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Gyimesek

Halász Péter

„A Gyimesnek szép határa,
Hej de bévesztem alája!”
1

A
…alighogy belaktam
Sötétpatak-szádjában
lévő házunkat, baráti
tekintetek kerestek és
találtak rám, nekem pedig
nem volt szívem, hogy
elhárítsam ezeket a hol
kérő, hol kínáló kezeket.

mikor 2010 szeptemberében Budapestről átköltöztem gyimesközéploki házunkba, erősen megfogadtam, hogy
nem fogok Gyimes történelmével,
néprajzával, hagyományos értékeivel
foglalkozni, mert erre vannak nálam
a tájban és múltjában sokkal mélyebben gyökerező, elhivatottabb személyek, nekem pedig éppen elég dolgom
lesz a fél évszázadon keresztül Moldvában gyűjtött, s részben még mindig
cédulákon várakozó anyagaim feldolgozásával, közzétételével. Pedig hát
Gyimest már jó fél évszázada, az 1960as évek derekától megismertem és egyre inkább megszerettem, hiszen moldvai gyűjtőútjaimra jövet-menet mindig
megálltam itt néhány napra, hogy
megmásszam a Naskalatot, gyönyörködjem fenyveses, szamócás, áfonyás
erdeiben, s meglátogassam kalibázó
barátaimat. Így aztán fogadalmamat,
mint sok mást, ezt sem tudtam megtartani, hiszen alighogy belaktam Sötétpatak-szádjában lévő házunkat, baráti tekintetek kerestek és találtak rám,
nekem pedig nem volt szívem, hogy elhárítsam ezeket a hol kérő, hol kínáló
kezeket. S mire észrevettem magam,
már el is vállaltam egy gyimesi barátom könyvének előszavát, egy szívem
szerint való fegyvertárs köszöntését,
vagy messzi útra indult régi, kedves
ismerős búcsúztatását; majd a mes�sziről érkező diákkutatók munkájának szakmai segítését… Ezekhez pedig
mindinkább meg kellett ismerkednem
Gyimes múltjának, jelenének nemcsak
a szabad szemmel látható jelenségeivel,
hanem az elődök és a kortársak papírra vetett, vaskos könyvekké formált értéktárainak világával is.
Ha most föltekintek a könyvespolcomra, több mint egy méternyi helyet
foglalnak el a Gyimessel és népével
foglalkozó kiadványok: történelmiek,
néprajziak, nyelvészetiek – múltról és
jelenről szólók. Nem sok, de mégis valami. Megtalálhatom bennük azokat

a szellemi és tárgyi emlékeket, amiket
a Tatros-völgy alig háromszáz esztendeje megtelepült magyarsága keletről és nyugat felől érkezve idementett,
megőrzött, vagy éppenséggel itt hozott
létre. Népmesékről, hiedelmekről, látomásokról, balladákról, keservesekről,
részben már elfeledett táncokról, mejjesbundákra, ingekre, tojásokra hímzett, festékesekbe szőtt motívumokról,
határvédő háborúkról, emberi küzdelmekről szólnak ezek a könyvek, de viszonylag kevés köztük az olyan, ami
a táj élővilágával, az itt élő embernek
évszázadok óta megélhetést nyújtó
természettel foglalkozna. Azzal, hogy
milyen módszerekkel tette az erdőket legelőkké, kaszálókká és szántókká, milyen nemzedékek tapasztalatain
nyugvó célszerű eljárásokkal küzdött
az erdővel, ami vissza akarta hódítani
az elvett területeket; s hogyan kereste
és találta meg azokat a javakat, amiket
a gyimesi táj – ha nem is mindig önként és szívesen –, de mégiscsak nyújtott számára. Nagy érdeklődéssel és
gyönyörűséggel igyekeztem megismerni ezeket az értékeket és eljárásokat,
alkalmazva honismereti mozgalmunk
régóta bevált jelszavát: a honismeret
arra való, hogy általa és rajta keresztül
jobban megszeressük lakóhelyünket.
A belső-magyarországi tájakon korábban ismerhettem már, hogy miként
hozta létre az ember a Szigetközben,
a Tisza és a Duna mentén a vizekkel,
a Duna–Tisza közén a homokkal, a Balaton-felvidéken a vulkanikus talajjal és
a napfénnyel való termékeny és célszerű együttműködés különböző formáit.
Mégis mélyen megemeltem a kalapomat a tájformáló teljesítmény előtt,
amivel a 18. századtól ide, Erdély és
Moldva határára csángált székelyek
az eltelt két-két és fél évszázad során
a havasi gazdálkodás életüket okosan
szabályozó formáival megteremtettek.
Hamarosan fel kellett ismernem, hogy
Gyimesben nem csak a táj varázslatos,
a művelődés melléklete • 2021 • 3

a szó számos, sokszor légből kapott
magyarázata helyett a magam részéről azt tartom a legvalószínűbbnek,
amit Domokos Pál Péter is vallott, aki
mégiscsak értett hozzá! Eszerint a keleti magyar nyelvjárásban, közelebbről
a székelységnél a ’csángál’, ’elcsángál’
kifejezést arra a jelenségre használják,
amikor valami(k) vagy valaki(k) – például a legelőre kihajtott jószág, vagy
éppen emberi közösség – nincs ott,
ahol lennie kellene. Vagyis elcsángált
– mondja a székely atyafi az elkóborolt
jószágról, de azokról is, akik a havasokba telepedve elhagyták eredeti lakóhelyüket, vagy más módon változtatták korábbi, földrajzi vagy társadalmi
helyzetüket. Ez lehet olyan változás,
mint a barcasági hét falu székelyeié,
akiket a boldogtalan Ulászló királyunk
zálogosított el a 16. században Brassó
városának, s mivel „elfelejtette” őket
visszaváltani, elvesztették a székelyeket megillető kiváltságaikat, 1848-ig
a brassói szászok jobbágyai lettek. Ők
a hétfalusi csángók, akik közjogilag szakadtak ki a székely kiváltságosok köréből. A moldvai csángó magyarok a 13.
századtól a 18. század végéig, különböző okokból települtek vagy menekültek
a Kárpátokon túlra, s mivel jelentős részük Székelyföldről szakadt ki, a madéfalvi veszedelemkor velük menekült
Zöld Péter csíkszentléleki plébános nyomán a közbeszéd és a szakirodalom is
tsángóknak, csángóknak nevezte őket.
Ők földrajzilag változtatták meg a he-

Patakország vázlatos térképe: Kép: Hárompatak. Egy ismeretlen néprajzi kistáj Erdély és Moldva
határán. Szerk.: Tomisa Ilona. MTA Néprajzi Kutatóintézete. Bp. 2003. 6.)

nemcsak a tánc- és dalkincs és a népművészet páratlanul gazdag, hanem
az ökológiai tudás is legalább ilyen értéket jelent. Ezek a Gyimesbe csángált
székelyek, akikből az idő s a táj csángó
kat formált, sok mindent tudtak, s részben még ma is tudnak, ami szükséges
ahhoz, hogy az ember, ha nem is győzedelmesen, de legalább ne legyőzötten
kerüljön ki a környezetével való küzdelemből.
A Gyimesben élő ember három nagyobb, községnek mondott települést
hozott létre: Gyimesbükköt, Gyimesközéplokot és Gyimesfelsőlokot,2 valamint a 19–20. században létrejött telep
szer ű kirajzásaikat. A három község
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településszerkezetileg falvakként működő, ilyen-olyan nevű patakokra tagolódik, ezekből áll össze a Patakor
szágnak is nevezett gyimesi Csángóföld,
amik között van több száz lakosú és pár
tucatnyi házból álló településrész is,
amint a mellékelt térképen látható.

Kik a csángók?
Itt álljunk meg egy szóra, és ez a szó
a csángó. Sokszor felmerül a kérdés, tőlem legalábbis már sokan kérdezték,
honnan ered ez a népnév, pontosabban
néhány népcsoportunk neve? Nem lévén
nyelvész, még kevésbé nyelvtörténész,

A Gyimesben élő ember
három nagyobb,
községnek mondott
települést hozott
létre: Gyimesbükköt,
Gyimesközéplokot
és Gyimesfelsőlokot, és
a telepszerű kirajzásaikat.
lyüket. Még a madéfalvi székely menekültek később Bukovinába telepített
töredékét is sokáig bukovinai csángó
ként emlegették; pedig nem győzték
magyarázni, hogy ők voltaképpen székelyek; ám a belőlük kiszakadt dévaiakon, vajdahunyadiakon, strigyszentgyörgyieken mindmáig rajtuk maradt
a csángó név. Aminthogy így nevezik
a madéfalvi veszedelem idején Moldvába menekült, majd részben a Tatros
mentére húzódott, aztán újabb székely

Gyimesek

Úrnapi körmenet Gyimesbükkön Boér János plébános idején (1887–1920)

bujdosókkal gyarapodó csoportját gyi
mesi csángónak. Amit persze csak
az olyan, tájékozatlan emberek tartanak lekicsinylő, vagy éppen becsmérlő
jellegűnek, akik nem tudják, hogy ez
pontosan olyan, magyar népcsoportunkat jelölő szavunk, mint a palóc,
a matyó, vagy éppenséggel a székely.
A csángó név tehát a székelységből köz
jogilag vagy földrajzilag kiszakadt ma
gyar népcsoportot jelent.

A gazdálkodás Gyimesben
A három gyimesi község – Gyimesbükk, Gyimesközéplok és Gyimesfelsőlok –, valamint az elsősorban innen
kirajzott, utóbb falvakká szerveződött
telepek (mint Kostelek, Magyarcsügés,
Csinód, Egerszék, Gyepece stb.) csángó
népét a hagyományos, kalibás, havasi
gazdálkodás jellemezte és részben jellemzi ma is. Történelme, népességének életmódja, gazdálkodása teljesen
azonos, legföljebb kulturális örökségük
különbözik aszerint, hogy az erdélyi
székely magyarokból, vagy a moldvai
csángó magyarokból, esetleg a románságból telepedtek ide, és lettek gyime
siekké. A 20. század közepén a politikai
intolerancia ugyan megyehatárt húzott közéjük, de a három gyimesi község és kirajzásaik csángói változatlanul
egységes magyar néprajzi csoportot alkotnak,3 amire nemcsak a közös nyelv
és a szellemi kultúra jellemző, de a táj
célszerű gazdasági hasznosítása is.
A környezethez igazodó, páratlan biodi
verzitású – biológiai sokféleségű – állapotot ugyanis csak extenzív műveléssel
lehetett és lehet megélni és megőrizni.

Gyimesben jelenleg is kétféle kaszálót
„tartanak fenn” és „kezelnek”, mégpedig a bennvaló és a kinnvaló kaszálókat.
A kinnvalók az értékesebb gyepek, növényzetük a legnagyobb fajgazdagságú, istállóból kihordott trágyát szinte
sohasem kapnak, természetes módon
újulnak és maradnak fenn botanikai
sokféleségükben. Itt található a legtöbb
gyógynövény, itt sarjút nem kaszálnak,
de az ősszel felnövő tollókat legeltetik.
A bennvaló kaszálókat viszont többé-kevésbé rendszeresen istállótrágyázzák,
ezek nagyobb mennyiségű, de értéktelenebb szénát adnak, és kedvező időjárás esetén kétszer is megkaszálhatók.4
A reglőként5 vagy nyárolóként hasznosított részeket a rosszabb termőképességű helyeken alakították ki, mégpedig három szinten: a településhez
közelebbiekre naponta kijárnak a marhák, de az esti és a reggeli fejésre hazamennek és istállóban éjszakáznak;
a falutól távolabb eső kalibás zónában
a tehenek az ott felépített istállókban
éjszakáznak és ott is fejik őket; végül
a legmagasabb gyepeken a juhokat legeltetik az esztenáknak nevezett fejő- és
tejfeldolgozó helyek környékén. Ezekre
a több család közös tulajdonában lévő
reglőkre a hagyományos szokásjog és
-rend szerint hajtották az állatokat,
ami öröklődött, és mindenki számon
tartotta. A kinnvaló és a bennvaló kaszálóknak, valamint a különböző reg
lőknek megvoltak és jórészt még ma is
megvannak az ökológiai hagyomány
szerint létrejött és fennmaradt növényei és növénytársulásai, amiket a gyi
mesi emberek nagy körültekintéssel
és háttértudással vesznek számba és
tartanak észben. Természetesen idővel

ezek az ökotársulások is változnak,
mert a kaszálókhoz képest a legelőterületek visszaszorulóban vannak.
A gyimesi élő- és termőhelyek harmadik területét jelentik a szántóföldek.
Ezeknek mérete az elmúlt fél évszázad
során jelentősen csökkent. Különösen
a gabonafélék termesztését váltotta
ki a leadott állatok után kapott takarmánygabona, a bolti kenyér és a sertések, baromfiak számára vásárolt táp,
amit a gyimesi lakosság egyre nagyobb
arányú bérmunkássá válása, öregedése és bizonyos kényelmi szempontok
tettek lehetővé és szükségessé. A gyimesi szántók legtöbbje veteményessé
és pityóka-, azaz burgonyafölddé zsugorodott, esetleg pillangóstakarmányt
termesztenek az egykor kendert, búzát,
árpát, rozsot adó szántókon. Ez a folyamat azzal is járt, hogy az egyre kisebb
területű szántóföldekre viszonylag több
trágya jut, ami hasznára van a sovány
gyimesi földnek, bár az állatok száma
is egyre csökken. A felhagyott szántóföldekről számon tartják, hogy ott jó
ideig kiváló minőségű és nagy mennyi
ségű széna terem a korábbi rendszeres trágyázás hatására. Ezzel szemben
a burgonya monok ultúrában való termesztése hamar és egyoldalúan kimeríti a földet, ezért amikor csökken a termés, felhagyják, és új területet fognak
be – ahogy itt mondják – pityókater
mesztésre.

A csángó név tehát
a székelységből közjogilag
vagy földrajzilag
kiszakadt magyar
népcsoportot jelent.
Az extenzív gyimesi gazdálkodás éves
rendjének lényege, hogy a kaszálót több,
a reglőt kevesebb munkával, de folyamatosan rendben kell tartani. Minden
nek kell a kúrálás – mondják a csángók. Mert a táj még nem feledte egykori
erdő voltát, elég akár egy évtizedes elhanyagolás, s a gyepek beerdősülnek,
a kaszálók elbokrosodnak, s egyre nehezebben kaszálhatók. Ez ellen pedig
csak a rendszeres és célszerű hasznosítással lehet védekezni: a kaszálókat
kaszálással, a legelőket legeltetéssel kell
fenntartani. Persze emellett még akad
egy s más tennivaló. A belső kaszálókra két-három évente trágyát hordanak,
amit tél végén, mikor eltakarodik a hó,
a hátára fordított boronával elsúrlat
ják. Újabban ezt inkább a traktor markolójával végzik, de tökéletlenebbül.
a művelődés melléklete • 2021 • 5

Gyimesi mejjesbunda hímzése

Tavasszal a kaszálókat és a legelőket
takarítani kell: elvakarják a féregtúrá
sokat (vakondtúrásokat) és a hangya
bolyokat, arra törekszenek tehát, hogy
a kaszáló minél simább, egyenesebb
legyen. Ősszel pedig a gyepre hullott
ágakat, avart, köveket kell elhordani.
A legelők, esetleg a kaszálók folytonossági hiányait, sérüléseit az istállóban
etetett szénáról lepergett és a jászolban
összegyűlő szénamurha elterítésével,
begereblyélésével gyógyítják. Máshol
a felhagyott kaszálók begyepesedését
gyorsítják ezzel a módszerrel. A tudósok szerint a gazdaságonként évente
kikerülő – pontosabban visszakerülő –
négy-ötzsáknyi murha gyepregeneráló
hatása „komoly szerepet játszott a gyi
mesi, antropogén eredetű, erdőtermőhelyen kialakított gyepek fajgazdagságának megteremtésében”, s tegyük
hozzá: fenntartásában. Résen kell tehát
lennie a gyimesi embernek, nem szabad kegyelmeznie egyetlen gyepen nőtt
facsemetének sem. Ezért mondják errefelé: a jó gazda kötelessége, hogy a fejsze
mindig a karján legyen, ha a reglőn jár.
Kiváló minőségű szénát a virágjában
lévő, még nem beérett füvek adják, ha
azonban mindig ilyen félérett állapotban vágnák le a füvet, nem lenne mag
érés, magszórás, megritkulna a gyep,
csökkenne a szénahozam. Ezért a gyi
mesiek évről évre változtatták a darabok kaszálásának sorrendjét. A kaszálás legkedvezőbb időpontja ugyanis
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a fűfélék virágzásához igazodik, amikor kezdenek porozni, akkor vágják beléjük a kaszát. Mások a papvirág (Leucanthemum vulgare és L. ircutianum)
elvirágzásához kötik a kaszálás megkezdésének idejét. Különböző időpontokban kell kezdeni a déli és az északi oldalakon a kaszálást is. Manapság
általános szabály, hogy a bennvaló kaszálókat Szent János napja (június 24.)
után, a kinnvalókat pedig július második felében kezdik vágni.

A három község laza
településszerkezetében
élő mintegy 14–15
ezernyi ember nyaranta
a havasi gazdálkodás
szokásvilágához
igazodott.
Nyáron a magasabb régiókban lévő
reglőkön is akad munka. Ezekben a gyepekben a szőrcse – szőrfű (Nardusstricta)
– válik uralkodóvá a túllegeltetés, vagy
az 1980-as évek első felében előforduló
műtrágyázás következében. Ez a fűféle
különösen rossz legelőnek számít, szénának se jó. A kasza nem vágja, a marha
sem eszi. Régebben egyszerűen felgyújtották, de hatékonyabban javítható ko
sarazással. A juhganyés taposás egy hét

alatt megsemmisíti a szőrcsét, közben
a talaj is kövéredik. A tehénganyé erre
kevésbé alkalmas, mert nem öli a szőrfüvet. A kosár6 helyét hetente változtatják, de ha esős az idő, akkor gyakrabban. A kosarazás tehát egyszerre segíti
a pásztorok munkáját az állatállomány
megőrzésében és a családi gazdaságok
ügyét a szőrcsés gyepek hatékony javításával.
Az évszázadok alatt kialakult táji
adottságokhoz igazodó, célszerű ökológiai gazdálkodás fontos eleme a ka
libázás. Ennek lényege Gyimesben,
hogy a gazdasági élet egyik telephelye
a völgybeli telek, a belső, amely magába
foglalja az életet (udvar) a lakó- és melléképületekkel, gyümölcsfákkal, kerttel, kisebb kaszálóval, réttel és a szűkös
szántón lévő, rövid tenyészidejű veteményekkel. Ettől az állandó lakóhelytől öt–nyolc, nem ritkán 20–25 kilométerre található a gazdálkodás másik
színhelye a szállás, aminek központja
a kaliba, ami lehet egy szegényes burdé,
vagy masszívabb, gerendákból épített,
a hagyományos gyimesi stílusban felhúzott ház a szükséges tartozékokkal.
Itt tavasztól őszig laknak a kalibások,
legeltetnek, szénát és erdei termékeket
gyűjtenek, feldolgozzák a kifejt tejet. Ha
a nyárolón elfogyott a legelő, őszelőre
hajtják a jószágot, s ha ott is fölettek
mindent, a telelőre mennek. A különböző rendeltetésű szállásokat gyalogösvények hálózata köti össze.7
A hatalmas területeken, a három
község laza településszerkezetében élő
mintegy 14–15 ezernyi ember nyaranta még inkább szétszóródott, s a havasi
gazdálkodás szokásvilágához igazodva
tavasztól őszig jelentős távolságokra
élt, ami meggyérítette a fiatalság párválasztásához szükséges társadalmi
élet találkozási alkalmait. Annál megbecsültebbek voltak azok a ritka lehetőségek, amiket a közösen szervezett
társasmunka örömei vagy célszerűsége
– esetleg mindkettő – érdekében, kalá
ka néven szerveztek, mert ezeket végül
zenés, táncos mulatsággal lehetett lezárni. Ilyen alkalmak voltak a szénakaszálás és -gyűjtés, a házépítő, a ganyéhordó, a pityókaszedő, a juhnyíró
kalákák, hogy csak néhányat említsünk. Ezekhez elegendő volt a gyimesi „zenekar” egy szál hegedűse, akinek
a muzsikájához az ugyancsak egyetlen
ütőgardonyos szolgáltatta a ritmust.
De ez a „szegényes” zenekar több mint 40
féle gyimesi tánchoz s azon kívül még
számos katonabúcsúztatóhoz, lakodalomhoz, temetéshez és egyéb ünnepi
alkalomhoz szolgáltatta a vidám, vagy
éppen keserves muzsikát. A gyimesi
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Vasúti híd a Tatros folyó felett. Balra a vasúti őrház az egykori magyar–román határnál, felette a Rákóczi-vár. Kép: Fortepan/Magyar Földrajzi Múzeum/
Erdélyi Mór cége

csángók tehát a szükségből kovácsoltak
erényt, s a kalákák nemcsak a társasmunkák örömét és a fiatalok egymásra találását szolgálták, hanem azt is
lehetővé tették, hogy a szétszórt és elszigetelt helyszíneken viszonylag sokáig élő maradjon a hagyományos zenei
és táncélet. De a magányos, sok tekintetben elszigetelt életforma létrehozta,
vagy legalábbis sokáig életben tartotta
az egyéni bánat, a közösségi szorongás
világgá kiáltására alkalmas keservesek
műfaját is, amikben a csak részben kötött, de mindig költői szövegek segítségével mindenki elpanaszolhatta keservét és bánatát.
A nyári szállásra rendszerint május
10. és 20. között költöztek föl, de Szent
György után mindenképpen, és szeptember végéig, jó idő esetén november
közepéig is kinn maradtak. November 30-ig, a „farkasok éjjeléig” azonban föltétlenül hazaköltöztek, mert
Gyimesben is élő hiedelem, hogy Szent
András napján kezdenek járni a farkasok, ilyenkor minden olló két szárát,
de még a szúró-vágó szerszámokat is
rongyokba tekerték, hogy ezzel képletesen „bekössék a farkasok száját”.
Hasonló célból kenték meg az istállók

ajtaját fokhagymával, kereszt alakban,
hogy a „gonosz, ártó” erőket távol tartsák. Mert bizony ennek előtte – ahogy
az öregek mondogatták –, az ördög
nagylegény volt a Gyimesekben!

A nyári szállásra
Szent György napja
után költöztek fel,
és szeptember végéig,
jó idő esetén november
közepéig is kinn maradtak.
A kalibába való kiköltözéskor szekérre pakolták a tejfeldolgozáshoz szükséges eszközöket, edényeket, a különféle
háztartási szerszámokat, a „máléfőző”
üstöt, ágyneműt, sarjút a kicsi borjúnak, a báránynak, a borjas teheneknek.
A nagyon fiatal borjút is a szekérre rakták az apró gyermekekkel együtt. A kutyákat a szekér után kötötték, a tehenet,
a disznót, a borjút, a juhokat a szekér
után hajtották. A tyúkok is a szekérre kerültek, kosárban. A kalibába indulás jelentőségére utal, hogy rituális

szokásokhoz tartják magukat: indulás
előtt nem takarítanak, hogy ne söpörjék ki a szerencsét; nagy, fakötő láncot
tesznek keresztbe a kapun, s azon hajtják át a marhákat, hogy védje az állatokat. Keresztet vetnek, imádkoznak:
„Drága jó Istenem, Babba Mária, adjatok szerencsét, őrizzetek meg a bajtól,
szerencsétlenségtől, rossz ember szándékától minket s a marháinkat.”8 Mert
a jószág, elsősorban a szarvasmarha és
a ló, valamint a juh jelentette a gyimesi emberek számára a legnagyobb értéket. A föld csak annyiban, hogy azon
legeltettek és onnan gyűjtötték a télire
való szénát. De a föld sokáig nem is volt
az övék, csak bérelték a felcsíki falvak
birtokosaitól.
Ezért az 1848/49-es jobbágyfelszabadítás számukra nem jelentett szinte
semmit, hiszen nem jobbágyok, hanem
gyakorlatilag zsellérek vagy bérlők voltak. Úgy is viselkedtek! 1848 szeptemberében a nemzetőrség összeírására
kirendeltek azt jelentették a királybírónak, hogy „Gyimesbükkön a nép összegyűlve egyszerre és egyhangon kiáltotta, hogy fel ne írják őket, inkább készek
meghalni, vagy a Tatros vize mentén
e honból örökösen eltávozni, mert ők
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nagy terüvel élnek, és ami kevés szántót, kaszálót, legelőt tartanak, azoknak
hasznáért a tulajdonos birtokosoknak
nagyon terhes árendát, azonkívül adót
fizetnek, s egyéb közterheket is hordoznak, maguknak pedig semmi tulajdon
jószáguk nints, így fegyvert nem fognak… Azonban ha mégis a Haza jószágot ad, de nem távol lévő, hanem innen
a Csíki határokban: úgy a jószág kezükbe
kaphatása után, kik arra valók, készek
fegyvert fogni.”9 Erre azonban a szabadságharc leverése miatt csak 1873-ban
kerülhetett sor, amikor megszületett
az a törvény, ami lehetővé tette az addig haszonbérletben használt földek
megváltását. A földekért az évi járadék hússzorosát kellett fizetni. Csupán
Csíkszépvíz községnek 37 640 forintnyi
váltságösszeget fizettek ki a gyimesiek
az 1870–1880-as években.10

A vasútépítés után
1897-re megépült Gyimesben a Székelyföldet Moldvával összekötő vasút magyarországi része, rá két évre elkészült
a romániai szakasz is. Hat esztendeig
tartottak a „hegyi jellegű” vasútvonal
munkálatai. A pálya, ami 1012 m magasan, alagútban metszi a vízválasztót, rendkívül nehéz környezeti körülmények között épült. A vonalszakasz
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89 százaléka emelkedő, hosszának 44
százaléka ívben vezet, a hidak és átereszek száma 140, összes hosszuk 1510
méter. Állítólag a történelmi Magyarország legszebb vasútja, a „legmagasabb,
leghosszabb és legszebb a négy boltozott és három acélszerkezetből álló Karakói-híd – még a vonal felcsíki oldalán –, melynek teljes hossza 226 m és
64,44 m magasan ívelte át a Karakó völgyét. Az alagút 1223 méter hosszú, kéziszerszámokkal fúrták, naponta 1,4–1,6
métert haladtak előre. Az alagútnál 60
olasz vendégmunkás dolgozott. Említésre érdemes, hogy az építés során –
a fokozott nehézségek ellenére – egyetlen haláleset sem történt. Az 1916-os
román betöréskor és 1944 őszén a román átállás után a vasútszakasz völgyhídjait felrobbantották, de – tekintettel
a vonal hadászati jelentőségére – mindkét alkalommal hamar helyre is állították. A gyimesi vasút felépítményei
közül a gyimesbükki állomás a legjelentősebb, ami a Osztrák–Magyar
Monarchia legnagyobb – falusi – határállomása volt, 2 kilométerre az akkori magyar–román határtól. Tervezője Pfaff Ferenc (1851–1913), volt benne
a – rendeltetésszerűen sosem használt
–»királyi«, sőt külön »királynői« váróterem, vámvizsgálatra alkalmas részlegek, amik az első, majd a második
világháborút követően jelentőségüket

vesztették, s mai állapotukban csak
méreteikkel emlékeztetnek az állomás
egykori rangjára.” 11

A vasút megépültével
felgyorsult
a fakitermelés, ami
együtt járt a gyimesiek
életszemléletének
és értékrendjének
változásával.
A vasút megépültével felgyorsult
a fakitermelés, vagyis az erdők pusztítása, ami együtt járt a gyimesiek
életszemléletének és értékrendjének
változásával. Az önellátásról mindinkább áttértek az árutermelő, jövedelemközpontú gazdálkodásra. Mert míg
az addig használt – bérelt – legelő- és
kaszálóterületeket elsősorban természetbeni javakkal, fairtással, bárán�nyal, sajttal, egyéb terményekkel fizették, a földek megvásárlásához pénzre
volt szükség, aminek összekuporgatására a mélyen vallásos csángók nem
az egykézést, nem is a városokban va
ló cselédeskedést, hanem megélhetési igényeik alacsony szinten tartását választották. Ruháik alapanyagát

Gyimesek
a románnyelvű iskolákba, akikre a gazdaságaikban is nagy szükségük volt.
Az iskolalátogatás elmulasztása miatt
a román jegyző pénzbüntetést rótt ki
a szülőkre, akik azt természetesen nem
fizették meg, emiatt rekvirálni kezdték
az értékeiket, ami elsősorban állatokat,
bútorokat, s ami különösen fájdalmas
volt: az eladósorban lévő lányok éveken át gyűjtögetett, házilag font, szőtt,
varrt, hímzett kelengyéjét jelentette. Az emiatti fölháborodás váltotta ki
a „híres” – mert a kommunizmus idején
az osztályharc megnyilvánulásának
hírelték – „gyimesi fölkelés”-t, pedig
annak valódi oka a románnyelvű oktatás miatti tiltakozás volt: „az asszonyok
fellázadtak, visszavették a lefoglalt bútort, ágyneműt, elkergették az ellenségesen viselkedő román jegyzőt, aki
a katonasággal (vagy csendőrséggel)
közébük lövetett. 1945 után aztán rásü
tötték, hogy az egészet a kommunista
párt szervezte, s tagjai magas nyugdíjat kaptak…” Nem az áldozatok, hanem
akiket szervezőknek kiáltottak ki.
Gyimesvölgy magyarságának két jeles tartóoszlopa: Berszán Lajos ny. plébános és iskolaigazgató
(balról), valamint Deáky András ny. iskolaigazgató és panziótulajdonos. Gyenes Kálmán felvétele

maguk termesztették, fonták és szőtték, bocskoraikat maguk varrták, házaikat maguk építették, élelmüket maguk állították elő, csak a puliszkának
való törökbúzát cserélték deszkával és
pityókával a moldvaiaktól. Borra, pálinkára nemigen költöttek, hiszen érdemleges mennyiség ű gyümölcs sem
termett a gyimesi patakok völgyeiben.
Ezért írhatta Orbán Balázs az 1860-as
években, hogy „a szeszes italok kis mértékben való használata” jellemző rájuk.
Igénytelenségükről pedig, hogy szinte
egyedüli jövedelemforrásuk a marhatenyésztés, melyből „családját ellátja,
haszonbérét, adóját, s papjait fizeti…” 12
A kuporgatást – ha lehet – még erőteljesebben folytatták 1873 után, hogy
az addig bérelt – legelő, de főleg kaszáló – területeket a XXII. tc. által nyújtott
lehetőséggel megválthassák. A gyimesi helytörténeti monográfiákban olyanokat olvashatunk erről az időszakról,
hogy: „A csángó még az ingit is eladta,
csak földet vehessen, sokszor a gyereke
szájából is kivette a csepp tejet, mindenit eladta, hogy földet vehessen. (…)
Ha ló vaj ökör vót, éjjel két órakor felkőttünk, mentünk erdőlni, fát lopni
a magyarokétól [értsd: a csíkiakétól].
Este értünk haza, a kapca belefagyott
a bocskorba.” 13
A megmaradt erdőkért pedig megindult a versengés, a deszkagyárak tulajdonosai lecsaptak a Tatros völgyének

évszázados, jó minőségű nyersanyagot
adó fenyveseire. Az 1921. évi földreform
során Gyimesben szántóföld híján, jelentős erdőterületeket osztottak, amit
a szegényebb családok azonnal pénzzé tettek, hogy kaszálót, legelőt vásárolhassanak, tehát elsősorban a módosabb „községi elöljárók, erdőőrök és
a fabárók gazdagodtak. A lakosság csak
lopva juthatott fához. Több ezren állandó jelleggel, vagy idénymunkásként
dolgoztak a vágtereken, vagy a deszkagyárakban, több mint tíz fűrészüzem
termelt, főleg exportra. De az 1929-ben
kirobbant gazdasági válság következtében megcsappantak a lakosság kereseti
lehetőségei, és egyre súlyosabbá váltak
az életkörülményeik.” 14 Minden fillérüket földek vásárlására fordították, ami
lehetővé tette, hogy a több földdel és állattal még többet dolgozhassanak. Gazdaságaik azonban a tehetősebbeknél is
csak szerény mértékben növekedhettek, a termelés színvonala és hatékonysága jórészt változatlan maradt.
A trianoni békediktátum súlyos csapást mért rájuk, bár az eldugott patakvölgyekben önellátásra berendezkedett
családi gazdaságok élete keveset változott. Még leginkább az iskolákban kerültek szembe a Regátból idetelepített
román tanítókkal és tanárokkal, akik
nem tudtak és nem is akartak szót érteni a magyar gyermekekkel. Ezért a szülők nem szívesen küldték gyermekeiket

„Mi vagyunk a gyimesi
csángók. Soha nem volt
olyan szerencsénk, hogy
mindenki egyszerre
szeressen, vagy utáljon
minket.”
Népességi adatok
A kommunista időkben, ha lehet, még
nehezebb lett a gyimesiek élete. Gazdaságilag ugyan valamivel jobban álltak,
mint a kollektív gazdaságokba kényszerített, földjüktől, állataiktól, gazdasági felszerelésüktől teljesen megfosztott székely falvak népe, önellátásra
berendezkedő életvitelüket nem viselte meg annyira a „szocialista” hiánygazdálkodás; de az árutermelés ellehetetlenítése és magyar identitásuk
miatt gyakran szembekerültek a hatalommal, amely – miután megkapta
Erdély magyarlakta területeit – nem
szívesen vette tudomásul az őshonos
lakosság jelenlétét. Jól rávilágít erre
– és a csángók kacsintós bölcsességére –, ahogy a középloki amatőr énekkar egyik marosvásárhelyi szereplése
alkalmával Antal János (Pisti) bemutatta a közönségnek együttesét: „Mi
vagyunk a gyimesi csángók. Soha nem
volt olyan szerencsénk, hogy mindenki egyszerre szeressen, vagy utáljon
minket. Volt, aki kedvelt a ruhánkért,
a művelődés melléklete • 2021 • 9
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nyilván az Osztrák–Magyar Monarchia örökségeként igen tarka-barka
volt a gyimesi települések nemzetiségi
összetétele, leginkább a középlokiaké,
ahol 1930-ban nem kevesebb, mint éppen egy tucatnyi nemzetiséget tartottak
számon, persze a felük csak egy-két személlyel volt képviselve. Ezt a sokszínűséget aztán a kommunista hatalom
idején – nemzetköziség ide, nemzetköziség oda – sikerült két kategóriára,
magyarra és románra szűkíteni. Persze
ezek a népszámlálási adatok a részben
írástudatlan csángók körében meglehetősen labilisak. Az örmények már 1930ban jórészt megmagyarosodtak, bár
a gyimesiek a családnevek alapján még
ma is több tucat család örmény eredetét tartják nyilván az emlékezetükben.
A zsidók túlnyomó részét az 1944 márciusát követő német megszállás után elhurcolták, a maradékot a kommunista
román állam árusította ki.

Gy.bükk

Gy.középlok

Gy.felsőlok

Összesen

A három gyimesi község lélekszáma a 19–
21. században*
Esztendő

de unt a beszédünkért, mások fordítva:
szerettek a szép szavunkért, de untak
a kieresztett ingért, a ruhánkért! Ezek
vagyunk mi, gyimesi csángók!” 15
Gyimes lakosságának száma az 1940es éveikig erőteljesen növekedett, azóta
pedig gyakorlatilag stagnál. A növekedés
dinamikáját tekintve azonban a három
község között különbség figyelhető meg:
Gyimesbükk népessége nőtt a legerőteljesebben, de csak 1910-ig, amikor elérte
a 6290-es lélekszámot, aztán napjainkig mintegy 15 százalékkal csökkent,
mégis kezdettől fogva ez a legnépesebb
gyimesi település, 2002-ben 5342 fő lakta. Gyimesközéplok lakossága számát
tekintve is „közép” helyen van, létszáma sokáig növekvőben volt, bár 1930tól már egyre lassabban; 1956-tól itt is
csökkenőre fordult, de a 2002. évi 5227es lélekszámmal majdnem eléri Gyimesbükköt. A legfiatalabb, Gyimesfelsőlok, mindig is a legkevesebb lakossal
rendelkezett, de népessége, ha mérsékelt ütemben is, szinte folyamatosan
gyarapodott, csupán 1992 után fordult
negatívra, 2002-ben 3326 fő volt. Mindenesetre – ha csak a számadatokat
nézzük – azt kell mondanunk, hogy
Gyimesközéplok tekinthető viszonylag
a legdinamikusabban fejlődő gyimesi
községnek, és Gyimesbükk az, aminek
a népessége visszaesőben van. Kön�nyen rámondhatnánk, hogy ennek oka
Bükk 1950-es évekbeli, Bákó megyéhez
csatolása lehet, ha ez a folyamat nem
1910-ben kezdődött volna. Inkább arra
gondolhatunk, hogy ezt a legtöbb, iparban foglalkoztatott lakossal rendelkező
települést az ingadozó gazdasági lehetőségek viselték meg leginkább, s ezt
a folyamatot csak erősítette az utóbbi évtizedek erőszakos és indokolatlan
közigazgatási átszervezése.
A két Gyimeslok lakossága nemzetiségi és vallási szempontból homogénnek tekinthető, a római katolikusok
90 százalék fölötti arányával, minimális görögkatolikus népességével és
néhány egyéb felekezethez tartozóval.
Ezzel szemben Gyimesbükk népessége nagyjából fele-fele arányban oszlott
meg a római és a görögkatolikusok között. Ez a helyzet csak 1920 után, főként
pedig 1948-at követően, a görögkatolkus
egyház adminisztratív megszüntetése
miatt változott, mert a volt görögkatolikusok jelentős részben elrománosodtak. Ez a körülmény a 20. században,
különösen az utóbbi 50–60 esztendő során számottevően módosította Gyimesbükk lakosságának nemzetiség szerinti
összetételét is.
Szembetűnő, hogy 1930-ban, tehát
már a román hatalomátvétel után, de

1799

..

..

..

550

1850

1142

776

742

2660

1869

2180

1511

1081

4772

1880

2236

1824

1390

5450

1890

2789

1984

1532

6305

1900

4397

2632

1896

8925

1910

6290

3080

2288

11658

1930

5916

4642

2811

13369

1941

5712

5369

3040

14121

1956

5060

5174

3950

14184

1966

5535

5373

3475

14383

1977

5433

5392

3465

14290

1992

5636

5299

3424

14359

2002

5342

5227

3326

13895

*Az évenkénti statisztikai adatok kissé
torzítanak, mert a különböző kirajzáso
kat közigazgatásilag ide-oda csatolták
A felekezetek szerinti megoszlás sem
olyan sokféle már Gyimesben, mint egy
évszázaddal ezelőtt. A gyimesi görögkatolikusok bizonytalan etnikai identitását jelzi, hogy 1941-ben – amikor Gyimes
visszatért Magyarországhoz – csupán

mintegy 400-an vallották magukat
román nemzetiségűnek, hogy aztán
1945 után valamennyien románoknak
mondják magukat – vagy írják be őket.

A két Gyimeslok
lakossága nemzetiségi
és vallási szempontból
homogénnek tekinthető
a római katolikusok
90 százalék fölötti
arányával.
A románok különben már Gyimes
benépesülésének kezdetén megjelentek a völgyben, első ortodox kápolnájuk 1787-ben épült. Elsősorban állattenyésztéssel foglalkoztak és Rakottyás-,
Barackos-, Jávárdi-patakon, valamint
a Tatros fejiben telepedtek le. Eredetileg
görögkeleti vallásban jöttek Moldvából,
de már 1802-ben, mint görögkatolikusok kértek engedélyt a Guberniumtól,
hogy felépíthessék templomukat. Tanulságos továbbá, hogy a görögkatolikus egyház megszüntetését (1948) követően az ortodox vallású románok száma
és aránya nem nőtt a megszűnt görögkatolikus vallásúak mértékében. Arról
természetesen nincsenek adataink,
hogy a görögkatolikusok eltörölt egyházuk helyett a római katolikus egyházhoz tartozók arányát gyarapították volna, de a statisztikai adatok mintha erre
utalnának.
A gyimesi falvak egyéb nemzetiségeinek létszáma korántsem ilyen ingadozó. A zsidók a 19. század végén a vasút
megépítése után tűntek föl tömegesen,
s hagyományaiknak megfelelően fakereskedéssel,
vegyeskereskedéssel,
a szegényebbek toll- és bőrfelvásárlással foglalkoztak. Eredetükre nézve
az anyakönyvek szerint Máramarosból,
mások Moldvából, Galíciából származtak. „…Igen-igen rétegződött volt a zsidó
társadalom – írja Tankó Gyula, Gyimesközéplok helytörténésze –, a milliomos
gyárostól a szegény rongyszedő, tojásászó zsidóig minden réteg képviselve
volt. (…) Azok nem hagyták egymást!
Úgy jött ide, mint a templom egere. Legelőször pénzt adott neki Hirsch, hogy
induljon házról házra, gyűjtsön tojást:
Azt bevették a kantinba, értékesítették,
s kapott annyi pénzt, hogy a következőbe már tyúkot vett. A félretett pénzén
faanyagot vett, s egyszer csak nézzük:
fatelep van az udvarán. Így segítették egymást. (…) A deszkaáru vonzotta
őket, mert például Gyimesfelsőlokon,

Gyimesek
ahol nem volt deszkagyár, csak néhány család telepedett le (…) Ami a fakitermelést és feldolgozást illeti, csak
a deszkáig jutottak el, tehát félkész
árut gyártottak. Megvették árverezésen
a csíki közbirtokosságoktól, 1908-ban
például 163 309 m3-t, de holtbiztos, hogy
kétszerannyit elloptak a helyiek, s nagy
részét ők is a zsidóknak adták el.16 Magyarország német megszállását követően a gyimesi zsidók nagy részét is elhurcolták, a háború után a még életben
maradt zsidók pedig gyorsan elhagyták
Romániát, eladogatták őket az anyaországuknak, emléküket már csak néhány, idős csángó által számon tartott
helynév (zsidófürdő, zsidótemető) őrzi.”
A Gyimesbe telepedett cigányokat
„házi” cigányoknak nevezték. Nem koldultak, nem vártak semmit ingyen;
egymás között sem igen használták
a cigány nyelvet, a vegyes házasságba
kerültek rendszerint gazdálkodtak és
átvették a magyarok életmódját. Többen zenészdinasztiák alapítói lettek,
mint a Pulikák, Halmágyiak, Zerkulák,
Vándorok.17 Ez igen jó kereset volt, egészen az 1970–1980-as évekig, amíg a hagyományos csángó népzenére rendezett
bálozás, a kalákázás ki nem ment a divatból.

Gyimes jövőjéről
Ha mármost Gyimes jövőjéről gondolkodunk, nem sok okunk lehet a felhőtlen derűlátásra. A fiatalok, de még
a középkorúak számottevő része is már
évtizedek óta, jobb esetben Székelyföldön, de inkább Magyarországon, még
inkább Európa gazdagabb országaiban
talált magának munkát, sokan a gyermekeiket is magukkal vitték, s ott járatják iskolába. Az ott keresett pénzt
azonban az elmaradott és deformált
gazdasági szerkezetű Romániában nem
tudják gyümölcsözően befektetni, hogy
aztán itt élhessenek gondtalanabbul,
meg aztán a szocializmusnak nevezett
politikai és gazdasági rémuralom idején néhány kivételtől eltekintve ők sem
szocializálódhattak olyanokká, hogy
ügyes befektetéssel párosuló szorgalmukkal más vágányokon, elődeik eltökéltségével fejlesszék az öröklött értékeket, és teremtsék meg családjaik
megélhetésének alapjait.
Sokan beszélnek az úgynevezett „falusi turizmus”-ról, de kevesen tesznek
érte, a legtöbben sült galambként várják, hogy megvalósuljon. Ennek következménye, hogy néhányan megfogták
vele az Isten lábát, de sokan azt sem
tudják, hogy „mi fán terem”. Általában

a pünkösdi napokban érkező zarándokvonatokkal, továbbá a júliusi középloki
nemzetközi táncháztalálkozóra, a Hidegségben tartott Puliszka-fesztiválra,
valamint a Tatros-forrásnál rendezett
Csángó-fesziválra és még néhány alkalomra érkeznek vendégek, de ez az érdeklődés csak néhány napos, a gyimesi
csángó családok megélhetését nem lehet
szélesebb körben rájuk alapozni, a vírusjárvány kitörése óta pedig még úgyse.
Ám nyilvánvalóan ezeken keresztül vezet az út a falusi turizmus gyimesi meghonosodásához, helyi sajátosságainak
kiformálódásához és meggyökeresedéséhez. A folyamatnak ugyanis két ága
van, s mindkettő igen hasznos. Egyrészt
támogatja a tulajdonosok vagyonosodását, ami elősegíti, vagy talán már meg is
teremtette néhány tőkeerős vállalkozás
létrejöttét. Másfelől pedig lehetővé teszi
számos család helyben történő megélhetését, későbbi vállalkozások anyagi és
szellemi alapjainak létrejöttét.

Gyimes völgyének jelenét
és jövőjét elsősorban
az a két intézmény őrzi
rendületlenül, aminek
fontosságát
Reményik Sándor
hagyta ránk:
a templomok
és az iskolák.
Jó példa erre Deáky András nyugalmazott iskolaigazgatónak, Gyimesbükk
szellemi mindenesének „kívül-belül jó
példát mutató” panziója, ami több embernek ad munkát, és a szükséges beszerzések által további családok számára nyújt megélhetést, azt az elvet
vallva, hogy a hátrányos helyzetű magyar közösség megmaradásának egyik
legfontosabb záloga a biztonságot jelentő gazdasági tevékenység. A Deáky-panzió az anyagi hasznon kívül számottevő szellemi kisugárzásával erősíti
a gyimesbükki csángók és a nála megforduló – elsősorban magyarországi –
vendégek nemzeti identitását. Mindkét félnek nagy szüksége van ezekre
az energiákra.18 Rajta kívül jó néhány
panzió, kisebb szálloda, vendéglátóhely
csalogatja az erre járó idegent. A számos jó példa közül megemlíthetjük még
a gyimesfelsőloki SKI-Panziót is, amely
télen a síelők paradicsoma, nyáron pedig már bobpályán is csúszkálhatnak
az idelátogatók.

Gyimes völgyének jelenét és jövőjét
ma is elsősorban az a két intézmény
őrzi rendületlenül, aminek fontosságát
Reményik Sándor hagyta ránk, 95 esztendeje. Az elődök által reánk hagyott
és a maiak által felépített templomok
és az iskolák, amiket itt, a magyarság
peremvidékén – mint tudjuk – gyakran
nem is lehet egymástól elválasztani.
Mert minden egyéb ezekből következik!
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Deáky András

A Gyimesek világa

N

éhány szó a Gyimesekről, az itt élő
csángó etnikum világáról és azokról
a megvalósításokról, amelyeket Gyi
mesbükkön, az „ezeréves határon” az
elmúlt nyolc-tíz esztendőben hoztunk
létre, zarándokhelyet teremtve annak a
sok-sok ezer turistának, akik felkeresnek bennünket.
„A Kárpátok karéjának keleti részén,
az egykori Csík vármegye határán,
a Kárpátok vízválasztóján túl, az 1050
méter magas Fügés-tető alatt eredő
Tatros folyó több mint 30 kilométer
hosszú völgyében, s a beléereszkedő patakok mentén sorjázó falvakból rendeződik Gyimes völgyének három községe, Gyimesfelsőlok, Gyimesközéplok és
Gyimesbükk. Ez a táj a gyimesi csángó
népcsoport otthona” – olvassuk Halász
Pétertől.
A három Gyimes-völgyi községet,
amelyekben mintegy 15 000 csángó magyar lélek él, a patakok országaként is emlegetik, mert a Tatros,
a völgy fő folyója több mint 60 patakot
fogad magába. Olyan hegyvidéki táj
egység tárul a szemünk elé, ahol havasi gazdálkodás folyik, ahol a csángó magyarok életvitele napjainkban

A gyimesbükki római katolikus nagytemplom, épült 1974-ben Dani Gergely esperes szolgálata idején
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is az egy évszázaddal azelőttihez hasonló. A legtöbb patak mentén emberi települések vannak. Elég, ha csak
néhány patak nevét sorolom fel, hogy
elmélázhassunk azon, vajon kik adhatták ezeket a patakneveket: Áldomás pataka, Tarhavas pataka, Bálványos pataka, Sötétpatak, Borospatak,
Hidegség pataka... Hadd ne soroljam
tovább! Ez is elég ahhoz, hogy ráébredjünk arra, hogy ez a föld magyar
föld és az is marad a mi lelkünkben
mindaddig, amíg magyarokként akarunk itt élni! Márpedig nem tehetünk
mást!
Bennünket köteleznek temetőink
csendjében nyugvó őseink, hív az iskola, a templom, az egykori vámépületek és a Rákóczi-vár romjai, és a fenyvesek is arról susognak, hogy ne adjuk
fel több mint ezeréves múltunkat! Hát
nem adjuk fel! Nem adhatjuk fel, mert
remény nélkül elvesznénk, mélységes
kilátástalanságba süllyedve.
A Gyimes-völgyében élő emberek
egy kicsit mindig el voltak zárva a világ zajától, és pontosan ennek az elzártságnak köszönhetően megőrizték népi
kultúrájuk régies jellegét. Csodálatos
a zenekultúrájuk, a táncművészetük,
az énekkultúrájuk, gyönyörű a népviseletük.
A Gyimesekbe látogatót elsősorban
a táj szépsége bűvöli el, aztán a csángó etnikum archaikus világa, és végül
a történelmi környezet, amelyben Gyi
mesbükkön élünk. Itt van az „ezeréves határ”, a történelmi Magyarország
egyik legkeletibb része. Ez mindenkori
otthonunk, amelytől Trianon nyomán
„elment a határ”, és a gyimesi csángó magyar közösségekre is rászakadt
a nemzeti igazságtalanság, a kommunista rémuralom, s az új impérium
alatt vannak, akik azon fáradoznak,
hogy beolvasszanak, vagy elüldözzenek szülőföldünkről. Ha hagyjuk! Mert
megmaradásunk szülőföldünkön elsősorban tőlünk függ! Attól, hogy merünk-e magyarok lenni, merjük-e önmagunkat őseinkkel, szellemi-lelki
értékeinkkel együtt vállalni!

