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A székely falu vezetése tehát egy kettőséget mutat 
az akkori megye és falu fogalmai alapján. A kötet 
lezárásában kiderül, hogy a falu és megye vezetése 
nem összeegyeztethetetlen és nem is feltétlenül el-
lentétes szervezetek. 

A mű a székely falu közigazgatási rendszeré-
nek belső logikáját segít megérteni. Szempontokat 
ad arra, hogyan is nézzünk külső szemmel egy ma 
már történetivé lett közigazgatási rendszert, annak 
tagjait, szereplőit, intézményeit. Bemutat átmene-
teket és folyamatokat. Ugyanakkor felhívja a fi -
gyelmet a falvak működését reprezentáló források 
sokszínűségére és hiányosságaira is. 

A kötetet egyaránt ajánlom szakembereknek és 
a laikus olvasóközönségnek. Egyrészt kifejezetten 
olvasmányos, és a korábban említett életképek bemu-
tatásával a tudományosan megalapozott mű élménye 
benne szinte szépirodalmivá válik. A több századot 

átfogó források révén felvázolja a történeti változások 
folyamatait is. Másrészt a szerző a téma újfajta keze-
lésével rengeteg kutatói kérdést és lehetőséget vet fel. 

A mű nagyszerűsége abban is rejlik, hogy a 
szerző a forrásokban fellelhető fogalmakat az ol-
vasó számára világosan és érdekesen értelmezi. 
A kötet olvasása során ugyanis számos olyan törté-
neti terminussal találkozunk, amelyek kétségkívül 
nagyon fontosak, mert kifejezik a helyi értékren-
det, mentalitásokat, de amelyek még egy-egy kép-
zettebb szakember számára is magyarázatot igé-
nyelnek. A szerző fejezetről fejezetre fokozatosan 
ismertet meg bennünket ezekkel a fogalmakkal, és 
könyve olvasása közben egyszer csak azt vesszük 
észre, hogy már mi is ezeken keresztül látunk bele 
egy sajátos helyzetű székely falu, Ozsdola történeti 
életébe.
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A Székely Nemzeti Múzeum és a Pro Havadtő 
Egyesület együttműködésének gyümölcseként 
megjelent kötet egy nem mindennapi kezdemé-
nyezés kapcsán mutatja be a Kis-Küküllő menti 
Havadtő művészien faragott sírkövekből álló régi 
temetőjét és a faluban egykoron virágzó kőfa-
ragó mesterséget. A sepsiszentgyörgyi múzeum 
néprajzos muzeológusa, Kinda István és a falu-
ért tenni akaró nonprofi t szervezet közös mun-
kája során megvalósult „temetőrendező kaláka” 
elérte célját. A helyi közösség nem hagyta, hogy 
a falu történelmi múltját őrző két évszázados te-
metkezési hely az enyészet martalékává váljon. 
A sírkert rendbetétele, a kövek restaurálása után 
Havadtő régi temetője és Menyhárt Károly kőfa-
ragó munkássága az Erdélyi Értéktár részévé vált, 

a hatalmas munka egy szelete pedig a Homokkőbe 
faragott múlt. Havadtő régi sírkövei című kötet-
ből ismerhető meg.

Az előszót követően Kinda István tanulmányá-
ban részletesen ismerteti a havadtői kőfaragás tör-
ténetét, a kőfaragókat és a jelképeket. A Közösség 
és temető címet viselő fejezetben a havadtői kőfa-
ragás aranykorát, a helyi társadalmi viszonyokat, 
a halál idejét és okait levéltári forrásokra támasz-
kodva tárja az olvasó elé. A Havadtői Református 
Egyházközség presbiteri jegyzőkönyvei, a Maros 
Megyei Állami Levéltárban található egyházi iratok 
és anyakönyvek mellett népszámlálási dokumentu-
mok árnyalják a korabeli Havadtőt ábrázoló képet.

