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Dr. Keszeg Vilmos 

BBTE, professzor 

Kolozsvár 

 

A népmese előadásának módja és kontextusa  

Jelen tanulmány a népmesegyűjtés dokumentumait felhasználva veszi számba a mesemondás 

körülményeit és funkcióit, elemzi a mesélők mint kontextualizált egyének státusát, a mesemondás 

szempontjából releváns biográfiai fordulópontokat, a meserepertórium és a lokális társadalmi emlékezet 

viszonyát, a történetmondás funkcióit. 

Kik mondanak mesét? A mesemondók biográfiája. Kontextualizált egyének 

Albert Mátyás Gyimesbükkön született és nevelkedett. Részt vett a második világháborúban, utána orosz 

fogságba esett. Betegsége miatt feleségével és két gyermekével Sepsiszentgyörgyre költözött, 1950-ben. A 

meséket gyermekként hallotta felnőttektől, erdei szálláson, az állatok legeltetése idején. Az iskolában 

tanítója állatmeséket mesélt. Gyermekkorában szívesen olvasta Benedek Elek meséit. Katonáskodása és 

hadifogsága idején szívesen hallgatott és mondott meséket. Mikor betegsége ágyhoz kötötte, családtagjainak, 

unokáinak, látogatóinak, a kórházban lábadozó beteg társainak szívesen mesélt. (Albert E. 1999) 

Berekméri Sándor Gernyeszegen született, 1896-ban, szegényparaszti családban. Szülei részesmunkából 

tartották el öt gyermeküket. Anyagi helyzetük miatt a tanulni, olvasni szerető fiúkat nem taníttatták. Mindkét 

háborút kiszolgálta. Nyáron földet művelt, idénymunkát vállalt, télen a marosvásárhelyi cukorgyárban 

dolgozott. Szorgalma, megfontoltsága miatt közössége megbecsült tagja volt. Csontkovácsként szintén 

sokszor segítette a rászorulókat. Sokat olvasott. Idős korában az egész napot olvasással töltötte. (Szabó 

1977) 

Budai Lajos Gelencén született 1910-ben. Favágóként sokat lakott erdőn, barakkban. Főként télen 

mesélt. A mesélés ellenében mentve volt a napi szolgálat alól (tűzifa- és vízhordás, ételkészítés, takarítás). 

Egy hordón ülve adta elő a történeteket. Így a tűz fényénél a mesemondó látható volt, s ő is figyelhette, hogy 

alusznak-e a hallgatói. Addig mesélt, amíg munkatársai elszenderedtek. Olykor más kalibába is átcsalták. 

Később is, mikor a barakkokat villanyárammal, rádióval látták el, a mesemondónak még mindig nagy 

becsülete volt. A rádiót a mesemondás idején kikapcsolták. (Seres 1992) 

Cifra János 1898. július 5-én született Koronkán. Cigány származású volt. 8 éves korától árván 

nevelkedett. 6 osztályt végzett. Szeretett tanulni. 13 éves korától béresinas az uradalomban. Ekkor kezdődik 

mesemondói pályafutása. „Születni kell arra. Én úgy születtem” – jegyzi meg. 20 évesen katonának 

sorozták. Megjárta az I. világháború frontjait. 13 évet téglagyárban dolgozott. A II. világháborúba újra 

besorozták, 47 évesen. A kollektivizálást követően a közösben dolgozott. Hallgatói a környezetéből kerültek 

ki. (Nagy O. 1991a) 

Dávid Gyula Marosvécs közismert mesemondója. Gyermekként környezetében analfabéta cigányoktól (5 

személy, közöttük nagyapjától, Luka Józseftől, valamint Bumburi Jánostól) hallgatott mesét. Legénykorától 

kezdett mesélni, a helyi cimboráknak, később gyermekeinek, unokáinak, a helyi közössség cigány és magyar 

tagjainak. Az Argeş-i munkatelepen dolgozva a barakkok állandó mesemondójává vált. (Nagy O. 1988) 

György Ignác 1919-ben született Mátisfalván. Elemi iskolai osztályokat végzett. Szívesen és sokat 

olvasott, szépen írt. Fiatalon Csernátonba költözött, itt nősült meg, itt élt. Öt gyermeke született. Komandón 

fiatalon hozzászokott az erdei munkához. Később a Bodoki-havason, a Maksához, Csernátonhoz tartozó 

erdőkben vállalt munkát. Mesével, viccel, tréfával szórakoztatta hallgatóit. A mesélésre az erdei tartózkodás 

nyújtott alkamat. Hétfő reggeltől szombat estig együtt volt munkatársaival. Esténként, különösen téli este 

kártyáztak, mások mesét hallgattak, viccet mondtak, háborús élményeiket mesélték. György Ignác maga is 

szívesen hallgatta társait. Később a téesz (Mezőgazdasági Termelő Szövetkezet) állatgondozója volt, majd 

Kézdivásárhelyen dolgozott. Ez utóbbi esetben ingázás közben mesélt. A fiatalok szerették hallgatni. Ha az 

utazás idején nem sikerült végigmondani a történetet, a megállóban maradtak, vagy az úton hazafelé ért a 

végére. Mesélt még ősszel a törökbúzabontón, hosszú téli estéken a kártyaparti szüneteiben, a névnapokon. 

Meséléskor a gyermekeket nem engedte közel. Fia szerint:  

– Pikáns dolgok is elhangzottak ott, én csak úgy fél füllel hallhattam, megjegyezni semmit nem tudtam 

belőle, de azt tudom, hogy János vitézt, a Toldi Miklóst is sokszor, amibe valamit „belépótolhatott”, mert azt 

nem volt szabad hallgatnom. 

Közösségében írástudóként ismerték. Lakodalmi búcsúztatókat, névnapi köszöntőket komponált. Írás 

közben ezeket meg is tanulta, s szívesen elő is adta.  

1989-ben halt meg. (Kakas 2001) 
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Győri Klára (1899–1975) harminc éven át mesélt hallgatóságnak, asszonyoknak, lányoknak és 

fiataloknak. Minthogy az asszonyok nem igényelték a tündérmesét, az apjától tanult repertóriumból ezeket 

rendre kihagyta. Így jutott el a novellisztikus és a tréfás meséhez, amelyekben sok „összebuvás” és 

„huncutkodás” van, s emiatt közkedveltek voltak. A mesék mellett a tréfák és a helyi történetek, a személyes 

élmények, az igaztörténetek váltak mesekínálata részévé. Házában leányfonó és táncház működött. Itt ő 

szórakoztatta az összegyűlt fiatalokat. A legények érkezése előtt a lányok szívesen hallgatták meg a 

tündérmeséket. A legények megérkezése után azonban már vaskosabb tréfákra került sor.  

A mesélés élete egyedüli öröme volt. Emlékiratában ezt ilyenképpen örökíti meg: „A mesélést csak 

akkor folytathattam, amikor a férjem nem volt a közelemben; mert káromkodott, és azzal fenyegetett, hogy 

ránk gyújtja a házat. Ha hallottam, reszketés fogott el, s mindig eszembe jutott egy fiatalkori ének: Hej, te 

mindig úgy bántál a szívemmel, Mint a szél a rezgőnyárfa-levéllel…” 

A faluban rajta kívül még Sóspál Rózának volt hallgatósága. Ő elsősorban gyermekeinek mesélt. De 

sokszor a szomszédok jelenlétében, fonóban is. A gyermekekeket a csodás és kalandos 

cselekménybonyolítás kötötte le, nem az élményanyag. Ilyenkor oktató, nevelő célzattal adta elő történeteit. 

(Nagy O. 1976) 

A görgényüvegcsűri Jakab István olasz származásúnak tartotta magát. Szerinte elődei az első 

telepesekkel érkeztek a faluba. A falu cigányként ismerte, nem fogadta el az olasz származtatást. 

Cigányvoltát Jakab István szégyellte és tagadta.  

Minthogy a család fuvarozással, vándorkereskedelemmel foglalkozott, keveset tartózkodtak a faluban. 

Igy Jakab István Szászbesztercén született, 1925-ben. Vándorlás során, esténként a tűz mellett a karaván 

férfitagjai mesét mondtak. Legényként megszökött szüleitől, beállt kovácsinasnak. Apja betegsége miatt 

haza kellett térnie. Suszterinasnak állt, majd 18 éves koráig edényekkel és lovakkal kereskedett. 18 évesen 

katonának vonult, a frontra, majd hadifogságba került. Négy és fél év után tért haza. Minthogy apja meghalt, 

cipészkedésből tartotta el a családot. Megnősült, felesége családja szénégető volt.. Nehezen szokta meg az 

újabb munkát. Megszerette a havasi életet. Bár gyengébb munkaerő volt, társai kedvelték mesélő kedve 

miatt. Több apró baleset után munkaképtelenné vált. 1966-ban súlyosan megbetegedett. Kórházba került, 

nyugdíjazták. Cipészkedett, alkalmilag szenet égetett. 

Mesemondó tehetségét a katonaság aktivizálta. Itt vált mesemondóvá. A havasra már összeállt 

repertoárral került. A havasi hallgatósága a Maros mentéről, a Gyergyói-medencéből, az ország távolabbi 

vidékeiről került ki. Ő is szívesen hallgatott mesét.  

A faluban megszólták bohém, szertelen természetéért. A favágók viszont rajongtak érette. Mikor mesélt, 

2-3 brigád is összegyűlt a barakkban. „Még egy kilométerről, kettőről is jöttek, rendszeresen, mesét 

hallgatni.” Tekintélye a gyűjtők érdeklődése következtében növekedett meg. (Nagy O.–Vöő 2002) 

Józsa Zsigmond Lécfalva (1902) mesemondója volt. A mesemondó szerint „régebb esténként 

leszaladtam ide a kocsmába. Inni nem szoktam, de itt lehetett hallani, hogy a faluban mi van eladó és ennek-

annak mi az ára, ezekért jöttem. Nyári időszakban jüttek a fiatalok, s mondták, hogy Zsiga bácsi, mondjon 

mesét. Nekidőltünk a kertnek, s én meséltem, míg azon vettük ésszre magunkat, hogy már éjfél van.  

– Na – mondom –, haza kell menjek, hogy adjak enni az állatoknak.” Ellátta az állatokat, s ment a 

határra. A legtöbbet a tsz-ben mesélt, kapáláskor, répaegyeléskor. A sor végén, déli pihenéskor inkább a 

rövid történetek kerültek sorra. (Seres 1992) 

Kocsis János 1932-ben született, Mezőzáhon. Édesapja az uradalom szolgálatában álló írástudó ács volt, 

majd vincellér Detrehemtelepen. Tanyai életük miatt Kocsis János analfabéta maradt. Állatokat tartott, földet 

művelt, majd gyári munkába lépett. Gyermekkorában apja meséit, élménytörténeteit hallgatta. Ő maga a 

munkahelyén, a családjában és a szomszédságban mesélt. Gyermekei felnövése, valamint a nyugdíjba 

vonulása után elmagányosodott. 
2
  

Koczkás Sándor 1926. január 28-án született a Bihar megyei Kiskerekiben. Szülőfaluja elzárt település, 

zsellérfalu volt, hagyományos építészetét későig megőrizte. A falu környéki mocsarakat 1965–71 között 

csapolták le. Koczkás Sándor házának végében későig megmaradt a nádas.  

Édesapja cseléd volt, felváltva hol egyik, hol másik grófi uradalmon dolgozott. Költözéskor családját is 

magával vitte. Három gyermeke született. Koczkás Sándor 13 évesen ment iskolába. Két osztályt végzett el. 

Ez alatt megtanult írni és olvasni magyarul és románul. Két év múlva napszámba indult, így tanulmányait 

félbeszakította. 1944-ben besorozták, négy hónapig volt távol. 1948-ban nősült. Katonának vitték két évre. 

Itt további két iskolai osztályt végzett. Két gyermeke született. Koczkás Sándor mezőgazdasági munkát 

végzett. Szókimondásáért népszerű, munkájában megbízható, pontos, kezdeményező volt. 

                                                 
2
 A gyűjtésre az 1970-es években került sor. A mesegyűjtemény kéziratos állapotban maradt. Keszeg 1991. 
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Mesélni négyéves korától tizedik életévéig tanult, édesapjától. A mesemondásra téli estéken került sor, a 

szomszédok jelenlétében, biztatásra. A környezetében az apát „Koczkás György, a mesélő” néven tartották 

számon. Fia tőle leste el a meséket. „A mesélíst mán nígyéves koromba tanultam apámtul. Már nígyéves 

koromba olyan kapcsolásom vót, hogy ha egyszer elmondta előttem az apám, én utána el tudtam mondani. 

Olyan jó fejem vót. Otthon esténkint jöttek a szomszídok is, meg nekünk is mondta, hát tudtuk, hogy tud 

mesélni! Hát: 

– Apám, mondjík mán mesét! 

Hát ugyi ű se szeretett korán lefeküdni, mán ha dógozott is. De csak hosszú télen az este, és akkor még 

az anyám is fiatal vót, ű is fiatal vót, hát el-elmondott egy-egy mesét és ezen keresztül én megfogalmaztam.” 

Felesége halála után az apa már ritkábban mesélt.  

A fiú az állatok őrzése közben kezdett társainak mesét mondani. 17–18 évesen gyakrabban mesélt, 

egyelőre csak szűkebb közösségének. Amikor udvarolni kezdett, hallgatóinak köre kibővült. „A rossz idő 

beálltával, az őszi, téli estéken mondta a mesét, szinte folyt belőle” – emlékezett vissza felesége. „Beszéltem, 

iddogáltunk, volt, amikor kártyáztunk, aztán mesét mondtam. Mindig voltak olyanok, akik először kerültek 

hozzánk. Egy ideig jártak, aztán elmaradoztak. Jöttek mások” – vallja a mesemondó. Életének ez a szakasza 

1960 körül zárult. Ekkor vezették be a faluba a villanyt, rádió került a házakba, az 1970-es évektől televízió. 

„A rádióban, televízióban mindent magkapnak az emberek, már nem kell a mese.” Amikor a gyűjtő elvitte őt 

az iskolába, hogy ott mondjon mesét, Koczkás Sándor tiltakozott: „Felnőtteknek valók ezek! Olyan mesét is 

tudok, amit az asszonyoknak nem szoktam elmondani, már nem azért, mert pikánsak – azokat szeretik –, 

mert olyan veszedelmesek. Rosszat álmodik tőle az ember.” A családban már nem mondott mesét. Hallgatói 

munkahelyén kerültek ki. Ez a helyzet azonban befolyásolja a meséket: „Ezek hosszúak, a mi ebédszünetünk 

meg fél óra. Ilyenkor ha kérik, a rövid tréfás meséket mondom. Úgy futtában eszünk, ki mikor tud. Nincs rá 

idő, nagy a plán.” (Fábián 1984) 

Kurcsi Minya 1897-ben született. Apja erdei munkás, anyja parasztasszony. 10 éves korától apjával a 

havasra járt. Hat osztályt végzett. Jól tanult. Később is szívesen olvasott, klasszikus és ponyvairodalmat. 

1915–1918 között katona volt, majd részt vett a második világháborúban is. Családja megélhetését a 

fakitermelés biztosította. A Keleti-Kárpátok mindkét felén dolgozott. Hetente, havonta látogatott haza, 

tisztálkodni, ünnepelni. A havason gyakorolta a mesemondást is. Hallgatói között voltak román–magyar 

kétnyelvűek, tiszta románok, máramarosi szlovákok, bukovinai németek, dél-tiroli olaszok. A mesélés 

annyira beépült életében, hogy mikor nyugdíjba vonult, engedélyt szerzett, hogy vándor mesemondóként 

iskolákban, kultúrházakban lépjen közönség elé. (Faragó 1969) 

Id. Mitruly Ferenc 1889-ben született. Születéskori hiba miatt egész életére sánta maradt. 9 évet tanult, 

gazdatanfolyamokat végzett. Földműves, kertész volt. Sokat olvasott, szavalt, a dalárda, a színjátszó társaság 

tagja volt. Főleg történelmi színezetű elbeszélések, moralizáló és oktató jellegű történetek tartoztak 

repertóriumába. Mitruly Sándor földműves, kőműves volt. Fiatalon levente, katona. Az apjától, 

legénytársaitól, katonatársaitól hallott történeteket szívesen mesélte társaságban, munka, borozgatás közben. 

Mesélt a fonóban nőknek, valamint gyermekeknek is. Olvasottsággal rendelkezett, de csupán a bibliát és az 

újságot olvasta. (Mitruly 1999)  

Siklódi Károly Siklódról származó korondi mesemondó volt. Emlékét Tófalvi János Göndör (sz. 1927) 

idézte fel 1982-ben: „Siklódi Károly Siklódról származott ide. Most egy félliter pálinkáér kerek hétig 

mondana. Olyat nem lehetett olvasni se, s hírből se hallani, nem, hogy az milyeneket tudott. Hogy az 

honnét? Pedig egy útonfutó ember volt, hogy a jászlakban hált, s pajtákba, s amit megevett vagy megivott, 

azér csak dolgozott. [A meséire nem emlékeznek?] Jaj, nem…De csak annyit, hogy két este nagy hideg volt, 

s a juhaimat megnyírta, s ott aludt, s ezek a fiaim megvoltak, s tudom, hogy a gyerekek tizenkét óráig ott 

virrasztottak mellette, de én magam az ágyban nem tudtam elaludni, olyant sem olvasni, se hallani, sem 

azelőtt, sem azután…Gondótam, istenem, sze ezért lehetne tartani ezt a részeges embert. Hát ez honnét 

merítette fe, honnét tanóta? De aztán gyönyörűen, olyan szép formást mesélt a gyermekeknek.[Kérni kellett, 

hogy mondja, vagy magátról mondta?] Azt semmit! Én nem tudom, hogy kezdte, de tizenkét óra volt, s én 

lefeküdve, s a két gyermek a kanapén, akkor nem vótak ilyen pizsamások, hanem csepűgatyába, tudja, most 

lettünk ezek a fényes vásznasok, én magam feküdtem, még kétszer rágyújtottam, hogy az úgy mondta a 

mesét, mintha olvasta vóna, gyönyörűen, folyvást, hogy a csoda ölt meg…Az a részeges, aki csakugyan az 

úton s sáncokba, s pajtákba s ott hányódott, hogy az honnét tudott annyit.” (Tófalvi 1998) 

A szintén korondi Gergely Balázs gyermekeknek mesélt, Benedek Elek meséket. „Mikor gyerekek 

voltunk, a szomszédba volt ez a Gergely Balázs bá. Olyan meséket tudott, hogy a szánkat este tátottuk, s ej, 

gondoltam én, olyan meséket…Felfedeztem, hogy honnét tudta. Benedek Eleknek a meséit olvasta, neki 
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otthon a könyv le vót téve, s aztán azt olvasta, s adta le nekünk, gyermekek voltunk, hogy olyan meséket 

tudott, a szánkat tátottuk rajta.” (István Lajos sz. 1920. Korond) (Tófalvi 1998) 

Kovács Ágnes biográfiájuk részletezése nélkül mutatja be a kalotaszegi Ketesd mesemondóit. Őt 

idézzük. „Az öreg Korpos Márton például bíróviselt férfiú s általában a Mihály família a ketesdi 

»arisztokráciá«-hoz tartozik; nem egy bíró, kántor, pap vagy egyéb tanult ember került ki belőle; a családot 

tartják a falu eszének s mitsem von le tagjai jóhíréből, hogy sok közöttük a jó mesemondó. Ellenkezőleg, 

igen természetesnek tartják, hogy aki a könyvek, a napi politika, a külvilág iránt annyira érdeklődik, 

egyszersmind szépen is tud mesélni. A jó vélemény kialakulásához hozzájárult persze az is, hogy amellett jó 

gazdák »jól bírják magukat«. Vagy nézzük a másik mesemondó családot: idősebbik Bálint György 

köztudomásúlag a legjobb mesemondó a faluban, szívesen és sokat olvas. Ha azonban választani kell, hogy 

mesét mondjon-e vagy elmenjen ki a határba takarmányért az állatoknak, habozás nélkül az utóbbit 

választja, pedig nagyon büszke a mesemondó tudományára. Egy ízben éppen a bakancsára vetett foltot, 

mikor meséért mentem hozzá. Kérdem tőle, hogy ezt a mesterséget is kitanulta-e. »Nem – azt mondja – ez 

nem mesterség, akárki tudja a faluban. Elég nekem kettő is.« Első pillanatban nem értettem: »Melyik kettő, 

Gyuri bácsi?« »Hát a földművelkés és a mesemondás« – válaszolta tréfásan, de nem kis önérzettel 

hangjában. A fia szintén jó mesemondó. Jeles tanuló volt az elemiben s nagyon szeretett volna magasabb 

iskolát is végezni. Az apja nem engedte. Egyetlen gyermek, maradjon itthon a gazdaságban. Már az öccse, 

István, hogy két gyermeke van: egy leány és egy fiú, a fiút beiratta Hunyadra a polgáriba, pedig nem 

különösen módos emberek; az is nagy igyekezettel s szép eredménnyel tanul. Vagy a kokas melléknevű 

Kovács-család…Nyílt, eleveneszű, aprótermetű ember az öreg Kiskokas papó (alacsony termete miatt 

nevezik így a faluban) s jóízű mesemondó. Menyecskék, leányok nagyon szeretik. Jól el tudja őket 

szórakoztatni szőlőkötözéskor. Annál hatalmasabb termetű a fia, Kokas Jankó. Ő a másik fajta ketesdi 

ember, a kereskedő, a kupec. Látszik, hogy nem küszködött hiába, nemrégiben készült el szép új háza, most 

bútorozza. A kis fiát, Janit mesemondó kis pajtásomat ő is polgáriba adta. Nagyon jófejű, értelmes fiúcska, s 

nagyra van vele, hogy ő milyen meséket tud, különösen mióta a hunyadi tanító úr is megdicsérte értük. 

Cseke Márton az ács és ezermester elsősorban jól megépített házairól, jól melegítő kemencéiről, szaporán 

perdíthető orsóiról híres s csak azután jön a mesemondó tudománya. Gönci Pistát vagy előkelőbben Máté 

urat, az asztalost is elsősorban a kezemunkájáért szeretik, tréfás történeteinek inkább csak a cimborák előtt 

van becsülete. (Cimborának Ketesden az egykorú legény vagy leánypajtásokat mondják. Együtt 

gyermekeskednek, leánykodnak, legénykednek, s azután is szoros közöttük a kapcsolat, hogy férjhezmentek, 

ill. megházasodtak.) A mesetudást általában a cimborák értékelik legtöbbre, ők is ismerik legjobban a 

közéjük tartozó mesemondó képességeit. Szűcs Katit, Mihanadrás Pista feleségét nagyon szerették 

annakidején a vele egykorú leányok. »Mindig mondta a mesét, mikor dijóttörni vóutunk Hunyadon 

Erdejinél.« Most, hogy férjhezment, kis leánya született, elhallgatott egy időre. Majd ha akkorára nő a kis 

leány, hogy megérti, előveszi ismét a tudományát. Még ennél is »kézzelfoghatóbb« jelei vannak, mennyire 

kedvelik a jó mesemondót. Jártak régebben drótos-, cserepes tótok a faluban. Amelyikről tudták, hogy tud 

mesét mondani, sokkal több helyre hívták javítani, s még olyan háznál is szívesen látták egy pohár borra, 

ahol sem összedrótozni való edények nem voltak, sem újat venni nem akart senki. Idősebb Bálint György 

egész kis gyűjteményt mutatott késekből s más emléktárgyakból, amiket meséiért kapott, nem is szólva a 

töménytelen cigarettáról, dohányról, amit természetesen elfüstölt azóta. Öreg Korpos Márton pedig csak 

azzal a feltétellel volt hajlandó mesét mondani, ha dohányt viszek neki. Nem azért kívánta, mintha neki nem 

telt volna, vagy sajnálta volna rá a pénzt – rendkívül szíves emberek, mindig megkínáltak valamivel, ha 

hozzájuk mentem – hanem mert az úgy dukál. Ketesden az a szokás, hogy a mesemondónak ajándékot 

visznek.”
3
 

Gandhiról írott tanulmányában David G. Mandelbaum elkülöníti azokat a dimenziókat, amelyekben egy 

egyén életpályája kibontakozik. Ezek a biológiai, a kulturális, a társadalmi és a pszichoszociális dimenzió. A 

kulturális dimenzió azokból a viselkedési mintákból és elvárásokból, a társadalmi környezetre jellemző 

cselekményekből szerveződik, amelyek között az egyén felnő. A pszichoszociális dimenzió pedig az egyén 

szubjektív világát, érzelmi kultúráját jelenti. A szerző néhány további terminust is alkalmaz az élettörténet 

elemzésében. A fordulópont az egyén életpályájában bekövetkező, új szerepet, új kapcsolatrendszert, új 

éntudatot kialakító esemény, az adaptáció a fordulópont utáni elvárásoknak való megfelelés, az 

alkalmazkodás pedig olyan viselkedési forma, amely a fordulópont előtti cselekvések elvégzéséhez 

szükséges motivációk megszűnését, kioltódását jelenti. 
4
 

                                                 
3
 Kovács 1944: 44–46. 

4
 Mandelbaum 1982. 
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A felsorolt mesemondók mindenike kora gyermekkorától kulturális gyakorlatként éli meg a 

mesemondást. A család, a szomszédság rendszeres figyelemmel kíséri és elismeréssel honorálja valaki 

történetmondását. A romániai szakirodalomban ritkán találtunk a kaposszentjakabi beás környezet leírásához 

hasonló helyzetet. Itt a mesemondásra való felkészülés hosszas folyamat, állandó gyakorlást és közösségi 

ellenőrzést tesz szükségessé.
5
 „A megtanult meseszövegeket gyakorolni kell, hogy rögződjék az 

emlékezetben. E célt szolgálta a kamaszok egymás közti mesélése.”
6
 A „mester” mesemondás közben 

próbára teszi „tanítványai” figyelmét. „Volt olyan rész a mesében, amit kihagyott. Akkor figyelt, hogy észre 

vesszük-e azt, hogy nem jól mondja. Ilyenkor valemelyikünk kiegészítette. – No, látod! Tebelled majd jó 

mesélő lesz! – Volt olyan is, hogy egy-egy mese közben megállt és megkérdezte: – Nem felejtettem el 

semmit? – A többiek csak néztek: – Hogyan, hát azok már tudják? – Ó, hát ezeknek én már elmondtam 

egypárszor! 

Akkor olyan vót, hogy akaratból kihagyott valamit. Ilyenkor vagy én, vagy a másik: – Ezt kihagyta ám! 

– Ja, lássátok! Elsiettem a mesét! Jó, hogy szóltatok! – A többiek meg csodálkoztak: – Jobban tudják, mint 

te!”
7
 A közönség előtti szereplésnek vizsga jellege van. „Az önálló mesélést egy-egy rövidebb mese 

elmondása előzi meg, ugyanakkor a mester is fokozatosan kiöregszik aktív mesemondói szerepéből, s bár 

még mesél, ám jobbára tanítványait figyeli, javítgatja. »Megkérdeztem Marci bácsitól, hogy melyiket 

meséljem. Akkor mondta, hogy melyiket. Ő csak figyelt. Ha két-három szó kimaradt: – Hát ez hol van, 

gyerek? – Ilyenkor gyorsan kijavítottam.«”
8
 Az első mesemondáskor a hallgatóság szóvá teszi az előadással 

kapcsolatos észrevételeit. „Úgy az 1948–49-es években én már nős voltam, mentünk megen virrasztani. Od 

volt Marci bácsi is, kértük, hogy meséljen. Erre aszongya: – Fijam! Ha én annyi idős lennék, mint te, te meg 

annyi, mint én, én bizony nem engedném, hogy te mesélj! Te is ippen úgy tudod már azokat a meséket, mint 

én, a másik is tudja. Hát kezdjétek el ti is. Ahol majd nem tudjátok úgy mondani, mint van, akkor én majd 

segítek. – Aztán próbáltuk úgy mondani, ahogy ő szokta. Nem elég megtanulni a mesét, elő is kell azt adni. 

Meg kellett tanulni a mesélést. A mesének hét ága van. Ahhoz tud is tenni, meg el is tud venni belőle az 

illető. Nem egyforma a mese. Ha három ember mondja el ugyanazt, a három ember között is van különbség. 

Az egyiknek jobb a fölfogása, többet vett föl a meséből, a másik kevesebbet.”
9
 Koczkás Sándor beszámolója 

ehhez hasonló helyzetet örökített meg. A négy évet alig töltött, jó memóriájú gyermek mesemondását az 

édesapa felügyelte. 

 Az éveken keresztül történő mesehallgatás és a felnőttek figyelmének hatására a fiatalok általában 15-20 

éves kortól
10

 maguk is mesélni kezdenek, előbb alkalmilag, kisebb hallgatóságnak, általában kortársaknak, 

később egyre népesebb, életkor és foglalkozás szempontjából összetettebb hallgatóságnak. A közönség elé 

való kiállásnak versengés, próba jellege van. A mesemondó elődeivel, riválisaival méri össze erejét, vagy 

pedig hallgatósága elismeréséért önmagával áll harcban. Kovács Ágnes mutatta be úgy a ketesdi 

mesemondást, hogy a mesemondónak a családból kilépve ki kellett kényszeríteni a közösség elismerését: 

„Mikor azután a kis legény egy rövidke történetet vissza tud mondani papójának, s az öreg meg van vele 

elégedve, megpróbálkozik vele gyermektársai között. Azok csak a kegyetlen bírák! Könyörtelenül 

ragaszkodnak a megszokott szöveghez, az ismert fordulathoz. Csúfolják, bosszantják, ha mást mond s nemes 

versenyre kelnek vele: ki tud többet, hosszabbat, újabbat, ki tudja szebben elmondani. Kokas Jani s kis 

pajtásai majd összekaptak szemeláttára, melyikük tudja »hitelesebben« az elkezdett mesét.”
11

  

Az első szereplések fordulópontot jelentenek a mesemondó életében. Ettől kezdve környezetük egyre 

gyakrabban veszi igénybe őket mesemondásra; tiszteletben részesíti őket; egyre többen győződnek meg 

tehetségükről. Ez az adaptáció folyamata, amely során a mesemondó és a környezete hallgatólagos 

konszenzust köt. A közösség kinyilvánítja elvárásait: hol, mikor, hogyan, mit kíván/nem kíván hallani. A 

mesemondó pedig a maga igényeit: milyen viselkedést, illetve milyen fizetséget vár el hallgatóságától. A 

mesemondó tekintélyre tesz szert: számontartják repertóriumának darabjait, történeteinek epizódjait, 

eredetét, nyelvi, előadói stílusát. Szerepével azonosulva elvárásokat támaszt hallgatóságával szemben. 

                                                 
5
 Szapu 1985: 14.  

6
 Szapu 1985: 16. 

7
 Szapu 1985: 16–17. 

8
 Szapu 1985: 17. 

9
 Szapu 1985: 18. 

10
 Az említett beás közösségben 8–10 év között csupán hallgatják a mesét, a „vizsgáztatásra” 15–16 év között kerül sor. Szapu 

1985: 16. 
11

 Kovács 1944: 49. Nagy Ilona is megfigyelte, hogy a mesemondók első fellépésükkor igyekeztek maximális teljesítményt 

nyújtani, a mesemondó „le akarta tenni a névjegyét”. Nagy I.2003: 290.  
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Elvárja a figyelmet, a tetszés kifejezését (lábukat csapkodják, közbekiáltanak). Gyakran a mesemondó 

ragaszkodik bizonyos hallgatók jelenlétéhez.  

Nagy Olga azt örökítette meg, mikor a szentkirályi Puci Jóska mesemondó „felségterületére” riválisa 

merészkedett be. Hallgatósága merényletnek érezte más mesemondó jelentkezését. „A közösség nem is 

hallgat meg akármit, hanem csak a maga megszokott meséit. Nem is akárkitől, hanem felkent 

mesemondójától, Puci Jóskától, mert noha mindenik mesét mindenki tudja, elmondani noncs joga másnak, 

azt a mesét, amit már apja is ugyanúgy [...], s nagyapja is szóról szóra mondott el. Mert Puci Jóska is 

»mesekirály«, miként apja, Dodó Jóska és nagyapja, Vizi Jóska is az volt.”
12

 A tekintéllyel rendelkező 

„mesekirály” felháborodottan tiltakozott a másfajta mesemondás ellen: „Hát ez hazugság az egész! Először, 

mert az Isten láthatatlan, akkor meg hogy mondhassa, hogy látta s találkozott vele! Vagy a mese lehet 

hazugság? Másodszor pedig azért, mert az nem is úgy történt az egész, hanem másként.”
13 

 

Máskor azonban nem keletkezik konfliktus a tekintéllyel rendelkező és a frissen jelentkező mesemondók 

között. Ez különösen azokban a környezetekben történik meg, ahol a mesemondás nem puszta presztizstőkét 

termel, hanem a munkamegosztás rendszerébe tartozik. A havason a mesemondás létszükségletnek 

számított. Az őszi szezon beálltától tavaszig intenzíven, estéről estére szükség volt a mesemondóra. Ebben a 

környezetben a mesemondók egyazon beszédesemény keretében váltották egymást, vagy pedig 

hallgatóságukat cserélték ki, más barakkba költözve. Albert Mátyás az unalmas kórházi napok idején épp 

olyan szívesen mondott mesét, mint amilyen kedvteléssel hallgatta mások történeteit. 

A mesemondás a mesemondók munkavégzését is enyhén befolyásolja: kevesebbet dolgoznak, hogy több 

idejük legyen a mesélésre. Bizonyos munkavégzés alól felmentést kapnak, hogy mesét mondhassanak. 

Olykor ők maguk mesemondással vesznek részt a közös munkában. A mesemondásnak életükben való 

állandósulása után kialakul stílusuk, repertóriumuk, hallgatóságuk. Megkeresik őket, felkérik 

mesemondásra, a figyelem középpontjában állnak, végrejhajtják elvárásukat (érdeklődést mutatnak, ébren 

maradnak, kifejezik tetszésüket), hírüket keltik, idézik őket. A mesemondás gyakran megerőltető; 

elvégzéséhez fizikai és szellemi erőfeszítésre van szükség.
14

 Berekméri Sándor a marosvásárhelyi cukorgyár 

munkásszállóján az egész éjszakát végigmesélte, teljesen alvatlanul indult a reggeli műszakba.
15

 A lécfalvi 

Józsa Zsigmond mintegy éjszakai műszakot teljesítve szolgálja ki a fiatalok igényét. „Régebb esténként 

leszaladtam ide a kocsmába. Inni nem szoktam, de itt lehetett hallani, hogy a faluban mi van eladó és ennek-

annak mi az ára, ezekért jöttem. Nyári időszakban jüttek a fiatalok, s mondták, hogy Zsiga bácsi, mondjon 

mesét. Nekidőltünk a kertnek, s én meséltem, míg azon vettük észre magunkat, hogy már éjfél van.  

Na – mondom, haza kell menjek, hogy adjak enni az állatoknak.” Ellátta az állatokat, s ment a határra. A 

tsz-ben dolgozva pedig, egy-egy pászma végére érve pihenőre került sor. Ő ilyenkor mesemondóként „állt 

szolgálatba”. „Okos, barátságos ember…Olyanokat mond, hogy sokat lehet rajta kacagni. Élvezet vele 

dolgozni. A közösben sokszor őt nem is engedtük kapálni, pedig dolgos ember volt. Kapáláskor szívesen 

vittük a rendjét, csak meséljen…Mikor kaszált, én szedtem utána a rendet. Mindenki vele akart dolgozni, 

mert vele jól telt a nap…Délben ebédkor melléje ültünk, hogy hallgathassuk” – jellemezték őt ismerősei. 

Természetesen, csupán mesemondót nem foglalkoztat a közösség. „Megbecsülik tehát a mesemondót 

Ketesden is, hisz nyilvánvalóan olyasmit tud, amit nem minden ember. Meg is szokás ajándékozni. Komoly 

tekintélye azonban csak akkor van a mesemondónak, ha az élet egyéb területén is megállja helyét s ezenfelül 

van meg az a képessége, hogy hallgatóit bizonyos elragadtatott lelkiállapotba tudja juttatni vagy jól tudja 

nevettetni hosszú ideig – mikor mit kíván a helyzet. Ha csak mesemondó és semmi egyéb, akkor is szeretik, 

szívesen látják, ahol jó hasznát veszik a tudományának; sok mindent elnéznek neki a mesemondó kedvéért, 

de bizony egyébként nem sokra tartják.”
16

  

A felöltött mesemondói szerepe révén az egyén specialistaként szocializálódik újra társadalmába. 

Szociális környezetében, munkahelyén „kontextualizált individuumként” kezd szerepet játszani, egy 

funkcionális rendszer részévé válik, s kapcsolatai, szerepe előírják viselkedését.
17

 A mesemondó tudása 

(repertóriuma) és képessége (előadásmód, stílus) olyan tőke, amelyet a környezet szimbolikus vagy anyagi 

elismeréssel honorál. Közössége speciális tudása, tehetsége és szolgáltatása miatt értékeli, tiszteli, 

megkülönböztetett figyelemben részesíti és formalizált kapcsolatot tart fenn vele. Életvitelében, napi 

programjában állandósul a mesemondás mint munkaforma. Mint mesemondót hívják meg bizonyos 
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eseményekre, a váratlanul szerveződő alkalmi eseményekben pedig felruházzák a beszélgetés irányításának 

privilégiumával. A mesemondás helyzetében viselkedése (gesztusai, előadói stílusa, konverzációs 

szeterotípiái) állandósul, formalizálódik.  

A mesemondói szerep olykor egyéb társadalmi funkciókat is magába olvaszt. A kiskereki Koczkás 

Sándor hangadója lett közösségének, véleményét sem rejtette véka alá. György Ignác alkalmi verselőként is 

ismert volt közösségében. Lakodalmi búcsúztatókat, névnapi köszöntőket írt, s azokat elő is adta.  

Ahogyan a mesemondó magára ölti a kulturális szerepet, ugyanúgy – akárcsak az egyéb kulturális 

szerepek esetében – ki is léphet belőle. Dumitru Pop és Nagy Olga Görgényi-havasokban az 1960-as 

években elvégzett kutatása hozott példákat a mesemondók visszalépésére. A falu a havasi munkáról 

visszatért mesemondókat nem foglalkoztatta. Ezért azok vagy teljesen visszavonultak, vagy 

újraszerkesztették repertóriumukat. Vas Barabás (Görgényüvegcsűr) 28 évig dolgozott a havason. 

Katonasága idején és a hadifogságban kezdte mesélni a havason hallott meséket. Mikor a havasról visszatért 

falujába, a mesék iránti érdektelenséget látva nem mesét, hanem élménytörténeteket mesélt. A libánfalvi, 68 

éves Bozon Suceava több évtizedes havasi munka után 1950-ben visszavonult a faluba. Ezután már nem 

mesélt. Vasile Man (71 éves, Toka) a kutatáskor már 25 éve nem pásztorkodott, s mesélni sem mesélt, 

csupán a ritkán adódó kukoricafejtéskor. A faluba beköltözve elveszítette felnőtt hallgatóit, a gyermekeknek 

pedig nem szeretett mesélni. Vasile Petra (68 éves, Toka) 1935-ben látásának meggyengülés miatt lejött a 

havasról, azóta nem mesélt, hallgatóság hiányában. Helyüket fiatalok, neveltjeik, tanítványaik foglalták el. A 

kásvai Vasile Husar kiöregedett, ezért az „iskolájában” nevelődött mesélők vették át a mesemondói szerepet: 

Florea Pop (40 éves), Ion Dan (43 éves), Alexandru Buţ (41 éves), valamint lánya, Maria Husar (44 éves). A 

hodáki Florea Moldovan meséit annak halála után Ion Tătar (44 éves) és Tinca Crăciun (37 éves) adja elő.
18

 

Az ellenkező példa a Kurcsi Minyáé. Több évtizedes mesemondói praxis után nem tudott visszavonulni. 

Ezért engedélyt szerzett a mesemondó turnék szervezésére. A 75 éves széki Hosszú Győry János nyaranta 

összegyűjtötte a gondozás nélkül maradt gyermekeket, s rendszeresen őket szórakoztatta.19 

A mesemondói karrier a következő biografikus epizódokból szerveződik: tapasztalatot, mintát sajátít el; 

mesemondóként lép fel, fogadtatja el magát; a mesemondás révén reszocializálódik környezetében; 

domináns társadalmi kapcsolatai a mesemondás alapján újraszerveződnek (rivalizálás, hallgatóság, 

munkamegosztás); klientúrát alakít ki; tanítványokat nevel; nyugalomba vonul; az emlékezetben utóéletet él. 

A kulturális dimenziót elemezve érdemes szemügyre venni a mesemondó és az írott kultúra kapcsolatát. 

A köztudat a mese kiszorulását az írásbeliség, a média terjedésével, az olvasás, a filmnézés 

meghonosodásával, a mesemondás meglétét pedig implicit módon az írásnélküliséggel, a „primitívséggel" 

magyarázza. Valójában azonban aligha erről van szó. A fenti mesemondóknak mintegy fele maga is intenzív 

kapcsolatot tartott fenn az írott kultúrával. Albert Mátyás életén kereszül emlékezett az iskolában a 

tanítójától hallott állatmesékre. Maga Benedek Elek köteteit olvasta nagy szeretettel. Dávid Gyula a 

hadifogságban olvasott. „Az a hadnagy állandóan járt utánam, vitt a könyvtárba, adott nekem sok könyvet, 

olvassam el. Nagy, szenvedélyes könyvek vannak Oroszországban a foglyokról, a tizennégyes háborúból. 

Románul is, magyarul is. Olyan könyvek voltak, hogy míg olvasta az ember, állandóan hullott a könnye.”
20

 

Olvasmányélményeit később gyakran beépítette meséibe. Felnőtt hallgatósága kényszeríti rá, hogy alakítson 

meséin. A könyvek és a filmek hatását beépítette meséibe: „Én sokat olvastam regényeket, meséskönyveket. 

Filmeket is láttam eleget. S mindebből tanul az ember [...] Azért vannak meseszerető emberek, akik egy 

hétig is el szeretnék hallgatni a mesét. Amelyiknek van értelme, s szeretik. Ahogy vannak a regények is. 

Azok is a múltról szólnak. Rózsa Sándor, Bogár Imre regénye. Kinizsi Pál és sok ilyen regény van. A 

mesében több az olyan, ami nem létezik, a regényben inkább valóság, bővítések, hozzátevések. Nem olyan 

pontos, mint egy regény. A regény valóságban van. A mesében minél több kucifántos, félelmes dolog: 

ördögök dolga, vitézek. A regényben elkezdik a főszereplővel, s ahogy végigvitte, úgy mondják végig.”
21

 

A görgényüvegcsűri Szász József gyermekkorában az édesanyja mesélte a Benedek Elek kötetek meséit. 

Felnöve maga is használta ezt a forrást. Akárcsak a falu másik mesélője, Jakab István. Kalandjáról Nagy 

Olga így számol be. „Utolsó kiszállásaink alkamával, mikor már mesekészletét nagyjából kimerítettük, újból 

hat mesét mondott a mikrofonba. Később megtudtuk, hogy mikor hírét vette jövetelünknek, több falubelije is 

látta a szászrégeni könyvesüzletben meséskönyvet vásárolni. Tudatosan igyekezett felkészülni 

látogatásunkra, annál is inkább, mivel tudását és fáradságát anyagiakkal is viszonoztuk. Makacsul 

ragaszkodott állításához, hogy e hat mesét Govorán, a gyógyfürdőn hallotta, ahol hátgerincsérvvel kezelték. 
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Még ha ezt elhihetőnek tarthattuk volna is, feltűnő volt, hogy az egyik mesénél Kálmán József magyarláposi 

embert, a másiknál Nagy József mérnököt jelöli meg elmondónak, holott a mesék minden valószínűség 

szerint közös forrásból származtak. A hangfelvételeket összevetve az Arany László-mesék nyomtatott 

szövegével, arra a következtetésre jutottunk, hogy Jakab István maga olvasta a meséket.”
22

 

Győri Klára édesapja, s egész környezete könyvbarát volt. „Én, ahogy most visszagondolok rá, világosan 

emlékszem, hogy rokonságaim is nagy könyvszeretők voltak, mikor könyvtárból, mikor háztól kért 

kölcsönkönyvekből azok is sokat olvastak. Jöttek hozzánk, elmondták a tartalmát az övéiknek, mi meg a 

miéinknek, s máris kutattunk más olvasmány után. Ez nagyon fő foglalkozás volt nálunk, egy személy 

mindig felolvasott, inkább férfi, mert a női személyek nagyon el voltak foglalva a kender feldolgozásával. 

Az olvasás hangos volt, hogy a lakásba mind halljuk [...]”
23

 Kurcsi Minya, Mitruly Ferenc, a korondi 

Gergely Balázs, a ketesdi Bálint György szintén rendszeresen olvasott. 

A mese és a szépirodalom, a mesemondás és az olvasás ebben a perspektívában nem áll ellentétben 

egymással. Hanem, ellenkezőleg, ugyanazon kulturális viselkedés két formája. A két különböző hagyomány, 

a két különböző regiszter ugyanazt az élményt kínálja fel a történetet kedvelő embernek. Ezt mind a 

mesemondók gyakorlata, mind hallgatóságuk reakciója példázza. 

Ugyanakkor azt sem hallgathatjuk el, hogy egy megváltzott kontextusban a mesemondás hazudozásnak, 

időfecsérlésnek minősült át. A sáromberki Vajda Andrást nagy mesélőnek nevezték, értve ezalatt azt, hogy 

elferdíti a történteket, semmittevéssel tölti idejét.24 

 

 A mesemondás mint kapcsolattartási forma 

A Magyarság Néprajza III. kötetének Mese fejezetében Berze Nagy János foglalja össze, stilizált 

formában, egy évszázad mesemondással kapcsolatos tapasztalatát. Azért is szükségesnek tartjuk idézni, mert 

a mesemondás helyzetének stilizálására hosszú ideig példaként szolgált. „Nálunk a nagy dolog ideje – kora 

tavasztól késő őszig – a mesélésre nem alkalmas, ilyenkor a nép fia legfennebb el-elfütyül vagy el-eldúdol 

egy-egy nótát, azt is csak úgy magának. A mesélés ideje a beszoruláskor kezdődik s tart egész télen át, mikor 

a külső munkával járó s a téli nyugodt megélhetést biztosító nagy erőfeszítés szünetel. Napközben a 

kukoricafosztás, tollfosztás, szakajtófonás közben nyílik erre alkalom, este meghitt családi körben körülülik 

a kemence padkáját s „világ” nélkül és sötétben hallgatják azt, aki köztük »legjobban bírja szóval«. 

Dohánysimítás, csomózás alkalmán egész nap szinte szakadatlan a mesélés, mert meglehetősen unalmas, 

egyforma munkában az időt valahogy meg kell rövidíteni. Valamikor a kaszárnyai estéken volt – télen-

nyáron – a legjobb alkalom a mesélésre, ma már ez is másképpen van. Régebben a családi körön kívül a 

tüzelős ólak és a fonók is a mesemondás helyei voltak. Ma, amikor a falu népe »kör«-ökbe szervezve él, 

ennek is már csak itt-ott van nyoma.”
25

 

Aranyosszéki terepmunkám során több személynek a mesemondásra vonatkozó tapasztalatát gyűjtöttem 

össze. Gyermekkorában a várfalvi Vagyas Ferencné Fodor Gizella (sz. 1907) és társai a szomszédban lakó 

Pista bácsinál gyülekeztek mesét hallgatni. A gerendi Mezei Lajos (sz. 1922) emlékében az állatok őrzésével 

kapcsolódik össze a mesehallgatás: „Jártunk a marhákka. S vótak öreg emberek, akik vótak a háborúba 14-

be, 16-ba. Én szerettem hallgatni.” Az egerbegyi Szász Lajos (sz. 1911) ma sem maradna el a szomszédok 

összejöveteleiről. „Most is, mikor nyáron összegyűlünk kinn, este, két vagy három személy összegyűlünk, 

úgy hallgassák a gyermekek, hogy mirő beszélünk. Kinek milyen a gazdasága, milyen állatja van. Hogy 

végeztem el a szántást, a vetést, aratást.” A sinfalvi Fodor László a családban történt esti mesélést említi: 

„Nekem a nagyanyám nagyon sokat mesélt. Szeretett mesélni. S meg is maradt ez a mese. Rengeteg sok 

mesét mondott. Tündérekről, a szegény fiúról. Nekem nagyon érdekes volt egész életemen keresztül. 

Szókincset nyertem, s egy kicsit megnyílt az eszem…Ültem mámi mellé, na, mámi, mondjan mesét. Még a 

háziak kacagták. Még a bátyám kacagott, hallgatod a sok hazugságot…Este. Olyankor szokta mondani 

nagyanyám. A szüleim el vótak foglalva a mezei munkával. Nagyanyám ő inkább itthan vót. Aztán vót a 

nővérem, tíz évve vót nagyobb. Jöttek hozzá a fiúk. Aztán mi addig nem feküdhettünk le, me mind egy 

szobába vótunk. Ezalatt az idő alatt nagyanyám maga mellé vett s mondta a mesét. A meséve aludtam e.” A 

mesemondás a gyerekek együttes szórakozásának is egyik formája volt. Szintén a sinfalvi Fodor László 

mondja: „Emlékszek arra, hogy vótak játszótársaim. Elmentünk haza hozzájak. Nem vótak otthon a szülők. 

Na, mondjunk mesét.” A szentmihályi Dézsi Mózes (sz. 1932) néhány évvel ezelőtt maga is sűrűbben 

mesélt: „Miko a kicsi unokánk kicsi vót, aztán jött, tata, magyarázz a katanaságró. Az unokámat inkább 
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ilyen történetek érdekelték. Jaj, tátott szájja hallgatta. – Tata, mondjad még, hogy vót a katanaságná, tata. 

Hogy fogtuk meg az őzikéket, a vadmacskákat.” A rákosi Fodorné Pálfi I. Erzsébet (sz. 1924) szintén 

unokáit szórakoztatta a mesékkel: „Ezt kitaláltam én, hogy a királynak vót egy leánya. Aranyhaja vót. Annyi 

mindent belésoroltam, hogy ment az erdőbe. Találkozott egy öreg bácsiva, s ment tovább. Találkozott egy 

másik öreg bácsival. Az unokám úgy szerette a mesét, miko ett is, mesét kellett mondjunk. A mese addig 

tartott, amég megette az ételt.” 

A mesemondás a felnőttek életében a munkaszünetek, a szabadidő, az együttlét hangulatos eltöltésére 

irányuló aktus volt. A századeleji falusi életben állatok legeltetése, a közös munkák szünetei, a vasárnap 

délutáni szomszédsági és az esti családi összeülések, az utazások (gyaloglás, szekerezés) szolgáltatták a 

mesélési alkalmakat. A temetési szertartáson belül a halottvirrasztás, a tor, akárcsak a temetővilágítás a 

halottakra való emlékezés, a betegségekről, halálról való beszélés rituális alkalmai. A különböző rítusok 

(konfirmáció, rukkolás, lakodalom) keretében minden alkalommal a szertartás normáit legitimizáló és 

érvényesítő narratív repertórium aktivizálódik. 

A korábban bemutatott életpályák kulturális és a társadalmi dimenziójából három ismétlődő, jellegzetes 

és meghatározó komponenst emelünk ki. 