Gyimesek

Deáky András ny. tanár

Gyimesbükkön még mindig állnak
az úgynevezett Rákóczi-vár romjai,
amelyet Bethlen Gábor, Erdély nagy
fejedelme építtetett 1626-ban. A vár
romjaival szembeni domboldalon ott
van a Gyimes-völgyének első temploma, a Kontumáci Kápolna, amely
1782-ben épült, valószínűleg Mária Terézia pénzadományából. Két évszámot
említettem: 1626, 1782. Valahányszor
kiejtem ezeket az évszámokat, mindig
érzem az évszázadok súlyát, amelyek
a vállainkra nehezednek. Én mindig
hittem abban, hogy ezek az évszámok
köteleznek. Elsősorban minket, akik
itt élünk, de talán a világ bármely táján élő magyarokat is, arra, hogy vállalják önmagukat! Mert nem szégyen
magyarnak lenni! De mindjárt hozzá is

Zarándokok érkezése Gyimesbükkre

A Kontumáci-kápolna mellett létrehozott világháborús kegyhely

teszem: viselkedjünk úgy, hogy ne kelljen szégyenkeznünk azért, mert magyarok vagyunk! Ez utóbbi mondatot
sem véletlenül írtam le, mert jól tudjuk, hogy évszázadokon át mindig voltak köztünk, magyarok közt is olyanok,
akik gondoskodtak, és a mai napig is
gondoskodnak arról, hogy a megítélésünk a nagyvilágban ne legyen pozitív.
Az elmúlt nyolc-tíz év alatt Gyimesbükkből zarándokhelyet építettünk.
Egy helyből akkor lesz zarándokhely,
ha ott valamilyen csoda történik. A gyi
mesbükki csoda 2008. május 11-én,
Pünkösd Vasárnapján esett meg, amikor felavattuk a Magyar Királyi Állami Vasutak legkeletibb, 30-as számú
őrházát, azt a kicsi bakterházat, amely
a Rákóczi-lépcsők tövében állt árván,

Gyimesbükkön még
mindig állnak az
úgynevezett Rákóczi-vár
romjai, amelyet Bethlen
Gábor, Erdély nagy
fejedelme építtetett
1626-ban.
elhagyatottan, omladozva. Ez az őrház az elmúlt évtizedekben jelképpé vált a világ magyarsága számára.
Mondjuk ki nyíltan, megmaradásunk
szimbóluma lett az ezeréves határon.
Szégyelltem, ahogy kinézett és elkezdtem gyűjtögetni a pénzt, hogy mentsük
meg a pusztulástól. Miközben gyűjtöttem a pénzt, a Román Állami Vasutak
eladta a bakterházat egy román vasutasnak építkezési anyagként. Felkerestem az illetőt, és felajánlva az őrház
értékének a többszörösét, megvásároltam tőle. Hosszú távon mi, gyimesiek is
meg tudtuk volna valósítani az álmunkat, de talán a sors akarta, hogy másképp legyen. Köztudott, hogy vendéglátással foglalkozom. Van egy panzióm,
ahol sokan megfordulnak. Egy alkalommal Budakesziről volt öt vendégem,
akik egy hétig laktak nálam. Beszéltem nekik is az álmainkról, és ők voltak az elsők, akik egy nagyobb összeget
adtak az őrház felújítására. Hazatérve
pedig meggyőzték a Budakeszi Kultúra
Alapítványt, hogy támogassa az ügyet.
Ők Budakeszin nyitottak bankszámlát,
én Csíkszeredában. Többször beszéltem a Duna Televízióban, a Kossuth
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A 30. számú őrház és a Rákóczi-vár az ezeréves határon

Rádióban, a Lánchíd Rádióban elmondva, hogy mit szeretnénk csinálni. Nagyon hamar összegyűlt az a több mint
öt millió forint, amibe az őrház felújítása került.
Fantasztikus élmény volt az őrház
avatása, mert akkor esett meg a gyimesbükki csoda. Amikor kértem a hatóságoktól az engedélyt az ünnepség
megtartására, két-háromezer ember
jelenlétére számítottam, de Gyimesbükkön negyvenezer ember jelent meg.
Leállt a forgalom Csíkszereda és Gyi
mesbükk között, bedugult a Gyimesvölgye, a rendőrség tehetetlen volt.
Nem voltunk felkészülve ilyen hatalmas embertömeg fogadására. Az emberek otthagyták az autóikat, az autóbuszokat, ahol kénytelenek voltak

megállni és öt-tíz-tizenöt kilométert
gyalogolva értek az ezeréves határhoz. Soha nem felejtem el azt az emberáradatot, azt a zászlórengeteget, azt
az örömujjongást, azt a tapsvihart, ami
kitört, amikor a magyar koronás címeres Nohab-mozdony 65 év után befutott
az ezeréves határhoz, és megállt a felújított őrház mellett. Ott szem szárazon nem maradt... De nem csak azok
érzékenyültek el, akik akkor jelen voltak. Aznap, nagyon sokan, magyarok
a nagyvilágban, kitöröltek egy könny
cseppet a szemük sarkából, hiszen
a Duna Televízió élő adásban közvetítette mindazt, ami itt történt.
Azóta lett Gyimesbükkből zarándokhely, és talán azért is, mert folytattuk
a munkát, minden évben meglepve

A helyreállított és vasúttörténeti kiállításként szolgáló 30. számú őrház. Képek: Deáky András
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valamivel az idelátogatókat. Az őrház
felújítása utáni évben a Kontumácikápolnát tettük rendbe. Újrafedtük, újravakoltuk, villanyt vezettünk be. A következő évben régi adósságunkat róttuk
le azokkal szemben, akik az életüket
adták a magyar hazáért, akik fegyverrel a kezükben estek el a Gyimesi-szoros, az ezeréves határ védelmében.
Konzerváltuk a Kontumáci-kápolna
melletti egykori vesztegzár, vagy karantén épületének a romjait, és ezekre
a romos falakra rögzített fekete gránittáblákra véstük fel annak a több mint
500 katonának a nevét, akik a környéken haltak meg, egy szakrális, háborús
emlékhelyet hozva ezáltal létre. Azután a Tatros-folyón átívelő, rozsdamarta vashidat festettük le szép magyar
zöldre. Egy év múlva a Kontumáci-kápolna melletti hegyormon felállítottuk
az „Élet, a Hit és a Nemzet Kapuját” egy
kopjafasorral. A kopjafákon olyan szent
szavak olvashatók, amelyeket mindnyájunknak illene tiszteletben tartani politikai vagy nemzeti hovatartozásunktól függetlenül: Isten, Család,
Nemzet, Haza, Szülőföld, Anyanyelv,
Hit, Vallás, Jog, Jövő, Szabadság... és
így tovább. Meglátásunk szerint ezek
a szavak olyan emberi értékeket jelölnek, amelyekből egyikünknek sem
volna szabad gúnyt űzni. Mert addig,
amíg különböző politikai pártok színeiben gyűlöljük egymást, addig nincs
magyar jövő...

Hat éve küszködünk
azért, hogy eddigi
munkánkra feltegyük
a koronát. A Rákóczi-várat
szeretnénk újjáépíteni.
Beszereztünk minden
szakhatósági engedélyt
Hat éve küszködünk azért, hogy eddigi munkánkra feltegyük a koronát.
A Rákóczi-várat szeretnénk újjáépíteni. Az évek során beszereztünk minden szakhatósági engedélyt, elvégeztettük a régészeti feltárást, és végül
ebben az évben, Pünkösd előtt egy
héttel, megkaptuk az építkezési engedélyt is. Most a közbeszerzés folyamata zajlik.
Bizonyítani szeretnénk a világ magyarságának, hogy nem szabad feladni,
hogy nem siránkozni kell, hanem követ kőre rakni. Nem hagyjuk pusztulni
még a romjainkat sem! Az utolsó percben is mentjük, ami menthető!

Gyimesek

Berszán Lajos

„Csodás négy évet töltöttem
ebben az iskolában…”
1

S

„Mit szegénynek nyújt kezed,
2
Azt az égben fölleled.”
ok éve, 1993 júniusában részt vettem
a gyimesfelsőloki általános iskola
tanévzáró ünnepén. Boldog örömmel
töltött el az a tény, hogy a kedves hittanosaimmal az iskolában is találkozhattam, sőt osztályonként tanítottam
a hittant az órarend keretében, valamint ezen felül a nyolcadik osztálynak
a latin nyelvet is oktathattam. Be is
mentem a végzős osztályba, hogy köszöntsem a búcsúzókat. Valami azonban ledöbbentett. Ugyanis két tanuló
egymással szemben ült, és sírtak. Amikor megkérdeztem, hogy miért sírnak,
elmondták, hogy nagyon szeretnének
továbbtanulni, de nem lehetséges, mert
családjuk anyagi helyzete ezt nem teszi lehetővé. Így maradnak csak a nyolc
osztállyal. Érdeklődésemre rájöttem,
hogy nemcsak ők ketten, hanem még
többen is hasonló helyzetben lévén,
szembesülnek ezzel a nehézséggel. Nagyon lehangolt ez a dolog. Úgy éreztem,

Az Árpád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus Teológiai Líceum 2020. évi tanári kara és végzősei

hogy valamit tenni kellene. De mit? Isten adott választ a kérdésre.
Egész
Székelyföldet
megmozgató ünnep a csíksomlyói pünkösdi búcsú. De nemcsak Székelyföld, hanem
az egész világról megindul a magyarság Csíksomlyó felé. Debrecenből két
autóbusszal érkeztek Gyimesfelsőlokra, hogy itt két éjszakát a vendégszerető embereknél töltsenek, és hajnalban
elindulhassanak énekelve, imádkozva
Csíksomlyóra. Ebben az állapotban született meg bennük az ötlet, hogy építsenek Gyimesfelsőlokon egy zarándokházat, ahol mindig megszállhatnak,
ők ugyanis a Debreceni Keresztény Értelmiségiek Szövetségének tagjai. Szervezőjük Fodor András debreceni római
katolikus püspöki helynök és dr. Keresztesné Várhelyi Ilona irodalomtörténész.
Mint a falu plébánosa, lelkesedtem
az ötletért. Azonban megjegyeztem,
hogy téli időben szünetelnek a zarándoklatok, nem lehetne-e egy induló
hitvallásos iskolának helyet adni a létesítményben? Az ötletet annyira elfogadták, hogy több mint 25 éve, a mai
napig iskolánk állandó támogatói lettek, és minden esztendőben segítenek
alapítványukon keresztül. Az alapítvány neve: Sziklára Épített Ház. Haranghy Sándor okleveles építészmérnök
el is készítette ajándékba a ház tervét,
amely tervet részleteiben átdolgozta
Keresztes Szabolcs csíkszeredai mérnök, hogy megfeleljen az itteni előírásoknak. 
1994 januárjában beiratkoztam egy
szentföldi zarándoklatra. Vallásos népünktől hallottam, hogy ha valami
nagyon szép, Istennek tetsző dolgot
akar az ember megvalósítani, akkor
látogasson meg egy olyan templomot,
a művelődés melléklete • 2021 • 15

Gyimes-völgyi csángó legények

amelyben még soha nem járt, és ott
kérje szándékára Isten segítségét és áldását. A szentföldi templomok egész sorát látogattuk végig, jó néhányban még
szentmisét is tartottunk. Bennem kialakult zarándoklatom célja a szentföldi templomokban: Adjon a Jóisten egy
hitvallásos iskolát ennek a vallását szerető népnek a Gyimesek völgyében.
Hazaérkezve a zarándoklatról, megtettem az első lépéseket az iskola szervezésére és jóváhagyására. Hargita
megye akkori főtanfelügyelője, Beder
Tibor és csapata messzemenő jóindulattal kezelték az ügyet, később pedig
anyagilag és szakmailag is segítettek
az iskola fejlődésében. Hargita megye
prefektusa, Doru Voşloban kérésemre
ajánló sorokat írt, bizonyítva az alapítandó iskola szükségességét, valamint
ellátta a kérést aláírásával és a prefektúra pecsétjével. Ennek birtokában személyesen mentem Bukarestbe.
Nagy izgalommal léptem be az Oktatási Minisztérium ajtaján. Egy kicsit
azért bátorságot gyűjtöttem a Szent József-katedrálisban egyet imádkozva.
A folyosón szembe jött velem két úriember, érdeklődtek mindjárt személyem
és jövetelem célja iránt. Magatartásuk
bizalmat keltett bennem, bemutatkoztam, és elmondtam, hogy miért jöttem.
Megértéssel hallgattak. Azt kérdezték,
hogy be vagyok-e jelentkezve? Erre elmondtam, hogy bizony azt sem tudom,
hogy kihez kell mennem ezzel az iskolaindítási kérelemmel. Elmagyaráztam, hogy egy hitvallásos katolikus
iskoláról lenne szó. Azt mondták, hogy
várjak, ők majd segítenek. Nemsokára
vissza is jöttek, és közölték, hogy pár
perc múlva fogad egy vezérigazgató.

16 • www.muvelodes.net

Még bátorítottak is, hogy ahogy nekik
elmondtam mindent a leendő iskolával kapcsolatban, ugyanúgy mondjam
el ott, az irodában is. Bent ugyanúgy
elmondtam, hogy sok itt a tehetséges
gyermek, csak nem tudnak városokba
menni tovább tanulni, és én, mint papjuk féltem őket, nehogy elkallódjanak.
A vezérigazgató végighallgatott, de úgy
láttam, számára is gondot jelent egy új
iskola indítása.

…az igazgató kezet
nyújtott, és azt mondta:
„Adja Isten, hogy
Isten áldotta órában
született döntés legyen:
szeptember 15-én
indulhat az iskola.”
Engedélyt kértem tőle, hogy kérdezhessek valamit, s ő azt felelte: kérdezzek. Vezérigazgató úr, ön keresztény
ember-e? Ünnepélyesen felelte, hogy
ő meggyőződéses keresztény. Mire én
azt mondtam: Dicsőség Istennek! Látom, hogy Ön egy jó keresztény, én pedig egy keresztény pap vagyok. Ugye tudunk úgy beszélni egymással, mint két
keresztény? Erre a válasz egy barátságos mosoly volt, és megkért, hogy rövid
ideig várakozzak kint, hogy addig a tanácsadóival egyeztessen a dologról. Kint
várakozva láttam, hogy a tanácsadók
az én két úriemberem, akik jóindulattal voltak irányomban. Amikor kijöttek
a rövid tanácskozás után, az első már
intett nekem jelezve, hogy sikeres volt

a tárgyalás. Újra behívtak az irodába,
az igazgató kezet nyújtott, és azt mondta: „Adja Isten, hogy Isten áldotta órában
született döntés legyen: szeptember 15én indulhat az iskola.” Kívánta, hogy sok
fiatalnak javára működjön. Azóta az iskola túlhaladta a negyedszázadot.
Szentmiséim alkalmával időnként
eszembe jutnak ezek a jó keresztény
emberek, imáimba foglalom őket. Nevüket igazán nem tudom már, de biztos
vagyok abban, hogy Isten tudja, szeretetébe fogadja és megtartja őket.
Első tanévmegnyitó ünnepünket
1994. szeptember 15-én Bálint Lajos érsek
úr tartotta a templomban, utána 30 diákkal és szüleikkel elfoglaltuk a község
klubtermét, amely két éven és három
hónapon keresztül szolgált iskolaépületként. Közben elkezdtük építeni az új
iskolaépületet, ahová lassacskán mindenestül át tudtunk költözni. Nagy volt
a sürgés-forgás a gyimesfelsőloki plébánián. Vártuk egyházmegyénk első érsekét, ugyanis 1991-ben a szentté avatott
lengyel pápa, II. János Pál érseki rangra
emelte a gyulafehérvári püspökséget.
Bálint Lajos érsek úr hitt abban,
hogy itt ki fog virágozni egy iskola keresztény-katolikus szellemben, ezért
jött megáldani az iskola alapkövét. Első
kérdése az volt, hogy kit választottam
az iskola védőszentjének? A kérdésre
ugyancsak megijedtem, mert a nagy
szervezésben erről a számunkra is lényeges dologról teljesen megfeledkeztem. Az érsek úr látva kétségbeesésemet, így vigasztalt: „Ne pánikolj! Van
egy prédikációm Szent Erzsébetről, azt
elmondanám.” Örömmel, válaszoltam,
Érsek úr, akkor Árpád-házi Szent Erzsébet lesz az iskola védőszentje. Ilyenformán nemcsak nevet kapott az iskola,
hanem keresztapát is, az érsek úr is
többször megjegyezte, hogy ő a kereszt
apja az iskolánknak. Az ünnepség után
szobámban egyedül ülve napok múlva
rájöttem, hogy édesanyám az Erzsébet
nevet viselte, amíg élt minden vállalkozásomat imájával kísérte. Rájöttem,
hogy az örökkévalóságból üzent nekem,
hogy Szent Erzsébettel együtt ő is imádkozik ezért az iskoláért.
Alig készült el első épületünk, a diáklétszám örvendetes számbeli gyarapodása szükségessé és sürgőssé tette egy másik épület létrehozását, ahol
rendes bentlakást is lehet majd működtetni. Mert szükségből addig a távolból
jött diákok a plébánián kaptak szállást,
valamint a plébánia melletti kis házban laktak.
Segítséget kaptunk egy új épület meg
építésére, valamint területvásárlásra
és iskolabútor berendezésre az Illyés

Gyimesek

Szentmise az Árpád-házi Szent Erzsébet-líceum kápolnájában

Köz
alapítvány, az Apáczai Közalapítvány, a Mocsáry Lajos Közalapítvány és
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma részéről is.
A Szent Erzsébet Líceum immár több
mint 25 éve működik. Annyi év óta korszerűsítettük, felújítottuk mind az iskolai részt, mind a bentlakást. A felújítást a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-n
keresztül végezhettük el a Magyar Kormány Támogatásaként. Hála és köszönet érte. Nem hagyhatom ki a köszönetből azt a sok jóakaratú embert,
akiknek segítségével sok szegény diák
tanulhatott tovább, és eljuthatott egészen az egyetemig.
A gyimesvölgyi nyolcosztályos iskolák igazgatóit kértem fel óraadó tanároknak addig, amíg az osztálylétszám
annyira gyarapszik, hogy az új iskola
teljes tanári karral működhet. Ambrus Mária kémiát és fizikát, Bálint Gergely matematikát, Tankó Gyula román
nyelvet és irodalmat, Deáky András
magyar nyelvet és irodalmat tanított.
Értékelendő, hogy igazgatói munkájuk
mellett óraadást vállalták, mert ez külön terhet jelentett számukra. Természetesen sok ügyes és lelkes tanár működött még óraadó tanárként, legyen
a nevük beírva Isten könyvébe.
Az évek folyamán erősödött az iskolánk. Jelenleg két kis iskola csatlakozott a Szent Erzsébet Líceumhoz. Egyik
Komját falurészből, a másik Görbe-patakáról a hozzájuk tartozó óvodákkal
és előkészítő osztályokkal, valamint
az elemi osztályokkal együtt.
Ötödik osztálytól már a líceum nagy
épületében, két párhuzamos osztályban tanulhatnak tovább a gyermekek.
Az A osztály a humán tárgyak osztálya,

a B osztály viszont a reáltárgyakat oktatja, természettudományok osztályaként.
Több éven át esti tagozatot működtettünk. Ez alkalmat adott arra, hogy
különösen azok a jelentkezők, akik
nyolc vagy tíz osztály után nem tudtak
különböző okok miatt érettségi diplomához jutni, most megtehessék. 
Újítást jelentett iskolánk életében,
hogy agrárturizmus szakképzéssel létesült egy új ágazata oktatásunknak, ez
lett az úgynevezett C osztály.

„…esténként azt kértem
Istentől, hogy iskolába
járhassak. Áldott legyen,
hogy meghallgatta
imámat!”
Jaj, Istenem, milyen szép volt a Szent
Erzsébet Líceum első ballagási ünnepsége! Már reggel kilenc órakor megindult
a búcsúzó diákok felvonulása, mégpedig
lóháton. A lovas menet élén a kitűnő fúvószenekar jó magyaros indulókat fújt,
a nép az út két oldalán megtapsolta a búcsúzó diákokat, és áldást kiáltott rájuk.
A felvonulás után hálaadó szentmise következett. Csángó diákok énekeltek gyönyörű népviseletben, és amikor végignéztem rajtuk, olyan szép látvány volt,
mintha virágos mezőn tekintett volna
végig az ember. Kájoni János szent énekei csendültek fel ajkaikról olyan szépen,
átéléssel, ahogy csak a csángó diákok
tudják igazán, odaadóan énekelni. Végül a hálaadó szentmise után, negyedóra alatt átöltöztek ballagó ruhájukba.

Megkapták a ballagó batyukat és oldalukra a csángó módra szőtt tarisznyát,
és elhangzottak a búcsúbeszédek. Utoljára az ünnepség zárásaképpen a szózatot szavalta el egy búcsúzó leány, olyan
átéléssel, csodálatos hanglejtéssel, hogy
később még Kanadából is érdeklődött
valaki telefonon, hogy ha az a lány, aki
szavalt, tovább szeretne tanulni, ő vállalja a költségeit. Átadtam az üzenetet
minden elérhetőséggel együtt remélve,
hogy ő most már tovább intézi saját érdekében a dolgot és a kapcsolatfelvételt.
Talán két év is eltelt, amikor újra találkoztunk. A leány Egerben tanult tovább. Kérdeztem: Na, hogy működik
a kanadai támogatás? Sehogy – felelte –, majd folytatta: Támogatnának, de
azzal a feltétellel, hogy maradjak Magyarországon, és hagyjam ott Moldvát. A leány jelenleg végzett tanárként
szülőfalujában teljes normával, napi 18
órában a magyar nyelvet tanítja, segít
a zeneoktatásban, és látogatja a környező csángó magyar falvakat. Ugye
most már mindenki megérti, hogy
miért maradt szép emlék számomra
a 2007-es gyönyörű ballagás?
Küzdelmes, de nagyon szép évek során jutott idáig a Szent Erzsébet Líceum.
Az eltelt több mint negyedszázadra vis�szatekintve elmondhatjuk, hogy sokan
tanultak tovább. Volt diákjaink közül
kettő tanárként, egy könyvtárosként,
négy nevelőként dolgozik tovább az iskolánkban, illetve a bentlakásunkban.
Egy másik volt diákunk a konyhán
szakképzett szakácsnőként dolgozik,
egy másik pedig a tisztaságért és rendért felel. Iskolánk növendékei közül
hárman felszentelt papként dolgoznak
népünk javára és Isten dicsőségére.
Eddig ketten végeztek jogi tanulmányokat, heten végezték el a marosvásárhelyi orvosi egyetemet, a gyógyszerészetit, sok egészségügyi asszisztens
és ápolónő áll szívvel-lélekkel a betegek
mellett. Volt diákjaink közül vannak
tanárok, tanítók a környékbeli iskolákban, sikeres vállalkozók, akik alkalmazottaiknak munkát adnak. Jelenleg is
sok növendékünk tanul tovább főiskolákon és egyetemeken.
Volt diákjaink közül többnek van
már iskolás gyermeke, a legnagyobb
örömem, amikor egy volt diákunk a fiát
vagy a leányát ide hozza beíratni. Úgy
látszik, hogy azt a szellemiséget, amit
az iskola képvisel, a szülővé vált egykori diák át akarja adni gyermekeinek is,
ami egyértelműen az elismerés és a bizalom jele a tanári kar felé is.
Kétségtelen, hogy a Jóisten rámo
solygott a Gyimesek völgyére, és meg
áldotta népét. Ezért írattuk ki az
a művelődés melléklete • 2021 • 17

Ballagási ünnepség az Árpád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus Teológiai Líceumban

iskolaépület tetejére: „Hála és dicsőség
Istennek”.
Az iskola 25 éves jubileumára volt diákjaink többen küldtek köszöntőt, befejezésül ezekből válogattam néhányat.
„A Sziklára Épített Házban, úgy gondolom, megtaláltam azt az alapot, Jézus
Krisztust, akire építhettem életemet. Középiskolai éveim alatt mélyült el és erősödött meg bennem a papi hivatásom.
Az imádság és a tanulás együtt jó irányt
mutattak, hogyan is kell az életben élni:
imádkozva és dolgozva. Az iskolánk név
adójának, Szent Erzsébetnek a példája,
hite, bátorsága, Isten és embertárs iránti
szeretete erőteljes hatással volt életemre. A diákokat, a végzősöket arra bátorítom, hogy a reménytelennek tűnő helyzetekben is őrizzék meg reményüket
és hitüket Istenben. Az Ő kezében van
az életünk és tudjuk azt is, hogy »akik
Istent szeretik, azoknak minden javukra
válik«.” (Róm 8,28)” (Ambrus Ábel István
plébános, Kapnikbánya)
„A végzősökhöz szeretnék elsősorban
szólni, akik sajnos, idén nem ballaghatnak. Biztosan mély szomorúsággal
tölt el ez titeket. Az utolsó és egyben legfontosabb pillanatot nem élhetitek meg
együtt. Azonban vidámságra és hálára
ösztönözlek, gondoljatok arra, hogy nem
betegség miatt nem ballaghattok, hanem azért, hogy biztonságban átvészeljétek ezt az időszakot. Értetek van ez, és
mindenkiért. Arra biztatlak, ne hagyd,
hogy az »unok mindent és mindenkit«
állapot eluralkodjon rajtad. Otthon lehetsz és – készülvén az érettségire – jobban figyelhetsz magadra és szeretteidre,
erről semmiképp ne feledkezz meg!” (Antal Andrea, egyetemi hallgató, Sapientia
– Erdélyi Magyar Tudományegyetem)
„Csodás négy évet töltöttem ebben az iskolában, rengeteg mindent
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tanultam, és mindig örömmel gondolok vissza a középiskolás éveimre.
Kedves diákok/végzősök! Becsüljétek
meg azt az időt, amit együtt tölthettek, segítsétek, bátorítsátok egymást!
Ha olykor zúgolódtok is tanáraitokra, ők
csak a javatokat akarják, hallgassatok
rájuk. Három vagy akár négy év hosszú
időnek tűnik, de nagyon hamar eltelik,
és már minden arról a bizonyos érettségiről fog szólni. Nem lehetetlen megszerezni az érettségi diplomát, minden akarat és hozzáállás kérdése.” (Fikó Andrea,
egyetemi hallgató, Sapientia – EMTE)
„Éveken keresztül, esténként az
ágyam mellett, amikor senki nem látott, azt kértem Istentől: egy helyet készítsen nekem, hogy iskolába járhassak.
És ő meghallgatta imáimat: bár szegények voltunk, és nem volt lehetőségem
iskolába menni, mégis kellő időben kellő helyre vitt engem a jó Isten, az Árpád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus
Líceumba, ahol fiatalkorom négy évét
tölthettem el. Az első, ami szépnek tűnt,
az a kápolna, ami a bentlakás része, és
igazán örültem, hogy az Úr Jézussal egy
épületben lakhatunk. Igazán különleges
ajándéknak éreztem. Megismerhettem
osztálytársaimat és sok jó barátot, akikhez a szívem nagyon közel került. Azt
hiszem, nyugodt szívvel tudom mondani, hogy ilyen mély barátságok csak a líceumi évek alatt tudnak kibontakozni,
talán mert a nap nagy részét együtt töltjük, együtt izgulunk, örültünk, szomorkodunk, csintalankodunk. Áldott legyen
a jó Isten, aki meghallgatta egy egyszerű kis lélek imáját, hogy iskolába járhattam, és egy szép hivatást kaptam!”
(dr. Baricz Jonella, belgyógyász szakorvos, Gyergyószentmiklós)
„Kedves Te, azon diákok egyike vagyok én is, aki egykor ugyanazokon a

folyosókon lépkedett, mint te, ugyan
azon a vasárnap esti/hétfő reggeli szentmisén vett részt, mint te, és ugyanoda,
a kép elé ment hirdetést hallgatni, mint
te. Hogy mit üzenek neked, aki még itt
tanulsz az iskolánkban, az majdnem
egyértelmű: használj ki minden egyes
percet arra, hogy megéld és átéld a történéseket, a napi találkozásokat (könnyen
lehet, hogy egy életre szóló barátság
gyökerei is hajtani kezdenek), és mindeközben figyeld azt magadban, hogy
egy-egy beszélgetés egy-egy prédikáció
hogyan kanyarít a Jóisten felé. Neked,
aki végzős diák vagy ebben a különleges és mondhatni, szomorú helyzetben,
azt tanácsolom, hogy mint a mókus,
raktározd el az eddigi évek emlékeit, tudatosan próbálj visszagondolni néhány
eseményre, órára, szünetre, és adj hálát
ezekért, mert már mind a tarisznyádban vannak: amikor szükségét érzed,
amikor hiányzik az utolsó félév, csak
kapd elő, és emlékezz!” (Lengyelfi Emőke doktorandusz, Kolozsvár)
„Az elején azt írtam, hogy volt kitartásom. A kitartás tulajdonképpen
hit, amit az iskolámban erősítettem
meg. Ezt szeretném üzenni a diákoknak, a végzősöknek: a legjobb helyen
vagytok. Kell a tudás az úton, ami rátok vár, de valójában az fog titeket segíteni, az dönti el, milyen emberré váltok az iskolában. Ezért is járt a másik
két testvérem is ebbe az iskolába, mert
itt életre nevelnek. Ti másak vagytok,
mint egy »hétköznapi« líceum diákjai.
Majd meglátjátok, miről beszélek...”
(Molnár Csaba vállalkozó, Hidegség)
„Arra biztatnám a végzős diákokat,
hogy legyenek céljaik, mert csak akkor
lehetünk sikeresek, hogy ha van egy
előre meghatározott cél, ami ösztönöz
bennünket. Ha vannak céljaink, ahhoz
már automatikusan társul az akarat is,
amely kulcsszerepet tölt be a céljaink
elérésében.” (Petrás Róbert, egyetemi
hallgató, ELTE)
„A most éppen ott tanuló diákoknak
üzenem, hogy bárki bárhonnan el tud
érni, ahová csak szeretne, ha van benne alázat, tudásszomj, akarat és elhivatottság. Hajrá, kitartás, bármilyen változás is jöjjön, szükség van elhivatott,
lelkes, a világot megváltani akaró, hívő
fiatalokra!” (dr. Sárközi Melinda, vegyészmérnök)

Jegyzetek
1 Fikó Andrea egyetemi hallgató.
2 Mezőkövesdi megemlékezés Szent Er
zsébet csodatételéről. Bálint Sándor:
Ünnepi kalendárium 3. Mandala Kiadó
1998. 538.

Gyimesek

Takács György

„Ott osztá’ épitettek
az öregjeink haranglábat…”
A hárompataki és Úz menti csángó telepek történetéhez – Szőcs János (†2020) gyimesbükki
születésű iskolaigazgató, helytörténész, levéltáros, múzeumigazgató emlékére

A

Hárompatak
hárompataki csángó telepek, Kostelek
(Coşnea), Gyepece (Pajiştea) és Magyar
csügés (Cădăreşti) a Magyar Királyság
és a Moldvai Fejedelemség határvidékén, etnikai, vallási és nyelvi szempontból vegyes területen létesültek.1 Az
első állandó lakosok a 18. század második felétől kerültek a többségében
az ún. Negyedfélmegye (Pálfalva, Delne, Csomortán, Csobotfalva Szentlélek,
Mindszent és Menaság), illetve a Csík
szentmiklósi Egyházmegye (Borzsova,
Szentmiklós, Szépvíz) birtokában lévő
havasokra, amelyeket az említett csíkszéki falvak leginkább csak legeltetésre, erdőlésre használtak. A székely oikumené határán megbúvó, ember alig
járta, sűrű erdő borította területek,
messzi patakfejek, ahol a szigorú törvényeket alkotó faluközösségek kontrollja kevésbé érvényesült, ideálisak voltak

Kostelek látképe a Delnei-patak felől. Takács György felvétele

a társadalmi-gazdasági okok miatt
marginalizálódott személyek, kisebb
csoportok megtelepedésére.
A moldvai Ágas (Agăş) mellett a Tatrosba zúduló Szulca-patak felső folyásánál fekvő, nevét a csíkszentmiklósi
és csíkszépvízi Kós családról, vagy egy
régóta a későbbi falu helyén lévő koskarámról, kosárról nyerő Kostelek – így
írva – már az első katonai felmérés térképén (1769–73) felbukkan, s bár házakat itt még nem jeleznek, néhányan
már akkoriban is élhettek az ősrengetegek borította havasok mélyén. Egy
1771-es perirat szerint „Kós Telekiben lakott Butukár István fia Demeter és Szirba Vaszilinak fia Péter”, de egy 1785-ös
jegyzőkönyv is kosteleki lakosokat említ: „Fr. Erőss de Borsova contra Theodoram et Ioannem Besan in Kós Telek”.
A beszédes nevű (rom. băjenar, bejănar
’bujdosó, menekült’), görögkatolikus
Bezsánok Kománfalváról (Comăneşti)
költözhettek Csíkszentgyörgyre, onnan
Kostelekre; a csíkszépvízi görögkatolikus egyház anyakönyve alapján a per
iratban említett Bezsán János – amint
arra Győrfy Eszter felhívta a figyelmemet – alighanem ott is halt meg, 75
éves korában, szentségekkel ellátva,
1841. december 23-án.
A 18. század végén és a 19. század elején érkeztek ugyanoda a feltehetőleg erdőfülei eredetű, de már Lóvészről vagy
a Gyimesekről beköltözött Csilip, a talán prálai (Pralea) Vrencsán, a bizonytalan eredetű Oláh, a felsőloki Gábor,
a csobotfalvi Váta, a moldvai, de már
Csíkdelnéről behúzódott Györgyicze,
a csíki-gyimesi Gergely és a csíkpálfalvi Vaszi családok ősei. Sokan közülük
görögkatolikusok, vagyis „román vallásúak” voltak, olyan – többnyire moldvai
– román eredetű zsellérek, jobbágyok,
akik nemzedékek óta a székely falvakban élvén nyelvükben, habitusukban
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A kosteleki Csilip Péter (sz. 1874) családja az 1940-es évek elején. A szerző gyűjteményéből

valamelyest már megmagyarosodtak.
Később jöttek a 19. század közepén kialakuló falu területére a Csíkkarcfalváról vagy a Nyárád mentéről Pusztinán
át a nagygyimesi Áldomásra költözött
Albertek, az alighanem csíkszépvízi
származású Imrék, a Lóvészről jött Al
másiak, a Bereckből érkezett Bereczki
ek, a gyimesi Gerczulyok, Karácsonyok,
Tankók, Tímárok és még néhány más
család. A nemrégiben elhunyt kiváló
történész, Szőcs János is moldvai románokat, csángókat és kisebb részben csíki székelyeket jelölt meg Kostelek alapítóiként.
A Kostelek-vizébe ömlő Farkaspataka (Gyepece-vize) völgyében, Kostelektől jó félórányi járásra meghúzódó Gyepece neve a Gyepaszóból (1786:

Gyep-Asza[-Pataka]) származhat. A helyi őstelepes (a „Vén Kászoni”) a 19. század közepén, Nagykászonból jött, s idővel szolgának hozta „Kicsi Kászoni”-t,
aki a Kászonaltízen született, a dobolyi
görögkatolikus születési anyakönyvbe 1848. augusztus 3-án bejegyzett Fe
kete György lehetett. Benkő Károly
1853-ban négy gyepecei lakost említ,
a hagyomány szerint az 1860–70-es
években a kis havasi telepen mindös�sze három ház állt, gazdáik Fekete Ká
szoni György, a moldvai eredetű Czerán
Mihály és a Csíkszentdomokosról jött
Császár György voltak. Itt éltek később
egy Lóvészre férjhez ment, majd hazaköltözött Fekete leány Vaslobán (Voşloban) nevű gyermekei, a gyimesi-kosteleki Popovicsok, a Kostelekről áttelepült

A gyepecei búcsú résztvevői Kászoni Fekete Demeter csűrje előtt, 1937-ben. A szerző
gyűjteményéből
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Almásiak és „Boris” Vrencsánok, valamint a rakottyási eredetű Karácsonyok
családjai is.
Gyepecétől a Kicsi-Kerekbükkön át
szűk órányi járásra található Magyarcsügés. Az állati tetemet, csontvázat
jelentő csüg tájszóból származó Csügés
(’csügös, csüggel teli’) helynevet 1725ben Csükesként említi egy csíkszentmiklósi határozat: „bé hozták volt Fel
Csík Széki Szent Mihályi Nemzetes Sándor Pál uram Korruga Chirilla jobbágyának salvo honore négy tulkát Csükes
nevű helyből holmi termő fáknak le
vágásáért”. 1734-ben egy csíki oklevél
„Az ordinarius passusokon kívűl való
ösvények” között sorolja föl Csügést, felvigyázójával, a gyalogos székely – másként drabant vagy pixidarius – csicsói
Kósa Jánossal együtt. Az első helybeli
lakos, a görögkatolikus Kádár Illés is
Csíkcsicsóból húzódott erre a vidékre,
valamikor a 18. század végén. Ahogyan
mondják, az első télen, kaszáló híján,
mohával etette állatait a rengeteg erdőben, szállásául egy szálfákkal és földdel fedett veremlakás szolgált. Elődei
a 17. század elején kerülhettek Csicsóba, talán Moldvából. A Magyarcsügésre
jobbára a 19. században beköltözött többi család közül a Károlyok menasági,
a Csiszárok csíkszentmihályi, a Kond
rák gyimesbükki, a Korbulyok talán
csicsói, a Kristályok szentdomokosi,
a „Bumbik” Bodorok ugrapataki eredetűek, a Györgyiczék Delnéről, az eredetileg csíki vagy udvarhelyszéki Szőcsök
pedig alighanem Moldva felől jöttek
Magyarcsügésre, csakúgy, mint az Ar
delánok.
Az első hárompataki telepesek tehát
telepítvényes zsellérek, szökött jobbágyok, pásztorok, kóborok, havasi betyárok, gyilkosok, katonaszökevények
voltak, magyarok és románok egyaránt
– eleinte inkább utóbbiak. Az arány
a 19. század második felére – miközben
a hegyoldalakban szétszórtan álló havasi tanyák népe leköltözött a patakok
mellé, és az így kialakuló falvacskák
felkerültek a Második katonai felmérés
térképére (1853–58, 1869–70) – valamelyest kiegyenlítődött. Később, a 19. század utolsó negyedétől, az ún. arányosítási törvény hatályba lépése (1871) után
felgyorsult fakitermelés kínálta munkalehetőségek által csábított csíki, gyi
mesi szegénylegények betelepülésével
talán át is billent a magyar anyanyelvű
csángóság javára. „Ide minden nemzetiség húzódott. Román es, magyar es.
Összenősültek, összeházasodtak. Lett
román es, lett magyar es. Ami vót, avvót, mind a Jézus teremtése vót” – hallottam Kostelek felszegén. Igazat kell

Gyimesek
adnunk Szőcs Jánosnak, amikor Kostelek kapcsán azt írja: mivel e faluban
„számottevő arányú újkeletű székely
odatelepedésről nem tudunk, a románok pedig ott maguktól semmi módon
nem magyarosodhattak el, joggal feltételezhetjük, hogy a település kezdettől
vegyes etnikumú volt”. A szerző szerint
az őstelepesek jelentős része „a gyimesi csángók csoportjába” tartozhatott.
A hárompataki falvakra gyakran mások is gyimesi kirajzásként tekintenek,
pedig ezek a néprajzi kistájak nem csupán földrajzilag, de – amint látni fogjuk
– sok más tekintetben is elkülönülnek
egymástól.

Magyarcsügésen
1897-ben építették újra
a Keresztelő Szent
János születése titulusú
görögkatolikus filiális
templomot.
A 19. század közepére kialakuló há
rompataki falvak lakossága görögkatolikus többségű, a kisszámú római katolikus is jobbára rítust váltott,
hogy elemi liturgikus igényeit legalább
valamelyest kielégíthesse. „Az én leszármazásom szenmihályi. Székely
nemzetség. De ha igy nősültem (...)
oda házasodtam, oda esküdtem – aszmondja – nekem, érettem innét Csikból nem jöhetett bé egy római katolikus
pap, hogy nekem misézzen egyedül.
Igy oda kellett álljak” – hallottam Magyarcsügésen. A kosteleki leányegyház
Csíkszépvíz, a magyarcsügési (és a gyepecei) pedig Gyimesbükk görögkatolikus egyházközségéhez tartozott, vag yis
a balázsfalvi (Blaj) székhelyű Gyulafehérvár–Fogarasi Érsekség Csíkot és
Kászont is magába foglaló Gyergyói Főesperesi Kerület (Districtus Archi-Diaconalis Gyergyo) része volt. Kostelek
az 1835-ös és az 1842-es balázsfalvi görögkatolikus sematizmusban még nem
szerepel Szépvíz filiái között, az 1841-től
vezetett szépvízi görögkatolikus anyakönyvekben azonban már az első évektől találunk kostelekieket. Feltételezhető tehát, hogy az itt élő hívek akkoriban
kerültek a szépvízi „parochia antiqua”,
mint anyaegyház pasztorációja alá.
A hárompataki falvakban templom
sokáig nem volt. Kostelek első, Oszlopos
Szt. Simeon tiszteletére szentelt kis fatemploma 1875-ben készült el, a falucskában addig csak egy kis fakápolna állt.
A helybeli hívek lelki gondozása egészen
az 1940-es évekig nem volt megoldott,

Korbuly Demeter és felesége, Györgyicze Virág által közrefogott mátkapár Magyarcsügésen, az 1930as években. A szerző gyűjteményéből

ahogyan Gyepecén és Magyarcsügésen
sem. Nemzedékek sora élt rendszeres
szentmise, gyónás és áldozás nélkül.
Gyakran maguk kereszteltek („megöntés”), maguk is temettek, ahogy tudtak.
Magyarcsügésen 1897-ben építették újra
a Keresztelő Szent János születése titulusú görögkatolikus filiális templomot.
Gyepecén az 1928-ban emelt Szent Péter
és Pál kápolnát csak 1994-ben bővítették
templommá. A kosteleki görögkatolikus
templomot a második világháború után
az ortodox egyház kapta meg, az 1945ben emelt új római katolikus templom titulusa Mária Szeplőtelen Szíve.

Magyarcsügésen az ortodox kezelésbe
jutott volt görögkatolikus templom patrocíniuma Szt. Ilona és Konstantin lett,
az eredeti titulus az először lakóházként engedélyezett, később kibővített,
majd a csíkszeredai esperes ajándékozta gimnáziumi oltárral, végül kórussal
és toronnyal is ellátott, 1964-re befejezett római katolikus templomra háramlott.
A meglehetősen zárt hárompataki telepek a 19. század utolsó harmadától váltak a házasodási gyakorlat
szempontjából nyitottabbá. A görögkatolikus és jobbára román anyanyelvű

Márton Áron Kosteleken bérmál. A szerző gyűjteményéből
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Régi szállás a románcsügési Pálistvánok patakán. Takács György felvétele

bükklokiak és lóvésziek mellett ekkor
már jelentős volt a Gyimesekről beházasodó, részben magyar nyelvű és
római katolikus személyek száma is.
A 19–20. század fordulójára ugyanis
jobbára már csak az elzártabb gyimesi
területeken (Rakottyás, Bálványos- és
Tarhavaspataka, Budáka-oldal), Bükklokán és a hárompataki telepeken maradt meg a román nyelvtudás, ott is inkább kétnyelvűségről beszélhetünk.
Kosteleken a 20. század első évtizedében létesült magyar tannyelvű állami iskola. A peremvidéki létből fakadó
kulturális „kevertséget” eleinte a közös görögkatolikus hit, mellette később
egyfajta, a környékbeli népcsoportoktól
való különbözőség meghatározta há
rompataki éntudat ellensúlyozza.

Az inkább nőágon
öröklődő népi imák
forrásvidéke Csík és
a Gyimesek, a románság
hagyományának
nyilvánvaló emlékeit egyes
ritka ráolvasótípusok
őrzik.
Az itt élők éppúgy elkülönülnek
a csíki székelységtől („magyarok”),
a mold
vai és a gyimesi csángóságtól
(„tyár-magyarok”; „csángók”, „lokiak”,
„lunkabeliek”), mint az erdélyi és mold
vai románoktól („oláhok”) vagy a szomszédos települések románságától („ko
zsán[y]ok”), magukat kostelekieknek,
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csügésieknek, patakiaknak, „félre-csán
gók”-nak nevezik. „Loki születés vót
édesanyám. Csángóné vót” – hallottam
Kosteleken. A „három patak”, „ez a há
rom patak”, „ezen a három patakon” kifejezések is jelezte, nem etnikumhoz
kötődő lokális identitást a velük szoros kapcsolatban álló, fentebb említett
közösségek tagjai is megerősítik, vis�szaigazolják. A hárompatakiak tehát
stricto sensu nem tartoznak a gyimesi
csángósághoz, s gyökereikben sem kizárólag oda kötődnek, bár újabban, mióta a faluturizmus azon a vidéken is
fellendülőben van, szívesen csatlakoznak – elsősorban a kostelekiek – ehhez
az ismert és kedvelt tájegységhez.
Hárompatak falvai a 20. század elejére kultúrájukban, nyelvükben egyre inkább megmagyarosodtak, lakosságuk
1948-ban ortodox és római katolikus felekezetekre vált szét. A csíki székely, valamint a gyimesi és moldvai – magyar
és román – hagyományok keveredéséből sajátos kultúra jött létre ezen a területen. Az 1960-as évektől – elsősorban
Kallós Zoltán, P. Daczó Árpád Lukács
OFM, Székely László, Magyar Zoltán és
Takács György által – rögzített folklór
anyag jól tükrözi a falvak eredetét.
A helybeliek repertoárjában ugyanis
éppúgy fellelhetőek voltak az énekelt
magyar népballadák, a magyar archaikus népi imádságok, mint a magyar
és román nyelvű ráolvasók, de hos�szú, román nyelvű újévi köszöntőt még
az 1990-es években is tudtak fiatal fiúk,
a Tatros menti románságtól újabban
átvett „medvézés” mellett pedig régebben a betlehemezés is szokásban volt.
Az inkább nőágon öröklődő népi
imák forrásvidéke Csík és a Gyimesek,

a románság hagyományának nyilvánvaló emlékeit egyes ritka ráolvasótípusok őrzik. Egy magyarcsügési
kéziratosban ránk maradt, Torok gyík
hez penteken feliratú ráolvasás például a Szent Péntek panasza (Tânguirea
Sfintei Vineri) elnevezésű kolinda szövegét idézi. A hárompataki falvak eredete a gyimesiekétől kissé eltérő hagyományos viseleti darabokon, elsősorban
a néhol nagyobb és színesebb „berszányos”, „duneres” inghímeken, a hímmel díszített alsószoknyán és néhány
egyéb apróságon is tükröződik. A helybeli zene – kivált a furulyazene – is más
volt kicsit régente, mint a felső- és középloki, közelebbi rokonságban talán
a bálványospatakiak, a rakottyásiak
muzsikájával áll, amint azt nemrégiben elhunyt barátommal, a kiváló népzenész Dsupin Pállal megfigyeltük.
Az 1992-es népszámláláskor a kostelekiek közül 362-en románnak, 262-en
magyarnak, 296-an ortodoxnak, 336-an
római katolikusnak vallották magukat.
Érdekes, hogy még ekkor – 44 esztendővel egyházuk felszámolása után – is lakott a faluban 11, önmagát görögkatolikusnak valló személy. Ugyanekkor a 41
lakosú Gyepecén mindenki románnak
mondta magát, bár a 32 ortodoxon kívül kilenc római katolikus is élt a faluban. Magyarcsügés 138 lakosa közül
127-en románnak, 11-en magyarnak
vallották magukat, noha az ortodoxok
száma csupán 87, a katolikusoké pedig 51. A statisztikai adatok jól tükrözik
a falvak helyzetét, azt a peremvidéki,
liminális létet, amit először Gyepecén
hallottam így megfogalmazni: „Úgy vagyunk itt mü, mind az ablaktángyér, se
künn, se benn”.

