,
azt mondtuk, nyugodtan, van egy kétszemélyes kis házikónk,
addig ülnek itt, amíg jólesik. Figyelik azt, hogy mi hogy élünk,
mit csinálunk, bejárják a környező tanyákat. Egyre több
olyan ember jön ide, aki nyíltan kimondja, szívesen feladná a
városi létét, és itt vásárolna területet, vagy Kászonban, vagy
más csíki vagy háromszéki településen, és megpróbálná azt,
amit mi most kísérleti jelleggel végzünk, hogy a városi létből
kiszakadva önellátó rendszert valósítsunk meg, de úgy, hogy
mellette szellemi munkát is végzünk. A feleségem a helyi
tanítónő, és felnőttoktatással is foglakozik a településen.
Magyarra tanítja írni-olvasni azokat, akiknek eddig erre nem
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volt lehetőségük.
A becsöppenő turizmusnak köszönhetően jutottunk
olyan információ birtokába, amit most a saját kertünkben
szeretnénk megvalósítani. Ez a permakultúrás gazdálkodás.
Ausztriában, az Alpokban egy Holzer nevű gazdálkodónak
sikerült egy olyan tájharmóniát létrehoznia 45 hektáros
birtokán, hogy most 1500 méter magasban citromot, szőlőt,
több tucatnyi cseresznyefajtát, almát, tököt, mindenféle
zöldséget, gyümölcsöt elő tud állítani úgy, hogy nem kell
beavatkoznia a természet rendjébe, hanem megválasztja,
melyik növény melyikkel társul szívesen, melyik az, ami
védi a másikat, vagy elriasztja egyik a másiknak az élősködőjét, és minimális emberi erőbefektetetéssel nagyon jó
terméshozamot ér el.
Mi most alakítjuk át a szántóterületünket dombágyásos
műveléssé, kísérleti jelleggel Csíkországban, s bízom abban,
hogy ami az Alpokban működik 1500 méteren, az itt, 1050
méteren is beválik. Ha nekünk ez sikerülni fog, szerintem le
fognak másolni itteni gazdák meg más havasi térségben lakó
emberek.
– Hogyan telik a család egy napja?

– Itt kilenc órakor kezdődik a tanítás. A feleségem
a tanítónő, a két gyerekkel lemennek az iskolába –öszszesen tizenhat 1–4. osztályos gyerek van beírva a helyi
iskolába–, és kettőig oktat. Kettő után, fél háromra érnek
haza, egy félóra séta reggel, egy félóra séta délután. Télen
ez még izgalmasabb volt, ugyanis van egy pónilovunk,
szánkó elé fogtuk, szánkóval vonultak le az iskolába meg
haza. Nagy élmény volt a gyerekeknek. Délután egy kis
lazítás, a gyerekek játszhatnak a szomszéd gyerekekkel,
bújócskáznak, megvannak a társasjátékaik, természetesen
utána tanulás, és bekapcsolódnak az állatok gondozásába,
ellátásába. Mindenben lehet a gyerekekre is számítani. Én
még megtartottam a sepsiszentgyörgyi munkahelyemet, ami
azt jelenti, hogy hetente két napot városon töltök, ilyenkor a
feleségemre hárul a lovak ellátása, a juh, a tyúkok, a fürjek,
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a kutyák, a macska gondozása. Egyébként mindig ott van a
munka mellett a kikapcsolódás, a játék, a lovaglás, a szekerezés, a kirándulás, a gyógynövénygyűjtés, a gombászás. Gergő
fiam nagyszerű gombaismerő, és a szabadidejét önkéntes
módon arra használja, hogy könyvet ír arról, mit jelentett egy
városi gyereknek kiköltözni családjával együtt a havasra...
– Csinód lehetne egy turistákat vonzó, különleges helye
Székelyföldnek, de mostanság inkább a megközelíthetetlenségéről vált hírhedtté...

– Egy esztendeje, amióta felköltöztünk a hegyre,
folyamatosan küzdök azért, hogy Csinód felé legyen járható
út. Lassan kezdem magamat székely Don Quijoténak érezni,
hiszen ebben az ügyben eredménytelen szélmalomharcot
folytattam, s ugyanígy eredménytelenek voltak a telefon
bevezetése érdekében tett próbálkozásaim is. Nem igaz,
hogy a Rugát-tetőre nem lehet jó szándékkal egy jelerősítő
antennát szereltetni! Nemcsak az út járhatatlan, hanem a nem
létező falutáblára azt is ki lehetne írni, hogy térerőmentes és
internetmentes övezet. Tavaly augusztusban meghívásomra
Egerszéken ülésezett Hargita Megye Tanácsa, és a tanácsosok
teljes összhangban meg is szavaztak egy jókora összeget az
akkor legnehezebben járható útszakasz javítására. Sajnos a
munkálatok a decemberi fagyban kezdődtek, és csak tavasszal
folytatódtak. Befejezettnek nem tekinthető ez a munka, hiszen
átadva-átvéve még nem volt, de helyenként, főleg esős időben
már ez a javított szakasz is kezd olyanná válni, mint amilyen egy
évvel ezelőtt volt. Az útjavítást és -karbantartást lehetetlenné
teszi a folyamatos rönkszállítás. Ezek a hatalmas, többnyire
utánfutóval is felszerelt nyerges vontatók hóolvadáskor
és esős időben is folyamatosan közlekednek. Arra is van
példa, hogy felborul vagy dagonyába ragad az ilyen autó is,
mégse szüneteltetik a szállítást. Májustól vízierőmű építése
kezdődött el az Úz-folyó alsó folyása és oldalvizei mentén.
Ide naponta kőszállító teherautók tucatjai dübörögnek le, az
amúgy is tönkretett úton. Az útviszonyok miatt az elmúlt
hetekben két otthonszülés is volt, a központi boltos pedig
csak úgy tudja ellátni áruval az üzletét, hogy autója kerekére
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júniusban is hóláncot rak. Idefent minden drágább, mint a
városban, tisztességes pénzkereseti lehetőség pedig alig van.
Aki autót vásárolt, az most nem tudja használni, vagy ha
igen, akkor kénytelen sokat áldozni a javíttatásra. Ezeket a
károkat ki téríti meg? Az a véleményem, hogy igazából senkit sem érdekel az itt élő közösség jelenlegi helyzete és jövője.
Mindenki csak a maga pillanatnyi hasznát lesi. Tőlünk várják a megoldást, pedig a törvényeket, szabályokat nem mi
hozzuk. Mi helyi szinten találunk megoldásokat. Példa
erre, hogy a csíkszentgyörgyi polgármester segítségének
köszönhetően közmunkával nemrég községi útszakaszt
javítottunk. De egy megyei út javítása, karbantartása nem
a mi feladatunk. Nemrég Tibethez hasonlítottam ezt az
elszigetelt völgyet és rájöttem, lehet, hogy nem is kell ide jó
út, mert csak így maradhat meg olyannak, amilyen. De lehet,
hogy még a rossz út sem véd meg mindentől.
– Bár évekkel ezelőtt megvásárolták a tanyát, és azóta
minden nyarat Csinódban töltöttek, a folyamatos csinódi lét,
gondolom, mégis tartogatott meglepetéseket. Hogyan látja most,
csaknem egy év után a tanyai létet, miben ugyanaz, és esetleg
miben más, miben jelent csalódást, mint amit eleve elképzeltek?

– Természetesen nagy különbség van hétvégi lakos és
állandó lakos között. Amikor csak hétvégeket vagy heteket
töltöttünk fent a hegyen, akkor nem igazán érzékeltük a
havasi élet nehézségeit, de ugyanígy a szépségét sem láthattuk teljességében. Most, egy esztendő múltával kezdtük
megismerni az itt élő embereket, erényeikkel és hibáikkal
együtt. Habár Székelyföld egészét magaménak érzem,
mégis szembesülnöm kellett azzal, hogy az itteni közösség
jövevényként kezel. Ez így van a székely falvakban is. Ha
valaki beköltözik egy közösségbe, akkor még évtizedek
múltán is éreztetik vele, hogy nem helybeli születésű. Ettől
függetlenül a havasi csángó lakossággal jó kapcsolatom
van. Tőlük vettem lovat, szekeret, a feleségem pedig nagy
szeretettel tanítja a gyerekeiket. Most érzem magamat igazán
gyakorló néprajzosnak. Megtanultam kaszálni, takarni, fát
vágni, kotlót ültetni, lovat befogni, szántani. Kezdek mindent
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megtanulni, amire, úgy érzem, szükségem van. Már autót is
javítok, vízpumpát, villanyt szerelek. A gyerekeimnek ennél
többet sehol sem adhatnék. Úgy gondolom, hogy a gyerekből
idefent a hegyen válik igazi, teljes értékű ember. Aki imával
ébred és fekszik, s dolgozik tisztességgel.
(Hargita Népe, 2012. június 13.)