 1. A mesemondóvá válást favorizálja több generáció egyazon életvilágban való élése. A gyermekek, a 

fiatalok szívesen vállalkoznak a felnőttek, gyakran az idősek történetinek meghallgatására. A varázsmesék 

esetében a fantáziát és az előadói stílust értékelik, az egyéb történetekben az élettapasztalatot, a világban 

való jártasságot. A maguk részéről, a felnőtt mesemondók számítanak is erre az érdeklődésre, s készségesen 

szolgálnak ki minden igényt. Ketesdi tapasztalatait Kovács Ágnes ilyenképpen foglalta össze: „Mesét 

mondani legtöbben gyermekkorukban tanulnak meg: apjuktól, nagyapjuktól, bátyjuktól a fiúk – 

nagyanyjuktól, anyjuktól, nénjüktől a leányok. Öt-hat éves korig fiú-leány az anyja meséit hallgatja. Ha 

azután a család valamelyik férfitagja észreveszi, hogy a gyermek is próbálgatja elmondani, oktatni kezdi.”
26

 

Dávid Gyula, Cifra János, Simon Benedek, Jakab István nagyapjától, apjától hallotta a meséket. Albert 

Mátyás gyermekként hallotta felnőttektől a történeteket, amiket családtagjainak, gyermekeinek, unokáinak 

később ő is elmesélt. György Ignác szívesen és gyakran mondott gyermekeinek személyes élményeket, 

családtörténeti epizódokat, valamint állatokról, növényekről szóló, oktató és nevelő célzatú mesét. Győri 

Klára apját hallgatva vált mesélővé, aki szintén apjától tanulta a meséket. A szintén széki Sóspál Róza 

elsősorban gyermekeinek mondott mesét. Ugyanakkor mindketten apai nagynénjükben is tehetséges 

mesemondót tiszteltek. A gernyeszegi Berekméri Sándor édesapja sokat mesélt gyermekeinek. Fia szintén 

ezekkel a mesékkel szórakoztatta gyerekeit. Anka néni, legnagyobb leánytestvére szintén, gyermekeit, 

unokáit, unokaöccse, Berekméri György szintén. Berekméri Sándor fia és leánya is a család mesemondója 

lett. Koczkás Sándor négy- és tízéves kora között apjától tanulta meg a meséket, akárcsak a krasznai Mitruly 

Sándor. A detrehemtelepi Kocsis János apjától vette át a történeteket, s gyermekei bizonyultak a 

leghűségesebb hallgatóinak. Egy, az 1960-as években a Görgény-völgyének több falujában lefolytatott 

kutatás következtetéseként állapította meg Pop Dumitru és Nagy Olga, hogy a gyerekes családokban a 

gyűjtés idején is aktív volt a mesélés.
27

  

A család akkor is megmarad a mesemondó leghűségesebb hallgatójának lenni, amikor a környezet 

részéről megszűnik az érdeklődés. György Ignác gyermekeinek csak személyes és családi élményeket 

mesélt. Illetve, nevelő szándékkal: vadállatokról, medvéről, farkasról, s arról, hogy hogyan kell védekezni. 

Cifra János nagyapját hallgatta mesét mondani, egy öreg cigánykovácsot és édesapját. Édesapja cipész volt, 

éjszakába nyúlóan mesélt. Jakab István a családi szájhagyományból kb. 60 mesét sajátított el: nagyanyjától, 

édesanyjától, aki szintén elismert mesemondó volt, téli éjszakákon mesélt szomszédainak; édesapjától; a 

legtöbbet 10-15 éves korában keresztapjától, ennek fiától; testvérbátyjától, apai nagybátyjától. Később a 

katonaságban, havasi és kórházi mesélőktől is tanult meséket.  

A mesemondást a 20. század során a kutatás élőben figyelhette meg, regisztrálhatta. Nagy Olga fedezte 

fel Mezőbándon, hogy „Itt Mezőbándon nem beszélhetünk »mesemondóról«, egyszerűen csak mesél az apa, 

az anya, mesélnek a nagyszülők, a szomszédok, ott, ahol érik, és akkor, amikor éppen eszükbe jut. 

Nincsenek mesélési alkalmak, legalábbis olyan értelemben, hogy a szomszédság azzal a gondolattal gyűl 

egybe, hogy ott valaki mesét mond. Azokat a bizonyos meséket úgy adják elő, ahogyan az 

élményelbeszéléseket.”
28

 „»Meséz« az apa, anya, nagyapa, nagyanya, gyerekek, családtagok. A mese a 

családban folyik, vagy ha egy-két család találkozik, összegyűl.”
29
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A családban, a szomszédságban történő történetmondás esetében a mesék a genealógiai, a lokális és az 

autobiografikus emlékezetet aktvizálják. Illetve, a hagyományos meserepertoár a családtörténet szereplőit és 

eseményeit idézi fel.
30

  

A görgényüvegcsűri Szász József a meséivel együtt terjesztette édesanyja „történetét” is. A 19. század 

végén iskolai szorgalmáért Benedek Elek mesegyűjteményének 3. kötetét kapta. Környezete számára ebből 

olvasott és mesélt. Fia először itt találkozott a mesékkel. 

Győri Klára részletesen beszámolt az édesapa mesélési gyakorlatáról, s az egyes könyvek 

felolvasásására, a könyvek szüzséjének elmesélésére is részletesen emlékezett. Koczkás Sándor szintén 

élénken kitért kisgyerek korának téli estéire, amikor a szomszédok jelenlétében az apa gyermeinek meséket 

mondott. A trunki Szabó Mária egész életén keresztül magával hordozta a Genovéva történetének 

felolvasásával kapcsolatos élményeit. A kutatások leggyakrabban a kártyázást, az italfogyasztást nevezik 

meg olyan alternatív cselekvésekként, amelyekkel a mesemondás váltakozni szokott.  

Dávid Gyula visszaemlékezése: „sok mesét gyermekkoromban hallottam nagyapámtól. Luka Józsefnek 

hívták apómat, ő akkor hetvenöt éves volt. Én körülbelöl tíz. Cigányul mondta. Többen is hallgatták, 

marosvécsi cigányok. Analfabéta volt az öreg, a meséket ő is más öreg cigányoktól hallotta. Ezelőtt nem úgy 

volt, mint most, hogy rádió meg televízió. Csak ezzel szórakoztak, ezzel a mesével. Köztek, amelyik tudott, 

elmondott egy-egy mesét. Igy teltek el az éjszakák.”
31

 Bumburi János emléke: „Hallottam még mesét 

szentkirályi Puci Jóska bapójától. Ezt is gyermekkoromban. Az már akkor híres mesemondó volt, nálunk 

járt, mikor még gyermek voltam. Szájtátva hallgattam a meséit. Ő is cigányul mesélt.”
32

 Cifra János mondja: 

„Azelőtt a koronkai nép ott töltötte az időt velem. Öreg, fiatal, végezték a dolgokat, azután jüttek bé hozzám. 

Nem én mentem. Ők jüttek, tele volt a ház: harmincan, negyvenen. Férfiak, asszonyok, leányok. Még a 

román papnak s a református papnak a leánya is.”
33

 Kocsis János apjától hallgatta: „Télen mindig ezekke 

foglalkozatt. Mük szerettük, me az öreg gyenge vót, télen nem tudatt kimenni, beteges vót. Aztán mi mindig 

azt mondtuk, hogy na, édesapám, mondja, mit tud, mit tud. Aztán az öreg ült az ágybo s mi körülötte, 

mellette, s hallgattuk. S aztán én észbe tudtam tartani ezeket.” 

Az előző példákat összesítve, a mesemondás szociális aktus volt, találkozás, szórakozás. Az orális 

kultúrára jellemző személyes kapcsolatok egyik típusát veszi igénybe, állandósítja. Ebben a körben a 

szövegek a családi és a lokális emlékezetet aktivizálták. A szövegek egyidőben a kortársak közötti 

kommunikációt, valamint az elődök emlékezetének ébren tartását, azaz a társadalom megtanulását tették 

lehetővé. A mesemondás folyamatosan felidézte ismerősök, elődök beszédszokásait, beszédfordulatait, 

repertoárját, életpályájának eseményeit, a mesemondóval együtt töltött időt,
34

 a közös élményeket, 

tapasztalatokat, a mesomondás korábbi helyzeteit. Habár a mesekutatás irodalma más szándékkal és 

kontextusban hivatkozta a fenti kemény, a repertórium eredetére és összetételére vonatkozó adatokat, azok 

ilyen szempontból is meggyőzőek. Ahogyan a gyűjtéshelyzetben tisztázódik a mesék eredete, a mesemondók 

biográfiája, ugyanúgy sor kerül erre a mozzanatra a természetes körülmények közötti mesemondáskor. A 

mesemondást követő beszélgetések verbalizálják továbbá a mesemondás helyzeteit, szabályait, normáit, a 

sikeres és sikertelen mesemondás eseteit. Ugyanakkor a fiatalok itt tanulják meg, mikor, kinek, hogyan kell 

mesét mondani. Ez a tudás az egyes szövegek beleértési tartománya, amely a népmese előadásakor implicit 

vagy explicit módon aktivizálódik. Azaz, a szöveg olyan emlékezési alakzat, amely a szüzsé előadásakor a 

beleértési tartományt is felidézi: a mesemondó kitől, mikor, milyen körülmények között hallotta, kik vettek 

részt a mesehallgatáson, hogyan viselkedett a mesemondó, a mesemondó szokásai, a hallgatók reakciója, 

mikor, kiknek adta elő, mit változtatott rajta stb. 

Sajnálattal kell tudomásul vennünk, hogy a kutatás alig örökített meg ilyen mesemondási helyzeteket. 

Valójában az együttlét, a közös élmény alapján alakuló szociális kohézió mellett a mesemondásnak további 

nagy szerepe volt. A szakirodalom a mentális képzelőerő kultiválásának nevezi azokat a gyakorlatokat, 

amelyek képeket, mentális alakzatokat közvetítenek, s a közvetítés által érzelmeket, mint teljesítményeket 

váltanak ki. E kérdés a magyar nyelvű irodalomban alig vetődött fel.
35

 Kovács Ágnes figyelte meg, hogy a 

ketesdi Kiskokas „meséi tele vannak ilyen mondatokkal: »Vóut egy barackfájok, min nálunk is van egy a 

kerbe.« »Vóut kéit fija, akkorák, mint tik.« »Vóut ety puskája, mind a Janijé a szegenn.« Úgy látszik, rá 

akarja szoktatni a gyermeket, hogy a szók nyomán képet lásson. Tisztában volna azzal, hogy ha a 
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mesemondó maga látja, amit mond, könnyűszerrel el fogja tudni képzeltetni hallgatóságával is? Nagyon 

valószínű, ha talán nem is tudja ezt szóval kifejezni.”
36

 Ugyancsak e szerző veszi számba azokat a 

területeket, amelyeket a paraszti képzelet a népmesének tulajdoníthatóan vesz birtokba: a világ ismeretlen 

szférái (a levegő, a földalattti világ, a távoli országok és kontinensek); az urak világa; a mitikus lények.
37

 A 

feszült, tartós figyelem, a felháborodás, a felszabadult nevetés, a rémült gyeremekek biztonságkeresése, a 

meséket félbeszakító és követő érdeklődés, vita olyan viselkedés, amely a mesetörténet másfajta 

értelmezését, a fikció, a fantasztikum, a regényesség megélésének, az élmény kifejezésének eszközeit, a 

mesevilág ismeretét feltételezi.  

2. A mesemondás különböző jellegű alkalmi, intenzív, tartós együttlétekhez kapcsolódik. Ezek közül az 

erdélyi irodalom legrészletesebben a. a havasi munkások, favágók és szénégetők, az országos munkatáborok 

(Argeş-i vízierőmű: Dávid Gyula, Kapás Gyuri) alkalmi társulásait írta le (Albert Mátyás, György Ignác, 

Kurcsi Minya, Jakab István). Hasonló alkalmak voltak továbbá b. az állatok legeltetése (Albert Mátyás, 

Simon Benedek, Ketesd), a fonóházi együttlét (Mitruly Sándor, Győri Klára, Simon Benedek, Ketesd), a 

legények télközépi legényszálláson való tartózkodása (Ketesd), a csoportos munkavégzés (kukoricahántás, 

kukoricafejtés, tollfosztó, krumplikapálás, gyomlálás, cséplés) és annak pihenőszünetei (kapálás, kaláka) 

(Berekméri Sándor, György Ignác, Berekméri Sándor, Simon Benedek, Jakab István, Koczkás Sándor, 

Ketesd), a téli esti, a kórházi együttlétek, c. a katonaság és a hadifogság (Albert Mátyás, Mitruly Sándor, 

Dávid Gyula, Simon Benedek, Ketesd).  

Ketesden a legkülönbözőbb egyhangú munkákat végezték kalákában (falrakás, szőlőkötözés, palántálás, 

gyomlálás, gyümölcsválogatás, csomagolás, diótörés). Később a tsz-ben végzett közös munka szintén 

alkalmakat teremtett
38

, akárcsak a munkahelyre való ingázás, a gyaloglás, a szekerezés, a vásárbamenés 

(Berekméri Sándor, Seres A., Ketesd). Az ideiglenesen vagy huzamos ideig kórházba került személyek 

szintén mesélőtársaságot alakítottak ki. Ilyen társaság meglétét említi Mitruly Miklós.
39

 Az évtizedeken 

keresztül betegeskedő Albert Mátyás történeteivel szintén gyakran szórakoztatta betegtársait.
40

 Kántor 

Istvánt (Görgényüvegcsűr) betegsége ágyhoz kötötte. Ő is a szobájába gyűlő látogatóknak, szomszédoknak 

mesélt. 

Berekméri Sándor számára a mesemondás leggyakoribb alkalma a kukoricahántás volt. Ismerősei 

szívesen mentek családjához kalákába, hogy hallgathassák meséit. „Mika hántattunk nálunk vagy a papnál, 

nekem saha nem kellett hántókat hívni, mert annyin jöttök, hagy a papnál tíz-tizenkét szekér törökbúza 

éfélére fel vót hántva. Nekünk kevesebb vót, de haza is annyin jöttök, hogy még húsz csű se jutatt egynek.” 

Fiatalon ilyen alkalmakkor édesapjával felváltva mesélt. Apjának a katonaságba való bevonulása után 

teljesen átvállalta a mesemondói szerepet. Általában minden kalákába elhívták, mert a falubeliek szívesen 

gyűltek össze oda, ahol ő mesélt.
41

  

A munkavégzést és az ingázást követő mesemondás olyan kényszercselekvésnek tekinthető, amely a 

figyelem elvonását, lekötését, a hangulat megteremtését biztosítja. Erre a célra általában a rövid, csattanós, 

ötletes mesék voltak alkalmasak.
42

 Seres András megfigyelte, hogy az ingázás a rövid tréfáknak, 

igaztörténeteknek, vicceknek kedvez.
43

 Koczkás Sándor igazodott a kollektív gazdálkodás okozta 

megváltozott helyzethez. „A mi ebédszünetünk meg fél óra. Ilyenkor ha kérik, a rövid tréfás meséket 

mondom. Úgy futtában eszünk, ki mikor tud. Nincs rá idő, nagy a plán.” A tréfás történetek, a találósszerű 

feladványok, példázatok, az igaztörténetek alkalmasak arra, hogy a figyelmet lekössék, erős reakciót 

provokáljanak ki, vitát, beszélgetést indítsanak el.  

Az a helyzet, amely hosszasan megnyújtotta a mesemondás történetét, a havasi fakitermelés volt.
44

 A 

nemzeti és az európai iparnak a 19. századi felerősödése, a vasúthálózat kiépülése szükségessé és lehetővé 

tette az erdők értékesítését.  

Az erdei munkát télen-nyáron végezni lehetett. A férfiak lakhelyüktől 10-100 km-re, 5–10–30 fős 

csoportokba szerveződve dolgoztak. Gallyakból építettek kalibát, néhány személy számára. A kaliba 

közepén nyitott tűzhely volt. Hetente, havonta, negyedévenként tértek haza, rövid időre. Életük nagy részét a 
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világtól, a családtól elszigetelve töltötték. Az állandó munka monotóniáját egyedül a beszélgetés, a 

mesemondás színezte. Ehhez volt hasonló a szénégetők sorsa. Ők az erdőtulajdonostól béreltek erdőt, itt 

égették a szenet. Az 1950-es években az erdőmunkások számára barakkokat építettek, üzletet, iskolát. A 

görgényüvegcsűri családok áprilistól novemberig felhúzódtak a hegyek közé, az irtáson hagyott gyengébb 

minőségű fából sátrakat építettek. A baksák felrakásában, felvigyázásában az asszonyok és a nagyobb 

gyermekek is segédkeznek. Sokan a szászrégeni fakitermelő vállalat alkalmazásában álltak.  

Kurcsi Minya a havason tartózkodó munkásoknak mesélt. Nyáron ritkán került sor mesemondásra. 

Ilyenkor a munkanap hosszú, fárasztó, az éjszaka pedig rövid volt. Októbertől márciusig viszont folyamatos 

volt az esti mesélés. Főként a szombat estét, a vasárnapot, hét közben a szerda estét töltötték 

mesemondással, mesehallgatással. A mesemondás mind a figyelem ébren tartását, mind az álomba való 

átvezetést szolgálta. Ennek megfelelően a mesemondó mindegyre ellenőrizte hallgatói éberségét, s ha az 

lankadt, akkor igyekezett újra a mesére irányítani a figyelmet. Második esetben, mikor a hallgatóság nagy 

része álomba merült, a mesemondó is pihenni tért.  

Jakab István a kalibában 4-5 személyt szórakoztatott. Gyakran az mesélt, aki soros volt a tűz 

felvigyázásában. A barakkban mesélő mesemondónak több hallgatója volt. Egy-egy teremben több 

mesemondó is helyet kapott. Közöttük versengés alakulhatott ki. „Addig mindig csak úgy külön, 

magánkalibában voltunk, addig nem ért úgy a mese. Mikor úgy összegyűltünk aztán, barakkokat építettek 

künt a havasokba, többen voltunk, mindenki szívesebben hallgatta a mesét.” (Szász József) Amikor egy-egy 

mesélő visszavonult, távozása után a hallgatóság szét is szóródhatott. „A munkások beszélgettek, 

viccelődtek, s mikor én biza egyet gondoltam, s mondtam nekijek, hogy né, ha akarjátok, én mesét mondok. 

Vótak bizony sokan, hogy kívánták, hogy meséljek. Na, és tetszett nekijek. Há, rendre-rendre mind jobban 

fogtak elő. Igaz, hogy sokszor még helyettem a vacsorát is megcsinálták.”
45

 (Szász József) 

Berekméri Sándor a marosvásárhelyi cukorgyár munkásszállásán is gyakran mesélt éjszakába nyúlóan. 

Ha elaludni látta hallgatóit, trükkhöz folyamodott. „Csináltam én valami lakadalmat, mulatságat vagy 

háborút a mesébe, hagy szólatt a zene vagy az ágyú, a nagydob: bum-bum-bum, s mind felültek az ágyba.”
46

 

Máskor pedig ilyenkor maga is visszavonult. 

A havasi mesemondás a falusi mesemondástól eltérően egy heterogén közösség átmeneti életformájába 

illeszkedett be. A mesélőtársaságok egymást nem ismerő, családjuktól, megszokott környezetüktől 

átemenetileg távol élő egyénekből szerveződtek. Ebben a monoton, a megerőltető munka által dominált, 

ingerszegény életformában a mesemondás a szabadidő eltöltését szolgálta. Célja lehetett a szabad idő 

kitöltése, az érdeklődés felkeltése, akárcsak az érzékek kikapcsolása, az álomba való átvezetés. A falusi 

mesemondásra jellemző beleértési tartomány, a lokális emlékezet elveszíti érvényességét. Az előadás során 

végig a mesemondó egyénisége, beszédstílusa, meséinek világa érvényesül. 

Dávid Gyula saját bevallása szerint az 1940-es évektől, katona- és hadifogoly korától vált mesemondóvá. 

„Én megfordultam sok helyen. Magyarországon, Szlovákiában, Csehországban a háborúban. Voltam fogoly 

is, ahol sok meséket mondtam el románul és magyarul. Avval mentettem meg az életemet. Mert olyan nehéz 

volt, nehéz kimondani. Uralban, a nyocvanas lágerben egy nikkelgyárban dolgoztunk. Ott éjjelenként volt 

egy könyvtáros, egy zsidó ember, hadnagy volt. Én először vicceket mondtam, ilyen novellákat kezdtem 

mondani. Aki ezeket űzte, más nem volt. Mikor már öste lett, már gyűltek bé, hogy mondjam. Az egyik, 

hogy: »Adok egy szelet kenyeret.« A másik: ezt, azt. Úgyhogy én a mesével kerestem meg az életemet, mert 

annyit kaptam. A fogoly akármennyit evett, éhes. Már a lágerparancsnok orosz is odakerült a meséhez. 

Mondtam románul, s a tolmács mondta oroszul.”
47

 

A ketesdi férfiak szintén mesét mondtak és hallgattak a katonaságban. „»Este katonájéknál mim monták 

a mesét, méig a sarzsik is bisztattak. Éin is bísztattam, mikor az lettem.« Mikor kérdem tőle, hogy hát a fia – 

50 év körüli gazdaember – tud-e mesélni, mint valami magátólértetődő dolgot mondja rá: »Tud, sze tám ű is 

vóut katona.« 1942–43 telén is azzal jött haza egyik legény szabadságra, hogy ahol ő szolgál, a szamosfalvi 

repülőtéren, megbünteti az őrmester úr azt, aki nem akar vagy nem tud mesét mondani.”
48

 

Berekméri Sándor 1916-ban vonult be katonának. Környezetében mind társai, mind felettesei szívesen 

hallgattak mesét. „Aztán mika katana lettem, att is nekifagtam egy östö. Jü a szakaszvezető haza. 

Mit tárgyaltak tü úgy összehúzódva ada? 
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Hát ahagy észrevette, hagy mesét mandak, aztán csendet parancsalt az egisz szabába.” A mesmondást a 

fronton is folytatta. „Evvel rasszul csáltam, mert mika kikerültem a frontra, nem vót nyugtam a tisztektü. 

Mika szógálatba mentek östö: 

Na, Berekméri, te jüssz! 

Felvittek. Igaz, hagy mika felvittek, att vót egy asztal, ada le vót téve a cigaretta a katulyával, ada vót 

téve a rum, s mindegyre adtak egy kicsi pahár rumat. Egytik adaült mellém, s a másik a telefon mellé. Att 

ülhetett a telefon! Kacagtak. Aztán én mandtam a mesét. A hadnagy úr feltette a fejhallgatót. Kérdi a 

zászlós, hagy nincs valami parancs? 

– Hát hallja a nagy isten! Én Berekmérit hallgatam! 

Aztán megtudta a főhadnagy. Felhívatatt, s mandtam a mesét att is. Aztán mandam, hagy rasszul csáltam 

evvel, mert sak éccakát tőtettem el pamánába. Mika riám került a szógálat, nem vátattak fel.”
49

  

A katonaságnál történő mesemondást István Lajos is megörökítette emlékiratában: „A sapkát künn 

ügyesen összefogtam, a kezembe vettem, kopogtattam, s azt mondják, tessék. Bélépek, mondom, 

műhelyparancsnok úr, István Lajos honvéd alázatosan jelentem, beléptem a vitéz, kemény faszú honvédség 

műhelyébe, s egyben alázatosan kérem… jaj még odamondtam azt es, hogy sörrel, borral fellocsolt, 

rozmaringgal kisepert legénységi műhelybe. (Nevetve) Na, azt mondják, hogy lépjen bé, mit óhajt. 

Mondom, egyben kérem a bakancsomnak a kijavítását. S na, vetkezzen le, húzza le. Na, lehúzom. Igencsak, 

mondom, én nem tudok itt mezítláb állingálni. Azt mondják, üljön fel az asztalra. Ott volt egy üres asztal, s 

én felültem az asztalra. De vicceket kell mondani. Mondom, én mondok százat is. Na, milyen viccet mond? 

Legelsőnek azt mondom, hogy a csizmadiának volt két inasa, egy küsebb s egy nagyobb. S éjjel valami 

kasmatolást hallottak. S azt mondja a kicsi, ha, mi a? S azt mondja, a mester úr keféli az asszonyt. S azt 

mondja a kicsi, a vajon milyen lehet. S azt mondja a nagyobb, a jó kell legyen, mert hanem azt es velünk 

csináltatnák. S olyan vicceket repítettem bé nekik, hogy azt mondták, többet körletre egyszer sem megyek. 

(Nevetve) Amikor menni kell körletre, bé az ajtón ne. A főhadnagy úr azt kérdezte: vicceket tudnak-e? Úgy 

hallotta, hogy a székelyek igen vicces emberek, sok viccet tudnak. Egyszerre felelték mind a három, hogy 

ők nem tudnak és reám mutattak, hogy tudok én eleget. A főhadnagy úr megkérdezte tőlem, igazat mondott-

e a három bajtársam. Igazat, válaszoltam szerényen. Majd azt is hozzatettem, nem tudok eleget, mert 

amennyit éppenséggel tudok, az nem is olyan sok. Megkért a főhadnagy úr, mondjak el egy párat. Azt 

kérdeztem, pikáns legyen-e vagy más. – Csak pikánsat a katonának fiam, felelte a főhadnagy úr. Én ahajt 

egy jó párat elmondtam. Úgy kacagott mindenki, hogy a hasát fogta. Délben, amikor berukkoltunk a 

laktanyába, már az öreg tüzérek is mind tudták – akik nem voltak kirukkolva –, hogy az újoncok között van 

egyvalaki, aki igen sok viccet tud. Nagy népszerűségre tettem szert, ami a bátorságomat is fokozta a 

feljebbvalókkal szemben. A szabó-, asztalos-, suszterműhelyekben is kellett vicceket mondjak, amikor arra 

lehetőség volt. (22.) Na, ahalyt hárman felállnak. Csak ennyien vannak? Ennyien. Na, nem jut már hirtelen 

eszembe a főhadnagynak a neve. Azt mondja, jöjjön hozzám. Oda megyek, letisztelgek, s megkínál 

cigarettával, mondom, köszönöm szépen, én nem dohányzom. Ha nem dohányzik, akkor is, amit adnak, 

elfogadja, megköszöni, letiszteleg, s megy a dolgára. Na, hát hívul vissza megint. Visszamentem, s mondja, 

mondjak jó vicceket megint. Aztán én mondtam, annyit mondtam, hogy egy darabig mind én mondtam 

esténként a vicceket, mert kellett mondani a vicceket, meséket, ki mit tudott esténként a lefekvés előtt, s hát 

esténként megkezdték… egy Mucsi Árpád nevű volt, s a főhadnagyot Csengeri Zoltánnak hívták, most jut 

eszembe, s hát Mucsi nem tudott se mesét, se semmit, szegény Mucsit elküldték a kályhához, még nem volt 

tűz a kályhában, a fejét be kellett dugja a kályhába, s ott aztán mondja, hogy anyám, küldj mesét a 

szerencsétlen katona fiadnak. (Nevetve) (Sz: 8.), „s hát a szakácsok es észrevették, hogy vereseket írok, 

aztán én írtam soknak haza a levelet a szüleiknek, vagy ha szereteje volt, annak Aztán egyszer azt mondja a 

főszakács, hogy maga szokott írni verseket? Mondom, igen. Tud-e írni ilyen emlékverseket? Mondom, én 

igen, azt es. Mondja, hogy kéne, egy leánynak levelet akar írni, ügyesen, szépen megfogalmazni. Na, aztán 

megírtam én a levelet, emlékverset is. Vigye. Közben Szendrőy Gyulának hívták a szolgálat vezető 

őrmestert, mondtam az előbb, hogy az es szokott írni verseket, csak ahalyt volt a szobája, s bé-béhívogatott, 

s a verseket vette elé, hogy milyen verseket írt, s Személy László es. Én ott a katonaságnál, ott csak ilyen 

hülye verseket írogattam, ne ott valamelyikről, vagy nem tudom mi. Hát olyan becsület lett a konyhán, hogy 

mikor az ételt osztották, akkor lenyúltak nekem, a fenekéből töltöttek nekem, a sűrűjéből, nem a tetejéről, a 

hígjából. (Nevetve) Egyszer egy vasárnap, mikor osztották ki a vacsorát, hát hideg vacsora volt, kolbászt, s 

kenyeret adtak. Hát nekem két kolbászt adott egy szakács. Elkáromkodta magát a honvéd, mondja, hogy 

zöldfülű, most jött bé, s neki már két kolbász jár? Azt mondja a szakács, hogy te eredj, menj az anyádba. 
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Nem láttad, hogy a sárból vettem ki az egyiket, s odaadtam? Megeszed-e? Mért nem mondtad, megeszed? 

Neked adtam volna.”
50

 

A katonaságban, a fronton, a munkaszolgálatban a mesemondás sajátos funkcióval rendelkezett. Részben 

a távol lévő családtagokra emlékeztetett, részben a helyzet feszültségét, az idegenség-, a kiszolgáltatottság 

élményét hivatott ellensúlyozni.  

Az intenzív együttlétek megszűnése, a szórakozási lehetőségek megjelenése a mese státusának 

átértékelődését váltotta ki. Többen is említik, hogy a rádió, a tv, a napisajtó megjelenése, elterjedése 

nagymértékben kielégítette a környezettel való kommunikáció napi igényét, informált, szórakoztatott, 

élményeket kínált. Többen is szóvá tették, hogy a mese halálát a rádió és a tv elterjedése hozta magával 

(Dávid Gyula, Koczkás Sándor).  

Koczkás Sándor felesége emlékezett vissza, hogy „a rossz idő beálltával, az őszi, téli estéken mondta a 

mesét, szinte folyt belőle.” Ezekre az alkalmakra rendszeresen begyűlt a szomszédság. Ez a szakasz az 1960 

körül zárult. Ekkor vezették be a faluba a villanyt, rádió került a házakba, az 1970-es évektől televízió. „A 

rádióban, televízióban mindent magkapnak az emberek, már nem kell a mese.”
51

 (Koczkás Sándor) 

„Mostmár nemigen gyűlnek össze, tetszik tudni. Itt most más szórakozás nincsen az öregeknek, elmejen s 

megiszik egy decit, s mejen haza. Egyedül megy, most nem gyűlnek össze…Amelyiknek van, me legtöbb 

helyen rádió, televízió, azt hallgassa, ha megunja magát otthon…Abbó mindent megtud, hogy áll, mint áll. 

Megyen, egy decit megiszik, s szervusz komám, hogy vagy, mint vagy, így vagy, úgy vagy, s megyen haza. 

Ennyi az egész szórakozás most…Az asszonyok azok elmennek, aztán azok beszélgetnek, mikor 

összeülnek…”
52

 (Bíró Dénes sz. 1905. Alsósófalva, 1982) 

Az elmúlt években alulírottnak is alkalma volt több, hallgatóság nélkül maradt mesemondóval találkozni. 

A várfalvi Jobbágy Miklóssal (sz. 1894) az 1970-es évek közepén ismerkedtem meg. Akkor már évek óta élt 

magányosan, özvegyen a falutól távol, a várfalvi hídnál. Szívesen kötött ismeretséget és szívesen mesélt 

életéről, a gyermekkorában hallottakról. A mese iránti tiszteletét az 1930-as években Balázs Ferenc erősítette 

meg. A Mészkőn alapított népfőiskolán a Kolozsvárról hívott előadók mellett Balázs Ferenc gyakran 

szerepeltette a helybélieket is, népdalokkal, mesékkel, fogságuk élményeivel. A rög alatt című szociográfiai 

regényében az ifjú Jobbágy Miklós szerepléséről is megemlékezik. A sors azonban Jobbágy Miklóst 

megfosztotta a hallgatóságtól. Mikor egymásra találtunk, úgy árasztott el a történeteivel, mint ahogyan 

gyermekkorában neki meséltek a faluban. Hasonló sors jutott a sinfalvi Fodor Lászlónak (sz. 1928) is. Nem 

kis fájdalommal törődött bele abba, hogy unokái az esti tévézést részesítik előnyben. Ő is, akárcsak a csegezi 

Magyarosi Lőrinc (sz. 1927), a mészkői Gálffy Eszter (sz. 1921) mindig örömmel vette, ha diákok 

kíséretében bekopogtam hozzá. 

 

A mesemondás és a nemi szerepek 

György Ignác arra emlékszik, hogy édesapja csak felnőtt férfiaknak mesélt. Koczkás Sándor se 

gyermekeknek, se nőknek nem mondott mesét, kíméletből. Amikor Fábián Imre elvitte az iskolába, hogy ott 

mondjon mesét, Koczkás Sándor tiltakozott: „Felnőtteknek valók ezek! Olyan mesét is tudok, amit az 

asszonyoknak nem szoktam elmondani, már nem azért, mert pikánsak – azokat szeretik –, mert olyan 

veszedelmesek. Rosszat álmodik tőle az ember.” György Ignác mesemondás közben olykor a gyermekeket 

nem engedte közel.  

 Mitruly Miklós is említi a férfiak zártkörű mesemondását, amikor a részben „pikáns” történeteket 

férfitársaságok éltették otthoni, szőlőhegyi, kocsmai borozás alkalmával, katonaságban. Ilyenkor „az ember 

megválogatta, hogy mit mond”.
53

 Berekméri Sándor szintén felnőtteket szórakoztatott az erotikus 

történetekkel.
54

  

A népmese Kovács Ágnes tudomása szerint Ketesden is a felnőtt férfiak tudásához tartozott hozzá. 

Asszonyok jelenlétét „tiltja a falu íratlan törvénye.”
55

 „Asszonyok nem tunnak meséizni, nem valóu nekik az 

ojasmi”.
56

 A mesemondás „elsősorban férfiösszejövetelek járuléka. A női mesemondókat nem veszik 

komolyan. „»Igazi« mesemondásnak is csak azt tartják, ahol a hallgatóság felnőtt, családos emberekből áll. 

Még ennél is tovább mehetünk: nőnek kukoricamorzsoláson – ez az alkalom forrott össze a ketesdiek 
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tudatában elsősorban a mesemondással – nem is szabad jelen lenni.”
57

 Asszonyok jelenlétét „tiltja a falu 

íratlan törvénye.”
58 

 

A ketesdi fonóban szintén mondtak és hallgattak mesét – de csupán a legények. A történetek többnyire 

erotikus jellegűek voltak, ezért „lejányoknak nem valóu a mese, nem illik mekhallgatni”.
59

 Az asszonyok 

fonójában kivételesen nők is hallgathattak mesét, menyecskéknek valóu-t. Ezek kizárólagosan erotikus 

tárgyú, meseszerű, szellemes trufák.
60

  

Győri Klára a fonóházba begyűlt fiataloknak évtizedeken keresztül mesélt. Tudatosan választotta szét és 

elégítette ki a legények és a nagylányok elvárásait. „Így aztán volt mit meséljek a hallgatóságnak, s éppen 

ezért nagyon szerettek. Most, öregasszony létemre is nagyon szívesen hallgatnak, mert úgy intézem, hogy a 

legényeknek nekik való vaskosabbat mondok, amit nagy hahota követ, s várják a következőt.[..]Az utóbbi 

éveimben már csak az boldogított, amikort este begyűlt hozzám a leányfonó. A lányok jöttek hamarabb, a 

fiúk csak azután két órával. A lányoknak szép, hosszú verseket mondtam el csalódott szerelemről, melyen 

nagyon elgondolkoztak; míg a fiúk nem voltak, szép csendbe hallgatták mondókáimat. Ahogy a fiúk jöttek, 

zajosabb lett a terem, volt, aki külön csoportban a maga ügyeit tárgyalta, mások körülöttem csoportosultak, 

azoknak kellett mondjak bikket-bakkot, s ezk voltak életem cikcakkos darabjai.”
61

 Egy ilyen eseményt a 

következőképpen örökített meg: „Vasárnap este volt, olvastam, a lányok kértek, olvassak nekik valami 

szépet. Előkaptam Kinizsi Pál történetét, a Mátyás király idejéből volt, olyanforma szép vers, mint a Toldi 

Miklós története, csak a Toldinál nem volt szerelem, csak a nagy vitézség. Kinizsi vitéz is volt, szerelmes is 

volt a fővezér, Magyar Balázs egyetlen lányába; persze, az is halálosan szerette Kinizsit. Nagyon tetszett a 

lányoknak.”
62

 

Győri Klára harminc éven át mesélt hallgatóságnak. A történeteit hallgató asszonyok nem igényelték a 

tündérmesét. Az apától tanult tündérmeséket rendre kihagyta a repertóriumból. Így jutott el a novellisztikus 

és a tréfás meséhez, mivel sok „összebuvás” és „huncutkodás” van bennük. A mesék mellett a tréfák és a 

helyi történetek, a személyes élmények, az igaztörténetek váltak a repertórium részévé. A táncházban a 

legények érkezése előtt a lányok szívesen meghallgatták a tündérmeséket. A legények megérkezése után már 

csupán vaskosabb tréfákra került sor. 

A falusi mesemondásnak számolnia kellett a gyerekekkel is. Az ő érdeklődésüket nem mesemondók, 

hanem általában a szülők, nagyszülők elégítették ki, állatmesékkel, varázsmesék leegyszerűsített 

változataival, élménytörténetekkel. Ketesden a gyermekeknek kényszerből mondtak mesét. Ezek a mesék 

rövidek, egyszerűek kellett hogy legyenek. A gyermekek viszont szívesen vettek részt a felnőttek 

mesemondásán, s utána maguk is próbálták reprodukálni a hallottakat.
63

A kereki Koczkás Sándor nevelő 

szándékkal mesélt gyerekhallgatóinak. Szerinte „a mesékből valamit mindig lehet tanulni, attól függ, mikor 

és hogyan mondom.” Szilágykrasznán a családi körben elmondott mesék a gyermekek szórakoztatására vagy 

okítására szolgáltak. E célra a rövidebb állatmesék, tanítómesék valamint a beugrató és a csali mesék voltak 

alkalmasak.
64

 

Az életkor változásával a mesemondó meserepertoárja kicserélődik. A gyerekkorból a legénykorba, 

legénykorból a felnőttkorba való átmenetet Kovács Ágnes írta le. „Lassanként legényekké cseperednek s 

egészen más »mesék« kezdik foglalkoztatni őket. Legtöbbjük szerelemről szól, vagy valamilyen nem is 

olyan ártatlan csínytevésről tréfás hangnemben. Nem minden ügyesen mesélő gyermek esik át ezen a 

korszakon, a szemérmesebbje visszahúzódik a nem túlságosan finom történetektől. Nem állíthatom, hogy a 

ketesdi legények, leányok előtt túlságosan nagy becsülete volna az ilyennek, de megszólják a túlságosan csúf 

szájúakat is. 

Mikor a legény megházasodik, megkomolyodik. El-eltréfál ugyan szívesen a menyecskékkel, de közben 

érdeklődése mind jobban a ketesdi életmóddal oly ellentétes hősi kalandokról szóló mesék felé fordul. Ez a 

leghosszabb korszak, 25 és 55 között. Vannak olyanok is, akiknek később sem hagy alább a tréfás kedvük, 

mint pl. Cseke Mártonnak vagy Kokas Ferencnek. Az ilyen mesemondók azután a helyzetkomikumot, a 

képtelenebbnél képtelenebb ötleteket öntik annyira-amennyire összeálló formába. Náluk nem annyira 
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érdekes kalandok szép formában való előadása a fontos, hanem inkább a figurázásra való alkalmat 

igyekeznek minél tökéletesebben kihasználni. 

50–60 éven túl kezdenek kihalni a mesemondó mellől a cimborák. Az újonnan felnövekvők új meséket 

hoznak, az öregekére nem igen kíváncsiak már, csak az unokák, a gyermekek. Ezeknek vagy inkább csak 

maga-magának mondogatja kedvelt meséit, míg csak képes az agya a megszokott mondatokat egymás mellé 

rakosgatni. Évről évre fogynak a »szép« meséi, rövidülnek, idomulnak az apró hallgatókhoz. 

A nők a mesemondás szempontjából megmaradnak mindvégig gyermeknek. Ha van is bizonyos fejlődés, 

ez csak formai: a 16–17 éves nagyleányok tökéletesebben mondják el azt a rövidke, többnyire állatmesét, 

mint az iskolások, azon túl azonban nem igen jutnak. A férjhezmenés előtt és után akármennyire is 

foglalkoztatja őket a szerelem, az erotikus trufákat meghallgatni még csak maghallgatják – egyikük-másikuk 

nagyon is szívesen –, de nekik maguknak nem illik ilyeneket elmondani. Jönnek nemsokára a gyermekek, 

majd az unokák s előveszik megint a lenézett kis meséket, legendákat, hogy elaltassák velük az apróságokat. 

Bő Ketesden a gyermekáldás, van kit dajkálgatni holtig.” 
65

 

A mesemondást közösségi szabályok, társadalmi konszenzusok szabályozták. A mesemondó–

mesehallgató szerepeken túl a mesemondás a nemi szerepeket is igénybe vette. A kisgyerekek meséi a 

fantasztikus, az állatokat szerepeltető történetek voltak. A felnőtt férfiak történeteiben vagy az erotikum, vagy 

a vaskos jelleg, vagy a borzalom volt jelen. A nők kíváncsisága a regényesség, az érzelmesség irányába 

fordult. A valóság felé való tájékozódásban a gyerekek történetei a társadalmi környezetet, a nőké a helyi 

világ szenzációit, az élet prózai fordulatait, a férfiaké pedig a történelmi és a világjárási tapasztalatot 

részesítették előnyben. Ezeknek a határoknak az átjárása illetlenségnek számított. 

Ugyanakkor nem lehet említés nélkül hagyni a mese, a mesemondás státusában bekövetkezett változást. 

Az utóbbi évtizedek során a népmese a gyermekkultúra részévé, a mesemondás a szülők, nagyszülők és 

pedagógusok feladatává vált. Míg korábban a mesemondást tekintély övezte, utóbb anakronisztikus 

cselekvésnek, időpazarlásnak minősült át.  

 

„A mesemondás dramaturgiája” 

E kérdésben Berze Nagy János összefoglalását idézzük először. „A nép fiai sem egyformán jó 

mesemondók. Vannak esetlen, félszeg, rossz emlékezetű mesemondók, akik a hallgatóságot inkább untatják, 

mint szórakoztatják; vannak azonban olyan művészi készségűek, akik akár éjfélig is le tudják kötni 

hallgatóik figyelmét, mint úri renden a jó anekdotázók. Ezeknek – legalább ebben az irányban – nagy a 

tekintélyük is. Az ilyen mesemondók már hangjukat is a mese tárgya szerint választják meg, hallgatóikat 

mesélés közben meg-megszólítják; képzeletben magukkal ragadják, valószínűvé teszik előttük a valótlant s 

hihetővé a hihetetlent. Ha a mesében valamit verses, dalolható alakban őriz a hagyomány, azt annak a 

dallamával együtt adják elő, ha még tudják s az éneklést nem szégyenlik. Sokszor a mese végén, mikor a 

záróforma tréfás lakodalmi jelenetével az egész mesét csattanóval akarják végezni, kiválasztanak a 

hallgatóságból valakit, akinek nevetségessé tétele következményekkel nem jár, a vidám jelenetnek azt is 

szereplőjévé teszik.[..]”
66

 

A mesemondónak az előadás idején tapasztalható kinezikus viselkedésére a Fedics Mihályt hallgató 

Ortutay Gyula figyelt fel. Az előadásmód által létrehozott hangulatot „dramatikus feszültségnek”
67

 nevezi. 

Pandur Péter habitusát jellemezve írta Dégh Linda: „Mese közben egész színtársulat lakik benne. Sajnos, 

képtelenség leírni, hogyan személyesíti meg hőseit. Aki hallott mesélni, talán el se tudná képzelni másképp a 

kezet-lábat csókoló, hizelgő cigányt, a körmönfont obsitost, a finnyás királykisasszonyt és számtalan alakját, 

mint ahogy ő szerepelteti.” Előadásmódjába drámaiságot visz, „talán többet is, mint amennyit általában 

paraszti mesemondóknál tapasztalhatunk, akikben bizonyos drámai készség természetesen megvan.”
68

 

Később Balassa Iván is szóvá tette, hogy bizonyos epikus történetek a „drámai feszültség”, a „drámai 

előadás”
69

 révén bilincselik le közönségüket. Kovács Ágnes hasonló tapasztalatát tette közzé Ketesdről: „A 

jó mesemondó Ketesden színházat pótol. A szavak képzeltető, elképzeltető ereje itt még olyan nagy, hogy 

nyomukban maguk előtt látják az egész történetet s csak úgy valóságnak fogadják el, mint mi, ha 

belemelegszünk, a filmet. Izgulnak a hősért, mindegyre közbeszólnak, biztatják, helyeslik vagy helytelenítik 

cselekedeit, s megnyugodva távoznak, ha a mese végeztével a boldog házasság révébe jut.”
70
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Ilyen előzmények után, 1965-ben Sándor István vetette fel a kérdést, hogy beszélhetünk-e a 

„mesemondás dramaturgiájáról”. Érvelésében nagy szerepet játszik a mesemondó adottsága, a 

történetmondás idején a szüzsével való azonosulása. Idézzük: „A meseélmény – hasonlóan minden művészi 

alkotásra ösztönző élményhez – az előadó egész valóját megmozgatja, hullámzásban tartja, természetesen 

azok között a korlátok között, amelyek egyrészt a paraszti élet sajátosságaiból, másrészt a reprodukció 

tényéből következnek. A mese sajátos »varázsa« valójában inkább a mesemondó varázsa, aki a szöveget a 

maga egész mivoltával élményszerűen tolmácsolja. Az élő beszéd itt csak a vezérszólamot, a dallamvonalat 

képviseli, az összhatás kiváltásában a beszéd közlő funkcióján túl valamennyi eszköz figyelembe jön, 

amelyek által az egyéniség környezetével kapcsolatba lép.”
71

 A szerző a mesemondó rendelkezésére álló 

eszközök három csoportját azonosítja. 

1. Az akusztikus eszközök „ hangszín és a beszédmelódia, a ritmus és a tempó, a hang »fekvése«: 

magassága vagy mélysége, dinamikája: erősebb vagy halkabb hangsúlya – egyaránt szerephez jut az 

előadásban, funkciót kap a mondanivaló s annak érzelmi tónusa érzékeltetésében. A nyelvi-stiláris 

mozzanatok mellett a kimondott szavak zenei elemeinek, akusztikus színeződéseinek is megvan a 

jelentőségük a mesemondói hatások kiváltásában.”
72

  

2. A mimika. „A szöveg hangulati hullámzása is észrevehető a mesemondó arcán. Ilyen szempontból 

legjelentősebb a szem és a száj szerepe. A szem a pupillák szűkítése vagy tágítása, a tekintetnek 

bizonyos irányba való szegezése mellett a szemhéjak felemelése, szűkítése vagy teljes lehunyása, 

valamint a szemöldök össze- vagy felvonása által számos érzelmi állapot vagy jellembeli tulajdonság 

kifejezésére alkalmas. A száj össze- vagy széthúzása, az ajkak biggyesztése, csücsörítése, fogaink közé 

harapása, tátva tartása, a rágás, a nyelv-öltés, a fogak felvillantása vagy csikorgatása stb. – 

hasonlóképpen erőteljes expresszív eszközök. De a fejnek előre, hátra vagy oldalra hajtása, fel–le vagy 

jobbra–balra mozgatása nem kevésbé sokatmondó. A mimika kérdései így adva vannak a mesemondó 

előadóművészetének tanulmányozása szempontjából is.”
73

  

3. A harmadik csoportba a gesztus eszközei tartoznak. „Legnagyobb szerepet természetesen a mesemondó 

keze, főként ujjai kapnak; de alkalmilag a láb is jelentőséghez jut. Végeredményben azonban egész 

testtartása – egyszer büszkén vagy bátran kihúzódva, munkára vagy küzdelemre előrefeszülten, másszor 

fáradtan vagy aggódva összegörnyedve, olykor támadólag, majd védekezve – a mondanivaló tónusát 

szemlélteti.” A szerző a gesztusok funkciói között a következőket azonosítja:  

a. az utánzás vagy ábrázolás,  

b. a szimbolikus mozdulatok (érzések, állásfoglalások kifejezése),  

c. asszociatív mozdulatok (rámutatás a környezet tárgyaira, személyekre),  

d. magyarázó mozdulatok.
74

  

Összegzésként három előadóstílust különít el:  

a. az akusztikus-stiláris mesemondást,  

b. a vizuális és a  

c.  motorikus típust.
75

 

A szerző gondolatmenetéhez ott szándékszunk felzárkózni, ahol azt feltételezi, hogy a történetmondás 

paralingvisztikai nyelve sajátos kulturális viselkedés.
76

 

A ketesdi Máté György Bálint előadásmódját Kovács Ágnes figyelte meg és rögzítette. „A hallgatóság 

nemcsak »látja« a mesét, hanem részt is vesz az eseményekben. Tudatos célja is a mesemondónak, hogy ez 

bekövetkezzék, hogy komoly, figyelő szemek vegyék körül./…/ Nemcsak mondja, de hangszínnel is jelzi, 

hogy férfi beszél vagy nő, öreg vagy fiatal. Szelíden, csendesen beszél az öreg király, sipítoz a boszorkány, 

keményen szól az ifjú hős, édesen, kedvesen a királykisasszony, ravaszkodva a szolga. Veszekedik, 

káromkodik, enyeleg, ahogy a helyzet megkívánja. A leíró részletekben, ahol a vágtató lóról volt szó, 

gyorsan, szagatottan ejtette a szót, mikor meg az óvatosan lépkedő macskáról beszélt, lehalkította a hangját, 

meglassította a tempót, észre ne vegyék a királyi palota őrei. Mozdulatokkal is jelezte az eseményeket. 
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Megmutatta, hogy az öreg király hogy harapdálta a kolbászt, Muki hogyan csavarja össze a kertjét, felállt s 

attól kezdve, hogy a beszéd a harmadik személyből áttért az elsőbe, végigjátszott mindent. Hallani lehetett a 

hangján, hogy messziről kiabál a szomszéddal – pedig ez a valóságban ott ült mellette. Kézmozdulattal 

mutatta, hogyan töltötte rá a fejére a levest, míg a szomszéd sapkáját is levette annak a bizonyságára, nincs 

azon egy szál haj se, úgy leforrázta.”
77

 Egy ifjú mesemondó „végigugrálta, kiabálta” egyik mesét. Mikor ezt 

társai kifogásolták, kipirulva védekezett, hogy így kell előadni.
78

 

„Vérmérsékletétől függ, mennyit mozog. Még az élénkebbek is, mint például Bálint György, többnyire 

ülvemaradnak, kéz- és fejmozdulattal, testi tartással jelzik csak az eseményeket. Mikor a hős táltosparipáján 

repül, a mesemondó térde összeszorul, kezét ökölbefogja, még arcizmai is megfeszülnek. Úgy ül a padon, 

amint ahogy vágtató lovon szokás. Vízi Sándor meséjének elmondásakor például mikor a kocsis megfogja Ó 

Dalinét és csak félkézzel hajt, Bálint György is átölelte szomszédját az egyik kezével, a másikat pedig 

összefogta, ahogy olyankor szokás, mikor egykézben van a gyeplő is, meg az ostor is. Arca mindig a 

mindenkori szereplő lelkiállapotát tükrözte. Mikor ez szomorú volt, ő is lehajtotta a fejét, mikor haragos, ő is 

összeráncolta a szemöldökét, ha vidám, mosolygott ő is nagy fekete bajusza alatt. Párbeszédeknél 

villámgyorsan tudott átmenni egyik hangulatból a másikba. Remekül megjátszotta például Bruncikk királyfi 

meséjének az elejét. Keserű és haragos volt az arca, mikor az öreg király beszélt, riadttá vált a pillantása s 

behúzta a nyakát a két válla közé, mikor a két nagyobb fiúra került a sor. Mikor Bruncikk a terembe lépett, 

egyszerre elsimultak a vonásai, tekintete nyílt lett s egyenes s sokkal határozottabb hangon szólalt meg, mint 

ahogy eddig beszélt. Hangszínnel is jelölte általában a szereplők nemét, korát, társadalmi helyzetét, 

pillanatnyi hangulatát vagy az események tempóját. A haragos öreg király mélyen, érdesen, szaggatottan 

ejtette a szavakat. A szerelmi jeleneteknél átforrósodott a hangja, majd rekedtté és suttogóvá vált (például 

mikor Bruncikk királyfi megpillantja a meztelen lányt az aranyos bölcsőben). Felszabadultan felujjongott, 

mikor nyakába borult a királykisasszony Vízi Sándornak. Ó Daliné úgy sápítozott, óbégatott, hogy 

akármelyik ketesdi vénasszonynak becsületére vált volna. Általában közömbös arckifejezéssel, 

mozdulatlanul ült, csak a szeme járt. Az elbeszélő részeknél csak olyankor élénkült fel, ha egy vagy más 

különösen tetszett neki, mikor például női szépséget kellett leírni. Amint azonban hosszabb párbeszédhez 

érkezett, villant egyet a szeme, s már benne is volt a játékban. Ha az ember lehajtotta a fejét, az volt a 

benyomása, mintha két-három ember társalogna, vitatkoznék. Korpos Mártonhoz már a koránál fogva sem 

illettek az efféle mókák. Fiatal korában csöndesebb természetű ember lehetett, de azért ő sem ült merev, 

kifejezéstelen arccal. Ha szép, kellemes részhez érkezett, egész lényéből áradt a derű; komor lett, ha valami 

gazságról volt szó. Az ő hangja is keménnyé vált, ha bátor ifjú hős beszélt, s olykor-olykor egy pajzán 

mosolyt is megengedett magának. Különösen elemében azonban akkor volt, ha bölcs és jóságos királyról 

beszélt /…/ Oly méltóságosan ült színehagyott, kék puszlijában a festetlen fapadon, mintha királyi palástban, 

koronával fején országokat kormányozna. A gyűjtőnek az volt az érzése, valóban királlyal ül szemközt, 

akinek szavakból, szépen csengő mondatokból van ragyogó birodalma."
79

 

A havason mesélő Kurcsi Minya a körülményekhez alkalmazkodva alakította ki a mesemondás során 

alkalmazott testtechnikát. „Minya bácsi általában nem világosban, hanem félhomályban, sötétben mesélt. Ez 

a magyarázata egyik azonnal szembeötlő, furcsán ható előadói sajátosságának: nem gesztikulál, és nincs 

mimikája. Három és fél évtized alatt megszokta, hogy kihúzott felsőtesttel, mozdulatlanul, szinte mereven 

üljön, hisz kézmozgása, arcjátéka a félhomályban nem érvényesülhetett; a rossz világítástól függetlenül, a 

fekvéhelyükön heverő, el-elgyökintő hallgatók az előadóművészet ilyesféle eszközeit amúgy se nagyon 

méltányolták volna [...] Kézenfekvő, hogy nem gesztussal, hanem hanggal dolgozik. Suttogást, halk sóhajt 

nem ismert; elejétől végig emelt és erős hangon ad elő. Érthető ez, hisz egy-egy nagy kalibában húsz-

harminc hallgatóhoz kellett szólnia, s hangerővel is ébren tartotta figyelmüket, hogy az álom mezsgyéjén át 

ne lépjenek. Szónokolva mesél, hangját változatosan használja; amikor elemében van, a mesét 

végiglelkesedi és végigkiabálja. Ha a hőst bánat vagy öröm éri, hangja patetikusan még magasabbra 

szárnyal, majd érzelmileg telítve elfátyolosodik, megcsuklik, szemébe könny szökik. A tisztára leíró, 

elbeszélő részek is patetikus, szónokias színezetet kapnak előadásban.”
80

 

Koczkás Sándor sem épített ki sajátos mesemondói technikát. Nem volt jellegzetes mimikája, sem 

gesztusnyelve. A tréfás meséket is teljes komolysággal adta elő. Előadás közben sosem nevetett. György 

Ignác kevés embernek is lelkesedéssel, gesztikulálva mesélt, az előadást mimikával kísérte.  