Románcsügés
A Magyarcsügéssel mára szinte egybeépült, a Tatrosba igyekvő Csügés-vize alsó folyása és a beleömlő patakok
(pl. Templom-, Pálistvánok-, Magdó-,
Gusásné, Vojkapataka) lunkás helyein
álló Románcsügés (Ciugheş) a hárompataki telepektől valamivel régebbi – és
tisztábban székelyes – eredetében elkülönül kissé, inkább a moldvai magyar falvak közé sorolandó, ami tárgyi
és szellemi néprajzában is tükröződik.
A közös eredet, valamint a földrajzi közelségből is fakadó vérségi kapcsolatok
miatt ugyanakkor szoros szálak fűzik
a hárompataki telepekhez, elsősorban
a Kádárokban élőkhöz, amint itt a magyarcsügésieket nevezik.
Románcsügés első lakosai jobbára Csíkból (Somlyó, Delne, Szépvíz,

Gyimesek
és Sántatelekéről, mások a középloki
Hidegségről és Kápolnapatakáról, illetve a gyimesbükki Bálványospatakáról. A két település lakói gyakorlatilag
kivétel nélkül magyar anyanyelvűek
és római katolikusok. A Kisboldogas�szonynak ajánlott egerszéki fatemplom
1957-ben épült, a Szentháromság tiszteletére emelt csinódi fatemplomot 1997én szentelték fel. A csíkszentgyörgyi plébános havonta egyszer, hol Csinódon,
hol pedig Egerszéken misézik. A tágabb
földrajzi értelmű Úz mente tájegységhez a Kászon és Csíkszentgyörgy megyéje határvidékén fekvő Lesőd, a Bákó
megye határán, a Csobányosvize mentén lévő Csobányos és az attól nyugati
irányban elhelyezkedő Gyürke is hozzá
sorolható. Utóbbiakat Kostelektől a Borda-hegy választja el. Lakosaik szinte kivétel nélkül római katolikus csángók.
Igaz, mindössze talán négy-öttucatnyian, ha lehetnek, így róluk ettől bővebben itt most nem is szólunk.
A régi csinódi kántor, Fikó Béla. Takács György felvétele

Szentmiklós, Szentmihály), részint katonaszökevényekként kerültek a moldvai vámon túli vidékre; Pálistvánok patakának és nemzetségének névadója
például az a Páll István lehet, aki 1764ben menekült Csíkszépvízről „Moldovába”.
A római katolikus vallásukhoz
Moldvába szakadván is ragaszkodó
csügésiek mostoha sorsáról 1838-ban
Gegő Elek tudósított, aki a faluból Fü
löp, Szentes, Domokos, Orbán családokat említ. A Sebestyének származásáról egy 1811-es dokumentumból
értesülhetünk, amely más személyek
és családok beköltözésének okaira is
magyarázatot adhat: „Csík mindszenti
nagyob Sebestyen Jánosnak szabadság
adatik, hogy kenyérkeresni az hol tanál molduvaban vagy az hol tanal maganak élelmet mivel itt nem elhet Sig
(…) Kaditsfalva Die 20 maÿ 811”. A falu
1868-ban Dormánfalva (Dărmăneşti)
filiája volt, 1898-ban Bruszturószához
tartozott. Havas Boldogasszony tiszteletére szentelt, fából készült, bevakolt
és fehérre festett első „kőtemploma”
1895-ben épült, a régi fatemplomocska
helyén. Balogh Ödön 1942-ben megjelent dolgozatában Románcsügés lakossága – 200 körüli magyar és mintegy
20 román család – patakonként csoportosítva szerepel. Az 1992-es népszámlálás alkalmával a faluban mindenki románnak vallotta magát, bár
a lakosság 66 százaléka római katolikus volt.

Úz mente
Ugyancsak a régi Csíkszékhez tartoznak,
és valóban a gyimesi csángóság kirajzása révén jöttek létre az Úz-völgyi csángó telepek: Csinód (Cinod) és Egerszék
(Eghersec). A néprajzi kistáj nevét adó
Úzpataka a Rugát-hegy oldalában ered,
majd a belé zúduló patakok, erek vizétől
táplálva Moldva felé siet, ahol a Szeret felé
igyekvő Tatrosba torkollik. Az Úz mente
Orbán Balázsnál még „vadregényes havasi táj”, ősvadon, „hol hiába keresünk
egy emberi lakot”. A 20. század első évtizedei azután, amikor a csíkszentgyörgyi
és bánkfalvi gazdák kezdték eladogatni
távolabb eső kaszálóikat, hatalmas változásokat hoztak az Úz-völgyi havasok
életében. Az olcsó birtokokat ugyanis jobbára a gyimesi csángók vásárolták meg,
akik közül néhányan – főként mint pásztorok – már korábban is a vidéken tartózkodtak. Ők azután, családonként szállingózva benépesítették a későbbi Csinód és
Egerszék területét, amiben kivált a legközelebb eső Gyimesfelsőlok csángó népe
vett részt, de jó néhányan Középlokról és
a Bükkről is jöttek.
Bárth János négy egerszéki, csinódi és lesődi család történetét írta meg.
A lesődi Fodorok például Gyimesfelsőlokról települtek be, 1905-ben; a régi
csinódi kántor, Fikó Béla még a középloki Borospatakán született, 1913-ban.
De hasonló módon kerültek ide más
famíliák is, egyesek a felsőloki Ciherek-, Farkasok-, Szőcsök-, Ugrapatakáról

Jegyzet
1 Dolgozatomat, hely hiányában, nem
látom el részletes jegyzetekkel. A benne
szereplő és a témára vonatkozó további
fontosabb adatok megtalálhatók a szövegvégi könyvészetben.
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Mihók Edit

A gyimesi csángók
népi viselete

„A

Gyimesi csángó fiatalok népviseletben
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Röviden a gyimesi csángókról
csángók szép szálas termetűek, kivált
a nők között igen sok szép van, becsületes, testvéries nép, egymást szeretők,
nyomor és szükségben felsegélők, az
idegeneket becsülők. (…) A nők (…) öltözetükkel oly kedvesek (…), hogy Vénusz

is midőn Olympus isteneinek ítélőszéke előtt megjelent, felilleszthette volna
magára a végett, hogy bíráit részrehajlókká tegye.” (Orbán Balázs: A Székely
föld leírása II. kötet, 78., 79., 80. oldal)
A népi hagyományok minden táj
egységnek a múltját őrzik. A népviselet az a drága kincs, amelynek csillogása sohasem fakul, hanem az időkön
át még szebben csillog. A gyimesi népviselet az Erdély legkeletibb részén élő
a gyimesi csángók népcsoportjának
az öltözékéül szolgált több évszázadon
át. A jelenkor itt lakóinak e különleges
öltözék értékes örökséget jelent, amelyet minden családban féltve őrizgetnek. Még az elején megjegyezném, teljes tisztelettel és elismeréssel mindkét
népcsoport kultúráját illetően, hogy
a gyimesi és a moldvai csángó viseletek
között léteznek formai hasonlóságok,
ugyanakkor a különbségek is egyértelműek, mind a női, mind a férfi viselet
esetében. Ezt azért is tartom lényegesnek, mert elég sokan nincsenek tisztában azzal, hogy kik a gyimesi csángók,
és kik a moldvai csángók. A „csángó”
szó hallatán teljesen véletlenül összevegyítik a két népcsoportot, vagy egy
és ugyanarra gondolnak. Nem tisztem
nekem ezeket a dolgokat firtatni, mert
az idők során nagyon sok néprajzos
szakember végzett ebbéli kutatásokat
mindkét földrajzi területen, és értékes
könyvek, dokumentumok szolgálnak
bizonyítékul, tényekre alapozva.
Megörökölve ezt gyönyörűséges népi
viseletet, ezeknek a ruhadaraboknak
a bemutatását, valamint a mellékelt
fényképek segítségével ezeknek a megismertetését próbálom a nagyérdemű
olvasok elé tárni.
A gyimesi csángó népviselet darabjai
zömükben hófehérek. Hímzéssel díszítették a női és férfiingeket a nyaki részen, úgyszintén az ingujjakon, a női
ingeken még szép horgolt csipkék is láthatók. A viseletek két részre oszthatók,

Gyimesek
így vannak a viselő és az innapló (ünneplő) ruhák. A hétköznapi viseleteken is fellelhetők szerény hímzések, de
ettől sokkal gazdagabbak, cifrábbak
a hímzések az ünneplő női és férfi ruhadarabokon. A szép hímek (így nevezték a mintákat) virágmotívumosak,
vagy mértani formákat ábrázolnak.
A virágos minták színesek és a legtöbbször keresztmetszetes öltéssel készültek. A legkülönlegesebb minta a híres
gyimesi fonáján (fordítottján) varrott.
Ezek a mintacsíkok (mértani formák)
egy vagy legtöbbször két színből voltak
kihímezve. A bonyolult szálszámolásos
hímzést tartották régen és napjainkban
is a legszebbnek, de ezek a legnehezebben hímezhetők. Amint ennek a neve
is elárulja, ezt a geometrikus szalagdíszítéses mintát a vászonnak a fonáján
varrták. Hihetetlen, de ez így igaz!
A gyimesi népi hagyományokat,
az emberek életvitelét nem ismerhetjük meg másként, csakis úgy, hogy röviden egy időutazás teszünk, és mintegy visszalépve az időben, bepillantunk
a Tatros völgye lakóinak régi életébe.
A gyimesi csángók szerint őseik székelyek voltak. A régmúlt korokban elszigeteltségben éltek, és elég kevéske
földdel bírtak. A bujdosó székelyek a katonai szolgálat elől rejtőztek el az erdős
vidékre, továbbá sok család talált menedéket itt magának az 1764-ben történt Madéfalvi veszedelem után. Ezzel kapcsolatos a csángó szó eredete
is: csángónak nevezik azt, aki elcsán
gált (elment) máshová a közösségtől.
Ugyanakkor Moldvából visszatelepedett magyarok vagy oláhok is jöttek,
akik meghúzódtak ezeken a fenyvesekkel borított hegyvidéki területeken egy
új, szabadabb élet reményében. A bujdosásukkal magyarázzák a moldvai
csángókéhoz hasonló öltözetüket is. Ezt
egykoron azért használták, hogy megtévesszék az őket üldözőket, hogy azok
ne ismerjék fel bennük a szökött székely katonát. Az idő múlásával a természet közelsége, a különleges földrajzi
viszonyok olyan feltételeket biztosítottak számukra, hogy e völgyek, patakok
és fenyves erdők birodalmának a lakosai lettek. Mai szóval elmondhatjuk, hogy ezen a tájon sajátos, önellátó
életformát alakítottak ki, és ezt folytatták több évszázadon át. Nem volt
ez mentes a nehézségektől, de sok kitartással és egymást felsegítve, idővel benépesítették a Tatros völgyét. Így
hajtott ki és növekedett időben az ősi
székely népnek a családfájából egy fiatal, szép hajtás, amelyet immáron gyimesi csángóknak hívnak. Megélhetőségük az állattartás, a pásztorkodás volt.

A hatalmas vágterek idővel bőséges legelőkké alakultak, így a jószágoknak
megvolt az eleség. A saját házuk tájáról tellett ki szinte minden, amire csak
szükségük volt. Kevéske cserekereskedelemmel pedig beszerezték azt a néhány dolgot, ami hiányzott, vagy éppen
nem termett meg e vidéken (a kukorica,
a búza, a petróleum). Saját maguk építették fel a lakóházaikat, a gazdasági
épületeiket, elkészítették a bútorzatokat. Asszonyaik fáradtságos és szorgalmas munkával fonták, szőtték, megvarrták a család számára a ruházatot.
Mivel három nemzedék is együtt
lakott, így többen és hatékonyabban
tudtak a dolog mellé állni. A háztáji munkamegosztás mellett a sokfajta
kalákákban egymást jó szívvel felsegítették. A nagycsalád mindig gazdagságot jelentett, szorgalmat és haladatot.
Mondották is, hogy nemcsak a hajban
jó a sok kéz, hanem dologban is.

Mivel három nemzedék is
együtt lakott, így a háztáji
munkamegosztás mellett
a sokfajta kalákákban
többen és hatékonyabban
tudtak a dolog mellé állni.
A férfiaknak, a kinti, háztáji munkákat kellett végezniük minden évszakban. Ilyen volt a földművelés, az állattenyésztés, nyáron a nagy dologidőben
az óriási hegyoldalak megkaszálása,
a szénatakarás, majd ennek hazahordása, csűrökbe rakása, az erdővágás.
Bizony, embert próbáló nehéz munkák voltak. A széna a hosszú téli hónapok idején az állatok (tehenek, ökrök,
lovak, juhok) etetésére volt szükséges. Juhot minden család tartott, volt,
aki 50–100 darabot is nevelt. Aránylag
ezekkel az apróbb jószágokkal kevesebb
gond volt, és az erdőirtásos területeken a nyájak békésen legelészhettek.
Nagy szükség volt a gyapjúra, amelyet
megfontak, úgyszintén a bőrökre, mert
ezekből készültek a női és férfibundák,
a kozsókok. Egy–egy jó diszkebárányt ha
elvágtak, a húsából bizony főzni is jól
lehetett. Messzi földön híresek voltak
a gyimesi juhfajták, sok gazda jó pénzért el is adott belőlük.
A fehérnépek a szokásos házimunkákkal voltak elfoglalva, gondoskodtak a nagycsaládról, az öregekről. Főzni
hét–nyolc gyermeknek, mosni, takarítani, fonni és szőni, bizony nem volt
egyszerű. Enni is alig maradt idejük,
ki nem esett a guzsaj a kezükből soha,

amikor mentek az úton, akkor is sikerült a duvaszkát még kicsit gyarapítani. Talán csak a hosszú a téli estéken
a hímzéssel, a horgolással akadt kis
idő, hogy leüljenek. A házak belső tereinek díszítése színes szőtteményekkel,
a gúnyásládák gazdagsága, a kendő
szegen szépen sorban kiterített rudile
pedők, rakottasok, a szép vetettágyak
mind az asszonyok szorgalmáról árulkodtak, és a fürge kezük munkáját dicsérték.
Általában a család népes volt, sok
gyermek született, de mindig nagy szeretettel gondoskodtak róluk. A fiúknak
az apa házat épített, kivételes a legkisebbik fiúgyermek volt, aki örökölte
a szülői házat. A leányok staférungot
kaptak. Érdekességként, valamint bizonyítéknak, íme egy pernelevél, vagy
staférungi jegyzék, amelyet Gyimesfelsőlokon a községházán állítottak ös�sze, „…mely kötetett alulírott két tanú
jelenlétében, 1921. május 25-én Tankó
Károly (Péteré) és Tankó Teréz házassága kötésük után kiadott menyasszonyi
hozományról: Én, Tankó Teréz a fent írt
napon, férjem édesapja házához a következő ingó vagyonomat hoztam, tekintettel arra, hogy férjem háza csak
puszta belsősség volt házasságkötésünk idején.
1.	 Két darab tehén és egy egy éves tinó,
2.	Négy drb. júh és két diszke,
3. Egy drb. disznó és egy süldő,
4.	Négy tyúk és egy pulyka,
5.	Három kanapépad,
6.	Két darab asztal,
7. Négy ülőszék és kettő konyhaszék,
8.	Egy kicsiasztalka,
9. Egy üveges almárium,
10. Egy drb. kasztenosláda,
11.	 Két darab ágy,
12.	Egy darab vízpad,
13. Három drb. tekenyő és egy kicsibubafüresztő,
14.	Két drb. káposztáskád,
15. Egy drb. szapulőkád,
16.	Három drb. cseber,
17.	 Két drb. vizeskandér,
18.	Három drb. szita,
19.	Egy drb. resta,
20. Egy drb. fütő,
21.	Egy drb. lámpa,
22. Egy drb. seprű,
23.	Egy drb. laskadeszka és egy laskasirítő,
24. Két drb. sullókefe,
25. Két drb. ganyéhányó falapát,
26. Egy drb. kenyérbevető falapát,
27.	Egy drb. kalácsos nagy kas és két kisebb,
28. Egy kobásztőtő,
29. Egy drb. kendőszeg,
30. Két lapító húst vágni,
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31.	 Egy drb. szénahányó villa,
32. Egy drb. húsvágó fejsze,
33.	Négy drb. cserge,
34.	Három drb. ágytakaró, egy drb. derekalj,
35.	Tíz drb. párna és egy truzsak,
36. Nyolc drb. ágylepedő és két pokróc,
37.	 Öt drb. zeke és három bunda,
38.	Tíz drb. karinca és öt ingaj,
39.	Tíz drb. bernyóc és hat drb. öv,
40. Tizenöt drb. viselőing,
41. Tizenöt ingaj és három férfiing,
42. Tíz drb. abrosz és tíz drb. kendező,
43. Két ablakra függöny,
44. Három pár cipő és három pár csórika,
45.	Három drb. öst és egy mosdótál,
46. 25 drb. tányér és 20 drb. kanál,
47.	 5 drb. kés és 5 villa,
48. Négy drb. piros mázas fazék,
49. Három drb. fedő, tíz drb. porcelán
csipor,
50. Három drb. mázas cserőpfazék,
51. Egy drb. üvegkancsó,
52.	Hat drb. kicsi kávés csipor,
53.	Egy tíz literes kötött korsó,
54. Harminc drb. fejkendő, ebből négy
drb. selyem,
55. Öt drb. rudilepedő,
56. Három drb. főkötő, 15 m szalag,
57.	 Húsz szál hojagos gyöngy,
58. Egy darab sültestál,
59.	Egy drb. dézsa túróval-25 kg,
60. Nyolc drb. zsák és négy festékes
A fenti felsorolt ingó vagyonom felett egyszer s mindenkor magam részéről tulajdonosnak tartom magam
és az alant írt két tanú igazolásán kívül mint átvevő, Tankó Károly (Péteré)
a fent írt ingatlanokat, ha meg nem
lenne, annak ellenértékét bármikor követelni jogos pénzértékben is.” (Gyimesfelsőlok, 1921. május 25.)
Ennek a staférung levélnek a tartalmát elolvasva, bizony el lehet gondolkodni arról, hogy mennyi sokat dolgoztak itt is a szülők, édesapák, édesanyák
azért, hogy a gyermekeiknek jövőt teremtsenek, segítséget nyújtsanak, hogy
az életüket fiatal házasokként legyen,
amivel elkezdjék.
A legtöbb esetben a községházán készítették ezeket a pernefórumos vagy
staférungi jegyzéket, amelyet a jegyző
vagy valamelyik hivatalnok, kisbíró
aláírta, hivatalosította. A staférungos
levelekből kitűnik a család szeretete,
gondoskodása a férjhez menő leányuk
iránt, aki új családot indít. A templomi esküvő délutánján az ajándéktáncot is azért tartottak a menyasszony
házánál, hogy felsegítsék az ifjú párt.
Ide olyan fiatalok és idősebbek mentek el, akik nem voltak lakodalmasok.
A legények pénzt adtak, a szomszédok
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különböző edényeket, tálasajándékokat.
Ezeket a leányfelőli lakodalmi szószóló
(gazda) bemondta az ajándéktánc közben. Este pedig a lakodalomban egybegyűlt a vendégkoszorú ünnepelni
az ifjú párral.
E kis időutazást befejezve, hiszem,
hogy valamelyest sikerült szólni és bemutatni a gyimesi csángók életét, kultúráját, amely még számos más területen igen csak gazdag. Mivel a népviselet
az, amire leginkább figyelmet fordítottam ebben az írásban, az alábbi sorok
meghatározóan erről fognak szólni,
és külön-külön a ruházati darabok,
a gúnyák elkészítését ismerheti meg
ezáltal a tisztelt olvasó.

A lenvászon tapintásra puhább volt,
mint a kender. Amikor a vászon elkészült, akkor következett a ruhadarabok kiszabása, megvarrása. Semmi
nem maradott fölöslegesen, mert minden kis vászondarab felhasználásra
került. Régen minden varrást kézzel
végeztek el, majd később kerültek módosabb asszonyok, akik varrógéppel
végezték el mindezt. A női és férfiingek
szép fehérek voltak, színes rajtuk csak
a hímzés volt.

A női csángós viselet.
Női fejre valók és hajviselésük

A gyimesi csángó
népi viseletek
Értelemszerűen, a legtöbb ruhadarab
elkészítéséhez vászonra volt szükség,
ugyanakkor gyapjúból fonták és szőtték a vastagabb, melegebb darabokat.
Ebből készültek a széles női derékövek, a bernyócok, valamint a karincák.
Mindehhez meg kellett termeszteni és
fel kellett dolgozni a kendert, a lent és
a juhoktól származó gyapjút. Fáradságos, nehéz munka volt, amely elkezdődött tavasszal a len, a kender termesztésével, a gyapjú megmunkálásával, és
be sem fejeződött, csak abbahagyták,
majd folytatták. A tavasszal földbe vetett kenderből és lenből, több munkafázis elvégzésese után elkészült a vászon, majd ebből szabták ki a női és
a férfiingeket, a férfi gagyákat, a pen
delyt és a kisgyermekeknek való in
gecskéket.
Röviden szólnék a kender és a len
termesztéséről. Tavasszal a szántófölbe elvették a magokat, miután a növények megfelelőre fejlődtek, kiszedték
kévékbe, és kalongyába rakták. Még
mielőtt az áztató tóba tették, a kévéket lepedőre helyezték, sulyokkal vagy
botokkal kiverték belőlük a magvakot,
így gondoskodva arról, hogy a következő évben is meglegyen a családnak
a vetőmag a növénynek a következő
évi termesztéséhez. A tóban öt–hat hetet áztatták, majd kiszedték, pár napig
szárították, utána tilolták, még szárították, kisikították, léhelték, gerebe
nelték. Ekkor kiválasztották a szöszös
részit a simától, majd külön-külön
megfonták. Felmatollálták, a vetőfára
felzserébelték. Innen került majd a szövőszékre, miután a mejéket a bordába befogdosták, következett a vászon szövése. Leszőttek így nemcsak
egy-két vég vásznat, hanem többet is.

Főkötő

Kendők

Az 1920–30-as évekig a leánykák haját
nem vágták soha le, hanem kettőbe választották a hajat középen, majd a homloktól kezdve a haj peremén a fültőig
befonták körbe. A végét szalaggal egybefonták. Ez így történt ameddig a lány 16–
17 éves lett, azután nem fontak körhajat,
hanem kettéválasztották, két ágba befonták szalaggal a végén. Orbán Balázs
szerint, vagyis az 1860-as évek előtt „a
kis és nagylányok mindig hajadon fővel járnak”. Persze, ez nem vonatkozott
az esős, hideg évszakokra, amikor valamivel védték a fejüket. Az 1930-as évektől
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Az ing készítésekor legelőször a gallér
és az ujjak hímzését végezték el. Ezek
a hímzések sokkal diszkrétebbek, mint
a moldvai újabb stílusú, virágos, sűrű
díszítésű ingek hímzései, amelyek
mind színben, mind tömörítésben, díszítésben szinte az egész ing elejét és
az ujjakat megtöltik. A gyimesiek ingeikre kétféle díszítményt varrtak: geo
metrikus és virághímeket. A régi időkre
az első típusúak voltak jellemzőek, nevük a fonáján való hímzés.
Ezek egymásba kapcsolódó rombuszokból állnak, belsejükben egy kisebb
rombusszal. A két rombusz közé ékelt
dísz adja meg a hím nevét, mely szerint
létezik villás, tűzvasas, töltött rózsás,
fősüs, horgas, tekerőleveles, nyólckan
kójú, berbécsszarvas, vízfolyásos, kicsi
mesterke, félfősüs, bojtágas, ökörhúgyos
stb. A fonáján való hímzés, amint a szavak is elárulják, valóban a vászonnak
a fonáján történt. A hímzésekhez használt pamut csak egyszínű: piros, bordó, zöld, lila, fekete. A fiatalabb lányok,
menyecskék világosabb színnel hímezték ki ingeiket, az idősebb asszonyok
pedig sötétebbel.

Női ing keresztszemes hímzéssel

A nők ruházata
vászonból, gyapjúból,
valamint bőrből készült.
A vászonból készült
a női viselet két
legfontosabb darabja
az ing és a pendely.
Női csángós ing fonájánvarott hímzéssel

már nyáron is viseltek kendőt hátra
kötve, mint a fiatal menyecskék. Igaz,
a nagylányok az áll alatt kötötték meg
a kendőt. Az asszonyok, a lakodalmi ünnepélyes ceremónia, a kontyolás után
mindig kontyba tűzték a hajukat, és azt
nem vágatták le, a kontyot hajtűvel rögzítették. Használtak kontykarikát is régebb, a fényképek alapján is állíthatjuk,
hogy a kontyra főkötőt tettek az 1940-es
évekig, majd erre kötötték a kendőt (a
ruhát). Főkötő nélkül a fejkendő viselete csak a 20. század közepe táján terjedt
el, ezt boltokban vagy búcsúkon vették
az asszonyok, és mindeniknek 15–30
fejkendője volt felterítve a kendőszegre
a nagyházban. Életkortól is függött a fej
kendő színe, anyaga, amely lehet tarka,
színes, fekete, barnás. Ezek készülhettek selyemből, kasmírból, sőt létezett

a legdrágább, a delénkendő is. Temetésen
nemcsak az idősebbek, hanem a fiatalok is az áll alatt kötték meg a sötét színű
kendőt. Kemény télen minden fehérnép
nek volt egy nagyruhája (nagykendő),
ami a kiskendőre borítva védte a fejet.

Vászonból készült
női ruhadarabok
A nők ruházata vászonból, gyapjúból,
valamint bőrből készült. A vászonból készült a női viselet két legfontosabb darabja az ing és a pendely. Létezett ünneplő és viselő ing és pendely
is. Az ünneplő viseletnek szánt vászon
szövéséhez finomra font kendert, lent
használtak a kezdetekben, majd később gyapotfonalat és királyné cérnát.

Az idők folyamán változott, módosult az ing szabása, összeállítása is, így
kétféle nyakképzés található. Orbán Balázsnál, vagyis az 1860–70-es években
az ingek hasítéka, ahol a fejet bedugták,
középen volt. Ezt így találta Vámszer
Géza is közel 100 év multán, sőt napjainkban is ilyenek az ingek egyes gyűjteményekben. Viszont a közelmúltban
készült női ingek hasítéka már nem középen, hanem oldalt van. Még megemlítjük, hogy a női ingek ujjára háromféle
díszítményt varrtak ezek voltak a kö
nyökhím, a levarró szedés és a tászlihím.
A virágos mintás hímzés újkori jellegű,
az 1930-as években terjedt el. A hímzéseket apró kis keresztszemekkel öltik.
Amint fent is említésre került, a hímek színei is változnak, a viselő életkora szerint is. Néha itt is megjelentek,
de főleg Kostelek, Gyepece és Gyimesbükk esetében is, főleg román hatásra
a nagyvirágos, sokszínű, nálunk fele
„giccses”-nek mondott díszítmények.
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Utóbbiak voltak a legszebbek, a legcifrábbak.

Gyapjúból készült
ruhadarabok

Öv, bernyóc

A pendelynek nincsen különleges díszítése, ez is házilag készül el, az ünneplő
pendely alján volt egy diszkrét díszítmény, és az anyaga a legfinomabb vászonból készült, sőt az utolsó időben azt
úgy vásárolták a boltban.
Meg kell említeni, hogy a ruhákból voltak a viselők és az ünneplők.
Karinca, lepelszoknya és a pendely

Női bunda
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A karincát (lepelszoknya) a legvékonyabb szálú és vékonyra font gyapjúból szőtték. A szál gyapjút feketére,
pirosra, sárgára és zöldre festve használták. A karinca esetében a szál nagy
részét gáliccal és cserefa kéreggel feketére, a kisebb részt pedig boltban vásárolt vegyi festékkel pirosra, zöldre és
sárgára festették. Négy nyüstbe szövik,
a láncfonal tiszta fekete. Szélessége
70–110 cm, ami a viselő magasságától
függ. Mindkét szélében három–négy
cm széles piros csíkot vetettek, amelyet öt–hat szál sárga, zöld fonallal kereteztek. Ezt a csíkot bátának hívják,
és ez vastagabb, mint a karinca többi
része. Karincamintákból is nagyon sok
volt: mindenasszonyformájú, kurvák
formájú, kicsivesszős, apróvirágú stb.
Az idők folyamán sötétedett a gyimesi
karincák színe, eltérve ezzel a moldvai
mintától. Férjhez menéskor 12–15 karincát kapott a leány. A viselet részei
még: a bernyóc, amely gyapjúból szőtt,
kb. 3 m hosszú, szalag formájú övecske. Szélessége 2,50–3 cm, amellyel rögzítették a testre a derékra tekert karin
cát. Két nyüstbe szőtték borda nélkül
és virág- vagy geometrikus mintákkal
díszítették. Az ö vagy mai nevén, öv is
kb. három méter gyapjúból szőtt szalag, öt–tíz cm szélességben, ez is színes, de nem olyan díszes, mint a ber
nyóc. Egy asszonynak öt–tíz öve volt,
csak ünnepnapokon használta azokat,
egymás után váltogatva. A derék erősítésére használták, tehát ez került
a testre közvetlenül a mellek alá. A ka
rincát és a másik kellékeket általában
a perneforum ládában tartották szépen összetűrve, de egyesek feltették
a rudilepedőre. Itt még hangsúlyozni szeretném, hogy a karinca felkötését a leánygyermekek éppen olyan
komolysággal tanulták el az anyától vagy nagyobb leánytestvéreiktől,
mint a fonást, a szövést, a hímzést
vagy a kenyérsütést, mert a karincá
nak szorosan, feszesen kellett állnia
a testen, hogy táncolás, menés közben
le ne csússzon, hiszen nem az inghez
volt kapcsolva! Ezt a részét a felöltözésnek nincs lehetőségem ideírni, de
akit érdekel, el lehet tanulni az idősebb asszonyoktól, sőt elsajátítható
könyvből is, hiszen Kósa Szántó Vilma lépésről lépésre leírja az öltözködés menetét a Csángó népviselet című

Gyimesek
bolti posztóból készült. Előtte házi posztót használtak az ujjas elkészítéséhez
is. Az asszonyok egy része (a módosabbak) hosszúbundát, kozsokot hordtak.
Az 1950-es évek után megjelentek a festett lájbibundák.

Posztóból készült
női ruhadarabok
A zeke fekete posztóból varrott, hos�szú nagykabátra hasonlító ruhadarab,
télen vagy hidegebb napokon viselték.
A zekét elől gombokkal és fülkékkel zárták, amelyek gyapjúból készültek. Ennek elejét és a zsebek széleit szaráddal
díszítették. A zekét nem igazi szabók,
hanem ügyes kezű zekevarrónők készítették. Az öregasszonyok zekéjére nem
járt díszítőzsinór. Az 1920-as évekig még
létezett a csuklya. Ezt vasárnap és esős
napokon húzták a fejükre, fehér posztóból készült, téglalap alakúra szabták.
Ezt is a szélén szaráddal díszítették és
a csípőig ért, nem volt rajta sem gomb
sem kötő. Ünnepnapokon gyöngyöt viseltek, három–négy sor hólyagos, piros,
fehér, zöld színű üveggyöngyök voltak
ezek. Kivarrott zsebkendőt tűztek a ber
nyóc alá, főleg ünnepnapokon.

A díszítő motívumok
mértani minták voltak,
akárcsak az ingeknél,
majd itt is virágdíszek
jelentek meg.
Női lábbelik

A zeke

tanulmányában, amely a Hargita megyei népviselet kétnyelvű gyűjteményben, könyv formában is megjelent
1979-ben Csíkszeredában. Ez a viselet
szép, kecses, nem hiába hasonlította Orbán Balázs az ünneplőbe öltözött
menyecskéket egy mitológiai istennőhöz, de hangsúlyoznám újból, hogy
ennek viselése egyáltalán nem kényelmes. Ezt kárpótolta a szép egyenes
testtartás és az, hogy főleg a táncban,
a fiatal menyecskék és lányok feltűrték a karinca egyik sarkát a bernyóc
alá, és a lábuk csábítóan kilátszott,
meg-megvillant a szépen hímzett
vagy hófehér pendely. Itt is, mint bárhol a világon, a nők ismerték a csábítás fortélyait! De hát Istenem, milyen
is lenne a mi világunk, ha mindig szomorkodva, leeresztett orral fontoskodna mindenki!

Bőrből készült
női ruhadarabok
Régebb a gyimesiek az ing fölé fehér
hímes bundát vettek, amelyet három–
öthetes kövér bárány bőréből varrtak
a szűcsök. A bőrt házilag készítették ki.
A nők elől nyitott bundát viseltek, ennek az elejét és az oldalrészeit hímezték a háta fehér maradt. A hímzéshez
a szűcsök gyapjú, később hárász- és
selyemcérnát használtak. A díszítő
motívumok mértani minták voltak,
akárcsak az ingeknél, majd itt is virágdíszek jelentek meg. A legrégibb díszek az elő sarkaiba és az aszal aljára
helyezett háromág és a sulyokvirág volt,
majd megjelentek a fehérvirág, likasvi
rág, uccásvirág, legfrissebbek a rózsás
minták. Hideg időben a 20. század elején
még hámos ujjast vettek fel, ami kockás

Dolgos hétköznapokon az 1930-as évek
előtt marhabőrből fűzött bocskort viseltek, lábfejükre kapcát csavartak, lábszárukra fehér posztóból varrt csizmaszárszerű csórikát húztak. A fényképek
alapján már az 1910-es évek környékén,
ünnepnapokon, búcsúk és lakodalmak
alkalmával is majdnem minden nő
csizmában járt. Főleg a kicsi magyar
világ idejében elterjedt a bakancs, majd
a félcipő is, de a jobb módú asszonyok
már azelőtt is viseltek bakancsot, ünnepnapokon pedig piros szélű csizmát,
később elterjedt a magasszárú gombos
cipő is. Nyári időben botost viseltek főleg nagydolog üdőben (kaszáláskor). Ezt
vastag gyapjúfonálból kötötték, posztóval megtalpalták és a talpára vékony
gumidarabokat varrtak, hogy ne csús�szon a takarás idején. Magyar világban
jött divatba az istrinfi, amely a harisnya elődje volt.
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A népviselet mára eltűnőben van, és
éppen ezért forrásként az idős adatközlők visszaemlékezéseire alapoztunk,
valamint a hagyományok házában,
tájházban talált ruhadarabok vizsgálatára, tudós kutatók és utazók leírásaira szorítkozunk. Ilyenek: Orbán Balázs,
Vámszer Géza, Horváth Csaba, Palotai
Gerthrud, valamint Kósa-Szántó Vilma,
aki aprólékosan leírja a csángó népviselet előállítását, az anyagokat, a szabásmintákat, a díszítési motívumokat stb.

Férfi csángós viselet.
Férfi hajviselet
Férfikalap

A legrégebbi fényképeken, tehát az első
világháborúig terjedő időszakban a

férfiak hosszú hajjal vannak jelen, csak
később nyírták, megbütülték hajukat,
hátul a vállukig ért és körbe vágták.
Az 1940-es évektől aztán rendszeresen
jártak hajvágatni, kivéve néhány hos�szú életű öreget. Közben voltak divatok:
a fiatalok, főleg a gyermekek kefefrizu
rát vágattak, de létezett bubifrizura is.
A második világháború előtt a faluban
nem volt tanult borbély, de voltak fogékony férfiak, akik a szomszédokat megnyírták szivarért, egy-egy féldeciért
vagy „Isten fizesséért”. Nyaranta, még
az első világháború előtt, nagy széles
karimájú kalapot viseltek a férfiemberek, amit búcsúkon, vásárokon, vagy
vándor kalaposoktól vettek. Az 1920–30as évek után kis kerek csángós kalap jött
divatba, amelyet legelőször Nagyszeben
környékéről hoztak, majd üzletekből
vásároltak meg. A legszebbet megtartották ünneplőnek, és soknak egész életükre használható volt. Ezen kívül volt
viselő kalapjuk, amelyet hosszú ideig
hordtak, néha már a színe is elkopott,
sőt a tarka zsinór is leszakadt róla. Később bolti, nyári, mindenhol használt
kalapokat vásároltak, hiszen a magyaros ruhához, a priccses nadrághoz,
a csizmához nem talált a csángós kalap.
Napjainkban alig lehet kalapos embert
látni, legtöbben hajadon fővel vagy különböző sapkákban járnak. Késő ősztől
kora tavaszig bundasapkát, kucsmát
hordtak, amiket báránybőrből készítették a mesterek. Búcsúkon, később boltokban is lehetett vásárolni.

Férfi vászon ruhadarabok.
Férfi gagya és széles deréköv

Férfi csángós ing

30 • www.muvelodes.net

A vásznat házilag szőtték, kenderből,
lenből, később gyapotból. A viselő rend
ruha egy gatyából (gagya) és egy ingből
állt. A gatya alá más ruhadarab nem
járt. Egy férfinak nyolc–tíz ilyen vi
selőruhája is volt, ha nagyon szennyes
lett, váltották. Nyáron egy rend ruhát
két–három hétig hordtak, igaz hamar
foltosodott, mert minden nap állatokkal is dolgoztak. Amikor nyáron az oldalakra kaszálni mentek, mindig tiszta fehér inget vettek fel, ami üdítőként
belátszott a faluba is. A gatyát házilag
varrták, ez bokáig ért, teljesen testhez
álló volt, eltérve a moldvai csángók bő
vebb gatyáitól. A gatyára vették rá az in
get, amelynek nyaka a hasadékkal,
ahol a fejét bedugja, diszkréten hímzett,
kötővel vagy újabban gombbal zárták
a nyílását. Az idők folyamán változott
az ing hossza is, ez a különbség a régi
képeken jól látható. A későbbi ingek
sokkal rövidebbek, így tánc közben nem

Gyimesek
lobognak ide-oda. Létezik lobogós ujjú
ing és zárt kézelős ing (főleg az ünnepi
viselésre), amelyet gomb vagy kötő zár.
Az ingujj, valamint a gallér is díszített,
hímzett. A lobogós ujjú ingek alá a módosabb, affektáló csángók hamisujjast
vettek fel. Az 1930–40-es évek után bolti,
magyaros inget vettek a csángós ing alá,
amit betűrtek a gatyába. Öltözködésnél
az asszonyok segítkeztek, körbe ráncba szedték az inget. A megráncolt ingre
csángós szíjat (szijut) kötöttek. A régebbi fajták nagyon szélesek voltak, sok
zsebbel. Az újabbak keskenyebbek, 10–15
cm-es bőrövek. Ezeket házilag mesterek
készítették, szép színesre festett bőrből,
különféle mintákkal, motívumokkal
díszítve fel. A szíjat két csattal zárják.

Férfi bőrruhák

Férfi vászon gagya

Férfi szíj

Régen elől gombolós szabad bundát viseltek, a már ismert mintákkal díszítve.
Később mindenki varrott melles (mejjes)
bundát viselt, az ünneplőbundák a már
ismert hímekkel voltak kidíszítve. Alul
volt két kis zseb, megfelelően körbedíszítve. A melles bundához ujjas is járt, akárcsak a nőknél. A második világháború
után eljött a festett lájbibundák divatja,
amelyek hosszabbak, mint a fehér alapú
hímes bundák. A férfiak télen, ha fuvaroztak, vagy pásztorkodtak hosszú kozsó
kot viseltek, amelyek nem voltak festve.

Férfi posztóruhák
Ha beállt a hűvös, hideg idő, a gatyát
posztóharisnyára cserélték. Ez alá sem
járt alsó gatya, de később alsó gyolcs
gatyát is húzták. A harisnyát az asszonyok varrták. A vastag fehér posztóha
risnya mosása nem volt könnyű dolog
két–háromheti használat után. Ezért
szapulót raktak, vagy pedig uszuklében
mosták ki. A férfiak zekéje is posztóból
készült, és fekete színe volt. A pásztorok
esős időben fehér posztóból készült csuk
lyával védték a fejüket és felső testüket.
Az 1930-as években megjelentek
a magyaros gúnyák: a priccses nad
rág, a felsőkabát, a lajbi vagy mellény,
amelyeket szürke posztóból (abaposz
tó) varrták a szabók. Télen karmantyút
(csuklóvédőt) viseltek, valamint endré
vel kötött kesztyűt.

Férfi lábbelik

Férfi csángós bunda

Régen a férfiak is marhabőrből fűzött
bocskort, a régi román világban gumi
bocskort viseltek, de búcsús napokon,
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Gyimesközéplok önkormányzatának munkaközössége népviseletben. Kép: Ambrus Róbert

a régi fényképeken is látható, hogy csizmát hordtak, amelyek térdig értek. Később bakancsot, félcipőt viseltek, főleg
ünnepnapokon. A második világháború
után elterjedt a csizma, minden valamire való legénynek volt hosszú szárú
csizmája, amelyet helyi suszterek készítettek, vagy a vásárban vásároltak
meg. A csizmát csak harisnyára húzták,
legyen az csángós vagy magyaros ruha.
A népviselet nagy változásokon ment
át az évszázadok folyamán. Az életmód,
életvitel megváltozásával az 1980-as
évek végére kiürültek a ládák, már csak
az idősebbek jártak csángósgúnyában,
és ők is inkább ünnepnapokon. 1987ben még élt egy öregasszony, aki csán
góson öltözött. Ő azt mondta: „Én ebbe’
a viseletbe’ nőttem fel, ezt szeretem, és
ebbe’ is akarok meghalni”. Ez érthető,
mivel nem termesztettek már kendert,
lent, a juhtenyésztés sem bizonyult
már kifizetőnek, nem fontak-szőttek.
Miből és mikor is készíthették volna el
az időigényes ruhadarabokat? Inkább
megvásárolták a bolti holmikat vagy
a szövetet, a gyapottat, a vásznat, a selyemholmikat, a posztót, és azt otthon
vagy kézműveseknél feldolgozták.
Némileg jó irányú változás állt be
az 1990-es évek végétől, amikor olyan
kultúrcsoportok alakultak, amelyek
népviseletet igényeltek. De az egyház és az iskola is hozzájárult rendezvényeikkel ahhoz, hogy egyre többen készítettek legalább egy-két rend
csángósviseletet is, hogy ezekre a rendezvényekre ne kelljen kölcsön kérjenek, mert az bizony nem mindig állt
jól a viselőjén. Örömmel szólhatunk
arról, hogy Gyimes völgyében a népi
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viselet minden családban megtalálható, és kölcsön sem igazán kérnek egymástól. Kivétel képez a csángós női és
férfibunda, mert azokat megvarratni
bizony, nem mindenki tudja. Régen is,
és napjainkban is a legdrágább ruhadarabok voltak.

A gyimesközéploki
önkormányzat
munkaközössége is
csatlakozott az ötlethez,
és beöltözött
népi viseletbe.
Közösségeinkben idősebb, de fiatal
kézműves asszonyok és férfiak is ügyesen tovább éltetik a népi viselet készítését. Megszövik a vásznat, megvarrják,
kihímezik a női és férfiingeket, a ka
rincát, az övet és bernyócot is szőnek.
A díszesen kihímzett csángósbundá
kat sem győzik elkészíteni a szűcsök,
a bundahímző mesterek. Bizony, jó idejében le kell adni a méreteket a rendelésre, mivel elégé nagy a várakozóknak
a száma. Helybéli lakosok, de más vidékeken születettek is rendelik gyerekek,
fiatalok és idősebb nők, illetve férfiak
részére.
Kevesen mennek el népi viselet nélkül elsőáldozásokra, ballagásokra, kortárstalálkozókra. A helyi búcsújárások,
a pünkösdi búcsú, a bérmálkozás, a falunapok vagy a fesztiválokon szereplő
helyi tánccsoportok mind népi viseletbe öltöznek. Bizony, nagyon szép, amikor a család összepótol, és egy ballagó

diákot, vagy esetleg a kortárs találkozón részt vevő ünnepeltet egy hímzett
bundával ajándékoz meg. Az idelátogató turisták is szeretettel megtekintik a népi viseletek elkészítését. A helyi
programszervezők gondoskodnak arról, hogy a gyimesi csángóvidék különlegességeit megtekinthessék a hozzánk
látogatók. Akadt közöttük olyan is, aki
hímzett bundát rendelt magának. A világháló nagyon jó reklámfelület, így
hát az érdeklődő számos információt
talál magának a gyimesi népi viselet
elkészítéséről, amely valósággal reneszánszát éli.
Íme, egy példaértékű kezdeményezés, amelyhez lehetett csatlakozni, és
amely a Székely Népviselet Napjához
kötődik. A 2017-ben útjára indult program sikeresnek bizonyult, mert azóta
egyre több munkaközösségben az alkalmazottak ezen a napon népi viseletben mennek munkába, ezzel mintegy
tiszteletüket fejezve ki őseik és a népviselet iránt. 2020. július 3-án a gyimesközéploki önkormányzat munkaközössége is csatlakozott a programhoz,
és beöltözött népi viseletbe. Erről a különlegesen szép alkalomról készült
egy csoportkép a gyimesközéploki tájháznál.

Felhasznált irodalom:
Tankó Gyula – Mihók Edit:„A gyimesi he
gyek kőből vannak rakva”. Gyimesközéplok
monográfiája. [Gyimesközéplok Polgármestei Hivatala, Tipographic Kft.] 2014.
Vákár Katalin: A gyimesi fonáján varrott.
A szerző saját kiadása [h. é. n.], második
kiadás 2014.

Gyimesek

Kóka Rozália

Gyimes-völgyi
mesemondóversenyek
„A király-lyány: mese, János,
De nincs élőbb a mesénél,
S mese ellen minden káros.”
(Ady Endre)

É
Boldogan jártam fel
s alá a három évtizede
nem látott, szépséges
hegyeken-völgyeken.
Néhány nap alatt
mindenkinek
„jó ismerőse” lettem.

vekkel ezelőtt, 2014 tavaszán Salamon
József plébános úr meghívására Gyimesbükkre utaztam. Az Atya arra kért,
hogy rendezzek emlékműsort a Madéfalvi Veszedelem 250. évfordulója alkalmából helyi és magyarországi amatőr
csoportok bevonásával, pünkösd vasárnapján, a Kontumáci-kápolna melletti
szabadtéri színpadon lenne a bemutató. Miközben az előadás megszervezésén dolgoztam, a plébános úr kérésére
meséltem a helyi óvodásoknak, az elsőáldozásra készülő kicsiknek, a Rózsafüzér Társulat tagjainak, a Dani
Gergely Általános Iskola alsós, felsős
növendékeinek, az Árpád-házi Szent
Erzsébet Gimnázium tanulóinak, a Gyi
mesekben szolgáló idős atyáknak és

a „kispapoknak” is. Boldogan jártam
fel s alá a három évtizede nem látott,
szépséges hegyeken-völgyeken. Néhány nap alatt mindenkinek „jó ismerőse” lettem.
Vasárnap délelőtt misére mentem.
A nemrég épült, hatalmas templom
hátsó padsorainak egyikében ültem le.
Gondolataim ide-oda csapongtak. Felidéztem az áldozatos életű, templom
építő esperes, Dani Gergely alakját,
szenvedélyes hangú prédikációit, amelyeket az 1960-as évek végén, az 1970es évek elején hallgattam, többnyire
a gyimesközéploki Magdolna-napi búcsúk alkalmával. Elvarázsolva csodáltam a szentmisére gyülekező hívek
gyönyörű népviseletét. Tízéves-forma,

Csilip Tamás
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A gyimesbükki Dani Gergely Általános Iskola versenyző tanulói

feketekendős, vézna kislány – inkább
a mozdulatával, mint a szavaival –
megkérdezte, hogy mellém ülhet-e?
Bólintottam, rám mosolygott és letelepedett. Hamarosan egy kis ministráns
megrángatta a sekrestye ajtaja melletti csengettyűt, két sorban bevonult
a ministránsok népes serege, mögöttük a miséző plébános, Salamon József
atya, és elkezdődött a szertartás.
A szentmise végeztével már karonfogva lépegettünk ki a kislánnyal
a templomból. Megkérdeztem a nevét.
„Imeldának hívnak – felelte –, édesapám öt hete, hogy meghótt, azért
viselek fekete kendőt.” Váratlanul
megkérdezte: „Vajegy könyvet nem hozott-e?” Megdöbbentem. Kérdése szíven ütött. Mintha a könyvekért sokáig
csak reménytelenül sóvárgó, egykori
önmagamat láttam volna benne. Szinte szégyenkezve válaszoltam, hogy
nem, nem hoztam könyvet, de megígértem, hogy amikor legközelebb eljövök, feltétlenül hozok.
Hazafelé a vonaton már ki is találtam, hogyan „szerzek” sok szép mesekönyvet, nemcsak Imeldának, hanem
az összes gyimesbükki gyermeknek
is. Alig lehetnek összesen nyolcszázan!
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Ottjártamkor meggyőződhettem róla,
hogy szerencsére, az iskolának gazdag könyvtára van, sok szép magyar
könyvvel rendelkeznek, de otthon csak
nagyon kevés gyermeknek van saját
mesekönyve.
Pünkösd hamar elérkezett. Nagyszabású, százszereplős műsort mutattunk
be, amelyben madéfalviak, gyimesbükkiek, moldvai csángók és az immár
Magyarországon élő bukovinai székelyek leszármazottai szerepeltek. Valamennyiük ősei a Madéfalvi Veszedelem
elszenvedői voltak. A program megszervezése miatt a „könyvszerzéssel” nem
tudtam foglalkozni. Amikor megérkeztem a plébániára, Imelda futott felém
ragyogó arccal, s kérdőn nézett rám.
Szégyenkezve mentegetőztem, hogy
most sem hoztam neki könyvet.
Legközelebb októberben mentem
Gyimesbükkre. 1500 válogatott mesekönyvvel, ifjúsági regénnyel érkeztem.
Egész nyáron gyűjtögettem a könyveket, mindenütt elmeséltem a könyvet
váró gyimesi kislány kérését. Barátok,
rokonok, ismerősök hozták el hamarosan a szépen megőrzött köteteiket.
Többen felajánlották a segítségüket
a szállításban és egyebekben is. Végül

a Lakatos Demeter Csángó-magyar
Kult urális Egyesület tagjai szállították
az adományokat.
A könyvátadás feledhetetlen volt.
Az aulában sorakoztak fel a gyermekek. Elmondtam nekik a legkedvesebb
Mátyás mesémet, énekeltünk egyet közösen, majd segítőim ölszámra hordták
be a könyveket. A gyermekek örömükben visongtak, mi, felnőttek könnybe
lábadt szemmel néztük, mint ölelik
magukhoz ajándékainkat.
Salamon plébános úr indítványozta,
hogy ha már ennyi szép olvasnivalót
kaptak, rendezzenek olvasási versenyt!
Én azzal álltam elő, hogy inkább mesemondó versenyt szervezzünk. Mindenki tanuljon meg egy mesét! A gyermekek lelkesen éljeneztek, és az öröm
lázában, a Dani Gergely Általános Iskola igazgatójának hozzájárulásával elhatároztatott, hogy az iskolában hamarosan mesemondó versenyt rendezünk.
Nagy-Galaczi Hajnal igazgatóval hamarosan kimunkáltuk a részleteket, megosztottuk a munkát és elindult a szervezés.
Az I. Gyimes-völgyi Mesemondóver
senyt 2015. február 21-ére tűztük ki.
Nagy-Galaczi Hajnal igazgató és pedagógusai kiváló szervezőmunkájának
köszönhetően 106 gyermek jelentkezett.
Volt köztük néhány esztelneki gyermek
is, de a többiek mind gyimesiek voltak,
óvodásoktól a nyolcadikosokig. Akkoriban dolgoztam a 100 mesét, mondát, legendát tartalmazó, Mátyás király neve
napja című könyvemen. Hogy segítsem
a felkészítő pedagógusok munkáját,
ennek a kötetnek az anyagát küldtem
ki, de természetesen más forrásokból is
választhattak maguknak mesét a gyermekek.