Vándorbölcső Csíkkarcfalván

Vándorbölcső Csíkszeredában/ Csíkszentléleken
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Keressünk emberibb életteret!
A néprajzos, aki a tömbházból kiköltözött a
havasra

Bedő
Zoltán

riportja
Interjúalanyom néprajzkutató, író, szociográfus, bioméhész, környezetvédő és saját bevallása szerint életművész, őseihez méltón keményfából faragott, egyszavú székely ember.
Büszkén viseli a származására utaló Sepsiszéki nevet, mint ahogy
az egyetemek padjaiban megszerzett tudása sem öncélú, népe javára
szeretné kamatoztatni.
– Mikor és miért vette fel a Sepsiszéki előnevet?

– Első alkalommal 1994-ben írtam így alá egy moldvai
kerékpár-túrámról szóló élménybeszámolómat, mely
a Magyarok Vasárnapja című amerikai lapban jelent
meg, ezzel utaltam származásomra, amelyre mindig
büszke voltam. Ugyanis Sepsiszentgyörgyön születtem,
nagyszüleim és rokonaim által viszont Sepsikőröspatakhoz,
Szentivánlaborfalvához és Egerpatakhoz is kötődöm.
– Eddigi életútjából mit tart érdemesnek megosztani
olvasóinkkal?

– Érettségi után hat éven át a budapesti Eötvös Lóránd
Tudományegyetem néprajz szakának voltam hallgatója. Már
itt megfogalmazódott bennem a székelyföldi települések
bejárásának gondolata, mely az idő múlásával elhatározássá
érett. A diploma megszerzése után, magyarországi alapítványok és amerikai magyarok segítségével ezt az álmom sikerült is megvalósítani, terepen végzett kutatómunkám
eredményéből pedig négy kötet született. Utána a Kovászna
Megyei Művelődési Központ munkatársaként végeztem
néprajzkutatást, szerveztem rendezvényeket, szerkesztettem kötetet a megye kastélyairól és kúriáiról. 2005 és 2008
között elvégeztem a Debreceni Egyetem néprajz doktori
iskoláját, 2009-től pedig a megyei tanács turisztikai és
megyeismertető kiadványainak a szerkesztője, valamint
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tudományos konferenciaszervezője vagyok.
– A közelmúltban szokatlan lépésre szánta el magát, az Úzfolyó felső folyása mentén és a beletorkoló patakok völgyében
húzódó Csinódra költözött.

– Székelyföldi barangolásaim során, 1998-ben jutottam
el Csinódra, ahová Karácsony Gyula mesemondóval kötött
ismeretségem után rendszeresen visszajártam ízes beszédét
hallgatni és a tájban gyönyörködni. Olyannyira kötődtem a
vidékhez és az ott élő emberekhez, hogy még a nászutunk is
oda vezetett, s miután megtudtuk, hogy a Fenyőfeje nevezetű
dűlőben eladó egy tanya, gondolkozás nélkül megvásároltuk.
Mivel a legjobban a világ e szegletében éreztük magunkat, és
a gyerekeink is itt fogantak, 2011-ben eladtuk tömbházunkat,
és a havasra költöztünk. A felújított és összkomfortossá
alakított tanyai házon kívül egy csűrrel, istállóval, 5,5 ha
kaszálóval és legelővel, 1,5 ha erdővel, valamint egy kúttal,
két forrással és egy patakkal rendelkezünk.
– Tartanak-e állatokat?

– A több százezres egyedet számláló méhállományon
kívül egy pónilovat, egy lovaglásra és munkára egyaránt
alkalmas kancát, négy fajkecskét, tizenkét tyúkot, három
kakast és két hatalmas komondort mondhatunk a magunkénak. Mivel az egészséges életmód hívei vagyunk, igyekszünk visszatérni őseink szokásaihoz. Hűtőszekrényt például
nem használunk, a húst saját zsírjával leöntve a pincében
tároljuk, és a kenyeret is mi magunk sütjük.
(Székely Hírmondó, 2013.03.05.)
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Kápolnaszentelés Csinódban
Eredeti építészeti megoldások, helyben fellelhető anyagokból

Simó
Márton
írása

Még idén tavasszal említette Sepsiszéki
Nagy Balázs néprajzkutató, hogy civil ö s s z e f o g á s s a l
ökuménikus kápolnát készülnek építeni. Akkor arra gondoltam, hogy ehhez a merész és nagyszerű ötlethez akár 2-3
évre is szüksége lesz. Egy későbbi találkozásunk alkalmával
viszont már arról számolt be, hogy a munkálatok elkezdődtek, július végén pedig már a szépen haladó, befejezőmunkálatokról számolt be és fotókat is küldött. Erről annak idején
mi be is számoltunk.

Az első harangozás

„2014. június 24-én villámcsapás ért, amely után a jó Isten
és Mária kegyelmének, a sok felém áramló szeretetnek, meg az
értem mondott imáknak köszönhetően viszonylag rövid idő alatt
visszanyertem az emlékezetemet, és fizikailag is teljesen rendbe jöttem
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– mondotta Balázs -, úgyhogy tavaly Nagyboldogasszony napján
feleségemmel együtt megfogadtuk, hogy öthektáros kertünk délkeleti
sarkába egy ökumenikus kápolnát emelünk fenyőfarönkökből, zöld
(begyepesített) tetővel. Tervezője és építésének irányítója Bara
Gergely rönkházépítő szakember, szentélyének berendezője Hajas
László székelyudvarhelyi fafaragó-művész. A kör alakú, öt méter
átmérőjű kápolna nyolc hatalmas rönkre épül. A közöket mintegy ezer
darab karhosszúságú, kéregtelenített gömbfából rakjuk ki, amelyeket
agyaggal fogunk össze. Az épület alját is agyaggal döngöljük le,
amire az Úzból összegyűjtött lapos kövek kerülnek. Lesz benne egy
77 cm magas Mária-szobor, amely a Szűzanyát áldott állapotban,
mosolygó arccal ábrázolja, és helyet kapnak a magyar protestáns
történelmi egyházak jelképei is. A kápolna ökumenikus jellege azt
hirdeti majd, hogy a magyarság vallásfelekezeti sokszínűsége ne
gyengítsen, hanem erősítsen bennünket. Máriát minden magyar
magáénak érezheti, hiszen Szent István felajánlása óta az ő oltalma
alatt áll Magyarország. Áldott állapotban való megjelenítésének fő
üzenete, hogy a magyar anyák méhében van a nemzet jövője.
Sepsiszéki Nagy Balázs néprajzkutató, író, szerkesztő,
környezetvédő. Fiatalemberként (1995-2004) között bejárta a
Székelyföld minden települését és rögzítette a falvak akkori állapotát.
Nagylélegzetű munkája Székelyföld falvai az ezredfordulón I-IV. a
Nap Kiadónál jelent meg Budapesten 1998 és 2007 között. További
munkái: Gabi néni meséskönyve (Csíkszereda, 1998), Kúriák
földje - Háromszék (Sepsiszentgyörgy, 2005), Kovászna megye
értéktérképe (2007), Háromszéki jelesek a Házsongárdi-temetőben
(2010), Székelyföld-Tara Secuilor-Seklerland (2010). Csinódban él.
Nyaranta néprajzi és környezetvédelmi táborokat szervez.
Ha mosollyal az arcukon vállalják a második, harmadik és
többedik gyermeket, akkor megállítható a rohamos népességfogyás,
sőt, gyarapodó nemzetté válhatunk. Azzá kell válnunk! Csinód
példa arra, hogy nehéz körülmények között is képes egy közösség
a gyarapodásra. Ha ez kicsiben működik, akkor nemzeti szinten
is működnie kell, amennyiben képesek vagyunk hinni benne. Mi
hiszünk, és bízunk abban, hogy egyre többen lesznek, akik hittel és
cselekedettel is bizonyítani fogják, hogy a Kárpát-medencében van
magyar jövendő.”
226

A nyár közepén Balázs augusztus 29-ét jelölte meg a
felszentelés időpontjaként, majd jelezte, hogy a dátum
szeptember 26-ra módosul. Ma már bizonyos, hogy ezen a
szombati napon, 11.00 órától kezdődően kerül sor erre az
emlékezetes eseményre. Szentmisét celebrál Ft. Nagyméltóságú Tamás József segédpüspök, szentbeszédet mond Böjte
Csaba ferences szerzetes. A kápolnát a szentmise után megáldja Nt. Fekete Levente nagyajtai unitárius lelkész és Nt.
Szövérffy István illencfalvi református lelkész.

Vándorbölcső Máréfalván

Erre az alkalomra Sepsiszéki Nagy Balázs házigazdaként
hív mindenkit, aki tavaly nyáron imádkozott a gyógyulásáért.
Azokat is szeretettel hívja, akik abban a nehéz időszakban
családját segítették, s akik elképzelését a 2015-ös esztendő
folyamán közmunkával, adományokkal, építőanyagokkal
segítve hozzájárultak a kápolna létrejöttéhez.
http://kulturhon.info/kapolnaszenteles-csinodban/
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Ökumenikus
Csinódon

kápolnát

szenteltek
Fekete
Réka
írása

A mai világban mindenki csak nyafog, nehézségek, gondok vannak, inkább eladnak, nem
vesznek, nem építenek az emberek, és akkor
itt, az Isten háta mögötti völgyben ez a család
kápolnát épít – emelte ki beszédében Böjte Csaba ferences szerzetes
szombaton a Sepsiszéki Nagy Balázs és családja által épített csinódi
Gyümölcsoltó Boldog-asszony ökumenikus kápolna szentelése
alkalmából.