                                                 
77

 Kovács 1944: 36. 
78

 Kovács 1944. I.: 41. 
79

 Kovács 1944. I.: 72–73.  
80

 Faragó 1969: 54. 



Ö r ö k s é g ü n k  

 24 

Dávid Gyula az akusztikai stratégiát érvényesítette. „A mesélés tudomány. De egy szavalás is: egyik 

szóból kihozni másikat, kell fejleszteni a mesét. Tehetség kell hozzá. Ez olyan, mint az olyan muzsikás, aki 

csak ráteszi a kezit a vonóra, s jobban muzsikál, mint aki húsz évet tanulja. Mert annak a muzsikálása 

édesebb. A Jóisten ad erőt hozzá. Úgy van a mesével is.”
81

  

Simon Benedek előadásából hiányzott a dramatizálás, a gesztikuláció. „Hótkomolyan beszélt, el nem 

húzta vóna a száját.”
82

 Hangjával jelezte a feszültséget, a párbeszédet. 

Ezen túl azonban keveset tudunk arról, hogy a különböző szövegtípusok előadása milyen fizikai-

biológiai habitusokat alakított ki. A magyar mesekutatás nem örökített meg sem mágikus-rituális, sem 

drámai előadói stílust. A feljegyzések szerint a mesemondó általában ül, hallgatóságával szembefordulva 

adja elő a történetet. 

 

A mesemondás mint beszédesemény 

A hajdani falu lakói nap mint nap találkoztak, ismerték egymás gondját. Talákozáskor hamar kifogytak 

az újdonságokból. Ketesden ilyenkor így szóltak: 

Hazudjunk egyet, Gyuri! 

Hazudjunk.
83

 

Ugyanebben a kalotaszegi faluban a kukorica fejtésekor is mesét hallgattak. „Összehív tehát a gazda 

aszerint, hogy mennyi kukoricája és mennyi kisüstön főtt pálinkája van egy évben, háromszor-négyszer tíz-

húsz embert, többnyire rokont, szomszédot. Ki-ki maga mellé vesz zsák csövestengerit, a lába közé egy 

csebret vagy kosarat s megindul a munka. Rendszerint akad a jelenlevők között valaki, aki jól tud mesélni, 

az azután közóhajra addig mondja a mesét, amíg ki nem fogy a zsák, meg nem telik a cseber, kosár. Mire 

vége a tengerinek, vége a mesének is.”
84

 Korábban kukoricamorzsoláskor eloltották a lámpát, a parazsat a 

szoba közepére, a földre hordták, s azt körülülve morzsolták a kukoricát.
85

  

A havasi mesemondás leírása szerint a mesemondó szertartásosan kérette magát. Ha kötélnek állt, egy 

este legföljebb két mesét mondott el. „Ha kötélnek állt, a várakozás izgalmával fészkelték magukat helyükön 

kényelembe. Valaki felszította a tüzet. Csont, emberek! – kiáltotta Minya bá hangosan. – Leves! – feleltek rá 

kórusban, ami azt jelentette, hogy mindannyian figyelnek.[...] A jó mesemondót néma csendben hallgatták; 

ha valaki szólt volna, lepisszegték. Mindannyian fekvőhelyükön hevertek, csak a mesemondó ült. Amint 

érezte, hogy többen alusznak, ismét »csont«-ot kiáltott. Az ébren lévők válaszoltak, sőt ilyenkor az alvók 

egy része is magához tért. Ha úgy volt az egyezség, hogy nem szabad aludni, akkor fel is költötték őket. [...] 

Amint az idő haladt, a közbe-közbeszúrt ellenőrző kérdésre a felelet mind gyengébben hangzott, s végül 

teljesen elhalt; mindenki aludt. Most már a mesemondó is abbahagyta, és nyugovóra tért. Másnap este 

megállapították, hogy a többség a cselekményt meddig tudta követni, s a mesélő onnan folytatta tovább. Egy 

este általában egy, legföljebb két mesét mondott.”
86

  

A gernyeszegi mesemondó, Berekméri Sándor a mesékhez kapcsolódóan szintén gyakran mesélt 

személyes élményeiről. A gyűjtő örökítette meg a következőket: „Mesemondás előtt vagy a mese végeztével 

gyakran beszélgettünk. Életének eseményeiről, szüleiről, testvéreirők, katonaéveiről, frontélményeiről 

ugyanolyan színesen, lebilincselően tudott mesélni, mint a királyfiakról, táltosokról.”
87

 

A meséknek a személyes tapasztalatok felé közelítését örökítette meg Tófalvi Zoltán. „István Laji 

nagyapám, Lőrincz Zsiga Laji bá, s Olá Minya keresztapám. Azok, amikor ide összegyűltek, s mind a 

hárman pipáltak, s szortyogtatták a pipákat, s pöktek egyet-egyet akkorát, hogy olyan lábakat eresztettek, 

mint a pók, s azok a lovakról beszéltek, egyebet nem beszéltek soha semmit.” (István Lajos sz. 1920. 

Korond) „Esténként volt olyan, értette-e, éjfélig is, mind meséltek az öregek. Beszélték a sorsokot, az egyik, 

s a másik beszélte, hogy mit csináltam, hol jártam. Egyik mit látott, másik mit látott, arról beszélgettek.” 

(Bíró Dénes sz. 1905. Alsósófalva) „Hát itt voltak azelőtt olyasmik, hogy elvitték a tehennek a tejit. Aztán 

visszahozták, s ehhez hasonló… S a másik éjszaka jött, itt például van egy utca, kicsi utca, jött felfelé, van 

egy kicsi temetőkert. Mikor jött felfelé, éjfélekor, látta, hogy úgy megnőtt a sírkő, hogy meghajlott az ég 

alatt… No, ilyesmiket beszéltek, hogy ilyen látomásokat láttak. A másik látott, hogy valamihez hozzahajított 

                                                 
81

 Nagy O. 1988. 7–8. 
82

 Geréd 2000: 267. 
83

 Kovács 1944. I.: 78. 
84

 Kovács 1944. I.: 27. 
85

 Kovács 1944. I.: 36. 
86

 Faragó 1969: 17-19. A figyelem ellenőrzésének ezt a módját Berekméri Sándor is gyakorolta. Szabó 1977: 19.  
87

 Szabó 1977: 7.  



Ö r ö k s é g ü n k  

 25 

éjszaka, aztán betaszították a házba, hogy három hétig feküdt az ágyba. No, ilyesmiket beszélgettek, 

látomásokról, s ördög-boszorkány viszonylatokról, tetszik tudni.” (Bíró Dénes sz. 1905. Alsósófalva)
88

 

Aranyosszéken a beszédeseményen belül a makroszövegek szerveződésének több stratégiáját sikerült 

azonosítanunk. Egy bágyoni beszélgetés a történelmi múltra való emlékezéssel indult. A két világháború, a 

kollektivizálás eseményeinek felidézése után a jelenlévők a maguk által kezdeményezett és követett 

asszociációs út mentén előbb az általuk ismert személyekről szóló vagy a faluban hallott 

hiedelemnarratívumokat, majd helybéli személyekről szóló anekdotákat idéztek fel. A gyűjtő látogatását az 

emlékezésre való felszólításként értelmézték. Ezért a beszélgetés szövegbázisát ösztöznösen a múlt 

sajátította ki. A múltat a férj és feleség az alábbi szemantikai mezőben konstruálta meg: a családtagokkal 

megesett „történelmi” események, a település, a régió közelmúltjának eseményei, a közelmúlt irreális 

(babonás) eseményei, a közelmúlt eseményeinek anekdotikus megjelenítése. 

Egy torockói halottvirrasztó makroszövegének szerkezete a következőképpen alakul. A beszélgetés 

elsődlegesen a halottra irányul, a narratívumok a halott biográfiáját konstruálják meg. A narratív szövegben 

nagyobb terjedelmet és intenzitást kapnak a halált megelőző és kiváltó betegeskedések, a haldoklás 

körülményei. A narratívumok szólhatnak a halott jótetteiről, sikereiről, kudarcairól, szenvedéseiről, 

családtagjairól. Ehhez a témához asszociálódik a halott hozzátartozóiról, a halálközeli élményekről, a 

betegségekről, gyógyulásokról, kórházi körülményekről való beszélés. A virrasztási beszélgetés bázisa tehát 

a halott biográfiája. A szövegbázis a beszélgetés során a halálról való tudás és vélkedések, a friss 

eseményekről (betegségek, gyógyulások) való tudás megosztását, kiegyenlítését teszi lehetővé. 

Bármelyik narratív szövegtípust nehéz lenne különválasztani a vele egyazon kontextusban, 

beszédeseményen belül elhangzó egyéb narratívumoktól. A mesemondás egyik irányban affinitást mutat a 

friss szenzációk, napi aktualitások megbeszélésével. Másik irányban a történelmi, a lokális, a családi és a 

személyes emlékezet narratívumaival érintkezik (élménytörténetek, igaztörténetek, történelmi mondák). 

Fiktív, irreális jellege révén pedig a hiedelemmondákkal áll közeli kapcsolatban. Ugyanakkor a felnőttek 

körében a mese folytonosan érintkezett az olvasmányokkal, az újsághírekkel, a regényekkel és a 

ponyvanyomtatványokkal. A narratívumok általában a közvetlen környezet és a nagyvilág, a valóság és a 

fikció, az élet és halál, a lehetséges világok, a jelen és a múlt határát virtualizálják, teszik átjárhatóvá. 

Gyakorlati szerepük a csoportidentitás folytonos újrafogalmazása, felmutatása, a térben, időben, társadalmi 

mezőben való eligazítás. A hagyományos életmodellek és mentalitás (gazdálkodás, viselkedési minták, 

életbölcsességek) átadásában nagy szerepe van a narratív módon szerveződő genealógiai emlékezetnek, a 

lokális történelemnek.  

A történetmondás mindig a beszédhelyzet által előírt és megengedett narratív viselkedés alapján történik. 

E viselkedés normái között szerepel a beszélgetésben való részvételre vonatkozó előírás, a felelősség elve, a 

közös platform tiszteletben tartása
89

, a társalgáshoz való hozzájárulás explicit és releváns jellegére 

vonatkozó előírás.
90

 Az előbbi példák azt bizonyították, hogy a narráció tematikus asszociációk, a 

szövegbázis mentén szerveződik. Ez azonban nem az egyedül követhető narratív stratégia. Olykor a narratív 

struktúrák szerkezeti egyezései asszociálják egymás mellé a történeteket (rémtörténetek, sikertörténetek, 

viccmondás).
91

  

A mese és az igaztörténetek (hiedelemmondák) közötti határ átjárhatóságát jól bizonyítják azok a 

torockói gyűjtemények, amelyeket tanulók készítettek el a kolozsvári unitárius kollégium pályázatára. Az 

MsU 1579/1 jelzetű, Népmese gyűjtemény című pályamunka tizenkét történetének mintegy fele helyi 

hiedelemszöveg.
92

 

A mesemondás ugyanakkor a felnőttek részéről a gyermek felé irányuló szocializációs aktus volt. Az 

ilyen funkciójú mesélést a családban a szülők, a nagyszülők, a szomszédságban az idős személyek 

biztosították. Ebben az esetben a mesék egyazon mikrokontextusban hangzottak el a találósokkal, a 

mondókákkal, a felnőttek által iskolában, műsoros összejöveteleken memorizált versekkel, erkölcsi 

regulákkal, az imákkal, a családtörténelem epizódjaival.   

                                                 
88

 Tófalvi 1998: 5. 
89

 A beszélgetés figyelmes követése nyomán kialakuló közös platform a beszélgetőket a beszédesemények, a szövegek, a helyzet 

azonos értelmezésére ösztönzi: Clark – Carlson 1997: 125. 
90

 Grice a társalgás alapját képező együttműködési alapelv részénék tekinti a verbális hozzájárulás mennyiségét, minőségét, a 

kapcsolatot, a modort, a társalgási implikatúrát. Grice1997: 216. 
91

 Rumelhart szintaktikai szabálykészletnek, Van Dijk narratív sémának nevezi az azonos történeteket eredményező szabályokat. 

Rumelhart 1988: 331, Van Dijk 1988: 321. 
92

 A kézirat a Román Akadémia kolozsvári fiókkönyvtárának kézirattárában található. 



Ö r ö k s é g ü n k  

 26 

A mesemondást az aranyosszéki életformában, mentalitásban és a mindennapok kultúrájában 

bekövetkezett változások erősen érintették. Megrövidültek és megritkultak az együttléti alkalmak. Az 

emberek szűkszavúbbak, zárkózottabbak lettek.
93

 

A felnőttek fokozottabb igénybevétele, a házon kívül végzett hosszú műszak, akárcsak a fiatalok más 

irányba történő orientációja felszámolta a többgenerációs szórakozási formákat. Ugyanakkor megszűnt a 

felnőttek, az idősek tudásának vonzereje. A mesemondás folytonosságának megszakadását az unokáknak a 

nagyszülők környezetéből való kikerülése okozta. A népmesével a kiskorúak többnyire szervezett oktatás 

keretében ismerkednek meg, és mindössze alacsonyabb életkorban azonosulnak vele. A gyűjtés során többen 

is szóvá tették ilyen jellegű tapasztalatukat. A gyermekek figyelmének lekötése érdekében a nagyszülők 

kénytelenek voltak változatos meseanyagot megismerni, olvasáshoz folyamodni, lemondani a 

tündérmesékről. Többen ismerték be a tévével szembeni kudarcukat. „Nagyobb kultúrával bír a mai 

gyermek, mint amikor mi voltunk. Nekünk nem volt semmi. A faluban volt két rádió. A papéknak és az 

állomásfőnöknek. És mentünk vasárnap délutánonként mint gyermekek, és hallgattuk a rádiót, hogy milyen 

szépen énekel. Amég észrevettek.”(Fodor László 1928, Sinfalva) „Egy szép mesével sokkal többre 

mennének, mint a televízióval.” (Dengyel Irén 1935, Kövend) Ugyanitt említhető az intézményesített, 

iskolai és óvodai oktatásnak a helyi hagyománnyal szembeni közömbössége vagy ellenséges magatartása. 

Az oktatási keretben használatos narratívumok (mesefeldolgozás, irodalmi mese, irodalmi művek, 

művészek, tudósok biográfiája stb.) a fiatalt egy virtuális társadalmi csoporthoz közelítik, s elszakítják saját 

környezete narratív hagyományaitól. 

Természetesen, a történetmondás nem tűnt el az aranyosszékiek életéből. A történetmondás alkalmai 

módosultak s ezzel együtt a történetek is változtak, tréfásabbá, realisztikusabbá váltak. Az emlékezetből való 

mesemondás helyét pedig átvette a meseolvasás, a mesének a tévéből való követése. A helyi emlékezetet és 

értékrendet újratermelő, az elődökkel kapcsolatot tartó narratívumok helyett a földrajzi horizontot megbontó, 

az aktualitást forgalmazó történetek váltak népszerűbbé.  

 

Mese és realizmus 

Nagy Olga több esetben jelezte, hogy a mesemondó történelmi elbeszélésnek, régen élt hősök tettei 

elbeszélésének tartotta a mesét. A marosvécsi Dávid Gyula vélekedett ilyenképpen: „A mese történelem, 

régi vitézek és hősök igaz tetteiket mondja el, mert ebből tanulják meg a mai emberek, hogy milyenek is 

voltak régen…Ma már nincsenek ilyen vitézek.”
94

 Ezt a meggyőződést egyik mestere, Bumburi János 

alakította ki benne: „Egy öreg kovács, Bumburi János azt mondta, mikor bejött: Az én meséim igazak. Mert 

ez valamikor igaz volt. Mert az nem létezik, hogy csak így meséljük, ennek kellett legyen valamikor nyoma. 

Mert ha nem lett volna nyoma, akkor nem lett volna beszéd se róla.”
95

  

A koronkai Cifra János is azzal a meggyőződéssel adta elő a meséket, hogy azok hősei történelmi hősök, 

„megszentelt vitézek”. „Vannak ugyan olyan tréfás mesék is, de én igazán azokat a szép meséket szeretem 

igazán: királyfiúkról, szerelemről, küzdelemről.”
96

 „ Hát ha nem lenne igaz, s nem lett volna igaz, hát ejsze 

nem is mesélnénk róla. Mert hallgassa meg: mük okosok vagyunk, de ezelőtt is voltak okos emberek.”
97

 A 

mérai Boros Hicsi János a mesékben a történelmi tapasztalat átörökítését látta. A történelmi példázatok 

előadása pedig komolyságot követel meg.
98 

 

Szintén Nagy Olga tett kísérletet a népmese és az „archaikus tudatszint” kapcsolatba hozatalára.
99

 A 

mesemondókat és a közösségeket a „tudatszint” alapján csoportosította. Az archaikus tudatszintű közösségek 

(Méra, Szucság, Mezőbánd) a mesei fantasztikum formájában a népi vallásosság elemeit éltetik tovább. 

Ilyen elemek a mitikus szereplők (tündér, boszorkány, táltos), mágikus tárgyak és cselekvések (a mágikus 

erejű tárgyak, varázszavak, rontás, ördöggel kötött szövetség), a mitikus tér és idő. Mezőbándon a mesék a 

hiedelemtörténetek laza kapcsolódásból szerveződnek. A marosvécsi Dávid Gyula meséi archaikus elemeket 

őriztek meg. Cifra János hősei mitikus jegyeket hordoznak, életüket pedig a sorsszerűség határozza meg. A 

mérai Csurka János hitt a hiedelmekben, hogy hőseinek sorsát a mágikus erő befolyásolja. Meg volt 

győződve bátyja táltos voltában. Édesanyjuk lisztjét és olaját Feri újra és újra megszaporította. A vásárban 

vásárolt tehén árát visszaszerezte édesapjuk pénztárcájába. Marosán András mérai mesemondó szemtanúja 
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volt annak, amint falujuk egy javasasszonya ördögöt űzött ki keresztanyjából, a rá hallgató ördögsegítőkkel. 

Ezek a „szolgák” egyéb munkáiban is segítették.
100

 A szintén mérai Árus András, a vak cigány, 68 éves volt 

a gyűjtéskor. Nem tett különbséget a népmese és a hiedelemmonda között. Szerinte a mesei lények (táltos, 

óriás, sárkány) létezők voltak.
101

 A marosszentkirályi Ádám Ferenc meséje, a Táncolni járó lányok, a táncot 

boszorkányszombatként jelenítette meg.
102

 A cigánymesékben gyakoriak maradtak a varázsformulák, a 

varázseszközök, a varázscselekvések. Hős és táltosló vérszerződéssel fogadnak hűséget egymásnak.
103

 

A másik csoportba tartoznak azok a közösségek (Marosszentkirály), amelyek megkérdőjelezik a 

varázsmesék igazságértékét. A mese egyedüli funkciója a szórakoztatás.  

A népmesének a lokális életvilággal való kapcsolatát Kovács Ágnes 1944-ben észlelte. Ekkor jegyzi fel, 

hogy a varázsmese helyszínében a ketesdi határra, a főszereplőben mesemondó fiatalkori alakjára, a 

vadállatokban a hűséges házőrző kutyákra lehet ismerni.
104

 Ezt ismerve írja Nagy Olga: „A mesemondó 

elsősorban a felnőttek kedve és ízlése szerint mesélt. Ilyenkor a mesélők a tündérmesébe például olyan 

valóságból vett életképeket szőnek be, a mesét olyan kommentárokkal kísérik, amelyeket a gyermekek 

unnának, de amelyek a felnőttek számára való mesélés fontos jegyei. Nem szólva a vaskos, városon 

»trágár«-nak minősíthető beszúrásokról, amelyek a felnőttek számára a népi humor jellegzetességei.”
105 

Szabó Judit szintén kitér arra, hogy a mesemondója hogyan közelítette a mesi szüzséket hallgatói 

tapasztalatához.
106

  

A mesemondók racionalizálják a népmesék hihetetlen fordulatait.
107

 A mesékben dominálni kezd a 

novellisztikus, a tréfás jelleg (antihősök a tréfás mesében), a kalandosság, a racionális megoldás (a hősök 

tetteinek pszichikai motiválása; realista betétek: párbeszédek, életképek; deűs tolmácsolás: a veszély 

fitymálása, magabiztosság; mitikus hősök reális környezetben; halandó emberek mesei világban) .
108

 

A megfigyeléseket Nagy Olga Széken végzett gyűjtése idején mélyítette el. Következtetéseit több 

paradigmában helyezte el: a népmese és a szépirodalom kölcsönhatása; a mesei világkép racionalizálódása; a 

népmesék és az igaztörténetek népszerűségének megváltozása. Széken tett megfigyelései szerint a 

tündérmesék, a legendák a gyerekek érdeklődési körébe süllyedt; a felnőttek repertóriumában a tündérmesék 

róvására dominálni kezdenek a tréfák, a lokalizálódott vándorszüzsék, az igaztörténetek. 
109 

 

Nagy Olga két alkalommal értekezett a tréfás jelleg mesékben való eluralkodásáról. A Hősök, csalókák, 

ördögök című esszé azt követi nyomon, hogyan alakul át a mesei hős alakja. A mitikus-vallásos világképbe, 

a mitikus történetbe illeszkedő mitikus hőst felváltja a demitizált hős, a törvényeket kijátszó, s ily módon 

győzedelmeskedő kópé.
110

 A táltos törvénye című kötet a mitikus, grandiózus, heroikus világgal szembenálló 

„fordított” világ eljárásait veszi számba (parodisztikus megjelenítés, a groteszk, az irónia).
111

 

A mintegy három évtizedes kutatás kvantitatív eredményeit összegzi az alábbi táblázat (á.m.= állatmese, 

t.m. = tündérmese, l.m. = legendamese, n.m. = novellamese, tr. = tréfa, i.t. = igaztörténet)
112

: 

 

A széki   Tipologizálható      vándortémák     Helyi témák    Összesen 

Mesekincs Á.m.  T.m.  L.m       N.m    Tr.             Tr.     I.t. 

Felnőtt mesélő            7      77     18          25     92             278    243            740 

Gyermek mesélő         2     17       –          –      23                 8      –                 50 

Összesen                     9     94     18         25   115             286    243             790 
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Fontosnak tartjuk megismételni a kutató azon megállapítását, mely szerint Széken mindvégig gazdag 

epikus repertórium volt forgalomban. Ebben viszont a népmesék és a tréfás és igaztörténetek aránya erősen 

megváltozott.
113 

 

A népmesekutatás mindvégig figyelt a mesemondók szépirodalmi tájékozódására. Széki kutatása során 

Nagy Olga állapította meg, hogy a tréfák és adomák a könyvek közvetítésévél jutottak vissza a faluba. A 

könyvek közül különösen a tankönyvek és a kalendáriumok szerepével lehet számolni. Benedek Elek 

feldolgozásai, az Ezeregyéjszaka, Grimm, Andersen meséinek átültetései az utóbbi másfél évszázad során 

sokszor kerültek el az olvasók kezébe. Nagy Olga részletesen mutatja be Boccaccio novelláinak széki 

változatait.
114

 Hasonló próbálkozást tesz Szabó Judit.
115

 Nagy Olga Táltos és Pegazus című könyve e téma 

szintézisét készíti el. Ugyanolyan arányban prezentálja a szépirodalom felől a folklór, a népköltészet felől a 

szépirodalom felé történő elmozdulást, mint a magas- és a népi kultúrában párhuzamosan meglévő 

tudatformákat és kifejezésmódokat.
116

 

A népmesék racionalizálódásának kutatása természetes módon torkollt bele az igaztörténet kutatásába.
117

 

Istvánovits Márton 1965-ben írta: „A gyűjtők eleve a »klasszikus folklór« alkotásainak rögzítése 

igényével indultak a terepre[...], nem rendelkeztek a valóság meglátásához szükséges érzékkel[...]ösztönös 

elméleti felkészültségük úgyszólván elzárta előlük ennek az újnak a befogadási készségét.”
118

 1962-ben írott 

tanulmányában Katona Imre említi, hogy az igaztörténetek folklórhoz való sorolása „a kollektivitás 

szempontjából megkérdőjeleződik”.
119

 Nagy Olga 1975-ben sürgeti a velük való szembenézézst: 

„megvitatásuk is különleges helyet érdemel”.
120

 Nagy Olga három kérdést vet fel a szövegtípussal 

kapcsolatban: valós igénynek felel-e meg az igaztörténet? Népköltészet-e, ha egy személy repertóriumába 

tartozik? Folklorizálódnak-e az igaztörténetek? Az első kérdésre adott válasza: az igaztörténet, a 

hagyományos műfajoktól eltérően, a személyes élményeket verbalizálja. Másodszor: „az alkotó típusú 

tehetséges mesemondók [...] mindig rendkívül szabadon bánnak szerkezetileg a hagyományos anyaggal, azt 

tetszés szerinti formában utánozhatatlan módon formálják.” 
121

 Harmadszor pedig, az igaztörténet a lokális 

tudás részét képezi: „Az igaz történetek kapcsán 1950-ben végzett felmérésem arra kényszerít, hogy 

kategorikusan válaszoljam meg e kérdést: nem hiányzik a kollektivitás, nem hiányzik a csiszoló szerep, és 

nem hiányzanak a változatok. Szerencsés véletlen vezetett el annak kipuhatolására, hogy valóban léteznek 

szűkebb vagy szélesebb körben. Az illető történetek, »híres esetek« annyira közismertek, a közösség 

figyelmét annyira megragadták, hogy ezekhez jó részben valami szólás is fűződik, s egyesek már 70-80 

esztendősek is megvannak.”
122

 

Nagyon helytállónak érezzük Nagy Olga azon megjegyzését, amely szerint az igaz történetek 

forgalmazására minden közösségben megvannak az alkalmak. ”A széki közösségi életet illetően elég bátran 

elmondhatjuk: eleven tánc- és fonóközösségek: novembertől hamvazószerdáig a farsang, lakodalmak, ma is 

– sőt talán ma még látványosabban – szerepelnek életükben. A heti keddi piacnap is századok óta alkalom a 

falu közös dolgainak megbeszélésére, folklórtermésre. De ma már a népi valóság kutatói előtt az is 

köztudott, hogy a falusi ember számára a heti egyszeri, vasárnapi templomba járás is a közösségbe való 

bekapcsolódás, a közvélemény formálásának alkalma: a közösség itt beszéli meg az eseményeket, a héten 

lejátszódott drámákat vagy a kirívó, nevetséges eseteket: kivel mi esett meg, és mi lett a következménye. Az 

új házasok itt mutatkoznak be, s itt avatják a leányt az asszonyok, a legényt az emberek közösségébe az 

esküvő utáni első vasárnap. Keresztelő, lakodalom, virrasztás, temetés – ma is eleven alkalmai nemcsak az 

egyénnek a közösségbe való szívós belegyökeresedésének, hanem sokáig tartó teremtője a mindig élő 

folklórnak.”
123
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Következtetések 

Elemzésünkkel a következőket kívántuk bizonyítani: 

1. A mesemondás beszélőközösséget hoz létre, amely egy lokális társadalom viszonyait, kapcsolatit 

újraszervezi; a mesemondást felvállaló személyek kulturális szerepet öltenek magukra, s 

viselkedésüket, kapcsolatrendszerüket, presztizsüket ez a szerep, a szerepnek való megfelelés 

határozza meg; a mesehallgatás szintén szerephez kötött szabályok alapján történik (jogok, elvárások, 

lehetőségek);  

2. a szöveghagyomány egy sajátos beleértési tartományt aktivizál; ez a beleértési tartomány a 

társadalomra (elődök, kortársak, élethelyzetek) vonatkozó tudásból szerveződik; a beleértési 

tartomány a mesemondás eseményén belül válik explicitté;  

3. a mesemondásnak meghatározott alkalmai voltak; az alkalmak összetevői: a mesemondás helye, 

időpontja, időtartama; a mesemondás ezekben a helyzetekben konkrét funkciót töltött be; 

4. a mesemondás beépül a mesemondó biográfiájába; 

5. a mesemondás sajátos társadalmi viszonyt (hierarchiát) érvényesít;  

6. a mesemondás mint esemény sajátos forgatókönyvhöz igazodik; a mesemondás kiegészül a hozzá 

fűzött értelmezéssel; 

7. a mese sajátos eszközeivel reflektál a valóságra. 
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Dr. Nicolae Bucur 

műkritikus 

Csíkszereda, Hargita megye 

Jelképek, titkos jegyek 

A művészetben a képzelőerőnek 

ugyanúgy elismerik az érdemeit, mint 

ikertestvérének, a rációnak, a 

szellemiségnek. Nos, mindkettőt fel 

lehet fedezni ezen a kiállításon, hogyha 

nagy figyelemmel elemezzük azt a 

válogatást, amelyet a debreceni 

Vencsellei István ajánl számunkra, aki 

a Kovászna megyei Berecken éppen 

most működő alkotótáborból jött át 

hozzánk. Vendégművészünk igen 

erőteljes egyéniség mindabban, amire 

gondol és amit fényképezőgépével 

számunkra is felfedez és majd mesteri 

szinten  folytatja a laboratóriumban. A 

művész kompozíciói bővelkednek 

jelképekben és titkos jegyekben, olyan 

zárt alkotásokban, amelyek töprengésre-

tűnődésre késztetnek. Azt is 

mondhatnám, akár egy műépítész, úgy 

építi fel a témáit, felöltözteti és 

levetkőzteti a formákat, beburkolja és 

kitakarja a tereket, összeszövi és 

kibontja az üzeneteket... Arcokat, 

képsorokat fedez fel, ideálizáló 

jelképekkel ötvözi mindezeket, mint 

amilyenek a Kör, a Kereszt, a Kerék. 

Ezeknek a fekete-fehér munkáknak 

az esztétikai varázsa azonban egy kissé 

távolabbra is hívogat, arra késztet, hogy 

megtaláljuk a művész üzenetének azt a 

hídját, amelyen áthaladva felfedezzük 

lelkiségének belső, erőteljes áramlatait. 

Nézzük csak azokat a képeket, amelyeken a kör motívuma, akár az egész keresztény ikonográfiában, az 

örökkévalóságot jelképezi. A Nap jelenlétére egy kör utal. Mindennek, ami kerek, vagy gömbölyű általános, 

világegyetemi jellege van (bolygópályák, bolygók), ezeket jelképezi tehát a gömb. Ugyanakkor a 

világegyetem és az emberi fej gömbformája egyben a tökéletességet is jelzik. A Vencselli István által 

felhasznált Kör azonban ugyanakkor az Időt, a kezdet és vég nélküli időt is jelképezi. De azonosítható 

az Éggel, a szellemi világ, az abszolút értékek jelképével. Ezeken a képeken azonban a Kör a védelmezés 

jelképe is lehet, hiszen óvja-védi mindazt, amit körülvesz. Innen származik a körnek az a mágikus 

használata, amely védőgyűrűket von a templomok, temetők, városok köré, hogy megakadályozza az 

ellenség, a tévelygő lelkek, a démonok behatolását. Egy másik sokatmondó jelkép a Kerék. A művész azt 

sugallja számunkra, hogy a világ olyan mint egy kerék egy másik kerékben, mint egy gömb egy másik 

gömbben, egyes ókori gondolkodóknak megfelelően. A szekér kerekei egyben a Nap, a Hold és a növények 

ábrázolásának a lényegét is jelentik. A Kerék a kisugárzás, kiszabadulás-visszatérés általános 

jelképrendszerébe is illeszkedik, amely a világegyetem és az egyén mozgását, átalakulását is kifejezi. 

Nem utolsósorban szólnunk kell a Kereszt jelenlétéről, mert ennek egyben szintézis és mértékadó 

jellege is van. A keresztben az ég és a föld  találkozik… A keresztben az idő és a tér ötvöződik. A 

kereszt, amint arra ezek a fényképek is utalnak, a kommunikáció legfontosabb útja marad. A középpont 

titokzatossága a kereszt jelenlétével magyarázható. Alapjában véve a kereszt szétszóródást, kisugárzást, de 

ugyanakkor gyülekezést és ismétlést, ismétlődést is jelent. 
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Vencselli István úr hosszas  művészi pályafutása  során mindvégig eredeti akart maradni, ez az 

eredetiség pedig mindenekelőtt abban nyilvánul meg, hogy nem mindennapos művészeti üzenetet közvetít, 

egy  olyan művészi gondolatot, amely számos tapasztalati kísérlet nyomán alakult ki, alakult át. És ez nem 

volt könnyű. De megérte.  

 

 
Kerék 

 

 
Kerék 

 

 
Kereszt 

 
 

Kör 

Kelemen Katalin 
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könyvtáros, Kájoni János Megyei Könyvtár 

Dokumentációs részleg 

Csíkszereda, Hargita megye 

 

Helyismereti munka  
a Kájoni János Megyei Könyvtár Dokumentációs részlegén 

 

A helyi közösség szolgálatában 

Erdélyi magyar könyvtárainkban is tapasztalhatjuk, különösen a rendszerváltás után eltelt két évtizedben 

a helyi, regionális vonatkozású információk iránti érdeklődés megélénkülését. A jelenség összefügg azzal, 

hogy globalizálódó világunkban egyre nyilvánvalóbb szükség van a helyi értékek, egyedi, sajátosan helyi 

jelenségek, a lokális-regionális közösségek identitásának megőrzésére. A helyi információk gyűjtésének, 

megőrzésének, szolgáltatásának szerepét a könyvtáraknak kell következetesen felvállalniuk, hiszen 

elsősorban a helyi közösségeket szolgálják gyűjteményeikkel, ezeknek a közösségeknek a sajátos értékeit 

kell megőrizniük, feltárniuk, szolgáltatniuk, lehetőleg a maguk teljességében és változatosságában.  

Az 1990-es évektől kezdődően a helyismereti, helytörténeti monográfiák, tanulmányok nagy számban 

láttak napvilágot, hazai viszonylatban is előtérbe kerültek a regionális kutatások, az egyes települések, 

régiók múltjának, jelenének vizsgálata. Mindez ráirányította könyvtáraink figyelmét is a helyismereti 

gyűjtemények fontosságára. A hiányok felmérése, az elvégzendő feladatok körvonalazása ezen a területen is 

sürgetővé vált. A helyismereti munkában a tudományos kutatás igényeit kell alapul venni, ezért fontosak 

azok a gyűjtemények, adatbázisok, amelyek lehetővé teszik a lokális-regionális információkhoz való 

teljesebb hozzáférést, s amelyekre a helyismereti-helytörténeti kutatás is támaszkodhat. 

 „A jövő embere csak annyit fog tudni a múltról, amennyit megőrizünk. A könyvtárosoknak tudatában kell 

lenniük ennek a súlyos felelősségnek. A könyvtárnak meg kell őriznie minden közösség minden 

feljegyzését”.
124

 Az idézett gondolat rávilágít arra, mennyire fontos egy közösség számára saját írott 

dokumentumainak megőrzése. Természetes tehát, hogy a Kájoni János Megyei Könyvtárban (KJMK) is 

nagyobb figyelemmel fordulunk a helyismereti-, helytörténeti gyűjtés, illetve a lokális-regionális jellegű 

információk szolgáltatása felé. Könyvtárunk Dokumentációs részlegén végzett feltáró munka során vált 

nyilvánvalóvá, hogy az Internet, a digitális dokumentumok és virtuális könyvtárak korában számos 

információ, dokumentum bárhol, bárhonnan elérhető a könyvtárhasználók számára. A sajátosan helyi 

tartalmú gyűjtemények viszont, főleg a helyi-regionális vonatkozású információk szolgáltatásában 

nyújthatnak többletet, hiszen ezek éppen helyi szempontból értékesek, mindenekelőtt az adott közösség 

érdeklődésére tarthatnak számot. Az alábbiakban vázlatosan bemutatom a Dokumentációs részleg 

gyűjteményeit, ismertetve röviden a részlegen végzett helyismereti munkát, illetve azokat a feladatokat, 

teendőket, amelyek e területen még megvalósításra várnak. 

Könyvtárunknak három részlege működik a Mikó-vár épületében, egyik földszinti teremben, a 

Dokumentációs részlegen helyeztük el különgyűjteményeinket, amelyhez jelenleg mintegy 22600 

könyvtári dokumentum tartozik: könyvek, időszaki kiadványok, aprónyomtatványok, kéziratok Az itt 

elhelyezett gyűjtemények alapja két régi helyi könyvtárból származik: a Csíksomlyói Ferences Kolostor és 

az egykori Csíksomlyói-, majd Csíkszeredai Katolikus Főgimnázium állományának egy része pontosan 

harminc évvel ezelőtt került könyvtárunkba. 

 

A gyűjtemények története dióhéjban 

A Csíksomlyói Ferences Rendház Könyvtára az egyetlen máig fennmaradt középkori, erdélyi katolikus 

egyházi könyvtár, története a XV. századig nyúlik vissza. Ma a ferences könyvtár legértékesebb, régi 

állománya, elsősorban XV-XVIII. századi kéziratos és nyomtatott könyvek, a Csíki Székely Múzeum 

(CSSZM) gyűjteményeiben találhatók. E könyvtár különleges értékei Muckenhaupt Erzsébet
125

 

muzeológus-könyvtörténész munkássága eredményeként váltak ismertté.  

1978-ban a múzeum átadta a megyei könyvtár akkor létrehozott Dokumentációs részlegének a 

ferences gyűjtemény újabb állományát, szám szerint 10455 kiadványt, amelyek nagyobbrészt 1850 után 

kiadott könyvek és időszaki kiadványok. Ekkor felsőbb utasításra szállították át a XIX. század második 
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 M. Fülöp Géza: A könyvtár jövője – a jövő könyvtára. In.: Könyvtári Figyelő. 1998/1. p. 102. 
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felétől kiadott könyveket, folyóiratokat a megyei könyvtárba. Bár a műemlékkönyvtár egységét 

megbontották ezzel, fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a ferences gyűjteménynek a megyei könyvtárba 

került állományrészét tartalmilag feltártuk, így a használók számára hozzáférhetővé tettük.  

A Csíkszeredai Római Katolikus Főgimnázium 1911-ben költözött Csíksomlyóról mai impozáns 

székhelyére (a jelenlegi Márton Áron Gimnázium épületébe). Csíksomlyón a ferences szerzetesek által már a 

XV. században megkezdett oktatás folytatója volt a gimnázium. Az iskola könyvtáráról a legkorábbi 

fennmaradt említés 1630-ból való. A későbbi somlyói gimnáziumi könyvtár állományának alakulásáról a 

XIX. század közepétől rendelkezünk adatokkal. Az 1871-től évente kiadott gimnáziumi értesítőket 

lapozgatva a könyvtári állomány alakulásáról is képet kapunk. Kronológai összeállításunk a gimnáziumi 

könyvtár történetének jelentősebb eseményeiről a KJMK honlapján, a Csíki könyvtárak története 

http://bibliohr.topnet.ro/ujoldal/index.php?m=10&l=hu cím alatt érhető el. 

Az 1868/69-es tanévben készült el az iskolai könyvtár első katalógusa. 1876-tól tanári – és ifjúsági 

könyvtár is működött a gimnáziumban, az 1886/87-es tanévi értesítőben Glósz Miksa
126

, a tudós tanár és 

könyvtáros közölte a tanári könyvtár szakkatalógusát, ennek alapján rekonstruálható a könyvtár akkori 

állománya. Az első világháború nagy károkat okozott az újonnan épült gimnázium gyűjteményeiben, a 

könyvtár állománya felére csökkent. 1948-ban, a romániai tanügyi reform életbelépésével a nagymúltú 

Csíkszeredai Katolikus Főgimnázium is állami tulajdonba került. “Az iskola híres könyvtárát az államilag 

összeállított és kiadott tiltott könyvek alapján kiselejtezték, a nagy értékű könyveket, folyóiratokat vagy 

zárolták, vagy megsemmisítették.” -írja Antal Imre
127

 iskolatörténeti monográfiájában. A gimnázium 

államosítása utáni időszakban, az 1950-es években a könyvállomány és a folyóiratok nagyobb részét a 

csíkszeredai múzeum vette megőrzésébe. E gyűjtemény régebbi anyaga -mintegy 1100 kötet - ma is a Csíki 

Székely Múzeumban található. Viszont 

újabbkori, főként 1850 után kiadott 

köteteit, 1978-ban a múzeum átadta a 

megyei könyvtárnak. Ekkor mintegy 5800 

dokumentum, könyvek, folyóiratok és 

iskolai értesítők gyűjteménye került 

állományunkba.  

A két említett nagymúltú könyvtár 

fennmaradt állományát jelenleg 

megosztva őrzi a Csíki Székely Múzeum, a 

Kájoni János Megyei Könyvtár, a 

Csíksomlyói Ferences Rendház, valamint a 

gimnázium utódja, a mai Márton Áron 

Gimnázium.  
A Dokumentációs részleg állományán 

belül a ferences-, illetve a gimnáziumi 

gyűjteményekhez tartozó dokumentumokat 

származási helyüket figyelembe véve 

helyeztük el, külön raktári jelzet alapján.  

A bemutatott két különgyűjtemény 

mellett a dokumentációs részleg 

állományához tartozik mintegy 7500 

dokumentum: egyrészt a részleg kialakítása 

előtt könyvtárunkban már meglévő, 1945 

előtt kiadott könyvek, időszaki kiadványok, 

valamint, különböző adományokból 

származó, vagy a gyűjtemények jellegéhez 

igazodó, beszerzések révén könyvtárunkba 

került régi és újabb kiadványok.  
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Csíksomlyó látképe (Latkóczy Mihály: Magyar szentegyházak regéi. Bp., 1898.) 

 

A gyűjtemények tartalmi feltárása 

A Kájoni János Megyei Könyvtárban őrzött különgyűjtemények tartalmát az elmúlt három évtizedben a 

Dokumentációs részlegen végzett rendszeres feltáró munkával tettük hozzáférhetővé a használók számára. 

Kiépítettük katalógusainkat, 1998 óta számítógépes adatbázisban tárjuk fel a dokumentumok tartalmát. 

Jelenleg a könyvtár honlapján, a http://bibliohr.topnet.ro webcímen elérhető online katalógusban a 

dokumentációs részleg gyűjteményeinek egy része is megtalálható. Online katalógusunkat igyekszünk 

rendszeresen új adatokkal bővíteni.  

Tartalmilag változatosak e gyűjtemények. A ferences és a gimnáziumi gyűjtemény egyaránt gazdag 

katolikus egyházi kiadványokban, egyháztörténeti munkákban, ugyanakkor a magyar irodalomtörténet és 

irodalom, valamint a történelem is viszonylag gazdagon reprezentált, de a kiadványok közt fellelhető más 

témák, szakterületek irodalma is. Keletkezési idejüket tekintve a dokumentumok nagyrészt XIX. századi és a 

XX. század első feléből való könyvek és időszaki kiadványok. 

Viszonylag nagy számban találhatók e gyűjteményekben időszaki kiadványok, ezek többnyire XIX-XX. 

századi magyar nyelvű folyóiratok (1945-ig). Az itt fellelhető XIX. századi erdélyi lapok, folyóiratok közül 

megemlíthetjük a Nemzeti Társalkodó, Erdélyi Híradó, Erdély, Erdélyi Múzeum, Ellenzék egyes 

évfolyamait. Az 1918 utáni erdélyi magyar periodikák közül több jelentős lap megtalálható: az Erdélyi 

Helikon, Erdélyi Irodalmi Szemle, Erdélyi Iskola, Erdélyi Múzeum, Hitel, Korunk, Pásztortűz több 

évfolyama, hogy csak néhány jelentősebbet említsünk. Sajnos, teljes lapkollekcióval alig rendelkezünk.  

Az 1918 utáni Románia területén megjelent magyar nyelvű, különböző tárgyú és típusú kiadványok a 

huszadik századi erdélyi magyar művelődéstörténet, tudománytörténet, könyvkiadás- és nyomdatörténet 

kutatására is lehetőséget nyújtanak. 

A „gimnáziumi gyűjtemény” több mint 900 darab iskolai értesítőt tartalmaz, 1945 előtt működött 

egyházi és állami iskolák értesítőit. A csíksomlyói, majd csíkszeredai gimnáziumi értesítők majdnem teljes 

gyűjteményével rendelkezünk, 1880-tól kezdődően. 

A régi könyv kategóriájába tartozó 1800 előtti kiadványok, illetve Románia területén 1830-ig nyomtatott 

dokumentumok is fellelhetők gyűjteményeinkben, szám szerint 112 kötet. Ezek közt 44 régi erdélyi 

nyomtatvány: kolozsvári, nagyváradi, nagyszebeni és nagyenyedi nyomdák termékei, magyar, latin és német 

nyelvű könyvek, egy XVII. századi, a többi XVIII-XIX. századi, 1830 előtt nyomtatatott könyv. Legrégebbi, 

Erdély területén nyomtatott könyvünk az 1653-ban, Nagyváradon, Szenczi Kertész Ábrahám által 

nyomtatott Approbatae Constitutiones Regni Transylvaniae et partium Hungariae Eidem Annexarum című 

erdélyi törvénygyűjtemény.  

http://bibliohr.ztopnert.ro/
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Kiadvány a csíksomlyói pünkösdi búcsúról, Erős 

Ferencz Modeszt: A Szűz Mária Képe és a pünkösti 

gyülekezet Csik-Somlyón. Brassó, 1852 

 

Csíksomlyón, 1753-ban nyomtatott vallásos tárgyú könyv 

címlapja 

 

 

 

 
Ex libris a könyvtár gyűjteményében,  

az Erdélyi Szépmíves Céh 

kiadványában 

 

 

Csíksomlyói és Csíkszeredai gimnáziumi Értesítők 

A két nagymúltú helyi könyvtár állományához való tartozás révén különgyűjteményeink muzeális és 

helytörténeti értéket is képviselnek. Ugyanakkor az itt őrzött kötetekben számos érdekesség található: ex 

librisek, possessor jegyek, dedikációk, bejegyzések. Első kiadások, ritkaságok, bibliofil kiadások is 

fellelhetők, amelyek nyomda-és könyvkiadástörténet szempontjából értékesek.  

A tájékoztatást az állományt feltáró katalógusok, valamint az itt található kézikönyvek, adattárak, 

bibliográfiák is segítik. Gyűjteményeink különböző irányú és tárgyú kutatások számára nyújthatnak 

lehetőséget, mindenekelőtt azonban az erdélyi történelem, művelődéstörténet és tudománytörténet 

különböző korszakainak tanulmányozására, és a helytörténeti kutatások számára. 
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Helyismereti munka 

A Kájoni János Megyei Könyvtárban az 1990-es évektől tudatosan törekszünk a helyismeret területén 

lényeges információt hordozó dokumentumok gyűjtésére és feltárására, hiszen a tudományos kutatásban, a 

közélet és a mindennapi élet területén egyaránt jelen van a helyi információk iránti igény. Gyűjteményeink 

segítséget nyújthatnak helyismereti monográfiák összeállításához, valamint különböző tudományok területén 

végzett, elsősorban történeti irányú regionális kutatásokhoz is. Ugyanakkor az iskolai oktatás, a 

műemlékvédelem, természetvédelem, turizmus, közélet, publicisztika területén (pl. megemlékezések, 

évfordulók), a családfakutatásban, vagy bármely más területen jelentkező helyi információkérésnek 

igyekszünk eleget tenni. 

A dokumentációs részleg különgyűjteményeiben számos régebbi helyi kiadvány, vagy “regionális”, 

székelyföldi vonatkozású dokumentum található, ezért az állományból kiemeltük és mélyebben feltártuk az 

erdélyi, székelyföldi és Hargita megyei vonatkozású anyagot, ugyanis a régebbi anyagot kiegészítve itt 

gyűjtjük a helyi-regionális vonatkozású, újabb kiadású dokumentumok egy-egy példányát is.  

Helyismereti gyűjteményünk gyarapításánál több szempontot is figyelembe veszünk. Gyűjtőkörünkbe 

tartozik mindenfajta dokumentum, amely Hargita megyének, vagy a megye valamely tájegységének, 

településének társadalmi, gazdasági jelenségeivel, földrajzával, történetével, néprajzával, művelődésével, 

kulturális életével foglalkozik. Bármely típusú dokumentum ide tartozik, a helyi tartalom a meghatározó 

szempont, tematikai határok nélkül, akár a múltra, akár a jelenre vonatkozó információ hordozója. A 

jelenkori Hargita megye területére, továbbá a történeti Csík, Gyergyó és Kászon, valamint Udvarhelyszék 

területére, Székelyföldre vonatkozó információt tekintjük lokális-regionális vonatkozásúnak. Kiemelt helyen 

gyűjtjük a Csíkszeredára vonatkozó helytörténeti- helyismereti tartalmú bármely dokumentumot, a 

megjelenés helyétől és idejétől függetlenül. Továbbá gyűjtjük a Székelyföld és Erdély történetére, 

művelődéstörténetére vonatkozó munkákat, amelyek megyénk területére, egyes tájegységeire, illetve 

településeire vonatkozóan releváns információkat hordoznak. 

A gyűjteményhez tartoznak monografikus és gyűjteményes munkák, például regionális, és települési 

monográfiák, tanulmánykötetek, kézikönyvek, adattárak, statisztikák, névtárak, bibliográfiák, időszaki 

kiadványok, (folyóiratok, napilapok, intézmények évkönyvei, tájékoztatói), aprónyomtatványok, ugyanakkor 

bármely jelentős helyi információtartalommal rendelkező kiadvány (bármilyen formában, pl. elektronikus 

dokumentumok is), a kiadás helyétől, idejétől függetlenül. 

Szemléltetésként csupán néhány címet emelnék ki a régi állomány székelyföldi vonatkozású 

monografikus munkái közül: Vitos Mózes: Csíkmegyei füzetek. Adatok Csíkmegye leírásához és 

történetéhez című 1022 oldalas monumentális munkájának 1894-1902 között megjelent eredeti kiadása (ez 

ma már könyvritkaság, reprint kiadásban a Hargita Kiadó 2002-2003-ban jelentette meg két kötetben), 

Kozma Ferenc: A székelyföld közgazdasági és közművelődési állapota, Budapest, 1879; Tivai Nagy Imre 

gazdaságtörténeti munkái, többek között Csíkvármegye közgazdasági állapotai és székely kivándorlás. 