A könyvátadás
feledhetetlen volt.
A gyermekek örömükben
visongtak, mi, felnőttek
könnybe lábadt szemmel
néztük, mint ölelik
magukhoz ajándékainkat.
A jelentkezők nagy száma hirtelenjében megijesztett bennünket, de végül
a gyermekeket korcsoportokra osztottuk, és öt zsűri felállításával sikerült
egy délelőtt meghallgatni mindenkit.
A zsűritagokat gyimesi, csíkszeredai
pedagógusokból és más értelmiségiek
közül toboroztuk. Még a kosteleki káplán úr is zsűrizett, de bekapcsolódtak
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Gyimesi hejsza

Csillag Dorottya

a munkába a Lakatos Demeter Csángó-magyar Kulturális Egyesület és
a Magyar Művészeti Akadémia népművészeti tagozatának tagjai is.
Délben, amíg a gyermekek és kísérőik elfogyasztották a Fenyő szállóban
a szerény, de ízletes „Mátyás lakomát”,
két szépen író tanítónő kitöltötte az okleveleket és az emléklapokat. A nap gálaműsorral folytatódott, amelyen bemutatkoztak a korcsoportok győztesei,
és velük együtt szerepeltek a Lakatos
Demeter Csángó-magyar Kulturális
Egyesület, és a MMA Népművészeti tagozatának művész tagjai is. Végül eljött
a díjkiosztás pillanata. A verseny minden résztvevője könyvajándékot és emléklapot kapott, a helyezettek eredményes szereplésüket igazoló oklevelet is.
Megállapítottuk, hogy a verseny nagyon jól sikerült. Elhatároztuk, hogy
folytatjuk a munkát és hagyományt
teremtünk. Magyarországon szeptember 30-án, Benedek Elek születésnapján
ünnepeljük a Magyar Népmese Napját.
Szerettük volna az eljövendő versenyek
időpontját ehhez az emléknaphoz igazítani. Nem sikerült, mert Magyarországon szeptember elsején kezdődik a tanítás, Romániában pedig szeptember
15-én. Két hét rövid lett volna a felkészülésre.
A II. Gyimes-völgyi Mesemondóver
senyt, 2015. október 17-én rendeztük
meg. Ezúttal 110 gyermek nevezett a
ver
senyre. Szabadon választhattak
népmesét bármelyik gyűjteményből.
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felkészítésén. Legyek boldog, hogy ilyen
sok gyermek veszi a fáradságot, és évről évre megtanul egy mesét! Beletörődtem, hogy maradjon minden a régiben!
A III. Gyimes-völgyi Mesemondóver
senyt 2016. május 28-án rendeztük meg.
Összesen 86 gyermek jelentkezett. Ezúttal bukovinai székely és moldvai csángó mesekönyveimből és Magyar Zoltán gyimesi gyűjtéseiből választhattak
mesét a gyermekek, akik kaptak egy
külön feladatot is: gyűjtsenek történeteket, imákat, népdalokat a családjukban; írják le, írják rá az adatközlő nevét
és a születési adatait is, ezekből egyet
mondjanak vagy énekeljenek el. Úgy
gondoltuk, hogy talán készülhet a gyűjtésükből egy kis iskolai kiadvány is.
A versenyre kedves vendégek is érkeztek. A Magyar Művészeti Akadémia
Népművészeti tagozatának akadémikusai és ösztöndíjasai ezúttal Gyimesbükkön rendezték meg az évi kihelyezett tagozati ülésüket. Akadémikus
társaim nagy várakozással tekintettek
a mesemondó verseny elé. Stoller Antal akadémikus kollégám, aki minden
addigi eseményen részt vett, és én magam is, lelkes beszámolóinkkal csábítottuk őket Gyimesbe, ahol találkozhatnak a sok-sok mesélő gyermekkel.
Nem kellett sokat győzködnünk őket,
már addig is nagy szeretettel küldték el
a gyermekeknek az ajándékaikat valahányszor mi útnak indultunk.

Támogatóink jóvoltából
minden gyermek kapott
ajándékba egy-egy szép
könyvet, emléklapot,
és a kiemelkedő
szereplők oklevelet is.

Bilibók Antal Katalin és Antal István

Bőséges anyagot válogattam segítségül a népmese irodalomból. Támogatóink jóvoltából minden gyermek kapott
ajándékba egy-egy szép könyvet, emléklapot, és a kiemelkedő szereplők oklevelet is, a helyezésük feltüntetésével.
A gálaműsorba meghívtuk a helyi népművészeket is. Idős táncospár és zenészek is felléptek a gyermekekkel.
Az előző két verseny tapasztalatait
összegezve Nagy-Galaczi Hajnal igazgatóval úgy ítéltük meg, hogy szükség lenne a mesemondóversenyeken résztvevő
pedagógusok számára továbbképzést
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szervezni. 2016. április 18-án továbbképzést tartottunk A népmesetípusok,
népmesegyűjtés, és a népmesetanítás
módszerei címmel. A továbbképzésen
arra próbáltam rábeszélni a pedagógusokat, hogy iskolájukban rendezzenek
elődöntőt, és csak a legjobbak jöjjenek
a döntőbe, hogy elkerüljük a nagy tumultust. Hamar be kellett látnom, hogy
rosszul ítélem meg a pedagógusok lehetőségeit, és képtelenséget kívánok.
Örüljek, hogy ilyen sokan eljönnek,
örüljek, hogy ilyen sok tanító, tanár külön munkában fáradozik a gyermekek

Erre az alkalomra sikerült lecsalogatnunk a Farkasok-pataka szádjából
Tankó Fülöp Gyugyu mesemondót is,
a Népművészet Mesterét. Rajta kívül
táncosok, zenészek és bundavarró népművész is bemutatkozott a gálaműsorban. Népviselet- és hímestojás-kiállítás
is gazdagította a programunkat.
A gyermekek fő ajándéka a szép emléklapok, oklevelek mellett Mátyás ki
rály nevenapja című mesekönyvem volt.
A IV. Gyimes-völgyi Mesemondóver
seny és I. Népdalversenyt 2017. május 20án tartottuk meg, Szent László király
tiszteletére. A versenyen minden eddiginél nagyobb létszámban vettek részt
a gyermekek. Összesen 153-an jelentkeztek, közülük 113 volt a mesemondó és
40 az énekes. A mesemondók számára
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A gyimesközéploki Majláth Gusztáv Károly Általános Iskola diákjai a mesemondó és népdalversenyen

gyimesi mesék, mondák, legendák képezték a verseny anyagát. Az énekeseknek gyimesi népdalokat kellett énekelniük.
Természetesen a „lakomát” itt is
megültük, ezúttal felséges töltött káposzta volt az ebéd, amit az iskola
napközijének szakácsai készítettek.
A verseny után ismét megtartottuk
a mindig nagysikerű gálaműsort is.
Az eredményhirdetés végén minden
gyermek és minden pedagógus megkapta az erre az alkalomra szerkesztett, Szent László Gyimesben című mesekönyvemet, amelyet az iskola egykori
diákja, Főcze Alpár illusztrált.
Az V. Gyimes-völgyi Mesemondóver
seny és II. Népdalversenyt, 2018. május
26-án tartottuk, 109 gyermek részvételével. Ezt a versenyt Mátyás király megkoronázásának 560. évfordulója alkalmából ismét a nagy király tiszteletére
szenteltük.
A verseny témája ezúttal egy Mátyás-monda és egy, a gyermekek által,
lehetőleg a családjuk körében gyűjtött rövid gyimesi mese, tréfa, igaz
történet vagy ima bemutatása volt,

amelynek szövegét a felső tagozatosoknak „adatolva” le kellett adniuk.
A népdalénekesek gyimesi népdalokat
énekeltek.

…mindenki megkapta
az erre az alkalomra
szerkesztett,
Szent László Gyimesben
című mesekönyvemet,
amelyet az iskola egykori
diákja, Főcze Alpár
illusztrált.
A verseny legnagyobb meglepetését
az Óbudai Zeneiskola művésztanáraitól
kapták a gyermekek és felkészítőik. Fábián Éva és Juhász Zoltán Tatros part
ján–Gyimesbükki dalos könyv címmel
csodálatos könyvet szerkesztettek számukra, amelyben 54 gyimesbükki énekesektől gyűjtött népdal szerepel kottával és hangzó melléklettel.

A gálaműsort a frissen felavatott,
szépséges Gyimesbükki Közösségi Házban tartottuk.
A VI. Gyimes-völgyi Mesemondóver
seny és III. Népdalversenyt, 2019. május
11-én rendeztük meg. Ebben a tanévben már Antal Etelka igazgató irányította az iskolát. A mesemondó verseny
szervezése zökkenőmentesen folyt.
A versenyzők száma ezúttal 206-ra növekedett, 152 mesemondó és 54 énekes
szerepelt. Immár csak a „díszteremmé” alakított, új tornateremben férünk
el mindnyájan. Elsőként megemlékezünk Benedek Elek 160. születésnapjáról és halálának 90. évfordulójáról.
A megnyitó után a népes sereg eloszlott korcsoportonként a tantermekben.
A mesemondók Benedek Elek mesefeldolgozásaiból választhattak vagy gyimesi mesékkel, mondákkal indulhattak, az énekesek gyimesi népdalokkal.
Miután elfogyasztottuk az ebédet,
visszatértünk a tornaterembe, a gálaműsort ezúttal ott tartottuk. Vendégeket nem hívtunk, és az idő szűke miatt
csak a korcsoportonkénti első helyezettek mutatkozhattak be. Mintha csak
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A gyimesközéploki Állomási Iskola versenyzői. Antal Mária Antónia felvételei a VI. Gyimesvölgyi Mesemondó versenyen készültek 2019-ben

az előző évi fáradozásaink gyümölcsei
értek volna be. Gyönyörűen, tisztán beszélő gyermekek szavai nyomán életre
keltek a mesék, az énekesek elvarázsoltak bennünket. Fábián Éva és Juhász
Zoltán újabb énekes könyvvel ajándékozták meg a gyermekeket és a felkészítő tanárokat. A híres gyimesi énekes,
Berszán Fülöp, a Népművészet Mestere
legszebb dalaiból született újabb kiadvány címe A nappal szemben letérde
lek. Gyimesközéploki népdalok Berszán
(Ádám) Fülöp előadásában, hangzó melléklettel.
Este a szép új közösségi házban
újra összegyűltünk. Az akadémikus
vendégek, a falu fiataljai, a délelőtti
mesemondó gyermekek, énekesek és
idős gyimesi népművészek, utóbbiak
közül sokan a Népművészet Mestere
cím birtokosai. Örömben és szeretetben telt el az este. Szép reményekkel
búcsúztunk el egymástól: jövőre újra
eljövünk…
2020-ban a koronavírus járvány miatt nem tarthattuk meg a tervezett mesemondóversenyünket. Ha a Jóisten engedi, folytatjuk.
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Szent László Gyimesben
Amikor Szent Lászlót üldözték a pogányok, ő ott jött ki Gyimesben, a Széphavas hátánál. Nagyon szép hegyek vannak arra, azért nevezik Széphavasnak.
A király úgy látta, az a hely jó lenne
arra, hogy ő ott szembeszálljon az ellenségvel. Azt mondotta a katonáinak:

Örömben és szeretetben
telt el az este. Szép
reményekkel búcsúztunk
el egymástól:
jövőre újra eljövünk…
– Szórjátok szét a pénzeteket!
– Uram, hogy vessük el a pénzt? –
kérdették a katonák.
– Szórjátok a pénzt! – parancsolta
László.
Akkor a katonák kezdték a nyeregkápákból elővenni a pénzes zacskókat.
Nem dobták el egyben a pénzüket, hanem ügyesen elhintették. Akkor már

a pogányok es odaértek, meglátták
a sok aranyat, erőst csudálkoztak:
– Ne, mennyi pénz van itt!
Hát ugye, az arannyér’ nekik es fájt
a szívük, gyorsan leszökdöstek a lovakról, s két kézvel kapdosták a pénzt.
Akkor Szent László hirtelen visszafordult, s aki el nem tudott menekülni,
azt mind lekaszabolta. Azért hívják
azt a helyet ma es Pogányhavasnak,
mert itt győzte le Szent László a pogányokot.

Szent László virágoskertje
Szent László virágoskertje a Bárány havasába’ vót. Alsó-Hagymás kövibe még
most is megvan a lakhelye. Látszik
a virágoskertje még most is. A szegfüvek, azok a gyönyörű szép virágok nyílnak azótától. A magjik minden esztendőben visszahullik, s nyílnak meg. Ott
látszódnak még a helyei, ahol élt, ahol
volt a tanyája. Rendesen van egy olyan,
mint egy oltár, egy körszerűség, ott volt
Szent László tanyája. Látszik még a lovának is a helye.

Gyimesek

Tankó Gyula

A gyimesi kalibázás

Ha
Ha nyári reggelen
az idegen a gyimesi
embert átalvetővel
felpakolva az úton látja,
akkor az a kalibától jön.

Régi kaliba. A szerző gyűjteményéből

nyári reggelen az idegen a gyimesi embert átalvetővel felpakolva az úton látja, akkor az a kalibától jön. Az asszony
kantáros fazekat is hoz, abban tejet, tejszínt, zsendicét vagy sebestejet. A kan
táros fazék az 1950-es évekig sárga kerámia volt, a fekete kerámia edényben
tejfelt tartottak és főzésre is használták. A kantáros fazék a gyimesi háziasszony elmaradhatatlan kelléke volt,
a férjhez menő leány több méretben is
vitt magával ilyen edényeket az új házhoz, bele volt írva a perneforum levél
be. Ezeket a cserépedényeket a felcsíki
(dánfalvi) fazekasoktól és a korondi cigányoktól szerezték be, akik a templomok védőszentjei tiszteletére tartott évi
búcsúk alkalmából jöttek ide portékáikkal. Ilyen híres éves búcsúk: Középlokon július 22-én a Mária Magdolna
búcsú és Felsőlokon november 30-án
a Szent András napján tartott búcsú.
Kantáros fazékkal vitték az ételt (levest, tejet) a kaszásoknak a hegyoldali
kaszálókba is, a gyermekek nagy bánatára, mert bizony sokszor megtörtént,
hogy pont egyórányi nehéz út után,
amikor közeledett a kaszásokhoz, valamihez hozza koppintotta a gyermek

a fazekat, és sírva fordulhatott vissza
más ételért. Az 1960-as évektől kimaradtak a cserépedények, átvették helyüket a mázas pléhedények, a hordozók.
A férfiak, ha betöltötték a 16–17. életévüket, nem tudni miért, de nem szívesen
vitték/viszik a hordozót vagy kantáros
fazekat. Ha nyáron estefelé indulunk
végig a gyimesi patakokon (lakott völgyek), akkor a patakok feje felé igyekeznek megpakolva, mint a reggel, amikor
a kalibától jöttek az asszonyok, a férfiak, a gyermekek. Csakhogy most hazulról jönnek, és a kalibához igyekeznek.
A csomagjuk tartalma is más: hazulról
lisztet, kenyeret, gyümölcsöt visznek
az ideiglenes szálláshelyre, a kalibához. A kalibázás tehát ideiglenes szállásolás, lakás a nyári hónapok idején
a Gyimest körülvevő havasokban.
A szájhagyomány szerint, amikor ide
telepedtek az első valahonnan elcsángáltak, nagy, mondhatni őserdőket találtak itt, és először csak annyi erdőt
irtottak ki a szullák, boronából épült
házaik körül, amennyire éppen szükségük volt. Ismert dolog, hogy Gyimesben kevés lakhely van, tehát a később
kialakult lakhelyek körül alig volt elég
a terület udvarok, szántóföldek esetleg
kaszálók kialakítására. Legelők nem
voltak a falvak belső területein, mint
a székely községekben. Ezért tavasszal
kivonultak a hegyekre, patakfejekbe,
és ott ideiglenes szállásokat, kalibákat építettek, amelyekben a két-három
nyári és kora őszi hónapot eltöltötték.
Fent a hegyekben nagy kiterjedésű havasi legelők voltak, de erre szükségük
is volt a gyimesi csángóknak, hiszen
a kezdetektől fogva az állattenyésztés
volt a fő megélhetési lehetőség.
A kalibázás a legöregebb emberek
visszaemlékezései szerint mindig is
velejárója volt a gyimesi csángó életmódnak, és annak ma is, akárcsak 100
évvel ezelőtt egyik sajátossága! Olyan
feltételezések is vannak, amelyek szerint az ide csángálók, mivel sok esetben
valamitől menekültek (katonaság, adó,
börtön), legelőször ideiglenes szálláshelyeket készítettek, és fenn, a patakok,
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A szaporulat szemléltetésére megemlíteném, hogy ha 1799-ben az egész Gyimes völgyének – a fellelhető okmányok
szerint – mindössze 550 lakosa volt (ki
tudná megmondani, még hányan bujkáltak a patakok fejében?), 1850-ben
ez a szám már meghaladta a 2 556-ot,
1900-ban 8 941, 1981-ben pedig 14 896 személy lakta a Gyimes völgyét. Ebből, még
ha majdnem mindenik családból ingáznak is ipari munkára a közeli városokba, vagy a helyi faipari és bútorgyárban
dolgoznak, akkor is a családok, az otthon maradottak 99 százaléka állattartással is foglalkozik. Ha a kalibások
száma csökkent is valamelyest, a kalibázás rendje nem sokat változott az évszázadok, évtizedek során.

Újkori kaliba. A szerző gyűjteményéből

völgyek fejében, forrásainál telepedtek
le, távol a világ szeme elől. Rengeteg
ilyen patak van, amelyek merőlegesen helyezkednek el a Tatros völgyére.
Tehát az első lakók nem a mai főútvonal mentén építettek lakásokat, hanem
fent a völgyek fejében, ahol erdőségek
is voltak. Ma ezek a patakok, mint Boros-patak, Ugra-patak, Görbe-patak,
Sötét-patak, Antalok-pataka, Kápolna-patak, Ciherek-pataka stb., mindmind lakott területek, és a községek
egy-egy faluját képezik, átlagban 200
házzal és gazdaságokkal. Gyimes tehát egy patak
ország. Csakhogy ezek
nem tanyák, mert hosszan elnyúlva

összenőttek a Tatros mentével, ahol
a vasút és az Erdélyt Moldvával összekötő országút is kiépült. Az is feltételezhető, hogy később a patakok fejéből
sokan bemerészkedtek a Tatros mellékére, és így kialakultak a községek központjai is.
Gyimesben, hogy életteret biztosítsanak maguknak az ide telepedettek,
rengeteg erdőt letaroltak. Az erdők letarolása miatt már Orbán Balázs is szót
emelt az 1860-as évek végén, de azóta is
rohamosan apadtak az erdők. A lakosság szaporodott, tehát amint említettük, szükség volt újabb erdők levágására
a kaszálók és a legelők szaporítása végett.

A kiköltözésre lázasan
készül a család aprajanagyja, mindenkinek
megvan a maga feladata.
Erre az alkalomra
az ingázók, az iparban
dolgozók is szabadnapot
vesznek.
A nyári szállásra, a kalibához általában május 10 és 20 között költöznek
ki, mindenképpen Szent György napja után, de ez az időszak attól is függ,
mennyire korán érkezik a tavasz abban
az évben. Szeptember végéig tartózkodnak kinn a kalibánál a gazdák. Akiknek
a kalibája körül saját kaszálós területe
is van, tehát a hóharmatos, fagyos ősz
végi napokon is szénával tudja etetni az állatait, azok november közepéig
kinn maradnak ezen a nyári szálláson.
Bármilyen meleg, biztonságos szállásaik is vannak, a legenda szerint a farkasok éjjeléig, András napja éjjeléig (november 30.) hazaköltöznek a havasról,
a kalibától.

A kiköltözés

Pásztorélet Gyimesközéplokon a 20. század elején. A szerző tulajdona
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A kiköltözésre lázasan készül a család
apraja-nagyja, mindenkinek megvan
a maga feladata. Még a mai napig is
erre az alkalomra az ingázók, az iparban dolgozók is szabadnapot vesznek.
Szekérre pakolják a tejfeldolgozásához szükséges eszközöket, edényeket,
a mindennapi „máléfőző üstöt”, néhány
nélkülözhetetlen háztartási eszközt,
ágyneműt, sarjút a kicsi borjaknak és
bárányoknak, borjas teheneknek. Ha

Gyimesek

Vadvirágos kaszáló

nagyon kicsi borjak vannak, azokat is
a lajtorjás szekérre rakják, ott azokat
a legkisebb gyermekek simogatják, dédelgetik, hiszen ők is utasok a szekéren.
Ez nem is történhetne másképp, mert
sokszor hét–nyolc kilométert is megtesznek a kalibáig! A kutyát vagy kutyákat a szekér után kötik, a többi állatot:
teheneket, tinókat, juhokat, disznókat
szabadon, a szekér után hajtják. Egynéhány tyúk, amelyek a tojásról gondoskodnak a nyár folyamán a kalibánál,
szintén a szekérre kerül egy nagyobb
kosárba.
Ismert dolog, hogy a Gyimesiek hiedelemvilága igen-igen gazdag. A kalibázáshoz, főleg a kiköltözéshez is egy
sor regula, hiedelem tartozik. Már hazaköltözés után, Szent András éjjelére
bekötötték a juhnyíró ollót, hogy ezzel
bekössék az elkövetkező nyárra a farkas száját, így állítólag védik az állatokat a vadak pusztításától. Indulás előtt
rossz néven veszik, ha asszony, cefre,
egyáltalán fehérnép jön a házhoz, mert
az nem jelent szerencsét. Közvetlenül
az indulás előtt a házban nem sepergetnek, hogy ne seperjék ki a szerencsét.
Ha férfi jön a házhoz, vagy az első, akivel az úton találkoznak az férfi, akkor
szerencsés nyaruk lesz. Indulás előtt
nagy fakötő láncot tesznek keresztbe
a nagykapuba, és azon hajtják át az állatokat, ez is védi azokat a vadállatoktól, betegségektől. Induláskor keresztet
vetnek, imádkoznak, és a következőket
mondják: „Drága jó Istenem, Babba Mária, adjatok szerencsét, őrizzetek meg

bajtól, szerencsétlenségtől, rossz ember
szándékától úgy minket, mint a marháinkat.” Az állattartók régi szokása
még, hogy Szent Antalhoz imádkoznak
az állatok érdekében, és kedden böjtölnek, szintén az állatok egészségéért,
a vadállatok elűzése céljából és azért,
hogy a fermekások ne tudják elvenni
a tej zsírját. Nem csoda, ha ennyi hiedelem, imádság, varázslat kapcsolódik
az állatokhoz, hiszen az állat volt a fő
megélhetési forrás. A csángó mindennapi imáját mindig úgy végezte, hogy:
„Istenem, tartsd meg a marháimat!”
Az sem meglepő, hogy még az 1960-as
évek elejéig, ha télen kicsi borjú, bárány
született és nagy hideg volt, azt bevitték egy-két hétre a házba, a gyermekek
nagy-nagy örömére, ameddig annyira
megerősödött, hogy bírta a hideget is.

A kaliba és környezete
A kalibát szélvédett helyre, vízhez, forráshoz közel építették, sima területre,
de ha szükséges volt, beástak a földbe is,
hogy vízszintesen álljon. A szájhagyomány szerint az első költözködők szul
lát, a juhtartó gazdák verebeseket építettek, és azokban húzták ki a nyarat. Ezek
fakéreggel és ággal bélelt, éppen csak
az esőtől védő tákolmányok voltak, általában egy nyáron használták őket.
E kezdetleges szálláshelyek nyitottak
voltak, benn mohából, bundzsákból és
ágakból fekvőhelyet csináltak, közvetlenül a bejárathoz szabad tüzet raktak

minden éjjelre (egy száraz fatömb kitartott egy éjjel), amely a szulla lakóit
melegítette, a vadakat pedig távol tartotta az állatoktól. Az állatokat zavará
ból készült kosárba rekesztették éjjelre.
A tehenek a közelben lévő nagy fák alá
húzódtak eső idején. Szélvihar és más
esetekben is megtörtént, ahogyan a 85
éves Tankó Péter-Bitang meséli, hogy
„a vörös kakas sokszor rejaült a szullára vagy verebesre”, ami azt jelentette,
hogy a pásztorok arra ébredtek, ég a fejük felett a tákolmány.
Ha állandósabb, biztosabb legelőhelyekre tettek szert, amelyeket bérbe
váltottak meg a csíki községek közbirtokosságaitól, fejük fölé biztosabb lakot, kalibát építettek. Tudni kell, hogy
Gyimes völgye valamikor mindenestől,
kaszálóstól, erdőstől, legelőstől a csíki
községek közbirtokosságainak a tulajdonában volt, és csak később vellegették meg azokat az ide csángáltak, és
az egyre szaporodó gyimesiek. A kalibát
az 1960-as évekig gömbfából építették,
gerezdesen, sem alul, sem felül nem
padolták, nem deszkázták, dránicával
fedték, elenyészően kevés vasszeget
használtak. Ablakot igen ritkán hagytak, az is csak tenyérnyi volt, és ablak
üveg helyett a télen levágott disznó
hólyagját, pélicáját használták. Néha
a deszkaajtón is volt egy kis ablak, de
szinte felesleges volt, mert a kiszáradt
deszkák közötti réseken anélkül is ki
lehetett kukucskálni. Minden kalibánál szabad tüzelő volt, a füst szabadon
távozott a kaliba tetején. Minden kaliba előtt volt egy szabadtéri tüzelő, katlan is, nagy kövekkel körülrakva, egy
vas ágassal, forgó akasztóval ellátva,
amelyre a főző edényeket akasztották.
Ezeket főleg a zsendice főzéséhez használták, amit az ordafőző üstben „főztek
ki”, vagyis a felvert tejből kivették a sajtot, a megmaradt savót lassan kavargatva addig főzték, ameddig a tetejére
feljött az orda.

A kalibát szélvédett
helyre, vízhez, forráshoz
közel építették, sima
területre, de ha szükséges
volt, beástak a földbe is,
hogy vízszintesen álljon.
A 20. század eleji kalibákat sárral
kevert trágyával tapasztották, behúzták a boronák közötti réseket. A régi
kalibáknak nem volt kamarájuk, a kaliba hátsó felében hosszú deszka polcok voltak, ahol a sajtokat tartották. Jól
a művelődés melléklete • 2021 • 41
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szellőzött, mert ezt a részt nem tapasztották. A régi kalibák bútorzata a következőkből állott: egy széles priccságy,
ahol három–négy ember is elfért, erre
egyesek szénát, mások szalmával megtöltött truzsakot, szalmazsákot, vastag
kenderlepedőt, egy kopottabb párnát és
csergét tettek. Ha nem hoztak párnát,
összetűrték a kabátjukat, bundájukat
és azt tették a fejük alá. Asztal a régi
kalibákban nem volt, az ágyra terítettek egy takargatót, arról fogyasztották
a mindennapi puliszkájukat és tejtermékeiket. A kaliba bútorzatához tartozott még két, általuk készített háromvagy négylábú székecske, amelyekre
fejéskor ültek, napközben benn a kalibában ez volt az ülőalkalmatosság. Két
lába a fatörzs két ága, a másikoknak
lyukat fúrtak és csapvégből lábakat faragtak, azokat helyezték oda. A kalibában volt még egy láda, kuffer, amelyik
legtöbbször a gazda katonaládája volt,
ebben tartották az élelmet, a lisztet,
a takargatókat, és napközben székként
használták, ha akadt egy kis idejük
a pihenésre. Minden kalibában az ajtóval szembeni egész oldalfalra, az ágy
fejéhez két hosszú polcot helyeztek el.
Itt sorakoztak, értek a sajtok. Ugyanitt
tartották az edényeket, az alsó polcon
és alatta pedig a sajtkészítéshez szükséges kellékeket: a fejősétárt (sajtár),
a szűrőt, a krintát (sajtnyomót), a má
lékeverőt, a kávát, a lapítót, a savóke
vergető lapockát, a tejverő brigigyót,
a nagy zsendiceszedő fakalánt, az or
dafőző üstöt, a sajtfacsarót, a túróverő
brájt, az ordás zacskót, a tejótó kandért
vagy budákát, a savóscsebret, a tejfeles
küpüt, a sebestejes légét stb. A ruhadarabokat falba vert faszegekre aggatták, a három-négy fa-, később fémkanalat egy borona hasadékába szúrták,
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amelyet egy fejszecsapással hasítottak
e célra.
A szabad tűzhely közelében, felakasztva minden kalibánál ott volt a hiányozhatatlan máléfőző üst, amely
egy csomó egyéb edényt helyettesített
és még az 1960-as évek elején is ebben
főzték a mindennapi puliszka mellett
a bálmost, tejfeles pityókalevest, fehérét
ket, és ebből fogyasztotta az egész család az tejbepuliszkát. Szükségük volt egy
érc- vagy más fémlábasra, amelyben
a melegítéseket, toptyitottat, tojásrántottát, gombaételeket, tejfeles-tojásos
melegítést készítették. Ugyancsak kivittek a kalibához három–négy cserép-,
később mázas pléhtányért is. Egy fiatal,
bokros fenyőt levágtak, az ágakat ös�szehajtogatták és gúzsba kötötték, ez
volt a seprű. A kaliba előtt egy zavará
ból készült kerítést tettek, amely nem
engedte az állatokat, tehenet, disznót,
kutyát a kalibába betolakodni. Ebben
a kerítésben állítottak egy állófogas
szerű edényaggatót, amire az edényeket aggatták, miután kimosták és csalánnal kiforrázták fertőtlenítés céljából. Távolabb állítottak egy fél méter
magas sótartót, ezt olyan fából készítették, amelynek az ágai felfelé állottak és így a bogsó, amit az állatok minden este megnyaltak, nem esett ki. Ez
mindig az állatok rendelkezésére állt.
Ugyancsak kinn, a kaliba előtti kerítésben volt egy katlan, szabadtéri tüzelő
ordafőzésre, hogy jó időben ne kelljen
bent füstölni. Ezt befedték fakéreggel,
és így még esőben is főzhettek ott.
Azt gondolná az ember, hogy a kalibások étrendje igen-igen egyhangú
volt. Íme, egy átlag étrend, reggelire:
zsendice, édestej, tejszín, melegítés, iró,
zsendicehab melegen, tojásrántott, tej
feles tojásrántotta – mindezek meleg,

kemény puliszkával. A felsorolt ételek
nagyrészt tejtermékek, ezekből választottak, és azokat naponta változtatták,
kivéve a puliszkát, üstbe-tejet és a tú
rósmálét (túrósbócot). Délebédre általában hideget ettek, a reggel megmaradt
hidegmáléval hideg zsendicét, zsen
dujt, sebestejet, sebeszsendicét, tejfölt,
sajtot, ordát, kenyérrel vajat, szalonnát
falatoztak. Estebéd vagy vacsora: ha volt
rá idő, tehát nem a nagy dologidőben,
azaz kaszáláskor, késő délután, estére
főzték a levest. Ez otthon is, vagyis télen és ősszel is így volt, mert akkorra
gyűlt össze a család. Érdekes módon, itt
a kaszások a kilenc órás reggeli idejét
nevezik ebédnek, ebédidőnek. A kalibánál a következő leveseket főzték: előző
téli disznócsülök, füstölt csont pityókával vagy paszullyal. Gyakran előfordult
a tejfeles pityókaleves és a tárkonyos
pityókaleves. Ezzel egy ének is közszájon forgott:
„Édes jó Istenem, sugárold meg
nekem,
Tárkonyos levesbe kell-e petrezselyem?”

Minden kalibában
az ajtóval szembeni
egész oldalfalra, az ágy
fejéhez két hosszú
polcot helyeztek el. Itt
sorakoztak, értek a sajtok.
Tavasszal csihánlevest, öntött csihánt
is főztek savóban, tejfelesen, apró szalonna kockákkal, valamint sóska- és
borsoslenkő levest. Havonta egyszer-kétszer kijárt a friss húsból készült étel is:
bárányt, ritkábban szopó borjat vágtak,
és vasárnapra, vagy más ünnepnapokra összegyűlt a család, csirkepaprikást
és más finomabb falatokat fogyasztottak. Ilyenkor főztek bálmost, sütöttek
álivánkát. Ezek ünnepi eledelnek számítottak. A bálmos a következőképpen
készül: a máléfőző üstbe friss tejszínt,
tejfölet öntenek, azt sózzák, amikor
felfőtt és lobog, akkor kukoricalisztet
adagolnak a tejfölhöz. Főzik, rotyogtatják, majd keményre kavarják, akárcsak
a kemény puliszkát. A puliszkától eltérően ezt nem „ütik ki” lapítóra, hanem
miután megcukrozzák, kanállal szétosztják tányérokba vagy, éppen mint
az üstbetejet, kikanalazzák az üstből.
Igen ízletes eledel, ünnepi étek a havason. Ha valaki idegen toppan be a kalibába és a gazda kedveskedni akar, ma
is legelőször azt kérdezi, hogy főzhet-e
egy bálmost.

Gyimesek
Nyáron a kalibánál a tejtermékek
mellett fontos eledelnek számítanak
bizonyos gombafajták. Ilyen gombák fenn a havason kora tavasztól
késő őszig bőven találhatók. Tavasszal
a szegfűgomba és kucsmagomba ( fasz
kógomba) terem bőségesen, majd a ró
kagomba, galambgomba és riskógomba
( fenyőalja) szezonja következik, később
a medvegomba, a pitric, a pöfeteg következik. Ezekből gombapaprikást készítenek és puliszkával fogyasztják. A névnapokra, családi ünnepekre összegyűlt
a család apraja-nagyja valamelyikük
kalibájához és jó idő esetén kinn, a kaliba mellé egy simább helyre, a földre
terítettek egy hatalmas asztalt. Ilyen
alkalomra valamilyen állatot vágtak:
bárányt, diszkét, borjút. A csángó nyáron disznófélét soha nem vágott, azt télire növelte. Egy családi megyézést így
mesélt el Tankó Katalin (sz. 1905-ben):
„Apámnak Lófűrészben volt a kalibája. Minden esztendőben, június 24-én,
összegyűjtötte a nagycsaládot, a fia és
a leánya családjait, és a kaliba elejébe,
ahol volt a csorgó is, leterítettek négy
lepedőt, úgy, hogy vagy negyvenen körbe tudtunk ülni. Neki akkor volt a nevenapja, mert Jánosnak hívták, az Isten boldogítsa. Nagy megyézés volt, aki
a családból csak meg tudott mozdulni,
az mind eljött erre a napra. Apám szigorú ember volt, de ameddig csak visszaemlékszem, ezt a napot mindig megrendezte. Egyszer szinte megjártuk!
Amikor az oroszok béjöttek, ’44-ben,
Szent Mihálykor lehetett, mert szép
ősz volt, apám összegyűjtötte a családot, éppen körülültük az asztalt, ellegettünk, beszélgettünk, s egyszer csak
egy ágyúgolyó bécsapott tőlünk úgy 100
méterre. Na, volt futás, bé az erdőbe! Elrontották a megyézésünket!
Aztán az ötvenes évek után mintha
megbomlott volna a világ! Többet soha
nem tudtunk ilyen szépen összegyűlni!
Apám meghalt, nem volt, aki így ös�szehozza a nagy családot. Télen otthon
még megyézgettünk, összegyűltünk, de
ezeket a szép nyári kalibás ünnepnapokat soha nem tudom elfelejteni!”
Vasárnapokon vagy más ünnepeken
a fiatalok kalibás táncokat rendeztek,
hogy csak úgy zúgott bele Apahavasa,
Hosszúvész, Hidegkút, Fekete-erdő, Borosfeje környéke. A talpalávalót ilyenkor alkalmi muzsikások, furulyások,
citerások húzták, fújták, akik a fiatalok közül kerültek ki. A tánc híre bit
kóról-bitkóra, hegyről-hegyre hamar
elterjedt, a fiatalok, a pásztorok egymásnak átadták a hírt. A táncot kinn
a szabadban egy szebb, simább helyen
rendezték, ahol cserkabalát is állítottak:

ez a körhinta őse, egy vastag fatuskóra, csutakra ráhelyeztek egy négy–hat
méter hosszú faragott fát, átfúrták,
szeggel a csutakhoz szegezték, de csak
annyira szorították, hogy a fa foroghasson körbe. Két fiatal körbehajtotta,
négy–hat leány ült a forgó fára. A gyimesi 35 féle táncalkalom egyike volt ez
a kalibás szertánc is, amely az 1960-as
évektől, mint annyi más szép hagyomány, kimaradt. Sokkal szegényebbek
vagyunk ezek nélkül!

Minden kaliba előtt
volt egy fára akasztott
vastárgy, amelyet
ütögettek éjjel,
ha valamilyen vadállatot
észleltek a kutyák.
A kalibák, már láttuk, hogy távol
épültek a lakott területektől, a patakok
fejében vagy a havasokon, a hegyeken.
Épülhettek a gazda saját legelő- és kaszálós területére, vagy a csíki közbirtokosságok legelőire. Az utóbbi esetben
árendát fizettek a kalibások a csíkszépvízi, a szentmihályi, a borzsovai falvak
közbirtokosságainak. Ha közbirtokossági területekre épültek a kalibák, akkor egész településeket alakítottak ki,
például Borospatak fejében, ahol 2002ben még több mint 20 kalibát lehetett
megszámolni. Nagyobb kolóniák még
Hosszúvészen, Fekete-erdőn, Csihányos
szádában, Nyillinkban, Hegyes-havason voltak. A saját területre épült szállások már régebb is szolidabb, rendezettebb építkezések voltak, a kalibákhoz
már akkor kamarát, ezen kívül az állatoknak istállót, borjú- és disznópajtát,
kutyaólt, tyúkpajtát építettek. Aztán
az 1970-es évek után már modernebb
berendezések is kerülnek a kalibákba,
amiről később szólunk. Az 1950-es évekig a tehenek a kaliba körül, a fák alatt,
szabadon háltak, a borjak borjúpajtában, a disznók pedig disznópajtában.
Minden kaliba előtt volt egy fára
akasztott valamilyen vastárgy, amelyet ütögettek éjjel, ha valamilyen vadállatot észleltek a kutyák. A szekeret
bokros fák alatt tartották, árnyékban.
A juhokat johokosárba zárták éjjelre,
ami kétféleképpen is épülhetett: kétméteres, hegyes, vékony karókat rászegeztek függőlegesen két darab (alul,
felül) négy-négyméteres karóra, és ezeket az előregyártott elemeket egymás
hosszába állították, kört formálva belőlük. Annak az egyik részén volt az eszt
runga, egy olyan rés, ahol a monyator

gyermek kihajtotta a juhokat két-három lyukon, azokat elkapták azok, akik
fejik az állatokat. A kaliba tartozéka
még a borjúkert, egy akkora bekerített
legelő, ahol legelni tudnak egy nyáron
át a gazda borjai. Ezt hasított zavará
ból, gyepűből készítik, hogy elválas�szák a tehenet a borjától, máskülönben nincs tej. A bejáratoknál vetegetőn
hajtották be az állatokat. A család tagjai szerre jártak a kalibához, a szezonmunkáknak megfelelően. A csecsemők
és a kisebb, hat éven aluli gyermekek
csak látogatóba, ünnepnapokon jöttek a kalibához. Velük az anya, esetleg
a nagyanya tartózkodott otthon, a faluban. A kiköltözéskor szinte az egész
család elment a kalibához, ez különös
nap volt, erről nem lehetett kimaradni.
Tavasszal főleg a férfiak dolga volt a kalibázás, mert az asszonyok otthon a ház
körül foglalatoskodtak apró veteményezéssel, csirkekeltetéssel, gyomlálással,
kapálással, meszeléssel. Ilyenkor készítették elő a férfiak a kalibánál a téli tüzelőt, gereblyenyeleket és más szerszámoknak való fákat. Általában mindig
kettő volt/van a kalibánál: egy felnőtt
és egy fiatal, gyermek vagy nagyobb legény, leány. De ha a fiatal már el tudja
egyedül végezni a bajt, akkor már egyedül szorul a kalibához. Ez nem valami
kellemes a fiataloknak, akik így hosszú
időre elszigetelődtek/-nek a többi fiataltól. Különösen búcsú vagy tánc esetén
várták/-ják türelmetlenül a felváltást!
Erről így beszél egy adatközlő: „Tudtam, hogy vasárnap a barátnőmnek
lesz az ajándékszedő tánca. Dologidő
volt, s én egyedül voltam a kalibánál.
Eljött szombat dél, s én már semmire
sem tudtam gondolni, csak arra, hogy
Berta, holnap hazai (menyasszony) lesz,
s én itt kell üljek. Eléhajtottam a marhákat, s el kezdtem fejni, de a könnyeim közbe’ potyogtak.
Egyszer csak valaki leveti a vetegetőt, nézem, s hát édesapám jő. Látta,
hogy a szemeim ki vannak sírva, megsimogatott s azt mondta: Ne búsulj, én
fejek tovább, szedjed magadot, s menj
haza. Még jó bésetétedésre hazaérsz.
Hát nekem sem kellett egyéb. Egy hamar megváltoztam, más ruhát vettem
magamra, s szinte futva mentem haza.
Mintha a lábaim nem is érték volna
a földet, úgy mentem. Végig énekeltem!” (B. E., sz. 1929)
A fiatalok, bizony, ha nem volt több
kaliba a közelben, alig várták, hogy hazamenjenek, mert nekik társaságra volt
szükségük, mióta világ a világ. Bármilyen szép a havas, a pásztorgyermek, de
az egyszerű kalibás gyermek élete sem
volt irigylésre méltó. Ezt így mesélte el
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Tejfeldolgozás az esztenán. Kép: Visit Gyimes közösségi oldal

az 1898-ban született T. Péter: „Amikor
már hasznát tudták venni a kalibánál a gyermeknek, akkor bizony egész
nyarat ott töltötte a havason. Még nem
tudtam fejni, de azért felhasználtak.
Nálunk mindenkinek megvolt a dolga.
Reggel, amikor édesapám felkelt, úgy öt
órakor, engem is felkőtött, hogy segítsek a fejésnél. Fogtam a tehenet, hogy
ne mozogjon, kiengedtem szopni a borjúkat, aztán elhajtottam a marhákat
úgy egy kilométerre, hogy ne találkozzanak a borjaikkal. Ilyenkor harmatos
volt minden, úgy beázott a lábom, hogy
estig vizes volt. Ha még esett is az eső,
a gúnyám is csupa víz volt. Visszajöttem a kalibához, reggeliztünk, apám
ment a kaszálóba, én pedig fát szereztem estére a savófőzéshez, vizet hordtam, sepergettem. Este megkerestem
az állatokat és előhajtottam, mire valamelyik felnőtt megérkezett a kalibához. Hát nem volt könnyű dolgunk.
A kalibába szabad tüzelő volt és állandóan olyan füst, hogy vágni lehetett.
Ott biza egy gagyába’, ingbe’ még egy
hónapig is eljártunk. Amikor hazamentem, olyan füstös voltam, hogy anyám,
boldoguljon, alig tudott kimozsdatni!
Az is megtörtént, hogy savóba’ mosdottunk.”
Kaszáláskor a férfiak hónapokig nem
jártak a kaliba felé, mert korán reggel
lehetett jól kaszálni, ez volt a legfontosabb szezonmunka a nagy dologidőben,
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ilyenkor gyűjtötték az állatok télire
valóját. Ebben az időszakban az asszonyok hihetetlenül, egészséget ölően sokat dolgoztak, és dolgoznak ma is, mert
bátran állítom, hogy a száz évre visszamenőleg, napjainkban is alig változtak
a csángók munkafeltételei. Éppen csak
az állataik létszáma csökkent. Ma is
kalibáznak, kézzel kaszálják a gyérfüvű oldalakat, bevontatják az oldalról tehénnel, lóval a boglyákat, és kézzel fejik
a teheneket. A tejfeldolgozás is ugyanúgy történik, mint 100 évvel ezelőtt,
a tejtermékek értékesítése is ugyanolyan szervezetlen, alkalmi, mint a kezdetekben.
Íme, kaszáláskor, a nagy dologidőben egy kalibázó asszony munkanapja, ahogyan azt az 1905-ben született T.
Katalin elmondta: „Reggel négy órakor
keltem, hétig elláttam a reggeli bajt,
fejtem, elcsaptam a marhákat, borjakat, megetettem a disznókat, kutyát.
Ha nem mutatkozott tiszta időnek, akkor megótottam a tejet, sajtot csináltam, kifőztem a savót, mosogattam,
megfőztem az ebédet a kaszásoknak,
és elindultam a kaszáló felé, mentem
úgy öt–hat kilométert. Kilenc-fél tízre
a kaszásoknál kell lenni az étellel. Reggeli után pallogattam, aztán kezdtem
takarni és délebédet adtam a kaszásoknak. Azután megint takartam, boglyákat csináltunk, és öt óra felé elindultam a kalibához. Megint gyalogoltam

vagy hat kilométert. Ameddig összegyűjtöttem az állatokat, tehenet, borjakat, megint gyalogoltam egy csomót.
Este nyolc-kilencig fejtem, ha reggel
nem sikerült sajtot csinálni, mert korán indultam, akkor most végzem el
ezt a munkát. Munka közben falatoztam valamit, ha még volt kedvem enni.
Úgy dőltem ágynak, mint egy csutak,
tíz-tizenegy után. Reggel kezdtem elölről mindent. Csuda, hogy még élek, és
meg tudok mozdulni!”

A csángó családokban
nem volt könnyű az élet,
főleg a nagy dologidőben.
A nyári vallási ünnepeken
megszakították
az emberfeletti munkát.
Annyi bizonyos, hogy a munkaközpontú csángó családokban nem volt
könnyű az élet, főleg a nagy dologidőben. Szerencsére nyáron sok vallási
ünnep van, amelyeket a hívő csángók
még napjainkban is megünnepelnek,
megszakítva az emberfeletti munkaritmust. A fiatalok, de nemcsak ők, hanem az idősebbek is valósággal várták
ezeket a jeles napokat, már csak azért
is, hogy megpihenhessenek, ahogy
mondogatták, megszusszanjanak.