A Csíki havasokban, az Úz-folyó és számos patak ölelésében
fekvő csángó telepre ezen a napon több mint négyszázan
zarándokoltak el Székelyföld és egész Erdély területéről.
Szentmiseszolgálatában Tamás József segédpüspök Jákob
példájáról beszélt, aki megtapasztalta, hogy Isten nem hagyja el őt, és emlékkövet állított.
„Valahogy ez történt Nagy Balázs és az ő családjának az életében
is. Amikor megtapasztalták Istennek jóságát, szeretetét – hangsúlyozta Tamás József –, megszületett lelkükben ez a terv, és ennek
a tervnek kivitelezése kapcsán megszületett ez a szép kápolna.
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Valóban így illik hozzánk, emberekhez, hogy hálásak tudjunk lenni
Istennel szemben, tudjuk megköszönni Istennek mindazt, amiben
részesít bennünket.”
Sepsiszéki Nagy Balázst tavaly villámcsapás érte, elveszítette emlékezetét, és hosszú felépülése után döntötte el,
hálából és engesztelési céllal kápolnát épít. „Egy esztendeje,
lábadozásom időszakában álmomban kaptam az üzenetet, hogy
a csinódi kertünkbe kápolnát építsek. Ugyanezen a hajnalon a
feleségem is a kápolnaépítés gondolatával ébredt. Sőt, ez a szándék
benne már korábban is megfogalmazódott. Mennyivel könnyebb
úgy megvalósítani valamit, ha két ember, majd többen és egyre
többen akarják.”
A család álma megvalósult, öthektáros kertjük délkeleti
sarkában felépítették a kör alakú, öt méter átmérőjű kápolnát,
amely nyolc hatalmas rönkre épül, falait ezer karhosszúságú,
kéregtelenített gömbfa alkotja, amelyet agyaggal tapasztottak
össze. Tervezője és építésének irányítója Bara Gergely rönkházépítő szakember, szentélyének berendezője Hajas László
székelyudvarhelyi faragóművész.
A kápolnaszentelésre Nagy Balázs meghívta mindazokat, akik a betegsége utáni felépülése alatt imádkoztak ér-

ft. Tamás József r. kat. püspök és Pál Vilmos Barna
alcsíki főesperes a kápolnaszenteléskor
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te, illetve akik az építkezésben segítettek. Érkeztek is a zarándokok Székelyföld minden szegletéből és távolabbról
is. Csinód háromszázhúsz lelkes lakossága ezen a napon
megkétszereződött. A helyiek azt mondták, a kápolnaépítés
számukra nagy öröm, mert ezáltal sokan és sok helyről jöttek
fel hozzájuk a havasra, megismerték az ő életüket, és erősítették
hitükben, hogy a nehézségek ellenére is megmaradjanak.
Rusz Veronka, a helyi Szentháromság kápolna harangozója,
aki szombaton az új kápolna kis harangját is megkongatta,
lapunknak azt mondta, „nagy öröm, hogy Nagy Balázsék
idekerültek, a felesége jó tanító, két unokám is odajár az iskolába, s
nekünk is jó, mert ez a kápolna még egy hely, ahol találkozhatunk
egyik a mással.”
A kápolnaépítésben nyújtott segítségért Nagy Balázs
elsősorban családjának mondott köszönetet, majd név szerint
említette mindazokat, akik követ hordtak, faanyagot adtak, a
zsindelyt készítették, faragtak, festettek, a terepet igazították.
Ácsok, asztalosok, kovácsok, napszámosok, önkéntes segítők
dolgoztak a nyáron Nagy Balázsék telkén, mások távolról
támogatták pénzzel, anyaggal, művészi alkotásokkal a kápolna építését, szépítését. A család hálás a Nemzetstratégiai
Kutatóintézetnek is, „amelynek lényeges támogatása nélkül nem
avattunk volna ezen a napon kápolnát.” Nagy Balázs bejelentette,
a kápolnaszenteléssel egy időben útjára indítják a Gyarapodó
magyarság nevű mozgalmat és a magyar keresztfiú/magyar
keresztleány kapcsolatrendszert, amely hozzájárul majd a
tudatosan vállalt gyermekáldáshoz.
A kápolnát felszentelte Tamás József segédpüspök és
megáldotta Szövérffy István illencfalvi református lelkész.
Pál Vilmos Barna csíkszentgyörgyi plébános, alcsík-kászoni
főesperes pedig a kápolna jövőjét illetően azt kívánta, „adja
a jó Isten, hogy aki ide betér imádkozni, az kilépve már más ember
legyen, a magyarságért, a kereszténységért élni és tenni akaró
ember.”
(Háromszék, 2015.09.29.)
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Beszélgetés Sepsiszéki Nagy Balázs
néprajzkutatóval
Az életünk elsősorban spirituális szinten zajlik

Daczó
Katalin

riportja

INTERJÚ/RIPORT

Sepsiszéki Nagy Balázs író, néprajzkutató
és szerkesztő családjával együtt öt évvel ezelőtt költözött Sepsiszentgyörgyről Csinódba. Két évvel ezelőtt
villámcsapás érte. Felépülése után ökumenikus kápolnát emelt a
kertjében és meghirdette a Gyarapodó Magyarságért elnevezésű
programot – többek között erről is beszélgettünk csinódi otthonában.
– Hogyan, milyen irányban változtatta meg az életét a
villámcsapás?

– 2014. június 24-én, Keresztelő Szent János napján
ért a villámcsapás. Nagyon felborult az életünk. Itt volt a
feleségem a hegyen két gyerekkel és egy magatehetetlen
férjjel, ami egy rendkívüli állapot volt, viszont én úgy
látom, hogy nagyon gyorsan kikászálódtunk ebből az áldatlan helyzetből, elsősorban annak köszönhetően, hogy
nagyon sokan a baráti körből, de vadidegenek is, elkezdtek
imádkozni a gyógyulásomért. Hat héttel a balesetem után az
orvosok szerint orvosi csoda történt, én úgy gondolom, hogy
inkább isteni kegyelem, mert visszanyertem az emlékezetem
java részét. Igaz, most is van pár olyan dolog, amire nem
emlékszem. A feleségem képeket mutat, mesél, s én nem
tudom felidézni. De a legfontosabb, hogy teljes életet tudok
élni. A baleset után három hónappal már szellemi és fizikai
munkát tudtam végezni és eltökéltük, hogy építünk hálából
egy kápolnát. 2015-ben június és szeptember között, három
hónap intenzív munkával fel is építettük a Gyümölcsoltó
Boldogasszony ökumenikus kápolnát a kertünkben, aminek
a felszentelése 2015. szeptember 26-án, egy szombati napon
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volt. Egy olyan napon, amikor mindenhol Csíkban esett az
eső, és itt úgy ébredtünk fel, hogy a kertünk felett szivárvány
ívelt át, és egy csepp eső sem esett, amíg a kápolnaszentelés
véget nem ért, és a közel hatszáz ember el nem távozott a
kertünkből. Azóta az életünk elsősorban spirituális szinten
zajlik. Természetesen továbbra is gazdálkodunk, állatokat
tartunk, mert a létfenntartáshoz ez szükséges itt fenn a
hegyen, viszont idén tavasztól, a kis kápolnánk első búcsúja
óta, beleértve az augusztus utolsó szombatján megtartott
egyetemes imanapot is, mintegy 1600 ember látogatott el ide,
fordult meg a kertünkben, úgy gondolva, hogy elmond egy
hálaimát vagy imádkozik ebben a kis kápolnában. Gyönyörű
szertartásoknak voltunk részesei, és ez mindenképpen erőt
ad nekünk és a helyi közösségnek is. Nagy öröm számomra,
hogy a helyi, a csinódi és az egerszéki lakosság – száz család
lakik fent a havason – magáénak érzi a kápolnát és minden
jelesebb alkalommal, amikor a kápolnában szentmise vagy
imaalkalom van, szép számban megjelennek.
– Miért éppen Gyümölcsoltó Boldogasszony tiszteletére
szentelték?