Sepsiszentgyörgy, 1891. Orbán Balázs Székelyföld leírásának első, 1868-as kiadásának egy példányát is 

őrizzük itt. A régi munkák mellett megtalálható számos újabb, főleg az 1990-es évek óta megjelent helyi, 

regionális vonatkozású monográfia, gyűjteményes kötet, különböző szakterületen megjelent tanulmány. 

Gyűjteményeink értékes részét képezik az 1945 előtt Hargita megye területén működött nyomdák 

kiadványai, köztük könyvek, iskolai évkönyvek, folyóiratok, aprónyomtatványok, (ezeket tartalmuktól 

függetlenül gyűjtjük). Jelenleg közel háromszáz ilyen kiadványt tartunk számon, közülük 178-at 

Csíkszeredában nyomtattak. A helyi kiadványok nyomdák, illetve kiadók szerint is visszakereshetők 

számítógépes adatbázisunkban. 

A tudós ferencrendi szerzetes, Kájoni János által 1675-ben Csíksomlyón alapított könyvsajtó kiadványai 

közül tizenegy található könyvtárunkban, ezek közül a két legrégebbi XVIII. századi nyomtatvány.  

Gyűjteményünkben négy kéziratot is őrzünk, három XVIII-XIX. századi csíki-, valamint egy háromszéki 

falujegyzőkönyvet, amelyek helytörténeti kutatások számára jelentenek értékes forrást.  

A helyi kötődésű jelentősebb személyiségek, tudósok, művészek, alkotók munkásságára, életére 

vonatkozó fontosabb műveket és bibliográfiákat is gyűjtjük. A helyi szerzők 1945 előtt megjelent 

szépirodalmi munkái – függetlenül a kiadás helyétől – ugyancsak gyűjteményünkhöz tartoznak.  

Gyűjteményeinkben a regionális vonatkozású adatok, információk keresését helyismereti katalógusaink 

teszik lehetővé, számítógépes helyismereti adatbázisunkba visszamenőlegesen is igyekszünk beépíteni a 

régebben cédulakatalógusokban feltárt dokumentumok adatait is. A helyi jellegű információk tematikus és 

földrajzi szempontok szerint egyaránt visszakereshetők a dokumentációs részleg adatbázisában. 
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Vitos Mózes: Csíkmegyei füzetek. 

Csíkszereda, Nyomatott Györgyjakab 

Mártonnál, 1894 

 

Laji Bá [Szini Lajos]: Az őzollós más 

küsdeg nyüszkölések. 

Gyergyószentmiklós, Sándory Mihály 

Könyvnyomdája, 1926 

 

Mihály László Barna: Öröktűz. 

Versek. Csíkszereda: Vákár 

Könyvnyomda, 1928 

 

A Hargita megyében született, vagy életük jelentős idejét itt töltött személyiségek életrajzi adatait 

elektronikus formában is igyekszünk elérhetővé tenni, a Hargita megyei jeles személyiségek életrajzi 

adatbázisa 2007 óta rendszeresen bővül újabb adatokkal, ez az adatbázis olyan személyiségek életrajzi 

adatait tartalmazza, akiknek életpályája már lezárult.  

A vázlatosan bemutatott helyismereti gyűjteményünkben őrzött könyvtári dokumentumokat nem 

kölcsönözzük, csak helyben használhatók. A dokumentumok védelme is indokolja ezt, hiszen a régebbi 

kiadványok jórésze ma már pótolhatatlan. Az új, kurrens helyismereti vonatkozású kiadványok egy-egy 

példányát is megőrzésre szánjuk ugyanezen a részlegen, viszont a megyei könyvtárban több példányban is 

megtalálható újabb helyi-regionális vonatkozású dokumentumok tematikus szempontok szerint 

megtalálhatók a könyvtár kölcsönző részlegein is, az új helyismereti monográfiák például a Történelmi-

művészeti részlegen is elérhetők.  

A helyismeret területén fontos a helyi időszaki kiadványok gyűjtése, a helyi magyar és román nyelvű 

napilapokat, folyóiratokat Sajtó részlegünk gyűjti, és őrzi meg egy-egy példányukat, ezek tartalmi feltárását 

sajtócikk-bibliográfiánk révén biztosítjuk.  

A helyismereti gyűjtésben elvileg törekszünk a teljességre, a gyakorlatban viszont sokszor nagyon nehéz 

beszerezni egy-egy dokumentumot. Előfordul, hogy ezek nem kaphatók a kereskedelemben, még a helyi 

megjelenésűek közül sem jut el hozzánk mindenik. Számos esetben a szerzővel, esetleg a kiadóval való 

kapcsolatok révén tudjuk ezeket beszerezni, ha tudomást szerzünk róluk. Az állandó tájékozódás, a 

kapcsolatok tartása segíthet ezen a területen. Örömmel számolhatok be arról, hogy számos értékes 

helytörténeti munkát adományként kaptunk. A szerzők - általában a helytörténet, vagy történeti irányú 

regionális kutatások valamely területén munkálkodó kutatók, akik könyvtárunk gyűjteményeit is használták 

az adatgyűjtés során – annak tudatában adományozzák munkáikat könyvtárunknak, hogy ezek itt 

megőrződnek, és közösségünk hasznára válhatnak. A teljesség igényével hosszú lenne felsorolni az 

adományokat, mindössze néhányat említek a legújabbak közül: Rokaly József Gyergyócsomafalva című 

kétkötetes monográfiája; a Rapsóné öröksége. Tanulmányok Parajd község múltjából című kötet, amelyet 

Csíki Zoltán szerkesztett (Déva, 2006); Kocsis Lajos, tusnádi származású debreceni kutató 2006-ban 

megjelent munkája: A csíki magánjavak története (1869-1923). Bárth János magyarországi néprajzkutató 

számos munkáját adományozta könyvtárunknak, legújabban Az eleven székely tízes. A csíkszentgyörgyi és a 

csíkbánkfalvi tízesek működése a XVII-XX: században című könyvét (Kecskemét, 2007).  

Helyi intézményeink kiadványaiból is részesülünk adományokban, e tekintetben mindenekelőtt a Csíki 

Székely Múzeumot említeném, a múzeum munkatársaival való személyes kapcsolat révén. A csíkszeredai 

Székely Károly Szakközépiskola – Alapítvány és a Nagybükki Néprajzi Társaság Kútfő. Kis magyar néprajz 

diákoknak című folyóirata adományba kapott számait szintén őrizzük (főszerkesztő Burus János, felelős 



Ö r ö k s é g ü n k  

 41 

szerkesztő Sipos Gábor, megjelenik félévente). Sajnos azonban intézményeink gyakran megfeledkeznek 

arról, hogy kiadványaik éppen a könyvtárban őrződnének meg, válnának igazán közkinccsé. 

A könyvtárban végzett helyismereti munkában, a helyi kiadványokról való információszerzés területén a 

jó kapcsolatok alapvetően fontosak, de fontos az is, hogy eljusson a használóhoz, a helyismeret kutatóihoz a 

könyvtárban elérhető információ. Hiszen sokan azért nem fordulnak a könyvtárhoz információszerzés 

céljából, mert nem ismerik eléggé szolgáltatásainkat. Könyvtárunkban biztosítjuk a dokumentumokból való 

másolási lehetőséget, tematikus bibliográfiákat, könyvészeti anyagot állítunk össze használói kérésre, de 

internetes tájékoztatást is nyújtunk olvasóinknak. 

A helytörténeti, helyismereti anyag szélesebb körben való megismertetését elősegíthetik a helyismereti 

bibliográfiák is, egy-egy település vagy régió vonatkozásában. Néprajzi, történeti, művelődéstörténeti helyi 

kutatásokhoz egyaránt segítséget nyújtott az 1990-ben általunk összeállított és kiadott Csíksomlyó 

bibliográfiája
128

, amelynek anyaga az eltelt tizennyolc év alatt jelentősen bővült, ez az anyag jelenleg 

adatbázisunkban érhető el.  

A Csíkszeredai magyar könyvkiadás 1945-1989 című bibliográfiánk a tájékoztatás mellett, a 

gyűjteményeinkben e területen mutatkozó hiányok feltérképezését is szolgálja, ha rendelkezünk a megjelent 

kiadványok adataival, könnyebb pótolni, esetleg másolattal helyettesíteni az eredeti kiadványt. Fontosnak 

tartom a Csíkszeredára, illetve Csíkra, mint történelmi-földrajzi régióra vonatkozó bibliográfiai adatok 

összegyűjtését témák, szakterületek szerint, ez nagymértékben segíthetné a helyi és regionális kutatásokat 

minden területen. 

Számba vettük azt is, mely területeken mutatkoznak leginkább hiányosságok gyűjteményeinkben. A 

helyi, illetve a megye területén 1945 előtt kiadott periodikák, hírlapok, folyóiratok tekintetében 

gyűjteményeink nagyon hiányosak, ugyancsak hiányos az 1950-es évek anyaga. A XX. század elején és a 

két világháború között Csíkszeredában ugyanazon időben két-három, sőt négy hetilap is megjelent, 

ugyanakkor Gyergyószentmiklóson is jelentek meg hetilapok a húszas években. Sajnos, a megyénk területén 

megjelent lapok közül mindössze néhány folyóirat illetve napilap címe említhető könyvtárunk állományából: 

Az Igazság c. gyergyóditrói lap 1886-os számai, a T. Nagy Imre által szerkesztett Csíki Gazda 1908-as és 

1915-ös számaiból néhány, a Gyergyószentmiklóson nyomtatott Alkoholizmus ellen c. lap 1922-es számai. A 

csíkszeredai Segítő Mária Gimnázium által kiadott Határőr 1942-es száma.  

A leghosszabb életű és legfontosabb a helyi lapok közül, a Csíki Lapok – csíkszeredai polgári liberális 

politikai, közgazdasági és társadalmi hetilap (1889-1944), amely több mint félévszázadon át folyamatosan 

megjelent, a város XX. századi történetének nélkülözhetetlen dokumentuma. Eredeti példányai ma már 

nagyon ritkán szerezhetők be, könyvtárunkban mindössze néhány száma lelhető fel. Nagy hiányt pótol, hogy 

Róth András Lajos, a Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtárának vezetője, a Csíki Székely Múzeum 

gyűjteményében levő évfolyamokat közelebbről hozzáférhetővé teszi digitalizált formában. Hasznos lenne 

egy közös lelőhelyjegyzék készítése – az érintett intézmények részvételével – a Hargita megyei 

közgyűjteményeinkben található, megyénk területén kiadott régebbi sajtótermékekről.  

Tudnunk kell, hogy a ma megjelenő helyi kiadványok ugyanolyan fontosak lesznek a jövő kutatói 

számára, mint ma a régebbiek, ezért tudatosan kell gyűjtenünk a dokumentumokat, illetve regisztrálnunk a 

helyi adatokat. Törekvéseink ellenére sem kerül be minden helyi dokumentum a könyvtár állományába, (a 

köteles példányok szolgáltatása, bár törvény szabályozza, nem rendszeres), a helyi kiadók évi 

könyvtermésének számbavételével legalább a dokumentum létezéséről információt nyújthatunk. A 

Csikszeredában megjelenő új könyvek bibliográfiája – amelyet évente a Könyvesház című folyóirat számára 

készítettem – honlapunkon is elérhető. 

Helytörténeti, helyismereti gyűjteményeink kiegészítésére ma már új lehetőséget nyújt a digitalizálás. 

Például régi helyi dokumentumok –, amelyek a helytörténeti kutatás fontos forrásai, de hiányoznak 

könyvtárunk gyűjteményeiből – pótolhatóvá válnak digitális változatban. Ugyanakkor a gyűjteményeinkben 

megtalálható dokumentumok digitális formában való elérhetővé tételével helyismereti szolgáltatásaink 

színvonalát emelhetjük.  

A könyvtári helyismereti munkában sajátos helyi szellemi értékeink megőrzése, feltárása, kulturális 

örökségünkbe való beépítése a célunk, ennek megvalósításához kell megtalálnunk a megfelelő eszközöket, 

cselekvési lehetőségeket.  
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 Csíksomlyó bibliográfia. Összeállította Kelemen Katalin. Csíkszereda, 1990. Hargita Megyei Könyvtár 
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Benedek Éva 

okleveles restaurátor 

Csíki Székely Múzeum 

Csíkszereda, Hargita megye 

Mesterségem –  az értékmentés 

(Nagy értékű, nemzeti kincsünkhöz tartozó papír és pergamen alapú műtárgyak restaurálása) 

 

Miért, mitől felbecsülhetetlen értékű egy kódex vagy kéziratos könyv: egy korai nyomtatott könyv 

(ősnyomtatvány); egy régi kéziratos vagy nyomtatott oklevél ?... 

A könyv történetéhez tartozik minden olyan dokumentum, amely a történelem során íráshordozóként 

szolgált, függetlenül attól, hogy az írófelület, papirusz
129

, pergamen,
130

 papír stb., hogy ez évszázadok 

folyamán tekercs vagy lapozható könyv formájában látott napvilágot.
131

 

A középkori kéziratos könyveket kódexeknek, vagy manuscriptumoknak nevezzük, amelyek ma már 

ritka példányszámúak. A 12. század végéig a kódexek lapjait pergamenből készítették, amelyek mérete a mai 

könyvnél általában nagyobb volt. Tudjuk, hogy egy vastagabb kódexhez egy egész juhnyáj bőrére volt 

szükség. A kódexeket a kolostorokban másolták a szerzetesek, témájuk nagyrészt vallásos. Az 

információszerzés, a korhoz hűen először korom tintával, később vasgubacs tintával történt. A kódexek 

díszítései, illusztrációi, a miniatúrák
132

, iniciálék
133

 ma is szemet gyönyörködtetően szépek. Ezek 

elkészítésénél különböző színes festékeket, valamint aranyfüstlemezt is használtak. 

A kódexeket általában fatáblába kötötték, amelyre pergament vagy bőrt húztak fel és vaknyomással 

díszítették.
134

 Nagyon sokszor díszítésre aranynyomást is alkalmaztak. Gyakoriak voltak a kötéseken a 

nemesfémből készült veretek, fémkapcsok. A nagyon értékes kódexeket, hogy el ne vesszenek könyves 

polcokhoz láncolták, ezért ezeket láncos könyveknek is hívjuk. 

A fatábla nélküli könnyű, puha palástos, csuklyás, pólyás kötések a különleges, ritka példányszámok 

közé tartoznak. 

Régi becses nyomtatott könyveink közé tartoznak az ősnyomtatványok, incunabulumok
135

, valamint az 

antikvák
136

 is. Tudjuk, hogy a reneszánsz korában Johannes Gutenberg, mainzi aranyműves 1455-ben 

kinyomtatta 42 soros Bibliáját és ez számított az első nyomtatott könyvnek. Az ősnyomtatványok 

példányszáma abban a korban, kb. 300-500 db. volt. Ekkor már a pergamen mellett, amelyet majdnem 

másfélezer évig használt az emberiség írófelületként, használják a kézi merítésű, növényi rostból előállított 

papírt. E papíron, a korhoz hűen látszanak, szitanyomok és a vízjelek.
137

 A lapok díszítése már nem volt 

annyira szép, mint a kódexeké, de azért nagyon sok ősnyomtatványon találunk kézi díszítésű 

rubrumozást
138

, vagy fametszetet. 

A bekötésére továbbra is általában bőrkötéses fatáblát használtak, a könyvek metszése, igazi 

mestermunkaként, festett, poncolt, aranyozott volt. Később kezdenek megjelenni a könnyebben előállítható 

és kezelhető papírtáblák is.Művelődéstörténeti szempontból nagyon értékesek a könyvek tulajdonosi vagy 

posszeszori bejegyzései, amelyek sokszor fontos információt hordozhatnak. A több száz évet átélt kéziratos 

és nyomtatott könyvek, úgyanúgy mint az egylapos iratok nemzeti kincseinkhez tarozó nagy értékűek, 

különösen, ha napjainkban már egyesek unicumok 
139

. 

Mik okozhatják a károsodást, miért mennek tönkre értékes könyveink, dokumentumaink? 

Öregedés: Minden anyagnak, így a papírnak is meg van a természetes öregedése. Ez többek között a 

papír anyag sárgulásában, törékenységében mutatkozik meg. 

                                                 
129

 A papirusz alapanyagát egy sásszerű növény szárának puha belsejéből hámozták ki, majd egymáshoz illesztve a nyalábokat 

preparálták, amivel írásra alkalmassá tették. A papiruszt tekercs formában használták. 
130

 A pergamen cserzetlen, oltott mészben puhított, tisztított állati bőr, amit nedvesen szárítókeretre feszítve, felületét csiszolták, 

majd krétaporral bedörzsölve írhatóvá tették 
131

 Galli Katalin: Régi, becses könyvek ápolása és restauráltatása. Budapest, 2006. 
132

 A miniatúra a szöveg között elhelyezett, kézzel festett apró képecskék, amelyeknek alapozására mínium festéket használtak 
133

 Az iniciálék a kézzel írt vagy nyomtatott szövegben a fejezet vagy bekezdés elején alkalmazott díszes kezdőbetűk 
134

 A vaknyomás díszítésű eljárás esetén a mintákat a felmelegített fémbélyegzővel vagy görgetőkkel a nedves bőrbe nyomják 
135

 1455 és 1500. december 31. között Európában szedésnyomással megjelent könyvek az ősnyomtatványok, latinul 

incunabulumok 
136

 Az antikvák ideje 1500. december 31-től - 1600-ig tart 
137

 A kézi merítésű papír természetes anyagokból (len, kender stb.) készült. A merítőszita alsó részére vékony drótból különböző 

jeleket tettek, varrtak, itt a papír vékonyabb, áttetszőbb lett, és ennek a képe adja a vízjelet 
138

 A mondatok első betűjét, vagy a bekezdések kezdőbetűjét piros színnel körbehúzták 
139

 Azok a kiadványok, amelyekből több készült, de valami okból csak egy maradt meg belőlük 
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A túl magas hőmérséklet együtt jár az alacsony páratartalommal, amely kiszárítja, összezsugorítja a 

bőrt és pergament, valamint a papír rostanyagát. A meleg, száraz levegő töredezetté teszi a lapokat, amelyek 

elvesztik rugalmasságukat, így a leggyengébb hajlításra is eltörnek 

A magas relatív páratartalomban a papír és pergamen meghullámosodik, elszaporodnak a 

mikroorganizmusok (penészgombák), amelyek tönkreteszik a papíranyag cellulóztartalmát, a tinta és festék 

kötőanyagát, ugyanakkor a fatáblák korhadását, a fémveretek rozsdásodását is elő idézik. A könyveknél 

biológiai károsodás állhat be akkor is, ha a polcok túl közel vannak a penészes vagy salétromos falhoz. 

A légszennyezők: por, korom, széndioxid, kéndioxid. A környezetszennyeződés következtében elindul a 

savasodás, így a korhoz hűen használt savas vasgubacs
140

, vagy vas-gallusz tinta átmarja az amúgyis savassá 

vált szöveghordozót, és az írás kiesik, azaz kipotyog a dokumentumból. 

A fényhatás: az erős napsugárzás pár hét alatt kifakítja a papírt, ugyanakkor a mesterséges világítás, 

főleg a hőt termelő izzók használata is árt a könyveknek.  

A mechanikai károsodás legnagyobb részét maga az ember okozhatja: pl. a celuxxal való javítás, gerinc 

leszakítása a könyvről, kávé vagy zsíros foltok. Mechanikai károsodásnak tudható be az is, ha emberi 

gondatlanság következtében nagy mennyiségű víz árasztja el a könyvtárat. 

Mit jelent, hogyan is történik a károsodott könyvek konzerválása, restaurálása? 

Évszázadok folyamán mindig megvolt az igény, óhaj, elképzelés az emberekben, hogy tönkrement 

tárgyaikat valamiképpen helyrehozzák, javítgassák. 

Napjainkban a múzeumi és könyvtári szakemberek, a konzervátorok és restaurátorok nemes feladata e 

kulturális tárgyaink történeti és esztétikai megőrzése a lehető legkisebb beavatkozással, hitelességük 

megtartásával. 

A konzervátor feladata a könyv, irat jelenlegi jó állapotának megtartása, ha a pusztulási folyamat 

megkezdődött, akkor ennek megállítása, a folyamat okának felderítése. A konzerválás nem állítja vissza a 

dokumentumot eredeti állapotába. Az eredeti állapot visszaállítása a restaurálás körébe tartozik. Például: 

nem lehet konzerválással segíteni az elsavasodott, törékeny papíron. Sajnos ilyen esetben az eredeti állapot 

restaurálással sem állítható vissza, csak a folyamat lassítható. 

Erre a felelősségteljes munkára hivatott szakembereknek ismerniük kell a műtárgy művelődéstörténeti, 

művészettörténeti jellemzőit, a restaurálásra szánt anyagok összetételét, alkotóit, a készítés során alkalmazott 

különféle technikákat. Fontos tudni és odafigyelni, milyen funkciót töltött be, milyen volt a tárgy előélete, 

milyen feltételek között létezett, mi vezethetett a károsodásukhoz. Munkánk során olyan anyagokat 

használunk, amelyek visszafordíthatóak, azaz reverzibilisek, bármikor leoldhatók, eltávolíthatók. 

Restaurálás során a papírrestaurátorok a hiányzó szövegrészeket nem írják vissza, a hamisításnak a 

látszatát is elkerülik. Az előzéklapon vagy bárhol a könyvben talált kézzel írt bejegyzéseket megőrzik. 

Minden kicserélt vagy leesett darabot eltesznek és a könyv dokumentációjához mellékelik. 

A papír, pergamen és bőr alapú műtárgyak (ezen belül is a könyvek) főbb restaurálási lépései: a 

fertőzöttség megállítása, azaz a fertőtlenítés, fotódokumentáció, tárgyleírás, anyagösszetétel, anyagvizsgálat, 

ennek függvényében a kezelések megállapítása: a száraz és nedves tisztítás, kasírozott lapok szétáztatása, 

semlegesítés, megerősítés, kiegészítés, a levélpárok majd a könyvtest összeállítása, felfűzés, előzék és 

táblakészítés, könyvbekötés, stb. 

Mit ne tegyen egy könyvszerető ember, esetleg egy műgyűjtő – hogyan vigyázzon könyvei egészségére? 

Modern alapú ragasztóval (pl. celluxxal) soha ne ragasszuk meg elszakadt könyveinket. Ha a 

polcról vesszük le, vigyázzunk a gerincnél való kihúzásra. Tartsuk meg a tulajdonosi pecséteket, az hozzá 

tartozik a könyv életéhez. Fénymásolás közben vigyázzunk arra, hogy a könyvtestet ne feszítsük szét. 

Nedves helyiségbe (pincébe), vízvezetékhez közel, fűtőtestek fölé ne tegyük könyvespolcainkat, mert 

műtárgyaink bepenészednek, vagy kiszáradnak, a táblák összezsugorodnak. Ha mégis elárasztja a 

könyvtárunkat a víz, a könyveket ki kell szárítani, hajszárító segítségével és itatóspapírt tenni közéjük. Az 

iratokat vízszintesen elhelyezve, védődobozban, palliumban tároljuk, ha módunk van rá zárt szekrénybe is 

tehetjük. 

E rövid dolgozatommal szerettem volna megismertetni olvasóimat könyvértékeinkre; felhívni a figyelmet 

a károsodásokra és azok megelőzésére; a tönkrement műértékeink restaurálására. Az említett műtárgyak 

megmentésének színhelye: a csíkszeredai Csíki Székely Múzeum. 
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 A 18. század második feléig a vas-szulfátból és cserzőanyagból készített tintákat helyesebb gubacstintának, mint vas-gallusz 

tintának nevezni, mivel ezeket a tölgyfaféléken keletkezett gubacs kivonatából a hozzáadott vas-szulfáttal készítették. Tisztán 

előállított galluszsavat és csersavat csak a 18. században nyertek, és ebből állították elő a vas-gallusz tintát. Kastaly Beatrix: 

Bevezetés in Scripta manent. A papír és könyvrestaurálás műhelytitkai. Budapest, 1998. 7-8. o. 
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Psalterium. Papírkódex-töredék. Erdély (?), 15. század 
 

  
Restaurálás közben, kiegészítés japán papírral A töredékek restaurálás után 

 

SZENT BIBLIA. Várad-Kolozsvár, 1660-1661, Szenci Kertész Ábrahám 
 

 
 

A címlap restaurálás előtt A restaurált könyv 
 

Csíksomlyói Mária Társulat Albuma. 1731-1948 

  
Restaurálás előtt A restaurált bársonykötés az ezüstveretekkel 
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PSALTIRE. 1818. 

 

 
 

A szétesett könyv lapjai A könyv restaurálás után 
 

18. századi miseruha  

 
 

Munka közben (Mara Zsuzsanna és Benedek Éva) A barokk mintás kazula 

restaurálás után 

 

 
Csíki Székely Múzeum (Csíkszereda) 
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Mara Zsuzsanna 

okleveles festőrestaurátor 

Csíki Székely Múzeum 

Csíkszereda, Hargita megye 

 

A csíkpálfalvi keresztlobogó festményeinek restaurá lása 

A műtárgy ikonográfiai és tárgyilagos leírása 

 

A zászlónak – mint szimbólumnak – a használata nagy jelentőségű volt már az ókorban, főként a 

hadviselésben. Később más és más funkciókat is betöltött, így alakultak ki a különböző típusú zászlók, mint 

a királyi zászlók (országzászló), a főúri zászlók, megyei, városi zászlók, templomi, egyházi zaszlók, 

egyesületek, társaságok zászlai, hajózászlók, kereskedelmi zászlók, ún. díszzászlók, stb.
141

 

Azokat a zászlókat, melyeknek a szövete külön mozgó keresztfára van szegezve, keresztlobogók-nak 

nevezik. Az egyházközösség hívei az ún. „vezető kereszt” alatt vonulnak a különböző processziókon: 

határkerülés, úrnapi körmenet, csíksomlyói pünkösdi zarándoklat, stb.  

A restaurálandó műtárgy a csíkpálfalvi Parókia tulajdonába tartozó festménybetétes két lapból álló 

keresztlobogó.  

A zászló mindkét oldalán egy-egy – Szent Pál, illetve Szent Péter apostolt ábrázoló – kiemelhető 

festmény található (1. a,b képek). A képek 20. század eleji vászonalapú olajfestmények. A Szent Pált 

ábrázoló alkotás alatt a lobogón, sárga fonállal hímzett felirat található: “Szent Pál apostol könyörögj 

érettünk”, a másik oldalon nincs szöveges felirat. Ez azzal magyarázható, hogy Csíkpálfalva védőszentje 

Szent Pál apostol, ezért feltehetőleg nagyobb jelentőséget tulajdonítottak ennek az oldalának.  

A szentek és ereklyéik tisztelete a XV. században vált nagyon elterjedtté. Városok-, templomok-, 

bizonyos mesterségek –, az emberi élet különböző megnyilvánulásainak védőszentet választottak. 

A csíkpálfalvi templom védőszentje Szent Pál apostol lett.  
Péter és Pál életével kapcsolatos legfontosabb források: Újszövetség, Apostolok Cselekedetei, 

evangéliumok. A képírók (így nevezték régebb a zászlófestőket) innen merítették ötleteiket a szentek 

ábrázolásához. Ennek igen fontos kellékei az ún. attribútumok, ismertetőjelek. Az ismertetőjelek 

legáltalánosabb csoportját azok az eszközök vagy élőlények alkotják, amelyek az illető szent halálára 

utalnak, mint pl. Szent Pál esetében a kard, ugyanis őt karddal végezték ki. Az attribútumok egy másik része 

a szentek életének valamelyik jellemző mozzanatával áll kapcsolatban, mint például Péter apostol esetében a 

kulcsátadás, mely Jézus szavaival így idézhető fel: “Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az 

alvilág kapui sem vesznek rajta erőt. Neked adom a mennyek országának kulcsait. Amit megkötsz a földön, a 

mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva”(Mt 16, 18-19), valamint 

Pál apostol estében is az athéni prédikációra utaló könyv
142

. A színszimbolika is nagy szerepet játszik a 

szentek ábrázolásában, jellemzésében: a vörös a szeretetet jelképezi, a kék az ártatlanságot, az okker a 

földiséget. 

A festő, Pál apostolt szemből ábrázolta. Nem egy egész alakos kompozicióról van itt szó. A figura csak 

térdig látható, amint fejét kissé elfordítja, bal kezét áldásra emeli, jobb kezében könyvet és kardot tart. A 

szent fiatal, hosszú kerek szakállú, testét vörös ruházat borítja, kék palástja bal válláról lehullva jobb kezén 

pihen meg. Péter apostol, hasonlóan Pálhoz, nem egész alakos ábrázolás. A figura kissé balra fordul, 

kéztartása Jézus parancsának elfogadására utal, jobb kezében pedig a szimbolikus értékű kulcsokat tartja. 

Péter apostol okkersárga ruhát és vörös palástot visel, haja fehér, szakálla kerek és rövid. Mindkét esetben, a 

szentek fejét dícsfény veszi körül.  

 

A műtárgy állapota és a restaurálási műveletek 

Az egyházi zászlók alapanyagai általában könnyen megsemmisülő, szerves anyagokból készültek, mint a 

selyem vagy a len. Ebben az esetben is egy vörös színű „atlasz” selyem a festmények másodlagos hordozója. 

Azért nevezem másodlagos hordozónak a zászló anyagát, mert a festmények tulajdonképpeni hordozója, 

egy-egy különálló vászon. 

Szemrevételezéssel vizsgálva a festményeket, ezek szélein levő dupla varrásnyomok arra utaltak, hogy a 

jelenlegi zászló a képek második gazdája. Ezt a megállapítást alátámasztotta a csíkpálfalvi Gál Zoltánné, 

szül. Becze Erzsébet vallomása is, aki férje támogatásával 1990-ben új zászlót készített a templomnak, 
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 Mátéfy Györk: Zászlók, konzerválásuk és restaurálásuk, pp.59-66. In: ISIS, Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek 1, 

Székelyudvarhely, 2001 
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 Gert Richter&Gerhard Urlich: Mitológiai és bibliai jelenetek a művészetben, képes lexikon, 1994 
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kicserélve a régi megkopott és megrongálódott selymet. Annak érdekében, hogy ne sértse meg a képet, azt, a 

régi selyemmel együtt vágta ki és illesztette fel az új zászlóra, ezzel az amúgy is vékony képhordozónak 

nagyobb stabilitást biztosított.  

A képek alapanyaga egy eredetileg vékonyabb szövésű vászon, mely a használattól kigyérült, 

elvékonyodott (2. kép). Hátoldala nem szennyeződött be, de a varrások mentén az eredeti selyem miatt 

elszíneződött (valószínűleg a kinti környezetben való használat során, esőzések áldozata lett). A Szent Pétert 

ábrázoló képen két hasadás is mutatkozott a fej körül, egy 7cm-es, illetve egy 2 cm-es. A vászon mindkét 

esetben nagyon gyűröttnek bizonyúlt, alapozóréteg nyoma nem volt felfedezhető, valószínű mégis, hogy a 

vásznakat festés előtt leenyvezték.  

A festékréteg a gyűrődések nyomán megrepedezett és lepergett. A hiányosságok nem voltak nagyok, a 

kép olvashatóságát nem zavarta. A festékréteg mindkét kép teljes felületén egységes, nem pasztózus. A kép 

enyhén szennyezettnek mutatkozott, a régi képekre általában jellemző patina hiányzott, valószínű az előző 

tisztításoknak
143

 köszönhetően.  

A műtárgy vizsgálata és dokumentációjának elkészítése után, a restaurátori etika alapján, megtörténnek a 

kezelésre vonatkozó javaslatok, melyek esettől függően változnak. Ez esetben javallott a horpadt vászon, a 

festékrétegben keletkezett repedések és más károk (szakadás) kiegyengetése, a laza festékréteg rögzítése, a 

vászon dublírozása, a felület tisztítása, valamint az ún. esztétikai helyreállítások, mint: tömítés, retusálás, 

lakkozás. 

A műtárgy helyes kezelése érdekében teszteket, próbákat végeztem a szószoros restaurálási műveletek 

elvégzése előtt, követve a javaslatokban felsorolt sorrendet. 

Tehát, előzetes próbák alapján előszőr a horpadt vásznat egyengettem ki kisvasaló segítségével
144

. A 

képet képoldalával lefelé márványlapra fektettem, hogy meggátolja a festékréteg túlzott átmelegedését. 

Óvatosságból melinex lapot helyeztem a kép és márvány közé, majd alacsony hőmérsékleten kivasaltam a 

képet, hátoldalát kissé nedvesítve, majd folytattam a műveletet a kikapcsolt vasaló kihűléséig. Ez a folyamat 

problémamentesnek bizonyult, a festékréteg nem nyomódott le, mert a felület nem volt pasztózus.  

Következő lépésként, még a dublírozás előtt, a Szent Péter képen levő szakadásokat ragasztottam össze, 

egyrészt, hogy ne húzódjanak feljebb, másrészt, hogy ne nyíljanak ki a dublírozásnál, amely különösen az e 

célra használt akrildiszperziós-film rugalmassága miatt fordulhat elő és estlegesen szükségessé tenné az 

utókittelést. 

Előzetesen kipróbáltam a dublírozómasszát különböző koncentrációkban egy próbavászoncsíkon, annak 

ragasztási hatásfokát figyelve. A képek dublírozáshoz egy alapozott molino vásznat választottam, hogy az 

akrildiszperzió ne tudjon áthatolni a vásznon. Az eredeti és a dublírozó vásznat vékonyan bekentem 

Plextollal, vigyázva, hogy az akrilfilm jó vékony legyen, hogy ne keletkezzen túl erős kötés és a dublírozó 

vásznat később, ha szükséges, semmi nehézség nélkül le lehessen húzni, majd 24 órai száradás után 

összevasaltam (3. kép).  

A továbbiakban, a kevésbé szennyezett képen tisztítópróbákat végeztem (4. kép). A restaurátor 

alaptétele, hogy mindig a legegyszerűbb és leggyengébb oldószerrel kell kezdeni, tehát először 

tojásemulzióval próbáltam eltávolítani a felületi szennyeződést, hiszen a tojássárgája 49,5% vizet tartalmaz, 

ezáltal a vízben oldódó szennyeződést könnyen felpuhítja. Ugyanakkor a tojásemulzió nem tesz kárt a 

festékrétegben, és a nedves kezeléstől való felduzzadás veszélye sem áll fenn. A tisztítási kísérlet 

hatékonynak bizonyult, ezért arra az elhatározásra jutottam, hogy ezt a módszert alkalmazom az egész 

felületen. Helyenként, a makacsabb szennyeződéseket mechanikus úton távolítottam el. 

Az esztétikai helyreállítások közé tartozó tömítés következett. A hiányokat rétegesen ecset és 

szemészlándzsa segítségével egészítettem ki egy hegyikrétás enyves masszával, majd a fölösleget desztilált 

vízzel nedvesített vatával távolítottam el. Száradás után a felületeket kissé szint alá csiszoltam, nagyon 

finom dörzspapír segítségével. 

A képek funkcionális szerepe és a viszonylag nagy festékhiány megkövetelte a retusálást, ezért 

beilleszkedő retust alkalmaztam. A retusnak sokféle módszere alakult ki az idők folyamán. Az ún. 

beilleszkedő (integrált) retus, arra törekszik, hogy a lehető legjobban utánozza az eredeti jellegét színében, 
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 Ugyan abban az évben, amikor kicsrélődött a zászló alapanyaga, a képek le voltak tisztítva krumplival. A szakma nem 

használja ezt a módszert, de egy ártalmatlan régi házi módszer, amellyel nagyon jó eredményeket lehet elérni, főleg 

keményítőtartalma oldja jól a piszkot. 
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 Felszereltségi hiány miatt, nem állt rendelkezésemre vákumasztal. 
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plasztikájában egyaránt, ez a módszer zavarja legkevésbé a műalkotáson belül az anyagszerűen kifejeződő 

összefüggések együttesét.
145

 A kiválasztott olajfesték mellé festőszerként lenolaj firniszt használtam.  

A retusálást követő lakkozás védő szerepet tölt be, ezért a már megszáradt retusált képeket lelakkoztam 

egy fényes Maimeri lakkal (5. a,b kép).  

A festményeken végrehajtott restaurálási műveletek, a káros hatások megszüntetése, a meggyengült 

részek megerősítése, a hiányok pótlása, az esztétikai kiegészítések nemcsak a műtárgyak állapotának 

stabilizálása érdekében, hanem művészeti, történeti, megismételhetetlen szellemi és egyéni jelrendszerének 

megőrzése érdekében is történtek (6. kép). 
 

 

  
 

Szent Pál apostol, vászonra festett olajkép 
 

Szent Péter apostol, vászonra festett olajkép 
  

1. a,b kép. A szakadt, piszkos zászlóképek, restaurálás előtt 

 

 

 
  

2. kép  

A meggyengült vászon 
4. kép. Tisztítópróbák 3. kép. A festmény dublírozása 
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 Ezzel párhuzamosan alakultak ki azok a módszerek, melyeket megkülönböztet (het)őnek nevezünk. Fontosabb változatai a 

következők: semleges (neutrális), pontozásos, valamint a vonalkázázott (tratteggio vagy rigatino) retus. A megkülönböztető 

retusok közül ez utóbbi a legelterjettebb. De a kiegészítés módját a hiány mérete szabja meg. 



Ö r ö k s é g ü n k  

 49 

 
 

4. a,b kép. Restaurálás után 

 

 

 
 

6. kép. A keresztlobogó a visszavarrt képbetétekkel, a csíksomlyói pünkösdi búcsún 
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Krizbai Béla 

unitárius lelkész 

Csíkszereda, Hargita megye 

Pünkösd felé…
146

 

(Ne siránkozzatok, sírjatok…) 

Lk 19, 41-48 

 

A virágvasárnapi események mindnyájunk számára ismerősek. Jézus is ott volt abban a hatalmas 

tömegben, amely Jeruzsálembe igyekezett a pászkaünnep megünneplésére. 

Amikor megpillantotta a várost és a templomot, sírva fakadt. Természetesen, mindenki meglepődött, 

hiszen már az úton emelkedett volt a jókedv és Jézus sírását ünneprontásnak tekintették. 

Miért sírt Jézus? A próféta szavaiból egyértelműen kiderül, hogy látva népének elesett lelkiállapotát, azt 

a felszínes vallásosságot, amely mögött üresen vergődtek a szívek és a hétköznapokban az értelmetlen 

emberi sorsok, zokogott.: ”Bárcsak felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most 

már el van rejtve a szemed elől.” 

Sokan voltak akkor is, akik szüntelenül siránkoztak az állapotok miatt. Ne feledjük, a zsidó nép a római 

iga alatt nyögött. A társadalomban mély és kiegyenlíthetetlennek látszó ellentétek feszültek a hatalommal 

kiegyezők és az azt megtagadók között. Vallási téren óriási szakadék tátongott a Törvényt magyarázók és az 

azt megélők között. A kiválasztott nép a Messiást várta, aki felfogásukban, mindenek előtt, politikai 

messiásnak kellett volna lennie. 

Nem véletlen az, hogy a siránkozók, a sopánkodók, panaszkodók önmagukat sajnálva és sajnáltatva 

igyekeztek passzívan átvészelni a vihart jelző eseményeket, megtagadva ezáltal a cselekvést, a változás 

érdekében. Nekik csak az fájt, hogy saját üzletük, saját pozíciójuk és befolyásuk csorbát szenvedhet egy 

esetleges „hatalomváltás” következtében. 

A sírók viszont törődtek az elesettek nyomorúságával, a panaszok meghallgatásával, a betegek 

ápolásával, a gyászolók vigasztalásával és keresték a lehetőségét annak, hogy a kiválasztott nép újra 

rátaláljon arra a keskeny útra, amely Istenhez, a gyermekeit egyformán szerető Atyához vezet. 

A názáreti próféta, azon a szomorú virágvasárnapon nem siránkozott, hanem sírt. Hangosan és 

elkeseredetten! Nem titokban, hanem nyilvánosan, hiszen túl nagy volt a fájdalma ahhoz, hogy elrejtse 

orcáját szenvedő, tudatlanságukban nevető testvérei elől. 

Majd könnyei hatalmas erővé alakultak át és fölborította a kereskedők asztalait a templomban, majd 

ostorral megtisztította Isten házát, az imádság otthonát. Később még nagyobb erővel, elszántsággal fölvitte a 

keresztet a Golgotára, hogy lenézve arról mindenkinek megbocsásson és számukra Atyjától bocsánatot 

kérjen. 

Keresztény Testvéreim! 

Ma is sokan, nagyon sokan vannak azok, akik siránkoznak a jelen állapotok miatt. De hol vannak, akik 

sírni tudnak népünk nagy nyomorúsága miatt? Van-e, aki sírjon népünk lelki elesettsége láttán? Kinek fáj az, 

hogy van-e másoknak kenyere és boldogsága? Képesek vagyunk-e Jézus szemével látni a valóságot, Jézus 

szívével érezni és együttérezni? 

Fel tudjuk-e mérni a jelen állapotok következményeit és vállaljuk-e a harcot a változás érdekében? 

Az elhangzott bibliai idézet (Lk 19, 41-48) arra biztat és bátorít bennünket, hogy ne siránkozzunk, 

hanem SÍRJUNK! Sírjunk keserű könnyeket, jézusi könnyeket, majd fájdalmunk alakuljon át hatalmas belső 

erővé, amely cselekvésre késztet! Cselekvés, mely megtisztítja lelkünket, testünket, felvértezi akaratunkat és 

elűzi bensőnkből, leszakítja kezünkről, lábunkról a tétlenség béklyóját, a nemtörődömség álarcát. 

Ki tud sírni ma amiatt, hogy szerte a világon tízezrek halnak meg naponta a huzamosan elszenvedett 

éhség következtében? Ki tud sírni azért, hogy gyermekek és naiv felnőttek esnek áldozatul a nemzetközileg 

jól megszervezett bűnözési hálózatnak, mely a szervkereskedésből millió dollárokat gyárt? Ki tud sírni 

amiatt, hogy állampolitikai szintre emelték a hazugságot, itt és másutt? Ki tud sírni azért, hogy a mindennapi 

ködösítésben már nem látjuk örömeink fényét, és nem érezzük a jóság melegét? Kinek fáj ez? 

Természetesen, mindezekért lehet naponta siránkozni... 

De tudsz-e sírni, testvérem, amiatt, hogy az elmúlt héten sem imádkoztál? Hogy Bibliát sem olvastál? 

Hogy ugyanolyan goromba és elutasító voltál a segítségre szorulókkal szemben, mint az elmúlt héten? 
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Tudsz-e sírni azért, hogy az elmúlt héten sem kérdezted meg édesanyádat, hogy mire van szüksége? Beteg 

szomszédodat, hogy segítheted-e gyógyszerrel? Hogy szemrebbenés nélkül elfogadtad a hazugságot és ezzel 

másokat is megfertőztél? 

Tény az, hogy a körülöttünk zajló élet nem fennkölt! Hiába próbálják bebizonyítani az ellenkezőjét! S 

ebből az életből merítenek fiataljaink, gyermekeink...Ezért nem értik, hogy miért nem igazi férfi az, akit ők 

annak tartanak és miért nem gyengéd és kellemes nő az, akit annak fest a képzeletük! Hogy miért nagy baj, 

ha elválnak a szülők és miért egyenesen tragédia, amikor fizikailag bántalmazzák egymást? Kinek fáj ez? 

Vajon ki tud sírni amiatt, hogy gyermekeink és unokáink széles ívben elkerülik a templomot? Hiszen ők 

nem tudnak imádkozni, nem tudnak bocsánatot kérni, nem tudnak egymásnak megbocsátani, nem tudnak 

gyengédek és megértők lenni a szüleikkel sem! 

Mert nem látták, hogyan kell mindezt gyakorolni, életbe ültetni, életformává kovácsolni és gyúrni. Kinek 

fáj ez? 

Tudunk-e sírni amiatt, mert városunkban, gyülekezeteinkben is olyan a hangulat, mint szerte az 

országban, a politikában, a világi és egyházi vezetőink körében, ahol a rágalmak és a pletykák szolgáltatják 

az ízelítőt a mindennapi kenyérhez? 

Nem sírnivaló ez? 

Talán az istentiszteleteinkre is úgy jönnek sokan, hogy eszükbe sem jut azért imádkozni, esedezni, hogy 

teremtő és gondviselő Atyánk „állítson munkába”, adjon programot és erőt. 

Mindezekért lehet siránkozni, de semmi haszna. Sokkal inkább lehet Jézussal sírni és tenni, cselekedni a 

változás érdekében. 

Istennek hála, vannak azonban elegen körülöttünk, akiknek a Szentírás adja az alapot a mindennapi 

élethez, a küzdelmek tűzében és a megpróbáltatások szorításában. Őket kell megfigyelni, tőlük kell tanulni 

és bátorítani kell az így élő embertársainkat. Nem pedig irigykedve csodálkozni azon, hogy ők tudnak 

haladni, ők tovább tudnak lépni, ők azok, akik megmutatják, hogyan kell hiteles keresztény életet élni. 

Mert vallom és hirdetem, hogy nem az az igazi keresztény, aki fenntartás nélkül elfogadja az 

egyházak tanítását és vallásos gyakorlatát, hanem az, aki jézusi életet élve felvállalja testvéreinek 

minden baját-gondját és rövid életének minden pillanatában másokért is fáradozik! Ennyit jelent 

Jézus tanítványának lenni, Jézust követni! Ez az igazi keresztény! 

Pünkösd ünnepéhez közeledve mindanyiunknak sírni kellene! Hangosan, elkeseredetten! Nem titokban, 

hanem nyilvánosan!  

Mert Jézus azt tanította, hogy „Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak”. 

De azt is megmondta a rajta könnyekkel sajnálkozó asszonyoknak, hogy „Jeruzsálem leányai, ne engem 

sirassatok, hanem magatokat és gyermekeiteket sirassátok”. 

A vigasztalás reményében adjon nekünk Isten képességet a megbocsátásra. Adjon nekünk 

munkaprogramot és világosítsa meg értelmünket, hogy megláthassuk a tömérdek kínálkozó feladat között 

azt, ami igazán fontos, ami üdvös és építő mindannyiunk boldogságára. 

Hadd legyünk világosság a keresők, a sötétben tévelygők számára, hogy ők is megláthassák a jövőt, a 

saját jövőjüket! 

Mert Jézus tanítása szerint csak így lehetünk a világ világossága. Ámen. 

*** 

 
A búcsújáró hely felé…. 
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Teutsch Gabriella 

tanárnő 

Általános Iskola 

Csíkszenttamás, Hargita megye 

 

Húsvéti ünnepkör147 

Húshagyókedd után kezdődik a nagyböjti időszak, ami a húsvéti előkészület, az önmegtartóztatás és a 

vezeklés ideje. A nagyböjt Jézus negyvennapi böjtölésének, kínszenvedésének emlékezetére a húsvét előtti 

negyvenedik nappal, hamvazószerdával kezdődik, hat teljes és egy csonka hetet foglal magába. 

A régi idők böjti fegyelme a mainál sokkal szigorúbb volt: böjti napokon nemcsak húst, de tejterméket 

sem semmi féle állati eredetű táplálékot nem fogyasztottak, csak sót, kenyeret, száraz növényi eledeleket 

(borsó, aszalt szilva, aszalt körte), olajos káposztát, paszulylevest, “mákos laposkát”, sült pityókát 

káposztalével, esetleg íróval, ecettel leöntött pityókát, hagyma salátát, ciberét. Az edényeket tisztuló 

csütörtökön hamuval kilúgozták, kimosták és feltették a padlásra. A nagyböjti időszakban a nők sötét színű 

ruhákban jártak. Napjainkban is ebben az időszakban a szentmisékre fekete kendőben járnak. 

A nagyböjti időszaknak kisebb megszervezett egységei: hetei, vasárnapjai, ünnepei is vannak. A 

hamvazószerdát követő első hetet csonkahétnek vagy húshagyó hétnek nevezik. Az ötödik hét és vasárnap 

neve fekete hét és fekete vasárnap. A húsvét előtti hatodik vasárnap neve virágvasárnap. A nagyböjt utolsó 

hetét nagyhétnek nevezik, melynek minden napja kiemelkedő jelentőségű. 

Hamvazószerdán általánosan elterjedt katolikus szokás szerint a pap a templomban megszenteli az előző 

évi virágvasárnapi pimpóból (barkából) nyert hamut és megjelöli vele a hívek homlokát. Ez a hamvasztás 

szertartása, ami a megtérést és bűnbánatot jelképezi. 

Az egyház a húsvétot megelőző virágvasárnapon ünnepeli Jézus diadalmas jeruzsálemi bevonulását. 

Virágvasárnapi szokás a pimpószentelés. A nagymise alkalmával megszentelt pimpót szentelménynek 

tekintik, a hazavitt barkaágakat védelmező célzattal használják:  

- A barka lenyelésével gyógyítanak, elégetésével elűzik az “égi háborút”, szenteltvízbe mártva 

meghintik a legelőre induló állatokat. 

- A szentelt barkát a “nagyház” gerendájába vagy egy szentképre, az utóbbi időben tükrök mögé vagy 

vázába teszik. 

- A barkát szentelés előtt nem viszik be a házba, mert akkor a tyúk alá tett tojások “fiatlanok” lesznek. 

A húsvétot megelőző nagyhét a testi és lelki megtisztulás ideje. Ekkor kerül sor a porta rendbetételére, az 

épületek, a szerszámok javítására. Ez a hét másfelől a lelki újjászületés szempontjából is fontos. Ilyenkor 

sokan járulnak szentségekhez. Gyónnak, áldoznak, mindenki igyekszik kibékülni haragosaival. A keresztény 

hit szerint ugyanis az ember csak a kegyelem állapotában válik méltóvá a húsvéti szentelt eledelek 

elköltésére. 

A nagyböjti idő, de különösen a nagyhét alkalmas arra, hogy a keresztény ember átélje Krisztus 

szenvedéseit. Ezt a passiómisztikát számos templomi vagy magánháznál végzett ájtatossági forma fejezi ki. 

A keresztúti ájtatosságok célja, hogy a hívő ember, amikor az “állomásokat” végigjárja, elmélkedjen a 

Megváltó kínjairól, haláláról és feltámadásáról. 

A keresztúti ájtatosságokon kívül szentségimádás, olvasómondás, böjti énekek éneklése zajlik a 

templomi szentsírnál. A szentsír állításhoz a szentsír-őrzés népszokása is társul. Ezt a népszokást 1990 óta, 

itt Csíkszenttamáson (r. Tomeşti, Hargita megye) minden évben felelevenítik. Ennek lényege, hogy 

nagypénteken vagy nagyszombaton a feltámadási szertartásig katonák őrzik a szentsírt. Ez a szokás abból áll, 

hogy miután Nagypénteken a szentsírba elhelyezik a szent keresztet, azok a legények őrzik, akik abban az 

évben töltötték vagy töltik be a 18. életévüket. A sír őrzői népviseletben vannak. Köztük van egy vezér, aki 

vezeti az őrváltásokat. A vezér kezében kard van, amely vezető szerepét jelzi, míg a többieknél 

„leventepuska” (fából készült puska, melyet valaha gyakorlásra használtak). Az őrváltás óránként történik 

díszlépésben, egészen a feltámadás szertartásáig. Utána ezek a legények a szentmisén az első sorban ülnek, a 

számukra fenntartott helyen. Másnap reggel a határkerülésen, a vezető után ők következnek a sorban. 

A nagyhét napjaihoz külön-külön is vallásos szokások sokasága járul. Nagycsütörtök az utolsó vacsora 

emléknapja, az Oltáriszentség születésnapja, ugyanakkor Jézus szenvedéseinek kezdete. Nagycsütörtökön a 

magánházaknál végzett böjti ima, keresztúti ájtatosságok imádkozói az utolsó vacsora emlékezetére hús 

nélküli töltött káposztát készítenek, és közösen elfogyasztják. A töltelék alapanyaga a tojás főve és nyersen 

káposztacikával összedarálva, kásával szaporítva és káposztalevélbe töltve. E naphoz tartozik a lábmosás 

                                                 
147
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szertartása: a katolikus püspökök megmossák 12 kanonok vagy kispap lábát. Liturgikus eredetű, de 

elnépiesedett hagyomány az oltárfosztás (terítők, tárgyak eltávolítása, a keresztek lepellel való befedése). Ez 

a nagyhéti gyász jele. 

Nagypénteken szokás a passió-játék. A passió- játékok, drámák, nagyobbrészt négyrímű Zrínyi- és 

Balassi- szakaszban íródtak a nép számára. Céljuk a vallási érzés ápolása és bűntudatra, bűnbánatra indítás. 