Gyimesek
Amint már említettük, ezeket az ünnepnapokat a legjobban a kalibás fiatalok várták, két okból is: ezeken a napokon rendeztek kalibás táncokat, és erre
a napra felváltották őket a szülők. „De
bizony, sokszor hallottuk édesanyánkat könyörögni, bárcsak jönne egy ünnepnap, vagy esős idő, hogy egy kicsit
pihenhessenek – mondja Tankó P. 85
éves adatközlő. – De gyermekkoromban
nem is láttam kövér csángó asszonyt!
Ha fáradtságról panaszkodott anyám,
jött a biztató válasz: Haddel asszony,
most az üdeje, hogy elfáradj, majd a télen megpihensz!” Aztán az asszonyok,
bizony télen sem unatkoztak, keveset
pihentek: fontak, szőttek, varrtak és
várták a tavaszt…
De folytassuk a kalibázás munkarendjének bemutatását. Kaszálás után
egy jó darabig ismét a férfiaké volt
a kalibázás, az asszonyok a kender- és
lenszedéssel foglalkoztak a ház körül.
A kenderszedés után következett a szárítás, az áztatás, ismét a szárítás, a ti
lolás, a sikítás, léhelés. Aratáskor, sarjúcsináláskor ismét a nők kalibáztak,
a férfiak otthon arattak, kaszáltak.
Kétségtelen, sokat dolgoztak elődeink,
de fiatalok is szebb számmal voltak
majdnem minden családban, elvándorlás, ingázás nem volt, tehát a munka is
megoszlott.
A mai kalibák mind építkezésben,
mind berendezésükben civilizáltabb
igényekről tanúskodnak. Az új kalibák
faragott boronából készülnek, farkasfogas illesztéssel, padlóval és padlással.
Nemcsak tapasztják, hanem akárcsak
a házakat, vakolják és meszelik is. Nem
szabad tüzelő, hanem érckályha, fiókos
asztal, két-három, otthon kimustrált
karosszék, edényaggató, s az üst ma
is elmaradhatatlan kellék, mindenkinek pléhkanala, tányérja, villája van.
A fakanalat ma már csak rántást és
tejfölt kavargatni, habot szedni használják. A régi bojtseprűt a bolti seprű
váltotta fel. A kalibák két részből állnak: a tulajdonképpeni kaliba, ahol
laknak, főznek, alszanak, és a kamara,
amelyet nem padolnak sem alul, sem
felül, nem tapasztják, árnyékos részre
teszik, s ezért hűvös, szellős, itt tartják
a tejtermékeket: sajtot, vajat, ordát, savót és más élelmiszereket is: kenyeret,
lisztet. Itt kapnak helyet a tejfeldolgozás eszközei is. A kaliba híjába teszik
a bárány- és más állatbőröket, a száradó eszközfákat, gereblyenyeleket és
a gyógyburjányokat. Az új kalibáknak
asztalos által készített záros ajtaja és
ablakai vannak. Mivel a kalibázó családokból is sokan ingáznak, elmaradhatatlan a csergőóra. Kevés az a kaliba,

ahol ma is ne lenne furulya és maguk
készítette citera. A kalibák környezete
is megváltozott: istállók épültek, ahol
az állatok védve vannak a vadállatok
állandó zaklatásaitól. Biztonságban így
sincsenek, mert az elszaporodott medvék néha ide is betörnek. Így az istállók
főleg a hidegtől védik az állatokat, kora
ősszel és késő tavasszal.
Valamikor nagy szükség volt a gyermekekre a kalibánál, mert ők pásztorkodtak nappal. Sajnos, ezért bizony, az iskolából is sokat hiányoztak,
az 1960-as évekig nagy volt az analfabéták száma Gyimesben. Úgy is
mondták itt valamikor, hogy „négy telet jártam iskolába”. Osztályról nem
beszéltek, mert mielőtt vége lett volna
a tanévnek, sok gyermek már a kalibánál pásztorkodott, játszadozott. Ősszel
megkezdődött már az iskola, de a nagyobb gyermekek közül sokan nem jöttek le még a havastól, a kalibától. Ma
már nem ez a helyzet! De azért ma is
a gyermekek júliusban, augusztusban,
főleg ünnepnapokon, összegyűlnek közös játékokra fenn a kalibánál, és ma is
olyan játékokat űznek kinn a szabadban, amilyeneket a nagyszüleik is játszottak: cserkabaláznak, földlopóznak,
csalókaháborúznak, ostorcsapóznak, ki
csiköveznek, lábhintáznak.

Az új kalibák faragott
boronából készülnek,
farkasfogas illesztéssel,
padlóval és padlással,
akárcsak a házakat,
vakolják és meszelik is.
A sokrétű elfoglaltság, az ipari munka, az ingázás egy újabb szokást hozott
létre, a szerbefejést. Ez azt jelenti, hogy
három–négy család társul egy kalibához, szerre fejik, gondozzák az állatokat, egy hétig a soros család tartózkodik
a kalibánál. Az ott töltött idő attól függ,
hány fejős tehene van az illetőnek.
A tejtermékek, amit ebben az időszakban készít, az illető család tulajdonát
képezik, és a hét vagy a napok leteltével
azokat hazaszállítja. Így a másik családok ebben az időben nyugodtan dolgozhatnak otthon a gazdaságaikban. Ez főleg kaszáláskor bevált módszer.
A társadalmi változások abban a folyamatban is tükröződnek, hogy amilyen mértékben a fiatalok ingázó ipari
munkásokká válnak, olyan arányban
nő az öregek szerepe a kalibázásban.
Sok gazdaságban teljesen ők végzik
a kalibázást, így a gyermeknevelés

mellett ezzel is nagy szolgálatot tesznek
a családnak, a társadalomnak. Az öregek sok mindenben ragaszkodnak
a régihez, a hagyományoshoz, a kalibájukat is igyekeznek így berendezni. Láttunk már olyan kalibát, ahová
a gazdaasszony felrakta a falra az otthon leszedett falvédőket, amelyekhez
még mindig ragaszkodik, még akkor is,
ha otthon ezeket a fiatalok megszólják.
Talán a fiatalságát juttatja eszébe egyegy falvédő szövege! Találtam olyan újraépített, új típusú kalibát is, amelybe
elül, ott, ahol jól látszik, beleépítettek
a régi kalibából egy boronát, csak azért,
mert az „öreg” így akarta! A boronára
egy szó és egy évszám volt belevésve:
„Épült 1872”. Ez is történelem. Egy népcsoportnak a történelme!…
A kalibázás legszebb, legcsendesebb
ideje a pornyálás órái. Este, fejés után,
szürkületig, még kihajtják a teheneket, de főleg a juhokat, etetni a kaliba
körül. Ilyenkor 100 harang, csenget�tyű kong-cseng az esti csendességben.
Imitt-amott kutyaugatás, madárf ütty,
furulyaszó hallatszik, vegyül. A kalibákból pedig füstoszlopok szállnak
felfelé. Majd amikor azt hinnők, hogy
minden elcsendesedett, egy ideig akkor
sem maradunk zene nélkül: a fekvő,
kérődző állatok harangja, csengettyűi
csendesen, alig hallhatóan belezümmögnek a sötét, mély éjbe… Így élték
a gyimesiek életüket második otthonukban, a kalibánál.
A kalibázás a 21. század elejére lassan kimarad, mert nagyon sokan, főleg
a fiatalok rákényszerülnek elhagyni saját szülőföldjüket, és máshol keresnek
megélhetést. Mivel ez az életforma sok
munkát, erőt igényel, az idősebbek magukban nehezen bírják mindezt fenntartani. Mégis a nosztalgiát szerető emberek, igyekeznek minden év nyarán
felidézni az akkori életformát. Hogyan?
Régi kalibákat rendeznek be a régi idők
hagyományai szerint, amelyeket a turisták gyakran meglátogatnak. A helyi
vendéglátók, valamint a község kulturális programjaiban szintén szerepelnek ilyen felfedező látogatások. A fiatalabb nemzedékek így ismerheti meg
az elődök dolgos életformáját.

Adatközlők:
Tankó Péter (Bitang), 85 éves gazdálkodó;
Bara Péter, 84 éves gazdálkodó; Tankó Katalin sz. 1905; Blága Erzsébet sz. 1930.
Az újabb kalibák berendezéséről, környezetéről a 8. B osztály tanulói gyűjtöttek
adatokat, akik a néprajzkör tagjai: Tankó
Jolán, Ladó Imre, Tankó Edit, Jánó Zsuzsa, Tankó Gyula.
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Tankó Gyula

Szerelem, párválasztás
Gyimesben

I

Szerelem, szerelem, örök szerelem...
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tt is, mint bárhol, a szerelem nagyon
régi és teljesen új téma. Az emberek
itt is szeretnek, a fiatalok udvarolnak,
összevesznek, keserveseket énekelnek, szenvednek, s nem egy esetben
a szülő durva közbeavatkozása miatt
a fiatal felakasztotta magát. Mert itt
is, mint máshol, „erőst éget a szerelem tüze”. Jól tudjuk, hogy a gyimesi

csángók a 17. századtól jöttek, és fokozatosan benépesítették a Gyimes völgyét. A csíki, gyergyói, háromszéki
községekből jöttek, de Moldvából is húzódtak ide. Zárt vidék lévén a régi szokások, népdalok, mondák, hiedelmek
itt tovább éltek, de több forrásból származva új szokásokká, hagyományokká ötvöződtek. Megtalálható valahol
az eredeti forrás, csak ott a civilizáció hamarabb betört, és a régi hagyomány lassan feledésbe ment. Egyetlen
példát említenék: ma, a be nem avatott, a mozsika–gardon hangszerpárt
gyimesi jellegzetességnek tartja, habár Csíkszenttamáson, Csíkszentdomokoson még az 1950-es években is
ilyen zenére táncoltak. Nos, érdeklődve az öreg adatközlőktől, rájöttünk,
hogy az első népi zenészek (Pulikák),
tényleg Felcsíkról jöttek hangszereikkel együtt. Ott elfelejtették, itt meg
virágzik e hangszer… Még találtunk
egy szokást, amely napjainkig él Gyimesben, de amely nem létezett az elődöknél. Nem úgy őrizték meg, nyoma
sincs a székelyeknél, tehát itt, helyben
kellett kialakulnia. A guzsalyasko
dásról van szó, amely a párválasztás
fontos momentuma. Hangsúlyozzuk,
itt a guzsalyas, guzsalyaskodás, gu
zsalyasba jár-megy egész mást jelent,
mint a fonó, fonóba járás, ottani szórakozás. De hogy is mondja az ének?
„Este, este de szerelmes kedd este, / De
szerelmes, lánnyal háltam az este, /
Lehullott a tulipán rezgő levele, / Babám karján aludtam el az este.” Egy
másik ének szerint: „Vesd meg babám az ágyadat a falig. / Mert én itt
maradok kivilágos reggelig.” Valóban,
a gyimesi csángó legény ott maradt
a szeretőjénél reggelig, vele hált, s ezt
itt guzsalyoskodásnak hívják. Ezt nem
érti, félremagyarázza minden második idegen. Vajon ez a dolgozat képes
lesz megmagyarázni, miről is van
szó? Vegyük sorba a dolgokat.

Gyimesek

Ismerkedő fiatalok

Szerelemvárás, varázslat
Szerelemvárás – nyugtalan fiatalkor.
A fiatalok bele szerettek volna tekinteni a jövőbe, éppen ezért Újév környékén
jósláshoz folyamodtak, hiedelemvilág
alakult ki a párválasztással kapcsolatban, s ezek a hiedelmek napjainkig
élnek. Megszólaltattunk idős adatközlőket: „Szilveszter estéjén minden patakon öt–hat leán esszetársult és karót
köttek. Amikor beszürkülődött, minden
leán valami régi ruhából ujan szalagot
hasított, amit másnap megüsmert. Itt
ujan hosszú, hasított, zavorás kertek
vótak, azokat gúzsba kötött karók, cüvekek fogták essze. Na, s békötték a szemiket, mentek a kert mellett, számolták a karókot s amikor úgy gondolta,
megkötte a szalaggal a karót. Reggel
mindegyik megnézte mit kötött meg,
s abból jósoltak, milyen férjre van kilátás. Ha a karó hosszú, a férj magas lesz,
ha kurta, akkor alacsony, ha muhás,
kérges, akkor gazdag, ha csóré, akkor
szegény.”
„Ha az üdőt akarták megtudni,
ugyanaznap este odamentek a disznópajtához, és szerre rúgták a pajta
oldalát, s mondták: Húj ebben az esztendőben, húj a másikba, húj a harmadikban. Amikor megröffent a disznó,
akkor ment férjhez a leán aki kérdette.”
„Máskor johókat köttek, akkor érti-e,
sok volt a johó, a johókosárba rekesztettek. Szilveszter estéjin esszegyültek
a leányok, megint szalagot szereztek, s
bémentek a kosárba. A setétben fogtak
egy johót, s felkötték arra a pántlikát.
Reggel megkereste ki-ki a magáét, s abból jósoltak. Ha balán vót a johó, szőke
lesz a férj, ha fekete, akkor barna, ha

nagy gyapjús, akkor gazdag, ha cudri,
akkor szegény. A feketét nem erőst szerették.”
„Óesztendő estéjén a leán egy nagy
pohárba vizet hoz a patakról béhúnyt
szemmel. Tojást üt bele, ott hagyja reggelig. Ha a tojás felgyöngyözik, akkor
felrakott menyasszony lesz, ha nem
akkor egyszerű.”
„Ha a tükröt fiú vaj leány esszetöri,
két esztendeig nem menyen férjhez.”
„Ha fiú seperget, nehezen tud megnősülni.”
„Ha kövércsütörtökön hétszer eszik,
a legény vaj leány, éjjel álmában meglátja, ki lesz a jövendőbelije.”

„Ha kövércsütörtökön
hétszer eszik, a legény
vaj leány, éjjel álmában
meglátja, ki lesz
a jövendőbelije.”
Gyimes hagyományőrző vidék. Látva a modern lakásokat, berendezéseket
azt gondolná az ember, hogy a hiedelemviláguk szegényesebb lett. Valóban
már ritkán látnak lüdércet, szépas�
szonyt, de például a meggurucsálás
ban, megcsináltatásban, megitatásban
a mai napig is hisznek. S csodák csodája, érettségizett asszonytól is hallunk
olyasmit, hogy a fia azért nem tudja elhagyni a szülők által nem kívánt
lányt, mert valamivel megitatták, meg
gurucsálták, megcsináltatták, egyszóval
valamilyen varázzsal a lány, vagy annak ismerősei, a fiút érzelmileg a lányhoz láncolták. Pedig csak arról van szó,

hogy a fiú egyszerűen szereti a lányt,
és képtelen azt faképnél hagyni a szülei akarata szerint. „A szerelem sokszor
nem ismert határt, s szegény fiatalok
búsúltak, ha vaj tiltották egymástól, vaj
egyik nem viszonyozta a szerelmet. Ha
erőst búsúltak, akkor valami megjelent
leány vagy legény képében, akit búsúlt.
E vót a lüdérc. Itt a szomszédunkban es
egy szegény legény erőst szeretett egy
leányt. Ha szeretett, hát szeretett, de
a leány nem törődött vele. Este rakta
a tüzet a kalibánál, szabad tüzelő vót,
s hát eccer csak roppan a kaliba ajtó, s
valaki béjő: Na, eljöttem… A fiú, ahogy
le vót kucorodva, visszatekint a lába
közt, s látja, hogy egyik lába rendes vót
a leánynak, a másik meg lúdláb. A legény kiragad egy üszkös fát a tűzhelyről, s hézavágja. Egy nagy láng csapott
ki a lüdércből, s eltűnt.”
Tehát napjainkig a szerelemvárás,
a nyugtalanság csodás elemeket szült.
A lüdércek, szépasszonyok, liba- vagy
kecskelábú szeretők, a megcsináltatás,
a megfermekálás mind-mind olyan elemek, amely nemcsak nálunk, de más
szomszédnépeknél is jelen vannak,
és egy mesés, extázisos lelkiállapotról
árulkodnak. Valóban, a szerelem első
jelei felborítják a legényke-leányka lelkiállapotát. Ez teljesen új érzés. A bizonytalanság, a késő szerelem, a viszonzatlan érzések nyugtalanná teszik
a fiatalt, így születtek az olyan szimptómák, mint: „ég a szüvem”, „fáj a szüvem”, „szakad meg a szüvem”. Hát ha
még ezt az állapotot súlyosbítja a tiltás is! „Ingem erőst titottak a szüleim
a szeretőmtől. Itt úgy vót, hogy tartották a nemzetséget, nagy nemzet–szegények, ritkán vigyültek. Állandóan
mondták édesanyámék, ilyen hitványok, olyan mocskosok, senkik, mü
nem vigyülünk essze vélik. De mikor
este a táncba húzni kezdték keservesen a lassúmagyarost, s én megláttam
Terit, nem létezett, hogy el ne vegyem
táncolni. Pedig tudtam, hogy ebből baj
lesz. Örökké megkérdezte, hogy mertem elvenni táncolni. Táncoltunk, s
hullott a könnyünk. Mintha mindenki münköt nézett volna. Met tudták.
Még az a nyavalyás Pulika es ezt húzta,
hogy »Édesanyám, csak azért fáj a szívem«. Nemzet, nagynemzet, hitvány –
ezek társadalmi kategóriák voltak, és
bizony máig léteznek.” „A B. P. fia felcsinálta a L. E. leányát. A B. nagy nemzetség vót, a leánynak pedig vót vaj hat
testvére, s árvák vótak. Titották. Addig
titották, amíg a legény egy szép napon
felakasztotta magát.”
Napjainkban is léteznek ilyen korlátok, de egyre többen átlépik azokat.
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Az ismerkedés
alkalmai és módjai

Lakodalmas fiatalok

Leánykodás, legénykedés
A gyermekek már 10–12 éves korukban
utánozták a nagyokat: volt serketánc,
ahol csak ők táncoltak, és létezett gyer
meklakodalom, ahol szintén ők voltak
a lakodalmasok. A faluszintű bálba,
táncokba, ha el is mentek a gyermekek, egy rendező este sötétedés előtt
kihirdette: „A következő pár (tánc)
a gyermekeké, azután ők hazamennek.” A kalákatáncokban, szertáncokban
gyermektől vénasszonyig bárki részt
vehetett. A 12–14 éves leánykák cefrele
ánnak, a 14–16 éves fiúk kölyöklegény
nek, ipacsnak számítottak, és a nagyok
már megtűrték őket a táncokban. Még
nem vették őket számba, hívogatós bálokba, lakodalomba nem hívták, de
a táncokban megtűrték őket. A nagy
legények még nem táncoltatták őket,
a kölyöklegények sem táncoltak, esetleg
a sarokban, a szegeletben, de a mozsi
kás elé, ropogtatni nem mehettek. Leánysorban akkor érezte magát valaki,
amikor a nagyobb legények is kezdték
táncoltatni. Mostanában a cefreleány,
a leányocska sorból 16 éves korában
nő ki, és az 1960-as évektől leánysorba
számít az, aki a szüreti bálon már volt
csőszleány. A legénykor besorozás után
kezdődik, addig kölyöklegény.
Tehát a legénységet így osztják fel:
kölyöklegény, besorozott legény, kato
natőtött legény, majd vénlegény. A vén
legényt buláknak hívták, a lány 25 év
után számított vénleánynak és güzünek
nevezték.
„Régebb nem kezdtek ilyen hamar
legénykedni. A fiú nyáron, 18–19 éves
koráig pendelybe’, hosszú ingben járt,
s duligába’, nem tudta mi a legénység.
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Ma akkora, mint a kujakom, s má táncba jár, verekedik.”
Az adatközlők szerint az volt a „felkapott” legény, aki „jóézű vót, jóézű
beszédű, jó táncos, jó mondásai vótak,
nem vót bagbüz.” Ha ezekkel a tulajdonságokkal rendelkezett, akkor lehetett
szegényebb, gazdagabb, úgy is megbecsült legény volt. „Lehetett akármilyen
nagygazda, ha unalmas, vaj együgyű
vót. A táncba rendesen futtak előle
a leányok. Ilyen vót az egyik Eszpenátyi legény es. Pedig azok nagygazdák
vótak, mert az apjik rejatalált a rablók
aranyára, pénzire egy patak fejiben, ott
Buha fejiben.” Amikor házasságra került a dolog, akkor megváltozott a helyzet, akkor már nézték a családot, birtokot stb. Ugyanez volt a helyzet a leány
esetében is. Felkapott volt, ha jó táncos
volt, parapács, jóézű, nem duzmáló.
Gyimesben nem használták az udvarol szót; itt úgy mondják, hogy ezzel
beszélget, ehhez jár. Összegezve, valaki
akkor lépett a leány- és legénykorba,
amikor a legény- és leányközösség hallgatólagosan befogadta őt. Ennek külső
megnyilvánulási formái is voltak. A legényt külön meghívták bálba, lakodalomba, tánc közben már előmehetett
a mozsikás elé, ropogtathatott, bokrétá
ja volt, csősznek tették a szüreti bálon,
színdarabban szerepelhetett, és már
elhívogatták guzsalyasba. A leányoknál az elfogadás külső jelei: többször
nyoszolyónak teszik, volt már csősz
leány, a legények táncoltatják, külön
meghívják lakodalomba, mulatságokba, és guzsalyast kezd járatni. Ahhoz,
hogy valaki guzsalyast járathasson,
kell az anyai beleegyezés, máskülönben
maga mellé fekteti az anya a lányát.

A fiatalok mindig megkapták az alkalmat az ismerkedéshez. Így már gyermekkorban
gyermekmulatságokat
tartottak, például gyermeklakodalmat,
ahová a patak, a szer gyermekei gyűltek össze. Ez a felnőtt lakodalmat utánozta: zenészt fogadtak, volt menyas�szony, vőlegény, nyoszolyók, gazda,
vőfély, és a lakodalom lefolyása is hasonlított a felnőttek lakodalmához.
A gyermeklakodalom fénypontja a táncos mulatság volt, ahol a gyermekek
táncoltak, a kölyöklegények, cefrék már
barátkoztak, a közel harmincféle táncból egy jó néhányat már itt megtanultak. A nagyobb kölyöklegények eljártak
már a felnőttek táncaiba, és észrevétlenül belenőttek a legénysorba. Ugyanígy,
amint előbb már említettük, a cefrék is
leánysorba léptek.
A tánc, a bál, annak változatai az ismerkedés fontos alkalmai voltak. Amikor táncról beszélünk, akkor gondolunk
az összes táncalkalmakra. A kaláka
tánc, a szerbál, a kalibás tánc – szűkebb
körű táncalkalmak voltak, ahol egy
szer, patak, kalibás csoport fiataljai találkoztak, ismerkedtek egymással.

…valaki akkor lépett
a leány- és legénykorba,
amikor a legényés leányközösség
hallgatólagosan
befogadta őt.
A szombati és vasárnapi fogadott
táncokba már az egész község, sőt
a szomszéd falvak fiataljai is eljöttek.
A 1940-es évek előtt ismerkedési, barátkozási lehetőségek voltak a nagy ünnepek, főleg húsvét első napjára szervezett
játékok is: a pikkezés, az ostorcsapózás,
a földlopózás, a hintázás. Ezen a napon
a fiatalok nem mentek a misére, csak
a házas emberek és az asszonyok. A legények és a leányok összegyűltek egy
nagyobb kertbe, egy csűrben hintát kötöttek, és játszadoztak egész nap. Minden ilyen alkalommal alakultak, erősödtek a szimpátiák.
Nyáron jó ismerkedési és udvarlási
alkalom volt a kalibás tánc vagy kalibás
gyűlés. A kalibázás napjainkig a gyimesi állattartás jellemző szokása: tavas�szal, Szent György napja körül a gazda felpakolja a szekérre a kicsi borjút,
a sajtcsinálás eszközeit – brigigyó, lé
gej, káva, ordafőző üst, küpüllő, krinta,

Gyimesek
es essze-esszegyűltünk. Sokat sírtam,
keseregtem, mikor tudtam, otthon van
egy jó tánc. Igaz, a táncok igazi üdeje, s
a kalákatáncoké es ősszel vótak. S a fonóké es. Milyen örömmel es jöttünk hazafelé a kalibától. Ott maradtak üresen
a szállások, pajták s a hegyek.”
A fonó az egész székely vidéken az ismerkedés, a párválasztás fő alkalma
volt. „Az én koromban guzsalyasba jártunk, s nekünk ott volt az ismerkedés,
ott volt a szórakozás. Ha talált a szó,
hazakísért a legény a kapuig.” Gyimesben a fonó megnevezése beszélgetés, fo
nó-gyűlés volt. A fonóba összegyűltek
a szer, a patak fiataljai. A leányok fontak, a legények seggbáloztak (seggreverősdi), majd lesték a leányok orsóját,
s ha azt elkapták, csak csókért adták
vissza. De ezenkívül itt rengeteg szórakoztató játékot játszottak, ilyen volt
a gyűrűzés, a keccsüzés, az ecetárulás,
a rókázás, a kovácsozás, az orjasózás,
a tojásdugás, a szénfúvás, és így sorolhatnánk. Csaknem 50 fonójáték volt ismeretes. A leányok szervezték meg, egy
engedékenyebb, vidámságot, fiatalságot kedvelő gazdánál. A fonógyűlés este
hattól éjjel egy-két óráig tartott. A legények a fonó befejezésekor hazakísérték
a szeretőjüket. Ha kedd, csütörtök este
volt, a legény bement a leányhoz, a szeretőjéhez, aki komolyan udvarolt, s reggelig ott maradt guzsalyasba. De hol
volt akkor már a guzsaly? Hogy miért
nevezték az ott hálást guzsalyaskodás
nak, azt később próbáljuk megfejteni.

Fényképezkedő szeretők

sajtfacsaró – egy kevés ágybéli ruhát,
edényeket, és kiköltöznek a kalibához.
A kaliba valahol öt–tíz kilométerre van
a téli szállásoktól, külső birtokon, a hegyen vagy a patakfejekben, a közbirtokosság, a néptanács területén. Minden
jó gazdának van kalibája. Régen ideiglenes szullák és az állatoknak kosárok
voltak, ma már jobb épületek ablakkal,
négylábú főzőkályhával, asztallal stb.
vannak ellátva a nyári szállások, ahonnan csak Szent Mihály napján húzódtak haza a téli szállásra.
Sokszor a fiatalok szorultak a kalibához. A kalibák hegyen-völgyön elszórva, egymástól távol voltak/vannak. Bizony unalmas lehetett itt ülni
legénynek, leánynak, s ezért gyakran,

főleg ünnepnapokra (Szent János stb.)
összehuhejtózták a társaságot, cserka
baláztak, lábhintáztak, földlopóztak,
ostorcsapóztak, esetleg táncoltak, így
szórakoztak, udvaroltak. Csakhogy itt
az udvarolni szót, amint láttuk, nem
használták. Udvarlás helyett beszélget
tek, guzsalyoskodtak, valakihez jártak,
vidikeltek.
A legjobb ismerkedési, vidikelési alkalom a fonógyűlés volt. Ősszel a hegyekről, a kalibáktól leereszkedtek a téli
szállásokra, a patakokra a családok és
az állatok, ahogy mondják „hazakőtöztek”. „Elig vártuk, jöjjön el Szentmihály
napja. Biza’, nyárba’ sok jó táncból lemaradtunk, met a kalibától nem lehetett örökké csak úgy hazafutni. Igaz, ott

„Igaz, a táncok igazi üdeje,
s a kalákatáncoké es ősszel
vótak. S a fonóké es.
Milyen örömmel es
jöttünk hazafelé
a kalibától. Ott maradtak
üresen a szállások,
pajták s a hegyek.”
Az ismerkedés igazi alkalmai, amint
előbb említettük, a különböző táncok,
a lakodalmak és a bálok voltak. Ugyanis ide már a falu, a község fiataljai
gyűltek össze, nagyobb volt a választék.
Azért viszketett úgy a fiatal talpa, hogy
mehessen a bálba.
Sok adatközlő még most is keservesen emlékezik vissza a hegyen, a kalibánál eltöltött napokra, estékre, amikor tudta, hogy a faluban tánc van.
A legtöbb tánc azonban ősszel, és a farsangon volt, akkor pedig otthon voltak
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a legények, a leányok is. Itt az ismerkedés közvetlen módon, vagy szerzéssel történt. „Ha valaki megtetszett egy
legénnek, én is így vótam, akkor megtáncoltatta. Lehet, azt se tudtam kijé,
de táncoltattam, s ott beszélgettünk.
Legelőbb úgy kértük fel táncolni, hogy
elejibe mentünk, s biccentettünk, vaj
megkérdeztük táncol-e, vaj szabad
lesz-e? Ha már üsmertük egymást,
akkor csak úgy messzünet biccentettünk, intettünk s má’ tudta ki kell jőjön, addig a legény má’ mozgolódott,
táncolt, pattogtatott. Az intéssel van es
egy mondás, hogy: a legény odaintett
egy csoport leányhoz. Egy se mozdult.
Megint intett. Semmi mozgás. Akkor
azt mondja a legény: Kata, te… Én-e, te?
Te, te, te… S Kata ment táncolni.”
Általában a leány visszaintett, s így
jellel tudtak értekezni. Amikor vége volt
a táncnak, ha már régi ismerősök, akkor még szóba álltak, esetleg kimentek hűlni. Régebb, bárhol volt a tánc,
a rendes lánynak szürkületre otthon
jelentkezni kellett, mert ha nem, bizony kikapott. Itt említjük meg, hogy
az 1970-es évekig nem volt divat, sőt
egyenesen visszataszító volt, ha két fiatal kézen fogva, ölelkezve járt. S csodák
csodája, ha együtt háltak, guzsalyos
kodtak, azért nem szólták meg. „Édesapámnak kemény szája vót. Húshagyó
kedden este egy kosaras bál vót, ott vótak apámék es, s én es, sze’ má’ 22 éves
legény vótam. Vót egy szeretőm, s nóta
végivel megfogtam a kézit, s úgy beszélgettünk. Amikor másnap az ételnél
mind esszegyűlünk otthon, hát látom,
hogy édesapám valamit kieszelt, me’
csak néz: Te Fülöpke, az a leány akivel
az este táncoltál, ejsze vak…? A’ nem
édesapa, há’ mé’? Met, te vezetgetted?!
Na így vót! Akkor nem vezetgettük egymást. Itt a házasok se fogták karon egymást. Elöl mentek a férfiak, utánik a fehérnépek. S kész! De ma, Isten őríjzen!”
A szexuális inger egy egészen primitív kifejezésmódja volt használatos a legények körében: a legény sokszor köszönés helyett hirtelen odakapott a „lány
eleihez”, az vagy visított, vagy ugrott
egyet. Ha a megtáncoltatott leány nem
ellenezte a barátságot, s ha közben a legény is ígérkezett, hogy „hát az éjjel
ketten hálhatnánk”, vagy más szavakkal, akkor a leány érdeklődött, ki is ez
a legény, és egy barátnőjével elhívatta
guzsalyasba. Így szövődött a kapcsolat.
Mindenképpen a leányé volt a döntő szó
a kapcsolatteremtésben.
Jó ismerkedési alkalom volt a búcsú is. Minden templomnak, falunak
külön búcsúja van. Így Bükkben az Úrnapja (június), Felsőlokon Szent András
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(november), és a Megállónál (Középlok)
Mária-Magdolna napján (július) tartják
a búcsút. Mindeniken részt vettek a helyiek mellett a szomszéd községek lakói
is. A leghíresebb a búcsúk közül, amelyről már Orbán Balázs is, mint hatalmas
népünnepélyről beszél, a gyimesközéploki Mária Magdolna-búcsú. Nyáron van, nem létezett gyermek, fiatal,
aki nem kunyerálta volna ki, hogy elengedjék ekkor a búcsúra, még a legtávolabbi szomszéd községbéli kalibáktól
is hazajöttek a fiatalok. Régen a valódi
pásztorok erre a napra ingüket olvasztott vajba mártották, valósággal fénylett-csillogott, de gondolom bűzlött is!
Ez a pásztorok gazdagságának a szimbóluma volt. „Má’ Magdóna előtti napokon, ahogy apámék mesélték, kezdtek jőni a vendégek, a bócsusok. Akkor
nem vót busz, vonat, gyalog, szekérrel
jöttek. Csíkból, Felcsíkról is jöttek, hát
az elődjeink es onnan származtak.
A csíkiak itt a hegyen jöttek keresztül,
Antalok és Setétpatak fejin jöttek bé. Velük jött a mozsikás es, ahogy beütköztek, mozsikálni kezdtek. Itt tánc vót,
a rokonságot, s az idegeneket es elhítták megyébe. Itt üsmerkedtek a fiatalok. Met vót ujan es, hogy Borospatakra
Bükkből, Sáncpatakról hozott feleséget.
Érdekes, szomszédok ritkán házasodtak essze. Ejsze met üsmerték egymást!
De szép es vót, amikor messziről hozták az új asszonyt, met lovas, szekeres
lakodalom vót, mindenki fejérbe s énekeltek, ujjugtattak.”
A búcsú alkalmával elhívták me
gyébe a szeretőjüket is (fiú–leány), tánc
után, ha barátságok kötődtek, a leányok elhívták a legényeket guzsalyasba.
Teljesen ismeretlen idegent soha nem
hívtak el guzsalyasba. Inkább a gyimesiek egymás között, s azon belül is
az egy községbeliek házasodtak ös�sze. Aki más községből hozott, vagy oda
ment férjhez, ott valami probléma volt.
Az ismerkedés történhetett szerzéssel is. „A szerzés úgy vót, hogy inkább
a gazdagabb leányoknak, legényeknek
szereztek. Vaj úgy, hogy valamelyiknek
tetszett volna valaki. Vót egy keresztanyám, s eccer azt mondja nekem: Te keresztfijam, G. K. ujan ügyes s vagyonos
leány, hajlamos vóna veled beszélni,
meg kellene kérd. Én nem keresztanya,
nekem nem kell.”
Az adatközlők állítása szerint a szerzés inkább a gazdagoknál volt, esetleg
olyanoknál, akik nem voltak képesek
maguknak szeretőt, feleséget szerezni.
Ezen kívül még rokonokat is összeszereztek, hogy a vagyon ne oszoljon, ne
jusson idegenek kezébe. „Tudja-e, a rokonyokat esszeszerezték, hogy a vagyon

ne idegenkedjék el. Sokszor vót vagyon
es s majom es. Ujan es vót, hogy a nagygazdánál szógált valaki, egy legény,
egy szegényebb. S ha a leán egy kicsit
csúfócska es vót, erőst nem kapták el,
s a gazdának nem vót több gyermeke,
akkor a leányának vaj vejet szállított,
vaj esszeszerezték a szógával s ha ügyes
vót, gazdaember lett belőle. A vén Szőlekéknél es így vót.”

…nem létezett gyermek,
fiatal, aki nem kunyerálta
volna ki, hogy elengedjék
a búcsúra, még
a legtávolabbi kalibáktól
is hazajöttek a fiatalok.
Az ilyen összeboronálás nem mindig volt szerencsés. De itt úgy tartották,
hogy „majd megszokják egymást”. Egy
biztos: itt a válás ritka volt. Ezt pedig
két dologgal magyarázhatjuk: a csángók nagyon vallásosak voltak, nem
tudnak a mai napig sem elképzelni
olyan házasságot, ahol a felek nincsenek egyházilag megesküdve. Mind katolikusok, tehát egyházilag nem választották szét a házasokat. Így tehát
amíg éltek, „nagy unalomba” is tölthették az életet, s ebből bizony történt
félrelépés is. Mert a szívnek is meg kell
adni, ami az övé! Egy másik ok, amiért nagyon ritka volt a válás, az éppen
a guzsalyoskodás szokása volt. Ezt egy
kutató egyfajta próbaházasságnak is
tartotta. Tehát a fiatalok jól megismerték egymást már házasság előtt. Az erkölcsi normát pedig egy csoport szabja
ki magának. Láttuk, hogy például kézen fogni, karonfogva sétálni nem illik,
érdekes, vele hálni szabad. Igaz, hogy
mind a fiút, mind a leányt elítélnek,
ha váltogatta a hálótársait, vagy ha bitangja születik. Minden kívülálló kutató felületesen nézi ezt a dolgot, és igazán csak az érti meg, aki beleszületett
ebbe a világba. A terhességről, guzsa
lyaskodásról íme, mit mondanak: Gunda Béla: „Úgy jár, mintha semmi sem
történt volna, meg se hajolt”. Kallós Zoltán: „A jó dógos leány, még ha mindenkivel essze is hálta magát, úgy es férjhez viszik. A bitangos leány nagyhassal
is járhat minden felé.” Antal Imre véleménye már közelebb áll a valósághoz:
„Megeshetik, hogy házasságkötés előtt
a leány állapotos lesz. Az ilyent nem
becsülik meg, nem táncoltatják, s ha
az a legény, akitől terhes maradt, vagy
valamelyik özvegyember el nem veszi,
örökre pártában marad.”

Gyimesek
hát mit szólnak, hogy bitangos legény
létemre ott mutogatom magamat… És
nem állt a színpadra.”

Udvarlás, guzsalyoskodás
Láttuk az előzőkben, hogyan és hol
történt az ismerkedés. Az ismerkedés
után következett a guzsalyoskodás.
A guzsalyoskodásnak, amint említettem, semmi köze a guzsalyhoz, a fonóhoz, és a következőből áll: ha a legény
megtáncoltatja a leányt, beszédbe elegyednek, érdeklődik, jártat-e guzsa
lyast. Megtörténik, hogy még táncolnak, a fiú ígérkezik guzsalyasba, kérdi:
„Nem hálunk ketten az éjjel?” Esetleg
elveszi a leány zsebkendőjét, azt ígérve, hogy este visszaviszi. A leány is, ha
érdekli a fiú, kérdezősködik, megtudakolja, ki az, hová való, kié, s ha érdekli
a dolog, meghívatja egyik barátnőjével
guzsalyasba. Tehát a döntő szó a leányé. Megtörténik, hogy a lány figyel fel
a fiúra, s lehet a legény nem sejt semmit a dologról. Akkor a lány szintén
egy barátnője segítségével puhatolózik. Meghívja guzsalyasba a kiszemelt
fiút, s az, ha elfogadja, este szürkület
után elmegy a lányhoz, bizony sokszor
öt–hat kilométert is gyalogol. A lány
ablakán kopogtat, már tudja, hol kell
kopogtatni, melyik ablakon, s a lány
beengedi. Ott beszélget vele, ledőlnek
az ágyba, a fiú csak a cipeit, csizmáját, kabátot veti le. A szülők általában
tudják, főleg az anya, hogy mikor kezd
guzsalyaskodni a nagylány. Az apa sok
esetben nincs is otthon, főleg nyáron
a kalibánál van, mert a nyár a fő gu
zsalyaskodási idény.

Új pár

A leány nem próbálkozott vallási
okokból sem magzatelhajtással, megszületett a bitang, így hívják a törvénytelenül született gyermeket. A leányanya
bitangos leány, a legény bitangos legény.
A falu közvéleménye, „a falu szája” sajnálja, de egyúttal elítéli a bitangos leányt és legényt. A leányt kölykes med
vének csúfolják, de ezenkívül egy csomó
külső jel is mutatja azt az erkölcsi, de
jelekkel is márkázott büntetést, amit
el kell viselnie a megesett lánynak, legénynek. Így például a lány nem lehet
nyoszolyó, ha férjhez megy, nem lehet
rakott hazaji (nem viselhet pártát, fehér

ruhát, pántlikás fejdíszt). A somlyói vagy
más búcsúra menet nem vihet lobogót,
nem lehet a szüreti bálban csőszleány.
Akármilyen betyár első legény is volt,
ha „bitangot csinált”, már nem olyan
megbecsült, nem teheti jobboldalra
a bokrétát, nem vihet zászlót a búcsúmenetben, nem lehet csőszlegény. A bitangos legények, leányok érezték, hogy
veszítettek értékükből. „Gazda Emre jó
módos legény volt, de bitangja született
egy leánynál. Táncot tanítottunk és rá
is gondoltunk, mert jó táncos volt, s fel
is kértük erre. Úgy szeretnék színpadra állni, hogy a szüvem szakad meg, de

Akármilyen betyár
első legény is volt, ha
„bitangot csinált”, már
nem olyan megbecsült,
nem teheti jobboldalra
a bokrétát, nem vihet
zászlót a búcsúmenetben,
nem lehet csőszlegény.
„Megtörtént biza’, hogy otthon volt,
vagy hazajött az apja es, s ő nem tudott arról, hogy a leánynak guzsalyasa
jött. Az asszony eleget csendesítette, de
az ember elhajtotta a háztól a legényt.
Sokszor az ablakon szökött ki. A mi Terink még nem guzsalyaskodik!” Sokszor
megtörténik, hogy a leány akarata nem
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teljesül, a fiú szépen, diszkréten vis�szautasítja a meghívást. Ezért hívatja
a legjobb barátnőjével, hogy a falu szája ne tudja meg a visszautasítást. „Egyszer táncban leszünk a Csuláknál, má’
meg nem mondom, ajándék-e vaj milyen tánc. Há’ jő nótaszünetben G. J., ő
nagyobb leány vót, s azt mondja: Te Péter, kéne valamit mondjak. Mondjad, J.
Van egy leány – s mondja a nevit –, azt
izeni, hajlamos vónál-e elmenni héza
este guzsalyasba? Én nem, J., ha te hívnál, hézád elmennék, de én oda nem.”
Ha a legény elment guzsalyasba, hajnalban, távozás előtt még megbeszélték, hogy mikor hálnak ketten. A leány,
ha meg akarta szakítani a barátságot,
bezárta az ajtót, a legény zárt ajtót kapva nem kótogtatott (kopogtatott). Ha
a legény nem vágyakozott, egyszerűen
nem ment el. Mint szó volt róla, a meghívás történhetett úgy is, hogy a leány
megbízásából a barátnője hívta meg
guzsalyasba a legényt. Ez még nem volt
szerzés! Ő egy megbízást teljesített. Úgy
is történhetett, hogy a fiú megbízásából tapogatózott a leánynál: ajánlta, dicsérte. Amikor ilyesmire a szülők kérték fel az asszonyt, az már szerzés volt.
Megkérdezve az adatközlőket, miért is szól annyi ének a titkon tartott
szerelemről, arra a következtetésre jutottunk, hogy az elején mind a legény,
mind a leány, ha az ő kezdeményezésükre közeledtek egymáshoz, jó ideig
titkolták a kapcsolatukat, a guzsalyos
kodást. S ez volt a legártatlanabb, legszebb része a kapcsolatnak, még senki
nem szólt bele. „Csak titokban, csak titokban akartalak szeretni / De ki kellett, de ki kellett annak világosodni.”
Vagy: „Úgy akartalak szeretni, ne tudják / Az irigyek kivilágosították. / Ne
néjz rám, ne nevess, / Met megtudják
a faluban, hogy szeretsz.” Tehát a párválasztásnak van két jól elhatárolható
része: az elején az ismerkedés, a barátkozás felhőtlen, nem nézik a származást, a jó táncút, a jóézüt szeretik,
felkapják, az unalmatost, bagbüzt, magánakvalót, ha vagyonos is, elkerülik.
S ez a helyzet addig él, amíg megtudják, hogy fiuk kihez jár, lányuk kivel
hál, ekkor közbelép az évszázados beidegződés alapján a legfontosabb szempont: a vagyon, a nemzetség (gazdag –
jó nemzet, szegény – hitvány nemzet,
senki), a társadalmi rang. Ez nem azt
jelenti, hogy gazdagabbak nem házasodtak össze szegényebbekkel, de ezért
a makacsságért sokszor megfizettek.
Nehéz levetni ezt a társadalmilag rájuk
erőszakolt kényszerzubbonyt. Ezt egészen napjainkig (az 1970-es évekig főleg) elmondhatjuk.
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„1991-ben Gyimesbükkben, tudja, ott
van egy néhány román es, a vőlegény
magyar vót. Na, készültek az esküvőre, s előző este nem szok a vőlegény
a hazainak valóhoz menni. De hát este
keresik, s sehol. Valaki megkapta egy
épületben, felakasztotta magát.” Vajon
miért? „Még 1900 előtt történt. Abban
az üdőben vót egy mozsikás, Vékony János (Árgyilán) vót a neve. Na, ő mesélte
még nagyapáméknak, hogy eccer elhítták mozsikálni, nem es tudom melyik
patakra. Gyülekeznek, gyűlnek a vendégek, s amikor a vőlegént el kellett
vóna bócsuztatni a szülői háztól, ahogy
szokás, hát az sehol. Keresik, keresik s
egyszer egy asszony elsikoltja magát,
hogy ne itt van. Felakasztotta magát
a legnagyobb napján. A vendégek szépen széjjelszóródtak, ki honnat jött.
Met sokat bajlódtak a szülei szegény
legénnyel, s úgy látszik má’ nem bírta
tovább.”
„Felsőlokon, a B. P. fija akasztotta fel
magát, met a L. P. E. leányát felcsinálta, a fiú szülei ellenezték a házasságot,
s az erőst nekikeseredett.”
„A se’ vót jó, tudja-e, ha erőst szép vót
a leán. Úgy ötvenben vót a Ciherek patakán egy szép pirosbarnás leán. Monták
es: na meglássátok, ezért még esszevesznek a legények. S nem úgy lett-e? Egy
este S. K. ment guzsalyasba héza, s valami cihereki legények meglesték, s egy
kicsi fészivel a fejit kettéhasították.”

A leány, ha meg akarta
szakítani a barátságot,
bezárta az ajtót, a legény
zárt ajtót kapva nem
kótogtatott.
Minden ember nem elég erős ahhoz, hogy kibírja például a tiltást vagy
az erőltetést, hogy valakit elvegyen.
Ha tiltják, nem talál a nemzet, a vagyon, akkor általában a legényt a leánytestvérei (férjezettek) kezdik lebeszélni. Csúfolják, falángatják, firigyelik,
hitvány, azt hallották tiszta kurva,
az anyja es félrejáró volt, „nem hézánk
való”. A mindennapi morgást kibírja-e
az ember? Édesanyámat faggattam,
mert az én nagyobb testvérem erdész
volt, 24 éves korában fejbe lőtte magát,
egy cédulát négy szálkával a földhöz
szegzett, úgy búcsúzott, de csak búcsúzott, nem mondta a halál okát. „Mü úgy
akartuk vóna, hogy Agnist vegye el feleségül. De ő nem s nem. Éjjen vele édesanyám, ha akar – mondta. Nénéd es
örökké dicsirte Agnist, de Béla ki nem

álhatta. Aztán megcsinálta ezt a dógot.
Én azután nem es mondtam egyiknek
se kivel beszéljen.”
Valamikor tehát sok ilyen tragédiát
hozó tiltás vagy szerzés általi házasság
történt. Napjainkban a nemzet (nagy
nemzet, hitvány) nem számít, ma ilyen
kitételek vannak: jó előkelő emberek,
jó dógosok, parapács, nem unalmatos,
nem bagbüz, nem kényes, nem részeges, nem préda stb. Ez az ideális. De ki
tudná azt megjósolni, hogy beválik-e
az elvárás? Mindenesetre a lakodalmi
búcsúztató könnyet csal a jelenlévők
szemébe. Hát még az az ujjugtató, amelyet akkor kiáltanak, amikor a hazai
könnyes szemmel otthagyja a szülői
házat: „Édesanyám jöjjön ki, / Met ingemet visznek ki, / Hová legyek, merre
menjek. / Hogy tőled el ne vigyenek.”
Mint szó volt róla, a guzsalyasko
dás fő évszaka a nyár volt. A leány
este a nagyházban várta a legényt. Itt
volt a gyűjtögetett hozománya is, amit
lassan, az édesanyjával készített elő.
Az 1950-es évek előtt házilag állították
elő a hozomány nagy részét. Ezt a vetett
ágyba, a rudilepedőre, a ládába, a padba gyűjtötték. Ma inkább szekrényekbe.
A kérkedő leány meg is mutatta a hozományát. „Egész este egyébről nem beszélt, csak, hogy neki mije van. Többet
nem es mentem” – mondja az egyik
adatközlőnk. Itt elő volt készítve az ágy,
lámpát ritkán, inkább gyertyát gyújtottak, suttogva jártak, beszéltek, mert
közajtó választotta el a szobát a „kicsi háztól”, ahol a család tagjai aludtak. Este tíz körül érkezett a guzsalyas,
az ablakot megkocogtatta, vagy már
nyitva volt az ajtó.
Ősszel a hiúba, a csűrpadlásra, a sarjúra lepedőt tett a leány, egy ágytakaróval takaróztak. „Erőst jó vót a sarjuba’ ősszel, azt tudja-e, jó meleg vót. Ott
játszadoztunk, szórakoztunk, evődtünk, úgy, mint a fiatalok.” „Nyárba’,
ha a leány egyedül vót a kalibánál, oda
es hívatott guzsalyast. Kedd, csütörtök,
szombat, esetleg vasárnap este vót guzsalyas este. De nehogy azt gondolja,
hogy ezeken minden este ott hált a legén. Nem. Ezekből valamelyik este. Ha
má’ régi guzsalyas szereteje vót, s má’
mind tudták, akkor gyakrabban ment.
Esküvő előtt, szombat este, akinek má’
igazi szeretője vót, az ujon rezes bokrétát tett: a rezgőfüvet bébronzozták,
muskátlit, télbe pedig műlapis virágot.
Na, a bokrétás szereteje aztán megtáncoltatta többször a szeretőjét.”
„Ujant es tudok, hogy szép nyári
este a kalibás kertbe’ háltak egy gödörbe’, met a testvére ott vót a kalibánál.
Leterített egy pokrócot, s ott tőtötték

Gyimesek

A szerelem, a párválasztás beteljesedése a lakodalom

az éjjelt. Ejsze inett jő az az ujjugtatós,
hogy: Ide ki a gödörbe’, / Szegfű termik
a fűbe’, / Gyere Anna szedjük le, / Tegyük
fel egy legénynek / Emre nevezetűnek. /
Az az Emre nevezetű / Ujon, mint egy
csukros szegfű. / Csukros szegfű, viola,
/ Szüvem vigasztalója.”
A guzsalyoskodók, vagyis az udvarlók
egymásnak apróbb dolgokkal kedveskedtek: a búcsún a fiú búcsúfiát vett,
a leány zsebkendőt hímezett a fiúnak,
a fiú Jakabágat állított a leánynak, Jakab napján éjjel. Ez egy öt–hatméteres,
vékony meghántott fenyőrúd volt, a hegye zöldön hagyva, és színes gyapjú
botikókkal kidíszítve. Az utóbbi időben
fiatal, feldíszített nyírfát is állítanak
a leány háza elé. Más apró figyelmesség:
a leány bokrétát tesz szombat este a szeretője kalapjába, aki ezért háromszor–
négyszer is megtáncoltatja, hogy mindenki láthassa, bokrétás szeretője van.
A guzsalyaskodáshoz hasonló szokásról még hallottunk a Felvidéken, sőt
a németeknél is előfordul. De ehhez hasonlót Komárom megyéből, a Bakony
környékéről, Ormánságról és Kalotaszegről is jeleztek. Persze itt más, inkább próbaházasság formájában.
Összehasonlítva a csíki és a gyimesi
fiatalok szerelmi életét, Csíkban inkább
ősszel és télen volt az udvarlás fő ideje,
tavasszal a házasságkötéseké.
Tudott dolog, hogy a természeti népeknél tavasszal nemzik a legtöbb gyermeket. Tavasszal a szerelem is virágzik.
Gyimesben a guzsalyaskodások fő ideje
nyáron, tavasszal, kora ősszel van. De télen is a nagyházban, ahol kályha sincs,
lefeküsznek. Csak ők tudják, fáznak-e?