– A kelet-nyugati tájolású kápolnánk oltárán egy
Szűzanya-szobor áll, amely az áldott állapotban lévő
Szűzanyát ábrázolja, ami egyfajta üzenet a hegyről a Kárpátmedencei magyarságnak, amellyel azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy a nemzetünk jövője a magyar anyák méhében
van. Hogyha lesz elég magyar gyerek, akkor meg tudunk
maradni Székelyföldön és a Dunántúlon, akárhol a Kárpáthazában, viszont ha nem lesz gyerek, ötven-száz év múlva
csak a temetőink fogják jelezni, hogy itt magyar népesség élt
valamikor. A Gyümölcsoltó Boldogasszony ezt az üzenetet
hangsúlyozza, de választásunkat az is befolyásolta, hogy a
környéken Gyümölcsoltó Boldogasszony tiszteletére nincs
sem templom, sem kápolna szentelve, ennek köszönhetően
évi rendszerséggel a legelső búcsú itt van Csíkban. A kápolnában helyet kapott az unitárius és a református egyház
címere is, és bármelyik történelmi egyházhoz tartozó egyén
betér, otthon érezheti magát.
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– Milyen technikával épült a kápolna?

– Különleges technikával épült, úgy tudom, a Kárpátmedencében még ilyen épület nem áll, ugyanis csutakokból
van összerakva a fal. Bara Gergely vállalkozó, jó barátunk
ötletét fejlesztettük tovább azzal, hogy a rönkökből készült
váz közé nem vízszintesen kerültek be a gerendák, hanem 35
cm hosszúságú csutakokban, és a köztük lévő rést agyaggal
meg az agyagba kevert tönkölybúzapelyvával töltöttük
ki. Ez lényegében a fal kötőanyaga. Azért, hogy az utolsó
simítóréteg ne repedezzen meg, ebbe a rétegbe kecskeszőrt
kevertünk, és azzal simítottuk.
– Miért előnyös ez a technika?

– Elsősorban azért, mert az épülethez különböző
minőségű faanyagot lehetett felhasználni, nem volt szükség
egyforma méretű gerendákra, a másik, hogy ehhez nem
kellett megfizetni szakembereket, hanem mi magunk is meg
tudtuk építeni. A kápolna vázát a csíkszentdomokosi Székely
István ácsmester és csoportja rakta össze. A falakat Bara
Gergely indította el, és azt követően mi családilag raktuk
fel. A feleségem tapasztotta, fugázta, és miután a falakat
felraktuk, az ácsok visszajöttek és zsindelytetővel borították
be az épületet.
– Úgy tudom, arra is odafigyelt, hogy a kápolnában
minden székelyföldi anyagokból, helybéli mesterek keze
által készüljön…
– Valóban. Az oltár Hajas László székelyudvarhelyi
fafaragó munkája, akárcsak a hársfából készült, 77 cm
magas Szűzanya-szobor. A gyertyatartókat Gál Andrea Gi
dófalván élő magyarországi képzőművész, keramikus
készítette. Az egyedüli kakukktojás a Mária-ablak, egy kör
alakú, ólomberakásos ablak, ami Budapesten készült és
Tóth Erzsébet iparművész terméke. A harang Lázár Imre
székelyudvarhelyi harangöntő mester munkája. Amikor
kiderült, hogy van harang, egy itteni csángó barátunk,
Ambrus József jóvoltából készült a háromlábú harangláb.
– A kápolnaszenteléskor meghirdetett egy mozgalmat
is a Gyarapodó Magyarságért elnevezéssel, amelynek része
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a „Ketten jösztök, hárman mentek” program. Miben áll ez
a program? Lett már hozadéka?
– A harangunkon is ez olvasható: „GYARAPODÓ
MAGYARSÁGÉRT”. Fontosnak tartom ezt gyermekáldás
szempontjából, hit szempontjából, de akár materiális szempontból is. A GYARAPODÓ MAGYARSÁGÁÉRT, A ketten
jösztök, hárman mentek program iránt az érdeklődés
nagyobb, a hozadék kevesebb. Ez azt jelenti, hogy mi
lehetőséget biztosítunk gyereket vállaló pároknak arra,
hogy a vendégházunkban, itt a havason szálljanak meg, ahol
tiszta a levegő, egészséges táplálékot fogyaszthatnak, amíg
itt vannak, ebben a különleges időszakban. Többértelmű
a felhívásunk: egyrészt jöhetnek olyan párok kézen fogva,
szerelemben, akik gyereket szeretnének nemzeni, és úgy
mennek el Csinódból, hogy a terhességi teszten megjelenik
a két piros csík. Ugyanakkor megtörténhet, hogy olyan
párok jönnek, akik eddig nem voltak különös kapcsolatban
sem Jézussal, sem az Úristennel, de ha részt vesznek néhány
imaalkalmon a kápolnában, biztos vagyok abban, hogy nem
ketten mennek haza, hanem viszik a jó Istent is a lelkükben.
– A Gyarapodó Magyarságért honlapon láttam, hogy
keresztszülői programot is elindítottak. Ez miben áll?
– Ezzel a programunkkal olyan magyar házaspároknak
próbálunk segítséget nyújtani, akik elsősorban anyagi okok
miatt nem vállalják a harmadik vagy többedik gyermeküket.
Ugyanakkor sok olyan magyar házaspár él, akiknek különböző okok miatt nem lehetett gyermeke, s örökbe sem vettek
gyermeket, mások pedig egyedül élik le az életük javát. A
keresztszülőség révén nekik is lehetőségük nyílik arra, hogy
hozzájáruljanak a magyarság számbeli gyarapodásához, és
támogassanak rendszeresen egy harmadik vagy negyedik
gyereket vállaló házaspárt. Itt Csinódon már van egy olyan
család, amely vállalta a negyedik gyereket, és ez a család
egy magyar embertől havi száz euró támogatást kap. Idén
júliusban pedig Csíkszeredában született egy kislány, akinek
szintén tudtunk keresztszülőt szerezni egy németországi
magyar házaspár személyében, akik szintén havi száz
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euróval támogatják ezt a családot, amely anyagi nehézségei
ellenére vállalta a harmadik gyereket. Szeretnénk ezt tovább
folytatni, keresünk olyan harmadik vagy akár negyedik
gyereket vállaló családot, amely úgy érzi, hogy anyagi okok
miatt bizonytalan, hogy vállalja-e a harmadikat, és ha ilyen
jelentkezők megkeresnek, azon leszünk, hogy keressünk
olyan keresztszülőket, akik akár már a fogamzás előtt vállalják a keresztszülői szerepkört, nemcsak ideiglenesen, hanem
hosszú távon, 18-20 éven keresztül.
– Öt évvel ezelőtt, amikor kiköltöztek Csinódra,
önellátásra akart berendezkedni. Ez mennyire sikerült?
– Amikor ideköltöztünk, nagyon nekiestünk az állattartásnak: egy adott ponton 77 növényevő jószágunk volt
az udvaron, és ez eléggé leterhelt, sok munkát is jelentett.
Most az állatállomány csappant, megmaradt a három ló, van
tíz kecske és juh, van három anyanyúl, van annyi tyúk, ami
nekünk a tojásszükségletet biztosítja, és tavasszal csirkéket
lehet nevelni velük. A méhek tartásába beleavatkozott a medve, ugyanis többször medvetámadás érte a villanypásztorral
bekerített méhesemet, és ez elvette a kedvemet attól, hogy
továbbra is befektessek a méhészetembe. A sertésekről lemondtunk, mert a hegyre fel kell hordani a gabonát és nem
gazdaságos. Maradnak a bárányok, a kecskék, a nyulak, a
csirkék, amiket levágásra szánunk, tudunk tejtermékeket
készíteni, kiváló érlelt sajtot, tehéntúrót, friss sajtokat. Az
esztenára kiadott kecskék és juhok után szintén kapunk annyi
sajt- és orda-járandóságot, hogy a család szükségletét fedezi.
Az a jövőbeli tervünk, hogy nagyobb figyelmet szentelünk
a növénytermesztésnek, hiszen itt ezer méter fölött is meg
lehet termelni a murkot, a petrezselymet, a karalábét, a
káposztát, sőt fóliasátor alatt akár paradicsomot, uborkát,
más zöldségféléket is. Ebből is teljes mértékig önellátók
tudunk lenni, sőt úgy gondolom, hogy fölösleget is tudunk
előállítani azon a kis szántóterületen, amivel rendelkezünk.
(Hargita Népe, 2016. november 7.)
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Szövetségben Istennel
Hitről, szeretetről, az összefogás erejéről, az
Istennel szövetségben végzett munkáról szól a
Demokrata Produkció kisfilmje.