Jeleneteik Krisztus halála utáni események, bibliai élőképek, példázatok, erkölcsi tanítások. Bennük a 

misztérium elemeivel sűrűn vegyül a moralitás. Hármas beosztású színben játszódtak. E napon a falvak 

szélén lévő Kálvária-dombokra vonultak. A dombra vezető úton faragott domborművek állnak, amelyek a 

Krisztus által megtett út egy-egy állomását, stációját jelzik. Az imádkozva, énekelve vonuló emberek így 

megismétlik, és szívükbe vésik Krisztus szenvedésének útját. A Székelyföldön ilyenkor adják elő Jézus 

szenvedésének és keresztre feszítésének verses történetét, a passiójátékokat. Leghíresebb a csíksomlyói 

passió. 

Nagyszombat Jézus sírban való pihenésének napja, ezért ezt a napot is gyász és böjt jellemzi. Csak a 

nagyszombat esti feltámadási szertartás során változik a gyász ünnepléssé. A feltámadási szertartást 

megelőzően a katolikus templomok előtt tűzszentelést tartanak, majd a megszentelt tűzről származó lánggal 

sorra gyújtják meg a templom és a hívek húsvéti gyertyáit. Ez a rítus jelzi az Úr világossága szétáradását. 

 Nagyszombathoz kapcsolódik a vízszentelés szertartása is, ekkor a hívek részére is szentelnek vizet 

egy cseberbe, amit egész éven át szentelménynek használnak az emberek és az állatok gyógyítására, 

gonoszűzésre, egészségvarázsló rituális mosakodásra, vihardémonok távoltartására. 

Húsvéti köszöntő 

Mély gyászba borult az egész természet, 

Midén Krisztus urunk keresztfán szenvedett. 

Sírt akkor az ég s föld, sírtak az angyalok, 

Sírtak mindenféle teremtett állatok. 

De harmadnap újra megnyílt az égnek szája, 

Kilépett belőle az egek királya. 

Ezzel mutatván meg, hogy lesz feltámadás, 

Hogy lesz a szívünknek örök jutalmazás. 

Szívemből kívánom! 

A tavasz igazi nagy ünnepe a húsvét. Krisztus feltámadását ünnepli ezen a napon a kereszténység. 

Dátuma összefüggésben van a tavaszi napéjegyenlőséggel. Húsvétnak, mint keresztény ünnepnek az idejét 

325-ben megtartott niceai zsinat egyik végzésében úgy állapította meg, hogy az minden évben a tavaszi 

napéjegyenlőséget (március 21.) követő holdtölte utáni első vasárnapja legyen. Ehhez a több mint 1600 

esztendős döntéshez alkalmazkodik a kereszténység többsége ma is. 

Húsvét vasárnapját éjszakai virrasztás (vigilia) és a feltámadási körmenet előzi meg. Jellegét tekintve a 

feltámadási körmenettel rokon jelenség a húsvét hajnali határkerülés, hisz mindkettőben az archaikus 

tavaszkezdő mágikus szokás nyert vallásos értelmezést. E rítusok célja az otthon, a mező, a zsendülő határ 

mágikus körbe való foglalása, vagyis az ártó gonosz kizárása a közösség világából. A feltámadási körmenet 

és határjárás a diadalmasan feltámadt Krisztus hatalmát adja hírül a világnak. A zászlókkal, énekszóval 

történő körmeneteknek ugyanakkor termékenységvarázsló funkciójuk is van: ily módon a földet akarják 

nagyobb termékenységre ösztönözni. 

Egész Székelyföldön ismert, Csíkszenttamáson is élő régi népszokás a határkerülés, a határjárás. A 

határjárás különböző korú és funkciójú szokáselemek láncolata, melyek a természet megújulásának ősi- 

egyetemes ünnepéhez, a tavaszi napfordulóhoz kapcsolódnak. A középkori egyház üldözte, vagy saját 

szertartásaiba olvasztotta be a korábbi szokásokat. Ezért a határkerülésnek egyházi külsőségei voltak és 

vannak ma is. Hármas célja van: 

1. Az első célt a pap imája fogalmazza meg: „Áldd meg határunkat, kertjeinket! Távoztass el 

mezeinkről jégesőt, sáskát, a falvaktól tüzet, idegeneket; adj bő termést s békességet!” 

2. A tavaszi vetések mágikus védelme. 

3. A faluközösség fiatal tagjaival megismertessék a határjeleket. 

A határkerülést a magyar népszokások rendszerezői, Szendrei Zsigmond és Szendrei Ákos nem a 

naptári ünnepekhez kapcsolódó szokások között említik, hanem a törvényes élet c. fejezetben, a régi 

közösségi élet át van szőve jogi emlékekkel, egykori jogszokásokkal, amelyek érvényüket veszítve 

népszokásokká alakultak. Pl. a megcsapás. „A régi határjárás érdekes szokása volt a megcsapás; egy 

suhancot a határdombra fektettek, megcsapták, hogy a határjel jól az emlékezetében maradjon.” (Kriza 

János öröksége). 
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Húsvétvasárnapi szertartásokhoz tartozott már a X. század óta tartozott az ételszentelés. A hús újra 

fogyasztása, azaz a „hús vétele” azzal kezdődött, hogy az emberek kosárral mentek a délelőtti misére, amit a 

pap megáldott. Az ételek között szerepelt a kalács, sonka, tojás, bárány, sőt, még a bor is. A húsvéti 

ételszentelés, egyes vidékeken ételáldás, a szentelményeknek egyik máig elevenen élő fajtája. Az ételek 

megáldására már Jézus Krisztus is példát adott a csodálatos kenyérszaporítással és az utolsó vacsorán. A 

megszentelt ételek megvédték a híveket a 40 napig tartó böjt után a mértéktelenség kísértéseitől.  

Húsvét második napja a hétfő, a locsolkodás ideje, a hosszú tél után újjászülető természet megünneplése. 

Ma a tojásfestés vált hagyománnyá. Húsvéthétfőn a fiúk végigkántálták a falut piros tojásért. Betértek 

minden házba, s a leánykától anyókáig mindenkit meglocsoltak. Régen kútból húzott vízzel öntötték le a fiúk 

a lányokat, ma már falun is „illatos vízzel” locsolnak, s verset kellett mondaniuk a szép piros tojásért. 

*** 
 Egy kis gyűjtőmunkára kérem meg a gyerekeket: nagyszüleiktől, szüleiktől, esetleg szomszédoktól érdeklődve 

gyűjtsenek és írjanak össze minél több locsolóverset Ezáltal ők is egy kicsit a néprajzkutatók nyomdokaiba lépnek. 

Saját maguk tapasztalják meg a népköltészet jellegzetességeit, - gondolok itt az áthallásra, átköltésre. 

 Dicséretben, esetleg minősítésben is részesülhetnek azok a tanulók, akik a legszebb és a legtöbb locsolóverset 

gyűjtötték. Jutalmat kaphat (piros tojást) az a gyerek is, aki eddig ismeretlen verset írt le, esetleg ő maga költötte. 

 Kiválasztunk a gyűjtött versekből pár „gyöngyszemet”, és megtanuljuk azokat, ezáltal is gazdagítva szókincsüket, 

ismeretanyagukat. 

A locsolás eredetileg termékenységvarázsló szokás. Az életadó vízzel való leöntés, vagy a vízbemerülés 

sokféle hagyományban jelentett újjászületést, termékenységet. 

 

Húsvéti szimbólumok 

húsvéti sonka és tojás: közel egy évezredes szokás, hogy húsvétvasárnap reggelén a hívők fehér 

kendővel letakart kosarat visznek a templomba, melybe sonkát, főtt tojást, kalácsot helyeznek. A mise 

végeztével a pap megszenteli az ételt, majd hazatérve az ünnepi asztalnál minden családtag kap egy kis 

szeletet a templomot járt ételből. 
 

 
Ételszentelés Csíkszenttamáson  

Fotó:Teutsch Alpár (Prisma Fotóklub) 

 

 

bárány: a húsvéti bárány Jézust jelképezi. A 

Bibliában Krisztus előképe volt az a bárány, amelyet 

a zsidók Egyiptomból való kimenetelük alkalmával 

ettek, és amelyet nap mint nap feláldoztak a 

jeruzsálemi templom oltárán. 

barka: a barka bolyhos virágainak különleges 

gyógyerőt tulajdonítottak a régiek. Ha a családi 

tűzhelybe dobták, megóvta a házat a bajoktól, 

lenyelve pedig gyógyszerként elmulasztotta a 

torokfájást. 

tojásfestés: a tojás, a belőle kikelő madárral, a 

sírjából feltámadt Krisztust jelképezi, emellett a 

termékenység ősi jelképe is. A téli időszak utáni első 

tojások éppen húsvét idejére estek, valószínűleg 

ezzel függ össze, hogy az emberek a tavasz érkezése 

feletti örömüket a tojások kifestésével, hímzésével 

fejezték ki. 

locsolkodás: ez a főleg vidéken elterjedt szokásősi 

termékenységvarázsló rítusból ered. Régebbi 

időkben a fiatal legények csapatban járták a falvakat, 

és vízzel alaposan meglocsolták a lányokat. A lányok 

hálából, hogy nem maradtak szárazak, hímes 

tojásokat adtak nekik. Persze a húsvéti locsolóversek 

sem maradhattak el, népköltészetünk gazdag tárházát 

kínálja a különböző rigmusoknak. 
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Ambrus Károly 

KALOT – legény (1940-1941) 

Csobotfalva, Hargita megye  

 

Emlékképek a csíksomlyói pünkösdi búcsúról
148

 

A székely–magyarság Mária tisztelete nem új keletű. Már honfoglaló őseinknek volt egy világot 

megtartó Istenasszonya: a Boldogasszony, aki a fölénk boruló kék éggel, mint palástjával védelmezi a 

magyarságot. Ez a hit sikeresen találkozott a római rítusú keresztény egyház Szűz Mária kultuszával. A 

kereszténnyé vált magyarok őszinte áhítattal tisztelték Máriát. Így Szent István bölcsen hagyott ránk, 

magyarokra, egy mennyei pártfogót, halála előtt oltalmába ajánlva Magyarországot. 

Évszázadokkal ezelőtt született az a mondás, hogy „minden út Rómába vezet”. Pünkösd táján, Erdélyben, 

valóban minden út Csíksomlyóra vezet.
149

  

Minden évben pünkösd szombatján van a nagy körmenet, amelyre a Kárpát-medencéből és a moldvai 

magyar falvakból százezrek jönnek el hálát adni a Szűzanyának, közbenjárását kérni, hogy a sokat 

szenvedett népünk átvészelje, túlélje a gyakori sorscsapásokat, katasztrófákat. Az utóbbi években más 

vallásúak is szép számmal vesznek részt ezeken a lélekemelő búcsúkon, mert a pünkösdi búcsú az 

összmagyarság ünnepe lett. Gyermekkoromban a Nyárád menti falvakból: Mikháza, Jobbágytelke, 

valamint a Gyimes völgyéből és a moldvai magyar falvakból gyalog jöttek el a búcsúra. Az 1500-as 

években a moldvai vajda 14 ezer hold havast adományozott a Szent Péter Egyházközségnek, azzal a 

feltétellel, hogy a Moldvából érkező búcsúsokat ellássák élelemmel, és szállást biztosítsanak részükre. 

Domokos Pál-Péter néprajzkutató tanár írja, hogy az ő édesanyja is főzött a múlt század elején a moldvai 

búcsúsoknak.  

Évszázadokkal ezelőtt kialakult a templomi lobogók alatt felvonuló egyházközségek sorrendje: legelöl 

mindig a gyergyóalfalvi keresztalja megy, a csángó keresztalja zárja a körmenetet. A székelyruhás 

diákság élén viszi a végzős osztályelső a labarumot (laboriumot). A búcsúsok szívvel-lélekkel éneklik a 

szebbnél-szebb Mária–énekeket: 
 

Édesanyánk hozzád jöttünk, 

Lángadozva, mert szeretünk, 

Ó, Szűz Mária,  

Hogy köszöntsünk 

Úgy, mint egykor, 

Az Úr angyala. 

 * 

Van egy égi anyám nékem, 

Ki el nem hagy soha engem, 

Neve Mária, 

Aki az én életemnek vezércsillaga. 

 * 

Gyászba borult egek, /háborgó tengerek, /csillaga Mária,/ 

Hozzád fohászkodunk, /feléd sóhajtozunk, /szeplőtelen Szűzanya. 

 * 

Nagyasszonyunk, hazánk reménye,  

Bús nemzeted zokogva esd. 

 * 

Boldogasszony anyánk, mennyei pátrónánk, 

Nagy inségben lévén, így szólít meg hazánk: 

Magyarországról, édes hazánkról 

Ne feledkezzél el, szegény magyarokról! 

 

                                                 
148

 A Hargita Megyei Könyvtár pályázatára beküldött írás (III. díj) 
149

 Az egyházközségünk krónikás könyve, a Historia Domus szerint Csíksomlyóról írásos emlék az 1324-es évből van. 1334-ből 

egy Miklós nevű papról vannak adatok. A ferencrendi zárdát 1398-1404 között alapította Alverna Bertalan vikárius, aki 

Boszniából jött Csíksomlyóra. Pár év múlva Jenő pápa búcsút engedélyezett azoknak, akik tömegesen jönnek ide, és segítséget 

adnak a barátoknak a templom és zárda építésében. 1445-ben Hunyadi János, Magyarország kormányzója építtette a 13 öl 

hosszú és 5 öl széles templomot a Marosszentimrénél aratott győzelem emlékére. A templomot és a kolostort magas kőfallal 

vették körül. A következő vérzivataros századok alatt itt keresett menedéket Csík népe 
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Mikor felérnek a Szálvátor-kápolnához, akkor éneklik: 
Egészen szép vagy, Mária, 

Eredeti bűnnek szennye, 

Nincs tebenned! 

A néphagyomány szerint a Kissomlyó-hegyen a Szálvátor-kápolnát Szent István építtette. Mellette 

épült később a Szenvedő-kápolna. A Szent Antal-kápolnát 1700-as években egy laikus testvér építtette, és 

Gyulay Ferencné gróf Haller Karolina 1775-ben kijavíttatta.
150

  

Magyar Ferenc, aki 1941-1944 között a csíksomlyói KALOT Népfőiskola igazgatója volt, az 

Újember című folyóirat 1979. július 22-i számában cikket közölt Móricz Zsigmond író csíksomlyói 

látogatásáról, 1942 pünkösdjén. Ebből idézek: „Éjfél előtt átkísértem a kegytemplomba Móricz Zsigmondot, 

fel a kórusra. Onnan mindent lehetett látni. Letelepedett az orgona padjára és rátámaszkodva az orgona 

lehúzott redőnyére, nézte a csendben szundikáló, elfáradt búcsús népet. A padokban, a mellékoltárok előtt, 

mindenütt egymás vállának támaszkodó fejek, összekuporodó testek, mintha már nem is élnének. Azután, 

pontban éjfélkor, fölsírt egy asszonyi hang, fájdalmas dallama kúszott fölfelé, mint a tömjén füstje és hívta az 

alvó embereket, Máriához. Egyre több a mozgás és egyre áradóbb az ének. A föltápászkodott emberek eleje 

már fölfelé haladt a lépcsőn a főoltár mögötti kegyszoborhoz, csókolni vagy legalább megérinteni a 

Napbaöltözött asszony lábát. Zsiga bácsi ráborult az orgona játszóasztalára és rázkódott a válla a sírástól, a 

könnyeit otthagyta búcsúfiának.”  

Ideírom egy ismeretlen szerző versét: 
„Kinek a hit, csak külső máz s elfeledte az imádságot, 

Aki messziről érkező keresztalját még sohase látott, 

Aki nem érzi, mit jelent a törhetetlen bizalom, 

És nem hallott még sohasem esdeklő fohászt az ajkakon, 

Énekkel elsírni a panaszt, aki nem tudja miképp lehet, 

S ki azt hiszi, hogy hit nélkül le lehet élni az életet, 

Ki Istent tagad és szenteket szakadatlan becsmérel, átkoz, 

Csak egyszer menjen búcsúra, a csíksomlyói Szűzanyához.” 

A csíki székelységnek emlékezetes marad Márton Áron püspök 1949-es tavaszi bérmakörútja, ami 

valóságos diadalmenet volt. Május 18-án Csíksomlyón bérmált. Minden faluban hatalmas díszkapuval 

várták, és lovasbandériumok kísérték egyik falutól a másikig. A Gyimesekben, a csángó hívek június 4-

én fölajánlották, hogy a búcsúmenet élén, lóháton vonuljon be a Csíksomlyóra, a pünkösdi búcsúra. Gaál 

Tamás főesperes megjegyezte: „Úgy néz ki ez a diadalmenet, mint az Úrjézus virágvasárnapi bevonulása 

Jeruzsálembe”, mire a főpásztor szomorúan válaszolta: „Igen, de utána következett Nagypéntek és a 

Golgota”. A hatalom emberei már útközben le akarták tartóztatni a püspököt, de a búcsúsok tömege 

körülvette, és így a közelébe sem tudtak férkőzni. Pünkösd péntekén a ferencrendi zárdában szállásolták el. 

Itt az egyházközség férfinépe éjjel-nappal őrséget állt, amíg a főpásztor itt tartózkodott.  

Pünkösd előtt egy héttel az ALBINA Szövetkezet 3 munkását: Ambrus Pált, Petres Józsefet és Kristó 

Józsefet behívatták a pártirodára és utasították, hogy a Szék úton a kerítésre, olajfestékkel fessék föl az 

alábbi szöveget: „LE MÁRTON ÁRONNAL, A VATIKÁN ÜGYNÖKÉVEL, A NÉP 

ELLENSÉGÉVEL!” Mivel egyikük sem vállalta ezt az aljasságot, mindhármukat egy fizetési osztállyal 

visszaminősítették, és a szövetkezeti tagoknak járó minden juttatást megvontak tőlük. 

1949. június 13-án Sztojka Frigyes gépkocsivezető kerülő utakon vitte vissza a püspököt 

Gyulafehérvárra. Nemsokára következett a Golgota: a meghurcoltatás, a nehéz börtön, az évtizedes házi 

őrizet. 

A háború utáni ateista hatalom feloszlatta a szerzetesrendeket, kényszerlakhelyet jelölve ki számukra. Az 

egyházi iskolákat államosították. A búcsúkat betiltották. Pünkösd hetén lovas rendőrök cirkáltak a 

Kissomlyó-hegyén. A vonatokra, közúti járművekre nem adtak jegyet azoknak, akik Csíksomlyóra akartak 

utazni. Ennek ellenére sokan eljöttek erdei ösvényeken, hegyeken át, hogy egy imát mondhassanak a 

kegytemplomban.  

                                                 
150

 Az első kegytemplom az 1661-es tatárbetörés alkalmával elpusztult, a ferencesek által épített iskolával együtt. Ugyanakkor 

Csíkban 26 templomot pusztítottak el. A szerzeteseket megölték, vagy rabságra hurcolták, több ezer székellyel együtt. Somlyai 

Miklós szerzetest Aracs-patakában gyilkolták meg. A templomot és iskolát P. Kájoni János és P. Domokos Kázmér ferences 

atyák irányításával újjáépítették. Kájoni János nyomdát alapított és jelentős irodalmi műveket alkotott, valamint orgonát is 

épített. Jelenlegi formájában 1802-ban kezdték építeni a kegytemplomot és 1876-ban szentelte fel Fogarassy Mihály püspök. A 

Szent Péter templomot (a jelenlegit) 1800 júniusában kezdték építeni és 1817-ben szentelte föl Rudnay Sándor püspök. Az 

elmúlt években végzett ásatások alkalmával talált leletek bizonyítják, hogy ezen a helyen már az Árpád-korban is templom állt. 
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„Verd meg a pásztort és szétszéled a nyáj” – gondolták a hatalom emberei, de hála Istennek, a nyáj 

nem széledt szét. Egymás után épülnek a történelmi egyházak templomai, és évről-évre többen 

zarándokolnak el a csíksomlyói pünkösdi búcsúra, ahonnan lelkileg megerősödve térnek haza otthonaikba, 

mert Csíksomlyó összetartó erő az összmagyarság számára.  

Visszatekintve a régi pünkösdi búcsúkra, meg kell emlékeznem a sok-sok kereskedőről, akik kihasználva 

a zarándokok azon szokását, hogy búcsúfiát (ajándékot) vigyenek az otthon maradottaknak, mindenféle 

csecsebecsét: fésűt, tükröt, bicskát, borotvát, színes szalagokat, mézeskalácsot, nippeket és sok más egyebet 

kínáltak megvételre. Mintha most is hallanám az Olcsó János hangját, amint kínálta a bicskát, borotvát: „Ide, 

ide, emberek, itt van a finom angolacél borotva, tízé fényes, húszé éles, nem törik, nem hajlik, nem 

rozsdásodik!” Egy nyárádszeredai kövér cigány árulta a similabdát. Egy krepp papírba csomagolt fűrészpor 

labda volt, vékony gumiszálon függött. Ő így népszerűsítette az áruját: „Egy lej a simi,/ nyúlik a gumi,/ 

megjött a Laji,/ a nyárádszeredai!” 

A sörös sátrakban a nagy körmenetről beérkezett búcsúsok csillapíthatták szomjúkat, éhségüket.  

A KALOT és a Jakab Antal-ház előtt abban az időben széles térség volt. Itt négyes sorban álltak az 

árusok sátrai. Bent, a patak közelében, a körhinta és a mutatványos bódé. Abban az időben a körhintát kézi 

erővel forgatták, önként jelentkezőkkel, akik négy turnus után felülhettek a falovakra. Itt is volt egy kikiáltó: 

„Kettő a kocsi,/ három a ló,/ aki felül,/ annak jó!”  

Jellegzetes alakja volt a búcsúknak egy féllábú hadirokkant énekes, aki citerakísérettel énekelte az alábbi 

nótát: 
„Vihar a levelet ide-oda fújja, 

Szegény katonának mulandó a sorsa. 

Ma még víg az élet, holnap örök álom, 

Ne sajnáld a csókjaidat, gyönyörű virágom.” 

A mutatványos bódékban célba lehetett lőni. Aki eltalálta a célt, az olcsó ajándéktárgyat kapott jutalmul.  

Meg kell emlékeznem a mindenki által szeretett és tisztelt Jakab Imre oroszhegyi születésű remetéről 

is, aki a két világháború között, ott lakott a Szálvátor-kápolna melletti remetelakban. Nagyon tevékeny 

ember volt. Sokaknak segített a nyári mezőgazdasági munkákban. Saját kezűleg bekerítette úgy a két 

kápolnát, mint a remetelakot. Volt egy lábbal hajtott esztergája. Ezen rózsafüzérszemeket készített és eladta a 

hegyre látogatóknak. Koporsóban aludt. 1938-ban gyalog ment el Budapestre, az Eukarisztikus 

Kongresszusra.  

Az új hatalom urai az országból kitoloncolták. Magyarországon bányamunkával kereste meg kenyerét. 

 

 
 

 

 
Márton Áron (Erdély püspöke) egészalakos szobra  

a gelencei központi templom előtti téren 
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Farkas Aladár 

tanár, helytörténész 

Borszék, Hargita megye 

A borszéki kisvasútról  

Kedves szerkesztőség! 

Örömmel vettem kezembe a Kútfő legutóbbi számát, amit szíveskedtek iskolánknak is eljuttatni. 

Nagyon tartalmasnak találom a lapot, amit szívesen olvasnék rendszeresen. A felhívásra válaszolva, 

küldök egy írást a borszéki kisvasútról, ami sajnos, már nem létezik. Évekkel ezelőtt felszámolták. Ha a 

szerkesztőség közlésre alkalmasnak szánja, küldhetek fotókat is.  

Tisztelettel, Farkas Aladár 

A XX. század első évtizedében épült (1912-1914 között) a Hollósarka- Maroshévíz közötti iparvágány. 

Célja a kitermelt famennyiség elszállítása. 

Az ’50-es évek elején (1952 - 1953) meghosszabbítják a Maroshévíz- Hollósarka közötti iparvasutat, 

egészen Borszékig. Első fázisban csak a szénbányáig, ugyanis a kitermelt szenet a keskenyvágányú vasúton 

szállították a Maroshévízi vasútállomásig. Abban az időben a Fakitermelő Részvénytársaság üzemeltette. 

Később meghosszabbítják a vonalat, megépítve az elágazást. Így már szárnyvasút vezet az ásványvíz-

palackozó üzemig. A 49 km hosszú iparvasút gyönyörű tájakon vezetett végig, a fák hűs lombjai között, 

Maroshévíz- Székpatak- Bélbor- Kis- Beszterce- Bor- patak völgye útvonalon. A munkálatokat a 

Mezőgazdasági- és Erdészeti Minisztérium Besztercei Erdei Utak Építőtelepe végezte, Németh Jenő 

művezető irányításával. Közel 1500 ember dolgozott, megfeszített tempóban. Az üdülőtelep villáiban voltak 

elszállásolva. Főleg idegen munkaerőt használtak, de dolgozott néhány borszéki is: Birman Mihály, Gábor 

József, Talmájer Mihály (ács), Fazakas Mátyás, stb. Ez utóbbi halálos munkabalesetet szenvedett, egy bihari 

kollégájával együtt. Beomlott a föld a tartópillérek gödrének ásásakor, és odatemette őket. A művezetőt 

áthelyezték, a munkálatokat egy lengyel származású Tanislav Ladislau vezette tovább. A völgyhíd 

díszítőköveit Bukarestben faragták. Megépül a viadukt (1954), és ez által, lehetővé vált a vasúton való 

szállítás Maroshévízig. Itt átrakták a vagonokat a normál méretű vasútra. Ugyanezen szállították fel 

Maroshévízről, a vasúton érkezett üres üvegeket a töltődéhez. A vonalon, több helyen kitérők voltak, ahol a 

szemből jövő vonattal találkoztak: Árkozai-, Alsó- Borszéki-, Strungi- pataki, Muncel- pataki-, Huruba 

pataki-, Dránicási-, Rakottyás-tetői. Igazából eddig tartott a borszéki 7 brigád felségterülte. További 

megállók voltak: a Cigány-pataknál, a Kránga hídnál és a Kastélynál. A borszéki őrháznál szolgálatot 

teljesítettek: Steinbach Floarea, Benkes István, Timaru Lenuţa, Bariczné Szőcs Ágnes. Rendszeres 

személyszállítás nem volt, pedig lett volna rá igény. A ’90-es évek elején a töltöde vezetősége készített egy 

személyszállításra alkalmas vagont, amibe elfért 40- 60 utas. Ezerdolláros viteldíjért egynapos kirándulást 

szerveztek külföldieknek (német, francia, olasz, stb.) a Nagy- Bor-patak és a Kis- Beszterce völgyében, fel 

Rakottyásig. Közbe- közbe megálltak, megcsodálták a táj szépségeit, fényképeztek, filmeztek, 

megebédeltek a természet lágy ölén. 

Borszékről három vonat indult 9-10 vagonnal és ugyanabban az órában indultak Maroshévízről is az üres 

üvegekkel megrakott vonatok. Óránként 15 km-es sebességgel pöfékelt a kis vicinális a 760 mm-es 

nyomtávon. A vasúti sínek az évek teltével cserélődtek. A kezdeti 9-es síneket felváltotta a 13-as-, 17-es, 22-

es, 24-es, majd a 40-es sín (ez azt jelenti, hogy 1 m sín 40 kg.). A sínek tölgy-, bükk-, vagy kőrisfából 

készült slipperfákra volt letéve. Ezeket tört kőágyba fektették le. A slíperfákat használat előtt forró olajba 

rakták és impregnálták. Három köbméter vízből készült fenyőfafűtéssel a működéshez szükséges gőz. Az 

’50-es években itt dolgozott mozdonyvezetőként Dániel József, vasutasként Both István, Simon István, 

sorompókezelőként Antal János, Bajkó József, Fazakas Mátyás, pályaőrként Csibi István.  

1969-ben a borviztöltödéhez kerül az 1956-ban Resicán gyártott 2344-es mozdony (760 D.-n2t, C. F. F. 

764.473) és itt volt 1993-ig. A következő évben érkezik a szintén Resicán (r. Reşiţa, Románia) készített 

2196/1956-os mozdony (760 D-n2t, C. F. F. 764. 440). 1971-ben az „Apemin”-hez (Ásványvizek Rt.) került 

egy 1948-ban gyártott mozdony (764. 325-ös) 

Az 1974-es évből a mozdonyvezetők közül itt dolgozott Szabó Géza, Dakó Jakab, Doca Pavel, 

Fazakas Károly, Nagy András, Mucha József, Pobereznic Antal, Steinbech Sándor, Szász Antal, 

kisegítőik: Sánta Sándor, Baricz Mihály, Pobereznic Péter és Kulcsár József. Ők a 49 - 58 és 74 - es 

dieseleken dolgoztak. Szőcs István hozta az első mozdonyt Borszékre, és vezette az utolsó pályaautót ezen a 

vonalon (fotó). Szabó Géza végezte három mozdonynak is a bejáratását. A mozdonyvezetőket Bukarestben 

képezték. A borszéki mozdonyvezetők is ott végezték el a tanfolyamot. 

Az utolsó román kisvasúti gőzmozdonyt 1986-ban gyártották Szászrégenben. Elődeit Resicán (764-es 

sorozatú) készítették az 1950-es években. A borszéki 764- 406 R pályaszámon közlekedtek Borszék és 
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Maroshévíz között. Itt vegyesen üzemeltek a gőz- és dízelmozdonyok, egészen 1992-ig. Az L 45 H típusú 

mozdonyokat Románia 1966-1990 között gyártotta az iparvasutak részére (56 darab készült belőlük). 

1987-1992 között, hőszigetelt (izoterm) vagonokba szállítottak. A közel 50 km hosszúságú 

keskenyvágányú vasútvonal karbantartása nagyon költséges volt. Az üzemanyag árának folyamatos 

emelkedése miatt, nagyon megugrottak a szállítási költségek, és ez által az eladási ár is, ezért áttértek a 

közúti szállításra. Az utolsó gőzős, amit 1912-ben gyártottak, és évtizedeken át a borszéki keskenyvágányú 

vasútvonalon működött, ma a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum kertjében pihen (Fotok). 

Műszaki ritkaság. Jelen pillanatban állagmegőrző munkákat végeznek rajta: kicserélték a bádogot, amit le is 

kezeltek, festettek. Ez a 764-331-es ORENSTEIN-KOPEL gép 135 lóerős és 24 tonnát nyom. A gőzkazánt 

Szászrégenben készítették. Azt nem tudjuk, hogy élete első felét hol futotta, de 1957-től nyomon követhető. 

A Horezu- i Fakitermelő vállalatnál dolgozott. Itt végeztek felújítási munkákat is. Innen Babenire került, 

ahol egy 7 km-es szakaszon hordta a fát, majd a Focsani- Odobesti szakaszon (17 km) találjuk. Innen kerül a 

Maroshévízi Fakitermelő Vállalathoz és onnan Borszékre. 1974- től a Múzeum udvarán áll. 

Alsóborszéken mozdonyszín működött, ahol elvégezték az esetleges javításokat. A főúttal való 

kereszteződésnél, pedig őrház (bakterház) állt. A vonat érkezése előtt leengedték a sorompót. A vonalon, 

több helyen voltak váltóházak, kitérők: Hollósarkán, Hurubán, Székpatakon. Az irányítás telefonon 

történt. 

1997-ben a Kaszói Erdőgazdálkodási Rt. vásárolta meg az egyik gőzöst, amit nagy titokban az év 

december 20-án Kaszópusztára szállítottak. Az 1984-ben gyártott 24 tonnás mozdony ma is üzemel a Kaszói 

Erdei Vasútnál és Gemencen. Az APEMIN- től még vásároltak egy 1954-ben gyártott mozdonyt. Az L45H 

sorozatú mozdonyokat (L45H-037, -049, 077-es) félreállították egy vágányra a fűtőház mellé  

2000-ben még láthatók 

voltak a mozdonyjavító műhely 

mellett veszteglő diesel 

mozdonyok: L 45H- 037, L45H 

049 ÉS L45H 077-es. 

Azokat a mozdonyokat, 

amelyeket már nem lehetett 

hasznosítani, itt helyben 

összevágták, és az ócskavasba 

küldték. Az L45H077-es 

példány Mokra Gorába 

(Szerbia) került, egy, pedig 

Ausztriába. 

A vágányokat 1998-ban 

felszedték, a gőzmozdonyokat 

eladták. A Romaqua Group Rt. 

egyik leányvállalata a 

Romaquaserv (igazgató Péter 

Imre) értékesítette, részben 

ócskavasként. A régi telek és 

kerttulajdonosok visszavették területeiket, és rögtön elkertelték. A viadukt – Szőcs János muzeológus szerint 

– műtárgy. Érdemes volna fölvenni a műemlék listára. A város szimbóluma, minden turista erről ismeri fel 

Borszéket. Szívesen fényképezik, filmezik. A borvíztöltöde reklámcélra használja. 

Vesztét az üzemanyag árának robbanásszerű emelkedése, valamit a karbantartási munkák nehézsége 

okozta. Egyre több javítanivaló akadt. Ki kellett volna cserélni a síneket, talpfákat, a völgyhidat főjavítás alá 

helyezni. Mindez sok pénzt igényelt volna, így lemondtak róla. Áttértek a közúti szállításra. Ipartörténeti 

jelentősége volt, mert része a település gazdaságtörténetének. Reméljük a kisvasút emléke túlél bennünket. 

A nosztalgia szerelmesei visszasírják ma is. 

Adatközlők: 

 Szabó Géza, mozdonyvezető, Borszék 

 Baricz Mihály, segéd-mozdonyvezető, Borszék 

 Szőcs István, segéd-mozdonyvezető, Borszék 

Forrásmunkák: Kirchner Attila összeállítása, Google: Căile Ferate Forestiere 

A Tarisznyás Márton Múzeum nyilvántartása 
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Gábor Emőke, XI. o. 

Székely Károly Szakközépiskola 

Csíkszereda, Hargita megye 

Vezetőtanár: Molnár Fülöp 

Gyimesfelsőlok ismertetése dióhéjban  

A Csíkszeredából Moldva felé vezető 12-A néven szereplő műút Szépvíz után felkapaszkodik a Pogány-

havas és a Szellő közötti nyeregre, a fügésteleki Szermászó-hágora, majd szélesen kígyózva leereszkedik a 

Tatros völgyébe, hogy végig vonuljon a megye leghosszabb település füzérén (25km), a csángók-földjén, a 

Gyimeseken. 

A Gyimes helynév első írásos adata 1677-ből ismert. A gyimesi csángok hagyományában úgy él, hogy 

őseik a katonai szolgálat elől futottak erre az erdős vidékre. Ezzel kapcsolatos a csángó szó eredete is, 

csángó az aki „elcsángált” (elment, eltéved) a közösségtől. 

A műút mentén a Gyimes-völgy az első települése jobbról Bükkloka, utána Komjátpataka, majd a 

Csíkból érkező vasútig Gyimesfelsőlok következik. Tovább követeve a Tatros jobb oldali partvonulatát 

Ugrapataka, Borospataka, és Kápolnapataka, falvak sorakoznak egymás után. Majd a főút mellett a 

terjedelmesebb Gyimesközéplok következik, alsó végénél a Bákó megyéhez tartozó Gyimesbükkel. 

A Gyimesi-szoros jobb oldalán – Gyimesbükkön – még mindig látható a határrészi Rákóczi-vár romjai. 

 Gyimesközéplokon, a mostani megyehatártól balra, a vasúti sorompó után a Hidegség völgye 

következik. 

A faluban az út kétfele ágazik: a baloldali mellékága a Jávárdi-patak mentén vezet, a Jávárdi nevű 

falurészen keresztül. Hidegségről a jobb oldali út Bükkhavas, Barackos és Farkaspalló településekre 

vezet. 

Visszatérve a Tatros völgyébe, a Tatros felső folyásánál létesült települések faluközpontja 

Gyimesfelsőlok. 

Gyimesi környezet, népviselet vallásosság 

A gyimesi ember egyszerű, szegényes, de szívében és lelkében annál nagyobb kincsekkel rendelkező, 

gadzdálkódó, paraszt ember. 

Ha egy domboldalról, vagy egy hegyről nézzünk a völgyre, úgy érezzük, mintha meséből szökkentek 

volna rajzlapra az egyszerű, rendben tartott tanyai udvarok, amelyek nyugodtságot, a szomszédok közti 

barátságot, segítőkézséget sugalmazzák. A gyimesi emberek nagyon sokat segítenek egymásnak, mind a 

mezei, mind a földművelési munkálatokban, amiknek ideje alatt énekelgetnek, viccelődnek egymással és 

szétszakíthatatlan, életre szóló barátságokat kötnek. Biztonságban érzik magukat a védelmet nyújtó 

hegyvonulatok, örökzöld fenyvesekkel megkoronázott gyimesi hegyek között. 

A csángó embernél tán nincs is vallásosabb a földön, mert Istenfélők, de annak káromlásában sem a 

legutolsók. Nem telhet el olyan vasárnap vagy ünnepnap, hogy azt a csángó meg ne tartsa ünnepi 

szentmisével egybekötve. Szent András-hegyén áll a vértanúhalált halt apostolról elnevezett templom, 

melynek búcsúünnepe november 30-án van. Alatta elhaladva, az emberek kalapot emelnek, keresztet vetnek, 

fejet hajtnak, mert tudják, hogy ott lakik az, akinek mindent köszönhetnek, aki minden tiszteletet 

megérdemel: a Jézus Krisztus. 

A templom 1902-ben épült, két tehetősebb csángó gazda jóvoltából: Bodor Péter és neje Pora Katalin, 

valamint Bodor József Andrásé és neje Bodor Borbála. A templom 100 éves évfordulójára Dr. Báth 

János Kecskeméten közzétette A templom építésnek 100. évfordulójára című könyvét. Az öt részből álló 

könyvében beszámol a Gyimesekben végzett terepkutatásairól, és főleg a gyimesfelsőloki templom építésről, 

az egyház önállósodásáról. 

A népviselettel kapcsolatosan szintén kiérdemelt elismerést érdemel Berszán Lajos kanonok, mert „ő 

hozta divatba” a csángó népviseletet azzal, hogy kötelezővé tette az elsőáldozási, bérmálási ünnepségeken a 

népviseletben való részvételt. 

A csángó ember népviselete összetéveszthetetlen más vidékek viseletével. Jellegzetes, „egyszerűnek” 

mondható öltözetét maguk készítették és gondosan rendben is tartották, megőrizték. Az asszonyok szőtték 

téli időben leginkább a csángós inget, mind a nők, férfiak, gyerekek részére, amit majd különböző természeti 

motívumokkal díszítettek hímezéssel (például: zöld levelű ágakkal, turbékoló galambokkal). Ugyancsak 

szövés útján készült az inghez tartózó alsó szoknya, másképpen pendely, erre jön a  karinca (szoknya), a 

bernyoc és az öv, ami jóval szélesebb, mint a bernyoc. A nők, a férfiak esetében a csángós gatyákat nem 

díszítették. A viselethez tatozó csángós bunda elkészítése külön szakmai tudást igényelt, ezért általában 

készíttettek a tehetősebbek, mert ennek ára jelentős összeg volt, de minden család igyekezett beszerezni a 

szép, mutatós csángós bundát.  
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Az öltözködés kiegészítőiként szerepelnek a nőknél a csángós gyöngyök, a fejkendő, míg a férfiaknál a 

csángós szíj, amit a nadrág és az ing megkötésére használtak. Megemlítendő, hogy a szíjat is külön 

hozzáértő mesterember készítette. A lábbeli, ahogy a csángó szokta mondogatni, mind a nőknél, mint a 

férfiaknál kemény, hosszúszárú csizma volt, ezt felváltotta a nyári időszakban a nőknél a pántikás női, a 

férfiaknál a félcipő.  
 

Árpád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus Gimnázium 

Berszán Lajos – zágoni születésű – kanonok, Gyimesfelsőlok plébánosa, volt iskolaigazgató, évekkel 

ezelőtt elhatározta, hogy gimnáziumot építtet Gyimesben, mert az előtt nagyon kevesen tanultak tovább 

ezekből a falvakból. Az iskola felépítése után még a messzi Moldvából is érkeznek ide a tanulni vágyó 

diákok tanulni. Kezdetben az atya a plébánián szállásolta el, majd az idő teltével kollégiumot is építtetett. 

Mára már kinőtték a ,,sziklára épített házat”, így a magyar állam és sok más jótékony támogatás 

segítségével felépítették a már V-VIII-as és IX-XII. osztályos iskolát. 

Az intézmény meghatározó jellegű a Gyimesek jövője szempontjából, hiszen sorra költöznek ide a 

környékbéli fiatal tanárok, értelmiségiek, akik közül legutóbb kettőt is önkormányzati képviselőnek 

választottak. Berszán Lajos atya áldozatos és fáradságos munkája köszönetet érdemel, mert a diákok tanítása 

mellet a valláshoz való kötelékeket is a szívükbe ülteti. 

Ajánlani tudom, hogy aki még nem járt a Gyimesekben, az látogasson el ide, mert meggyőződhet a 

leírtakról, megtapasztalhatja a csángók vendégszeretetét, bárhová tévedne is be. 
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Székely Ildikó 

tanárnő 

Homoródkarácsonyfalva, Hargita megye 

Hagyományőrző lakodalom Homoródkarácsonyfalván  

Homoródkarácsonyfalva (r. Crăciunel, Kis-Homoród mente, Hargita megye) különleges farsangi 

rendezvény székhelye volt, 2008 február 26-án, a Dungó Kulturális Egyesület jóvoltából. A művelődési 

esemény neve: gyermeklakodalom. A falu apraja-nagyja ünneplőben szorgoskodott. Mindenki derekasan 

kivette részét a munkából. 

A rendezvény fő célja a családi eseményhez kapcsolódó népszokások felevenítése és újjáélesztése, a 

hagyományok átadása a mai gyerekeknek, úgy hogy azt egyben élvezetes farsangi mulatságként éljék meg. 

Az ötletet a szervezők egy 1904-es fénykép és Lakatos Gyula unitárius lelkész által 1975-ben 

lejegyzett gyűjteményből merítették. Benedek Enikő, a helybéli Unitárius Egyházközség tiszteletes 

asszonya volt a seregszemle szorgalmazója, mozgatója, összehangolója. 

A Kis-Homoród mente egy kis tájegységet alkot, amely szervesen illeszkedik be az ország gazdasági-

művelődési életébe. A maga sajátosságaival külön világot jelent. Azt hinné az ember, hogy-távol a 

nagyvárosoktól–hamisítatlanul, tisztán őrizte meg viseletét, szokásait, hagyományait. Ez nem így van. A 

faluból elkerült fiatalok hazahozták más vidékek szokásait, hagyományait, és egy-egy tetszetősebbért 

feladták a régit, a sajátjukat. Hamar és könnyen hódított az új. Ma nagyon nehezen lehet rátalálni a régi 

szokások, hagyományok nyomára. Ha ezeket a múltból meg akarjuk menteni, sietnünk kell, mert már 

az idősebbek is csak halványan emlékeznek. Az elfeledett múlt felélesztése volt a gyermeklakodalom 

célja is. 

Régen a lakodalom nagyon sok kultikus, ceremonális, hagyományos elemet magába foglaló népi szokás 

volt. Sajnos, ma már nem tudjuk ezeket pontosan nyomon követni, mert az adatközlők sem tudnak 

magyarázatot adni a különböző szokásokra, azok eredetére. A lakodalmi szokások minden mozzanatának 

megvan a maga eredete és értelme. Egyesek régi pogány szokásokra emlékeztetnek, mások a feltevések 

szerint a Bibliából veszik eredetüket. Mivel valamennyi lassan feledésbe merül, ezért szeretnénk 

gyermekeinkkel megismertetni őket. 

A lakodalom ideje nem volt egy pontosan kitűzött időszak. Tetszés szerint tartották, kivéve adventet és a 

böjtöt, de általában mégis farsangkor, ami a vígság, az öröm időszaka. Ehhez hozzátartozott az is, hogy a 

menyasszony az új házhoz gabonát, disznót és egyéb élelmet kellett vigyen, hogy amíg megkezdődik a 

munka, a maga kenyerét egye. Innen jött az ötlet, hogy a gyermeklakodalom farsang idején legyen, mert 

tulajdonképpen nem farsangtemetés volt, mint ahogy egyes vidéken szokás, vagy mint ahogy egyes emberek 

esetleg rosszul értelmezhették, gúnyolódásképpen vehették. 

A lakodalmi szokások behívóval kezdődtek. A koszorús lányok készítették el a vőfénypálcát 

(behívópálcát), ami kb. 50 cm hosszú. Különböző színű csokorba kötött szalagokat kötnek rá, a végére pedig 

virág kerül. Ezzel a pálcával mentek az előre meghatározott családokhoz, és behívóverssel hívták meg a 

lakodalomba. Ezután megkezdődik a komoly készülődés a nagy napra. A férfiak dolga a bor beszerzése és a 

pálinka ízesítése, az asszonyoké a sütés-főzés volt. 

A készülődés lázában gyorsan telt az idő. Hamar elérkezett a várva-várt nap. A lakodalmas házak kapuit 

már hajnalban földíszítették zöld ágakkal. A vendégek a déli órákban kezdtek gyülekezni, népviseletben. A 

férfiak viselete: fekete mellény, fehér ing, szürke vagy fekete posztóból készült rövid zakó, fehér harisnya és 

fekete csizma. Az asszonyok kortól függően öltözködtek: piros vagy fekete, esetleg kék mellény- szoknya, 

fekete csizma, fekete-fehér hárászkendő. Egy szónokember beköszöntő rövid mondókát mondott a vőlegény 

házánál, majd a vendégeket asztal mellé ültették, kaláccsal meg pálinkával kínálták. Amikor elérkezett az 

indulás ideje, a szószóló néhány szóban elmondta az összejövetel célját. Felkérte a vendégeket, hogy 

tartsanak vele. Minden férfivendégnek adtak egy fél liter pálinkát, az asszonyok kosarába kalácsot, amit 

egész úton fogyasztottak és kínálgattak. 

A menyasszonyi házhoz be kellett kérezkedni az előre elkészített ajándékkal: egy liter pálinka, amire 

perec és virág volt téve. Az érkezőket gyanúsnak nézték, s hogy megbizonyosodjanak jó keresztény voltuk 

felől, találos kérdést tettek föl. Ha felelni tudtak rá, beengedték őket. A vőfény elmondta jövetelük célját. 

A menyasszony kiadása nagy ceremóniával járt. Először úgy tettek, mintha nem tudtak volna semmiről 

semmit, majd megígérték, hogy utána néznek a dolognak, ha először megfelelnek három kérdésre. 

Néhány alkalommal elmondott találós kérdés: 

Hol kukorékolt akkorát a kakas, hogy az egész világ hallotta?  (Noé bárkájában) 
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Miért tettek kakast a torony tetejére?  (Mert, ha tyúkot tettek volna, a harangozó minden reggel föl 

kellene menjen, hogy megnézze tojós-e)  

A kovács nem tud meglenni nélküle, a cipész nem tud dolgozni nélküle, és mi sem lennénk meg nélküle. 

A három kellék egy szó. Mi ez?   (Vas-ár-nap) 

Mikor habos a menyasszony lába köze?   (Mikor feji a tehenet és a fazékba habzik a tej) 

Miért építettek tornyot?   (Pénzért) 

Ha ez sikerült, elővezettek egy személyt, legtöbbször egy menyasszonynak öltöztetett öregasszonyt, majd 

egy kislányt, és csak ezután vezették elő az igazi menyasszonyt. A menyasszony fején koszorút viselt, barna 

vagy fekete szoknyát, rövid fátyolt (a hosszú fátyol és a fehér ruha csak később jött divatba). A vőlegény 

mellé vezették. A menyasszony vőfénye elbúcsúztatta a menyasszonyt rokonaitól. Sorba álltak, majd az egész 

vendégsereg elindult az anyakönyvvezetőhöz, utána pedig a templomba. 

 Az esküvői szertartás után elindultak a vőlegény házához. 

 A lakodalom egyik leghangulatosabb része az egyházi megáldás után következett. Egymást érték a 

csuhajgatások, rikkantgatások. Sajnos kevés ilyen szöveg maradt ránk. 

Például: ,,Ijjujujujujú, megdöglött a suta juh, 

  Nem kell neki több sarjú.” 

,,Gyí, fel sárga a tetőre, 

  Most megyünk a menyegzőre.” 

Ha a menyasszonyt más faluba vitték, az utat elkötötték, hogy ingyen ne engedjék el a faluból. Találós 

kérdéseket tettek fel. Ha nem tudtak válaszolni, ki kellett váltsák magukat. Ilyenkor a játék kedvéért 

alkudozni is szoktak. 

A vőlegényt és a menyasszonyt is különböző próbák elé állították: az út fölé kötelet rögzítettek, és arra 

kendőt kötöttek, amit a vőlegény le kellett szakítson. Ha sikerült, megdicsérték, ha nem, ügyetlennek 

mondták. 

Amikor a fiatalokat bekísérték a házba, a küszöbre seprűt tettek, amit, ha felvett a menyasszony, és azt 

mondta:,,ennek nem itt a helye”, rendes, ügyesnek mondták, de ha átlépett rajta, rendetlennek tekintették. 

Régen a vőlegény házánál az ő vendégeinek, a menyasszony házánál pedig a menyasszony vendégeinek 

külön terítettek vacsorára. 

A menyasszonyi táncra a sült elfogyasztása után került sor. A táncot a násznagy kezdi. A szószóló a tánc 

alatt, tállal a kezében áll. Aki táncolni szeretne-tetszés szerint-pénzt tesz a tálba. Ha nem folyamatos a 

menyasszony felkérése, a vőfény így bíztatja  a násznépet: „ Szabad a menyasszony! Eladó a menyasszony!” 

A menyasszonyra nagyon kell vigyázni, mert ha ellopják, ki kell fizetni. 

A lakodalmat követő reggelen volt a kontyoló, ahol a menyasszonynak kontyot kötöttek. A vőlegény 

szülei a menyasszonynak főkötőt vagy selyemkendőt ajándékoztak, amit az ifjú asszony csak ünnepnapkor 

viselt. A kontyolás a templombamenésig tartott. A fiatal párt bevezették a családi padba. Ezután oda kellett 

ülniük. 

A homoródkarácsonyfalvi gyermeklakodalom hatalmas sikernek örvendett. A gyerekek beleélték 

magukat a szerepükbe, és felnőttes komolysággal játszották azt.  

A vártnál jóval nagyobb lakodalmas sereg gyűlt össze. 

Mindenki jól érezte magát. 

Azt szeretnénk, ha jövőben is ennyi embert vonzana. 

A rendezőség mindenkit szeretettel vár és fogad. 
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Borbély Imola, XIII. o. 

Zeyk Domokos Iskolaközpont 

Székelykeresztúr, Hargita megye 

Irányítótanár: Máthé Melinda 

 

Hagyományőrzés Újszékelyen  

Régi farsangok emlékei 

 

A karácsonyi meg a szilveszteri mulatságok után, Vízkereszt napja teltével, kezdődik a farsang, melynek 

időtartama hat hét. Húshagyó keddel ér véget, ami azt is jelenti, hogy húsvét ünnepe hat hét múlva következik be. 

A falusi emberek életében régen nagy jelentősége volt a farsangnak. A hosszú, fáradságos, nyári meg őszi mezei 

munkák után jól esett- az állatok gondozásán kívül- csak a mulatozásnak, szórakozásnak, kikapcsolódásnak, lazításnak 

élni. Az ifjúság körében általában a farsang időszakában került sor a szimpatizált személy kiválasztására, melyet egy 

év múlva házasság is követett. Erre igen jó alkalmak voltak a fonók, ahol a hosszú téli estéken összegyűltek külön a 

lányok, külön az asszonyok. Valamikor létezett felszegi-, középszeri és alszegi fonó. Az asszonyok sorra jártak 

egymáshoz, kezükben az elmaradhatatlan guzsallyal, melyre vagy kender vagy gyapjú volt felkötve és beleszúrva az 

orsó, melyre rápergették ujjaikkal a megsodort fonalat. A soros vendégváró ún. „nyálazóval” várta fonótársait, ami 

lehetett alma, sütőtök, ritkábban főtt kukorica. Nem véletlenül nevezték nyálazónak, ugyanis a fonal sirítéséhez igen 

sok nyálat kellett használjanak a lányok, asszonyok. Előfordult, hogy a lányfonók részére egy lakatlan ház egyik 

szobáját bérelték ki, melynek nyilván rendeltetése az volt, hogy a szülők jelenléte ne tegye feszélyezetté a hangulatot, 

felszabadultabban szórakozhassanak a legényekkel. Mert bizony a legények minden este ellátogattak abba a fonóba, 

ahol az általuk kiszemelt jövendőbeli kedves tartózkodott. 