A Havadtő, a Kis-Küküllő menti sírkőfaragó 
központ című részben a település kőfaragásának 
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történetét vázolja fel. Ebből megtudhatjuk, hogy a 
térségben kik és milyen anyagokból dolgozhattak 
a 19. században. Többek között az is kerül, hogy a 
havadtői régi temető gazdagon faragott, különleges 
jelképvilágú sírkövei a székelyföldi falusi sírjelek 
korai rétegéhez tartoznak, és a legkorábbiak az 
1700-as évek végéről származnak.

A 18–19. századi ismeretlen sírkőfaragókat be-
mutató fejezet után az ismert mesterekről emléke-
zik meg a tanulmány. Szopos István, az armalista 
kőfaragó, illetve Kerekes János és fi a mellett szó 
esik a havadtői kőfaragás virtuózaként számon tar-
tott Menyhárt Károlyról és az utolsó „régi vágású” 
kőfaragóról, Kerekes Mihályról is. Ezek származá-
sa, családjuk története mellett munkásságuk rész-
életei is kibontakoznak előttünk.

A tanulmány Jelek és reprezentációk címet 
viselő harmadik része a sírkövek kivitelezését, 
motívumait és történeti fejlődését veszi számba. 
Elénk tárulnak a puritán díszítményű és szövegű 
sírjelek, a virtuóz vonalvezetésű növény-, állat- 
és emberábrázolásokkal illusztrált kövek, me-
lyek a 20. század közepére fokozatosan átadták 

helyüket az új anyagokból és új stílusban készített 
síremlékeknek. 

Végezetül a Havadtő régi sírkövei című fény-
képes album zárja a kiadványt, melyből a feltérké-
pezett temető síremlékeit ismerhetjük meg. A 100 
darab, 1803–1929 között készült régi sírkővel kap-
csolatos adatokat színes fényképek, Péterfy László 
és Szeles József rajzai, illetve a feliratok betűhű 
átírásai teszik érdekessé.

A több mint 400 összeírt és töredékeiben a kötet-
ben is bemutatott sírkő az élő falu archívuma: családi 
kapcsolatokról, a közösségről, a nagyfokú gyermek-
halandóságról, családi tragédiákról mesél, de a helyi-
ek foglalkozását, érzéseit és világszemléletét is meg-
őrző és felmutató kordokumentum. Ezeket pedig a 
dicséretes havadtői temetőrendezési kezdeményezés 
mentette meg számunkra. Remélhetőleg ez a mun-
ka Erdély-szerte követőkre lel majd! Ehhez nyújthat 
támpontot ez a jelentős szakirodalmat is felvonultató 
kiadvány, amely nem csak a temetkezéssel, a kőfara-
gással vagy a térség néprajzával foglalkozó kutatók 
számára élvezetes olvasmány. 
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A lujzikalagori születésű Gábor Felicia köny-
ve alapvetően pesszimista hangvétellel kezdődik. 
Előszavában olyanokat olvashatunk a csángókról, 
hogy ez a nemzet „a szemünk láttára pusztul ki”, 
meg hogy „elkerülhetetlen a kihalás”. De aztán a 
könyv következő 220 oldala arról szól, hogy „át-
mentés”, „szeretném, ha nem tűnne el nyomtala-
nul”, hogy „harcolni akarok”, meg hogy „a tett és 
mögötte a hit az igazi erő”. Tehát a borúlátás és a 
bizakodás küszködik itt egymással; vajon melyik 
lesz a győztes? Bizonyára mindkettő. A „tudom, 
hogy nincs remény” szorongása és a „legalább 

tudjuk, hogy mit veszítünk” reménykedése. „Mert 
így tudom – ahogy Gábor Felicia megfogalmazta – 
használni múltam.”

Sokféle szálból van szőve ennek a könyvnek 
a szövete. A valamikor Lujzikalagorban, ebben 
a Bákó melletti nagy csángó faluban élt család – 
mint közülük oly sokan – földrajzilag háromfelé 
szakadt: egy részüket Magyarországra, egy részü-
ket Olaszországba vetette a sors, de maradtak a 
Beszterce és a Szeret mellett is. Van módja tehát 
a szerzőnek az összehasonlításra, a párhuzamok 
megvonására, olykor a találkoztatásokra is.
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