Ágoston
Balázs
írása

Egyesek szerint kivonult a civilizációból, mások
szerint a valódi szabadságot választotta Sepsiszéki Nagy
Balázs néprajzkutató, amikor 2011-ben családjával együtt
Sepsiszentgyörgyről felköltözött az Úz völgyében fekvő
eldugott kis faluba, Csinódra.
A család önellátó gazdaságot épített, közben Sepsiszéki
Nagy Balázs tudományos munkásságát is folytatta. 2014
nyarán azonban villámcsapás érte, emlékei törlődtek, és jó
ideig nem ismerte meg a feleségét, a gyermekeit. A család
kétségbeesett, ám Böjte Csaba kemény intése – „a bajban nem
rinyálunk” – útmutatónak bizonyult, az állhatatos szeretet
meghozta gyümölcsét.
Az orvosok szerint is csodás gyógyulást követően
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Sepsiszéki Nagy Balázs és felesége álmában kapott elhívást
közös munkára Istentől. Ennek nyomán épült föl mindössze
három hónap alatt közösségi összefogással csinódi birtokuk
végében a Gyümölcsoltó Boldogasszonynak szentelt ökumenikus kápolna, melyet azóta folyamatosan látogatnak zarándokok, és mindennap imaláncnak ad helyet.
A csinódi kápolna az egyéni és közösségi megújulás
jelképe lett. Erről: hitről, szeretetről, az összefogás erejéről,
az Istennel szövetségben végzett munkáról szól a Demokrata
Produkció első, 26 perces lenyűgöző kisfilmje, amelyet
a Magyar Filmhéten mutattak be, és nemsokára a Duna
Televízió és az Echo TV is műsorára tűzi.
(Demokrata, 2018. 03. 14.)
László Gábor – László Petra: Ketten jösztök, hárman mentek
– magyar dokumentumfilm, Demokrata Produkció, 2017.
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Három testvér az igazi

Bodor
Örvendetes módon egyszerre négy ván- Tünde
dorbölcső talált új –ideiglenes– tulaj- írása

donosra a vasárnapi istentiszteleten a
szentgyörgyi unitárius templomban. A Sepsiszéki Nagy
Balázs által elindított, felekezettől független programot,
mely kinőtte az egyszemélyes szervezés kereteit, felkarolta
és kiterjeszti a Nemzetstratégiai Kutatóintézet.
Botos Erika a szegény asszonyról és gyerekeiről mondott mesével kedveskedett a kicsiknek, majd Bajka Ágnes
klasszikus gitárjátékával vezette át a gyülekezetet a mindennapi élet nyugtalanságából a csendes áhítatba, megteremtve
az ige befogadásának körülményeit. Kovács István lelkész
a remélt dolgok valósággá válásáról beszélt, és a bennünk
levő Isten országához méltó vágyakról. „Soha jobbkor nem
adhatnánk át e bölcsőket, mint advent vasárnapján – mondta –,
mikor e bölcsők ringathatják reményeinket.”
Ezután vette át a szót a Csinódon élő Nagy Balázs,
aki harmadik gyereke születésekor indította el a „legszebb
magyar ellenállás a bőséges gyermekáldás!” mottóval fémjelzett vándorbölcső-programot, melynek keretében adományokból gyártott kis bölcsőket adnak kölcsön félévre olyan
családoknak, ahol újszülött baba van, és igénylik is ezt a
fajta támogatást. Tudományosan bizonyított tény, hogy a
bölcsőben ringatott gyerekek kiegyensúlyozottabbak, mint
az ágyban, mózeskosárban cseperedők – nyomatékosította
e mozgalom gyakorlati hasznát az ötletgazda, ám mégsem
ez a lényeg e programban, hanem támogatni a magyarság
gyermekvállalási kedvét.
A hasonló célú magyar kormányprogramnak köszönhetően 1,3-ról 1,5-re nőtt a magyarországi demográfiai mutató, de 2 fölött kellene lennie, azaz –ahogy a mozgalom logóján
is szerepel– legalább három testvér kívánatos egy családban.
Ezért is vállalta fel a Nemzetstratégiai Kutatóintézet, hogy
tovább működteti az erdélyi vándorbölcső-programot,
„talán Székelyföld határain kívülre is kiterjeszti”, fejezte ki re238

ményét Nagy Balázs. Jövőre 100 gyereket ringathatnak
majd a magyar kormánytámogatásból készült bölcsők, vagy
remélhetőleg többet is, hiszen félév után, mikor a kicsi kinövi,
újabb családok kaphatják azt meg, így gyarapodnak majd a
matrac alatti léceken az apró tulajdonosok nevei.
Az unitárius templomban már korábban átadott
négy bölcső után most még négy várta sorát és új gazdáit.
Ausztráliai adománynak köszönhetőek (összesen negyven
készült a távoli kontinens magyarjainak segítségével),
Nagy Balázs pedig reméli, egyszer majd visszafordul oda
is a program. 2020-tól évi találkozókat is szerveznek majd a
vándorbölcsőben nevelkedett gyerekeknek és családjaiknak,
amelyek között már most sok kapcsolat, barátság szövődött.
Mint vándormadaraink, melyek fészket rakni és fiókát
költeni hazatérnek, úgy tért haza két igénylő fiatal család is
külföldi (angliai és németországi) munkából, hogy gyerekeket vállaljanak. Nagy Csaba és Szeréna, Máté Hunor
és Noémi mellett Lázár Attila és Szidónia, illetve Rákosi
Ildikó és Zoltán ringathatják kicsinyeiket a most átadott új
bölcsőkben. Örvendetes lenne, ha majd második-harmadik
testvérnek is igényelnék azokat – biztatta őket és másokat
is Nagy Balázs. A bölcsővel együtt egy-egy anyanaplót is
kaptak a fiatal szülők.
Tanúi lehettünk, hogyan terebélyesedik ez a program,
az istentisztelet után újabb felajánlást és újabb igénylést
is jegyezhettek. Ez így szokott lenni – erősítette meg Nagy
Balázs.
(Székely Hírmondó 2018.12.06.)
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A család, melyet Isten a tenyerén
hordoz

Hecser
Sepsiszéki Nagy Balázs közel ötven László
esztendeje látta meg a napvilágot írása

Sepsiszentgyörgyön. Amennyiben röviden és hivatalosan szeretnénk szólni róla,
csak azt említenénk meg, ami végzettsége és nyomtatásban
megjelent munkái révén ismert: néprajzkutató, író, szociográfus. Ez sem lenne kevés! Nem lenne, hiszen ebbéli tevékenysége során is jelentőset alkotott – még nagyon fiatalon,
miután hatévnyi budapesti diákévet követően hazatért
szülőföldjére.
Orbán Balázs példáját követve bejárta Székelyföld minden egyes szögletét, és a mintegy ötszáz településén szerzett
adatok alapján írta meg négykötetes, Székelyföld falvai
a 20. század végén című tekintélyes és sokrétű munkáját.
Nemcsak erről híres és nevezetes Sepsiszéki Nagy Balázs,
hanem természet felé forduló életviteléről, az otthonául
választott Csinódon épített ökumenikus kápolnájáról, a
Ketten jösztök, hárman mentek című filmről és a székelyföldi
vándorbölcsőprogramot is magában foglaló Gyarapodó
magyarság-programról is.
A szülőföld tarisznyája
Nagy Balázs középiskolásként még állatorvos szeretett
volna lenni, ám végül, mivel a sikeres felvételinek az
volt a záloga, hogy két tankönyvet szóról szóra románul
bemagoljon, lemondott róla. Itthon anyanyelvén nem
járhatott egyetemre, de Isten segedelmével 1989 őszétől
Budapesten néprajz szakon kezdhette el tanulmányait. Úgy
tekintett erre a szakra, mint nemzetfenntartó tudományra,
ami egyszerre szól hagyományról, történelemről, földrajzról, minden egyéb „köztes” tudományokról, földművelésről
és állattenyésztésről, neves elődökről, mondákról és regékről. Hogy mindezekhez ezer szállal kötődött, nem csoda,
hiszen jól feltarisznyálták hazaszeretetből szülei, nagyszülei
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és merész tanárai is.
Az egyik nagyapja a Székely Mikó Kollégium híres
tanára, Rácz Lajos volt, aki nagy természetjáróként (az EKE
egyik legaktívabb tagja volt) vitte magával már hatévesként
– nem a nyakában, mint szokás manapság, hanem, ha
kellett, bükkfaágat vágott, és tolta hátulról! Amikor kicsit
nőtt, biciklivel járták Szentivánlaborfalvát, Egerpatakot
és Sepsikőröspatakot, közben pedig mesélve ébresztették
fel elméjét szülőföldünk csodái iránt. Sokat köszönhet a
sepsikőröspataki nagyapjának, Nagy Bélának is, aki szépen
faragott és festett (a helyi református templomban ma is
megtekinthetők munkái), és gyümölcsfaoltóként is ismert
volt.
Az 1. számú Ipari Líceumban Sike Dezső nem csak
matematikaóráiról volt nevezetes, hanem emlékezetes osztályfőnöki óráiról is, amelyekre írókat-költőket hívott meg
rendszeresen. Nagy Balázsra a Kónya Ádámmal közösen
szervezett honismereti kirándulások is nagy hatással voltak.
Nem kevés bátorság kellett mindehhez –ismeri el Balázs–,
hiszen a diktatúra legsötétebb évei voltak azok, amikor
múltunk megismerését annyira tiltották, hogy helységneveinket magyarul még gyászjelentőkben sem lehetett leírni,
tanáraik viszont azt tanították, a Székelyföld bejárásával azt
üzenték nekik, tartsanak ki szülőföldjük mellett.
Orbán Balázs nyomdokain
Harmadéves diák volt, amikor úgy érezte, felülről jövő
üzenetként azt a feladatot kapja, térjen haza Székelyföldre,
és Orbán Balázs után 130 évvel járja be ennek a csodálatos
tájegységnek mintegy ötszáz települését. Tanárai és jóakarói
álmodozónak, ábrándozónak mondták: nem egyszemélyes
munka, csapatot kell toborozni, komolyan kell megszervezni,
egymaga bele se vágjon. Kételkedők még akkor is voltak,
amikor nyomtatásban megjelent az első kötet...
Gyűjtőmunkája során nyolcezer emberrel találkozott,
igyekezett mindenhova és mindenkihez eljutni, szóba állt
lelkipásztorral és tehénpásztorral egyaránt, és rögzített, köz241