Míg az asszonyok inkább a falu dolgaival, nem kevésszer pletykálkodással töltötték az időt munka közben, addig a 

lányfonókban általában este 11 óráig komoly munka folyt, utána a guzsalyt a sarokba támasztva elkezdődtek a 

különböző játékok, mint „Hogy élsz a pároddal?” vagy „Fordulj balra!” elnevezésű tréfás játékok, melyek 

rendeltetése az volt, hogy az egymást kedvelő lány meg fiú közelebb kerüljön egymáshoz. Munka közben, ha 

valamelyik lány elejtette az orsóját, a fiú felkapta a földről és a lány csak egy csókkal válthatta azt vissza. 

A farsang részét képezte a maskarajárás (nálunk maszkura járásnak is nevezték). Ez abból állott, hogy a fiúk, de 

egyes esetekben a lányok is, különböző jelmezekbe öltözve sorra felkeresték a fonókat. Volt, aki királynak, koldusnak, 

cigánynak vagy egy–egy csoport éppen lakodalmi menetnek öltözött, ahol a menyasszonyi ruhába éppen a fiú, a 

vőlegényi ruhába meg a lány volt bújtatva. A maskarába öltözötteknek megszólalni nem szabadott, hogy a hangjukról 

ne lehessen felismerni őket. Ebben az esetben egy-egy zenész cigány is kísérte a maskarás menetet és a fonóban 

levőket igen sokszor táncra kérték, jól megráncigatták ott őket. Nagyon régen divat és szokás volt ördögnek öltözni. 

Ezt a szerepet a legerősebb legény vállalta magára, akit korommal feketére festettek (az arca és a keze teljesen fekete 

volt). Ez a legény körbe járt, és aki nem tudta hirtelen elrejteni az arcát, azt alaposan bekormozta. Volt, aki tréfának 

vette, de bizony sokan nehezteltek az ördögre, ezért a tettéért. Ettől függetlenül jól szórakoztak az eseten. 

Habár abban az időben nem létezett faluhelyen még rádiókészülék sem, megtalálták az elődeink a maguk 

szórakoztatására szolgáló tréfás mókázások mikéntjét, hogy ne legyen egyhangú az életük, s talán egészségesebb volt, 

mint a ma dívó, kimondottan a mások által ránk erőszakolt, sokszor tőlünk idegen tévéműsorok nézése. De ez az 

egymáshoz való közeledést is biztosította, mely egy egészséges faluközösség kialakulásához vezetett. 

A farsang nemcsak a fonók megszervezéséből állott, mely tulajdonképpen önszerveződés volt. A farsang volt a téli 

mulatságok, bálok ideje is. A mi falunkban (r. Secuieni, Hargita megye), de a környező székely falvakban is nagy 

hagyománya van a házasember báloknak. A szüreti bálokon kívül még ez az egyedüli, ami napjainkig is fennmaradt, 

bár kissé vesztett varázsából. Hogy miért? Azért, mert a régi időkben kimondottan három felvonásos színdarabokat 

vittek színre, általában népszínműveket, amelyek a falusi emberek életvitelét elevenítették fel, és a fehér abroszos 

asztalokra hagyományos székely ételek kerültek: töltött káposzta, meg sültkolbász, a tészta félék helyett pedig 

kimondottan a porcukros púpospánkók, míg ma különbnél- különb kulináris készítményekkel, süteményekkel 

rukkolnak ki az asszonyok. 

Az ülésrend is az érkezés sorrendje szerint történt, míg ma a baráti csoportok előre lefoglalt asztali társaságokat 

alakítanak ki. A farsang ideje alatt a fiatalok is több színdarabos táncmulatságot szerveztek, a zenét a hangerősítők 

nélküli, igazi cigányzenével szolgáltatták, mely egy prímásból, egy kontrásból, egy cimbalmosból és egy klarinétásból 

tevődött össze. Természetesen nem hiányozhatott a nagybőgős sem a csapatból. Ez, amellett, hogy a mulató közönség 

nótázását kísérni tudta, nem okozott olyan fülkárosító zajt, mint a mai elektromos zenefelszerelések. 

A farsang a húshagyó kedd előtti szombat esti, de reggelig tartó víg táncmulatsággal ért véget, melyre nagy 

szeretettel emlékeztek a következő év farsangjának kezdetéig. 

„Rég volt, így volt, de igaz volt.” 

 

Adatközlő:  

Özvegy Barabás Elvira 
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Gáll Annamária, XIII. o. 

Zeyk Domokos Iskolaközpont, 

Székelykeresztúr, Hargita megye 

Irányítótanár: Máthé Melinda 

Székelyszenterzsébet rövid múltja 

„Megfogyva bár, de törve nem…” 

(Vörösmarty Mihály) 

Székelyszenterzsébet (r. Eliseni, Hargita megye) volt önálló község, bíró, kisbíró és az esküdtek vezetése alatt álló 

falu. Visszaemlékezők szerint, az utolsó szabadon választott bíró Szakács Mózes volt, őt követően már kinevezés 

szerint kerültek ki a vezetők. Határában a szántók mellett sok kaszálót és legelőt, erdőt, szőlősöket és kisebb 

gyümölcsösöket találunk. Az emelkedő dombok nagytöbbségében kopárak, csak helyenként borítják erdők őket. 

Ilyenek: Csillaghegy (csillag alakú), Cserehegy (cserefás), Kaláka-hegy (ennek tetejéről hívták régebben kalákába a 

falu lakóit) és Várhegy. A monda szerint ennek a hegynek a tetején vár állott. A vár alagúttal össze volt kötve a falu 

templomának tornyával. Amikor a toronyból meglátták az ellenség közeledtét, figyelmeztették a falut, melynek lakói 

az alagúton át a várba menekültek, ahol védelmet találtak. 

Székelyszenterzsébet egyik dűlőjéhez is kapcsolódik egy kis monda: - a tatárjárás idején a falu lakói az ellenséget 

tárt kapukkal és terített asztallal várták. Ezért megkegyelmeztek a falunak, de mivel őket is üldözték a falu déli részén 

egy nádasba bújtak el. Egy tűzről pattant menyecskének jó ötlete támadt: társaival finom ételeket és melléje jó 

szenterzsébeti novabort vittek, a tatárok a sok bortól berúgtak és elaludtak. A menyecske és társai a nádast 

felgyújtották és a tatárok mind beleégtek. Azóta lett ez a határrész termőföld, és a neve Tatárföldje. 

A Kis- és Nagy Lótemető határrészen keresztül meredek út vezetett át Kisgörgénybe. Ezen az úton hajtották 

áruval megrakott szekereiket a gazdák Székelykeresztúrra, a vásárba. Versenyre keltek egymással. Amelyik ló nem 

bírta az iramot, azt gazdái agyonverték, ott helyben el is temették. Ezért nevezik a két dűlőt Lótemetőnek. 

Hagyományok, népi szokások 

Porgolóc kapu és éjjeliőrség 

A régmúlt időkben a faluvégeken volt egy bizonyos kapu vagy sorompó, amit porgolóc kapunak hívtak. 

Szürkületkor takarodót harangoztak, ami azt jelentette, hogy mindenki a saját házába kellett hazasiessen. A kapu 

története visszanyúlik a tatárjárás korába. A kaput a bakterek nyitották és csukták. Éjjel minden órában végigmentek a 

falun és különböző figyelmeztető rigmusokat kiáltottak: 
 

„Tíz óra, hallgassatok a szóra,  

  Tűzre, vízre vigyázzatok, 

  Hogy semmi kárt ne valljatok.” 

„Éjfél után óra kettő, dicsértessék a Teremtő” 

„Éjfél után óra három, én még a falut bejárom” 

A pipázók is sokszor okoztak tüzet, ezeknek szólt a következő figyelmeztetés: 
„Jó az Isten, itt nincs hiba, 

  De nagy kár a nyitott pipa, 

  S ha kend vele a kárt teszi, 

  Az Úristen meg is veri” 

Kaláka 

A kalákát a Kaláka-hegyről hívták egybe. Volt arató-, cséplő-, kukoricafosztó kaláka.  

A fiatalok kedvelték a kalákát, mert itt találkozott a legény a lánnyal. A fizetség rendszerint kalács és pálinka volt. 

Este pedig a falu közepén levő Erzsébet kertben tánc volt. 

Még az 1970-es években is falunkban a házakat kalákában építették. Napjainkban a kaláka megszűnt, egyre 

kevesebb új ház épül. 

A fonók (kórusok) 

Külön fonóba jártak az asszonyok és a lányok. A lányok erre a célra külön házat fogadtak. Miután körbeültek 

fonni, este tíz óra után, jöttek a fiúk, és a lányok mellé telepedtek. Ha a lány elejtette orsóját, az ügyes legény elkapta, 

és csak egy csókért lehetett visszaváltani. Bizony az ilyen fonókban sokszor eshetett le az orsó. Ha a lány nem volt 

ügyes és figyelmes, akkor bizony megtörtént, hogy a fiúk meggyújtották a csepűjét. 

Az asszonyok még az 1980-as években is jártak fonóba. A kórusokban sok szép dalt, legfőképpen népdalt 

énekeltek. 

Egyéb szokások 

A kisebb legények körében szokás volt a május elseji zöldágállítás a kislányos házaknál. Ez a szokás még a mai 

napig is megmaradt. 

A nagyobb legények a lányoknak éjjeli zenét adattak. Rendszerint cigányzenészek muzsikálták a következő 

nótákat: Ahogy én szeretlek…; Este későn éjféltájban…; Nyisd ki babám az ajtót…; Jártam ablakid alatt… 

A szüreti bálokat még napjainkban is megrendezik. 

A székely népviseletet sajnos már csak a szüreti bálok, esküvők és konfirmálás alkalmával viselik. 

A regutabálok hagyománya is egyre inkább feledésbe merül. Manapság már csak búcsúvacsorát tartanak a 

katonának készülő legény házánál. Napjainkban ez is csak hajdani emlék... 
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Boda Csilla 

tanítónő 

Marosi Gergely Általános Iskola 

Siménfalva, Hargita megye 

Szép ősi szokás ápolása Siménfalván – a hajnalozás 

 
 

Siménfalván (r. Şimoneşti, Alsó-Nyikó mente, Hargita megye) húsvétkor az egyik legszebb, az 

ifjúsághoz kötődő, a mai napig lejátszódó ősi szokás a hajnalozás. 

A nagylegények meghatározott napon, kijelölt háznál összegyűltek (összegyűlnek), elosztva egymás közt 

a feladatokat. Megválasztották a főszereplőket: a legénygazdát (a csoport legtekintélyesebb tagját, aki az 

ünnepi cselekményeknek irányítója, szigorú rendtartója); megbíztak három jó beszédű ifjút, a szószólókat, 

akik öntözéskor a beköszöntő, ráfelelő- és elbúcsúzó verseket mondják el. A csoport fiatalabb tagjai közül 

kijelölik a mellékszereplőket. Megegyeznek a hangszerhordozók személyében. Az előkészület további 

teendői közé tartozott a zenészek megfogadása a hajnalozáshoz és az ünnepi tánchoz. Mindezek után számba 

vették, hogy hány helyre kell elmenjenek, s e szerint szabták meg az egyes házaknál tölthető tartózkodási 

időt - percekben - úgy, hogy első napján éjféltől a másodnapi templomozásig az öntözést fejezhessék be. 

Meghatározták a menetirányt: melyik utcától indulnak el, és hol fejezik be a hajnalozást. A hajnalozásra 

felkészült legénysereg a gyülekezésre kijelölt háztól első napján éjfélkor indult el. Elöl a zenészek haladnak. 

Utánuk jönnek kor szerint, hármas tagoltságú sorrendben a legények, összeölelkezve, énekszóval. A soron 

levő leányos házhoz érve az éneklést befejezik. Csendesen bevonulnak az udvarra. A zenészek 

elhelyezkednek az ajtó előtt és elhúznak egy hallgatót vagy egy csárdást. Eközben a szobában világosság 

gyúl. Az ajtó elé odaáll a beköszöntő, bekopognak. A „szabad”-ra belépnek a házba, ahol a háziak állva 

fogadják őket. A bekéredzkedés után a házigazda (családfő) néhány szóval kifejezi, hogy a hajnalozókat 

örömmel fogadják. Az ajtót megnyitja, s felszólítja a kinnlevő ifjakat a belépésre. A bemenetel is életkor 

szerint történik, aszerint öntözik meg a „virágszálat” és a ház többi nőtagjait. A családfő a megterített 

asztalhoz hívja a legényeket. A kínálkozás kezdetekor megszólal a zene. A legények sorra megtáncoltatják a 

„virágszálat” és rendre a ház nőtagjait is. A házigazda megköszöni az öntözést, és Isten segedelmét kéri az 

ifjakra, hogy még sokáig tudják ápolni ezt a szép ősi szokást. Az elbúcsúzás után a legénysereg a szokásos 

rendben tovább indul, hogy a soron levő leányos házakat meglátogassa. A hagyományossá vált bekéredzkedő 

nóta, Siménfalván a következő: 

 

„Nyisd ki babám az ajtót,  

(De) csendesen, mert meghallják a szomszédok. 

Ha meghallják, hadd hallják, 

Úgy is tudja már az egész világ, 

Hogy én téged szeretlek, 

Amíg élek, soha el nem feledlek.”  

(Amíg élek, soha el nem vehetlek). 

Megjegyzés: Hasonló ősi szokást ápoltak Csehétfalván és Tordátfalván is. Sajnos ez ma már csak 

emlék… 
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Szőcs Lajos 

ny. tanító, helytörténész 

Korond, Hargita megye 

 

A szalmakalap-készítés emlékeiből Küsmödről és Korondról  

A földművelésből élő falusi családokban századok óta a Székelyföldön az asszonyok feladata volt az 

egész család textil-szükségletei nagy részének elkészítése. Minden „valamire való” parasztasszony értett a 

fonáshoz, szövéshez, a fehérnemű varrásához, horgoláshoz, kötéshez, stb. 

A szalmakalap-készítés a népi kézművesség egyik ága volt a múltban. Különösen a gyenge 

termékenységű talajjal rendelkező falvakban, nemzedékek hosszú során át, rákényszerültek arra, hogy a 

mindennapi létfenntartásért folytatott alapfoglalkozások mellett – pótjövedelmi forrásként – egyéb szerény 

mellékjövedelmet biztosító pénzforrást is keressenek. Erre lehetőséget nyújtott az agyagos talajon 

termesztett búza egészséges és vékony szalmájának háziipari feldolgozása. Ez a kiegészítő foglalkozás 

általában csak ott gyökeresedett meg, ahol gyenge volt a pénzkereseti lehetőség, és ahol a kalapkötéshez 

szükséges nyersanyag, a sovány talajú hegyoldalak szalmájából a szükséges mennyiség „mindég” 

rendelkezésre állott.  

A szalmafonás gyakorlása kezdeti idejének megállapítására még nincsenek elég pontos adataink, de már 

Orbán Balázs is megemlítette az 1860-as években.  

Kozma Ferenc, akit 1873 novemberében neveztek ki a Székelykeresztúri Tanítóképző igazgatójává 

Gyertyánffy István helyébe, a minden napi oktató-nevelő munkáján kívül tudományos cikkeket, 

tanulmányokat, értekezéseket is közölt a különböző folyóiratokban.
151

 Tudományos munkásságának 

elismeréseként a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választotta, majd 1886 őszén Kolozsvár 

város és megye tanfelügyelőjévé nevezték ki. Az 1879-ben megjelent művében a székelyföldi háziiparról 

szóló statisztikai ismertetésében – többek között – Kőrispatakon 100 szalmafonással foglalkozó személyt 

említ. A Marosvásárhelyi Kereskedelmi Iparkamara Jelentései ugyancsak számon tartják a századforduló 

évtizedének szalmafonó Háziiparát.
152

  

Barabás Endrétől külön lenyomatban megjelent tanulmányban a következőket olvashatjuk: „… Az 

iparosok közül még tekintélyes számmal vannak kalaposok, csizmadiák, cipészek, lakatosok, kovácsok, 

kerékgyártók, fazekasok, szíjgyártók, szabók, szűcsök, kefekötők, stb.  

… Szalmafonással foglalkozók: Bétán (11), Bibarcfalván (3), Bordoson (11), Bözödön (18), Dobón 

(40), Csöbön (10), Kőrispatakon (20), Magyarzsákodon (16), Medeséren (39), Vágáson (32), Ravában 

és Farcádon, mely községekben egyes családok évi 100-120 korona jövedelmet is el tudnak érni. 

Ezt a háziipart az Olaszországban táborozó ezredeknél szolgált székely katonák terjesztették el. Az 

iparfejlesztő bizottság 1895-ben 8 községben rendezett szalmakalap-varrási tanfolyamot, s e célra a 

kereskedelmi miniszter ajándékozott is 5 darab varrógépet, de a gyakorlati érzék nélkül rendezett 

tanfolyamoknak hatása alig mutatkozik.”
153

  

„szalmakötés, szalmafonás: a szalma hajtogatás útján fonadékká alakítása. A szalmafonást leginkább a 

szalmakalap készítésénél alkalmazzák. A rendszerint külön aratott, válogatott búza vagy rozsszálak 

kalászaiból súlyokkal kiverik a magot, majd tisztítják a szalmát: ízekre szedik, a bütyöknél elvágják, a 

levélhüvelyeket eltávolítják. A tiszta megnedvesített szalmából 6, 7, 8, 12, szálával lapos szalagfonatokat 

készítenek. A – gyakran foggal megpuhított – fonatot köröskörösen kalapformára varrják. Erdélyben, a 

mezőségi Széken és különösen a Székelyföldön (Kőrispatak, Bözöd, Rava, Csöb) hozzáértő parasztemberek 

munkája és háziiparként is űzik. Jelentős nagyságú háziiparrá fejlődött a szalmakalap-készítés Hencidán és 

Hajdúnánáson. Nemcsak a helyi és környéki igényeket elégítették ki, hanem a század elején Magyarország 

minden részébe, sőt Lengyelországba, Ausztriába, Havasalföldre és a távolabbi Balkánra is 

exportáltak.” 
154

    

Gazda József egész Erdély főbb néprajzi vidékeit bejárva, nagyon értékes adatokat örökített az utókor 

számára a szalmakalap-készítéssel kapcsolatosan Járótelkéről, Vágásról, Kőrösfőről, Búzáról, 

Alsócsernátonból, valamint Csomakőrösről.
155
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Román nyelvű néprajzi szakkönyvben található a „pălărie” szócikk, de nem tér ki külön a szalmakalap-

készítés hagyományaira.
156

 

Ennél is meglepőbb, hogy a Marosludasról (r. Luduş, Maros megye) származó, ismerős román néprajzos 

szakember, Ion Vlăduţiu 1981-ben, Bukarestben megjelent néprajzi kötetében még csak meg sem említi a 

szalmakalap-készítést.
157

 

A kőrispataki szalmakalap-készítésről igen színvonalas dolgozatot közölt egykori tanítóképzős 

tanárom, dr. Molnár István, a Székelykeresztúri Múzeum volt igazgatója.  

Ferencz Imre tollából jelent meg a Mesterjegy rovatban, a felavatandó Szalmakalap Múzeum 

megálmodójának, Szőcs Lajosnak népművészeti hagyományápoló tevékenységéről szóló írása.
158

  

E rövid forrássorozat felsorolása után szeretném röviden néhány szóban és adattal szülőfalum és utolsó 

munkahelyem, Küsmöd (r. Cuşmed, Hargita megye), Korond (r. Corund, Hargita megye) és Énlaka  

(r. Inlăceni, Hargita megye) – szalmakalap-fonással kapcsolatos gyűjtésemet ismertetni. 

Az I. világháború után Küsmödön is elterjedt ez a foglalkozás. Hogy ki volt az első, és milyen 

körülmények között terjedt el, még nem tudtam kideríteni, de tíznél több szalmafonót sikerült felkutatnom, 

kiket személyesen is ismertem gyermekkoromban: Bardóczi Domokosné, Gellért Domokosné, Jakabfi 

Mártonné, Szakmári Júliánna, Szakál Vilma, Nemes Máriskó, Bardóczi Sándorné, Major Mózesné, Nemes 

Zsigáné, Szakáll Erzsébet, Dávid Károlyné és Szőcs Lajosné Birtalan Júliánna, az én édesanyám (83. 

életévében). 

A kalap megvarrását csak Szakmári Júliánna értette, csak ő végezte kézzel. Csak női és férfi kalapokat 

varrt. Egy-egy kalap megvarrásáért egy napi kaszálással, vagy egy napszámmal kellett a munkáját 

megfizetni. Özvegyasszony volt. A megvarrt kalapokat ki is fehérítette „büdöskővirág-füstöléssel”. Füstölés 

előtt tejbe finomlisztet oldottak fel, és azzal bekente a kalapokat, csak miután megszáradtak, azután füstölte 

meg.  

A kalapkészítéshez kétféle szalmát használtak: búzaszalmát és alakorszalmát. Ez utóbbinak vékonyabb 

volt a szára és erősebb is volt. A kötésre való előkészítésnél jól meg kellett áztatni.  

Ez a foglalkozás Küsmödön a kollektivizálás kezdetével megszűnt. 1940-ben Kőrispatakról Korondra 

férjhez Kis Rozália (sz. 1909 – 1997) Tóth Jánoshoz (sz. 1910 – megh. a II. világháborúban). Kis Rozália 

Korondon is folytatta a szalmafonást. A kalapnak való szalmát eleinte Kőrispatakról hozta, de később 

Korondon is vetettek búzát, és meggyűjtötték a kalapnak való szalmát. István Lajos néprajzos-adatközlő jól 

emlékszik vissza arra, hogy az 1950-es években Kis Róza néni a velük közeli szomszédos búzaföldről a 

Pálné cseréje nevű határrészen, még a teljes érés előtt szedte a kalapszalmának valót. Arra is emlékszik, 

hogy a Fenyőkúton (r. Făntâna Brazilor, Hargita megye) lakó Tófalvi Nyakas Salamonné (sz. István 

Zsuzsánna 1888 – 1977) az 1930-as években szalmából falvédőket szőtt az ágyak fölé.  

Róza néni Mihály nevű fia (sz. 1933) így emlékszik vissza a kalapszalma-gyűjtésre: „Édesanyám a 

fölütött kévéből szálanként válogatva kiszedett egy-egy marékkal, s azt összekötve hazahoztuk. A kalászok 

levágása után a tisztítás úgy történt, hogy az utolsó bog fölött egy éles késsel ferdén elvágta és a tokja is jött 

le vele. Ezután következett a válogatás: a 11-es, 7-es, és a 3-as méret szerint külön-külön válogattuk a 

vékony, közepes és vastag szálakat. A 11-est csak vékony szálúból fontuk, hasonlóan a díszítés is 11-esből 

készült. Édesanyám csak kétféle díszítést használt: a fogas szélűt és a bugyogonost; az előbbit 11-esből, az 

utóbbit 7 szálúból. Sokszor én is segítettem neki, főleg a 7 szálút szerettem kötni.”   

Kis Rozália évente 40-50 kalapot készített (különben mezőgazdasági munkával foglalkozott, mert 

földjük volt): férfi és női kalapot. Meg is fehérítette kádban vagy szúszékben büdöskővirág-füstöléssel. 

Legtöbbször megrendelésre készítette, de tartalékba is készített. 

1950-ben körül egy szép női kalapot készített magának, de ritkán viselte. Miután fia megnősült, a szép 

kalapot menyének, Kiss Idának ajándékozta, akitől én kaptam meg, és a Kőrispataki Szalmakalap 

Múzeumnak ajándékoztam. 

A szalmakalap-készítést Kis Rozália is félbehagyta a kollektivizálás idején. 1940-től - 1962-ig közel 

1000 kalapot készített. 

Ma már senki sem készíti e két helységből, de Korondon a főút mellett Erdély minden kalaptípusát 

megvásárolhatják az itt átutazó turisták, látogatók. A Szalmakalap Múzeum megnyitásakor Énlakáról egy 

150 éves kalapfej csutakot és egy 50-60 éves kalapszalmát vittem, melyeket özvegy Ambrus Jenő házának 
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padlásán egy fináncasztal fiókjaiban találtam és Ambrus Emma (tanítványom édesanyja) nekem 

ajándékozott. 

Kalappal kapcsolatos énekek: 
Kalapom, kalapom teteje… 

Kis kalapomat felakasztom a szegre… 

Azt a helyet a kalapomnak a karmáján is elhordnám… 

Vettem rózsám pántlikás kalapot… 

Közmondások, szólások: 
Kinek milyen a kalapja, olyannal köszön. 

Aki feltette a kalapot, az köszönjön. 

Amilyen kalappal köszönnek, olyannal fogadják. 

Cifra kalap felteszlek, málékenyér megeszlek. 

Kit tartanak mások tudós papnak, köszönje a fején lévő nagykalapnak. 

Grippé ellen „kalapkúrát” kell tartani. 

Csak úgy kalap alól beszél. 

Tűzheti a kalapja mellé. 

Azt nem teszi a kalapjába! 

Jól beszedett a kalap alá! 

Kalap alatt hált az éjjel! 

Megláthatnád, ha a kalap volna a fejében! 

 Ezt nem tűzi a kalapjába! 

Van annak a kalapja alatt! 

Elég neki az is, ha az ura hozzávágja a kalapját! 

Félrecsapja a kalapját. 

Le a kalappal előtte! 

Leveszem előtte a kalapom! 

Megeszem a kalapom, ha… 

Nagy kalappal köszön. 

Alig billenti a kalapját. 

Nem lehet vele egy kalap alá venni. 

Nem lehet mindenkit egy kalap alá mérni. 

Ezt a kényes ügyet intézzük el kalap alatt. 

Találós kérdés: 
Mikor lehet a szalmakalapban vizet hordani? 

Ki hordja a kalapot? 

A kőrispataki Szalmakalap Múzeumot névrokonom, Szőcs Lajos alapította, és az udvarára 

elkészítette a világ legnagyobb szalmakalapját. 

Vicc: 
Az egykori heti kirakó vásárok idején történt, hogy egy kereskedő árus igen-igen kínálta eladó kalapjait mindenkinek. Egyszer 

egy úri ember is megállt, nézegette, majd próbálgatni kezdte a kalapokat, de sehogy sem talált „fejére valót”. Ekkor az eladó a 

saját kalapját adta oda, s éppen talált. 

- Na látja, körül-belül egyforma a fejünk. 

- Körül igen, de belül nem – volt a frappáns válasz. 

 

 
Szalmakalapműhely Kőrispatakon (Hargita megye) 
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János-Jakab Blanka, IX. o. 

Márton Áron Főgimnázium 

Csíkszereda, Hargita megye 

A kender útja 

A csíkszentdomokosi (r. Sândominic, Felcsík, Hargita megye) embereknek valahogy sikerült 

összeegyeztetni a szórakozást és a munkát. Kalákába tömörültek, így semmit sem csinált egyedül az ember, 

s együtt, egymást bátorítva a munka is könnyebben ment. Közben énekeltek és tréfálkoztak, egyre szebb 

népdalokkal, anekdotákkal tették színesebbé hétköznapjaikat. 

Az itteni lakók életéhez hozzátartozott a kender. Mindennapi ruháik nagy része ebből készült. De hogyan 

is jutunk a kenderföldtől a fehér ingig? Milyen utat jár be a kender, amig ruha lesz belőle? 

A kender termesztésének és feldolgozásának hagyománya van Csíkszentdomokoson. 

Tavasszal az előkészített szántóföldekben „elvették” a virágos és magos kendert. Ezt, ha már jól megnőtt 

a virágos kender, amikor már kezdett porzani, kézzel kinyőtték, és áztató tavakban két-három hétig áztatták. 

A következő lépés a szárítás volt. Utána a kendert vagdalóval megtörték, így kinyerve belőle a finomabb 

részt, a száraz, külső réteget pedig kirázták belőle. Ezt követte a tilolás, amit tilón vagy tilolón végeztek, 

még finomabbá téve a szálakat. A kenderszálak „kifésülése” előbb léhellel, majd gerebennel történt, ezzel 

készítették elő fonásra a kendert. 

Megfonták, majd felmatollálták. A felmatollált kendert kiszapulták, utána vetőfára vették, majd 

osztovátára tették. 

A megszőtt vásznat, ha ingről vagy ünnepi ruháról volt szó, varrónők varrták. A fehérneműt, 

törölközőket a családanyák készítették. 

A kender minden részét felhasználták valamire. Szárából ruhát készítettek. Magjának egy részét a 

következő évre tették el, a másik részéből kenőt készítettek. A vagdaláskor, tiloláskor kihullt törmeléket, 

pozdorját állatok almozására használták fel. 

Mindezek a praktikák, sőt a kender is már-már feledésbe merült, amíg a falu egyik asszonya, Majorcsik 

Irén néni fel nem elevenítette a „kenderes szokásokat”. 

Néhány évvel ezelőtt elkezdte összegyűjteni a faluban még meglévő, réges-rég eltett és elfelejtett 

kendert. Fonalat, törölközőket, ingeket gyűjtött. Szappant főzött, kalákákat szervezett. Így sikerült neki 

életre kelteni a kenderfeldolgozás hagyományát. 

Volt szapuló kaláka, fonóest. Jöttek az emberek. Hagyományőrző csoportok alakultak. Az első 

kenderfesztivál megszervezésére 2006-ban, a másodikra 2007 őszén került sor.  

Reméljük, lesz harmadik is, abban bízva, hogy továbbra is fennmaradnak gyönyörű hagyományaink. 

Adja Isten, hogy idők végezetéig így legyen! 
 

               
 

 
Kendermag vetés Csíkszentdomokoson (Fotó: Kristó Róbert) 
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Barabás Klára, VIII.o. 

Benedek Elek Általános Iskola 

Szentábrahám, Hargita megye 

Irányítótanár: Zsigmond Ibolya 

 

A kendertermesztéstől a fonás -szövésig 

 

Réges-régen a kukoricaföldek szélére kendermagot vetettek. Egy szem kendermagból egy nagy bokor 

lett. Ősszel, amikor megért, learatták. Otthon megszárították. 

Nagy lepedőre deszkát tettek, és azon kiverték belőle a magját. Másik esztendőben jó tömötten 

elvetették, kb. 100 m
2
 –es szántóföldbe. A nyár végén, amikor elvirágzott kitépték, kinyőtték, vékony 

kévékbe összekötötték. A kévéket megszárították, a lomot kiverték belőle. Amikor a lomja elhullott, minden 

öt kévét egybekötöttek. Így bevitték a patakra és eláztatták. Kövekkel megnyomkodták, hogy a víz ne vigye 

el. Egy hétig ott tartották. Amikor jól megázott, beleálltak a patakba, minden kévét addig vertek a vízbe, 

amíg tiszta leve lett. Utána szekérbe rakták, hazavitték. A kertek mellé felállogatva kiterítették, amíg jól 

kiszáradt. Majd, tővel-heggyel összeszedték, száraz helyen tárolták. Amikor jó-jó meleg lett, megint 

kiterítették. Az átmelegedett kévéket kitilolták. Addig tilolták, amíg kihullott belőle a pozdorja, és 

megmaradt a szála. Minden kévéből lett egy maroknyi szál. Külön-külön mindegyiken egyet sirítettek, hogy 

ne bomoljon össze. 

Huszonöt ilyen kenderszálból, amit összekötöttek, lett egy kalangya. Igy könnyen tudták rakosgatni. 

Amikor jó meleg lett megint kirakták a napra. Ott addig léhelték, pácolták, amíg jöl kifinomították. Ebből, 

ami megmaradt, az lett a kenderszál, ami kijött belőle, az lett a csepű. 

Hóleestétől húsvétig megfonták a csepűt is, a kenderszálat is a fonókerékkel. Amit megfontak matollára 

tették. Amikor levették megkötözték, hogy ne bomoljon szét. Megszapulták, gomolyába tekerték. Húsvéttól 

pünkösdig mind csak szőtték-szőtték, ki amit akart. 

 
Fonás – szövés eszközei  (Nagybükki Néprajzi Társaság gyűjteményéből) 

 

 
Fonókerék 

 

 
Fonókerék 
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Fonókerék 

 
Csörlő, „Leánka” 

 
Csörlő 

 
Motolla 

 
Motolla 

 
Matolla (Nyárádselye, Maros megye) 
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Motolla 

 
Tiló (Pipe, Kis-Küküllő mente, Maros megye) 

 
Héhel, héjel 

 

 
Faragott guzsalypálca (Székelyszállás, Maros megye) 

           
Díszített guzsalypálca (Székelyszállás, Maros megye) 

 
Csörlő (Csíkszentdomokos, Hargita megye) 
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Biró Izolda, XII. o. 

Márton Áron Főgimnázium  

Csíkszereda, Hargita megye  

Irányítótanár: Barta Mónika 

 

 

Mérgező- és gyógynövények a Nagyhagymás lábánál  

 

Orbán Balázs, a Székelyföld leírása című monumentális művében említést tesz egy igen elbűvölő 

vidékről, melyet saját maga is megfigyelhetett túraútjai során. A táj, melyről Orbán Balázs is mint, „a 

természetnek még szakavatatlant is megragadó külszínes nagyszerűségé”-ről beszél, nem más mint a Keleti 

Kárpátok központi részének egy hegyvonulata, a Nagyhagymás, Egyeskő, Öcsém hegyvonulat. 

Lakóhelyem, a Nagyhagymás lábánál, az Olt forrásvidékén fekvő kisváros, Balánbánya (r. Bălan, 

Hargita megye). Földrajzi sajátosságait meghatározza az a tény, hogy az Olt folyó szűk terasz nélküli 

völgyében terül el. Az Olt folyó völgyében található az a kisváros, mely gyerekkorom legszebb éveinek 

helyszíne, és a legfontosabb megélhetési lehetőséget a bányászat jelentett. 

Ugyancsak a Nagyhagymás lábánál található az a nem több mint 1000 négyzetméternyi terület is, melyet 

az Olt egyik mellékága, a Hámornak nevezett patak szel át, amely ugyancsak Balánbánya területén 

helyezkedik el, kb. 850 méteres tengerszint feletti magasságban. Hegyvidéki ökoszisztéma, mely 

egyértelműen a dombvidék jellemző vonásait, tulajdonságait is magán viseli. Folyóvíz jelenlétének 

köszönhetően nem csupán szárazföldi, de egyben vízi ökoszisztéma jellemző állat- és növényfajainak a 

megfigyelésére is sor kerülhetett. Az 1000 négyzetméternyi terület a „Halásztó” nevet viseli.
159

  

A környéken eltöltött rengeteg idő és vizsgálódás során rájöttem, hogy a gazdag flóra és fauna, mely ezt a 

térséget jellemzi, mindig tartogat meglepetést valahányszor tüzetesebben megvizsgálom, megfigyelem az ott 

élő növényeket, állatokat. Megfigyeltem, hogy a patak és a körülötte levő 1000 m
2
 területen milyen 

nagyszámú és változatos gyógy- és mérgezőnövény található. 

Köztudott tény, hogy a gyógynövények és mérgező növények fogalmának különválasztása esetenként 

lehetetlen, úgynevezett erős hatású növények, amelyek házi használatra alkalmatlanok, az ipar viszont 

gyógyszerek alapanyagaként hasznosítja őket. 

Kora tavasszal, amikor a legelső virágozó növények kutatására indultam, a boglárkák és a martilapu 

virágai mellett egy gyönyörű bíbor-lilás színekben pompázó szendergő méheket csalogató méteres 

magasságú cserjét pillantottam meg. Áprilisban négy farkasboroszlán (Daphne mezerum) bokor virított a 

megfigyelt területen. Borsó nagyságú, skarlátvörös bogyói, termései nem csupán a rovarokat, madarakat 

vonzzák, de a játszadozó, tudatlan gyerekek is megkívánják, legrosszabb esetben meg is kóstolják a pirosló 

terméseket, mert gyakran mondogattuk „Minden finom, ami piros”. Ki gondolná, hogy ez a gyönyörű, illatos 

virágú és termésű cserje ilyen veszélyes. A farkasboroszlánnak minden része mérgező. Olyan anyagokat 

tartalmaz, amelyek erősen izgató, bőrvörösítő, hólyaghúzó hatású. Felszívódva súlyos gyulladást okozhat. 

Gyereknél, 10-12 bogyó elfogyasztása halálos mérgezést okozhat. A kíváncsiság hajtott és éles 

vágószerszámmal megvágtam a farkasboroszlán kérgét, melyből gyantaszerű nedv csöpögött a kezemre. 

Nagyon kevés, néhány cseppnyi, ennek ellenére érezhető volt a csípős, maró hatás. Gyorsan letöröltem a 

kezemre cseppent folyadékot. Kis idő elteltével azonban látható volt, hogy azon „sértett” felületen a bőröm 

kipirosodott.  

Hasonló, kevésbé veszélyes fás növény, melyből azonban csak egy példány található a „Halásztó” 

környékén a madárberkenye (Sorbus aucuparia) 

                                                 
159

 A „Halásztó” elnevezés gyerekkori élményemhez kapcsolódik. Talán 8 éves lehettem, amikor édesapámmal, aki sporthorgász, 

kirándulni mentünk Hámor-patakához. Annak érdekében, hogy emlékezetes legyen ez a kiruccanás, édesapám három fürge 

csellét is hozott magával, melyeket egy korábbi horgászata alkalmával sikerült horogra akasztani, és amelyek életben maradtak, 

mivel otthon etetgettük, őrizgettük őket. A patakhoz érve kiválasztottunk egy alkalmas „öblöcskét”, melyet később Halásztónak 

neveztünk, és oda helyeztük a ficánkoló fürge halacskákat. Testvéremmel akkor eldöntöttük, hogy, ha majd nagyra nőnek és 

szaporodnak, horgászni is fogunk kedvenc patakunkban. Azután minden nap kisétáltunk a „Halásztóhoz”. Figyeltük, 

gyönyörködtünk az általunk telepített vidáman úszkáló csellékben, míg nem sokkal az emlékezetes nap után egy jókora esőzés 

következtében a kis patak áradásakor bizonyára a három halacskánk lehúzódott a mélyebb vizekbe, a Főágba, mely nem más, 

mint az Olt. 
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Farkasboroszlán  (Daphne cneorum) 

  
 

Madárberkenye (Sorbus aucuparia) 

 

A nyári hónapokban, július- augusztus folyamán figyelhetők meg az ágak végén elhelyezkedő apró 

pártába szerveződő piszkosfehér színű virágai. Mérgezést az igen csábító piros színű, gömbölyű, friss 

termések okozhatnak. A paraszkorbinsav nyálkahártya izgató hatású, ezért a szájban és nyelőcsőben égető 

fájdalmat vált ki, amit nyáladzás és hányás követ. Ezeket a tüneteket emésztési zavarok követhetnek, erős 

hasmenés, vesegyulladás. A megfigyeléseim azt bizonyították, hogy míg a madárberkenye friss termése igen 

veszélyes az emberi szervezetre nézve, egyes állatfajok, esetünkben a madarak számára értékes táplálékul 

szolgál. A madárberkenye termése ugyanis a telelő, a télen is hűséges nálunk maradó madarak eledele. Tél 

elején, amikor termései még fényesen virítanak az ágvégeken, többször is láthattam csipegető madarakat, 

elsősorban fenyőcinkéket, melyek gyakran hajba, illetve tollba kaptak néhány földre hullott bogyóért. 

A patakparton azonban sokkal nagyobb számban találtam mérgező növényeket. Az erdei pajzsika 

(Driopteris filix-mas) például tömegesen terem ezen a vidéken. Noha ezen növényfajt az állatgyógyászatban 

alkalmazzák, az emberi szervezetre veszélyes lehet, általában pszichés zavarokat okoz.  

Más mérgező növények, melyek általában a takarmányba kerülve, az állati szervezetre nézve 

veszélyesek, a mocsári zsurló (Equisetum palustre), a sasharaszt (Pteridium aquilinium), a közönséges 

aggófű ( Senecio vulgaris), a fehér zászpa (Veratrum album). 

A „Halásztó” környékén a nagyszámú emberi- és állati szervezetre veszélyes növényfaj mellett rengeteg 

hasznos, egészséges illetve gyógyhatású növényre bukkantam. Ezeket a növényeket az itt élő emberek, 

köztük nagyszüleim is begyűjtik, tárolják és igen gyakran fel is használják. Egész nyáron gyűjthető, az 

általam megfigyelt ökoszisztéma területéről is, a vértisztító hatású, gyulladásgátló, keringési zavarokat, 

érgörcsöt megakadályozó cickafark (Achillea millefolium). A „Halásztó” környékén inkább a domboldali 

övezetben, a patak partjától távolabb figyelhető meg, ebből is következtethetünk, hogy általában a száraz, 

napos területeket kedveli. Nagytatám, a szarvasmarhák sérült testrészeinek kezelésére cickafark kenőcsöt 

használt, illetve ahogyan ő nevezi cickafark kötést tett az elkarcolt, elvágott, vérző sebekre, amelyek több 

napos kezelés után teljesen begyógyultak. 

Igen gyakori gyógynövény a csalán (Utrica dioica), melyből tavasszal frissítő, egészséges csalánlevest 

készítenek a helybeli emberek. A csalán a legjobb vértisztító és vérképző gyógynövény, ugyanakkor vese- és 

hólyaghomok képződése ellen is hatásos. Ősszel, nyáron, a magasabbra növő csalánhajtásokat begyűjtik, és 

reumás megbetegedésekre hasznosítják, ugyanakkor kar- és lábgyulladás esetén óvatosan, finoman 

masszírozzák a beteg testrészt.  

Egy igen jellegzetes gyógynövényfajra bukkantam, miközben a megfigyelt területen található 

hangyabolyokat vizsgálgattam. A Halásztó vidékén található hét nagy hangyaboly közül, csupán négyben 

folyik aktív tevékenység. A többi három, teljesen elhagyott hangyabolyban már csak néhány meghúzódott 

rovart, esetleg férgeket találtam. Noha ezek a hangyabolyok már nem hangyáknak szolgálnak élőhelyül, más 

élőlényeket figyelhetünk meg akár a halmok belsejében, akár ezek felszínén. A hemzsegő hangyacsaládok 

más lakás után néztek, azonban helyüket egy igen fontos gyógynövényfaj, a csokros telepeket alkotó 
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kakukkfű (Thimus serpyllum) vette át. A kakukkfüvet általában virágzáskor júniustól-augusztusig gyűjtik, 

gyógyszere a légutak megbetegedésének, a bronchus, tüdőasztma, szamárköhögés betegségeknek. A 

kakukkfű lilás-tarka virágzatából készült tea idegnyugtató hatású, ugyanakkor serkenti a vizelet 

kiválasztást, és a menstruációt. 

Kiskoromban sokat gyönyörködtem, rátalálva egy-egy vérehulló fecskefű (Chelidonium majus) levélre. 

Elhajlítottam azt és kettétörve sárgás folyadék serkent ki belőle. Akkor még nem tudtam, hogy a manapság 

mérgező gyomnövényként számontartott mákfélék családjához tartozó, évelő növény vértisztító, vérképző, 

de ugyanakkor leukémia gyógyítására is alkalmazható. 

 

 
 

Cickafark (Achillea millefolium) 

 

 
Vérehulló fecskefű (Chelidonium majus) 

Nagytatám egész nyáron, sőt ősszel is virágzó fecskefüvet bőrbántalmak, tyúkszemek, szemölcsök és 

sömör kezelésére használja. 

Gyakran szemmel követhettem, azokat a gyógykezeléseket, amelyeket nagytatám végzett háziállatain. 

Véres vizelet, gyomorgörcsök esetén a borjaknak, szarvasmarháknak, vérehulló fecskefűből, vagy 

ahogyan ő nevezi „vérfű”-ből teát készített, több napos kezelés után, több vödör fecskefű-tea megitatása 

után az állatok meggyógyultak. 

A helybéli gyerekek titkos és igen különleges itala, mely minden kisfiú szemében erőitalként szerepel, a 

kora tavasszal, egy-két hétig a nyírfa törzséből lecsapolható nyírfa nedv, népies nevén, a virics. A gyerekek 

jellegzetes szerszámokkal, fúrókkal lyukat fúrnak  a nyírfa törzsébe. A lyukba illő vékony fémcsövet 

helyeznek, majd kis csuprokat állítanak alá, várva, hogy a mennyei nedű belecsöpögjön, amit később 

megisznak, és rögtön erősebbnek, frissebbnek érezhetik magukat.  

Személyes tapasztalataim alapján a virics, melyből én is ittam, enyhén édes-kesernyés, inkább vízízű, ami 

bizonyítja, hogy a nyírfanedv nagy mennyiségben vizet tartalmaz. 

Viricsnyerés 

Ha a legutóbbi állítások, feltevések beigazolódnak, rövid időn belül a balánbányai Bányavállalat leáll. Ez 

részben jó is, mert megszűnik a nagymértékű környezetrombolás, viszont rossz, mert a legtöbb munkahely 

felszámolásával járhat. 

Az a tény, hogy a mindössze egy hektárnyi területen oly nagyszámban gyűjthettem gyógynövényeket, 

annak a bizonyítéka, hogy Balánbánya környéke igen gazdag ezekben a házi gyógyászatban is 

használható növényfajokban. Ezen növények komolyabb, céltudatosabb begyűjtése, felhasználása 

megélhetési lehetőségként említhető, a fokozatosan fejlődő turizmus mellett. 

A szöveget illusztrációkkal kiegészítette: Pásztohy Enikő, tanárnő 
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Mihály András, XI. o. 
Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium 

Csíkszereda, Hargita megye 

Vezetőtanár: Mirk László 

Népi játékok Lövétén  

(Kis-Homoród mente, r. Lueta, Hargita megye) 

 

Egyszerű témát választottam dolgozatom megírásához, de annál fontosabbat. Fontosnak tartom, hogy a 

játékokról írjak, mert a játék minden ember számára lényeges dolog, hiszen gyermekként minden ember 

játszott. A játék fejleszti a gyermekek testi, lelki és szellemi képességeit. A játékban megtanulja azt, ahogyan 

az életben kell viselkednie: mindig be kell tartania a játékszabályokat, küzdenie kell, hogy nyerjen, és ha 

elbukik, nem szabad feladnia, újból próbálkoznia kell. Ezek mellett a játék nagyszerű szórakozás, amely 

során a gyermek felszabadul. 

Ha a játék ennyire meghatározó az ember életében, akkor fontos, hogy megörökítsük azokat a népi 

játékokat, melyeket egykor szüleink és nagyszüleink játszottak. Annál is inkább, mivel a mai gyermekek 

már nem játsszák ezeket, mert megjelentek az újabbnál újabb üzletben kapható játékszerek, és a 

számítógépes játékok, amelyekre hamar ráun a gyermek, ráadásul nem is nyújtanak maradandó élményeket. 

Ezek a játékok nem tanítják, inkább butítják a őket, és elvonják a többi gyermek társaságától. Ezért 

szeretném bemutatni és megmutatni, hogy szüleink és nagyszüleink játékai mennyire szórakoztató és 

élményekben gazdag időtöltések voltak.  

A játékok leírása 

1. Téli játékok 

Régen sok volt a gyermek Lövétén. Télen egész nap zsibongtak az utcákban, este későig is szánkóztak. 

Sok és különféle téli játék volt akkor is, - közülük néhányat még ma is játszanak. Egy párat bemutatok ezek 

közül. 

Szánkózás „laposkával” 

A laposka olyan szánkó, amelyik nagyon alacsony 

volt, kb. 15 cm magas volt, ezért hívták laposkának. Ez a 

szánkó körülbelül egy négyzetméter területű volt, és ez is 

két talpon csúszott, amelyet nálunk a szánkó állának 

hívnak. Egyszerre többen is szánkózhattak vele: elől, 

hátul és oldalt is ültek, és középen a bátrabbak álltak 

rajta. Így ereszkedtek be a domboldalon. Gyakran 

nagyokat estek, mert a laposkát nehezebben lehetett 

irányítani, mint egy szánkót. A laposkán ülők 

„göröncöltek” a lábukkal, így fékeztek és irányították a 

szánkót. Nagyon jó szórakozás lehetett. 

 

Korcsovázás 

Egy másik téli játékszer volt a korcsova. Ezt fából készítették, és úgy nézett ki, hogy hátul két álla volt, 

elől pedig egy, és kormánnyal lehetett irányítani, valamint fék is volt rajta, amelyet vagy lábbal vagy kézzel 

működtettek. A korcsova három állára vasat is tettek, hogy jobban csússzon a havon. Ez is nagyon alacsony 

volt, hogy gyorsabban csússzon. A korcsova csak egyszemélyes volt, esetleg még kettő elfért rajta, de így 

könnyen le lehetett esni róla. 

Sízés 

Régen is sokat síeltek, de akkor még házi készítésű sível, amelyet különböző fából készítettek (bükkfa, 

nyárfa, gyertyánfa). Síbakancs se volt, a cipőre dróttal felkötözték a sílécet, és mogyorófa botot használtak 

síbotnak. 

2. Nyári játékok 

Régen tavasztól őszig a gyermekek a természetben játszhattak. Ilyenkor bebarangolták a falu környékén 

levő erdőket, réteket. Megtanulták, hogy melyik bogyó ehető és melyik nem. Fára másztak. Megfigyelték az 

állatokat, és közben jól szórakoztak. Így megismerték a természetet és meg is szerették.  

Régebb szinte minden udvarban ludakat tenyésztettek. A gyermekek feladata volt, hogy a pipéket őrizzék, 

míg azok eledelt csipegettek. A pipeőrizések idején nagyon sokat játszottak. A patak partjára hajtották a 

kislibákat. Amíg azok legeltek, a gyermekek a patakban színes köveket gyűjtöttek, amellyel a patak 

medrében levő nagy lapos kövekre rajzoltak. Tavasszal virágot szedtek, majd epret és bodzavirágot. A 
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kertekben a szilvafáról birittót szedtek. A birittó csökevényes szilva, amelynek nem fejlődött ki a magja, 

hanem lapos volt és sárga, ennek nagyon jó savanykás íze volt. 

„Fődezés” 

Ezt a játékot akkor játszották, amikor nedvesebb volt a talaj. 

A földre egy nagy kört rajzoltak, és fölosztották annyi részre, 

ahány gyermek játszott, majd mindenki a körön kívülre állt a 

saját területe elé, és bicskát vagy kést vágtak a földbe a másik 

területére. Ahol a bicska megállt a földben, ott húztak egy 

vonalat, így elrabolhattak egy részt a másik területéből. Végül 

az nyert, aki a legtöbb területet szerezte meg.  

 

Bilickézés vagy pittyezés 

A bilicke egy olyan lapos fadarab volt, amelynek két vége hegyes volt. A bilicke végét egy pálcával 

megütötték, így az felrepült a levegőbe. A levegőben el kellett találni, és minél messzebbre elütni. A pálca 

vége gyakran szélesebb volt, hogy könnyebben lehessen vele elütni a bilickét. Miután sikerült a bilickét 

elütni, megmérték, hogy hány lépés távolságra repült, és ez jelentette a pontszámot. Ha például húsz lépésre 

repült, akkor az húsz pontot jelentett. A sikeres ütés után a következő ütést is ugyanaz a játékos végezhette, 

de a bilickét nem szabadott elmozdítani a helyéről, ugyanabban a pozícióban kellett megütni. Ha valaki nem 

találta el a levegőben a bilickét, akkor a következő jött. Az nyert, akinek a legtöbb pontja volt. Gyakran előre 

megállapították, hogy hány pontot kell elérni, és aki a leghamarabb megszerezte a pontokat, az nyert.  

Különböző bújócskák 

Budoklózás 

Ez az egyszerű bújócska neve, ahogy Lövétén mondták. Ez úgy zajlott le, hogy egyvalaki volt a hunyó, és 

a többiek elbújtak előle. A hunyót különböző kiszámolókkal választották ki. Például ezzel: Ecpec, 

kimehetsz,/ holnapután bejöhetsz./ Cérnára, cinegére,/ ugorj cica az egérre, hopp! 

Vagy: Egy, kettő, három, négy, öt,/ nagymama harisnyát köt./ Se nem kicsi, se nem nagy,/ ez a kislány 

kimarad. 

