
186                                                                                                                   Örökségünk Örökségünk  187
Irodalom

DÁVID 2003Dávid Áron: Szent kereszt tiszteletére… JászszentandrásFARKAS 1986Szolnok megye földrajzi nevei I. A jászberényi járás. Közzétette: Farkas Ferenc.JászberényFEKETE 1984Fekete János: Kiskunfélegyházi út menti keresztek. Ethnographia 95, 80-106.GULYÁS 1980Gulyás Éva: A Vendel–kultusz emlékei a Jászságban. Szolnok Megyei MúzeumiÉvkönyv 1979–80. Szolnok, 185–200.GULYÁS 1986Gulyás Éva: Egy õszi pásztorünnep és európai párhuzamai. Adatok a Vendel–kultusz magyarországi kutatásához. SzolnokGULYÁS 1994Gulyás Éva: Útmenti keresztek, szobrok a Jászságban. Jászsági Évkönyv 1994.Szerk.: Pethõ László. Jászberény, 110–121.JÓZSA 1999Józsa László: Megszentelt kövek . Kápolnák, szobrok, keresztek és temetõkKunszentmártonban. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 4. SzegedNAGY 2000Nagy Lajosné: Útmenti kõkeresztek Jászárokszálláson. Jászsági Évkönyv 2000.Szerk.: Pethõ László. Jászberény, 208–223.VÁNDORFY 1895Vándorfy János: Jász-Apáthi város egyházának multja és jelene. Eger

Koncsek Aranka
ERDÉLYBEN 1988-BAN– napló egy 15 évvel korábbi utazásról –

Április 2. és 9. között Erdélyben voltam ismét. A társasút alkalmával a szokott út-vonalat jártam be. Emlékezetes utazás, és ahogy megítélem a helyzetet utoljára jár-tam szülõföldemen.Indulás elõtt többen mondták, nincs jobb dolgom, mint a jelenlegi bonyolult,kiélezett helyzetben Romániába menni. Nem volt bennem félelem, el voltam szánva,akármi lesz is, végigcsinálom. Sok mindenre felkészültem, de értek meglepetések.A határt 2-án reggel Borsnál léptük át. Húsvét lévén nagy volt az átmenõ forgalom, deviszonylag simán és gyorsan végeztek a vámosok, így elég korán Nagyváradon voltunk.Nagyvárad a Sebes-Körös két partján épült, jó fekvésû, szép város. Teljesvárosrészeket szanáltak, a régi házak helyére nagyon sok tömbházat építettek, látszik,hogy még nem fejezték be. Lehet látni a folyó szanálásokat és építkezéseket. Aváros helyenként – különösen az üzemek környékén – piszkos, szemetes. Régi törté-nelmi központja a Körös-parton még megvan. Szépek és jó karban vannak a Debrecenbenis megtalálható passzázs házak, a kecskeméti Cifra-palotára emlékeztetõ épületek.Áll a hajdani színház is, román társulat játszik benne. A színházat és az elõtte állóSzigligeti Ede szobrát nézve eszembe jutott a múlt. 1941-ben egy hónapot Nagyvára-don dolgoztam. Karácsonykor jöttem el onnan, illetve az ünnep után, mert lekéstema vonatot. Így karácsony napján elmentem a színházba, hogy mit láttam, nem emlék-szem, de arra igen, hogy az elõadás után tombola volt és én is nyertem egy festményt,ami mai napig megvan.Nagyváradon most nem tettünk sétát, autóbuszból néztük a várost csak a Szé-kesegyháznál szálltunk ki a buszból, azt néztük meg belülrõl is. Most folyik a restau-rálása, ezért az állványok között járkáltunk. A Székesegyházzal szemben lévõ Kano-nok-sor nagyon elhanyagolt állapotban van.Nagyszombat volt, a városban mindenfelé sokan voltak az utcán, úgy nézett ki,hogy a tömeg munkából jön és munkába megy. A ritkán jövõ villamosok zsúfolásigtele voltak, minden megállóban nagy tömeg próbálkozott a felszállással, zömmeleredménytelenül.Itt jegyzem meg az egész út tapasztalataként, hogy a villamos, autóbusz, troliparknagyon elhasznált állapotban van. Ritkán és nem menetrend szerint járnak, a távolságiforgalomban sem. A munkából jövök, a munkába menõ emberek a falvakban, az or-szágút mentén várnak, gyalogolnak, a bátrabbak stoppolnak. Mi is sokat felvettünkútközben.