kinccsé tett mindent, amit értéknek vélt.
Erről a vállalkozásáról „a legnagyobb székely” halálának
125. évfordulóján A köztünk élő Orbán Balázs című írásában
vallott. „1995 és 2004 között gyalog, kerékpárral és autóval sikerült
bejárnom a történeti Székelyföld összes települését. Erre a munkára
Orbán Balázstól kaptam ösztönzést, és amikor időnként elfáradtam,
elbizonytalanodtam, akkor mindig erőt tudtam meríteni abból,
hogy neki százharminc esztendővel korábban, sokkal nehezebb
körülmények között sikerült ez. Terepre mindig úgy indultam,
hogy magammal vittem Orbán Balázs A Székelyföld leírásának
az Európai Idő Kiadó által megjelentetett, a tájegységre vonatkozó
füzetét, valamint az adott településekről újságokban vagy kisebb
kiadványokban megjelent történeti leírásokat. Habár nem az
volt a célom, hogy összehasonlítsam az 1860-as évek állapotát a
mostanival, mégis egy-egy falu megismerésénél kiindulópontot
jelentett Orbán Balázs leírása. A Háromszéket, Csíkszéket, Kászont,
a Gyimeseket, Gyergyószéket, Udvarhelyszéket, Marosszéket és
Aranyosszéket bemutató négy kötetem a 20. század végi, 21. század
eleji székelyföldi állapotokat hivatott bemutatni, azzal a céllal, hogy
általuk hozzájáruljak egy hosszú távú nemzeti megmaradási terv
kialakításához, és hozzáértő használatuk révén körvonalazható
legyen a székelyföldi jövendő.”
Csinód, az új otthon
Barangolásai során jutott el a közigazgatásilag Csíkszentgyörgyhöz tartozó, a Gyimesekből jó száz éve „elcsángált”
csángók alapította Csinódra is. A település napjainkban is
elszigeteltnek tekinthető, infrastruktúrája ma sem valami
kiépített, de legalább 2001-ben a villany eljutott a háromszáz
főnél alig népesebb faluba.
Székelyföld eme elzárt szögletébe 1998 egy augusztusi
napján jött fel és talált rá Karácsony Gyula bácsira, aki
gazdálkodott, fafaragással foglalkozott, hegedült és meséket mondott. A néprajzos kutató és a különleges havasi
mesemondó egymásra találásából olyan szoros kapcsolat
alakult ki, hogy még újdonsült feleségét is odavitte a
nászúton, kicsit később egy tíz éve nem lakott birtokot is
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megvásároltak, 2011-től nemcsak hétvégi házként, hanem
otthonként használják a régi faházat.
Balázs fia, Gergő negyedikes korában írt Az én falum,
Csinód című írásának egy részlete ide kívánkozik.
„… Édesapám ezért úgy döntött, hogy ezen a vadregényes helyen
vesz egy házat, és ebbe édesanyám is beleegyezett, mert neki is
nagyon megtetszett ez a vidék. Végül egy 7 hektáros kertet vásároltak
itt, és egy elhagyatott házat, amit mára gyönyörűen felújítottunk.
Kezdetben hétvégi házként használtuk, de az ott töltött hétvégékkel
nem teltünk be, ezért a táj egyre közelebb hívogatott magához,
és azt az érzést keltette fel bennünk, hogy ide kell költözzünk.
Rengeteget gondolkodtunk rajta. Otthon arról beszélgettünk, hogy
a város kezd egyre függőbbé válni az energiahordozóktól, és hogy
minden egyre drágább. Meghirdettük a négyszobás lakásunkat, és
nagy nehezen el is tudtuk adni. Végre valóra vált a nagy álmunk,
és 2011 júniusában felköltöztünk Csinódba. Vígan rendezkedtünk
be a zsindelytetős faházba. Azt is elmondhatom, hogy télen a
tömbházlakásban soha sem volt 20 foknál melegebb, itt viszont
sokszor 30 fokban fűtőzhetünk” – fogalmazta meg tömören a
történteket a jó tollú gyerek 2012-ben.
A Gergő által elmondottakat erősíti meg édesapja is. A
város, a jó munkahely, a jó helyen levő tágas otthon egyfajta
kényelmet biztosított a család számára, de valami mégis
hibádzott. Az irodákban hiába foglalkozott olyan dolgokkal,
amiket szeretett – könyvek szerkesztésével, illetve az azok
írásához szükséges adatgyűjtéssel – mégiscsak volt egyfajta
hajtás, amibe bele lehetett fáradni. Csinódot szerették,
szívesen jártak fel hétvégente, de úgy érezte, ha már megvan
nekik ez a tanya, használják is ki. Mert az nem működött,
hogy ki-kijönnek, és szélmalomharcot folytatva a természettel
küzdenek az időközben felnőtt gazzal, csak azért, hogy némi
zöldségük legyen. Fel is hagytak ezzel a távgazdálkodással.
Aztán megfogalmazódott, végül ki is mondták, ezt a
kétlakiságot fel kell mondani, s ki kell költözni Csinódra.
Az elhatározás könnyű volt, a megvalósítás és a kitartás
már nehezebb. A kívülállók számára, akik kikapcsolódni,
feltöltődni mennek, tökély a hegyen való élet. A folyamatos
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ottlét viszont már elhatározást és kitartás követel meg. Mert
egyvalami az elmélet és más a gyakorlat. Más néprajzosként
fényképezni a kaszálást, a földművelést, az állattartást, kérdezgetni az ott élő emberektől, miként gazdálkodnak, s más
az, amikor az ember mindennek részesévé válik.
Az első év arra ment rá, hogy felújították, hétvégi
hajlékból otthonukká tették a régi csángó házat, s közben
igyekeztek, hogy önellátóvá váljanak. Lett szekerük, lovuk,
alapszerszámaik ahhoz, hogy maguknak megtermesszék
a legfontosabbakat. Sokat jelent számukra, hogy amíg a
tömbházban jóformán csak annyi tartalékuk volt, amennyi
befért a kamrába, Csinódban mindenből több van, mint
ami pillanatnyilag kell. Tűzifából nemcsak idénre elegendő,
hanem a jövő évi is le kell legyen vágva, behordva, a pincében
ott sorjáznak a tavalyi dzsemek, kompótok mellett az ideiek
is, az istállóban kecske, nemsokára lesz újból finom húst adó
nyúl, széna bőven van, folyamatosan akad vágni való csirke,
a tyúkok meleg ólban telelnek, úgyhogy tojás még mostanság
is folyamatosan van. Tanítónő felsége korábban sosem sütött
kenyeret, nem fejt kecskét, s nem végzett jó pár olyan dolgot,
amit ma igen. A szomszédasszonyok segítségével sütött
első kenyerek óta kitapasztalta, hogy miből mennyit tegyen,
miként dagasszon, hogyan formázza. Valahányszor süt,
egy szív alakú kenyeret mindig városi barátnak, rokonnak
ajándékoz.
Mint a villámcsapás
A Csinódba való felköltözés utáni három esztendőben
megtörtént a havasi közösségbe való beilleszkedés, a tanító
végzettségű Erika – Sepsiszéki Nagy Balázs felesége – a
helybeli kisiskolások oktatójává és nevelőjévé vált.
Ez a kegyelmi állapot három éven át tartott, majd 2014.
június 24-én megtörtént a baj: hazafelé jövet Csíkszentmárton
és Csíkszentsimon között Balázst villámcsapás érte. Állapota
olyannyira súlyos volt, hogy amikor kinyitotta szemeit, se
feleségét, se gyerekeit nem ismerte meg, aztán lassanként
legtöbb emléke visszatért. Ápolói szerint orvosi csoda történt,
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hogy alig hat hét alatt látványosan javult az egészsége, de
ő tudja és vallja, hogy isteni kegyelemben részesült. A baj
megtörténte után Erikának az első gondolata az volt, hogy
felhívja barátjukat, Böjte Csabát, s megkéri, imádkozzon
értük. Nemcsak Csaba testvér, hanem Csinód népe, számtalan rokonuk, ismerősük és templomi közösségek (a szülővárosban, Sepsiszentgyörgyön is) imádkoztak a testi és
szellemi felépüléséért. Ennek a feléje irányuló szeretetnek az
eredménye volt, hogy a balesete után három hónappal már
dolgozni tudott.
Kápolna épül
Az egyik éjszaka arra ébredt fel, hogy álmában üzenetet
kapott: hálából, amiért életben maradt, meg hogy állapota
javulóban van, gyógyulása után a kertben építsen kápolnát.
Ezzel visszaaludt, ám amikor reggel felébredt, Erika azzal
fogadta, valamit mondania kell. – Kápolnát kell építenünk
– mondotta Balázs, ami igencsak meglepte feleségét, mivel
ő is ugyanazt álmodta. A közös álom olyannyira szenzációs
élmény volt számukra, hogy nem volt kétséges, azon nyomban
munkának állnak; az erejüket és teljesítőképességüket hitük
sokszorozta meg, s vonzották a jó, segíteni kívánó embereket.
Isten áldását küldte munkájukra Jakubinyi György
érsek, és az áldás meg is fogant. A tervet a rönkházépítésben
tapasztalt Bara Gergellyel közösen készítették el, majd a
nyolcszögű faépület vázát a csíkszentdomokosi Székely
István ácsmester és két társa rakták össze. A kápolna falait
jórészt a négytagú család tagjai helyezték be, de kerültek
segítő falusfelek és barátok is a munkálatok idején. Ezen a
tájon egyedülálló a falazat, ugyanis 35 centiméter hosszú
fenyőfa csutakokból épült, a köztük lévő rést pedig agyaggal elegyített tönkölybúzapelyvával töltötték ki. Az oltár és
a hársfából készült Szűzanya-szobor Hajas László székelyudvarhelyi fafaragó munkája, a gyertyatartókat Gál Andrea
Gidófalván élő keramikus készítette, a harang Lázár
Imre székelyudvarhelyi harangöntő mester műhelyéből,
ajándékként került ki, a háromágú harangláb csángó
245