Megállapították, hogy meddig kellet elszámolnia a hunyónak, és addig mindenkinek el kellett bújnia. A 

számolás végén a hunyó ezt mondta: Aki bújt, bújt,/ aki nem, nem,/ megyek! Ezután szerre mindenkit 

megkeresett, és akit elsőként talált meg, arra ezt mondta: Ipi-csapat!, és az lett a következő játékban a 

hunyó. 

Tolvajozás 

Ezt a játékot két csapat játszotta: az egyik csapatban voltak a tolvajok, a másikban a rendőrök. Mindkét 

csapatban körülbelül egyforma létszámban voltak. A rendőrök elszámoltak százig, és ezalatt a tolvajok el 

kellett bújjanak. Aztán elindult a „hajtóvadászat” a tolvajok után. A játék nagy területet vett igénybe. A 

tolvajok bárhol elbújhattak, és a rendőrök addig keresték őket, amíg mindenkit befogtak. A jó búvóhelyeket 

azonban nehéz volt felfedezni. Máskor pedig meghatározták, hogy a tolvajok meddig mehetnek el, így 

könnyebb dolguk volt a rendőröknek. 

Agyagozás 

A gyermekek nyáron agyagból sok mindent megformáztak, és a napon kiszárítva azokkal játszottak: 

különböző edényeket, bútorokat formáltak a lányok, és azokkal játszottak. A fiúk lovat vagy madarat 

formáltak. Volt egy egyszerű játék, amelyet az agyaggal gyakoroltak: agyagból formáltak egy kis 

tányérszerű darabot, majd a következő mondóka kíséretében a földhöz csapták: Hé, kuku Mátyás,/ lődd ki ezt 

a padlást! Ha jól odacsapták a földhöz, akkor nagyot szólott, és kilyukadt az alja. Az volt az ügyes, akinek 

nagyobbat szólott az agyagja. 

A lányok legnagyobb kincse volt a rongybaba, amelyet saját kézzel készítettek, hajat is tettek neki 

fonalból, vattából, kukoricahajból. A babának ruhát is varrtak, és ezeket nagy gonddal őrizték. Agyagból 

elkészítették a baba „háztartását” is, és ezekkel játszottak. 

Boltozás 

Főleg lányok játéka volt a boltozás. Ez a játék is – a babázáshoz hasonlóan – azon alapult, hogy a 

gyermekek utánozni próbálták a felnőtteket, és a játék során is olyan helyzeteket alakítottak ki, amelyeket a 

felnőttektől láttak. A boltozásnál megvolt mindenkinek a helye, ahol árult. Polcokat építettek. Mindenféle 

dobozból, gyufás skatulyából különféle árukat hoztak létre, amelyeknek meghatározták az árát. Papírból 

pénzt is készítettek. Aztán kezdődhetett a vásárlás. A barátnők egymáshoz jártak vásárolni, így adták-vették 

az árut.  
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Kockázás 

Főleg a lányok gyakran játszották a kockázásnak 

nevezett játékot. A kockázás úgy kezdődött, hogy 

először megrajzolták a földre a játék területét: felül 

rajzoltak két négyzetet egymás mellé, majd egy 

másikat a kettő alá; aztán újabb két négyzetet 

rajzoltak alája, majd ezek után hármat egymás alá. 

A négyzetek mérete akkora kellett legyen, hogy 

egy lábbal bele lehessen lépni, de minél kisebb, 

hogy nehezebb legyen a játék. Gyakran a felső két 

kocka helyett kört rajzoltak, így emberalakra 

hasonlított. A játékhoz még szükség volt egy 

cserépdarabra, amelyet szerre bele kellett dobni 

mindenik négyzetbe. Amelyik négyzetben volt a 

cserép, azt átugrották. Az egyedülálló négyzetekbe 

egy lábbal kellett ugrani, a duplába két lábbal. 

 

Miután elértek a pálya végére, meg kellett fordulni az utolsó két négyzetben (vagy az emberalak 

„fejében”), és visszafelé is hosszan kellett menni a pályán. Visszafelé fel kellett venni a cserépdarabot, és a 

következő körben a távolabbi négyzetbe kellett dobni. Ha valaki nem talált bele a négyzetbe, vagy a vonalra 

dobta, azt „víznek” nevezték, és a játékos megbukott, a következő játékos próbálkozhatott. Az is kiesett, aki 

nem tudott a négyzetbe szökni, vagy elvesztve az egyensúlyát, kilépett a négyzetből. Az nyerte a játékot, aki 

hiba nélkül végigment a pályán.  

Labdázás 

A labdázás is nagyon jó játék volt, amellyel ki-ki megmutathatta ügyességét, gyorsaságát. Csupán egy kis 

labda volt szükséges ehhez a játékhoz, és persze ügyesség is. A játék abból állt, hogy a labdát a falnak 

dobták, amikor az visszapattant el kellett kapni különböző módon. Először két kézzel kellett elkapni, majd 

fél kézzel, aztán három ujjal, majd egy taps kíséretében (tapsi). Ezután következett a „gurgulya”, amely 

abból állt, hogy az összeszorított kézfejeket mellmagasságban egymás körül megforgatták. Jött az elől tapsi, 

majd a hátul tapsi, és végül egy forgás után kellett elkapni a visszapattanó labdát (forgós). Aki ezt mind 

végigcsinálta úgy, hogy nem esett le a labda, az volt a legügyesebb, de aki egyet is elvétett, az megbukott, és 

következőben elölről kellett kezdje. 

Piriferizés 

Így hívják nálunk az ugrókötelezést. Az elnevezés onnan származik, hogy miközben ugrottak, mindenféle 

neveket mondtak, mint egy mondókát: Piri, Feri, Zoli, Sári, Mári, Jancsi, Pista, Kati. A mondóka első két 

tagja köznevesült, így az ugrókötelet is piriferinek mondták. Az ugrókötél csak egy egyszerű kötél volt, 

amellyel sokféleképpen lehetett ugrani: két lábbal, fél lábbal, váltott lábbal, keresztezett lábbal, keresztezett 

kézzel, és mindezeket hátrafele is lehetett. 

Karikázás 

Nagyon kedvelt játék volt a karikázás, amely főleg a fiúk játéka volt. A 

karikát általában hordók abroncsából vagy fából készítették. A pálcát, 

amellyel a karikát irányították, általában drótból készítették, és 

karikanyomónak hívták. A drót végét U alakban meghajlították, és ez 

tartotta a karikát, hogy el ne dőljön. A karikával akadályversenyeket is 

szerveztek úgy, hogy köveket vagy más akadályokat kellet kikerülni 

anélkül, hogy a karika eldőlne. Minél kisebb volt a karika, annál 

nehezebben lehetett irányítani.  

 

Adatközlők 

Tókos Ignácné Mihály Julianna, Szentegyháza, Mihai Eminescu u., 10. szám 

Mihály Irma, (53 éves), Maroshévíz, Dealului u., bl. 3/K ap., 16. szám 

Mihály Julianna, (82 éves), Lövéte, 314. szám 

Mihály Lászlóné Lázár Margit, Lövéte, 363. szám 

Mihály László, Lövéte, 363. szám 

Mihály András, (50 éves), Lövéte, 314. szám 

Mihály Andrásné Török Zita, (46 éves), Lövéte, 314. szám 
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Borbáth Erzsébet 

tanár, ny. iskolaigazgató 

József Attila Általános Iskola 

Csíkszereda, Hargita megye 

 

A csángó oktatási program megvalósítása Székelyföldön  

„Ember vagyok, ki dolgáért remeg. 

Nem csángó, nem félkegyelmű 

jövevény, ember, kinek a szíve 

magyar, a lelke keresztény.” 

Iancu Laura 

Az egyik legkeletibb moldvai csángófalu, a magyarságát nevében is őrző Magyarfaluból (r. , Bákó 

megye, Románia) származó, a csángóságát sok-sok keserű tapasztalattal megélő fiatal költőnőt, Iancu Laurát 

idéztem a mottóban.
160

 

Iancu Laura 1992. szeptemberében iratkozott be az igazgatóságom alatt működő József Attila Általános 

Iskola VII. osztályába, annak az 1990-ben kezdődő nagyszabású erdélyi, magyarországi iskoláztatási 

„kísérletnek”(?), „programnak”(?), „akciónak”(?) eredményeként, amely ma is tart az olyan megállapítások 

ellenére is, miszerint az „1990-ben kezdődött iskoláztatási kísérletnek, amely a csángók magyar 

anyanyelvűségének feltámasztására irányult, törvényszerűen kudarcba kellett fulladnia mind Székelyföldön, 

mind Magyarországon.”
161

 Csak a 2004 – 2005-ös tanévben a Csángószövetség összesítő kimutatásának 

megfelelően összesen 103 moldvai csángó diák tanult Erdélyben és Székelyföldön, és a bukaresti magyar 

tannyelvű Ady Endre Líceumban, 2001-től immár a szakszerű moldvai iskolai és iskolán kívüli anyanyelvi 

foglalkozások, tanórák folytatásaként is. 

Az elemzők, a kutatók, amint a fenti megállapítás is tükrözi, hol kísérletnek, hol programnak, hol 

akciónak nevezték a moldvai csángó gyermekek, diákok erdélyi, székelyföldi magyar nyelvű oktatását – 

joggal – ugyanis valaminek csak el kellett nevezni azt az úgynevezett „csángómentést”, amelynek szenvedő 

alanyai a kezdetektől napjainkig a csángó gyermekek, diákok és a velük foglalkozó intézmények, 

pedagógusok voltak. 

A Magyar Értelmező Szótár szerint a program: „cselekvési tervet” jelent, a kísérlet „folyamat, jelenség 

mesterséges előidézését tudományos megfigyelés végett illetve valaminek megvalósítására, elvégzésére, 

létrehozása irányuló próbálkozást”, az akció pedig választékos stílusban „céltudatos tevékenységet, illetve 

cselekvés (sorozatot)” jelent. 

Hogy milyen cselekvési terv alapján, illetve milyen tudományos megfigyelés, céltudatos 

tevékenységsorozat céljából indult el a Székelyföldön a moldvai csángó gyermekek magyar nyelvű oktatása, 

szemléltesse a részlet, amelyet abból az összefoglalóból idézek, amelyben tíz év tapasztalatait írtam meg a 

csíkszeredai József Attila Általános Iskola évkönyvébe.
162

 

„1990. szeptember 9-én Beder Tibor főtanfelügyelő behívatott a Tanfelügyelőségre, hogy megkérdezze: 

mit szólnék hozzá, ha az iskolánkban moldvai csángó gyermekek tanulnának? Én haladékot kértem, amíg a 

kollégáimmal is megbeszélem. Visszatérve az iskolába azonnal munkaülést hívtam össze. Épp a tanévkezdési 

feladatokat állítottam sorba, amikor jelentették: „Romános népviseletbe öltözött emberek várnak a kapuban. 

17 moldvai csángó szülő várakozott a lujzikalagori Csernik Maric néni vezetésével. Jöttek, hogy megnézzék 

a gyermekeik számára kijelölt iskolát. A megbeszélés a kollégákkal elmaradt. Az éjszakát utazással töltött, 

hajnaltól a csíkszeredai állomáson várakozó, majd a József Attila iskolát kereső csángó szülőket meg kellett 

nyugtatni: jó helyen járnak. Döntenem kellett. Egyedül. A messziről jött moldvai csángó emberek fáradt 

arcát, bizakodó tekintetét látva, nem tudtam azt mondani, hogy mi még nem beszéltük meg. 

A szülők konkrét kérdésekkel érkeztek: hol fognak a gyermekek lakni? Ki fogja a bentlakási költségeket 

fizetni? A VIII. osztály elvégzése után hol folytatják tanulmányaikat? Tanulmányaik befejezése után hol 

fognak dolgozni? A kérdésekre Beder Tibor főtanfelügyelőtől azonnal választ kaptam. A szülőket 

megnyugtattam, a kollégáimat kész tények elé állítottam. A legszebb emlékeim közé tartozik az a segíteni 

akarás, az a felelősségérzet, amelyet a tények ismertetése után a kollégáim tanúsítottak.”  

Mi nem kísérletnek, hanem az iskolánkra jellemzően, nagy felelősséggel járó feladatnak tekintettük a 

moldvai gyermekek tanítását, nevelését, felzárkóztatását. 

                                                 
160

  Jancu Laura: Moldvai Magyarság, 2005. március 
161

 Sándor Klára: Magyar nyelvélesztés? Megjegyzések a csángó beiskolázási kísérletről. MTA – Kisebbségkutató Intézet. 

Budapest, 2003 
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 Némi kihagyásokkal megjelent a Moldvai Magyarság 2000. áprilisi számában is 
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Bár szakmailag és a tárgyi feltételek szempontjából is teljesen váratlanul és felkészületlenül ért az 

V.,VI., VII. és VIII. osztályokba érkező, sajátos kultúrájukból, megszokott nyelvi és társadalmi közegükből 

valóban felelőtlenül, perspektivikus nyelvi, oktatáspolitikai, gazdasági tervezés nélkül kiszakított gyermekek 

fogadása, mi emberi, pedagógusi, szakmai felelősséggel igyekeztünk átsegíteni őket a nyelvi, 

beilleszkedési, felzárkózási nehézségeiken, a magyar írás, olvasás és kommunikációs készség fejlesztése 

mellett felkészíteni az elméleti, szakközépiskolai, szakiskolai felvételi vizsgákra. Meggyőző bizonyítékul 

szolgál erre Gábor Felicia (volt tanítvány) Csángó vagyok című önéletrajzi kisregénye.
163

 

Tapasztalatainkat minden tanév végén megbeszéltük. Eredményeinkből, kudarcainkból levont 

következtetéseinket, javaslatainkat szakmai beszámolókban rögzítettük, és továbbítottuk a 

Csángószövetségnek és a diák bentlakási költségeinek kifizetését évről évre csökkenő arányban biztosító 

magyarországi Oktatási Minisztériumnak.
164

 Bizony nagyon sok, az anyagiakat biztosító önzetlen ember, 

pedagógus segítségének köszönhetően valósult meg, és valósul meg ma is a csángó gyermekek székelyföldi 

magyar nyelvű képzése. Az pedig egyértelmű volt, hogy minden megpályázott, adományozott pénzösszeget 

pontosan elszámoltuk, sem késés, sem mulasztás nem volt.  

Szakmai magunkra utaltságunkban pedagógusi felelősségérzettel igyekeztünk évről évre javítani a 

moldvai csángó gyermekek lassan programmá alakuló székelyföldi magyar nyelvű képzését. A gyerekeknek 

ugyanis a 90-es években egyetlen reális lehetőségük a magyar nyelvű képzésre, továbbtanulásra a 

székelyföldi oktatás volt.  

Már az első tanév után úgy döntöttünk, hogy csak a VII. osztályos gyerekeket fogadunk. Részben az 

anyagi keretek miatt döntöttünk a VII. osztály mellett, ugyanis VII. osztálytól X., XII. osztályig, a 

legtehetségesebbek számára a hazai posztlíceális és egyetemi évek befejezéséig kellett perspektivikusan a 

segélyösztöndíjakat, adott esetben a tandíjakat biztosítani. Másrészt azt is tapasztaltuk, hogy 12 éves korban 

a gyerekek kevesebb traumával illeszkednek be az új környezetbe. 

1993-tól a szervezetlen, felelős/felelőtlen toborzások kiküszöbölése céljából anyanyelvi előkészítő 

táborral vezettük be a székelyföldi magyar nyelvű képzést. A táborban tanultak felméréséivel igyekeztünk 

kiválasztani azokat a gyerekeket, akik a továbbiakban megbírják a tannyelv-váltással járó szellemi 

túlterhelést. Az így kiválasztott gyerekeket felzárkóztatásuk érdekében külön osztályba soroltuk, hiszen a 

magyar ábécé tanításával kellett kezdenünk a VII. osztályban tanításukat.  

Ebben a VII. osztályban a gyermekek román nyelven elsajátított ismereteire alapozva az új ismereteket 

mindkét nyelven elmagyaráztuk. Nagy gondot fordítottunk a megértésre, a mechanikus ismeretszerzés 

helyett az értelmes tanulási tevékenység elsajátítására, mindkét nyelv (román, magyar) tiszteletére, a nyelvi 

változatok, a csángó nyelvváltozatok értékeinek tudatosítására, a székely nyelvjárással való összevetésére, 

törékeny identitástudatuk folyamatos erősítésére. A magyar nyelvet és irodalmat a nálunk érvényes tanterv 

és tankönyvek alapján tanítottuk, természetesen a problémát jelentő tananyag átrendezésével, 

súlypontozásával. Változatos tevékenységeken, versenyeken, rendezvényeken - iskolatársaikkal együtt 

szerepeltetve őket - igyekeztünk felfedezni tehetségüket, képességeiket, hogy megfelelőképpen készíthessük 

fel a továbbtanulásra, segítsük a pályaválasztásban. Sok-sok külön foglalkozást, türelmet, másságuk 

elfogadását, érzelmi kötődések kialakítását igényelte a pedagógusoktól a moldvai csángó gyermekek 

tanítása. 

Elsősorban önmagukban és általunk a székely és csángó tanítványainkban is tudatosítanunk 

kellett, hogy az identitástudat, a nemzeti méltóság, a toleranciával párosuló önmegőrzés nem mások 

kirekesztését, hanem önazonosságuk megőrzését jelenti.  

Mindezen törekvések ellenére nem tudtuk teljes mértéken kiküszöbölni a gyermekeket ért sérelmeket 

sem az iskolatársak, sem az azonnali látványos eredményeket elváró támogatók, felnőttek részéről. A 

kudarcok azokban a középiskolákban is jelentkeztek, ahol a következetes oktatómunka, segítségnyújtás és 

annak megfelelő teljesítmények elvárása helyett vagy pedagógusi türelmetlenség, értetlenség, vagy a 

mindent elnéző kényelmes engedékenység volt a jellemző. 

Az első évek szomorú tapasztalata után igyekeztünk a gyerekek szakiskolai, középiskolai, felsőfokú 

tanulmányait is követni, támogatni. 

1992-ben egy József Attila életéről és költészetéről szóló irodalmi vetélkedő kapcsán B. Kovács András 

újságíró a következőket írta: „Az iskolában két Csángóföldről érkezett osztály is tanul: immár második éve. 

Egyedülálló kísérletbe kezdtek az itteniek: egy nyolcadik és egy hetedik osztályt készítenek fel a középiskolai 

tanulmányokra. Ezek után csak elismeréssel tudok szólni, hogy a VIII. D. három versenyzője – 
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 Gábor Felicia: Csángó vagyok. Hargita Kiadóhivatal, 2005 
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 A román Oktatási Minisztérium ez irányú tevékenységünket se nem akadályozta, se nem támogatta 
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tulajdonképpen egy éve tanulnak csak anyanyelvükön – állja a versenyt tudásban és nyelvismeretben a másik 

három csíki nebulókból álló osztály tanulóival… Valóban nagyon szép kísérlet velük foglalkozni, de inkább 

szép feladatnak nevezném, mondja az iskola igazgatónője… Úgy gondolja, hogy már nem lesz panasz rájuk 

a középiskolában? Hát… Ez attól függ, hogy a középiskolában is épp oly szeretettel és felelősségteljes 

foglalkoznak-e velük, mert amit első osztálytól sajátít el a székelyföldi gyermek, azt nekik két tanév alatt 

kellene megtanulniuk, emiatt további ráfigyelésre lesz szükség minden líceumi tanár részéről.”
165

 

Újságcikkekben, rádió- és tévéinterjúkban, tanulmányokban, előadásokban, a Moldvai Magyarság 

hasábjain ismertettem tapasztalatainkat, figyelmeztettem a moldvai csángó gyermekek magyar nyelvű 

oktatásának sajátos problémáira, a gyermekekkel végzett felelősségteljes munka szükségességére, a 

csángókról szóló ismeretszerzés fontosságára, másságuk elfogadása és jobb megértése érdekében. 

Sajnos nem sok eredménnyel. Újabb és újabb „csángómentők” söpörték le az asztalról a javaslatainkat, 

félretájékoztatva önzetlen támogatóinkat. 

Bár tapasztalataim szerint az erdélyi, magyarországi iskoláztatás, táboroztatás, a magyarországi, 

székelyföldi munkahely-lehetőségek hatására nőtt a moldvai csángó falvakban az anyanyelv tekintélye, 

elkezdődött egy bizonyos nemzeti tudatosulási folyamat: a szülők, a gyermekek egyre bátrabban, 

tudatosabban vallották magukat csángónak, nemcsak katolikusnak. „Când îmi zice ceangău, eu consider că 

sunt MAGYAR” (román szöveg). „Amikor azt mondják nekem csángó, én úgy gondolom, hogy magyar 

vagyok”– írta a VII. osztályba jött külsőrekecsini kisfiú. A pusztinai édesanya pedig így magyarázkodott: 

„mit csájunk, ha magyar szóra nyílt a nyelvünk?” Noha nemcsak az anyagi támogatásért, hanem az 

anyanyelvi oktatásért, a továbbtanulás lehetőségéért is kezdték küldeni a szülők hozzánk gyermekeiket – ez 

nem volt tömegjellegű. A Székelyföldön történő anyanyelvtanítás tehát csak elindítója volt, és nem 

megvalósítója a moldvai csángók anyanyelvi képzésének, a csángó-magyar hagyományos kultúra, 

nyelvváltozat, identitástudat felvállalásának. 

Az igazi megoldást a nyelvi türelem politikáján alapuló, a moldvai csángó falvakban fokozatosan 

fakultatív anyanyelv órák bevezetésével kezdődő kétnyelvű oktatásban láttam, fogalmaztam meg 1995. 

szeptember 28-án, a 8. Élőnyelvi Konferencián, Ungváron. 

A székelyföldi oktatás során csak bebizonyítani tudtuk, hogy a szakmai és emberi felelőséggel végzett 

munkának a rosszindulatú gáncsoskodások ellenére is van eredménye. A magyar nyelv moldvai csángó 

nyelvváltozatai alapul szolgálnak a magyar sztenderd (köznyelv) tanítására, az ismeretek magyar nyelven 

történő elsajátítására, a kevert nyelvűség kiküszöbölésére, a többnyelvűség fejlesztésére, a nyelvi kódváltási 

képesség kialakítására. 

A József Attila Általános Iskolában végzett 171 gyermek közül 163-an folytatták tanulmányaikat 

szakiskolai, szakközépiskolai, elméleti gimnáziumokban, majd 42-en posztlíceális, főiskolai, egyetemi 

oktatásban. Nem sorolom fel a neveket, mert számomra a szakmunkás fiatalok sikere épp olyan elégtétel, 

mint az egyetemi végzettségűeké. Mindenik a maga szerepét és helyét igyekszik megtalálni a világban. 

Vannak, akik otthon dolgoznak. Családot alapítottak. Nevelik gyermekeiket. Vannak, akik részt vesznek, 

vettek a moldvai csángó oktatási programban és a Csángószövetség munkájában. Vannak, akik nyakukba 

vették a világot: Magyarországon, Izraelben, Olaszországban, Portugáliában dolgoznak, és gyűjtik a pénzt a 

családalapításra, az otthon élő családjuk számára. Vannak, akik a Székelyföldön, mások Magyarországon 

telepedtek le, illetve készülnek letelepedni. Azt teszik ők is, amit például a palóc vagy az erdélyi fiatalok 

tesznek: dolgukért remegnek, emberi méltósággal, tehetségüknek, felkészültségüknek megfelelően akarnak 

élni. Reménykednek. Ahogy Iancu Laura szép verséből is felsejlik:  
„egyszer az idő megszán minket is 

hajnal lesz tán a végsőkig 

karom felenged, elereszt, elejt a térszerkezet 

megértik tán még egyszer a holtak is 

az istennyelveket.” 

A székelyföldi oktatás hozzájárult ahhoz is, hogy a moldvai csángó gyerekek szakszerű magyar nyelvű 

képzése elkezdődjön Moldvában. 2000 novemberében a Csángószövetség Moldvába hazatért fiatal 

értelmiségi vezetői a Domokos Pál Péter Alapítvány, az RMDSZ, az EMKE, a kolozsvári Babeş-Bolyai 

Egyetem szakembereinek segítségével kidolgoztak egy cselekvési tervet. Az oktatási fejezetet az erdélyi és 

moldvai tapasztalatok alapján Hegyeli Attilával, a csángó oktatási program jelenlegi felelősével készítettük 

el, és maximális felelőséggel, módszertani táborokban tartott felkészítőkkel, tapasztalatcserékkel, készítettük 

elő a szakszerű iskolán kívüli és iskolai magyar nyelvi foglalkozások, magyarórák megszervezését, tartását. 
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 B. Kovács András: Irodalmi vetélkedő. Romániai Magyar Szó, 1992. december 29. 
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A 2003-2004-es tanévre észrevételeink, javaslataink alapján, a Csángószövetség kidolgozta az egységes 

csángó oktatási programot, amelynek részévé vált a moldvai csángó diákok erdélyi székelyföldi oktatása is. 

Ezáltal az 1992. decemberében a József Attila Általános Iskolában létrehozott Domokos Pál Péter 

Alapítvány, amely az Erdélyben, Székelyföldön tanuló moldvai csángó diákok bentlakási ellátását, a 

Szórvány Székely-Csángó Internátus Akció eredményeként 1993-ra Csíkszeredában elkészült csángó 

bentlakás működtetését biztosította - tíz éves, nagyon küzdelmes tevékenység után felszabadult a nagy 

felelősséggel járó munka alól. 2003. szeptember 15-től a Domokos Pál Péter Alapítvány már nem felelőse, 

csak támogatója a csángó oktatási programnak. 

Alapítványunk névadója, Domokos Pál Péter szerint a moldvai csángókat a magyar nemzet, mint Budai 

Ilona a gyermekeit, évszázadokon át magára hagyta. 1990 után a magyar nemzet visszatért hozzá, írja Iancu 

Laura, de amíg Budai Ilonát megtagadták gyermekei, addig a moldvai magyarság egy része oda nyújtotta 

kezét a magyaroknak. A 90-es fordulat után, ha hosszasan vajúdva is, de folyamatosan születtek egymásra 

épülő eredmények. Képzett fiatal csángó értelmiség próbálkozik a szülőföldjére hazatérve tenni a 

közösségéért.  

Szomorúan tapasztaljuk, hogy civilszervezetek működését, cselekvési tervük, programjaik 

megvalósítását a következetes, perspektivikus szakmai, anyagi támogatás nélkül folyamatos bizonytalanság, 

kiszolgáltatottság jellemzi. 

„A hatalmasok ragyogása, csindarattája sok bajt eltakar.” (Erasmus)  

Eddigi tapasztalataim alapján Tánczos Vilmos kolozsvári néprajzkutató, egyetemi tanár véleményét 

osztom: „Az anyanyelvű oktatás és hitélet, törvényes biztosítását kellene elérni minél több csángó faluban, 

(amely folyamat el is indult már), olyan intézményeket teremtve, amelyekkel a csángóság saját személyes 

döntése alapján élhet, vagy sem… Ha ténylegesen létrejönnének ezek az intézmények, lehet, hogy húsz-

huszonöt falu élne ezekkel a lehetőségekkel. Annak dacára, hogy a másik húsz faluban a leghalványabb jele 

sincs annak, hogy a közösség nincs kibékülve jelenlegi helyzetével… Tehát, tudatos építésre van szükség.”
166

  

A román kormányban, az Európai Parlamentben működő RMDSZ-képviselők programjában szerepelnek 

a fenti javaslatok megvalósítására vonatkozó ígéretek. 

Befejezésül hadd idézzem újból nemzetünk és benne a moldvai csángó magyarok vezetőinek örök 

viszálykodására, az összefogás hiányára rátapintó Iancu Laurát: „Felmértem és úgy látom: a vágyak realitást 

kaptak, de egyesek jobb szeretik a sötét csatározást (vajon miért?, mert a háborúban elnézett az, ami a 

békében bűnnek minősül?!) és nem fogadják el az eredményekkel csodálatos jelent.”
167

 
 

 
Csángó tanulók a csíkszeredai József Attila Általános Iskolában (1998 júniusa) 
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 Hargita Népe, 1998. december 23. 
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 Moldvai Magyarság, 2003. szeptember 
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A József Attila Ált. Isk. első csángó osztálya (1990-91) 

 

… és a névsora 

 
Végzős diákok, 1995-96-os tanév (VIII.C) 

 

 
„Búcsúzunk”, 1996 

  
Kolozsvárott, a Mátyás-szobor előtt …és a kirándulók névsora (1995) 
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Burus János 

tanár-tanfelügyelő 

Csíkszereda, Hargita megye 

„Csángócskáim, az én csángócskáim...”
168

 

(Borbáth Erzsébet laudálása) 
 

„Harang csendül, 

Ének zendül, 

Messze zsong a hálaének, 

Az én kedves kis falumban 

Karácsonykor 

Magába száll minden lélek.” 

(Ady Endre: Karácsony) 

Még bennünk él, még bennünk zsong a karácsonyi „hálaének”, s mi újra együtt vagyunk. A közös 

egymásratalálás, az ünneplés megtart, összetart bennünket. Rohanó világunkban erre szüksége van az 

embernek, a léleknek. Az együttlét felemel, erőt ad, távlatot nyújt. Mai összejövetelünk egyben ünnep is: a 

szívvel és értelemmel végzett, a kitűnően szervezett közös munka örömünnepét üljük. 

Ünnepelünk és emlékezünk. A Kárpátokon túl élő csángómagyarjainkra gondolunk „egy égő 

gyufaszálnál sokkal hosszabb ideig.” És nem feledünk, mert „feledni nem lehet és nem szabad.” 

A Székelyföldre, a csíkszeredai József Attila Általános Iskolába jött csángó tanulókat sokan és 

sokféleképpen segítik, segítették: ki élőszóval, ki anyagiakkal, ki szeretettel, ki cselekedettel – ahogy 

lehetett, ahogy lehet. 

Ismerek egy Embert, aki mindezt egyszemélyben teszi, megtoldva sok-sok lelki kinccsel. Ő tudja és érzi a 

tolsztoji intést: „Fiam, a lélek az a fontos!” 

Borbáth Erzsébet – mert róla van szó – gondolkodó, cselekvő, mélyen érző pedagógus. Kevés tanárt 

hallottam olyan áradó szeretettel beszélni a „búvó otthoni tájt” elhagyó csángó gyermekekről, mint őt. 

„Csángócskáim”, „az én csángócskáim” – szokta gyakran mondani az általa irányított iskolába 

belépőknek. 

Ha más iskolákban eltűrik, megtűrik őket, átnéznek felettük, itt, ebben az iskolában a „csángócskák” 

szívéhez lehajolnak. Az iskola munkaközössége – élen az igazgatónővel – azon fáradozik, hogy enyhítse az 

elhagyott szülőkért, kistestvérekért, a szülőfaluért érzett fájdalmat; pótolja a hiányzó szeretetet, ha bántja 

lelküket a „nagy város furcsa zaja”. 

Borbáth Erzsébet gondja-terhe kora reggeltől késő estig tart. Sok-sok törődéssel, fáradozással, azért, hogy 

csángócskái „tudjanak magyarol beszélni, tudjanak imádságot mondani, anyanyelvén énekelni.” 

Ő nem csak vallja a közös ügyet, hanem vállalja is azt. Számára – ha a csángó tanulókról van szó, 

(legyenek azok Háromszéken, Hétfaluban, Déván vagy akár Budapesten) – ismeretlen a „nem lehet” 

fogalma. „Lehet, mert kell!” – ez az ő hitvallása, emberi tartása. 

Kicsiny lehetőségek között nagy erőfeszítéssel bebizonyította, hogy „nem elég jóra vágyni”, a nemes 

célokért tenni, küzdeni is kell. 

Tudom: nem híve a „Szeretném magam megmutatni,/ Hogy látva lássanak,” – életérzésnek. A ma esti 

„főszerep” ellen is tiltakozott.  
 

Tisztelt ünneplő közönség! 

Ne csak jóhiszemű, külső szemlélői legyünk a csángó tanulók szellemi otthonteremtésének, hanem 

tekintsünk be, lépjünk be közösen az említett iskola szellemi műhelyébe, közvetlen közelről, belülről is 

érezzük át, ismerjük meg ezen serdülők mindennapi gondjait, érzésvilágát, tanulmányi előrehaladását. 
 

Köszöntsék az Ünnepeltet, elsősorban az ő csángócskái, a maguk kis írásaikkal. Ezekben a mélyről jövő, 

őszinte sorokban is ott van, főhelyen van a „magyar tanár néni”, az „igazgató néni”, az Ember. Szóljanak 

tehát most ők a gyermeki lélek melegével, harangtisztán. Szóljanak ők, akik Moldovának tájairól érkeztek, 

onnan „hol foly Moldva és Szeret/ a virágos tájakon”, hol „Szebb falu földön nem lehet.” 
 

Megbocsássanak, hogy kissé bő a szövegtallózás, de nem tudtam elszakadni ezektől a kis remekművektől. 

Egyetlen szót sem változtattam, „élőben” nyújtom át Önöknek. Fogadják illő tisztelettel! 
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 Elhanganzott Csíkszeredában, a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 1994. december 28-án, a Julianus Alapítvány második 
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Vallomások a szülőhelyről, önmagukról, az iskoláról 
 

1. „Megkérdeztem, hogy elmehetek-e Csíkba tanulni magyarol. Nagytatám azt felelte, hogy az ő ősei is 

magyarol beszéltek, és szeretné, hogy én is megtanuljak magyarol, mert a magyar szó a mi anyanyelvünk. 

Előbszer idegennynek tetszett ez a város, de az itteni emberek örömmel és lelki melegséggel fogadtak […] 

Most már megtanultunk írni, rendesen beszélni, olvasni. Szüleim büszkék, hogy legalább egy a tíz 

gyerekeikből megtanult rendesen magyarol. Köszönöm a jó Istennek és azoknak, akik értünk törekednek, 

hogy mi jól érezzük itt magunkat.” 

(Gábor Felicia, 1991. május 16.) 

 

2. „Ha tavasz van, ha nyár van, ha ősz van, ha tél van, az én falum mindig szép. Egy szép virágos fához 

hasonlít. A fa tövinél kezdődnek az első házok, attól néhány méterekkel kezd nőni, és kezdnek kinőni az ágai, 

az utcái, és minden ágán virág és mellette egy-egy szép fészek, szállás, ahol az emberek laknak […]  

Télen be van borítva egy szép, fehér pokroccal. Ez a szép virágos fa be van kerítve kis féle hegyekkel, 

melyiknek nevük is van. Szoktuk mondani Kövekteteje, mert nagyon sok kő van benne és rajta. Szoktuk 

mondani Kelet-hegy, mert mindig ott néz be legelőször a faluba a nap. Ha felhágsz a Kövek-tetejére, nagyon 

szépen tetszik a falu. 

Már két hónapja nem láttam a szülőföldemet, Magyarfalut. Akár merre menj is a világon, a szülőföld a 

legdrágább és a legkedvesebb.” 

(Iancu Laura, VII. D, 1993) 

 

3. „Diószén az én szülőfalum. A családban, az utcán az emberek magyarul beszélnek. Az iskolában nem 

nagyon engedik a tanulókat, hogy magyarul beszéljenek. Nekem is megtiltotta a tanító nénim. De nem 

tudtam románul beszélni a szüleimmel, mert kicsi koromtól magyarul beszéltem velük. Nagyon furcsáltam 

románul beszélni.  

A falu legnagyobb ünnepe azt hiszem a búcsú. Mindenki részt vehet. Mindenkit, főleg a csíki barátoimat is 

erre az ünnepre hívnám meg.  

Ha nagyobb leszek, a szülőfalumba szeretnék visszatérni, a drága szüleimhez, testvéreimhez, 

rokonaimhoz. Annyira szeretem ezt a falut, hogy nem tudom elhagyni. Most messze vagyok és nagyon 

vágyakozom. De nem baj, bízom az ISTENBEN!”  

(Fistos Gabriela, 1994. április 11.) 

4. „Én Klézse község Buda nevű falujában lakok, ebben a kis falucskában, amelyet a régi magyar vezérek 

egyikéről neveztek el. 

Ha nagy leszek, és sikerül, hogy legyek orvos, akkor hazamegyek, Budára, mert annyira szeretem falumat, 

hogy nem szeretnék elválni tőle, hiszen ott születtem, ott vannak a szüleim, a rokonaim. Ha mégsem sikerül 

az orvosi pálya, akkor is a falumba megyek.” 

(Kato Gyula, 1994. IV. 11.) 

5. A pusztinai születésű Barta Margareta falujában „700 család lakik, és mind magyarul beszélnek...” 

„[…] Nagyon sok látogató jön, főleg Magyarországról a búcsúra. Azon részt vesz az egész falu. Erre az 

ünnepre legszívesebben hívnák meg mindenkit, az igazgató nénit és a legjobb barátnőimet. Megmutatnám 

nekik a szép folyót, erdőt és mezőket. 

Hogyha egyszer nagy leszek, a legjobban a faluban szeretnék maradni, hogy fönn tudjam tartani a szép 

anyanyelvünket!” 

6. „Moldovából érkeztem, egy Lészped nevű kis faluból... Nálunk az utcán a gyerekek beszélnek magyarul 

és románul, de többen magyarcsángóul […] Édesanyám nem beszélt románul velünk, mikor kicsik voltunk, 

és mü magyarul tanultunk beszélni. 

Hát mikor van Szent Anna, akkor hívnám meg a csíki barátnőimet, mert édesanyám is akkor készít finom 

ételeket. 

Én a falumba szeretnék lakni.” 

(Balás Angelika, 1994. IV.11.) 

7. „Én Cálnikba lakom.Körülbelül 300 család van a faluba, csángosul beszélünk a családban és az utcán 

az emberekkel és a gyerekekkel. [...] Én meghívnám (a búcsúra) a barátaimat Csíkszeredából és az igazgató 

nénit.” 

(Nistor Jánoska, 1994. IV. 11.) 
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8. „Frumósza a falum neve. […] Régebb, székelyföldről ide telepedtek le a magyarok, még más falukba 

is, mint Tázló, Pusztina, de sajnos összekeveredtek a románokkal. Azért még mindig beszélik a magyar 

nyelvet, sőt vannak családok, ahol a kisgyerekek nem tudnak románol.” 

(Bărnat Ionel Ovidiu, 1994. IV. 11.) 

9. Egyedül 
„Egy kis csángó lány állt az udvaron. Egyedül maradat. Nézi a másik gyerekeket, hogy jáccanak az 

udvaron. A hópehejek hulnak. A lány nézi, milyen vidámak a gyermekek. Hazafelé gondolkazik. Gondalta, 

hogy milyen jó lenne, ha ő is othon lenne. Eszébe ütött (jutott) a szülőföldje. Az emlékezésit a csengetés 

zavarta meg. A tanár néni oda ment melléje és a fejit meg simogata.” 

(Beţa Alina, VII. C, 1994. jan. 19.) 

10. Hazaérkeztem 
„Még egy hét volt vakációig. Úgy éreztem, hogy a szívem hasad meg az örömtől, hogy megfogom látni a 

szüleimet, a testvéreimet és a rokonaimat, akiket már két hónapja nem láttam. Nagyon vártam azt a 

pillanatot, amikor megint össze fogunk ölelkezni, együtt fogunk alunni, enni és örvendezni. […] A vonatban 

is csak a szüleimre gondoltam. […] Ahogy közeledtem a házunk felé, egyszerre úgy kezdett dobogni a 

szívem, hogy azt hittem elhasad. 

Beléptem a kapun. Az első, aki elémbe szaladt, a kistestvérem volt. Kiabált az örömtől, hogy megint lát. 

Utána édesanyám jött ki. […] Összeölelkeztünk, megcsókoltam. Édesapám is előjött és megölelt.  

Jól éltünk, örvendeztünk, amíg eljött megint a nap, hogy visszajőjek a suliba.” 

(Barta Margareta, 1994. május 10.) 

11. „...majdnem két éve, hogy itt tanulok Csíkszeredában, József Attila iskolában. Most már jól tudok 

beszélni, olvasni, írni magyarol. Itt ismertem meg a bentlakás életet, az igazi életet. Nagyon sok gyermeket 

(csángot) megismertem, mert majdnem tíz faluból vannak kijövel. […] 

Felszálltam én is (a vonatra). […] Mint egy képen jelent meg a házunk, a szép házunk, fehér függönyökkel 

az ablakon, és piros muskátlival. Aztán az udvar jelenik meg. […] És még látom a nagymamám kicsiny, 

szerény házikóját, ahol olyan jó lakni. […] Igazából érzem a falut. 

A házam felé indulok. Kisöcsém már messziről meglátott, és felém fut. Nagyon örvend és nem fogy ki a 

kérdésekből. Jaaj, de sokan jöttek a fejemre. 

– Hát megjöttél, Ovidiu? – Hogyan van ott? –Megszoktad-e? – Éhes vagy-e?  

A kérdések minden felé folynak, úgy, hogy Tázló se tudná elvinni. Felelni majd később felelek. Most 

leterítik az asztalt, evésre. Én meg eszem, eszem, mert nagyon finom az étel. Édesanyám és nagymamám 

készítették.”  

(Bărnat Ionel Ovidiu, 1994.) 

12.  Búcsú a József Attila Iskolától („Én iskolám, köszönöm most neked...”) 

„Én iskolám köszönöm, hogy két évig anyám helyett anyám voltál, apám helyett apám, testvérem helyett 

testvérem voltál! 1992. szeptemberében, októberében kerültünk ide hozzád, gyerekeid lettünk. […] Olyan 

boldog voltam, hogy én egy más, komolyabb, nagyobb, szebb iskolában fogok tanulni, mint a mi otthoni kicsi 

iskolánk. 

Amikor először beléptem az iskolába, olyan jól éreztem magam, mint egy palotában. Azt hittem, itt 

mindenki jóbarátom lesz, minden olyan jó lesz! […] Nagyon sok gyerekkel összebarátkoztunk, együtt 

versenyeztünk, kirándultunk, tanultunk. Voltak olyan pillanatok, amikor nagyon rosszul éreztük magunkat, 

kivántuk a szülőföldünket, a szüleinket, a testvéreinket. De olyankor mindig ott voltak a nevelők, akik 

megvigasztaltak és bátorítottak. 

A tanárok nagyon kedvesek voltak velünk, segítettek mindenkor nekünk, amikor szükség volt! Nagyon 

köszönjük nekik a nagy fáradságot. Mert nagy fáradság volt, bizony két év alatt megtanítani nekünk annyit, 

amennyit másoknak nyolc év alatt! 

Most, amikor az általános iskola véget ért, olyan rossz szívvel búcsúzom a jó iskolámtól. Mindenkitől 

megint el kell válni! 

Búcsúzom tőled iskolám! Köszönöm, hogy jó voltál hozzám.” 

(Bartha Margit, 1994. jún. 15.) 

 

 Kívánhat-e pedagógus ennél többet? 

A „magasság Istene” adjon fizikai és lelki erőt Borbáth Erzsébetnek és mindazoknak, akik a 

csángómagyarok és a szórványban élők sorsát nem csak a szívükre, hanem a vállukra is veszik. 

 Kísérje őket útjukon a szerencse csillaga! 
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Kiss Ernő 

tanár - iskolaigazgató 

Petőfi Sándor Általános Iskola 

Csíkszereda, Hargita megye 

 

Március 15 – a mi nemzeti ünnepünk
169

 

 

Tisztelt vendégeink! 

 Kedves kollégák, kedves diákok! 

 

Nehéz, de megtisztelő feladat számomra, hogy minden év március 15-én Önök előtt álljak és egy 600 fős 

iskolaközösség üdvözletét, köszönetét tolmácsoljam. Köszönjük, hogy a Petőfi Sándor Általános Iskola 

névadó ünnepségén megtiszteltek jelenlétükkel. Köszönöm, hogy a világ magyarságának e jeles napján 

Önökkel együtt ünnepelhetünk.  

Iskolánk munkaközössége és tanulói nevében üdvözlöm a megye és a város előljáróit, parlamenti és 

szenátusi, a civil szervezeteink, egyházaink képviselőit, tanügyi intézményeink, az anyaországi 

testvériskolák küldötteit. 

Köszöntök minden kedves jelenlevőt, ismert szállóigénk mottójával: „Csak a mély gyökerű fák nőnek 

magasra”. 

A magyar nemzet gyökerei nagyon mélyek és szerteágazóak. Ezek közül talán a legerősebb március 15-e, 

mely élteti bennünk az egészséges nemzettudatot s a reményt, hogy elődeink példáját követve egyre 

magassabbra jutunk emberségben, magyarságunkban. 

Márai Sándor írta: „Ha az ünnep elérkezik életedbe, akkor ünnepelj egészen.” Ezt tesszük mi is szívvel, 

lélekkel – fiatalok és  idősek, gyermekek és felnőttek egyaránt – itt, a szabadságharc költője előtt. A költő, a 

mi Petőfink – újból visszatért közénk, hogy számba vegye magyarjait –, és emlékeztessen arra, hogy 

szabadok vagyunk. Hálával és mély tisztelettel állunk szobra előtt ma, a magyar szabadságharc 

születésnapján. 

„Ismét magyar lett a magyar, 

   Bilincsét összetörte ” – írta ujjongó lelkesedéssel a forradalom kitörésekor, 1848 márciusában. 

Versében csodának nevezi a magára hagyott kis magyar nemzet hősi tetteit. 

Valóban csoda volt akkor, de csoda ma is, hiszen a forradalom és szabadságharc ismert vagy névtelen 

hősei 160 év távlatából is képesek – ha csak egy napra is – nemzetté varázsolni a nagyvilág magyarjait. 

„Eggyé lett mind a két magyar” – fogalmazta meg már akkor összetartozásunkat, egyetemes 

nemzettudatunkat Petőfi. Ma azt üzeni nekünk, hogy őrizzük meg ezt az ünnepet – emlékezzünk méltósággal 

és merítsünk erőt szelleméből –, de ne feledjük azt sem, hogy a szabadságot nem örökre kaptuk. Nap mint 

nap meg kell védeni lelkünkben, gondolatainkban és tetteinkben is. Eszményeink csak akkor szűnnek meg, 

ha magunk nem ápoljuk őket, ha nem tudjuk kiket kell ünnepelni, kik előtt kell fejet hajtani. 

Ma a földkerekség magyarjaival együtt emlékezünk és kegyelettel hajtunk fejet Petőfi Sándor, Kossuth 

Lajos, Gábor Áron, Gál Sándor és a „ névtelen félistenek” előtt –, ahogy Kossuth nevezte őket. 

A szabadságharc hőseinek tiszteletével nem ellentétes az a gondolat, miszerint a mai világunkban nem 

meghalnunk, hanem inkább élnünk és tennünk kell azért, hogy méltó utódokként éljük napjainkat. 

Legnagyobb ellenségünk talán a közöny, mely hétköznapjainkat egyre inkább jellemzi. Pedig olyan 

egyszerűen tehetnénk sokat magyarságunkért: meséljünk naponta gyermekeinknek nemzetünk történetéről; 

tanítsuk meg nekik népdalainkat már otthon, a szülői házban, mert az iskolában mindezek már tantárgyakká 

válnak. Adjunk pozitív példaképet, követendő emberi nagyságot útkereső fiataljainknak a múltból, de a 

jelenből is. Tanuljunk a múltból, és úgy tanítsuk a jelenben gyermekeinket arra, hogy csakis szellemi 

töblettel bíztosíthatjuk fennmaradásunkat, tarthatjuk meg nemzetünket. 

Márai Sándor szavaival fejezem be gondolataimat: „Szeretni és szolgálni kell a népet, amelyhez nyelv, 

emlék, jó és rossz sors s a nyelvnél és fajtánál is erősebb kötőanyag – a közös nemzeti sors kötöz: ez a 

dolgunk Európában ”. 
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Ráduly Róbert Kálmán polgármester köszöntőbeszéde
170

 

 

Tisztelt ünneplő közönség, 

csíkszeredaiak, csíkiak, székelyföldiek, 

távolabbról jött vendégeink, 

hölgyeim és uraim! 

 

Mindenekelőtt engedjék meg, hogy a szervezők és a közreműködők: a Role Együttes, Lármafa 

Férfikórus, a Csíki Játékszín művészei, a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes, a ceglédi Kossuth Lajos 

Gimnázium Leánykara, a gödöllői Frédéric Chopin Zeneiskola Kórusa, a Nagy István Művészeti Líceumunk 

Vegyes Kara, a Csíkmadarasi Fúvószenekar, a városi RMDSZ és megyei jogú városunk nevében 

köszöntsem Önöket: Csíkszereda polgárait, a pártok képviselőit, az RMDSZ, a Magyar Polgári Párt 

képviselőit egyaránt, a Székely Nemzeti Tanács jelen lévő tagjait is. Köszöntöm Önöket és köszönöm, hogy 

eljöttek. Köszönöm, hogy együtt ünnepelünk, hogy ismét együtt vagyunk. 
 

Kedves Barátaim! 

Tegnap ceglédi és gödöllői testvérvárosi küldötteket fogadtunk és beszélgettünk arról, hogy milyen más 

minálunk március idusa, mint odaát. És valóban így van. Más itt ünnepelni, Székelyföldön, más itt ünnepelni 

Csíkszeredában, a Székelyföld szívében. És attól más ez, kedves Barátaim, hogy erre az ünnepre nem 

kötelez bennünket sem alkotmány, sem törvény, sem valamiféle kormányrendelet, hanem Mi saját 

szándékunk, saját meggyőződésünk szerint Petőfi, Irinyi, Vasváry, Jókai, Táncsics és társai tiszteletére 

gyűlünk össze a szabadság, az egyenlőség és a testvériség jegyében. Ettől más a mi ünnepünk, ettől sajátos, 

ettől a miénk. Ezért ünnepel ma együtt mindenki, aki magyar ajkú, Sydneytől és Új Zélandtól, Kanadán és az 

Amerikai Egyesült Államokon át egészen Dél-Amerikáig. Velük együtt ünnepelünk mi is, itt, 

Csíkszeredában. 
 

Tisztelt ünneplő közönség, kedves fiatalok! 

Aki nem tudja, hogy hová tart, annak mindegy, melyik úton jár. Mi együtt a Petőfi-szobornál 

találkoztunk, és képletesen bejártuk az utat egészen Gál Sándorig. Március 15-től indultunk, a Márciusi 

Ifjaktól, és eljöttünk egészen ide, a székely honvédek ezredeséig, Gál Sándorig. Nem csak ezúttal tudtuk, 

hogy honnan jövünk és merre tartunk, hanem tudjuk ezt a hétköznapokban is. Mi építkezünk. Mi 

intézményeket építünk. Érdekes kis története – bizonyára kevesen tudják – a ’48-49-es forradalomnak, 

illetve a forradalom utáni időknek, hogy a megszűnt székely határőrezred megüresedett kaszárnyájában 

hozták létre 1880-ban Csík megye Polgári Leányiskoláját, azt az intézményt, amely aztán 1891-92-ben új 

helyre költözött, innen nem messze, a Vármegyeháza szomszédságába. És milyen érdekes, ma az ott 

működő iskolának Petőfi Sándor Általános Iskola a neve. Íme, lépten-nyomon kísér bennünket a forradalom 

és a szadadságharc szelleme. Lépten-nyomon ott vannak Petőfiék, Irinyiék, Vasváryék és a többiek az 

életünkben. Beépültek a falainkba, intézményeinkbe, szellemiségünkbe. 
 

Kedves Barátaim!  

Hazát építünk saját országunkban. Hazát építünk saját országunkban, mert Mi tudjuk, hogy merre 

tartunk. Mi a házépítés útját járjuk. Itt építjük hazánkat több évszázada, még akkor is, hogyha önhibánkon 

kívül történt mindez. Itt építjük hazánkat több évszázada, még akkor is, hogyha gyakorta elnyomókkal, 

birodalmakkal, idegenekkel kell megküzdenünk, és néha meg kell küzdenünk ma is. Itt építjük hazánkat 

saját országunkban, és megyünk előre az úton. Hogy melyik úton? Hát az önrendelkezés útján, kedves 

Barátaim. Az európai csatlakozás után már nem vagyunk magunkra. Együtt megyünk ezen az úton a 

katalánokkal, a baszkokkal, a korzikaiakkal vagy éppen a dél-tiroliakkal. De együtt örülünk a koszovói 

albánok sikereinek is, a koszovói albánok önrendelkezésének is. Mi mindig a szabadság oldalán voltunk. 

Nem szerveztünk ellentüntetéseket sem ma – úgy, ahogy sajnos ebben az országban megtörtént – sem 

máskor. Mert a szabadság a mi szövetségesünk. Ha a szabadság velünk van, akkor nincs ki ellenünk legyen. 