A székelyeknél a tulajdonképpeni
vizitaidő az ősz, a farsang s a böjt is
húsvétig. Gyimesben nagyböjt utolsó
négy–öt hetében nem guzsalyaskod
nak. Érdekességképpen megemlítem,
hogy a bukovinai székelyek hagyományában találkoztam két szóval abban
az értelemben, ahogyan Gyimesben is
használják: „…esténként kezdett járni
a leányhoz guzsalyasba, met elfogadta
szeretőnek.” (Istensegíts); „…kimozsikáltatta a leányt, mert nem ment el
táncolni”. (Istensegíts) Arra a kérdésre, hogyan alakult ki Gyimesben a gu
zsalyaskodás szokása, az adatközlők
véleményét két pontban összegezhetnők:

A guzsalyoskodók,
vagyis az udvarlók
egymásnak apróbb
dolgokkal kedveskedtek:
a búcsún a fiú búcsúfiát
vett, a leány zsebkendőt
hímezett a fiúnak.
1. Gyimesben a települések lassan alakultak ki. Még a 19. században
is, a házak elszórtan voltak. Itt óriási távolságok vannak, 30–40 kilométer
a völgy hossza a Tatros mentén, s ha ezt
a patakok négy–öt kilométeres hos�szúságával megtoldjuk, hetekig se lehet ezt a keresztül-kasul patakországot
bejárni. Ha valaki Borospataka fejéből
Hidegségre ment udvarolni, az menet

kb. nyolc, jövet ugyanannyi kilométert
jelentett lakatlan, puszta vidéken, s ez
télen veszélyes volt. Ezért, főleg a komolyabban udvarlót lefektették, nehogy
baj történjen az éjféli hazamenetelkor.
Persze, először nem fektették össze
a nagylánnyal, de idők folyamán erre
is sor került. Talán még a kezdeti időkből származik ez a helyi népdal: „Míg
a leányokhoz jártam, a sutuban zekén
háltam.”
2. A másik magyarázat szerint a gu
zsalyaskodás a múlt század elejéig vezethető vissza, amikor a helyi búcsúk
kezdődtek, és Gyimes minden szegletéből összegyűltek ilyenkor az emberek.
Elhívták egymást vendégségbe, megyé
be, és a jó evés-ivás után le is fektették
a meghívottakat. Ez a szokás, az ottmaradás, az ott hálás, úgy látszik ragályos
volt, elterjedt.
Én még egy dologra gondolok, ami
hozzájárult a guzsalyaskodás szokásának elterjedéséhez: ez a kétlakiság,
a kalibázás szokása. Nyáron, nagy
munkaidőben csak egy személy volt
a kalibánál, aki ellátta a „bajt”, azaz
fejt, sajtot készített, ordát főzött stb.
A kalibák távol voltak egymástól, kinn
a hegyen, a völgy fejében. Nos, a fiatal
leányok féltek egyedül aludni, s ezért
társat hívtak. Innen adódik, hogy később is a leány hívta a legényt guzsa
lyasba. Az 1980-as évektől a guzsalyas
kodás szokása kezdett kimaradni.

Néprajzosok
a guzsalyaskodásról.
Guzsalyaskodás és szex
– téves hiedelmek
Orbán Balázs írja: „Az ifjú rendszerint
nem ahhoz a leányhoz ment guzsalyasba, akihez akar, hanem ahhoz, aki őt
meghívja. Az ily nyíltszívűséggel keletkezett és kötött viszony néha két-három évig is eltart; midőn végre egymást
jól kiismerve elhatározták: egymásé
lesznek.”
Vámszer Géza, majdnem száz év
múlva, 1939-ben írta: „Érdekes házassági szokásuk van, próbaházasságféle,
a legény évekig is együtt hál a leán�nyal, de csak akkor esküsznek meg, ha
meggyőződnek, hogy gyermekük lesz.
Sajátos szokás az is, hogy a legény és
a leány szerelmi viszonyánál a kezdeményezés a lányé, ő hívja meg a legényt
a guzsalyasba, tehát ő választ magának
szeretőt, sőt férjet is.”
Érdemei elismerése mellett meg kell
mondanom, hogy a Vámszer Géza megjegyzései felületesek, irodaízűek. Mert
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a lakodalomba indulnak a leány után,
vaj mást, s kivezette a táncból a leányt.
Ez erőst nagy szégyen vót, ha a leánynak testvére vót, később verekedésre es
sor kerülhetett. De az ritkán esett meg,
hogy ne menjen el táncolni. Azt tartották, hogy egyet még az ördöggel es lehet táncolni. Még vót rég-rég egy erőst
csúf dolog, amit az otthagyott leány elkeseredésében csinált. Ez volt, amikor
a bitangosát vaj nagy haragosát a leány
leöntötte csurufárával… (Hát a csurufára az szarlé). A leány nagy elkeseredésében ilyen levet kevert s leöntötte
a haragosát. Ez má’ ujan utolsó dolog
vót, s ritka.”

Ifjú pár és nyoszolyók, kezükben gyertyával, az 1940-es években

felolvasva azokat adatközlőimnek, akik
közül bizony 1939-ben már többen gu
zsalyoskodtak, megdöbbentek a hamis
adatokon. Szó sincs arról, hogy nem esküsznek meg, ha meggyőzödnek arról,
hogy nem lesz gyermekük. A menyas�szonyok nagyon kevés százaléka maradt terhesen, tehát nem volt a többségnek ahonnan meggyőződjék, hogy
lesz-e gyermekük vagy sem. Itt van
az a tény, amiről nem tudnak a kívülállók, vagy könnyelműen elkönyvelnek egy adott helyzetet, azt gondolván,
hogy a guzsalyoskodás feltétlenül szexuális kapcsolatot is jelentett: „Az én
feleségemnek vót egy szereteje. Komoly
bokrétás, guzsalyas szereteje. Kerek két
esztendőt járt a feleségemhez, de a fehérnép nem adta oda magát. Megmondta neki, ha kell, így járjon, met szereti,
ha nem, mehet. Tudok ujant es, aki éppen ezért hagyta el a leányt. De akkor
nem ez vót a legfontosabb. Velünk csúfolkodtak a falusiak, de itt es vót egy
törvény, amit megkövetelt a falu szája.
Féltek a leányok a családtól, a falu szájától. Met ha bitangja született, akkor
úgy a fiú, mint a leány ki vót húzva a fiatalságból. Nem vót itt olyan sok bitang.
Ha megtörtént, s a legény nem kérte
meg, akkor ki kellett részeltesse, vaj fődet, vaj mit adott. Nem úgy vót a guzsalyaskodás, ahogy az idegenek gondolták. Itt megvetették, nem becsülték azt,
aki mindenfélével guzsalyoskodott.
A legénynek se vót az nagybecsű, ha sok
helyre járt guzsalyasba. Ő se váltogatta
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sokat, akármilyen betyár vót. Még el
kell mondjam magának, hogy rég-rég,
katonaság előtt nem házasodtak, csak
azok, akik fel akarták magikat mentetni. A leányok tizenhét–húszéves korban
mentek férjhez. Hogy visszatérjek a bitangokhoz, hát Csíkban a falusiak közt
sok jó barátom van, jártak bé ide, met
az övéké vót, a közbirtokosságé az erdők, kaszálók. Vicceltek, hogy: Fülöp, el
kéne menjünk guzsalyasba. De a’ nem
úgy van, idegenvel szóba se álltak. Szó
szót hozott ki, egy kicsit felmérgelődtem, met úgy firigyeltek, falángattak
s eccer mondom: Nálatok es ugyanazt
csinálják a fiatalok, csak erőst kényelmetlenül a kapufa mellett. Nálunk legalább ágyba csinálják… El es hallgattak… Én nem mondom, megtörtént,
hogy bitangja lett. Ha lett, há’ lett. Úgy
es vót, hogy egy családban mind a két
leánynak bitangja lett. Ott es maradtak
szegények gyermekestől. Ezeknek ilyen
vót a vérük s a szemik. Van es egy ilyen
ujjugtatás, hogy: »Az én szemem ulyan
kerek, / Ahányat lát annyit szeret.«
Még valamit el kell mondjak magának.
Minnyá meghalunk, s az se lesz, aki
elmondja… Jaj Istenem, csak még egyszer magyarvilág lenne… Azt akartam
elmondani, hogy hogyan es vót a kimuzsikáltatás. Az úgy vót, hogy ha egy
legény hívott valakit táncolni, s a leány
gáncsot vetett, valamejért nem ment
el, de egy másikhoz elment, akkor a legény leállította a mozsikást, megfogta
a leány kezit, s indulót húzatott, amivel

A menyasszonyok nagyon
kevés százaléka maradt
terhesen, tehát nem volt
a többségnek ahonnan
meggyőződjék,
hogy lesz-e gyermekük
vagy sem.
Itt még egy dologról, a szöktetésről
kell szólnunk. Valamikor, ha a leány
szülei ellenezték a fiatalok házasságát,
akkor a legény összebeszélt a leánnyal,
aki a szülők észrevétele nélkül zsákba,
batyuba rakta a legfontosabb szükséges ruhákat és a staférung egy részét,
a vőlegény az este leple alatt szekérrel a leány háza közeléig lopakodott
két–három legénybarátja kíséretében,
a leányt szekérbe ültették, és elhajtottak a legény házához. A faluban nagy
volt a hír: „Annát elszöktették”. A szülők átkozódtak, ígérgették a kitagadást,
majd lassan minden lecsendesedett,
a legény valakit, aki majd a násznagya
lesz, elküldött a szülőkhöz, hogy lássa,
van-e esély a bocsánatra. Ha igen, a fiatalok megjelentek bocsánatkérésre,
és megbeszélték a lakodalom előkészítését. A szökött leányt nem rakják fel,
és az egyház sem helyesli, elítéli, kiprédikálja az esetet. Ma is történik elszök
tetés, de már nem a régi értelemben.
Megtörténik, hogy nem kéri ki a leányt
a legény, egyszerűen a táncból hazamennek a fiúhoz. Mind a két fél szülei
meglepődnek, hisz odaadnák a fiúnak,
ha szabályosan kérné is! De nincs elég
türelmük a fiataloknak, a fiú „ellopja”
a leányt, s mi lehet a következmény:
Kevés duzmálás után: beleegyezik
mindkét fél szüleje. Ha a legény elérte a besorozás korát, 19–20 éves lett, és
nem hívták guzsalyasba, az már kellemetlen volt, nyugtalanok lettek mind

Gyimesek
a legény, mind a szülők. „Vót egy szomszéd legény, aki má’ kellett vóna guzsalyasba menjen, csak éppen nem hítták.
Ezt úgy szokták mondani, hogy: öt–hat
helyre mehetnék, csak egy helyre se
hívnak. Na, ezt se hítták. S akkor tudja-e mit csinált? Este elindult, úgy éjfélig ment, akkor megtért, s még világosodás előtt otthon vót, s azt mondja,
guzsalyasba vót. Osztán kiderült. A legény reggel pirkadat előtt haza kellett
érjen, met aki találkozott vele, megkérdezte: Látsz-e, nem kell-e gyufa? – s tapogatta a zsebit.”
A falusi prostitúció ismeretlen, de
bő vérű lányok, menyecskék, titkos
nagy szerelmek – amiket elítél a falu
szája –, voltak, vannak és lesznek.
Sokszor megtörténik, hogy a fiú „elszáll”. Ez azt jelenti, hogy ő költözik
a leányhoz, ahogy még mondják „a leány nősült”.
Előfordult itt a kitagadás is. Vagyis az elszökött leánynak, esetleg az elszállt legénynek 10–15 évig sem bocsájtottak meg a szülők: „egy kötőt se kap
tőlem, át nem lépem a küszöbit”.

5.
Titva tíltnak, rózsám tőled
Titkos szót se szójak véled
Minnél jobban titnak tőled
Annál jobban szólok véled.
Egy ösvényen jártam hézád,
Azt es elkertelte anyád.
Se nem kővel, se nem fával
Csak a nagy széjjes szájával.

Ismert népdalok,
lírai dalok a szerelemmel,
párválasztással kapcsolatban

9.
Itt mü nálunk úgy köszönnek
Adjon Isten ingem kendnek.
Én es belől úgy fogadom
Kendé vagyok, nem tagadom.

1.
Csendesen kopogtat
Csendesen szólítgat
Eresszél bé, szép szeretőm
Ha idehaza vagy.
Nem eresztelek én
Kilenc óra után
Eredj oda vissza babám,
ahol eddig voltál.
2.
Ez a kislány akkor kezd búsulni,
Mikor a szoknyája kezd kurtúlni
Akkor jut a szerelem az eszibe
Mikor sír a kicsi az ölibe.
Aludjál el Istennek báránya,
Szerelemből jöttél a világra.
3.
Könnyebb kősziklából
Poharat csinálni,
Mint két édes szüvnek
Egymástól elválni.
Mikor két édes szűv
Egymástól megválik
Még az édes méz es
Keserűvé válik.
4.
Te túl rózsám, te túl a világ erdein,
De én jóval innet a bánat mezein.

6.
Tudod babám, mit ígértél csütörtökön
este,
Hogy a nyáron ketten megyünk el
az esküvőre.
7.
Hogyha szeretsz, ujant szeress,
Hogyha elhagy, könnyen felejtsd.
Met én szerettem egy szépet,
Felejteném, de nem lehet.
8.
Fáj a szüvem küjjel, belől,
Nyomja a bánat kétfelől.
Ha tejéd es így fog fájni,
Soha se tudunk elválni.
Ha-te-ha.

10.
Elmennék én babám, tihézátok egy
este,
Ha az ágyad falig meg volna vetve
Vesd meg babám az ágyadat a falig,
Met én itt maradok kivilágos reggelig.
11.
Este-este, de szerelmes kedd este
De szerelmes lánnyal háltam az este.
Lehajlott a tulipán rezgő levele
Babám karján aluttam el az este.
12.
Úgy akartalak szeretni ne tudják,
Az irigyek kivilágosították
Rám néztél, nevettél,
Megtudták a faluban, hogy szerettél.
13.
Ez az este telik, telik
A szeretőm nem érkezik.
Vagy haragszik, vagy nem szeret,
Vagy más fonóházba lehet.
14.
Kicsi csillag, ha leesik, elterül,
Az én babám ahol lát es elkerül.
Ne kerülj el édes, kedves galambom,
Met én néked rosszadot nem akarom.

15.
Na, te kislány mehetsz a templomba
Jó híred van az egész faluban.
Le es ülhetsz a legelső székbe
Elhervad a rózsa a kezedben.
16.
Kicsi rózsa, ha leszakítanálak
Mit szólanál babám, ha elhagynálak
Mit szólanék, ha így hozta az üdő
Ritka most az igaz szívű szerető.
17.
De keserű a vad retek levele
Még keserűbb a barna babám
szerelme.
Elviselnék akármilyen bánatot,
Csak az fáj, hogy kit szerettem
elhagyott.
18. Szőke kislány, ha te tudnád,
amit én,
Milyen igazságos hű szeretőd
vagyok én
Olyan igazságos, mint a fényes
napsugár,
Amely körös-körül jár az ég alján.
Szép szeretőm a te fekete szemed
Sírba tesz engem a te gyönyörűséged
Sok szép szavaid fel vannak
nálam írva
Szép szeretőm érted tesznek a sírba.
19.
Kertem alját Tatros vize kimossta
A szüvemet nehéz bánat szorítja
Addig öli a szüvemet a bánat,
Míg csak párja nem leszek
a babámnak.
20.
Két fa közi bésütött a holdvilág
Az én babám abba fésüli magát.
Fésüld babám sárga göndör hajadot
Met én tőled elbúcsúzni akarok.
21.
Azt akarják, ne éljek,
Veled ne es beszéljek.
De én azért megélek
Ahol látlak, beszélek.
Úgy választottam ezt a néhány, mindenki által ismert népdalt (esetleg műdalt), hogy nem törekedtem a teljességre.
Ízelítő akar lenni a nyelvi ötletességre,
a gyönyörű művészi jelzőkre, metaforákra, amiket a népi nyelv képes létrehozni. Ismét csak a legnagyobb székelynek,
Orbán Balázsnak a szavaira kell gondolnunk, aki ittjártakor hallgatva a lakodalmi búcsúztatókat, azt írta: „Az ily
mondóka pedig versben vagy legalább is
rímben történik, mi mutatja szép zengzetes nyelvünknek fejlettségét, mert
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ahol a nép ösztönszerűleg, öntudatlanul
versel, az oly nyelv (…) költői beccsel bír.”
Befejezésül pedig ismét a népi alkotásokhoz fordulok. Felsorolok néhány
ötletes szerelmi-lakodalmas bekiáltást, ujjugtatást.
1.
A szeretőm a tavalyi
Megint hézám akar járni,
Talán meg nem bolondultam
Azt szeressem, kit meguntam.
2.
Túl a vizén kicsi ház
Abban babám mit csinálsz
Csinosítom magamat
Várom a galambomat.
3.
Oda ki a gödörbe, szegfű termik a fűbe
Gyere Anna, szedjük le, tegyük fel egy
legénynek,
Péter nevezetűnek.
Az a Péter nevezetű, újan mint
a csukros szegfű
Csukros szegfű, viola, szüvem
vigasztalója.
Ju-ju-ju.
4.
Túl a vizén jégverem
Benne van a szerelem
Kinyitanám, nem merem
Kirepül a szerelem.
5.
Ölbe tűzöm karimám
Gyere utánam babám
Gyér levelű almafa
Ott öleljél alatta.
6.
Csipkebokor a hegytetőn
Elhagynál-e, szép szeretőm
Elhagynálak, de sajnállak
Jaj Istenem mit csináljak.
7.
Száraz kenyér, száraz málé
Legszebb élet a nagylányé
Mert a nagylány a nagyházba
Legényt vár a vetett ágyba.
8.
Kerek almafa lapi
Szeret ingem valaki
Az este es nálam vót
Kilenc almát hozott vót.
9.
Kicsi leány megvénültél
Eddig férjhez mét nem mentél
Mentem vóna, de nem vittek
Szinte itthon felejtettek.
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Jegyespár hagyományos viseletben, az 1940-es években. Képek a szerző gyűjteményéből

Dolgozatom célja az volt, hogy bepillantsunk a gyimesi csángók szerelmi
szokásaiba és olyan szokásról emlékezzünk meg, mint a guzsalyaskodás,
amely lassan kihalófélben van. Pedig,
bármennyire is félreértették az idegenek a párválasztásnak ezt a szakaszát,

a régi adatközlők szerint hozzájárult
ahhoz, hogy itt majdnem ismeretlen
volt a válás. Ma pedig Gyimesben is
előfordul válás, habár még mindig ös�szehasonlíthatatlanul kevesebb, mint
Csíkban, hogy Magyarországról ne is
beszéljek.

Gyimesek

Tankó Gyula

A kalákák Gyimesben

A
A kaláka fő célja a munka
elvégzése volt. Az evésivás, a tánc csak azért
volt, hogy valamivel
meghálálják a munkáját
a segítségeknek.

kalákák, amint a meghatározásából
is tudjuk, „sürgős vagy túl egyhangú
munkának mások segítségével, közösen végzett formája”. Gyimesben a szó
a tevékenység elsődleges jelentése, és
a cél a közös munka és a segítségadás.
Kalákát a leggyakrabban az öregek,
a betegek, az operáltak, az özvegyek
vagy a munkatársak hívtak. Máshol
is érdeklődtem, de sehol ennyi kaláka
nem volt, mint Gyimesben. Szükség is
volt itt erre ebben a hegy-völgy patakországban, ahol a század elején még nagyot kellett kiáltani, hogy a szomszéd
meghallja a hívást, szükség volt tehát
az egymás megsegítésére. Összegyűltek, együtt szinte szórakozva, élcelődve
dolgoztak, a munka végeztével együtt
ettek, táncoltak. „Ha többen vagyunk,
még a sírás is jobban esik ” – tartja közmondás. Ez a társas összejövetel egy
falu, szer, utca összetartó kapcsa volt.
De a kaláka a jószívűség jele is. Valóban Orbán Balázs is kiemeli a csángók
segítőkészségét: „becsületes, testvéries
nép… nyomor és szükségben egymást
felsegítő”.

Íme, miért tartottam én Gyimest
a kalákák hazájának. Mert jó szívből és
készségesen vettek részt a kalákában,
s mert közel húszféle kaláka létezett
itt, és még a modern kor sem seperte
el a kalákákat teljesen. A falunak még
van közösségkovácsoló ereje.

A kalákák fajtái
és megszervezésük
A kaláka, mint társas munka jelen
volt minden évszakban, de főleg amikor torlódtak a munkák. A fő funkciója
a munka elvégzése volt. A végével a többi, az evés-ivás, a tánc csak azért volt,
hogy valamivel meghálálják a munkáját a segítségeknek, és a hasznosat
a kellemessel összekössék.
Napjainkban úgy érezzük, funkcióváltás történt: a munkaerő hiánypótlása kerül előtérbe. „Azért kalákáztam,
hogy nekem es jöjjön el Nagyhavasba
a kaszáló kalákatárs.”
A Gyimesekben a kalákákat több
szempont szerint csoportosítjuk:
1. Munkáskalákák.
Ezeket két csoportra oszthatjuk:
a. A gazdánál elvégzett munkakalákák
b. Elvitt munka, amit egy bizonyos
időszakban elvégeztek, majd hívásra
hozták a kész munkát a gazdának, utána ettek-ittak
2. Lopókalákák.
a. Táncos kalákák
b. Táncnélküli munkakalákák
c. Teleltető kalákák
Ha régiség szerint vizsgáljuk a kalákákat, a szájhagyomány a tapasztó,
a fahordó és a szénahordó kalákákat
tartja a legrégebbieknek. A legintenzívebb, ma is létező kaláka, a kaszáló és
szénahordó kaláka.

A tapasztókaláka

Takarás Gyimesben. Ádám Gyula felvétele

„Régebben nem vakolták, sikították
a házakat, mint napjainkban, hanem sárral tapasztották. Az épületek
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Könnyen csúszik a szán a havon

gombolyag fából épültek, a fa nem volt
kifaragva, s elég nagy lik vót a fák között. Először bédugdosták mohával,
szösszel, lécdarabokkal, vándorsze
geket vertek fából, azután tapasztották. Az apa mindegyik fiának házat
épített, csak a legküssebnek nem, aki
vele maradt. Amikor a ház felépült,
kalákát hivutt a szomszéd vaj rokon
fiúkot, leányokot megszólított ilyenformán: Az András házát csütörtökön
tapajszuk. S azok eljöttek. Ha sár vót
az úton, azt szedték lapáttal essze, szekerekre tették, vitték a ház mellé. Ott
még vigyitették pejvével, szénakorpát
tettek, s a legényekből s leányokból
egy–két mezitlábos lábbal gyúrta, taposta. Mások kézzel tapasztották, sikították a falat, s szépen haladt a munka. Eközben tréfálkoztak, énekeltek,
viccelődtek, s még egyet–egyet sárral
is jól békentek. Hamar eltelt a nap, este
pedig volt jó ellátás, s az új házba’ tánc.
A gazda elvágott egy berbécset vaj egy
diszkét, készítettek pityókástokányt
egy nagy üstbe’, s ilyenkor huszonöt–harmincan es ettek. Adtak egy-két
pohár pálinkát. A zenészt a gazda fogadta, s következhetett a tánc. Tulajdonképpen a táncot azért szervezték
ide, hogy meleg legyen, száradjanak
ki a falak. A megtapasztott falakat
mind világoskékre meszelték a fehérnépek. Egészen az ötvenes évekig még
sok ilyen apró zsindelyes ház volt Gyi
mesben.”
Ezt a kalákát nyáron vagy ősszel
szervezték, de mindenesetre olyankor
történt – főleg a külső tapasztás –, hogy
az még a hidegek előtt kiszáradhasson.
Bent tüzeltek, ameddig kiszáradtak
a falak. Még a múlt század végén is szabadtüzelő kemencék voltak.

A ganyézókaláka,
a munkás kaláka

Kaszálás, pallogatás kalákában. Képek: szerző gyűjteményéből

58 • www.muvelodes.net

A gazda megfogadott egy szegényebb
asszonyt, aki végigjárta a szer, patak
állattartóit, ahol trágya is volt, és meghívta kalákába ilyenformán: „Bitang
András Péter ganyézó kalákát csinál
a paphelyi szántófőggyire. Csütörtökön
este pedig lesz a kalákatánc a Pálgyurka Józsi vénházába’. Szüvesen elvárják.” A hét folyamán, aki akart, egy–
két szán trágyát vitt a megjelölt helyre.
A tánc estéjén félrehívták azokat, akik
vittek, megkínálták egy–két pohár pálinkával, pánkóval, álivánkával vagy
egy jó sarkalat kenyérrel. Ennyi az ellátás. Ebbe a táncba az is eljöhetett,
aki nem vitt trágyát, de akkor az pénzzel fizetett. A gazda ebből fizette ki

Gyimesek
a zenészeket. Az 1970-es évekig létezett
ez a fajta kaláka, ma is van, de tánc
nélkül.

A fonókaláka
Gyimesben a len- és a kendertermesztés, -feldolgozás, egészen az 1960-as
évekig virágzott. Kétféle kendert – virágost és magost – dolgoztak fel. Akinek sok lánya volt, több lent és kendert termelt, mert lassan, évről-évre
készítette elő a kelengye egy-egy darabját, ami bizony nem volt olyan csekély. Ezért volt szükség a kender és
a len feldolgozásában a kalákamunkára. Ilyen esetben a gazdasszony
megfogadott egy szegényasszonyt,
aki egy nagy átólvető be berakta a guzsalynyi kendert, vagy lent, és a szer
ben, a szomszédságban elhordozta,
s a következőt mondta: Kalákát osztok. Megmondta, kié a kaláka, s mikor lesz a visszahozás. A fonalat du
vaszkába hozták vissza, fizetségül egy
pohár pálinkát, pánkót vagy kenyeret
kaptak. Amikor osztották a kalákát,
akkor olyan asszonyok is szoktak kalákát venni, akiknek legényei vannak, helyettük font az anyjuk, a du
vaszkákot a kalákába a legények vitték
vissza. A fonókaláka végén egy elhagyatott házban szokták a kalákatán
cot tartani. Íme, például egy 1921-es
staférung jegyzéke, hogy lássuk, a tárgyakon kívül milyen kender, len és
gyapjúból készült dolgok szerepeltek.
Cserge 4 db, ágytakaró 3 db, ágylepedő
8 db, pokróc 7 db, abrosz 10 db, kendező
10 db, két ablakra függöny, rudilepedő
5 db, zeke 5 db, ünneplőing 10 db, ka
rinca 10 db, ingaj 10 db, bernyóc 10 db,
öv 6 db, viselő kendering 15 db, ingaj 15,
férfiing 3.

…óriási oldalakat kellett
megkaszálni ahhoz, hogy
tehenenként négy–öt terű
szénát gyűjtsön a gazda.
Nem volt ritka a négyöt tehén, aminek 30–35
tonna kóst kellett.
A fonókaláka egy másik fajtája hasonlít a rendes fonóhoz. A kalákások
üres guzsalyakkal érkeztek, a gazdaasszonyhoz, és nála helyben fonták meg a kendert. A fonókalákákat
kedd vagy csütörtök estére hívták
késő őszi vagy téli estékre. A szer, a

Kalákakaszálás és -takarás régen. A szerző gyűjteménye

szomszéd vagy a patak leányai, fiatalasszonyai egy–két duvaszkát fontak, közben énekeltek, játszadoztak,
de hívatlanul még a legények is ideszivárogtak. Úgy éjfél után egy–két
óráig fontak, majd megkínálták őket
galuskás káposztával, pánkóval. A végén táncoltak is a fiatalok, ha nem
volt mozsika, vót citera, furulya, nyír
fakereg vagy énekszó. Az idősebb as�szonyok ott helyben fel is matollálták
a fonalat.

A kaszálókaláka
Napjainkban is élő munkaforma. Nem
táncos kaláka. Amint említettük, óriási oldalakat kellett megkaszálni ahhoz, hogy a gyér fűből tehenenként
négy–öt terű szénát össze tudjon gyűjteni a gazda. Nem volt ritka a négy–
öt tehén, és az már 20–25 terű, azaz
30–35 tonna szénát jelent. Tehát szükség volt a kalákára. Valaki a családból
meghívta a kalákába a szomszédokat,
fiatalokat, felnőtteket, és reggel négy
óra körül gyülekeztek a gazdánál.
A gazdasszony megkínálta pálinkával,
pánkóval, majd elindultak az oldalra kaszálni. Akihez szívesen mentek,
30–40 kaszás is összegyűlt, és közben
folyt a virtuskodás, hogy ki a legjobb
kaszás, „ki kit tud kivágni” a rendből.
Kilenc óra körül vitték nekik a frus
tukot vagy, ahogy itt mondták, a kicsi
ebédet. Délután pedig két–három órakor, amikor bementek a házhoz, várta
őket az igazi ebéd: magyarmálé, esetleg tokány, amire egy diszkét áldozott
fele a gazda.
Ez ma is működő munkaszervezési forma, de mára legtöbb esetben

rokonok, barátok, munkatársak kalákázzák meg egymást.

A takarókaláka
Óriási, kopár hegyi kaszálókról, oldalakról gyűjtötték a szénát. Nagy területeket kellett megkaszálni, és a száraz
szénát össze kellett takarni. Ez inkább
a fehérnépek dolga volt, és nem húzhatták az időt, mert gyakoriak voltak
a záporok, és a széna elromlott. Ezért
takarókalákát rendeztek. Nyolcan-tí
zen kivonultak a kaszálóra, és haladt
a munka. A takarókalákásoknak mindig finom ételeket főztek, és szívesen,
jókedvvel vettek részt ezen a szer lakosai. Ez a kalákaforma ma is működik,
és egymásnak elmennek, visszasegítik.

A boronahozó kaláka
A gazda, ha épített, a saját kaszálóján
vagy erdejében kivágott 100–150 boronát, mert itt fenyőfaboronából építkeztek. Felnyesték és elkészíttették
elszállításra. A gazda egy meghatározott napra megszólította a lovas, ökrös
szomszédjait, komáit, rokonait, jóembereit, hogy 10–15 szekérrel vagy szánnal, attól függ, milyen helyen voltak
a boronák, menjenek el kalákába. Reggel négy órakor indultak, és késő estére értek haza. A gazda magával vitt pálinkát és hideg ételt, szalonnát, sajtot,
kenyeret, és rakodás után reggeliztek.
Nehéz munka volt, sok kínlódással járt,
néha szekerek, szának fel is dőltek. Estére az asszonyok magyarmálét, galus
kás káposztát vagy bárányból tokányt
főztek a kalákásoknak.
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Az építő kaláka
Amikor az építkezés anyaga az udvaron
volt, kalákát hívtak össze. Volt egy–két
mester, aki szakértelemmel irányította
a munkát. A boronából készült épületek, a ház, a csűr hetekig épültek, éppen ezért minden napra megszólítottak
négy-öt jó embert a szomszédok, a rokonok, a komák közül. Azokat ellátták
reggel, délben és este itallal és étellel,
de csak a mestereknek fizettek, akikkel
napszámra vagy felvállalásra egyeztek
meg. Ma már vége a kalákarendszernek, mert az építkezésben öt–hat tagú
csoportok dolgoznak.

A szénahordó kaláka
A hegyi kaszálók, a külső birtok sokszor
10–15 kilométer távolságra van a lakásoktól. Ha nagyobb területről van szó,
ott nyári szállást építettek, és szénatartókban vagy rakásban tárolták a szénát, mert a nagy nyári dologidőben
nem volt idő hazavinni. Amikor a sok
munka kicsit alábbhagyott, késő ős�szel vagy télen a gazda megszólította
a szomszédjait, a komáit, akiknek igavonó állataik voltak, és kalákában hazahordták a szénát. A kalákások mindig korán reggel indultak el otthonról,
mert bizony a hegyi, dűlős, meredek oldalakon nehéz haladni, és sokszor kínlódtak. Télen főleg a nagy hófúvásos helyeken volt nehéz haladni. Sok helyen
az emberek kellett megtartsák a megrakott szénaterűt, hogy fel ne boruljon,
így szerre-szerre ereszkedtek le a nehezebb helyeken. Délután három-négy
óra körül értek haza holtfáradtan.
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A szekerekkel vagy szánakkal beálltak
az udvarokra, az állatoknak kifogták,
ellátták, és a kalákások is asztalhoz ültek enni. Az asszonyok ételt készítettek
majorsághúsból, töltöttek galuskás ká
posztát, főztek puliszkát, magyarmá
lét, és pánkót sütöttek. A gazda pedig
az italról gondoskodott. Miután mindenki jól evett és ivott, felrakták a szénát a hijúba. Ha mind nem fért fel, azt
az udvaron rakásba rakták. Ez nem volt
könnyű munka, és nem mindenki tudott mutatós, ugyanakkor a szélnek,
az esőnek ellenálló kazalt rakni. Késő
estére ért véget a szénahordó kaláka.
A gazda még megkínált mindenkit egykét pohár pálinkával és ezekkel a szavakkal köszönte meg a segítséget: „Isten fizesse a kalákát, a Jó Isten tartsa
meg marhástól kendeket, s ha élünk s
a Babba Mária megsegít, mű es visszasegítsük.”

A szapuló kaláka
A tél közepe után, amikor befejezték a
fonást, a fehérnépek megcsőlték, megte
kerték a tekerőlevéllel a rengeteg fonalat,
majd darabokra osztották. Így nevezték, hogy darab, amely tulajdonképpen
a zseréb. Ez a megnevezés a fonalra vonatkozik, egy meghatározott hosszúság,
a szövésnél használatos mértékegység.
A darabokat, hogy kifehéredjenek, sza
puló kádakba rakták, és két-három napig forró lúgos vízzel állandóan öntözték. Ezt nevezték szapuló főzésnek, ezt
a legtöbbször télen, a nagy hidegekben
végezték. A harmadik napra a házias�szony összehívta a szeri vagy a pataki
asszonyokat szapuló kalákába. A forró

darabokat kiszedték a kádakból, a patakra vonultak, itt a mosószékeken kisulykolták és kitisztálták. A leányok
feltekergették ezeket a külön erre előkészített hosszú, sima rúdra. A darabok
rögvest csonttá fagytak, és így tartották két-három napig. A szapuló kaláká
kat az év folyamán az asszonyok többször összehívták a női és férfi viseletek,
a lepedők, a zsákok, illetve a gyapjúból
készült dolgok kimosására. A munka végeztével a háziasszony édes pálinkával,
galuskás káposztával vagy rakott pulisz
kával látta el a kalákásait, majd pánkóval, álivánkával is megkínálta őket.
A kalákák a dolog mellett egyúttal
szórakozások is voltak, ahol úgy isten
igazából kibeszélték, kikacagták magukat. Aztán minden lassan elmúlt, mert
az 1960-as évek után nem sokan termesztettek lent, kendert. A nagy mély téli
csendben elhalkult, majd teljesen elnémult a sulykok messzire elhallatszó
csattogása.

„Isten fizesse a kalákát,
a Jó Isten tartsa meg
marhástól kendeket,
s ha élünk s a Babba
Mária megsegít, mű es
visszasegítsük.”
A pityókaültető,
kapáló és pityókaásó kaláka
Gyimesben régen a fő élelmiszer a
krumpli (pityóka) volt, ezért nagyobb területeken termesztették. Szintén árpát,
zabot, rozsot is vettek. Mivel az utóbbiak nem hoztak elegendő termést, idővel
kimaradtak. Tavasszal voltak a pityó
kaültető, nyár elején a kapáló, és ősszel
a pityókaásó kalákák. A pityókát minden család, akinek szántóföldjei voltak, megtermelte. Az ültetésnél, kapálásnál kalákában dolgoztak. Egymást
felsegítették, mert ősszel majd a kevesebb vagy szántófölddel egyáltalán nem
rendelkezők emberek is több napos
munkával megkapták a télire való terményt. Egy napi munkával járt az ebéd,
este még kaptak egy jó zsák pityókát.

A juhnyíró kalákák
Régen olyan juhtartó gazdák is voltak
a Gyimesekben, akiknek száz darab
állatnál is több volt. A juhokat minden tavasszal meg kellett nyírni. Sok
munka volt vele, ezért ezt is kalákában

Gyimesek

Közös étkezés egy kaláka után. A szerző gyűjteménye

végezték. Egymást megsegítették és
a szerben, a patakon a megnyírt juhoktól hamar összegyűlt a gyapjú. Meg volt
így az asszonyoknak minden háznál
a szőtteményeknek való. Híres is volt
a gyimesi racka fajta ezért a csíkiak,
de még a háromszékiek is, akik jó juhokat akartak tartani, ide jöttek ősszel
vásárolni.

A lopókalákák
Az önzetlen segítségadás megnyilvánulása a sokfajta lopókaláka. Ezeket olyan
emberek szervezték, akiknek nem volt
saját birtokuk, és valamiért kalákamunkát sem végeztek. De valamilyenképpen ők is hasznára voltak a közösségnek. Például a híres zenészdinasztia
tagjai, a Pulikák, a Halmágyik, a Cándrák, a Zerkulák minden ősszel pityókalopó kalákát „csináltak”, nem kapáltak,
nem dolgoztak durvább munkát, mert
féltették a kezük érzékenységét. De jól
megéltek a zenélésből. Az öregebb adatközlők szerint azért hívhatták ezeket
lopókalákáknak, mert valamikor a fiatalok a szülők tudta nélkül otthonról
vittek el terményeket, s az volt a fizetség a táncban.
A következő lopókalákákat ismerték:
a. A pityókalopó kaláka
Késő ősszel a pityóka kiásása után
szervezték. Ezt egy előbbi táncban kihirdették, s a fiatalok között szájrúl
száj
ra terjedt a hír: „Aki kedden este
táncot akar keresni, Pulika M
 ilyka
pityókalopó kalákát tart a Mánya
Anti vén házában. Mindenkit szívesen

várnak.” A zenét maguk a zenészek
állták. Este érkeztek a fiatalok, s ki-ki
zacskóban vagy csángós tarisznyában
hozta a pityókát, úgy öt–hatkilónyit, és
betöltötték az ajtónál egy zsákba. A zenésznek volt egy megbízottja, aki ös�szegyűjtötte. Volt, aki fél vékát, de még
mások párban egy egész zsákkal is hoztak. A pityókalopó kalákában nem kí
nálkodtak, ott a zenészek a kellemes, jó
muzsikájukkal maguk fizettek.

…még nem halt ki
teljesen a kalákázási kedv.
Az emberek készek ma
is segítő kezet nyújtani
egymásnak.
Mert nemcsak
kapni kellemes,
hanem adni is jó.
Az 1970-es évek után kimaradtak
ezek a lopókalákák, mert a fiatalok
nem igényelték a népi muzsikát, a néptáncot.
b. Szöszlopó vagy kenderlopó kaláka
Láttuk, hogy mi minden készült
lenből és kenderből. Akiknek nem termett kendere, vagy a nagyüdő elverte,
tönkretette azt, valahonnan be kellett
szereznie, mert itt, falun mindenki
lenből, a kenderből készült anyagokat
használt. Ezeket a kalákatáncokat, kedd
vagy csütörtök estére rendezték, és főleg a leányok, a fiatalasszonyok hozták

a guzsalynyi szöszöt, kendert vagy lent,
de a fiúk is kértek az édesanyjuktól, és
ezzel váltották be magukat a táncba.
A len- és kendertermelés megszűnésével ezek a kalákatáncok kimaradtak.
Ismeretes volt a gyapjúlopó kaláka is,
amelyet szintén úgy szerveztek, mint
az előzőt, de mivel a gyapjú drágább
volt, ezért ebből csak kétmaréknyit vittek, azaz egy fél guzsalynyit.
c. Sajtlopó kaláka
Ezt a zenészek és más rászorult emberek rendezték. A sajtlopó kalákát
ugyanúgy szervezték, akár a pityókalo
pó kalákát. Ide a táncmulatságba a belépő a sajt volt, azt egy radinás kosár
ba rakták. Szent Mihály után, amikor
a gazdák hazaköltöztek a kalibáktól,
a zenész felkért egy jó parapács as�szonyt, hogy járjon házról házra, és
a gazdáktól gyűjtsön sajtot. Ez minden háznál volt, és egy kilónyit adtak
a gyűjtőnek. A rászorulónak vagy a zenésznek így megvolt a túrónak való sajt.

A kalákák időben
Ezek a kalákák, amelyeket az előbbiekben felsoroltunk, az egyéneket segítették. Majdnem minden munkát lehetett kalákában végezni, csak jóakarat
és segítőkészség kellett hozzá. Voltak olyan közös munkák is, amelyek
az egész faluközösség javát szolgálták.
Itt is hagyománya volt az önépítkező
székely közösségek összefogásának,
hogy önerőből valamit építsenek a közösségüknek. 1860-ban Orbán Balázs
is olyan szépen leírja a középlokiakról, hogy iskolákat, papi lakot építettek. Később a proletárdiktatúra idején
a valamikori kalákák elveszítették
a népcsoportot összefogó szerepüket,
kényszerré váltak, mert az embereket
milicisták vagy pártaktivisták hajtották közmunkára. Ezek a munkaformák átalakultak erőltetett társadalmi
munkává, és az emberek kényszerként
fogták fel azokat.
Tehát időben változott, leszűkült
a kalákázás. De úgy gondolom, ez az elidegenedés, elzárkózás a saját várunkba, a 20. század végének a velejárója lett.
Vigasz viszont az, hogy még nem halt ki
teljesen a kalákázási kedv. Az emberek
készek egymásnak ma is segítő kezet
nyújtani, s ez azt jelenti, hogy a primer
közösségek nem hulltak szét teljesen.
Mert nemcsak kapni kellemes, hanem
adni is jó. Jóleső érzés, ha embertársunkat kisegítjük a munkában, a bajban. Valamikor régen és ma is, ezt a célt
szolgálták és szolgálják a jó hangulatú
kalákák.
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Bilibók Ágoston

A gyimesi vasútvonal
története
„Az emberi szellem vívmányai közül az abc-nek és a könyvnyomtatás
művészetének egyedüli kivételével azok járultak hozzá
a civilizáció terjedéséhez, amelyek a távolságokat megrövidítették.
A könyvnyomtatás az eszmék terjedésének, a vasút pedig
az anyagi terheknek teremtett szárnyakat.”
(Thomas Babington Macaulay)

E
1954 februárjában,
amikor az első lekopott
féktuskót újjal cseréltem
le, nem is álmodtam, hogy
valamikor ilyen kihívásnak
próbálok meg
eleget tenni.
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zen vasúttörténeti munkámat egy vallomással kezdem: lehet, hogy furcsán
hangzik, de egy pár évtizeddel ezelőtt,
1954 februárjában, amikor az első lekopott féktuskót újjal cseréltem le, nem is
álmodtam volna arról, hogy valamikor
később egy ilyen kihívásnak próbálok
meg eleget tenni. Szolgálatban eltöltött
sok időnek (36 év) és szakmai tapasztalatnak kellett a birtokába jutnom,
míg valami belső mozgatóerő, a vasút
iránt elkötelezettség, és a múlt iránti
nosztalgia arra nem késztetett, hogy
az évek folyamán kitartóan gyűjtött
dokumentációs anyag segítségével formába öntsem a történetét annak a vonalszakasznak, amelynél műszaki alkalmazottként szolgáltam a madéfalvi
és lóvészi kocsivizsgálói alegységeknél
1954-től nyugdíjazásomig, de amelynek
történelméről azonban vajmi keveset
tudtam, nemcsak én, hanem kollégáim és feletteseim sem. Mendemondákban nem volt hiány, de ezek nagyon
ellentmondásosak, inkább a fantázia
szüleményei voltak. Például az, hogy
az alagút építésénél számos „talján”
(olasz) vendégmunkás vesztette életét,
és néha az alagút sötétjében síró, nyöszörgő hangokat hallottak a pályamunkások. 1959-ben Lóvészre kerülésemkor
többször hallottam ilyen rémítő meséket. Amint a későbbiekben látni fogjuk,
egyik, az építésben részt vevő főmérnök nagy eredményként említi, hogy
az alagút építésekor nem történt halálos kimenetelű baleset.

Az 1970-es évek közepén, amikor Magyarországról már mindenféle újság,
folyóirat (addig rendszeres előfizetője
voltam az Élet és Tudomány és az Or
szág-Világ című folyóiratoknak) megrendelését betiltották (mivel az akkori
kommunista román vezetés minden
ott kiadott irodalmi terméket irredenta
irányzatnak ítélt), egyedüli havi folyóirat maradt megrendelhető, és ez a Vas
út volt. Két éven át voltam az előfizetője,
míg ezt is betiltották. A vasúttörténet
iránti szikrát ez a folyóirat lobbantotta
fel bennem. Több cikkben írtak a történelmi Magyarország vasútfejlesztéséről, így az erdélyi vasúthálózat építéséről is. A közölt fényképmásolatokban
jó érzés volt felismerni azokat a német
DRB-től és az olasz FS-től bérelt gólyafészek-kéményű mozdonyokat, amelyeknek látványa visszavezette emlékeimet kisgyermekkoromba, amikor
ilyen típusú mozdonyok vontatták a tehervonatokat 1941 és 1944 között a Madéfalva–Gyimesbükk vonalon. A trianoni békediktátum nyomán ugyanis
Magyarország nehezebb hegyi pályái
zömében a szomszédos utódállamok
tulajdonába kerültek, így a Fiume (horvátul: Rijeka, ma: Horvátország – szerk.
megj.) –Károlyváros (horvátul: Karlovac, ma: Horvátország – szerk. megj.),
a Piski–Petrozsény, a Brassó–Predeal,
a Madéfalva–Gyimes, a Homonna (szlo
vákul: Humenné, ma: Szlovákia – szerk.
megj.)
–Legenyemihályi
(Legenye,
szlovákul: Luhyňa vasúti megállója,
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mihályi, 1899-ig: Mihályi, szlovákul: Michaľany, ma: Szlovákia – szerk.
megj.) és az ezeken a vonalakon használt mozdonyok (601-es sorozat) zöme
is. A második bécsi döntés nyomán
a Madéfalva–Gyimesbükk vasútvonal
újból a MÁV tulajdonába került, amelynek ezúttal nem volt megfelelő számú
hegyi pályára alkalmas tehervonati
vontató eszköze. Így a német birodalmi
és az olasz államvasúttól bérelt mozdonyokat alkalmazták. Mindkét mozdonytípus osztrák mozdonygyárak terméke volt.
Ami az itthoni (romániai) vasúti irodalmat illeti, az utasítások és a szolgálati szabályzatok sokszor untató paragrafusainak tanulmányozásán és
elsajátításán kívül nem ismertünk
majdnem semmit annak az intézménynek a történelméről, amelyről
a szakemberek és vasúttörténeti kutatók könyvtárakat kitevő irodalmat hoztak létre világszerte. Ezt nagyobb részben annak tulajdonítom, hogy a múlt
diktatórikus politikai rendszerben
a vasúti intézmény – mint bármely gazdasági ágazat – is agyonpolitizált volt,
és így természetes, hogy csak a szocialista rendszerben létrejött eredményeket fitogtatta, igyekezvén elhallgatni
és minél sűrűbb fátylat borítani arra,
hogy tulajdonképp kinek az érdeme,
kikre kell hálával és elismeréssel gondolni mindazért, hogy az országot így
behálózzák a vasutak. Annak ellenére,
hogy 1986-ban két vasúti szakember –
mondhatnám történész is egyúttal –,
D. Iordănescu és C. Georgescu megszerkesztették, sajtó alá rendezték és kiadták a Román Vasutak kezdettől 1986-ig
című könyvet, az azonban csak nagyon
kevés hazai vasutasnak jutott a kezébe,
mivel ezek a kiadványok indexre voltak téve, és mint ilyenek, a könyveket
is ekként kellett kezelni. 1990 után nagyon olcsó áron bárki megvásárolhatta
ezeket a könyveket a bukaresti Vasúti
Múzeumnál, ahol több ezres példányban álltak a megvásárlók rendelkezésére – így és ekkor jutottam én is ezek
birtokába.
Emlékiratom megírásához hiteles,
elsődleges anyagokat használtam fel;
írásos és fotódokumentációkat, valamint egykori vasutasok hangszalagra
rögzített visszaemlékezéseit, amelyeket
több mint negyed évszázada kitartóan
és odaadással igyekeztem megszerezni, megőrizni, és minél vonzóbbá tenni
az érdeklődők számára (lásd gyűjteményem). Visszatekintve az időben, érdeklődésem és igyekezetem talán későn
kezdődött el az akkori körülmények
folytán, mert az 1960-as években még

elérhető lett volna nagyon sok tárgy
megszerzése és megőrzése, mivelhogy
azon években kezdtek kivonni a használatból és lecserélni számos olyan eszközt, amelyek ma már teljesen feledésbe mentek.
Mint vasúti alkalmazott 1954-től
1990 decemberéig erkölcsi kötelezettségemnek tartottam (és tartom), hogy
a későbbi években se szakítsam meg
a kapcsolatot a vasúttal, de már csak,
mint vasútbarát. Részben ez is indított arra, hogy e munkámban megismertessem az olvasóval – történelmi
hitelességgel – ennek a szárnyvonalnak a tervezését, építését, üzembe helyezését és üzemeltetését a mai napig.
Ugyanakkor érzékeltetni szeretném
azt a nagyszerű munkát, amelyet nagyon rövid idő alatt százak és ezrek
végeztek 1894 augusztusától az üzembe helyezésig, 1897. október 18-ig, mint
tervező- és építészmérnökök, vállalkozók, olasz vendégmunkások és helybeliek, akiknek munkája eredményeképp
a civilizáció, a gazdasági fellendülés és
nem utolsósorban a műveltség eljutott
az akkori Osztrák–Magyar Monarchia
egyik legelmaradottabb vidékére, a Gyi
mes völgyébe is.