barátjuknak, Ambrus Józsefnek köszönhető, az ólomberakásos
Mária-ablak a Csepelen élő Tóth Erzsébet iparművész kezének munkáját dicséri. Háromszék kopjafadoktora, Balázs
Antal ajándékozta a kápolna tetején lévő, tulipánban végződő apostoli kettős keresztet, a harangláb csúcsát borító, a
protestáns templomokon honos kovácsoltvas toronydíszt az
illyefalvi Gábor Tibor készítette, szintén ajándékba.
Mindössze három hónap kellett, hogy a Gyümölcsoltó
Boldogasszonynak ajánlott, az unitárius és a református egyház címerével is díszített ökumenikus kápolna felszentelésre
készen álljon.
2015. szeptember 26-ára, szombatra minden előrejelzés
esőt mondott, jöttek az okos tanácsok, hogy halasszák el vagy
szerezzen be nagy sátrakat, ám azok megfogadása helyett
szerdán lement Csíksomlyóra a templomba, s életében először
nemcsak megköszönte, amit kapott, hanem kért is valamit, és
meg is kapta: Csíkban mindenhol esett, ám Csinódban úgy
ébredtek fel, hogy a kápolna felett szivárvány ívelt át, s egy
csepp eső sem volt, amíg a kápolnaszentelés véget nem ért,
és a közel hatszáz ember el nem távozott a kertjükből.
Azóta az életük elsősorban spirituális szinten zajlik. A
kis kápolna első búcsúja óta több ezer ember fordult meg
kertjükben, hogy Isten közelségét érezve imádkozzon. A
márciusi búcsún kívül évente megtartják augusztus utolsó
szombatján az egyetemes imanapot és 2017. szeptember 8-a
óta a kápolnában naponta imaszolgálat van.
Gyarapodó magyarság
A kápolnaszenteléssel egy időben meghirdették a Gyarapodó
magyarság mozgalmat. Ez összefügg azzal, hogy a kápolnát
a Gyümölcsoltó Boldogasszony tiszteletére szentelték, és
az oltáron, a főhelyen egy olyan Boldogasszony-ábrázolás
látható, amelyen áldott állapotban van. Ez üzenet kíván lenni
a magyarság felé: a jövő a magyar anyák méhében van.
A kis házat, amelyben a baleset után Balázst ápolták,
eredetileg a pince fölött egy kis hálószobának szánták, ám
végül vendégház lett belőle, s a Ketten jösztök, hárman mentek
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igencsak kétértelmű nevet adták neki. Kétértelmű, mert olyan
házaspároknak ajánlják fel, akik már meglevő gyerekük mellé
szeretnének egy másodikat, harmadikat, negyediket. Abban
bíznak, a jó havasi levegő, a kecsketejes menü, az egészséges
körülmények hozzájárulnak, hogy vágyuk valóra váljon.
Találó a név azért is, mert a kápolnához néha olyanok is
jönnek, akik bár ismerik, de nincsenek barátságban Istennel,
ám itt Csinódban megérinti őket valami, és szívükben
magukkal viszik Jézus szeretetét, Isten kegyelmét, és másként
néznek attól kezdődően a világra. „Egy felekezetek fölötti
egységesülés a Boldogasszony személyén keresztül tud
elindulni. Ő volt Jézusnak az édesanyja, hozzá mindenféle
magyar ember fohászkodhat. Azt sem feledhetjük el, hogy
Szent István a Boldogasszonynak ajánlotta fel a Szent Koronát
és vele együtt az országot. Ha képesek leszünk ezt alázattal
kezelni és elfogadni, akkor, úgy gondolom, a Boldogasszony
palástja alá bekerülve ez a nemzet meg tud maradni, tud
gyarapodni és akár másoknak is segíteni” – mondotta
Sepsiszéki Nagy Balázs.
A Vándorbölcső-programot anyaországi mintára idén
kora tavasszal indította. Célja, hogy ezzel is a gyerekvállalást
serkentse, közben pedig hagyományainkra, népi értékeinkre
irányítsa a figyelmet. Vallja, a bölcső fontos szerepet játszik
az újszülöttek fejlődésében: minden csecsemő ösztönösen
igényli a hintamozgást, amely a pocakban eltöltött kilenc
hónap alatti, magzatvízben való ringatózásra emlékezteti.
A kezdeményezésből hamar siker lett, mára már több tucat
bölcső „járja” a Székelyföldet és ringatja jövőnket.
A kezdetekre emlékezve Sepsiszéki Nagy Balázs azt
mondja, kellett ahhoz Veres Ferenc asztalos, aki arra a hírre,
hogy Magyarországon működik vándorbölcső-mozgalom,
felajánlotta, hogy ha még rendel egyet, akkor a maga
részéről ingyen ad még egyet. Azóta sokan csatlakoztak a
kezdeményezéshez, itthoni, anyaországi felajánlók – köztük
Orbán Viktor miniszterelnök és neje, Lévai Anikó is felajánlott
egy-egy bölcsőt –, sőt ausztráliai támogatóknak köszönhetően
jóformán nincs olyan hétvége, hogy Székelyföld valamely
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településén egy-két bölcső ne lelne gazdára. A vándorbölcső
program ma már a Nemzetstratégiai Kutatóintézet egyik
sikeres székelyföldi programjaként működik.
A keresztszülői program keretében olyan házaspárokat
próbálnak összeismertetni egymással, akik elsősorban
anyagi okok miatt nem vállalják a harmadik vagy többedik
gyermeküket, illetve akiknek különböző okok miatt nem
lehetett saját gyermekük, de fontosnak tartják, hogy a
nemzet számbeli gyarapodásához hozzájáruljanak. Utóbbiak
egy harmadik vagy többedik gyerek esetén, annak felnőtté
válásáig az új lelket befogadó család támogatóivá válnak.
Van már hozadéka a programnak, hiszen Csinódon is van
már olyan család, amely vállalta a negyedik gyereket, és
Csíkszeredában is született egy kislány, akinek keresztszülőt
tudtak szerezni.
Lélekben havasiak
Balázs felesége, Erika örvend, hogy ott, azon az Istenhez
közeli tájon élhet. Tanítónőként úgy véli, az összevont
osztályba járó gyerekek nem különböznek a városiaktól:
vannak köztük jobbak, ügyesebbek és olyanok is, akiknek
komoly gondjuk van a számokkal és betűkkel. Közös bennük
viszont, hogy az éltre fel vannak készülve. Nincs köztük olyan,
aki az állatellátástól a kenyérsütésig terjedő mindennapi
feladatokat meg ne tudná oldani. Ismer olyan helyzetet,
amikor az alig ötéves gyerek úgy ment el az óvodába, hogy
előtte a húsz tehénnek vizet vitt – ez legalább húsz veder víz
kútból való kihúzását jelenti! – és enni adott, mások, amikor
szüleik betegek voltak, maguk szerszámozták fel, fogták be
lovaikat és mentek ki az erdőre fáért.
Erika csodálni tudja azt is, ahogy a havasi asszonyok
fogadják a harmadik-negyedik-ötödik gyermek érkezését.
Nem gazdagok, sőt, esetenként csak a legszükségesebbekre
futja, mégsem esnek kétségbe, hanem vállalják a küldetésüket.
Bizonyára ebben meghatározó szerepet játszik mély katolikus
hitük és elődeiktől átörökölt szemléletmódjuk – mondotta.
Azt szeretné, hogy gyerekei, a nemsokára tizennyolc
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esztendős Gergő, a serdülő Ilka-Uzonka és az alig hét hónapos
„Győzedelmes Fehér Sólyom”, Viktor Ákos is ilyen havasi,
magát eltartani, a legszükségesebbeket előállítani tudó ember
lenne.