Ennek jegyében építjük jövőnket, ennek jegyében vívjuk ki önrendelkezésünket. 

Úgy legyen!  

Éljen a magyar szabadság! 

Éljen a székely szabadság!  
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 Elhangzott Csíkszeredában, 2008. március 15-én, a Gál Sándor téri díszünnepségen 
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Sorbán Zsóka, XII. o. 

Homorodalmás, Hargita megye 

Irányítótanár: Tordai Árpád 

 

„Tátám”, Sorbán Mihály orosz fogságának rövid története  

Lassan kihalnak öregeink és nem lesz aki elmesélje azokat a szörnyűségeket, amelyeket átéltek a II. 

világégető háborúban. 

Nagyapám, Sorbán Mihály, 1925 április 15-én született Homorodalmáson (r. Mereşti, Hargita megye). 

Tudtam, hogy több évet töltött „Hukaugelnben”. Nehezen kezdett mesélni. A 83 év rányomta bélyeget 

emlékező képességére, de amikor a háborúról, a hadifogságról kérdezem, szeme megnedvesedik. A valaha 

eleven kék szemek fátyolosá válnak. 

„1943. októberében vitték el katonának. Nem mindenkit vittek, csak a rátermetteket” – kezdi emlékezését. 

„ – Oláfaluban (r. Vlăhiţa, Hargita megye) kikepéztek, utána mozgósítottak, és kivittek a frontra. Földalatti 

bunkereket építettünk, téli állásokat.”  

Este parancsot kaptak: „Jönnek az oroszok, már ki is vonultak.” „ – Mi azt sem tudtuk, hova megyünk.”  

Körülbelül dél felé észrevették az oroszokat, tüzet nyitottak és a kozák lovasok visszavonultak, csak 

konyhamaradványok, sebesültek, halottak maradtak. 

 Ahogy mesélt, szemében láttam a szörnyű látványt: „– Az oroszok bekerítettek. Lehasaltunk a földre, 

ahol nagyobb gödrök voltak, hogy védve legyünk, de a hatalmas tüzelésre meg a szájunk is megtelt 

földdel…” 

„– Târgu Ocnaig (Románia) vittek, persze gyalog, utána Bákón (r. Bacău, Románia) egészen Románig 

(r. Roman, Románia). Tizenkét napot gyalogoltunk. Se vizet se ételt nem kaptunk. Volt, amikor a 

harckocsiról kézigránátot dobtak le, máskor egy darab kenyeret, de azt megenni nem lehetett…” 

 Ötezren voltak, ötösével felsorakoztatva. Harckocsik jöttek velük szemben. Sokuk lábát levágta vagy 

elütötték őket. „Aki nem bírta a gyaloglást lelőtték, mint a kutyát” – mesélte felháborodottan. Románban 

három hetet ültek, 24 órában egyszer adtak ételt. Aztán kikísértek az állomásra. „ – Egy vagonban 

negyvenen voltunk. Egy kicsi résen végeztük a végezni valónkat. Tizenöt napig utaztunk, eközben heten 

meghaltak. Ritkán adtak egy veder vizet negyvenünknek. A 15 nap alatt egyszer ha ihattam egy jót. 

Dulakodás közben a víz legtöbbször kiömlött.” 

1944. november 16 –án érkeztek meg „Akhangerszbe”. 3700-an jutottak le odáig. Az első tél után már 

csak 925-en maradtak. Egy esztendőben 2000-en haltak meg, de mindig hoztak új foglyokat. A háború 

folyt. Hallevest és fókahúst ettek. Egy napra 60 deka kenyeret kaptak. 

„– Az első esztendőben csak a reménytelenség, elkeseredettség volt 40-48 fokos hidegben” – sóhajt fel, s 

közben a lábára néz (már évek óta kezelésre szorul, mind egyre kisebesedik a lábujjai között). Merengően 

reám néz: „Két bátyám szintén katona volt. Egyik 27, a másik 32 éves, mindketten meghaltak a háborúban.” 

– sóhajtott mélyen nagyapám. 

„– Hol volt itt az igazság lányom?” – kérdezi beletörődötten… Ő volt a legkisebb, de élt. Elveszítette 

bátyjait, kritikus helyzetbe került, kilátás semmi – ez a legreménytelenebb, legnehezebb időszak volt. 

 Homorodalmásról tizenhaton voltak. Józsa Sándor és Szöcs Mihály életüket vesztették. A többiek, 

„életünket adtuk volna egy otthon töltött óráért” – mondja keserűen. 

 „– Egy nap a főnökséghez kerültem. Mindenre elszántam magam. Lerúgtam a lábamról a préselt 

posztóból készült csizmát és megmutattam megfagyott, megkékült lábujjaimat. Elküldtek a gyengélkedőre.”  

Mikor az ebédet osztották, egy román megszólalt: „Cine ştie româneşte?” (Ki tud románul beszélni?) 

Tátám tudott románul. Nem kellett még dolgoznia, de azt mondták neki, ha itt marad a konyhán és dolgozik 

rendesen, kap enni. Ott maradt, segített felmosni a földet, kimosni a hordókat. „Egy hónap alatt 15 kilót 

híztam” – fogta a hasát, míg mesélt.  

Tátám figyelmes és ügyes volt, ráadásul jóképű. Két év alatt megtanulta, hogy csinálják a vitamint. Még 

az orosz főnökségnek is tetszett. Tettek melléje embereket, de azok nem állták meg a helyüket. 

„– Tevékenykedtem, tanulgattam. Egy öregasszony adott egy orosz-magyar szótárt” – meséli 

lelkesedéssel. Megjött az életkedve. A konyhán ő volt a legfiatalabb, de becsületet megtartva konyhafőnök 

lett. 24 szakács volt a keze alatt. A „menüt” ő állította elő 2000 embernek. „– Rájöttek, hogy nem vagyok én 

eldobni való ember. Amit csináltam, úgy csináltam, hogy a mellettem valónak is jó legyen” – jegyezte meg 

büszkén. Kipirosodva az emlékek zuhatagától, megropogtatja derekát az immár 83 éves idős ember, aztán 

lelkesedessél folytatja: „– Németül már tudogattam. Időközben hoztak 16 asszisztensnőt a kórházba…” – itt 

elkacagja magát, kacsint huncutosan... 16 asszisztensnőt… Már nem csak a főnökség szerette. Az orosz 

nyelven kívül beszélt már németül is, az asszisztensnők szívesen vizsgálgatták, gyakran kérdezve:  



E m l é k i d é z ő  

 91 

„ – Gyógyul-e a lába?”… 

1945. május 9-én vége lett a háborúnak, de őket nem engedtek el, foglyok voltak. Tudásával „másképp 

volt elkönyvelve”. Az élelmet ő intézte, másoknak tolmácsa volt. 

1948. szeptember 26-án jött haza a fogságból. A négy év alatt sikerült az, ami 4000 embernek nem 

sikerült – túlélte. Megtanulta, hogy az élet „ajándék”, nem szabad elveszteni. Rájött, hogy küzdeni kell 

bármi áron, az életet komolyan kell venni. 

Hallgatva elbeszélését, belegondoltam abba, ha ő nincs, én se vagyok. Ha ő feladja a legreménytelenebb 

időszakban, amikor az életüket adták volna az otthonukért, hogy egy órát otthon töltsenek (annyira kínozta 

őket az otthon hiánya), de ő túllepett a szenvedésen, sőt mi több ki is tűnt a többiek közül. Tudta, hogy 

tovább kell menni, mert az élet érték és ő vigyázott is az élet értékeire, mert családja van. Gyönyörű 

gyerekei, unokái születtek. 

Én büszke vagyok nagyapámra, hogy akkor nem adta fel. Ennek köszönhetően írhattam meg ezt a 

visszaemlékezést, hogy okuljunk belőle, valahányan elolvassuk. 

Időközben a volt hadifogoly almásiak meghaltak. Közülük nagyapám él egyedül, akit én „tátám”-nak 

szólítok. Ibolyakék szeme el-el ködösödik. 

A háborúban elesett hősök névsora ott ékeskedik az unitárius templom falán, márványba öntve. Külön 

tábla hirdeti az I, és külön a II. világháborúban elesettek névsorát. 

Emlékük minden vasárnap megelevenedik a templombajárók szeme előtt. Nevüket olvassák és 

elmélkednek... Mennyi áldott vér kellett hulljon, milyen kegyetlen az élet, milyen gyarló az ember, amikor 

hatalomra jut, és a megpróbáltatások mennyi hőst adtak az emberiségnek. 

 
1947 nyarán 

 
1946 nyarán 

 
1946 nyarán 

 
1947 nyarán 

„Árkángelszki szulfák szigetén” (Oroszországban) 
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Jánosi Csaba 

geológus mérnök 

Csíki Természetjáró és Természetvédő Egyesület 

Csíkszereda, Hargita megye 

A székelyföldi ásványvizek helynévanyaga 

Ha Finnországot az ezertó országának neveztük el , úgy még jogosabban mondhatnánk a Székelyföldet az 

ásványvizek, vagy székelyesen a borvizek hazájának – írta Bányai János a híres geológus, a székelyföldi 

borvizek neves kutatója  

Kevés olyan székelyföldi település van ahol hiányzik az ásványvíz. De mi is ásványvíz? A szakirodalom 

szerint „az ásványvíz minden literjének legalább 1000 mg, a talajrétegeken keresztülszivárgó, kőzetekből 

kioldott szilárd alkatrészt kell tartalmaznia” S a gyógyvíz? „olyan ásványvíz, amely vegyi összetétele és 

fizikai tulajdonságai következtében gyógyító hatású.” 

A székely ember többféle ásványvizet különböztet meg: a borvizet, szejkés vizet, büdös vizet és sósvizet.  

1.) Kezdjük a borvízzel, hiszen ebből fakad a legtöbb a vidéken. Borvíz alatt szénsavas vagy savanyú 

ásványvizet értünk. Létét a Székelyföld központi részén végig húzódó Kelemen-Görgény –Hargita vulkáni 

vonulatnak köszönhetjük. A magma kamrából felszálló széndioxid a mélységi és talajvízbe feloldódva 

pezsgő itallá  alakul át . De mit mondnak a nyelvészek ?  

Czuczor Gergely és Fogarasi János által szerkesztett A magyar nyelv szótára szerint a bor =forr, tüzes, 

forrongó, hevítő tulajdonságú; boros, boroz, bors, borsos.  

Varga Csaba nyelvkutató kérésemre a következőket írta a borvíz szavunkról: „ A bor a forr szóval azonos, 

mely pezsgést jelent. Az f hang gyakorta válik b hanggá. Borvíz tehát for (r)víz, azaz pezsgő víz. A forr 

szóban két r csak egy, de erősen ejtett r-t jelent, ugyanis régen kétféle r hangunk volt, mint ahogyan kétféle k 

hangunk volt. Persze megvannak ma is csak nem figyelünk rájuk, mert nincs külön  betűnk  hozzájuk”. 

Valóban pezsegő víz a borvíz, akárcsak a bor, de hamarabb ivott a csíki, a gyergyai és a háromszéki székely 

borvizet mind pezsgő bort. A tusnádi gyermekek, hogy jobban pezsegjen a borvíz egy kevés, jóféle szürke 

vulkáni homokot szórtak bele, s felszabadult széndioxid a sörhöz hasonlóan habzóvá tette a víz felszínét. Így 

„sörözött” a székely gyermek.  

Timaru-Kast Sándor: A Kelta-magyar „rokonság” nyelvünk tükrében című írásában így értelmezi a bor 

szavunkat: BOR (feltehetően gyógyvíz/sós vagy egyéb ízű víz/ásványvíz) 
- a kelták „gyógyvíz”- isten „BOR-VO neve mennyire közel áll, még a „hivatalosított” magyar történetírás által is 

honfoglalás előttinek tekintett „ORVOS” szavunkhoz. Elképzelhető ugyan, hogy VÉR szavunk is a BOR származéka 

(b=v). A vér ásványokat szállít, így egyben maga egy „gyógyvíz”. 

- BOR-SZÉK, BÉL-BOR a Székelyföldön mind ásványvízzel állnak kapcsolatban.” 

De folytathatjuk a sort tovább: lázárfalvi Borvíztető, Borhozvaló, csíkjenőfalvi Borvízoldal, 

kászonjakabfalvi Borfeje rétje, Borárnyék, csíkszentkirályi Borsáros, Borsfürdő, csíkszeredai Borhegyes, 

csíkszentdomokosi Borvízpatak, gyimesközéploki Borospatak, csíkszenttamási Borkút, csíkszentsimoni 

Borrét, bibarcfalvi Borhegy, csíksomlyói Borvízkert. A Székelyfölddel szomszédos térségekben is 

megtalálhatók a borvízhez kapcsolódó helynevek: a moldvai Szaláncfürdőn (r. Slănic Moldova) ismeretes 

Borvízoldal, Borvízhegy, Radna-Borberek, a Dorna-medencében Borcut, 

2.) A szejkés víz alatt általában a fehéres, kéntejes büdös vizeket érti a székely ember: székelyudvarhelyi 

Szejkefürdő, a kászonfeltízi Fehérkői Szejke, a Répáti Szejke vagy Szemvíz és a kászonimpérhez tartozó 

Dobolyi Szejke, de a kevés szénsavat tartalmazó gyenge borvizekre is az mondja, hogy szejkés borvíz.  

Széna Béla: Őshaza másképp című tanulmányában a Szejkefürdő néveredetet a mongol szalkin-levegő 

(buborék) szóból származtatja, ami a vízből feltörő gázbuborékra utal. 

3.) A büdös vizek, büdös fürdők nevét a „bü v. bű , kellemetlen szagot eltaszító kedélyszótól”  

származtathatjuk: „büd, büdös, büdösség, bűz, büzös, büzit, büzöl”. Általában a széndioxid mellett 

kismennyiségben jelenlévő kénhidrogén gáz záptojás  szaga ihlette eleinket a „büdös” névadásra. Így a 

Büdös-hegy, Csicsói-Büdös, Szentimrei-Büdösfürdő, tusnádfürdői Büdösgödör, Kovácsnak a Büdöslika 

(Tusnádfürdő) helyneveink előfordulása főleg a kénhidrogén tartalmú száraz gázömlésekhez, (olasz 

elnevezésű mofetta) vagy a kénhidrogén tartalmú nem szénsavas forrásokhoz kapcsolódnak. 

4.) Az Erdélyi-medence székelyföldi részén és a kárpáti-homokkő (flis) alkotta Csíki-, Kászoni-, 

Háromszéki-medencékben, a Csíki- és Háromszéki-havasokban, a Bodoki- és a Baróti-hegységben  vagy a 

Csomádban számtalan helyen fakadnak sós források. Ismertebbek: a háromszéki Sósmező , a csíkrákosi 

Sósrét, a  székelykeresztúri Sóskút, a kászonújfalvi Sóskútfürdő, a csíkkozmási Sószékfürdő, a lövétei 

Nádasszéki Sósfürdő, a csíklázárfalvi Sóskapadi borvíz és Sósborvíz, a torjai Sósi borvíz, amelyeknek a 

vizét só ínséges időkben főzésre, sütésre használták De nemcsak múltban, hanem napjainkban is az 
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Udvarhely székhez tartozó Homoródalmás, Lövéte, Korond sóskútjai működnek. A település lakói innen 

hordják a tömény nátrium-kloridos sósvizet, főzéshez, disznóöléshez. A nyári hónapokban sósvízben 

tárolják a szalonnát, így nem avasodik meg. 

Térjünk vissza a borvízforrásaink helynévanyagához. A borvízforrások savanyú vizét általában nagy 

mennyiségű szabad széndioxid kíséri, amely mozgásba hozza a felszíni vízrétegeket, bugyborékoltatja. 

Innen ered a homoródfürdői Lobogó, az olaszteleki Puffogó, a szenkeresztbányai Dobogófürdő, a bélbori 

Rotyogó, a csíklázárfalvi, kézdivásárhelyi Fortyogó, a sepsibükszádi Hortyogó, a csíkverebesi Bolygó, a 

csíkszentmártoni Posszogó, a tusnádi Súgó, a korondi Szortyogó, a csíkjenőfalvi Porgyos, sepsibükszádi 

Bugyogó, csíkszentimrei Süllögő, a csíkszépvízi Bugyogós, az olaszteleki Buzgó , az újtusnádi Zubogó, a 

homoródkarácsonyfalvi Dungó, az erdőfülei Hályagi. A málnásfürdői Bugyogót a tulajdonosról 

Semseyné Bugyogójának keresztelték el. Homoródkarácsonyfalván a Dungó forrás vizéből kicsapódott 

nagy mennyiségű szivacsos, üreges szerkezetű mésztufát a helybéliek „dungókőnek” hívják. A korábban 

iszapvulkánként működő Dungóforrás fehéres szivacsos szerkezetű kőzete hasonlít a „dungófészekhez”, 

valószínű innen jön az elnevezése. Tusnádfürdőn, az Alvégen, a Beszédmezőn alakult ki. A Beszédmező, 

Beszédesmező is a források „beszélgetésével” hozható összefüggésbe. 

A források vizének a színe is több borvízforrás , borvízfürdő nevében megtalálható: a források vizét a 

kicsapódott vas hidroxid, a limonit, vörösre festi ezért nevezték el a tusnádi Tiszás-pataki borvizeket 

Veresvíznek, a száldobosi Feketési borvíz, a sepsibükszádi, torjai kéntejes szürke színű fürdőket, 

Hammasnak, Bükkösnek. A tőzeg vagy a vas által barnára festett borvizet Csokoládésnak és Cseresnek 

(Csíszárfürdő). 

– Sok borvízforrásnak a neve a foglalás nevéből származik: a száldobosi Szondaborvíz ( fúrás), a 

madarasi Küpüs borvíz, a csíkszentkirályi Cserefaküpüs, az olaszteleki Csapos és a száldobosi Likaskő. 

Nagy számban fordulnak elő azok a borvízforrások, amelyeknek az elnevezése személynevekhez 

kapcsolódnak. Ezek lehetnek egyházi, történelmi, tudósok vagy a helyi tulajdonosok vezeték vagy 

keresztnevei, női és férfi nevek. 

– Egyházi bibliai borvíznevek: tusnádfürdői Siloe később a Ősforrás nevet kapta, a csíszárfürdő Jordán 

kútja, a bálványosfürdői Margit, a tusnádfürdői Szent Anna, Szent Ilona, zsögödfürdő Szent István, 

Szentvér, csíksomlyói Mária forrás, Ferencesek vagy Barátok feredeje, hargitafürdői Mária-Magdolna 

borvíz, tusnádi Ördögliki borvíz, kovásznai Pokolsár, futásfalvi Pokolvölgy, homoródfürdői Mária, 

borszéki Lázár és Madonna, málnásfürdői Mária víz. 

– A történelmi nevek általában a nagyobb fürdőtelepek forrásainál gyakoribbak: borszéki Kossuth, Petőfi, 

Pierre Curie, László, Károly vagy József főherceg, Tisza Kálmán, Arany János, tusnádfürdői Mikes, Apor, 

Stănescu, Imets (Fülöp Jákó)-kéngőzlő, bálványosfürdői Bányai János (a híres székelyföldi borvízkútató 

geológus), kovásznai Hankó (vegyész, borvízkutató), maroshévízi Bánffy- és Urmánczy-fürdő, 

csíkszenkirályi Borsfürdő, előpataki Erzsébetforrás, kisbaconi (Benedek) Elek apó feredeje, 

székelyszáldobosi Báthory-fürdő, székelykeresztúri Gyárfás-sósfürdő, székelyudvarhelyi Solymossy-féle 

sósfürdő,  sepsibükszádi Zsombor. 

– A hely tulajdonásáról vagy a kút létesítőjéről elnevezett ásványvízforrások rendkívül elterjedtek a 

tanulmányozott területen: tölgyesi Sándoré-borvíz, csíkszentdomokosi Szánduly, marosfalvi Simó Feri 

borvize, csíkszépvízi Gergely Dani kútja, csíkcsobotfalvi Csorba Véróé, csíkszentkirályi András Pista 

borvize, Bors Anti borvize, csatószegi Sölön feredeje, csíkverebesi Szennyes-borvíz, tusnádi Köpe-borvíz, 

Ábrám borvize, Pallók vagy Endes borvize, Ferencz Miklós borvize, Bátordi, csíklázárfalvi Burus János 

borvize, Pista Gyurka Ferenc borvize, Törököké, Nagy Béláé, Boga Mihályé, Szántó Anti borvize, 

csíkcsekefalvi Gothárd-borvíz, csíkszentmártoni Bodó Dávid borvize, csíkszentgyörgyi Bákai-borvíz, 

Adorjánfürdő, kászonjakabfalvi Tubákok borvize, erdőfülei Pétörke-borvíz, Simonjózsi borvize, 

magyarhermányi Diménysegge, Bóérsegge, Bágersegge borvize, székelyszáldobosi Tót Mózi borvize, 

nagybaconi Veress József kútja, Györgykovács-borvíz, sepsibükszádi Gubás-borvíz, Gáspári-borvíz, 

Mariska-borvíz, Antalkáék feredeje, mikóújfalvi Bedő-borvíz, Deák Imre borvize, torjai Füstös András 

borvize, Erdős Sándor borvize, homoródfürdői Tódor Sándor borvize. 

– Népnévhez kapcsolódó borvízforrás elnevezések a Székelyföldön elég szegényesek. Általában a cigány 

és a zsidó név fordul elő: lázárfalvi Cigányborvíz, a csíkszentkirályi Cigányok feredeje, maroshévízi 

Zsidófürdő és a verebesi Zsidóborvíz. Ezek a helynevek a tulajdonosra vagy a használóira utalnak. 

– A borvízforrás minőségét a székely ember általában az erejével, a széndioxid tartalmával méri. Érces 

borvíz , Rezesi vagy Vaseres borvíz elnevezéssel találkozunk Nagybaconban, illetve Csíkmadarason. A 

kitűnő korondi Sósfürdőnek a neve, Unicumfürdő. Ha gyenge, akkor Rosszborvíznek (Tusnád) nevezik.  

[A tusnádi Rétben , a Kerengőben lévő forrás felől érdeklődött egy atyafi az ott kaszáló embertől: 
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 – Jó ez a borvíz bácsi? 

 – Hogy legyen jó, amikor még a neve is rossz. 

A csíkjenőfalvi Porgyos borvízhez kapcsolódik a következő anekdota: népes városi kiránduló csoport 

érdeklődik a cserépkorsóját töltő harisnyás embertől: 
 – Jó-e ez a borvíz bácsi? 

 – Attól függ, mit ettek – volt a rövid válasz]. 

1. A gyomor működést elősegítő borvízforrások gyakran viselik a Fingos (Csíklázárfalva), Fingó 

(Korond), Fingos küpü (Csíkszenkirály) neveket. 

2. A rendkívül hideg borvízfürdőket gyakran nevezik Vallatónak ( Sepsibükszád) is mert ha beleülsz a 

vízbe azt is bevallod amit nem csináltál meg. 

3. A Székelyföldön rendkívül keresettek a szemvízforrások, amelyeknek kénes vize valóságos gyógyír 

a szem kötőhártya gyúladására. Érdekes pogánykori hagyományok kapcsolódnak ezekhez a 

szemvízforrásokhoz. A kászonfeltízi Szemvíz, a torjai Szemmosó-kút vagy Szemvízfürdő, a bodoki  

Szemvíz források környékén a bokrokra fákra színes  szemmosó rongyokat aggatnak s ezzel 

„otthagyják a betegséget”. A Kászoni- medencében lévő forrásnál „zálogul áldozati rongyot kell 

hagyni, hogy az ember vagy állat szeme meggyógyuljon”. 

Végül tekintsük át a palackozott ásványvízeink elnevezéseit. Gyakori a település utáni elnevezés: 

Tusnád, Borszék, Bibarcfalva, Málnás, Vargyas, Polyán, Előpatak, Korond. 

Női nevet visel vagy viselt a málnásfürdői Mária, a felsőrákosi Mária, hargitaligeti Kamilla, a 

kézdiszenkereszti Mariska, a homoródfürdői Mária, a bodoki Matild és Vilma, az előpataki, hosszuaszói 

és borszéki Erzsébet-forrás, a zsögödi Anna, a homoródfürdői Klotild és Mária.  

Történelmi személyekhez kapcsolódik a Borszéken palackozott Kossuth- és József-forrás, a bibarcfalvi 

Baross, a kászonfeltízi Szent István-borvíz (Fehérkői borvíz), a tölgyesi Attila, a kovásznai Árpád és az 

árkosi Benkő. 

A Székelyföld és Magyarország dicsőségét hirdeti: a málnásfürdői Siculia, a kászonfeltízi 

Székelyborvíz, az árkosi Glória,  a bálványosfürdői Transivánia fürdő, a mikóújfalvi Hunnia és a lövétei 

Székely Selters.  

Mitológiai nevek: a kézdipolyáni Venus, a kászonjakabfalvi Pan, a verebesi Mercur-forrás.  

Földrajzi nevekhez kapcsolódnak: a kovásznai Horgász- és Galambok-forrás a csíkszenkirályi és 

csíkszeredai Hargita, Hargita Gyöngye, Hargita-forrás, málnásfürdői Kovászna Gyöngye, nagybaconi 

Pisztrángos, a torjai Szeregető, Bodok Gyöngye, bibarcfalvi Borhegyi a bölöni Zúgói-borvíz, 

kászonjakabfalvi Kászon Gyöngye, kásznfeltízi Fehérkői és Répáti, a tósaroki Carpatina, a kézdipolyáni 

Nemere, a gyergyóújfalvi Új Hargita-forrás.  

A kászonjakabfalvi Kászon Gyöngyét palackozták még Salutaris, a Veresszékit, Salvator; az oltszemi 

Süte-pataki borvizet, a Salvus, a Vargyasit pedig Borsil néven is. 

Újabb palackozott ásványvizek: a bibarcfalvi Fenyők völgye, a kovásznai Hegyek harmata, a 

sötétpataki Hegyek varázsa, a tusnádi Rejtett forrás és a Tündérek forrása. Akárcsak a divat, úgy változnak 

a palackozott ásványvizek elnevezései is. 

A Székelyföld több ezerre tehető ásványvíz forrásának helynévanyagából soroltunk fel egy párat, amiből 

kitűnik az is, hogy nemcsak ízben változatosak, hanem a neveikben is. A borvizek osztályozását se 

merítettük ki teljesen hiszen vannak még növény ( tusnádi Tiszás,  bibarcfalvi Rézfű borvíz), állat (oltszemi 

Bagoly, bardóci Halasági borvíz), ipari létesítmény( csíkszentimrei Istampi ) stb. nevekhez kapcsolódó 

forrásnevek is.  

Átlapozva a megjelent székelyföldi települések helynévanyagát, szomorúan tapasztaltam, hogy – kevés 

kivétellel – , mind az adatközlők, mind a gyűjtők figyelmét elkerülték a borvízforrások felsorolása és 

lejegyzése. Természetesen kivételek is akadnak.  

Rengeteg székelyföldi ásványvízforrás nevét közölte tudományos írásaiban, ismeretterjesztő cikkeiben és 

könyveiben Bányai János, Kisgyörgy Zoltán, Zsigmond Enikő geológus és Vofkori László geográfus.  
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Kalákában, „Borvíz úton” 

 

 
Torjai Szemmosó-kút, „áldozati rongyokkal” 
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P. Buzogány Árpád 

művelődésszervező, szerkesztő 

Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont 

Székelyudvarhely 

 

Állatnevek Kőrispatakon  

 

A „gazdálkozó” ember általában nevet ad háziállatainak, azokból a legkedvesebbek érdemlik ki ezt. A 

lovak, tehenek, kutyák, bivalyak minden esetben saját megkülönböztető nevet kapnak. Macskák nem minden 

esetben, kecskék, juhok, disznók pedig ritkán viselnek saját nevet.  

Amikor Kőrispatakon (r. Crişeni, Hargita megye), a nyolcvanas évek második felében tanítványaim egy 

csoportjával a nyelvtant és néprajzot összekapcsolva különböző témákról gyűjtöttünk anyagot, nem 

tervezhettük az egész települést átfogó adatgyűjtést, sőt a mai állapottal való összehasonlításra sem adódott 

későbbi alkalom, ám az akkor rögzített adatok példaként szolgálnak arra, ahogyan az egykor 

hagyományosnak tartott állatnevek közé egészen újak kerültek be, olyanok, amelyek teljesen eltérnek a 

korábbi névadási szokásoktól.  

Akár azt is példaként hozhatjuk fel, hogy bár a hetvenes-nyolcvanas években a személynevek 

gyakoriságának változásával is lemérhető egyfajta nyelvi divat érvényesülése, terjedése, akkor el nem 

képzelt módon történt változást rögzíthettünk 1990 után.  

A kőrispataki állatnevek közé is több új bekerült már akkor, ezek némelyikéről tudjuk, honnan erednek, 

másokról azonban nem állapítható meg. A nevek némelyikéből egyértelműen kiderül az állat neme, 

mások utalnak rá, ám olyan is van, amely bármelyik nemű állatnak adható.  

A kutyák közül hímek nevei: Bodri, Bundás, Csobán, Csuti (ha az Attila beceneveként kezeljük), Izidor, 

László, Lukács, Mackó, Manix (Mannix, akkoriban ismert sorozatfilm férfi főszereplője), Medve, Pista, Rex, 

Sajó, Tigris, Tom, Vitéz, Zsiga, nőstények nevei pedig a Manyi, Trézsi, Tündi. Inkább hím állatoknak adnak 

Betyár, Bokrász, Juhász, Tisza, Vándor nevet, és szukákat szólítanak Cucinak, Hattyúnak. Sok olyan 

kutyanevet jegyeztünk fel, amelyet bármely nemű állat viselhet, úgymint Apró, Bársony, Buksi, Csoki, 

Morzsa, Pillancs vagy Tojás.  

A Bársony, Citrom, Golyó, Hetfű, Izidor, Kovász, Pillancs, Tojás, Vasárnap, Vidra nevet viselő állatok 

esetében eléggé egyedi történet, eset szolgálhatott a névadás okául, és jó adag nyelvi humor is szerepet 

játszhatott. Manix filmszínész, a Top akkoriban ismert hazai cigarettamárka volt. A Maxi, Rex, Tom idegen 

nyelvi hatásról tanúskodik. A Cuci, Csuti becenév. Ismeretlen eredetű a Makeszk és a Szokrák.  

A macskák esetében a Gizi, Ilus, Juci, Julcsa, Zsuzsi, illetve a Jancsi, János egyértelműen utal az állat 

nemére; a Cila, Cilus inkább nőstények, a Cirmos pedig kandúr neve szokott lenni. Idegen eredetű a Csárli 

(Charlie férfinév), ismeretlen eredetű a Fidrus.  

A tehenek esetében egyértelmű, hogy nincs köztük bikanév, ugyanis apaállatot a kollektív gazdaságok 

tartottak, a bikaborjakat vágóállatként értékesítették. Sajnos az adatgyűjtés során nem rögzítettük a pár 

hónapig tartott bikaborjak neveit, amint azt sem, hogy egykor az ökrök milyen neveket kaptak.  

A ló a gazda büszkesége, elképzelhetetlen, hogy ne kapjon saját nevet, ugyanis a vidéken alig volt már 

olyan falu, ahol félridegen, csordában tartottak volna állatokat, ám az sem zárja ki, hogy saját névvel lássák 

el a lófélét. A Bandi, Csillag, Laci, Zsiga heréltek; a Magda, Manci, Manyi, Sári kancák nevei; vélhetően 

kanca volt a Dajka, Dojna és hím a Mackó név viselője; ám Fecske, Rigó, Szárcsa, Szellő nevet akármely 

állatnak adhattak. A Dajka, Mackó esetében a magyar köznév vált tulajdonnévvé; a Dojna pedig 

elképzelhetően a román „doina” szó márkanévként való alkalmazása folytán lett egy kőrispataki ló neve.  

A bivalyok és disznók neveinél egyértelmű, hogy milyen nemű állat viselte a nevet; a kecskéknél 

azonban a Mici inkább fejősre, mint kecskebakra utal; a Barza eredete ismeretlen számunkra.  

Juhfélének is adnak nevet. A „kezes bárány” kifejezés is tanúsítja, hogy a gazdaember kedvenc állatát 

még a mezőre is magával járatta (becézte, és szalagozta is).  

Szárnyasfélék közül is kikerül néha egy-egy csirke, ruca, amelyik nagyobb korában is gazdasszonya 

körül forgolódik. Kisgyerek koromban készült fényképen akaratlanul is megörökítette a hozzánk ellátogató 

fényképész kedvenc csirkémet, amelyik eme nagy alkalomkor sem maradt el tőlem az udvaron, a 

nyomomban járt.  

A gyereknek a felnőttek gondjaira bíznak egy-egy állatot, úgymond neki adják, lehet ez bárány, malac, 

kutya, nyúl, macska, borjú, csikó. A kis gazdának nem csupán becéznie lehet, hanem gondját is kell viselnie, 

hiszen mekkora büszkeség a kéz alá szoktatott állat! Nem egy történetet hallottam olyan állatokról (borjú, 
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malac), amelyeket a felnőttek azért nem értékesítettek a többivel egyszerre, mert gyerekeik, unokáik kedvenc 

állatává lett. És micsoda büszkeség egy fiúnak, ha saját kutyája van már! 

Kőrispataki ismerőseim, akkori tanítványaim között persze több olyan volt, akinek saját állatai voltak 

már akkor, a nagyobb fiúk pedig befoghatták az igásállatokat is. Aprócska ismerősöm annyira kívánta, hogy 

lovuk legyen, édesapja a kedvéért vásárolt egyet. Meglepő történetként hallottam a Kőrispatakkal 

szomszédos szülőfalumban, Gagyban (r. Goagiu, Hargita megye) a kilencvenes évek elején tanítványomtól, 

Hurubás Pétertől, hogy az édesapja csikót vett neki Mikulásra. Két mondat után kiderült, igazi csikóról, nem 

játékszerről volt szó! 

A falusi gyerek élete elképzelhetetlen állatok nélkül. Amikor akkorára nő, megtanulja a gondozásukat is, 

ellátja a majorságot (szárnyasokat), füvet hoz a disznófélének, eteti és itatja a lovakat, teheneket stb. Majd 

később dolgozik is velük. A saját maga nevelte és betanított állat fiatal és idősebb gazdának egyaránt 

büszkesége. Ugyancsak Kőrispatakon történt meg, hogy a pár bivalyat eladó gazda pár nap múlva elment és 

visszavette az eladott jószágot, nehogy rosszul menjen soruk… Ez a gondosság, szeretet tükröződik a 

névadási szokásokban is.  

Kutyanevek: Apró, Bársony, Betyár, Bodri, Bokrász, Buksi, Bundás, Citrom, Cuci, Csobán, Csoki, Csuti, 

Fürge, Golyó (Gulyó), Hattyú, Hetfű, Izidor, Juhász, Kicsi, Kovász, László, Lukács, Mackó, Makeszk, 

Manix, Manyi, Maxi, Medve, Mici, Morzsa, Pillancs, Pista, Pocok, Pötyi, Rex, Sajó, Szokrák, Tigris, 

Tisza, Tojás, Tom, Top, Trézsi, Tündi, Vándor, Vasárnap, Vidra, Vitéz, Zsiga 

Macskanevek: Cila, Cilus, Cirmos, Csárli (Charlie), Fidrus, Gizi, Ilus, Jancsi, János, Juci, Julcsa, Zsuzsi 

Tehénnevek: Bimbó, Csokros, Fakó, Flóri (Floria), Gyöngyös, Jámbor, Kati, Mári, Rigó, Sári, Szekfű, 

Viola ,Virág, Zsofi 

Lónevek: Bandi, Csillag, Dajka, Dojna, Fecske, Laci, Mackó, Magda, Manci, Manyi, Rigó, Sári, Szárcsa, 

Szellő, Zsiga 

Bivalynevek: Juci, Kati, Manyi, Mari, Miska, Sári, Virág, Zsofi 

Kecskenevek: Barza, Juci, Mari, Mári, Mici, Rózsi 

Disznónevek: Juci. Jani 

Hívogató és terelőszavak: 

Ló: cu ne, hájc, hómegide ne, hők ide, c sá hó, curik meg, mocsi ne 

Tehén: hí ne, hó meg ide ne, hők meg, hó, hó meg helybe 

Juh: prigye hó pr…, suk-suk 

Kutya: kuszu ne ksz…, ciba 

Macska: kácc kidisznó: hecc, húj, csika csika, cugu-cugu 

Tyúk: pity-pity, kota, csük-csük, pirika 

Liba: liba-liba, vezs ide ne 

Kecske: cége-cége, gyere me, cécc az ágra ne 

 

 
Juhok kihajtása Gagyban (Szent György nap előtt) 
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Szőcs János (közlő) 

ny. történész 

Csíki Székely Múzeum 

Csíkszereda, Hargita megye 

 

A tanító és a püspök 

A legrégibb gyimesvölgyi iskola történetét még 2000-ben megírtam. Az iskolatörténet a sepsiszetgyörgyi 

Acta-2001-es évfolyamában, majd a budapesti Honismeret 2002/3-as számában látott nyomdafestéket. 

Újabban a csíkszeredai Székelyföld 2006. évi 2-es számában került az érdeklődők asztalára. Időközben a 

Svédországban élő Dr. Antal Imre szolgált – az intézmény múltját illetően – figyelmet érdemlő adatokkal, 

tényekkel. 

Nemrég a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség levéltárában, a mai Majláth Gusztáv Károly 

püspök nevét viselő intézmény történetéhez szorosan kötődő két írott forrást tártam fel. Az egyik az iskola 

egyik tanítójának, Bakmány Ignácnak öregkori levele. (Bakmány nevét itt úgy közlöm, ahogyan azt ő maga 

írta). Ennek alapján a korábbi állításomat úgy kell módosítanom, miszerint Bakmány Ignác gyimesloki 

működését nem 1825-ben, hanem már 1823 őszén elkezdte. 

 A második dokumentum válaszlevél, amelyet Ráduly János vikárius fogalmazott, de amelyet 

Haynald Lajos püspök több helyen pontosított, kijavított. Haynald (ejtsd Hajnald) Lajos, mint ismeretes, 

iskolapártoló, iskolaszervező politikájával nagy elismerést vívott ki magának a kortársak körében. 

Személyiségét így értékeli az utókor is. Ez okon emelem ki a Bakmány Ignácnak címzett levele következő 

mondatát: „Ezen kedvezésben azért részesítettelek, mivel főpásztori látogatásom alkalmával az ifjúság 

oktatása körül tett szép sikerű fáradozásaidat tapasztaltam...” 

Nem kis dolog lehetett ez az értékelés, dicséret akkor egy isten háta mögötti kis iskola öreg tanítója 

részére. Ő, Haynald Lajos, az 1853-as tavaszi, püspöki látogatása alkalmával, május 15 körül figyelt fel az 

öreg oskolamester három évtizedes eredményes munkájára, melynek Gyimeslokon (r. Lunca de Jos, Hargita 

megye) addig semmilyen előzménye nem volt. Ugyanis, ott korábban iskola nem létezett. 

Régi idők emlékeinek hiteles felidézésével elégtételt akarok szolgálni annak a nevelőnek, akinek a nevét 

eddig a feledés homálya eltakart. 
Kegyelmes Uram, Lelki Főpásztorom és Kegyes Atyám, Patrónusom! 

Legmélyebb megalázásom mellett is Szívem azt a bátorságot nem vehetné, hogy Excellenciáját alázatos jelentésem 

által nyughatatlanítanám, de mivel tudom, máris tapasztaltam igen Szegény Szolgája lévén, hogy a magával Született 

könyörületesség oly mély gyökeret vert Excellentiád Szívében, hogy elveszet(t)nek tartya lenni azt a napot, melyen 

valakinek jót nem tehet. Mely okon bátor vagyok Sérelmemnek ügyét Excellentiád előtt fel fedezni, és nagy 

fogyatkozásaimnak eligazítása végett Úri Színe előtt alázatosan esedezni, melyis ebből áll, ti. Hogy Istenben boldogul 

elnyugutt Méltóságás L.B. Szepesy Ignátz Úr eo Excellentiája által az 1823-ban én ide rendeltetvén Gyimes Lokára, s 

ugyan akkorban Csík Gyimesben tartatott kegyes Püspöki S(z)ess(z)iójakor Esztendőnkénti Szolgálatom 

megjutalmazásáért élelemre s egyéb Szükségeimre Paratsolt vala holnaponként 10, azaz tíz pengő forintokot, melyet 

mind eddig is Károly F. Várrol a Nemes Káptalanból Kaptam. Mivel pedig meg Szakadott volt fizetésem, most 

legkésőbben, vagyis az elenyészett 1852-ik Évi 10-es 25-én Excellentiád nagy Kegyességéből az 1848-ik Május első 

napjától 1849-ik Április utolsó napjáig egy évre kaptam kezemhez. Még hátra léven több évekreis Szívem Szakadva 

várom vala, hogy megtett Szolgálatom jutalmaztatásáért még küldetik más Évre is, s úgy megint másokra is, hogy az 

hátra maradott több évekis Delgfalkálódtak volna., de még eddig nem kapák! Pedig Szükségem volna rá, Mert az 300 

Rh forintokot Csakhamar el kelle osztanom edgyik s másik Creditoraimnak, mivel oly Számos évek alatt ( Semmi 

jövedelmem egyéb nem levén) annyit raktam volt fel nyakamra, hogy majd Semmi sem maradott Szegény házam 

Szükségeire. S így mind csak nyomorgok máigis. 

 Istálnám Kegyelmes Excellentiáját nagy főhajtással s földre borulással alázatos engedelem Kérésem mellett, 

hogy Méltóztasson Szegény Szolgájáról Kegyes Atyai módon gondoskodni, és elmaradt fizetésemből nyugtatványom 

mellett bár most még egy Évre u.m.az 1849-ik május első napjától 1850-ik április utolsó napjáig ezen fogadott 

emberemnek kezébe adás végett kiparantsolni, s ha kegyelmes Excellentiájának úri szívét meg nem sérteném, hadd 

kaphatnék gyakrabban azon elmaradott fizetésemből ennek utána, mert különben nem folytathatom kötelességemet. 

Aztis jelenteni bátor vagyok, hogy szemeim meggyengültek, hallásom hasonlóképpen, úgy lábaimis már nem győznek, 

inkább nyugalmat várnának a hoszszas Szolgállataim után. 

 Mely alázatos jelentéseimről midőn engedelmet instálnék s Úri kegyes emlékezetébe magamot ajállanám 

Hoszszas Boldog életéért Istent Imádom Legkisebb hív Szolgája örökölve Eo (Ő) Nagyságának, Excellentiájának. 

 

 Gyimes Lok, 1853. 

El Gyengült Szegény Öreg alázatos Szolgája 

Bakmány Ignátz m.k. 
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A püspöki válaszlevél 
Bakmány Ignátz Gyimes lokki kántor és Tanítónak áldást és Üdvözletet az Úrban 

Károlyfehérvárt october 17-án,(?) 1853. 
 

Noha az illető pénztárban az adósok hanyagsága és rednetlen fizetése miatt elegendő pénz nem találtatott kielégítésedre, mégis 

sikerült a sept. 13-ról jegyzett, két levéllel beküldött nyugtatványodra az 1849-ik másuj (május) 1-ő napjától 1850-ik év április 

utolsó napjáig járó illetőségedet, azaz 120 Rf más Kass(z)ákból összeszedni s kiegészíteni, melly öszveg az általad megbízott ember 

előttidezárva Néked ezennel átküldetik. Ezen kedvezésben azért részesítettelek, mivel főpásztori látogatásom alkalmával az ifjúság 

oktatása körül tett szép sikerű fáradozásaidat tapasztaltam, miért is szolgáljon buzdító ösztönül arra, hogy már előhaladt korod 

dacára ennekutánnais, míg csak Isten jó erővel és egészséggel fog megáldani, hivatásodnak hasonló buzgósággal megfeleni 

igyekezzél, mit hogy Istennek bőv áldása kövessen atyai főpásztori áldásomot adom. 

Lajos (püspök) 

 

 
Gyimesközéplok (XX. sz. eleje) 

 
 

 
Gyimesközéploki csángóleányka (XX. sz. eleje) 
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Nagy János 

ny. tanár 

Hétfalu - Brassó 

A hétfalusi boszorkányper 

A két világháború között a hétfalusi magyarság sorsproblémája kettős volt. Egyik oldalon a gazdasági nyomor 

szorongatta a hétfalusiak helyzetét, a másik oldalon pedig a politikai borúlátás, ami a trianoni diktátum után következett. 

Az 1930-as években az egyik korabeli lap így fogalmazott: „Az emberiség ma éli talán a legváltságosabb időszakát. Az 

útkeresése még öntudatlanul lappang az emberekben. Az élet mai rendje, módja, annak értéktelensége megrendítette lelkileg korunk 

emberét.” Ilyen történelmi premisszákból kiindulva nem csoda, ha Hétfaluban, a XX. század második évtizedében 

felütötte fejét a középkori boszorkányvilág. A két világháború között egy bizonyos Kulcsár nevű asszony vezette a 

boszorkányság tévutjaira a hétfalusiakat. Szobája egyszerű volt. Ágy, dívány, szekrény, asztal és két szék volt benne. A 

szoba sarkában pedig egy kis kályha. A kis szobából vezetett az út a titokzatos “varázsszobába”. A bútor hiányzott, csak 

egy vasállvány volt égő mécsesekkel. A szekrényben Szent Antal szobra volt elhelyezve és a falak tele voltak aggatva 

szentképekkel. A szobában állandó jelleggel füst gomolygott és a fényhez szokott szemek előtt a tárgyak rettentő 

formákat öltve összefolytak. A betoppanó egyénre a félhomályból két hatalmas szem meredt rá, melyek egy bagoly 

fejéből árasztották sugaraikat. A padlón kígyók csúszkáltak és békák ugráltak. Valahogyan így nézett ki a ,,titokzatos 

szoba”. Kulcsárné pedig Lisznyóról telepedett át a Brassó melletti Derestyébe az 1920-as évek derekán. Szétnézett a 

környéken. Meghallotta, hogy a gazdag Molnár Andrásné beteg és régóta fáj a lába. Küldöncei révén a beteg Molnárné 

Anna nevű leányát, akik azt javasolták, hogy a gyógyítás érdekében forduljanak Kulcsárnéhoz, mert ő mindenféle és 

fajta betegséget meg tud gyógyítani. A helyzet úgy történt, hogy előre Anna, majd a húga fordult orvosságért a 

jósnőhöz. Kaptak vértisztító teát és sok imádságot. A véletlen pedig úgy hozta, hogy Molnár Andrásné hamarosan 

felgyógyult, aminek villámgyorsan híre szaladt Hétfaluban. Így Kulcsárnénak óriási sikere támadt és a hiszékeny 

csángók tömegesen mentek hozzá gyógyteáért, orvosságért és különféle kuruzslásokért. A jósnő híre rövidesen 

elterjedt a környéken, Brassóban és Háromszéken. A hír hallatára sokan felkeresték Kulcsárné Derestyében lévő 17 

szám alatti titokzatos ,,varázsszobáját”. 

Ellenben a tévútra vezetett emberekkel senki sem foglalkozott. Így Kulcsárné jó pénzért szabadon űzte a jövendölés 

mesterségét. Szobájában számos ártatlan elvarázsolt emberért égtek a gyertyák. Hátborzongató fekete lepedők mögül 

idéztek a szellemek. Előhívták a meghalt szülők, testvérek és a jó és rossz rokonok szellemét. A megidézett 

szellemek válaszoltak a szenvedő alanyok kéréseire vagy kérdéseire. A titkok ládájában minden jóra és rosszra volt 

bűvös ital, kenőcs és imádság. Akik Kulcsárnéhoz fordultak gyógyulásért, ritkán jöttek rendbe. Legtöbb esetben 

megbomlott lelki világuk és családi békéjük. A tökéletes gyógyítás csak azoknak sikerült, akik vastagon fizettek, 

viszont akiknek vékony volt a „bugyilárisuk”, azoknak a poklok-pokla járt, mert Kulcsárné rövid életet jövendölt 

számukra. Az 1929 és 1933 között lezajlott gazdasági világválság idején Hétfaluban igen nagy híre volt Kulcsárné 

titokzatos ,,varázsszobájának”. Sokan jártak hozzá babonás imákért, ráolvasásokért, javas mondásokért és az 

emberi test mesterkéléseivel előállított orvosságokért. De egy szép nap hiba csúszott a dologba. Ugyanis 

Kulcsárnénak az egyik jól tejelő türkösi csángó asszony férje megelégelte a sok javas mondást és feljelentette 

Kulcsárnét a brassói rendőrségen. Mikor Kulcsárné tudomást szerzett a feljelentésről, azonnal eltűnt a derestyei 

lakásából. Felhagyott a mesterségével, de egy rövid kihagyás után újra kezdte. Az egyik szemfüles brassói detektív rajta 

ütött és házkutatási paranccsal a zsebében alaposan átkutatta Kulcsárné derestyei lakását, főleg a titokzatos szobát. A 

titokzatos ládából rengeteg férfi fehérnemű került elő, amiket a hiszékeny csángó asszonyok hordtak a 

javasasszonyhoz, hogy azok által ,,megcsináltassák” férjeiket. Számos levél is előkerült, melyekben az elvarázsolt 

asszonyok tájékoztatták a jósnőt, hogy dolgaik jól vagy rosszul alakulnak. Leveleikben feltüntették azokat a 

horribilis pénzösszegeket, melyeket Kulcsárnénak fizettek a jól vagy rosszul sikerült javas mondásokért. Volt olyan 

család, hogy hatvanezer lejt adott egy rövid idő lejártával Kulcsárnénak, de újságra, könyvre vagy közcélra egy lyukas 

garast sem áldozott. A kultúrára sajnálta kidobni a pénzt. Pedig nem Kulcsárné volt a hibás, hanem azok a hétfalusi 

csángó asszonyok és férfiak, akik pénzüket oda adományozták Kulcsárnénak. Kulcsárné tudta, hogy a pénznek nincsen 

szaga és egy jó ügyvéddel a háta mögött bármit elérhet és bárkit megvásárolhat. Így Kulcsárné támadásba lendült és 

elfizetett mindenkit. Az 1920-as évek végén ez egyféle megszokás volt, természetes csak annak az egyénnek, akinek 

sok pénze volt. Kulcsárnénak pedig hordtak a hívek jó bőven. Így nem csoda, ha a brassói rendőrség hét lakat alatt 

őrizte Kulcsárné titkát, viszont Kulcsárné a hatalom őreinek felügyelete alatt vígan dolgozott tovább és a plusz pénz jól 

jött mindenkinek. A Dél Kelet hetilap szerkesztőségének a megjegyzése szerint: ,,Csodálkozunk, hogy a hatalom őrei véka 

alá rejtették Kulcsárné ügyét, amit mi napfényre hoztunk, mert a XX. században egy pillanatig sem tűrhető a babona terjesztése, 

akkor, amikor a templomok padjaiban egyre gyérülnek a hívek és az élet súlyában görnyedő emberiség egyre távolodik az Istentől, 

hogy bolond babonaságot hirdető asszonyok ördöngös szobáit töltsék meg”. Történelmi tény, hogy a két világháború között az 

elvek, az eszmék és az ideák kártyavárként hullottak össze az emberi lelkekben, s ami nemes, szép, jellemes és 

tiszteletre méltó volt, az mind nevetséges gyöngeségnek bizonyult. Viszont a gonoszság, az ármány és az addig 

gazságnak tartott aljasságok emelkedtek a régi erények helyére. Az egyik jeles korabeli énekvezér pedig így  

fogalmazott: ,,Az ifjúság ma vallás és egyház ellenes az egyházban tornyosuló nehézségek miatt. Formái miatt ítéletet mond a 

belső tartalomra, pedig, ha e világ valaha megszabadul nyomorúságából, azt nem az önzés, gonoszság szolgálatában álló politika 

viszi véghez, hanem a Krisztusi alázatosság, igazságérzés, tűrőerő, öröm, értékelés, egyszóval az emberi jellem.” 
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Címkés borvízeink171 
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 Vö. Jánosi Csaba írása, 92-95. o. 
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„Lakodalom van a mi utcákban…”172 
 

  
 

 

 

  

 

 

   
 

Gyermeklakodalom Homoródkarácsonyfalván  (2008) 
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 Vö. Székely Ildikó írása, 62-63. o. 
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A mi nemzeti ünnepünk  (2008)173 
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 Vö. Kiss Ernő beszéde, 88. o. 
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Ünnepel Csíkszereda népe 
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