…erkölcsi
kötelezettségemnek
tartottam (és tartom),
hogy a későbbi években
se szakítsam meg
a kapcsolatot a vasúttal,
de már csak,
mint vasútbarát.
Mivelhogy a fent említett szárnyvonal szerves részét képezte a székely
körvasútnak, ez pedig az erdélyi vasútnak, szükségét éreztem, hogy röviden
ismertessem a kedves olvasóval az erdélyi vasúthálózat főbb vonalainak kifejlesztését a tervezéstől a kivitelezésig.
Ízelítőként ugyancsak megpróbáltam átfogó képet festeni az egyetemes
vasúttörténetről, a kezdetektől napjainkig. Tudott dolog, hogy a vasút – enyhén szólva – diktatórikus gazdasági
intézmény volt, és annak is kell maradnia, a járművei kényszerpályán gördülnek. Felbecsülhetetlen anyagi értékeket
és utaslétszámot szállít. Biztonságos
és pontos közlekedését szigorú utasítások és szolgálati szabályzatok írják elő.
Ezeknek minden paragrafusa szomorú,
nem egyszer tragikus tapasztalatok és

komoly műszaki kivizsgálások nyomán
jött létre. Ezek nem képezhetik vita tárgyát. Ezeket a személyzet köteles ismerni, és tudnia kell alkalmaznia. Ebből kifolyóan a személyzettől nagyfokú
fegyelmezettséget, szaktudást, pontosságot, és nem utolsó sorban, sok esetben a hétköznapi örömök mellőzését is
megkövetelik.
Végül, de nem utolsósorban köszönetemet fejezem ki mindazon tisztelt személyeknek, akiknek jóvoltából értékes
vasúttörténeti dokumentációs anyaghoz jutottam, akik felismerték bennem
a vasút iránti szenvedélyemet és szeretetemet. Az alábbiakban egypár nevet
említek meg a sokak közül: Gáspár Ernő
nyugalmazott okleveles vasúti építészmérnök, Kolozsvár; Husonyicza Gábor
állomásfőnök, Kazincbarcika; Gáspár
János főosztályvezető, Közlekedési Múzeum, Budapest; dr. prof. Kubinszky
Mihály, Sopron; Radu Bellu vasúti mérnök, Brassó; Jakab László ny. kanonok,
Csíkszereda; Nagy Szilveszter, Gyimesbükk; Bilibók István ny. vasutas, Gyimesbükk, Gergely Péter, Gyimesbükk;
Charlotte Reiter asszony, Németország;
Sigi Liechti mozdonyvezető, Svájc, Simon Vilmos, Sepsiszentgyörgy és Szász
Zoltán, Marosvásárhely.
Ezen vonalszakasz talán a történelmi Magyarország egyik legszebb, de
ugyanakkor nehéz hegyi pályája volt,
ahol rövid, 50 kilométeres távon olyan
híres műtárgyak épültek, mint a karakói, a Ladok, az Utusaly, a Bányavölgy
hidak, valamint a MÁV akkor (1897) leghosszabb alagútja Lóvészen. Továbbá
a gyimesi vasútállomás monumentális
felvételi épülete, amely a Pfaff Ferenc
MÁV főépítész által tervezett állomás
épületek közül egyetlen, amely faluhelyen épült. Érdembelinek és egyúttal
tiszteletre méltónak tartom mindezek
megismertetését és bemutatását az ez
iránt érdeklődőknek.

Az erdélyi vasúthálózat
kiépülése és hatása
a gazdasági életre
A gőzgép a gazdasági életre több módon
hatott, a vasúti közlekedésben pedig
közvetve és közvetlenül is. Elsősorban
lehetővé tette az áru- és személyszállítás addig ismeretlen méretű kiszélesítését, és a termelők számára a nyereség megszerzését. Másodsorban:
a vasúti közlekedés és szállítás, az építés és fenntartása egész sor iparágat és
jelentős számú egyént foglalkoztatott.
Mindez megváltoztatta a termelést és
a művelődés melléklete • 2021 • 63

Nagyvárad vasútállomása. Építette a Tiszavidéki Vasúttársaság

termelési-társadalmi viszonyokat, mert
az addigi helyi piacokat összekötötte,
átalakította és kiszélesítette. A nyersanyaglelőhelyeket közvetlenül összekapcsolta a feldolgozó központokkal,
egyút
tal országok közti méretekben
alkalmassá vált a nemzetközi áruforgalom nagy tömeges és gyors lebonyolítására.
A vasút másik nagy előnye, hogy
mint civilizációs vívmány nagy arányban lerövidítette a távolságokat, vidékeket, országrészeket s országokat
elválasztó távolságot. A vasúti szállítás és közlekedés egységesítő erő volt
a gazdasági-társadalmi megosztottságokkal szemben. Ezt mutatja az is,
hogy a haladás kérdései iránt annyira
fogékony reformkorban már megszülettek az első erdélyi vasútépítési tervek, mind a magyar, mind a román és
a szász polgári értelmiségi körökben,
és az is, hogy az 1848-as forradalomban
a vasútügy komolyan foglalkoztatta
az érdekelteket. Mivel a tervek elkészítéséről volt szó, Erdély minden vidéke
hallatni akarta szavát és véleményét,
remélve, hogy a vasútvonalat épp azon
a tájon fogják vezetni, ugyanakkor félve
attól is, hogy ennek áldásából az illető
város vagy vidék kimarad. Széchenyi
István közlekedésfejlesztési javaslata
a Debrecen–Szatmárnémeti–Kolozsvár,
valamint az Arad–Gyulafehérvár–Ojtoz vonalakat tartalmazta, de a Nagyvárad–Kolozsvár–Brassó vonalat nem.
Emiatt Nagyvárad és Kolozsvár társadalma ismételten ezt kérelmezte,
mivelhogy ez a vasút
vonal számukra
életkérdés volt. A két város közös bizottságot alakított és kérelemmel fordult a kormányhoz a vasútvonallal
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kapcsolatban. A kolozsvári küldöttség
nevében Teleki Domokos, Zeyk Károly
és Berde Mózsa az erdélyi só kiaknázásának lehetőségeit sem hagyták ki
érveik közül. Ugyanezt elmondhatjuk
a Kolozsvár–Nagyvárad–Brassó tervet
felkaroló George Bariţiu által a Gazeta
Transilvaniei című lap oldalain kifejtett
erdélyi román javaslatról is. Mindezek
a tervek meghiúsultak a ’48-as forradalom kitörése miatt, és sok évnek kellett
eltelnie, míg az erdélyi vasúthálózat kiépítése elkezdődhetett.

A vasút másik nagy
előnye, hogy mint
civilizációs vívmány
nagy arányban
lerövidítette a vidékeket,
országrészeket
s országokat elválasztó
távolságot.
Az 1848-49-es forradalmak leverése
után az Osztrák Császárság, majd a kiegyezést (1867) követően az Osztrák–
Magyar Monarchia kezdte kiheverni
a megpróbáltatásokat, Bécs újra kezdeményezte a vasútépítés ügyét, részben gazdasági, részben katonapolitikai
szempontból. Erdély vidékei között ekkor újra fellángolt az érdekharc, amelyben mindenik fél minél hamarabb és
minél sűrűbb vasúthálózatot akart területein, hogy minél nagyobb előnyökhöz jusson a vasút áldásai által. Tulajdonképpen akörül folyt a vita, hogy

milyen vidékeket érintsen a kiépülendő
vasúthálózat, és milyen legyen az építési sorrend. Temesvár akkor iparilag fejlett város volt, amelynek kereskedelmi
és iparkamarája már 1851-ben feliratban sürgette a bánsági vidék behálózását vasutakkal, valamint egy fővonal
megépítését a fővárostól az Al-Dunáig,
később 1863-ban támogatta a Nagyvárad–Brassó, a Nagyvárad–Temesvár
vonal tervét. Nagyszeben városa sem
akart kimaradni a vasút iránti versenyből, ezért az Arad–Gyulafehérvár
(Károly város)–Nagyszeben–Vöröstorony vonal kiépítéséért kardoskodott.
Ezen terv megvalósításáért érvelt Arad
városa is. Ezekkel szemben Nagyvárad, Kolozsvár és Brassó a Nagyvárad–
Brassó vonal építését kérte, és azzal
érveltek, hogy míg az Arad–Gyulafehérvár–Nagyszeben összekötő vonal Erdélynek csak a déli részét érinti, addig
a Nagyvárad–Brassó vonal átlósan szeli
át Erdélyt.
Mindkét törzsvonal megépítése mellett számos érv volt, amelyeket az érdekeltek nagy igyekezettel bizonygattak.
Az abszolutizmus korabeli politika úgy
látta, hogy először a Bánság vidékét juttatja vasúthoz. Ez gazdaságilag is kön�nyebben megoldható volt, mivel a vidék
nagy része sík terület, és a kivitelezési munkálatok nem igényeltek olyan
nagy anyagi ráfordítást, mint a hegyi
pályák. Később pedig a nagyszebeni
tervnek kedvező építkezést kezdte el.
Mindezeknek megvalósításában nagy
része volt az osztrák nagytőke érdekeltségének is. Ennek a politikának az lett
a következménye, hogy az állam eladta a STÉG-nek (Osztrák Állami Vasúttársaság) a már megépített és üzemelő Marchegg–Pest–Szeged–Temesvár, s
az épülő Temesvár–Báziás, Báziás–Oravica vonalat. Ez a vasúttársaság építette
meg az Oravica–Anina gőzüzemű vasútvonalat is. Egyébként ezen a bánya
vidéken akkor már létezett lóvontatású
vasút.
A bánáti és erdélyi nagyvárosok közül Temesvár, mint iparilag fejlett város
kapott először vasutat 1857 novemberében. Temesvár után 1858 áprilisában
Nagyváradra is befutott az első vonat
Püspökladányból, amely vasútvonalat
a Tiszavidéki Vasúttársaság építette.
Ezen év októberében következett Arad,
ahová szintén a fent említett vasúttársaság építette a vaspályát.
1864-ben nagyméretű aszály volt
a Bánát vidékén, aminek a következtében nagyszámú mezőgazdasági dolgozó
vált munkanélkülivé. A bécsi kormány,
hogy enyhítsen az ezzel járó gondokon,
császári rendelettel in
téz
kedett, hogy
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Brassó egykori állomásépülete. Épült a Magyar Keleti Vasút keretében

az Arad–Gyulafehérvár tervbe vett vasútpálya munkálatait sürgősen kezdjék
el. A munkálati engedélyeket a Fürstenberg testvérek és más bécsi pénzes emberek csoportjai kapták meg. Az engedély
felhatalmazta őket a Piski–Petrozsény
szárnyvonal építésére is. Ezt a szárnyvonalat 1868. december 22-én adták át
a közlekedésnek.
Az 1867-es osztrák–magyar kiegyezés
változást hozott a vasútépítés rendszerében is, mivelhogy a dualista vezetés
olyan politikai hegemónia létrejöttében
egyezett meg, amely garantálta, hogy
az Ausztria örökös tartományaiban
az osztrák fél, Magyarországon a magyar kormány volt illetékes a vasútpolitika terén.
1868-tól jelentős vasúti építkezések
kezdődtek el Erdélyben is. Így megkezdte tevékenységét az Első Erdélyi Vasút,
amely feladatul kapta az Arad–Gyulafehérvár vasútvonal építését, majd ennek
folytatását Petrozsény felé. A második
nagy vállalkozás a Magyar Keleti Vasút volt, amelynek vonala a Tiszavidéki
Vasút nagyváradi állomásából indult
ki Kolozsvár–Brassó irányában, és ennek további folytatására a Predeálig
építendő vonalra is kapott engedélyt.
Az engedélyben előírták, hogy szárny
vonal épüljön Marosgerend kiágazással
Marosvásárhelyig, de ez az előírás később módosult olyan értelemben, hogy
Gerend helyett Székelykocsárd lett a kiágazó pont.
Az építkezési engedélyt az angol
Waring Brothers&Eckersley (Waring testvérek) vasútépítő vállalata nyerte meg,
amely akkor már komoly vasútépítő tapasztalattal rendelkezett. Ők már építettek vasutakat Brazíliában, Indiában

stb. A Magyar Keleti Vasút Rt. részvényeit
az Osztrák–Magyar Monarchiában, Franciaországban, Németországban, Brüsszel
ben és Amszterdamban is árusították. Az
igazgatóságban magyar arisztokraták,
nagytőkések, valamint magas rangú állami tisztviselők is részt vettek.

Az Első Erdélyi Vasút
Arad–Gyulafehérvár
211 kilométer hosszban
1868. december 22-én
adatott forgalomba.
Az Első Erdélyi Vasút Arad–Gyulafehérvár 211 kilométer hosszban 1868.
december 22-én adatott forgalomba.
Építése nem ütközött különösebb nehézségbe, mivelhogy a Maros vonalát
követte Gyulafehérvárig, így vonalvezetése síkvidéki pályára jellemző volt.
A Piski–Petrozsényi szárnyvonal már
több nehézséggel épült, mivel hosszának javarésze hegyi pálya jellegű volt.
A Magyar Keleti Vasút építésénél már
sokkal többféle természeti nehézséggel
kellett megküzdeni az építőknek, mivelhogy a terepviszonyok összehasonlíthatatlanul nehezebbek voltak, mint
az első Erdélyi Vasút esetében. Nagyon
sok terepakadály adatott a királyhágói szakaszon és a szeszélyes vizű Sebes-Körös völgyében, valamint a Kolozsvár és Székelykocsárd közti részen.
Mindezekhez járult az is, hogy a fővállalkozó Waring pénzügyi panamába keveredett, és így 1870 végén a vasútépítési munka leállt. Később megegyezés jött
létre a részvénytársaság és az állam

között, mivelhogy az államnak sürgős
volt a vasútvonal építésének minél hamarabbi befejezése. Ezek után az állam
magára vállalta a munkálatok folytatását magyar vasútépítő mérnökök és
szakemberek bevonásával, amely azoknak akkor valóságos tűzkeresztségnek
számított.
Waringék a vasútvonal építését spekulatív módon kezdték és végezték,
mindaddig, míg a botrány ki nem robbant. Nagy létszámú szervezettel kezdtek a munkálatokhoz Angliából hozott
mérnökökkel, de a munkálatok nagyon vontatottan haladtak. Nagyon sok
kétkezi munkás dolgozott az építésen
a Monarchia minden tartományából.
Volt olyan időszak, amikor a munkások
száma meghaladta húszezret. A munkaütem lassúsága folytán a pénzhitel
gyorsan fogyott.
1870 végén az Rt. elköltött 2,5 millió forintból csak 1 milliót ismert el
a Waring társaságnak. A társaság igazgatótanácsa Waringékat szerződésmeg
szegőkké nyilvánította, és a szerződést
felbontotta, minden anyagi követelés
nélkül.
A vasúttársaság az építkezést 1873.
augusztus 14-én be is fejezte a Kolozsvár–Kocsárd utolsónak maradt rész
elkészítésével. Az építkezés nagyméretű költségeit, üzemeltetését és terheit azonban már nem bírta rendbe tenni, ezért a kormány, hogy megmentse
a vasutat a csődtől, 1876-ban államosította. A vasútvonal építési költségei jóval meghaladták a tervezett összeget.
A Magyar Keleti Vasút úgy vonult be
a magyar vasutak történelmébe, mint
a legdrágább vasút. A költségeket még
az is emelte, hogy a tervhez képest építés közben több helyen vonalvezetési
korrekciókat kellett végre
haj
tani, annak ellenére, hogy Nagyvárad–Brassó
vonalszakasz terveit a helyszínen,
olyan neves vasútépítő szakember találta jónak, mint Karl Ghega olasz
származású osztrák mérnök, aki a híres Seimmering hegyi pálya (Ausztria)
vasút tervezője volt. Ő nem talált különösebb kifogásolnivalót a Hercz Gyula
által készített terveken, amelyet Hercz
főmérnök még az OMGE (Országos Magyar Gazdasági Egylet) megbízásból készített.
A vasútvonal építését 1868-ban kezdték el és 1873 nyarán fejezték be. Elsőnek
a Nagyvárad–Kolozsvár vo
nalszakasz
készül el 1870-ben, 1871-ben a Kocsárd–
Tövis–Gyulafehérvár szakasz, 1872ben a Tövis–K iskapus–Szászmedgyes–
Seges
vár és a Kis
kapus–Nagyszeben
szakasz, 1873-ban a Segesvár–Brassó és
Kolozsvár–Kocsárdi szakasz. A Magyar
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Gyimesi határszéli rácsozott vasúti híd

Keleti Vasút vonalainak államosítása után a MÁV még megépítette ennek
kiágazásából a Aranyosgyéres–Torda
vonalszárnyat 1883-ban, 9 kilométer
hosszban.
Mai vasúti szaknyelven mondhatjuk, hogy ezzel a két „törzsvonallal” kialakult az erdélyi vasúthálózat főütőere, amelynek meglétesülése után tucat
számra épültek HÉV-ek és magántulajdonú vasutak Erdély-szerte. Ugyancsak
épültek, de kevés számban MÁV által
épített vonalak is.

A Csíkszereda–Gyimesbükk
határszéli vasút története
Mivelhogy a Székely Körvasút Sepsiszentgyörgy–Csíkszereda–Gyimesbükk
határszéli vonal megépítését hagyta jóvá a parlament az első fázisban,
a MÁV két építő felügyelőséget szervezett: az egyiket Sepsiszentgyörgyön,
a másikat csíkszeredai székhellyel.
A Csíkszereda–Gyimesbükk 50 kilométer közti távolságon van a lóvészi
vízválasztó. A két említett helység és
a vízválasztó nyerge közötti magassági
szintkülönbség 360 méter körüli.
Az Olt völgyéből a Tatros völgyébe
országúti közlekedés volt már a 17. században is a Fügéstetőn át, Csíkszépvíz
község érintésével. A főfelügyelőségnek
egy mérnöki csoportja Szépvízen volt
elszállásolva, a másik pedig Csíkszentdomokoson. A csoportok tagjai mindkét irányból indulva járták a terepet
keresvén a legmegfelelőbb átkelő helyet az építendő vasútnak. A domokosi csoport az úgynevezett „köd gerinc”
mindkét oldalát tanulmányozta, és
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ennek folytatását a lóvészi vízválasztó irányába, Felsőlok azaz a Görbe patak felé. A szépvízi csoport a Fügés tetői
vízválasztót vagy az alatti átmenetet
szemlélte. Ez a vonalszakasz csíkszeredai kiágazással folytatódott volna
Pálf alva–Szentmiklós–Szépvíz–Felsőlok irányába. Ugyanakkor felmerült
egy másik változat is, a Madéfalva–
Csíkszentmihály–Ajnád–Lóvész vonalon a vízválasztóig.
Végül is a három változat közül
az utóbbi mellett döntöttek, amelyet
megfelelő magyarázat és ismeret hiányában még mai napig is sokan megkérdőjeleznek. Ezzel kapcsolatban több
legenda is terjengett, és még napjainkban is beszédtéma. Az egyik így mondja:
Csíkszépvízen számos gazdag örmény
család élt, akiknek terjedelmes belső
birtokaik voltak, és így veszélyeztetve látták a földterületeik kisajátítását,
amelyet a töltések, illetve a bevágások
okoztak volna. Mai szemmel nézve is
túl nagy földmunkát a Fügéstető aljáig
nem igen kellett volna végezni. Műtárgyat pedig csak a szépvízi patak áthidalása igényelt volna, esetleg 15–20 méter
hosszban. Egy valamennyivel hosszabb
alagút építésére lett volna szűkség, de
akkor elkerülendő lett volna öt nagy
völgyhíd megépítése a hozzávetőlegesen 10 kilométer szakaszon. Ezen kívül
számos nagyméretű bevágás és töltés
létesítése Lóvész körül és Görbepatak
jobb oldalán elmaradt volna, valamint
a kritikus 25 ezrelékes emelkedő és
lejtő.
A jelenlegi vasút Csíkszentmihály
községet elhagyva teljesen lakatlan
domboldalakon ível felfelé a Köd gerinc baloldalán Lóvész irányába. Azon

helyek nagy része akkor szépvízi örmény családok, szentmihályi és ajnádiak tulajdonában volt. Az épülő
szentmihályi állomástól Ajnádig művelt szántók voltak, Ajnádtól Lóvészig.
Javarészt sziklás, erdős és legelésre
alkalmas területek voltak, amelyeket
Vaslábról Lóvészre telepedett román
állattartók béreltek a földtulajdonosoktól. Mivel a vasút nyomvonala által
kisajátítandó területért az állam fizetett, feltételezhető, hogy így a fent említett helységek tulajdonosai egyszerre
két legyet is ütöttek egy csapásra.
Szintén egy legenda mondja: egy
örmények rendezte kaszinói bálon
(a szépv ízi örményeknek kaszinójuk is
volt) komoly összetűzés volt a vasútvonalat felmérő mérnökök és a helybéli
örmények közt egy szép örmény hajadon miatt. Ebből kifolyóan a mérnökök úgy tervezték a vonalvezetést, hogy
Szépvíz ne jusson vasúthoz mondván:
majd ha vonattal akartok utazni, akkor
átkarikáztok Csíkszentmihályra.

A két „törzsvonallal”
kialakult az erdélyi
vasúthálózat főütőere,
majd tucat számra épültek
HÉV-ek és magántulajdonú
vasutak Erdély-szerte.
Egy másik legenda szerint – és lehet,
hogy ez a valóság – mivel ez a vasútvonal stratégiai fontosságú volt (több
nagyméretű völgyhíddal és egy hosszú
alagúttal) egy ellenséges betörés esetén
könnyűszerrel hasznavehetetlenné tehető, ami megtörtént 1916-ban és 1944
őszén is.
Mivelhogy nem is egy van belőlük, ezeknek a legendáknak men�nyire lehet hitelt adni, nem sikerült
megtudnom. Nem sikerült megtalálnom a valóságot annak ellenére, hogy
sokat kerestem, így máig is egy nagy
kérdőjel számomra. Szerintem a tervet
készítők komolyan kellett érveljenek
a Kereskedelmi Minisztérium illetékesei előtt a tervük elfogadtatásáért.
Egy híres vasútépítő még a 19. században a következőket mondta: építsünk
vasutat drágán, hogy később a fenntartása minél olcsóbb legyen. Vonalunk esetében elég sokba került ennek
építése, és a fenntartása is a későbbiekben mind a mai napig. Itt gondolok
csak az üzemeltetése közben fennálló
nehézségekre. Egészben hegyi pálya
jellegű Csíkszentmihály állomástól
Gyimesfelsőlokig, a pályának 90%-a

Gyimesek

Alagút bejárata, lent a 14-es számú őrház, fent a vízgyűjtő tároló

25‰-es emelkedőben, illetve lejtőben
található, ami nagymértékben befolyásolja a vontató eszközök teljesítményét. A pályán található ívek 4000
és 250 méteres sugarak közt vannak,
amelyek nagy többsége 4000 méteres
sugár alatti. A kis ívsugarak nagymértékben előidézik a külső sínszál gyors
kopását és cseréjének gyakoriságát.
A második világháború utolsó éve
előtti időkben a völgyhidak szerkezeteinek mintegy 60%-a acélszerkezetű
rácsozott gerendából épült, amelyek
karbantartása és időszakos vizsgálata
ugyancsak költséges művelet volt.
A vonatok biztonságos közlekedtetése szempontjából ezen a hegyi pályán
félszázadnyi vonatfékező személyzetet
kellett alkalmaznia Madéfalva állomásának, mivelhogy a légfékes teherjárművek csak az 1930-as évek második
felében kezdtek megjelenni, és akkor is
kevés számban.
A gőzvontatás idején már kezdetben
vízállomásokat kellett létesíteni rövidtávon, hogy a mozdonyok szomját
megfelelő módon lehessen oltani. Így
Csíkszeredában is létesült vízállomás,
ahol a mozdonyok vizet vettek és szereltek. Itt is épült szivattyúállomás,
víztorony és vízdaru. Kezdetben Madéfalva csak egyszerű átmeneti állomás
volt. Csíkszentmihályon mély kút,
szivattyú, víztorony és vízdaru, Lóvészen víztartály a Kisbükk patakjában,
amely tartályba szabadeséssel jutott
a víz. Innen 2 kilométer hosszú vasvezetéken folyt a víz az állomási két vízdaruhoz.
Az alagút kijárata közelében lévő 14.
számú őrház előtt vízdaru volt, amelyet

egy fennebb lévő víztorony táplált,
amelybe szabadeséssel folyt a víz.
Gyimesfelsőlokon az állomás felső felénél a hegyoldalban nagy méretű víztartály, az állomás épülete előtt
vízdaru és kanális volt. A vizet lennebb
az országút mellett épített gőzszivattyú
táplálta a jóval magasabban épült víztartályba. Ezek a vízállomások a második világháború után részben megszűntek. Az 1950-es évek végén már csak
a lóvészi üzemelt. Itt salakeltávolítás is
volt vízvételkor. A Gyimes–Madéfalva
vonal villamosításakor ezt is teljesen
felszámolták.
Annak ellenére, hogy ezen vonal építése, későbbi fenntartása nagyon sokba
került, kárpótolja a sok látnivaló: a remek műtárgyak, a szép romantikus táj
stb., amelynek nem lehetnénk szemtanúi, ha a szépvízi örmények – a legenda
szerint – áldásukat adták volna a településükön átvivő vasútvonalra.
Így hát 1895 őszén elkezdődtek
a munkálatok. Első fázisban a lóvészi
leendő alagútnál. Egy korabeli szemtanú így rögzítette írásban az eseményeket: „A MÁV Rákos-patak–Madéfalva–
Gyimesbükk vasút nyomjelzői munkák
szépvízi mérnöki kara és az ezen vasútvonalon építendő alagút altárnájának vállalkozói az altárna elhelyezése alkalmából 1894. október 6-án nagy
ünnepélyt rendeztek. A rendezvény
az alagút gyimesfelsőloki oldalán kezdődött. A meghívottak: Becze Antal
alispán, Bőjte Endre árvaszéki elnök,
Mihály Ferenc felcsíki szolgabíró, Nagy
Sándor ügyvéd, Papp Dániel az építészeti hivatal elnöke, dr. Zakariás István és dr. Filep Sándor járási orvosok,

Murányi Kálmán kerületi főesperes,
Fáraó Simon szépvízi örmény lelkész.
Báró Wárdiner Ödön postamester, Minner Albert földbirtokos, dr. Bocskor Béla
ügyvéd, a Csíki Lapok főszerkesztője,
Potoczki Kristóf és Alajos birtokosok,
Dajbukát István és Szebeni Péter kereskedők, Thimer fakereskedő, Klein Adolf
és Rusz János közjegyző, Péli, Éltes és
Búzás néptanítók és Hedving János
iparos, akik a házigazda szerepét vitték. A MÁV-tól részvettek: Kovácsevics,
Végh Vilhelm, Lövingen, Pocár, Radnai,
Bacsák, Weismantel, Luszimuzsanszky, Baumann, Terheim és Keller mérnökök.
Az egybegyűltek az első altárna keretelhelyezése után a görbepataki oldalról elindultak a hegyen (vízválasztón)
át a leendő alagút felett a Rákos pataki
oldalra. Oda érve, a felállított lacikonyhák már készen várták az illusztris
vendégeket. Kovácsevics mérnök német nyelven üdvözölte a jelenlévőket,
méltatva a megépülő vasútvonal jelentőségét, és megkérte Keller mérnököt,
hogy beszédjét fordítsa, azaz tolmácsolja magyarul is, mivel ő nem beszéli jól
a magyar nyelvet. Keller mérnök után
Becze Antal alispán a közigazgatás nevében mondott beszédet. Murányi főesperes pedig az egyház nevében szólt és
kért áldást a munkálatokra.”
1895-ben a MÁV pályázatott hirdetett
a vasútvonal többi részének a megépítésére, amely pályázatot Gross E. Fischer
Henrik és Vidor fővállalkozók nyerték
meg. (E három vállakózó nevével még
találkozunk a későbbiekben).

A pályán található ívek
4000 és 250 méteres
sugarak közt vannak,
amelyek nagy többsége
4000 méteres sugár alatti.
A legnagyobb méretű kőbánya Tarhavas patakán, az úgynevezett kőnyakban volt.
Itt nagy vastagságban található kárpáti homokkő és kovakonglomerátum,
amely faragásra kiváló anyag. Itt termelték és faragták az olasz vendégmunkások az összes kőanyagot az állomások és a melléképületek alapjainak,
valamint a műtárgyak és az átereszek
pillér-, valamint boltozatanyagát a Görbepatakon lévő utusalyi völgyhídtól
az országhatárig. Egyébként az itt bányászott kőből a Ladók-völgyhíd boltozataiba is beépítettek – amint Káin
Albert írja a Magyar Mérnök és Építész
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Az egykori tarhavasi kárpátihomok- és konglomerátum-bánya

Egylet Közlönyében –, amelyet télen
szánon szállítottak Gyimesfelsőloktól
az alagút feletti vízválasztón át a völgyhíd építéséhez.
A Ladók-völgyhíd 1916-ban nem esett
áldozatul a rombolásnak, de 1944. szeptember 6-án már nem kerülte el a megsemmisítést. Így a völgyhíd boltozataiban található faragott kövekből épített
a CFR 1946-ban egy nagyon szép villa
típusú állomásépületet Lóvészen.
A tarhavasi kőbányában dolgozó
olasz vendégmunkások, a helybéli gazdák rendelésére kézi hajtású köszörűköveket is faragtak, kézi szerszámok élezésére. Még ma is nagyon sok gyimesi

gazda portáján megtalálhatok az akkor
faragott köszörűk. A próbaterhelések
szerint ezen kövek a nyomószilárdsága
600–1100 kg/cm 2 között változott.
A Csíkszereda–Madéfalva szakasz
síkvidék jellegű. A vonal építése nem
igényelt különösebb földmunkálatot,
jelentősebb töltést csak a csicsói kanyarban kellett emelni, ahol a vasút
az országút felett haladt. A Csíkszereda–Csíkcsicsó országút felett szükség
volt egy 10 méter nyílású hídra, amely
alacsony párhuzamos övű felsőpályás
gerinclemezes szerkezettel készült.
A Madéfalva–Csíkgyimesbükk vo
nalrész már nagyon változatos. A dom-

A lóvészi alagút bejáratánál található Erzsébet királyné (Sisi) emlékmű, készült 1899-ben. Előtte a
felfedező Bilibók Ágoston 1997-ben
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borz ati viszonyok miatt hegyi jellegű.
A kezdeti szakasza Csíkszentmihályig síkmezőn vezet, emelkedőben.
Csíkvacsárcsi község iránt keresztezi
a Szépvíz patakát, valamint a Csíkszépvíz–Csíkrákos közti úgynevezett
„megye útját” szintben. Csíkszentmihálytól a vonal teljesen hegyi jellegű,
magas töltéseket, mély bevágásokat,
éles kanyarokat és ellenkanyarokat
igényelt az építésben az egyre fokozódó emelkedő legyőzése, amely 25‰-es
emelkedővel kezdődik, és folyatódik
az úgynevezett Köd-gerinc Ajnád felöli oldalán Ajnád állomásig. Onnan
ugyancsak hasonló domborzati viszonyok között folytatódik Lóvészig,
amelynek környéke már sziklás jellegű. A Lóvészi állomás közelében található a vonalrész legmélyebb sziklabevágása. A vízválasztót a vonal
1012 méter magasban metszi a lóvészi
alagúton. Innen délkeleti irányban
25‰-es lejtőben halad a Görbe-patak
jobb oldalán, jóval a patak folyómedre
felett éles kanyarokban, mély bevágásokban és magas töltéseken, mígnem
eléri a Tatros völgyét Gyimesfelsőlokon, amelyet kifli alakú völgyhídon
keresztez. A völgyhíd Lóvész felőli oldalán található a legmagasabb földtöltés.
A gyimesfelsőloki állomástól délkeleti irányban halad tovább az egykori magyar–román határig. Itt a vasút tengerszinti magassága (Gyimesen)
688 méter, Adriai tengerszint. A vonalszakasz kifejezetten hegyi pálya, 89%a emelkedőben, illetve lejtőben vezet.
A vonal teljes hosszának 44%-a ívben
vezet. Az ívsugarak 250–4000 méter között változnak. A legkisebb sugarú ív
Gyimesfelsőlok–Lóvész között található, a legnagyobb sugarú a bálványosi
megálló előtt.
Az építést nagyon nehezítette a rengeteg földmunka, a számos völgyhíd,
patakhíd, áteresz és az alagút építése.
A hidak és átereszek száma 140, ös�szes hossza 1510 méter. A vasút alépítményét 4,9 méter szélesre alakították,
MÁV-szabvány szerint.
Ez a vonalszakasz egyike volt a történelmi Magyarország legszebb vasútjainak. Ezen vonalon épült néhány
nagyszerű völgyhíd. A legmagasabb,
leghosszabb és legszebb a négy boltozott
és három acél szerkezetből álló karakói
híd, amelynek központi tartója alulívelt felsőpályás (102,60 méter hosszú),
a másik kettő párhuzamos övű, ugyancsak felsőpályás. Mindhárom rácsozott
acélszerkezetű volt. Teljes hossza 226 m
és 64,44 méter magasságban szelte át
a Karakó völgyét.

Gyimesek
elkészültek, és átadattak a forgalomnak. Átadásukat megelőzően mind
a négy hídnál kisebb pályakorrekciót
kellett végrehajtani.
Gyimesbükk község területén még
épült két nagyobb híd a Tatros folyón
át: az egyik a gyimesi állomás közelében 120 méter hosszúságban, a másik
pedig a határ közvetlen közelében 150
méter össznyílással. A hidak mindegyike (a görbepatakiak és a lóvésziek
is) kivétel nélkül falazott ellenfalakon
és pilléreken nyugodtak. A hidak acélszerkezeteit a MÁVAG budapesti üzemeiben gyártották. Nehéz körülmények
között, kezdetleges utakon szállították
Csíkszeredától Gyimesig a helyszínre,
ahol az előre elkészített állványzatokon
szerelték össze azokat.

Acélkígyó kanyarodik a Tatros völgy hídjára

A Ladók völgyhíd Lóvész állomás
közvetlen közelében fekszik. Ez a híd
volt az akkori Magyarország legszebb
boltozott völgyhídja, 94 méter hosszú és
37 méter magas.
Az utusalyi völgyhíd 40 méter hos�szú és 30 méter magas. Központi része
párhuzamos övű rácsozott felsőpályás
acélszerkezetű, amelyekhez csatlakoztak a boltozott részek.
Ugyanilyen megoldással épült a Bánya híd is. A Felsőlok felőli főpillére,
amelyik átvészelte mindkét világégést,
ma is szemet gyönyörködtető látvány.
A pontosság és esztétika, amelyről ma
is tanúskodik a hajdani építőmesterek
magas szakmai tudása.

A második világháború utáni újjáépítést csak a Tatros hídnál végezték
az egykori formájában, a másik völgyhidak (Bánya, Utusaly, Ladók, Karakó) már boltozott vasbetonból készültek. A frontvonal nyugatra húzódása
után, 1944 őszén a szovjet műszakiak
a CFR közreműködésével nagyméretű
helyreállítási műveletbe kezdtek a Gyimes–Madéfalva szakaszon, mozgósítva nagyszámú helybéli lakost az ideiglenes helyreállítási munkálatok minél
sürgősebb befejezéséért. A hídroncsok
eltávolítása után azok helyére fából
készült ideiglenes hidakat készítettek.
Ezek mellé építették meg a boltozott
vasbeton hidakat, amelyek 1946 őszére

A Ladók völgyhíd kőből rakott eredeti, valamint az új, vasbeton boltozata

A vasút gazdasági,
szociális és kulturális hatása
Csík vármegye
és a Csíkszereda–Gyimes
vonal mentén élőkre
A megépült vasút hatásait a gazdasági és szociális életre, valamint a kultúrára, talán legkifejezőbben a budapesti
Keleti pályaudvar előcsarnokában található, Than Mór által festett A közlekedés
allegóriája című falfestmény szemlélteti legjobban. Ezen egy vágányon (talán
száguldó) kocsi látható, amelynek utasai mitológiai személyek: istenek és istennők csoportja. Köztük láthatjuk Ikaroszt, Prometeuszt, Vulkánoszt, Gáját,
talán Marsot is, a bőségszarut tartó és
a gazdagságot szimbolizáló pénzeszsákot tartó két istennőt, egy ülőhelyzetben
lévő ifjút, aki mintha lantszerűséget
tartana, egy múzsát és a talajon lévő
csomagért lehajló fiúcskát, a kocsi végén
ülő koronás alak, tekintetét előre szegző nőt, aki szerintem az emberi társadalmat személyesíti meg, benne annak
minden tagját, akik a vasút adta gazdasági áldásban részesülnek. A kompozíció olyan, több kisebb méretű vasúthoz kapcsolódó kép, amelyekből talán
a középen lévő – vasutat szimbolizáló –
szárnyaskeréken álló, szimbolikus alak,
amelynek a szájából hátrafelé kiáramló
gőzfelhő a mozdonyt jelképezi.
Köztudott, hogy a gőzvontatású vasutak építése, attól függetlenül, hogy
milyen vidéken valósultak meg, élénkítően hatottak már kezdettől a gazdasági életre. A vasútvonal megépítése,
üzemeltetése, fenntartása nagy hatást gyakorolt a gazdaság minden ágazatára.
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A gyimesbükki MÁV-határállomás a 20. század elején

Vidékünkön közvetlen hatása már
az előmunkálatokban is érezhető volt.
Megépítésekor pedig számos szakembert és annál sokkal több (ezreket
kitevő) szakképzetlen kétkézi munkást és alkalmi fuvarost vett igénybe. Mivel az elvégzett munkát készpénzben fizették, így nagyon vonzóvá
vált számtalan szegény sorsú vagy
kevés jövedelmű embernek. Utóbbiakból nem volt hiány pátriánkban
sem. A számukra ismert, archaikus
paraszti életmódról hirtelen átállt
emberek olyan helyzetekkel találták
magukat szemben, amelyek addigi életükben kevésbé vagy egyáltalán
nem voltak ismeretesek. Ilyen volt
a munkahelyre való pontos megjelenés, az elvégzendő munka mennyisége és minősége, aminek az elvégzésére az úgyneve
zett pallérok nagyon
felügyeltek. A csoportmunkába való
beilleszkedés sem lehetett egyszerű,
mivelhogy ennek a vonalszakasznak
az építésén nagyon sok nemzet fia dolgozott az akkori Monarchia minden
tartományából. Így könnyen elképzelhető, hogy gyakoriak lehettek a személyi konfliktusok, erőszakosságok,
valamint a soknyelvűségből keletkező
meg nem értés. Mindazon csíki és Gyi
mes-völgyi atyafiaknak, akik esetleg
nem szolgáltak a közös hadseregben
1894 előtt, nem lehetett könnyű az eligazodás a soknyelvűségben, és a beilleszkedés a különböző nyelvű és szokású vendégmunkások közé.
A munkaviszonyok folytán a balesetveszély is Damoklész-kardjaként
függött valamennyi feje fölött. Az alkalmi munkásoknak nem voltak társadalmi életbiztosításai abban az időben,
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és meglehet, hogy nem létezett a maiakhoz hasonló munkavédelmi törvény sem.
A vonal munkálatai alig két évig tartottak mivel a két állam, a Monarchia
és Románia közötti szerződés sürgette
az építőt. Több ezerre tehető az akkori
építők száma, akiknek nagy hányada
vendégmunkás volt. A vidék adottsága folytán (gyéren lakott hegyes vidék)
komoly szociális problémákat okozott
a vállalkozóknak az építők elszállásolása (alkalmi barakkok tanyák), élelme
zése (Szentmihálytól Gyimesfelsőlokig
nem létezett még falusi bolt sem), a fuvarosok állatainak szállása, takarmányozása stb.
Az előbb említett negatívumok kísérő
jelenségei voltak vonalszakaszunknak
is, de bárhogy is vesszük, fokozatosan
megváltoztatta a vidék lakosságának
gazdasági és társadalmi életét.
Csíkszereda a vasútépítés korában még kisméretű mezővároska
volt. A vasútépítéssel és üzemeltetésével, ha nem is nagy lépésben, de
elkezdődött az urbanizáció, növekedett a város kereskedelmi hálózata,
új manufaktúrák jöttek létre. A vasút
üzeme számos új, addigi ismeretlen
munkahelyet biztosított, amelyekben az írni-olvasni tudó helybéliek
és a környező falvakbeliek fokozatosan beilleszkedtek a más tájakról erre
a vonalszakaszra alkalmazott szolgálattevők mellé.
A vasút alépítményéhez nagy men�nyiségű kőre volt szükség. Ennek kitermeléséhez több helyen külszíni bányákat létesítettek, amelyek szintén
számos helybélinek megélhetési lehetőséget biztosítottak.

A csíkszeredai állomás első vasúti
alkalmazottai: Heretik Endre állomás
főnök, Megyeri József mozdonyvezető,
fűtője Barabás József; Petrány Frigyes szivattyúőr, Bogács Viktor és Oláh Barabás
váltókezelők.
Gyimesbükk állomás első előjárói:
Orbán Nándor állomásfőnök, Obern
hoffer József segédfőnök.
A madéfalvi csomópont létrejöttével itt is – a köznyelvben meghonosodott úgynevezett „pantallósok” mellett – számos helybéli munkabíró
egyént alkal
mazott a vasút. A pályafenntartási, a fűtőházi, a javítóműhelyi és a forgalmi személyzet létszáma
volt a legnagyobb, mert a hegyi pályán
a vonatokhoz szakasznyi fékezőre volt
szükség, ugyanis a vonatok 1940-ig kézzel fékezettek voltak.
Kezdetben a szolgálati ágazatok alkalmazottai mind jóval távolabbi vidékekről jöttek, akik már szakértőként dolgoztak a Magyar Keleti Vasút,
a Brassó–Háromszéki HÉV, valamint
a Monarchia jóval további vasútjainál. Ezekből sokan ezen a vidéken
meghonosodtak, és beolvadtak a helyi
lakosságba. Több olyan olaszos nevű
vasútépítő volt a Sepsiszentgyörgy–
Gyimesbükk vonalon, akiknek elődeik olasz vendégmunkások voltak, és
sokan közülük a Székelyföldön honosodtak meg, talán legtöbben Mikóújfaluban. 1997-ben alkalmam volt jópár
egykori vendégmunkás leszármazottjával megismerkedni, például az akkor
92 éves Peccano Marianna nénivel és
családjával. A néni szülei Udinéből és
Padovából származtak. A csíkszeredai
osztálymérnök Gabrielli elődei is Itália
napsütötte tájairól származtak.

Több olyan olaszos
nevű vasútépítő volt,
akiknek elődei olasz
vendégmunkások
voltak, és sokan
közülük a Székelyföldön
honosodtak meg.
Az alábbiakban egypár olyan nevet
említek, akik a vasútépítésekor, mint
szolgálattevő vagy építőmunkások kerültek Gyimesre. Az Oratovszki család
a 19. század végén jött Gyimesre, mint
vasúti munkás. A lengyelajkú Stefan
(István) – és krakkói születésű felesége, Krakt Mária –, aki Bécsben született és Tirolban nevelkedett. E család
minden férfi leszármazottja vasúti

Gyimesek
alkalmazottként dolgozott Madéfalván
és Gyimesen. István a távírda-mesteri
hivatalnál dolgozott Csíkszeredában,
majd Madéfalván nyugdíjazásáig. János vagonjavítóként Gyimesen szintén
nyugdíjazásáig. Lénárd Károly szintén
lengyelajkú volt, asztalosmesterként
került Gyimesre a pályafenntartási szakaszra. A Prohászka család: Prohászka
András a Magyar Keleti Vasútnál, mint
pályamester Segesváron, majd 1897
után Csíkszeredában dolgozott. Felesége Jazsemszki Berta. Fiuk, Prohászka
Géza MÁV pályamester, aki hivatása
kezdetén pályames
ter-gyakornok volt
a segesvári osztálymérnökségnél, onnan került Gyimesre, mint pályamester, ahol 32 évig szolgált, és 1937-ben
vonult nyugdíjba. Fia, Prohászka Károly távírdaműszerész volt Csíkszeredában. Prohászka Géza unokája, Szép
Jenő, mint távírdaműszerész dolgozott
a madéfalvi távírdamesteri szakaszon;
a vonal villamosításakor, 1974-ben
az újonnan létesített magasfeszültségű
vonalszakasz madéfalvi főnöke lett. Ezt
a hivatását töltötte be nyugdíjazásáig.
Szép János Szárazajtáról került Gyimesre, mint pályaőr, fia, Szép Jenő pályafenntartási tisztviselő a târgu-ocnai osztálymérnökségnél. Bogdán András MÁV
asztalosmester a gyimesi pályafenntartási szakasznál, Kolcza Károly MÁV alkalmazott, Balázs Dénes (Kicsi) raktárnok szintén Háromszékről származtak.
Gödri István gyimesi állomásfőnök
Hétfaluból származott. Kovács András
raktári munkás a háromszéki Nyújtódról 1928 előtt került Gyimesre, és
ide is honosodott. Fazakas András előmunkás, majd pályamester Ürmösről
származott. Fiai és unokája szintén
vasutasok. Sike Lajos ács és kőműves
Brassóból került a Gyimesi pályafenntartási szakaszra 1916-ban.
A gazdasági életre gyakorolt hatást
fokozta az is, hogy a vidék sajátosan
mezőgazdasági és erdészeti jellegű volt.
Nem voltak a föld alatt gazdag kincsek
a hargitai és a vacsárcsi trachit kőbányákon kívül. A csíki medencében
a fő gazdasági foglalkozás a mezőgazdálkodás, az állattenyésztés és a fakitermelés, kevesebb mértékben ezek
feldolgozása volt. Így ezeknek a termékeknek már könnyebb volt az eljuttatása az alföldi és a fővárosi piacokra,
majd 1899-től a keleti piacokra is, mivelhogy ettől kezdődően vasúton elérhetők lettek a dunai (galaci, brăilai) kikötök is. A Gyimes völgye legfontosabb
természeti kincsének, a fának is megnőtt a kitermelése. Új fűrészüzemek létesültek mindhárom községben. Ezek
üzemeltetése és termelése nagyon sok

helybéli lakosnak biztosított megélhetést. Gyimesbükkön például iparvágányt is létesítettek három kilométer
hosszban az állomástól a Székely gáterüzemig, amely 12 gátérrel üzemelt.
A fent említettek természetesen
maguk után vonták a társadalmi viszonyok megváltozását is. Fellendült
a helyi kereskedelem, a kisipar, amely
sok más vidékről idetelepült kisiparost
foglalkoztatott. Ezek a helybéli fiatalságból inasokat vettek fel, és neveltek
az évek folyamán mesterekké. Az újonnan betelepültek és a helybéliek közt
létrejött házasságok révén megbomlott
az addigi archaikus életmód, és felvilágosultabb fejlődési folyamat indult el.
A helyi lakosság a vasút megjelenése
előtt kevés figyelmet tulajdonított gyermekei iskoláztatására, a vasútépítéstől
kezdődően azonban egyszerre megnőtt
a falusi gyermekek iskoláztatása, remélve, hogy felnőttként alkalmazottai
lehetnek majd az üzemelő Csíkszereda–Gyimesbükk vasútnak, ami meg is
történt. A vasúti hivatás nagy előnyt
jelentett, már csak azért is, mert az állandósított alkalmazottaknak nyugdíjjogosultságot, társadalombiztosítást és
utazási kedvezményt nyújtott, utóbbiakat a család tagjainak is.