Az írónak sem utolsó nagyfiú, Gergő nem az apja által
felvett Sepsiszéki előnevet használja, hanem Csinódiként
határozza meg önmagát. Bár ezer szállal kötődik az Úzvölgyéhez, és szereti annak minden zegét-zugát, miután
a csíkszeredai Segítő Mária Katolikus Gimnáziumban
érettségizik, valószínű nem tér haza, hanem gyógyszerésznek,
jogásznak vagy éppen politológusnak fog tanulni. Az viszont
biztos, életét a Kárpát-medencében képzeli el, mint ahogy
az is, hogy a havasi történetek írásának folytatásáról sem
szeretne lemondani.
Ilka-Uzonka legújabb terve, hogy cukrásznak vagy
éppen szakácsnak tanul, de mivel segíteni, szolgálni szeretné
a környékbeli embereket, nem kizárt, hogy nővérképzőt
végez, ami mellé, mivel meggyőződése, hogy a gyógynövényekkel legalább akkora eredményt lehet elérni, mint
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a gyógyszerekkel, népi gyógyászatot is tanulna. Számára
szinte mindegy, hogy mit hoz a jövő, mert az bizonyos,
hogy ő csinódi marad – ha egy legénynek komoly szándéka
lesz vele, azt azzal tudná a legjobban kifejezni, ha kedvéért
vállalná a havasi életet az Úz-völgyében. Neki és nekik az a
hazájuk.
(Háromszék, 2018. december 29.)
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Feltámadás, újjászületés, megmaradás – csinódi párhuzamok

Bereczki
Imre

Bokán felül érő hóban taposták az utat a
búcsújáró zarándokok –az idén Virágva- írása
sárnappal egybeeső– Gyümölcsoltó Boldogasszony előnapján, március 24-én a csinódi ökumenikus kápolna felé. Nehezen lehetett haladni, megmegálltak, mint a keresztút egy-egy stációjánál. Vitte a keresztjét
a villámcsapást túlélt kápolnaépítő, hurcolta stressz-keresztjét a
városról zarándokoló férfi, bele-beleremegett a mindennapos fizikai
munka keresztje súlyába a helyi csángó, és hordta minden kereszt
legszebb terhét megannyi várandós anya, akit a vándorbölcső
program vonzott Csinódba. Mert a mi feltámadásunk a gyermekeinkben való újjászületésünk, az újjászületésünk pedig a
megmaradásunk. Fizikai létünk: vándorlás a bölcsőtől a koporsóig.
Valós létünk: vándorlás elődeink irántunk táplált vágyakozásától az
utódaink emlékezetéig.
Húsvétkor a keresztény ember Jézus feltámadására
gondol. Krisztusra, aki megváltásunkkal legyőzte a halált
és öröklétet ígért nekünk. Mi magunk is feltámadunk. Majd
egyszer. De addig is, érdemes újjászületnünk. Minden
reggel. Minden évszakkal. És minden gyermekünkkel.
Csinód számomra sajátos példája az újjászületésnek, a
megmaradásnak. Történetek, tények igazolják ezt, és
sejtelmesen még az oda települő gyimesi csángókkal
újjászülető táj is erről mesél. Mégis, a legérthetőbben talán
Sepsiszéki Nagy Balázs néprajzkutató meséli, akinek a
Csinódba költözésével ismét újjászületett a falu, majd aki
maga is újjászületett, miután 2014-ben villámcsapás érte és
hosszú ideig magatehetetlen volt.
A várandós szűz kápolnája
Csinód az Úz-patak völgyének első faluja. 200 lelkes település,
ahonnan van ugyan némi elvándorlás, lassú léptekben mégis
évről évre gyarapodik a falu. Részben ez vonzotta Sepsiszéki
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Nagy Balázs néprajzkutatót és családját Csinódba, ahová 1999
óta rendszeresen visszajártak, majd 2011-ben odaköltöztek.
„Megértem még azokat az időket, amikor petróleumlámpa fényében báloztunk a falubeliekkel. Nagyon értékes néprajzi kincset
őriztek és őriznek ma is a falu mesemondói, énekesei, és csodálatos
tapasztalat, hogy mennyire szívélyesen fogadtak be bennünket,
városi embereket” – mesélte Sepsiszéki Nagy Balázs egy
korábbi találkozásunk alkalmával.
A falut nem a gazdasági befektetések, hanem a közösségi
összetartás, az egymásra figyelés fejlesztette. Amikor a néprajzkutatót villámcsapás érte, a falubeliek gondozták az
állatait. Orvosi csodának tartják, hogy felépült, ezt a csodát pedig ökumenikus kápolna építésével hálálta meg a
Fennvalónak: a Gyümölcsoltó Boldogasszony-kápolnát szintén a falubeliekkel, kalákában építette. A kis imahely 2015
óta fogadja a híveket. És immár nem először indul rönkfala
mellől olyan program, amely a megmaradásunkat szolgálja.
A falunak ez is egy újabb újjászületést jelentett. Csinódon
– mint mondta – a várandós nőhálát ad az istennek, nem
szalad az orvoshoz az embrió elvetetéséért. A sokszög alakú
kis kápolna is ezt a szellemiséget üzeni, oltárán a Krisztussal
várandós Máriával.
Gyarapodó falu, gyarapodó nemzet
Csinód éppen a fentiek miatt tekinthető különösképpen
hiteles helyszínnek gyermekvállalást, nemzeti megmaradást
szolgáló programok bejelentéséhez. A kápolna oldalából
hirdette meg Sepsiszéki Nagy Balázs a Gyarapodó magyarság
programot. Ennek több ága-boga van: része tehetős keresztszülők kerítése a hátrányos sorban élő családok számára
– hogy a kívánt gyermek vállalásának ne legyenek anyagi
akadályai –, vagy éppen a Ketten jösztök, hárman mentek
program, amely a „gyermekvállalási szándékkal” Csinódba
érkező pároknak biztosít szálláshelyet.
Legutóbb, a kápolna múlt szombati búcsújakor a
vándorbölcső programot indították el a csinódi hegyoldalból.
A hírről beszámoltunk, de ez csak az egésznek a teste. A lelke
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több mint egy hír, és mint a lélek lenni szokott: megfoghatatlan.
Ott, a csinódi kápolnánál viszont nagyon is érzékelhető volt.
Mert valljuk be, olykor már-már nevetségesen hangzik
egy-egy érv, ami a gyermekvállalást sürgeti. Ezt a kérdést is
sikerült a felszínen elmaszatolni, néha pedig túlpolitizálni. A
nemzetet féltő, újabban Európát is féltő politikai megnyilvánulások helyenként elkeserítően demagógok, a nő társadalmi szerepét – mintha ez valami egzakt dolog lenne –
felelőtlenül lebutítóak.

A csinódi kisiskolások, 2012

Az ökumenikus kápolnánál mindez azonban másképp
hatott. A régóta gyermeket óhajtó és végre áldott állapotban
maradt kismamák, a középkorú, de a gyermekvállalásról
le nem mondó anyák, a gyermekük testvérét váró szülők
szemének csillogása oldja az összes okoskodást és jól mutató
kampányszlogent: itt csak az az elemi, tiszta, őszinte, minden
cikornyától mentes vágy van, amely a gyermeket, vele együtt
pedig az újjászületést óhajtja.
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Gyümölcsoltó Boldogasszony napjának általában nem
sok köze van a télhez, de nem először tapasztaljuk, hogy
fehér marad, esetleg ismét fehérbe borul a táj. Van az úgy,
hogy még a hatalmas természet sem tud első próbálkozásra
újjászületni. És van úgy, hogy ennek általunk nem ismert
okát egyszeriben felismerjük, ha más szemüvegen át
vizsgáljuk a világot. Csinódban is megjegyezték: szokatlan
az ilyen nagy hó ebben az időszakban, de legalább nem sáros
a tanyafalu, hanem tisztán fehér.

A húsvéttal együtt végül a tavasz is feltámad, és a
természet is újjászületik. Vele együtt pedig mi is. Csinód
üzenetével, vagy magzatunk szívverésével, vagy gyermekünk totyogásával, unokáink motyogásával. És félhalkan
visszavágyunk kicsit abba a nagyon régi télbe vagy éppen
nyárba, amikor még ártatlan kisgyermekként éppen bennünk születtek újjá szüleink, nagyszüleink. Egy mély sóhajtással jelezzük nekik: most, a gondolatunkkal is újjászülettek,
bármilyen régóta nincsenek már közöttünk. Újjászülettek,
mert mi megmaradtunk. És ha majd egyszer már mi sem tudunk újjászületni, akkor egyszerűen: feltámadunk.
(Hargita Népe, 2018. március 30.)
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