…megnőtt a falusi
gyermekek iskoláztatása,
hogy felnőttként
alkalmazottai lehessenek
a Csíkszereda–
Gyimesbükk vasútnak, ami
meg is történt.
Hogy mennyire járult hozza a régió
fejlődéséhez a vasút, álljon példának
az alábbiakban idézett újságcikk, amelyet Élthes András népiskolai tanító írt
a Csíki Lapok hasábjain az 1898 májusában megtartott kétnapos millenniumi
ünnepségről:
„1898. július 5-én millenniumi ünnepség Gyimesben
Csíkgyimesbükk község hazafias
határszéli lakossága hazánk 1000 éves
fennállásának évfordulóját szintén
a legnagyobb lelkesedéssel, tőle kitelhető fénnyel ünnepelte meg folyó év
május hó 9–10-én a következő programmal.
Május 9-én a községi iskola tanköteles növendékei délelőtt istentiszteleten
vettek részt, utána az iskola helyiségében a nagyméltóságú Miniszter által kiadott program szerinti ünnepélyt

tartották meg a szülök jenlétében, du.
3 órakor pedig a millennium emlékfák
ültetését végezték a helybéli Magyar
Királyi Államvasúti Osztálymérnöki
hivatal körüli kertben. A fák ültetését
követően az összes iskolás gyermeket
megvendégelte Keller Arnold Magyar
Királyi Államvasúti Osztálymérnök.
Tisztelet nevének ezen igazán nemes
és hazafias tettéért. A vendégség után
a gyermekek hazafias dalokat énekeltek tanítójuk, Élthes András vezetése
mellett.
Május hó 9-én este pedig a község lakossága kivilágítást rendezett. Nagyon
szépen világítottak a Magyar Királyi
Államvasutak és a vasútépítési vállalat osztálymérnöki hivatala, a Magyar
Királyi Vámhivatal, valamint a Magyar
Királyi Pénzügyőrség hivatalai.
Május 10-én az összes lakosság
vallás és nemzeti különbség nélkül
impozáns tömegbe gyülekeztek ös�sze a Magyar Királyi Államvasutak
osztálymérnöki hivatala előtt. Innen
nemzetiszínű zászlókkal és zeneszó
mellett az összes itt lévő mérnöki kar
és tisztviselők, valamint a csendőrség, a pénzügyőrség és a lakosság színe-java bevonult a római katolikus
templomba hálaadó istentiszteletre,
ahol Boér János plébános egy igazán
lélekemelő hazafias beszédet tartott
a zsúfolásig megtelt Istenházában.
Istentisztelet után az egész közönség
visszavonult az ünnepség színhelyére,
hol Vass István postamester ecsetelte
az ezer éves ünnepünk célját és jelentőségét.
Ezután Albert Mártha, Élthes Anna és
Deáky Géza tartottak hazafias szavalatokat: végül pedig az erre az alkalomra
alakult énekkar elénekelte a Hymnuszt
és a Szózatot. Ezzel befejeződött az ünnepély főrésze. Délután megkezdődött
a tánc és a mulatság, amely a legnagyobb vígsággal és örömmel folyt.
Az ünnepély költségeit közadakozás
útján begyűlt pénzből fedezték. A fennmaradt 158 forint összeg pedig millenniumi alapítványul tétettet le a községi
iskolaszékhez azzal, hogy ezen összeg
évi kamatja minden évben ezen nagy
nap emlékére a legjobb tanulók megjutalmazására fordítassanak. A millenniumi alapítványhoz hozzájárult a Székely Vasutak Csíkszereda–Gyimesbükk
vasútvonal építési fővállalata 50 forinttal, ezen vasúti építésnél lévő mérnöki
kara 21 tagja 58 forinttal és a lakosság
140 tagja 50 forinttal, ezenkívül utóbbiak még 68 forinttal és 40 krajcárral járultak hozza a költség fedezéshez szükséges összeghez. Névleg nem sorolom
fel a nemes adakozókat, hisz annyian
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Összemorzsolással fenyegetik, –
Roham-formáját, mely bús és merész,
Véres szemét, mely hosszú éjeken
Távoli, ködös virradatban néz?
Szalonkocsit vontató vad vitéz.
Vonszolja magával az életet,
Pedig oly mindegy neki az egész.
A Körös-völgy vad sziklája alatt
Hányszor vitt engem is e vad lovag.
Szakadt róla a fekete verejték,
Zordon hangját a zordon sziklatornyok
Ezerszeres erővel visszaverték.
Fújt dühében és nem is nézett oda,
Hol a haragos szirti szellemek
Zúgták: ímhol az ember zsoldosa.

A karakói vasúti völgyhíd, épült 1895–96-ban. A magyar vasúthálózat legmagasabb völgyhídja

vannak, hogy ez külön ívre terjedne,
tudja mindenki, mit adott.
Fogadják egyenként mindannyian
ezen lélekemelő hazafias és nemes adakozásukért a hazánk, Magyarországnak s a népek nagy Istenének áldását
és a rendezőbizottság mély köszönetét.
Élthes András népiskolai tanító”
A vasút megjelenése és további fejlődése felhívta magára a szépművészetet művelők figyelmét világszerte.
Így írók, költők örökítették meg írásaikban. Például Agatha Christie Orient Expresshez kapcsolandó regényei.
Számos mag yar költő is megénekelte
verseiben, szobrászok, festőművészek,
később fotósok, filmesek készítettek
maradandó műveket, hiszen a Lumière testvérek készítette első film is egy,
a nézőtérrel szembeszáguldó vonattal
kezdődött, nagy pánikot okozva a nézőknek. Élményeiket, a látottakat nagyon változatos stílusban vagy formában örökítették meg: anyagba öntve,
filmesítve, vásznakra és falakra festve. Nem képeztek kivételt a zeneszerzők sem, ugyancsak a humoristák és
karikaturisták is élcelődve tálalták
a vasút esetleges fonákságait.
Népzenénk ismert és ismeretlen
szerzői is számos népdalban megénekelték a vasutat és a vele járó utazást:
„Megy a gőzös, megy a gőzös Kanizsára…”, „A gőzösnek a kereke sárgára van
festve…”, „Fekete gőzös, jaj, de szépen
robogott, mikkor engem Galíciába kihozott…”, és még sorolhatnám.
A gyimesi vasútvonal romantikus
táji vonalvezetése, a nagyszámú remek műtárgy (völgyhidak), a lóvészi
alagút bejárati oldalai, az állomások
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felvételi épületei kedvelt fotóalanyai
voltak több hivatásos és amatőr fényképésznek, akiknek korabeli felvételei
(egyesek száz évesnél idősebbek) mára
fényképészeti ritkaságnak számítanak. Ezúttal említem meg Adler (Sas)
Alfréd brassói fényképészt, aki számos felvételén örökítette meg a gyi
mesi vasútvonal látvá
nyosságait.
Egy másik fényképész, nevezetesen
Franklin is készített felvételeket,
akárcsak Adler. Adler mester nagy
szeretettel fotózta a vasúti objektumokat már a Magyar Keleti vasút, valamint a Brassó környéki HÉV vonalakon is. A fent említett fényképészek
által készített felvételeket képes levelező lapokra sokszorosították, amelyeket számos helyen árusítottak annak
idején, és Európa-szerte szállították
a posták. Ezekből párat ezen munkámban, mint ritkaságokat igyekszek
bemut atni.
Az alábbiakban három szépen hangzó verset mutatok be magyar költők
műveiből:
Reményik Sándor
Gyorsvonati mozdonyok
Már régen vágyom lefesteni Őt,
Bár azt sem tudom, mit szeretek benne,
Vas-kengyelfutó alakja előtt
Mért állok, mintha jó barátom lenne.
Mit bámulok rajta: a zord erőt,
Vagy azt, hogy bár az ember teremtette,
Valahogy emberfelettire nőtt, –
A kurta kéményt, a hosszú kazánt,
Kúp-mellét, mely a végtelenben szánt,
Mérföldnyelő roppant kerekeit,
Mik az útjába álló akadályt

A gyimesi vasútvonal
romantikus táji
vonalvezetése,
a nagyszámú remek
műtárgy, a lóvészi
alagút bejárati
oldalai, az állomások
kedvelt alanyai
a fényképészeknek.
Váci Mihály
Gyermekkoromból jönnek mindig
Gyermekkoromból jönnek mindig
ezek a játékvonatok.
Karácsonykor ezekért sírtam:
„Ilyen vonatot akarok!“
Apámat mindig elkísértem,
ha a vasútra bicegett,
ámulva néztem nagy hatalmát
a színes lámpasor felett.
Úgy engedte le a sorompót,
mint otthon húzta a kutat,
s fáradt lovacskák a tarka gerendán
csorbítgatták a fogukat.
Álldogáltam a galambdúcnál
alig nagyobb őrház előtt,
reszkettem ott, mintha Isten futása
alatt zokogna fel a föld,
mert jött a gyors! – és testemen
zuhogott át az a vonat!
be boldog voltam! – a szívem
dobogott, vert talpam alatt.
A láthatárt szabdalva zúgtak
a mészároló kerekek.
Ó, hogy hívtak! – s én megfogóztam,
mert féltem: közéjük megyek!
És azután halálos csend lett

Gyimesek
sakk-, asztali tenisz- és tekecsapata
volt, amelyek jelentős eredményeket értek el megyék közti versenyeken. A fent
említett kulturális és sporteseményekről ma is tanúskodnak az egykori fényképfelvételek és sárguló oklevelek.
A politikai rendszer 1989-es változása után sajnos, mind a kulturális, mind
a sporttevékenység hovatovább mind
jobban visszaesett, mivel saját erejéből
nem tudta magát fenntartani, és támogatók sem akadtak. Az előbb említett
tevékenységek közül napjainkban még
létezik egy néhány tagból álló fúvószenekar, amely ünnepségek alkalmával
lép fel, vagy valamelyik klasszikus zeneszerző gyászindulóját játssza, amikor a „szárnyaskerekek” egy elhunyt
veteránját kísérik utolsó útjára.
A gyimesbükki 30-as számú egykori MÁV-őrház. Képek a szerző gyűjteményéből

s akár rázkódó zokogás
hullatja könnyeit: – a töltésoldal
pergette kavics-aranyát.
Gyermekkoromból dübörögnek
a megérkező vonatok,
s az állomásra ki-kijárok,
pedig nem jönnek rokonok.
Nem ír, nem jön már senki hozzám,
ó, és már én sem utazom! –
de alkonyatkor ott csavargok mégis
mindig a pályaudvaron.

osztálymérnök) az állomás melletti
üres telken látványos parkot létesített.
Ennek központi területére épült egy Erzsébet királyné emlékmű, amelyet 1918
után az új rendszer lebontatott, máig se
tudni, hogy hova lett a mellszobor és
a talpazata, ha akkor darabokra nem
törték. Ugyancsak az ő kezdeményezésére és közvetlen hozzájárulásával
létesült az első teniszpálya Csíkszeredában.

S jönnek a vonatok gyermekkoromból,
És mint rázkódó zokogás,
Remeg a föld alattam; – s én még érzem
Talpam alatt azt a szívdobogást!

A vonal építői tisztelték
és becsben tartották
a környezetvédelmet.
Nem hagytak hátra
környezetet csúfító
tátongó gödröket, föld- és
kőhalmokat.

Bárhogy is vesszük, a vasút meglétesülésének és üzemeltetésének környezetváltoztató hatása is volt, és nem csak
a pálya mentén. Azért, hogy az állomásokra érkező utasok – mindaddig, amíg
vonatra szállnak – ne egyhangú, unalmas várakozásban részesüljenek, hanem
kellemes látványban, ezért kis parkokat
létesítettek: virággruppokkal, hárs-, juhar-, és díszcserjecsemetékkel (ezek a fafélék azelőtt kevésbé vagy, egyáltalán
nem voltak ismeretesek vidékünkön),
néhol szökőkúttal és vízmedencével.
Ugyancsak gondoskodtak az utasellátásról állomási „restikkel” és újságárulással.
Amint a Németországban élő Reiter
né asszony az emlékeiben írja: édes
apja, Aczél Ödön Csíkszeredába helyezése után (mint pályafenntartási

A vonal építőinek dicséretére váljon,
ahogyan már akkor tisztelték és becs
ben tartották a környezetvédelmet.
Munkájuk befejezése után nem hagy
tak indokolatlanul környezetet csúfító
tátongó gödröket, föld- és kőhalmokat.
A vasúti pálya alépítménye eróziójának
megakadályozására hosszú gyökerű
füveket telepítettek. Erre a legalkalmasabb az ún. baltacim nevű növény,
amely kemény szárú, de vasút építés
előtt ismeretlen volt vidékünkön.
Madéfalva vasúti csomópont lévén,
több ágazati egységet foglalt és foglal magába. Itt jelentős kulturális- és
sporttevékenység folyt. A csomópont
saját személyzetéből kiváló színjátszó
csoporttal, fúvós- és tánczenekarral
rendelkezett. Ugyancsak saját futball-,

Csak álldogálok, mintha éppen
utaznék, várnék valakit,
mintha valaki visszajönne,
Akit egy vonat messze vitt.

A közelmúlt jelentős
eseményei a gyimesi vonalon
Kellett egy 1989-es esztendő, amikor az Európát két részre osztó vasfüggöny darabokra szakadva hullott
a történelem porába! Az egykori szocialista tábor országai – ideológiájuk
folytán – állandó bizonytalanságban
éltek, nemcsak a függönytől nyugatra lévőkkel, hanem egymással szemben is. Közel két évtizednek kellett eltelnie, hogy kivetkőzhessenek abból
a kényszerz ubbonyból, amelybe a 20.
század folyamán kerültek, és a nyomasztó bi
zonytalanság helyét a kölcsönös bizalom foglalhassa el. Ennek
köszönhetően valósulhatott meg a két
szomszédos vasúttársaság (CFR és
MÁV) közös akaratából, hogy 2008-ban
a csíksomlyói pünkösdi búcsúra nemcsak közúton, hanem „zarándokvonattal” vagy inkább „Székelygyorssal” is
jöhessenek zarándokok nemcsak Csíkszeredáig, hanem egész Csíkgyimesig,
a vonat mozdonya pedig az egykori határ közelében levő 30-as őrházig is.
A változás nem is csekély, hiszen
tíz évvel ezelőtt még a Rákóczi-várhoz
látogató turistákat és az ott fényképezőket bizony, fegyveres őrök zavarták
el. Ezek az őrök a vasúti híd őrzését
végezték… És 2007-ben már terveket
szőttünk a 30-as őrház újjáépítésére,
habár az ötlet már 2001-ben megszületett. Ugyancsak 2007-ben született
az ötlet, hogy zarándokvonat is közlekedjen. Ez vasúttörténeti szempontból
is jelentős eseménynek könyvelhető
el, hiszen MÁV személyszállító vonat
és ugyanilyen felségjelet viselő mozdony 64 év után jött újból a gyimesi
vonalra, és ennek mozdonya a 30-as
őrházhoz.
a művelődés melléklete • 2021 • 73

Jellegzetes gyimesi táj. Ádám Gyula felvétele

Így avattuk újra 2008. május 11-én
több tízezer zarándok és látogató részvételével a 30-as őrházat, de már nem
az eredeti rendeltetésének megfelelően,
hanem mint vasúttörténeti ritkaságnak számító emléképület. Annak érdekében, hogy a felújított őrház látványossága gazdagabb legyen, itt kapott
új helyet vasúttörténeti gyűjteményem,
amely közel 40 évi kitartó gyűjtő munkám eredménye.
Hogyan is született meg az őrház
felújításának ötlete? Adjuk át a szót
az egyik főtámogatónak, Bánkuti Ákosnak: „...Este (2007. pünkösd szombatján
– B. Á.) Deáky úr panziójában kezembe akadt Bilibók Ágoston A Csíkszere
da – Gyimesbükk vasútvonal története
című könyve. Megvettem… Teltek-múltak a hónapok, de az ezeréves határ és
a kis őrház nem ment ki a fejemből. Aztán egy este baráti körben Erdély került
szóba. Kiderült, mindenki e gyönyörű
országrész szerelmese. Szabályos vetélkedő kerekedett, hogy ki tud többet
arról a vidékről. Talán én álltam a leg
gyengébb lábakon, mert addig még csak
négy-öt alkalommal jártam ott életemben, a többiek sok szempontból leköröztek, de a Csíkszereda–Gyimesbükk vasútvonal történetéből Bilibók Ágoston,
Guszti bácsi könyvének köszönhetően
brillíroztam. Olyannyira, hogy javasoltam, következő pünkösdkor a csíksomlyói búcsú után, vasárnap kiránduljunk ezen vasútvonalon, nézzük meg,
miért volt ez a történelmi Magyarország legszebb vasútja. (…) Szándékunk
az volt, hogy adományokat gyűjtünk
az őrház felújítására, hogy az adakozás
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révén minél többen érezzék magukénak az ügyet…” (Erdélyi vasút – Székely
Gyors, Indóház Kiadó, Budapest, 2008)
Ugyancsak aznap délután lepleztük
le Pfaff Ferencnek, a MÁV egykori fő
építészének az emléktábláját a Román
Közlekedési Minisztérium jóváhagyásával és közreműködésével. Ezúttal
az emléktábla már megfelelő helyet
kapott a gyimesi vasútállomás felvételi épületén. Nem sokkal előtte kapott
az épület két nyelven írott névtáblát is.
Annak ellenére, hogy bár mindezek
a közelmúltban történtek, mégis történelem, és mint ilyen, a múlté. Azt pedig,
hogy jó vagy rossz volt – az idő igazolja.
A történelem kerekét sem megállítani,
sem visszafordítani nem tudjuk, mert
az az örök törvény szerint folytonosan
előre fordul.
A vasút története az ember által létrehozott technikának – ha időben mérjük – talán még másodpercnyije sem
a többi műszaki megvalósításokhoz
viszonyítva, de mégis ezen rövid távon olyan rohamos fejlődésen ment át,
amelyet más iparágak évszázadok alatt
tettek meg.
Való igaz, ehhez az is hozzájárult,
hogy létrejöttekor már nagyon sok műszaki ipareszköz kiépült – gondolok itt
a fémek megfelelő kohászati előállítására és a forgácsolás általi pontos megmunkálásokra –, amelyek a feltalálók
rendelkezésére álltak már a 19. században.
Kiépülésével, üzemeltetésével ugyan
akkor a vasút – mint bármely hasznos
emberi tevékenység – létrehozta saját
kultúráját, amely világviszonylatban is

jelentőssé vált. Történelme és szakirodalma, egykorú használt eszközeinek
múzeumai, korhű vonatai, bizonyos
vonalrészeinek szemet gyönyörködtető
táji vonalvezetése, mind megannyi kuriózum a mai ember számára.
A tőlünk nyugatabbra fekvő és tehetősebb országokban élők nagy élvezettel
veszik igénybe az úgynevezett hétvégi
nosztalgia-vonatutazásokat, amelyeket 19. századbeli járművekkel bonyolítanak le, és a vonatok személyzete is
korabeli ruhát ölt. Vannak jelentősebb
évfordulók, amikor az utas közönség is
korabeli öltözetet ölt magára.
A mai gyermekeknek és tizenéveseknek – akik esetleg csak filmeken
vagy modellasztalokon látnak korabeli vonatokat – milyen szívet melengető
látványt nyújt, amint a feketén csillogó acélkolosszus füstöt és gőzt okádva
lassú dohogással elindul, hengerlefújó csapjain éles sivításával fújtatva ki
a gőzt, majd kerekeinek lassú fordulása
közben egyszercsak megpördülnek a sínen, mintha össze akarnák tépni azokat. Szinte érezni, hogy belereng a föld
is, de a mozdonyálláson a masiniszta
egy enyhe kézmozdulattal lassúbbra
fogja a megbőszült kolosszust.
Amint a vonat dohogva távolodik,
az utolsó kocsit mind kissebnek látjuk, míg végül csak egy apró ponttá
válik, és csak a mozdony füst-gőz felhője jelzi, hogy merre kanyarog a szerelvény. A gőzmozdony olyan sajátos
látványban részesíti a szemlélőt, amilyent a mai korszerű diesel-elektromos
és villamos mozdonyok sosem fognak
tudni nyújtani.

Gyimesek

Deáky András

Turizmus
a Gyimes völgyében

A
Akit érdekel
a hagyományos
népélet, az valóságos
kincsesbányára talál itt,
a patakok országában,
olyanra, amelyről nem is
álmodott a mai
rohanó világban.

három gyimesi község, hegyekből le
zúduló patakjaival és vízeséseivel, fenyves erdőinek szívet-lelket gyönyörködtető álomszép látványával, csodálatba
ejtik az idelátogató vendégeket. A Gyimesekben barangolva olyan érzésed támad, mintha egy elvarázsolt, mesebeli
tájon járnál, amikor a hegyekben hirtelen feltűnik előtted egy-egy nyári szállás vagy gazdasági épület, miközben
szinte sajnálsz rálépni a havasi legelők
és kaszálók szebbnél-szebb virágaira.
Legelésző tehenek kolompja szól, néha
kutyaugatást hallasz a távolból. Nehéz
képekben és szavakban tökéletesen érzékeltetni ezeknek a helyeknek a varázsát, a fenséges, nyugalmat árasztó
tájat, ahol az emberek egyszerűek és
vendégszeretők, barátságosak és nyíltak az idegenekkel szemben, ahol minden a természet és az ember tökéletes
harmóniáját sugallja. Mindezt csak akkor fedezed fel, ha iszol egy forrás friss
vizéből, ha megkóstolod a helyi jellegzetes ételeket, ha szóba állsz azokkal
az emberekkel, akik itt élnek. Ha átutazóban vagy ezen a vidéken, visszakívánkozol, hogy egy csodálatos vakációt tölts itt, tiszta levegőn, a helybeliek
vendégszeretetétől körülvéve.
Elsősorban tehát a táj szépsége, teljesen egyedi jellege az, ami elkápráztatja a Gyimesekbe látogatót. Bárhol állsz
meg, gyönyörű látványban van részed.
Ehhez a látványhoz társul a tudat, hogy
történelmi környezetben vagy.
Ott állsz a Kontumáci-kápolna mellett a kereszt tövében, a temető bejáratának közelében. A 2011. októberében
készült gyönyörű székelykapus kilátó
mellett, ahonnan madártávlatból magad előtt látod a Gyimesi-szoros záródásának V-betűjén túl Palánkát, az első
román községet, amelynek nevét mi,
magyarok adtuk – palánk, kerítés, határ –, jobboldalt a Rákóczi-vár romjaival, baloldalt egy bástyának alig észrevehető maradványaival és az ezeréves

határ hegygerincével. Valamint a Magyar Királyi Állami Vasutak legkeletibb, felújított 30. számú őrházával,
amely ékszerként áll előtted, elmélázhatsz azon, hogy mi is történt velünk,
magyarokkal, egy szűk évszázad alatt.
Ha tekinteted lennebb száll, látni fogod
a katonai emlékhelyet is a kápolna mellett.
A romok közt barangolva olyan érzéseket fogsz megtapasztalni, amelyeket
szavakba önteni nagyon nehéz… Látni
fogod romos magyar életünket, de arra
is rá fogsz érezni, hogy kimondtuk: Elég
volt! Nem hagyjuk tovább pusztulni értékeinket, épített örökségünket, mentjük, ami még menthető!
A táj szépsége és a történelmi környezet mellé társul még egy dolog,
amire szintén érdemes figyelni. Itt elsősorban a Gyimes-völgyében élő csángó etnikum világára, népi kultúrájára
gondolok. Akit érdekel a hagyományos
népélet, az valóságos kincsesbányára
talál itt, a patakok országában, ahol
a gyimesi csángók zene- és énekkultúrája, táncművészete, hiedelemvilága, népviselete, balladái, meséi, húsvéti írott tojásainak motívumai olyan
mélységekbe juttatják el az érdeklődőt,
amelyekről nem is álmodott a mai rohanó világban.
A rendszerváltás után egyre többen jöttek az anyaországból a Gyimesekbe, különösen a Pünkösdi búcsú
idején. Sok száz embert kellett elszállásolni és vendégül látni, ami bizony
nem volt egyszerű feladat, mert a falusi emberek nem voltak berendezkedve
ilyen méretű vendégfogadásra. Kevés
volt azoknak a családoknak a száma,
akik lakásukban fürdőszobával is rendelkeztek és ki tudták elégíteni azokat
a minimális követelményeket, igényeket, amelyeket jogosan elvártak a vendégek. Ez volt a falusi turizmus kezdete,
bár akkor még erről a fogalomról kevesen hallottak, nemhogy még tudják is,
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mivel jár az. De legendás volt a gyimesi
emberek vendégszeretete, és mindenkinek került egy hely, ahol lehajthatta
fejét. A romantikus időszak azonban
hamar lejárt, mert bár nyíltan senki
sem mondta ki, néhány elejtett szóból érteni lehetett, hogy a vendégek
a szolgáltatásokért hajlandók lennének fizetni is, viszont hiányzik néhány
alapvető feltétel, amit pótolni kellene.
Meghánytuk-vetettük a kérdést, és arra
a következtetésre jutottunk, hogy nem
megoldhatatlan a dolog. Így építettük
ki közösen, önerőből a vízvezeték-hálózatot. Ennek a megvalósításnak meg
is lett az eredménye, mert elszaporodtak a fürdőszobák, és ezzel egy időben
eltűntek a legelemibb tisztálkodási körülmények hiányát kifogásoló megjegyzések. Ébredezni kezdett a közösség, sokan meglátták a turizmusban
a kereseti lehetőséget is.
Ahogy telt az idő, változtak az igények. Ezért barátaim, ismerőseim biztatására elhatároztam, hogy megmutatom, mit is kell érteni a vendégfogadás
fogalma alatt. Húsz év kemény munkájával felépítettem egy turisztikai birodalmat, egy olyan szigetet, ahol a magam ura lehetek, ahol a helyi ízeken
kívül megkóstoltathatom vendégeimmel a helyi kultúrát is. A panzió híre
hamar elterjedt, mert aki részt vett egy
általam kigondolt és moderált csángó népi programon, az ráérzett arra,
hogy itt sokkal többről van szó egyszerű vendéglátásnál, és egy év múlva ötven társával tért vissza, gyakran
olyanokkal is, akik már többször megfordultak panziómban. Programjaimról tudomást szereztek az utazási irodák is, és miután utasaik erdélyi útjuk
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fénypontjának nevezték a nálam eltöltött négy-öt órát, egy évre előre időpontot kértek több alkalomra is.
Az anyagi és erkölcsi siker tehát biztosítva volt. Tudni kell azonban, hogy
ennek a sikernek több összetevője van.
A bennünket körülvevő táj szépségének látványa, a történelmi környezet
és a csángó etnikum archaikus világának bemutatása mellett nem mellékes,
hogy miként fogadjuk a vendégeket,
mit és hogyan mondunk nekik, hogyan néznek ki a megterített asztalok,
milyen ételeket és italokat szolgálunk
fel, milyen szobákat biztosítunk szállóvendégeink számára. Hosszú távon
a vendéglátásban csakis a minőség lehet perdöntő. Ha valamit jól csinálsz,
annak a híre nagyon hamar elterjed,
de ha rosszul, még hamarabb.

Aki napjainkban látogat
a Gyimesekbe, a panziók,
szállodák és vendégházak
sokaságában válogathat,
ahol mindent megkap,
amire szüksége van.
Én voltam tehát az első fecske és
a példakép, akinek a kívül-belül jól
mutató panziója jól „üzemelt”, és igazi hasznot hajtott a községnek is, hiszen az idény alatt több embernek adok
munkát, és a szükségesek beszerzése
által további családok számára biztosítok megélhetést. Mindezt azért mondom el, mert hiszek abban, hogy magyar közösségünk megmaradásának
egyik legfontosabb záloga a biztonságot

jelentő gazdasági fellendülés. Csak akkor tudunk tenni azért a közösségért,
amelyben élünk, ha nem kell arra gondolnunk, hogy biztosítani tudjuk-e családunk és magunk számára a legszükségesebbeket.
És akkor még nem beszéltem arról
a pénzben ki nem fejezhető haszonról,
amely az emberi lelkekben megy végbe,
miután személyesen tapasztalják meg
az erdélyi emberek világát, vendégszeretetét és olyan érzéseket, amelyeket
csak itt, az ezeréves határ közelében élhetnek meg, itt érthetnek meg valamit,
amit hosszú évtizedeken át rejtegettek
előlük. Egy élő, rendhagyó történelem
óra, amely a turistatelep parkolójába
behúzott autóbusz mikrofonjánál kezdődik, majd az asztalnál és az ezeréves
történelmi határnál folytatódik, szerintem többet ér bármilyen politikai–
diplomáciai meddő kapcsolatnál.
A fentebb leírtakat a hitelesség kedvéért, és még inkább azért, nehogy valaki dicsekvésnek vélje, egy beírással
erősítem meg, amelyet a vendégkönyvemből másolok ide: „Tisztelt Deáky
Úr! Megbecsülésemet és tiszteletemet
szeretném kifejezni azért a sok áldozatos munkáért, amit Önök Gyimesbükkön végeztek. Amit itt megteremtettek,
az több egy panziónál, ahol megpihenhetünk egy hosszú utazás után. Ez
a hely egy kis sziget, szakrális hely, ahol
az ezeréves határnál az ember újra átérezheti a történelem igazságtalanságát,
ahol megérinti egy máshol soha át nem
élt csoda. Egy csoporttal érkeztünk
Önökhöz a csíksomlyói búcsú napján,
de lelkem egy része hazatérésem után
is ott maradt. Szívem és lelkem minden erejével küzdeni fogok azért, hogy
Magyarországon mindenki tudja, hogy
Önök vannak! Tisztelettel: [aláírás].”

Panziók és vendégházak
a Gyimesekben
Aki napjainkban látogat a Gyimesekbe,
a panziók, szállodák és vendégházak
sokaságában válogathat, ahol mindent
megkap, amire szüksége van. Bármen�nyire is hihetetlennek tűnik, a Gyimesek legnagyobb vendégfogadója sokáig
nem más volt, mint Berszán Lajos gyimesfelsőloki esperes, aki az általa létrehozott kollégiumban, a Sziklára Épí
tett Házban, amíg diákjai vakációztak,
egyszerre akár 80–90 személyt is vendégül láthatott, ha a vendégek nem voltak túlságosan igényesek.
Azóta a Gyimesekben is sokat változott a világ. Egymástól alig egy-két kilométer távolságra sorakoznak a minden

Gyimesek

A világ legnagyobb túróspuliszkája Hidegségen. Ádám Gyula felvétele

igényt kielégítő, programokat is ajánló
panziók és vendégházak. Valamennyi
felsorolására nem vállalkozhatok, de
a legismertebbekről szólnom kell néhány szót.
Átlépve a Gyimesi-hágón, balra kön�nyen elérhető a Pogány-havas (1351 m),
jobbra pedig a Szellő-tető (1494 m). Kelet felé az út Bükklokára ágazik le, ahol
a Tatrost még Bükkloka-patakának hívják. Elhagyva a falut, egy kilométer távolságra találjuk a Piposz-birtokot, ahol
vendéglátással is foglalkoznak. Innen
a Péterhavas-patak völgyén keresztül 13
kilométernyi távolságra érhető el Kos
telek, a Szulca völgye jelzetlen úton, szekérrel vagy terepjáróval.
Ha nyugat felé, a főúton haladunk
tovább, az út bal oldalán egy várfallal
körülvett ortodox kolostor fogad.
A Tatros hídján átmenve máris Gyi
mesfelsőlokon vagyunk, pontosabban annak első településén, Sántate
leken, ahonnan könnyen elérhető a
Kuruc-patak mentén egy jó ízű borvíz
forrás. A következő településrész Kom
ját és Komjátpataka. Turisztikai látványossága a neogótikus Kármelhegyi
Boldogasszony-kápolna, ahonnan egy
nagyon meredek ösvényen fel lehet jutni a Szép-havasra. Ide tervezik a Szent
László-kápolna megépítését. A fő úton,
van a Lili Vendégház. Jobbra Farkaspa
taka, balra pedig a Ciherekpataka következik, majd az ugrapataki elágazásnál
máris Gyimesfelsőlok központi temploma, a Szent András-templom fogad.
Mellette van a Gyimesek egyik büszkesége, az Árpád-házi Szent Erzsébet
Katolikus Gimnázium, a Sziklára Épített
Ház, Berszán Lajos esperes megvalósult álma, amely nyaranta, amint már

említettem, vendégházként is működik. Ha végigmegyünk a mintegy hét
kilométer hosszúságú Ugrapatakon,
a gerincen az Apahavashoz juthatunk,
ahonnan egy földút, a Csenderek útja,
(Csendőrök útja) vezet át Magyarcsü
gésre.

Egymástól alig egy-két
kilométer távolságra
sorakoznak a minden
igényt kielégítő,
programokat is ajánló
panziók és vendégházak.
A főúton folytatva utunkat, balról
Görbepataka következik. A Bagolyvár
szikláról gyönyörű kilátás nyílik a vasútra és a viaduktra, amely félkörívben
keretezi a templomdombot és a gimnáziumot. A Bagolyvár erődítményét
a második világháborúban felrobbantották, az építmény maradványai ma is
láthatók. A sziklával szemben található
a Bagolyvár Panzió. Görbepatakán érdemes megállni Bodor János vízimalmá
nál, amely 1873-ban épült. Itt meglátogatható a Szt. Benedek kápolna is. A főút
mentén található a Tatros Panzió és Ét
terem, a Picnic Panzió, a Bella Kulcsosház
és a Kinga Vendégház. Továbbhaladva
a főút mentén, Nyíresalja településrészen elhaladunk a 32-es magyar határ
vadászok, vagyis a m. kir. 32. székely
honvéd határvadász-zászlóalj számára 1942-ben épült tiszti épületek és ka
szárnya előtt. Az épületegyüttes a svájci
hegyi szállodák stílusjegyeit hordozza,
amelyek festőien illeszkednek a tájba.

Baloldalon a legénységi szállások és
raktárak foglaltak helyet, jobboldalon
a tiszti lakások voltak. Utóbbiakban ma
magánlakások, orvosi rendelő és ortodox templom van berendezve. A kaszárnyákkal szemben van egy tájház és alkotótábor, amely egyben turistaszálló
is. Gyimesfelsőlok alsó vége fölött egy
kecses kis fakápolna, a Keresztelő Szt.
János kápolna helyezkedik el. Folytatva
utunkat, balra Récepatakot, majd jobbról Gáborokpatakát hagyjuk el.
Gyimesközéplokra érve, amely szinte összenőtt Felsőlokkal, a főút jobb oldalán egy hat kilométer hosszúságú
patakfalu, Borospataka kezdődik. Itt
találjuk a Boros Skanzen Panziót, amelyet újra felépített régi gyimesi és felcsíki lakóházakból alakítottak ki. Ez
a skanzen szépen berendezett házaival
értékmegőrző központként működik,
és akár falumúzeumnak is tekinthető.
Pár száz méterrel fennebb, Csángó há
zak néven találunk egy hasonló telepet,
amely nem a turizmus számára létesült. A Napos Kulcsosház viszont egész
évben bérelhető. Visszatérve a főútra,
az út bal oldalán ágazik le Sötétpatak.
Itt található a Bilibók Panzió, majd fennebb van egy büdösvíz-forrás és a ma
már használatlan Sötétpatak-fürdő
épülete, valamint a sötétpataki borvíz
forrás, amelyet helyben palackoznak
és Vraja Munților néven forgalmaznak
a tulajdonosok. Kár, hogy magyar ember létükre csak román címkével látják
el a palackot, és ez a kitűnő borvíz nem
öregbíti Hegyek varázsa néven is a Gyimesek hírnevét. Jobbról Kápolnapata
ka kiágazásánál, a dombon áll a falu
temploma, amely 1855-ben épült Mária
Magdolna tiszteletére. Szemben balra
Antalokpataka következik. Itt, a „meg
állói részben” találjuk a művelődési
otthont, ahol a falu rendezvényei zajlanak. 2010-ben itt is nyílt egy tájház,
a Csángó Hagyományőrző Ház, amelynek létrejötte Mihók György nevéhez
fűződik, aki a művelődési otthon vezetője volt. A jobbra nyíló Csíkikpatakát elhagyva, máris az Úriszerben vagyunk,
Gyimesközéplok központjában. Itt rendezik meg minden év júliusának utolsó
hetében a Gyimesi Nemzetközi Tánctá
bort. Itt van a régi bútorgyárból átörökített faüzem is, amely a csángó lakosság
egy részének nyújt munkalehetőséget.
Gyimesközéploknak szép keretet ad
a Tatros bal partján magasodó Silyedomb, vagy inkább hegyvonulat. Alatta nyílt a Tatrospart Kulturális Központ,
ahol turistákat is fogadnak. A vasút
állomással szemben, a Polgármesteri
Hivatal mellett a főút mentén találjuk
az elegáns Csillag Panziót, egy minden
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Berszán Péter bundakészítő, Gyimesközéplok. Andrieș Raluca felvétele

igényt kielégítő modern szálláshelyet.
Ugyanitt van a Paradiso Bár, a fiatalok
kedvenc szórakozóhelye. A Csillag Panzió háta mögött van a posta.
A megyehatárhoz érve, a vasúti át
kelő előtt jobbra Nagypatak, balra pedig Hidegségpataka következik, amely
önálló faluként is megállná a helyét.
A Gyimesek vidékének egyik legfestőibb része ez, kis patakjaival a Naska
lat (1553 m), az Orodik (1275 m) és Ba
rackos-havasa (1345 m) alatt. Felfelé
haladva, balra az első patakvölgy Bánd
pataka a Sarlós Boldogasszony kápol
nával. Vele szemben, párszáz méterrel
fennebb Prezsmer Fülöp faházai állnak
a domb alatt. Hidegségpatakának legrégebbi vendéglátó helye a Csángó Panzió.
Vele szemben van a Fatányéros Panzió,
amelynek gasztronómiai ünnepe a Tú
róspuliszka Fesztivál augusztus végén.
A Kovás-patak jobb oldalán működik a
felsőloki SKI-pálya mellett Gyimes másik sípályája, ahonnan jelzett turistaút
indul a Kondra Kereszthez. Érdemes itt
megtekinteni Csillag Péter vízimalmát
és ványolóját, mint hidegségi különlegességet. Valódi rusztikus környezetben, kalibákban szállásolják el a vendégeket Szalamáspatakán. A jövendölések
szerint egy újabb vízözönt vagy az Úr Jézus visszajövetelét, esetleg egy atomháborút csak a Naskalat alatt élők élik túl.
A főúton, a Jakab-szer kezdeténél vethetünk egy pillantást a „Gáj
ter templomra” is, amelyet ideiglenes
megoldásként egy felhagyott fűrésztelep csűrszerű épületében rendeztek be.
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Akit a lópatkolás érdekel, felkeresheti
Kovács Zoltán kovácsműhelyét az 1170-es
szám alatt. Hidegség régi központjában
járunk. Ezt jelzi az Urunk Színeváltozá
sa faharangláb, amely 1935-ben épült.
Tovább haladva, a Boglárka Vendégház
csalogatja az arra járókat. A művelődési otthon és egy diszkó után a balra
nyíló völgy Jávárdipataka. Gyönyörűszép, 15 kilométer hosszú szurdokvölgy
ez, amelynek csak három kilométernyi
szakasza lakott. Egy elszigetelt világba
érkezünk meg, ahol a falu archaikus
jellege megőrződött. Az út mentén szép,
régi csángó házak sorakoznak, az az
érzésed, hogy egy élő falumúzeumban
jársz. A falu felső végében, jobbról, a temetődombon a Páduai Szt. Antal kápolna
tűnik fel. Elhagyva a házakat, a Naskalat mögött egy csodálatos mészkővilág
tárul a szemünk elé. Kb. 600 méterre
az utolsó háztól elérünk egy mészkő küszöbhöz, ahol a kétlépcsős Zúgó-vízesés
látható, amelyet a falusiak „Zógó”-nak
hívnak. A falutól három kilométerre
található a Jávárdi karsztforrása, ahol
föld alatti járatából előbukkan a patak.
A Jávárdi pataka a kőzetgyűjtők paradicsoma. Itt szép, meggyvörös jáspist
találhatunk jurakori mészkőrétegekbe
ékelődve, amelyeknek egy részét gyűjtésre alkalmasan kimosta a víz.
Ha visszatérünk Hidegségpatakába,
utunkat folytatva jobbra Barackospata
kára, majd Bükkhavaspatakára érünk.
Barackospataka büszkesége a 2002-ben
épült kápolna. Utána nem sokkal ágazik el a Muhos-pataki mellékút, a régi

hadiút. Itt van a Gyimesek második
gyógyfürdője az egykori „Zsidó-fürdő”
utódja, a Muhospataki Panzió és Gyógy
fürdő. Innen négy kilométer távolságra
van a románok lakta Rakottyáspataka,
amely már Gyimesbükkhöz tartozik,
és csak terepjáróval közelíthető meg.
A gyógyfürdőtől kilenc kilométerre egy
lerobbant erdei út tovább visz az Isten
háta mögötti Magyarbarátosra, a hajdani határvidék egyik vámhelyére.
A Muhos-fürdő után jobban tesszük, ha
visszatérünk Bükkhavaspatakára, és
megcsodáljuk Hidegség 2000-ben épült
új templomát, a Szent István-templomot.
A falu felső végétől balra beömlő Nagy
sarok-patak torkolatánál kempingtelep
és faházak találhatók. A Nagysarok-patak mentén ösvény vezet a Szt. Péter és
Pál-kápolnához. Innen az Ilia-nyergen
túl Farkaspallóra, majd néhány településen át a Békási-szorosba juthatunk.
Visszatérve a főútra, a hidegségi elágazó után a Tatros hídján áthaladva az 1951 óta Bákó megyéhez csatolt
Gyimesbükkre érünk. A vereckei hágón kívül ez a legnagyobb történelmi
zarándokhelyünk, ahová minden magyarnak lelkiismerete szerint, életében
egyszer illő eljönnie. A falu tíz kilométer
hosszan, szalagként követi a Tatrost,
baloldalt hat, jobboldalt egy csatolt településrésszel. Balra ágazik le Buhapa
taka, amelynek mentén megközelíthetjük az Agyagos-tetőt és Orodik-havasát
1261, illetve 1298 méter magasságban.

Az út mentén szép, régi
csángó házak sorakoznak,
az az érzésed, hogy egy
élő falumúzeumban jársz.
A következő kis benyíló balról a Bar
tosokpataka, kihasználatlan kénesvíz
forrással. Az országút mellett haladva tovább, Bükk következik a baloldali
dombon 1907-ben emelt szép, zöldtetejű
templomával, amelyet Szt. Péter és Pál
tiszteletére szenteltek. A templomtól
egy kilométernyi távolságra kettős elágazás következik. A jobboldali a Bálvá
nyos vasúti megállóhoz vezet, a baloldali
Gyimesbükk legnagyobb résztelepülésére, a hét kilométer hosszúságban lakott Bálványospatakába tér ki. A falu
szép környezetét a Tarkő-hegység keleti
hegylábai hangsúlyozzák. A legutóbbi
(2011) népszámlálás adatai szerint 765
román és 157 magyar lakja. Két temploma, a katolikus Szt. Kereszt Megtalá
lása és az ortodox Sf. Simion Stâlpnicul,
szemben állnak egymással a Péter
kék-pataka beágazásánál.

Gyimesek

A Deáky-panzió részlete

Bálványospatakáról az Aranyos-há
gón keresztül Rakottyástelepre érünk,
ahol a mesebeli tájba harmonikusan illeszkedik a rakottyásiak Szt. Illés orto
dox kolostora. Visszatérve a főútra, Bükk
központjában jobbról a Gyimes-völgye
legszebb és legrégibb ortodox templomát, (ép. 1800, újítva 1997), a Gábor és
Mihály Arkangyalokról elnevezett istenházát láthatjuk. Itt van a közelben
a Polgármesteri Hivatal is, valamint
a Virág Vendégház, amely a turisták
rendelkezésére áll.
A román templommal szemben,
a benzinkút és a zsidótemető mellett
kezdődik a balra kitérő Tarhavaspataka.
A völgyből balra nyílik a sós forrásáról ismert Sóspatak. Mivel ez a falurész
is vegyes lakosságú, 638 román és 204
magyar lakja, két temploma van: a katolikus Árpád-házi Szt. Erzsébet kápolna
és a Szt. János ortodox templom. A falu
felső végétől még tíz kilométerre Ter
kucatelep következik. Bármennyire is
csalogató a lenyűgöző havasi táj, magányos túrázásra nem ajánljuk senkinek.
Ismét a főúton vagyunk. Gyimesbükk Gyimes része következik. Az 1976ban épült, színes cseréppel fedett katolikus templom kimagasló tornya
messziről hirdeti a magyar csángók jelenlétét Gyimesben. Az Úr Napja templom mellet a régi Szükségtemplom is
megmaradt, a Csángó Gyermekekért
Egyesületnek adva helyet. Az új templom megszületése, a néhai Dani Gergely
plébános áldozatos munkájának gyümölcse. Szép, modern freskóit Lukácso
vics Magda készítette. Székelykapuja
az egyetlen Gyimesbükkön. A templom

közelében az Ákos és a Margaréta turistaházakon kívül az Ezüstfenyő Motel
áll a turisták rendelkezésére. Tovább
folytatva utunkat, átmenve a vasúti
átjárón, közvetlenül jobbra Áldomás
patakára mehetünk fel, ahol az Áldo
más Vendégházba térhetünk be. Fölötte
a dombon az Urunk Színeváltozása fa
kápolna áll, amely 1866-ban épült. Ha
a baloldali ágon haladunk tovább kitűnő gyógyvízforrásokat találunk. Az áldomáspataki büdös víz csodás hatású
vesebaj, gyomorbaj, női bajok és hűléses
fájdalmak ellen, de jelenleg kezeletlen.
Visszatérve a főútra, Nagy Gyimes
központjában vagyunk. Legelőször a
vasútállomás impozáns épülete tűnik
fel, amely a Monarchia legutolsó nagy
állomása volt. Pfaff Ferenc a MÁV főépítésze tervezte, 1897-ben készült el. 2008
óta a pünkösdi búcsúk alkalmával, ide
fut be a Székely Gyors és a Csíksomlyó
Expressz, majd a mozdonyok lemennek
a régi határon álló, felújított 30. számú
vasúti őrházig és a Rákóczi-várig. Az állomással szemben, jobb oldalon találjuk
Antalné Tankó Mária nyugdíjas tanítónő
néprajzi gyűjteményét a Tájházban.
Elhagyva a balra nyíló Petkipatakát,
amely fölött van a Bilibók-tető 1195 méter magasságban, második világhábo
rús emlékművet találunk, ez azonban
lentről nem látható. A főút jobb oldalán
a Gyimesek egyik legszebb szálláshelye, a Deáky Panzió várja tárt kapukkal
vendégeit, ahol a szívélyes vendéglátás
mellett eredeti programokkal szórakoztatják a turistákat. Vezetője Deáky And
rás nyugalmazott tanár. A teleppel átellenben Böjte Csaba ferences szerzetes

árva gyermekeket nevelő otthona, a Vi
gasztaló Szentlélek Gyermekvédelmi Köz
pont működik. Lennebb a vasúti felüljáró előtt, jobbról a Rákóczi Vár Kemping
és Panzió található. A jobbra kanyarodó
út a régi országút, mely a Tatros fölött
átívelő vashídon át vezet a 30-as őrház
hoz és a Rákóczi-vár romjaihoz, ahová
96 lépcsőfokon lehet feljutni a Kő-orr
tetején lévő romokhoz.
Az ezeréves határon állunk, a Gyi
mesi-szorosban. Alattunk egyik oldalon Gyimesbükk, a másik oldalon
a történelmi moldvai fejedelemség első
határtelepülése, a hajdani román vám:
Palánka terül el. Szép ortodox temploma
közvetlenül a vár alatt van. A szemben
levő oldalon, balra Kontumác (vesztegzár) terül el a Gyimesi-szoros bejáratánál. Ez a hely a legrégibb lakott része
Gyimesnek a vesztegzári Nagyboldo
gasszony templommal, a hajdani ka
rantén épületeinek romjaival és a régi
temetővel. Itt nemrég első és második
világháborús emlékhely létesült.

Aki tehát szabadulni
akar a mindennapi
taposómalomból,
az nem fog csalódni
a Gyimesekben, ahol
az emberek barátságosak,
vendégszeretők.
Az országút nagy kanyarján túl,
a szoros végénél, Sánc-patak bejáratá
nál balra, egy kis dombon, az első világháborúban kivégzett román nemzetiségű Emil Rebreanu sírja áll, akit
az Osztrák–Magyar Monarchia erdélyi
születésű alhadnagyaként 1917-ben dezertálás és kémkedés vádjával a hadbíróság kötél általi halálra ítélt, és kivégeztek. Testvérbátyja tragédiáját
Liviu Rebreanu román író az Akasztot
tak erdeje című regényében dolgozta fel.
Az Emil Rebreanu sírjának háta mögött
álló obeliszk már a második világháború Vörös Hadseregének halottai fölött
emelkedik, tanúsítva, hogy az ezeréves
határ nemcsak nekünk, más népek történelmének is szomorú emlékhelye.
Aki tehát szabadulni akar a mindennapi taposómalomból, az nem fog csalódni a Gyimesekben, mert itt akár két
hetet is eltölthet bejárva az említett helyeket, ahol az emberek barátságosak,
vendégszeretők, és mindent megtesznek azért, hogy aki ide látogat, jól érezze magát és felejthetetlen élményekkel
távozzon.
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