188                                                                                                                   Örökségünk Örökségünk  189
Nagyváradot elhagyva a már jól ismert falvakon keresztül eljutottunk a Király-hágóig, itt volt pihenõ, amit én azzal töltöttem, hogy egy régi dalt dúdoltam. „Általmentem a Királyhágón, elvesztettem a huszárcsákóm. Visszajövet a Királyhágónmegtaláltam a huszárcsákóm.” Közben arra gondoltam én csak átmegyek a Királyhá-gón, de nem itt jövök vissza.Megálltunk Csucsán a Boncza-Goga-kastélynál. Most sikerült megnézni azt azépületet is, ahol Ady Endre lakott. A kastély teraszáról néztem a zuhogó Sebes-Kö-röst, a vele párhuzamosan haladó vasúti síneket és fent a szemben lévõ hegyormokat.Eszembe jutott, hogy 1940-ben Erdély visszacsatolása után apámmal utaztam Kézdi-vásárhelyre, és itt Csucsánál a vonatablakból kinézve ezen a hegyormon láttam ajuhnyájat és a botra támaszkodó népviseletben lévõ oláh pásztort. Most viszont senyájat, se népviseletes románt nem lehet itt látni.Bánfihunyadon megnéztük a XVI. században épült református templomot, amitgyönyörû fakazettás mennyezete és a falakon, padokon elhelyezett kalotaszegivarratosok tesznek felejthetetlenné.Körösfõn a csoport egy része felgyalogolt a dombra megnézni az ott lévõ erõdtemp-lomot. Nem tartottam velük, mert már láttam. Helyette lent a faluban mentem be azegyik házba, ahol szép székely tisztaszobát láttam. A bútort maga a gazda faragta ésfestette. A varratosokat és a népviseletbe öltöztetett babákat a gazdaasszony készí-tette. A falakon a bútorok tetején tájjellegû cserép- és zománcedények tömege. Azegész szoba úgy ahogy volt bármelyik székely múzeumba beillett volna.Az elsõ éjszakát Kolozsváron töltöttük a Fellegvárban lévõ új szállodában. Ez aszálloda a múlt évben még Belvedere névre hallgatott, most Transilvánia a neve. Azelmondás szerint azért, mert közben a legfelsõ vezetésnek eszébe jutott, hogy 1940-ben Erdély visszacsatolására a döntést Bécsben a Belvedere palotában hozták.Most Kolozsvár legújabb szállodája viseli a nevet, így gyorsan átkeresztelték.Kolozsváron is tovább folyik a régi városrészek szanálása. A Fellegvárból lenézvelehet látni mindenfelé a nagy blokkházakat. A belvároshoz, illetve a fõtérhez egyelõremég nem nyúltak. A várost keresztül szelõ Szamos és mellékága a Malom-árok ottcsörgedez, de nagyon szennyezett, úgy látszik az üzemek derítés nélkül eresztikbele az elhasznált vizet.Harmadika húsvét hétfõ, a városban ünnepi hangulat érezhetõ. Az emberekegyszerû, sokan szegényes öltözékben sétálnak, mennek templomba. A belvárosbanazon a részen, ahol mi jártunk a többség magyarul beszél. Magyar mise volt a SzentMihály templomban, majd utána Liszt-hangverseny. A templom zsúfolásig tele volt.Vegyesen fiatal, idõs hívõkkel, közülünk is többen ott maradtak a misén és a hang-versenyen.Sétánk során megnéztük, csak kívülrõl, mert bemenni nem szabad, Mátyás királyszülõházát. Voltunk a Farkas utcai református templomban. Már többször láttam, demindig áhitattal nézem végig belsejét. A gyönyörû, faragott szószéket, az utolsó

erdélyi fejedelem Apafi Mihály sírját és körben a templom falán a halotti címereket.Különleges gyûjtemény, még soha nem számoltam meg õket, de szerintem Erdélyvalamennyi számottevõ családjának címere ott van. Mint minden alkalommal mostis sétáltunk a Házsongárdi temetõben. Séta közben megálltunk egy-egy nevezetessírnál. A meglátogatott sírok közül Dsida Jenõ költõ saját versével ékesített kriptájahatott rám annyira, hogy leírtam.
„Megtettem mindent amit megtehettem.Kinek tartozom mindent megfizettem.Elengedem mindenki tartozását,Felejtsd el arcom romló földi mását.”

Láttam ismét a Vallus nagyanyám kriptáján lévõ síremlék hasonmását, mostelolvastam az írást is, az „Illyés-család” kriptája. A temetõben most is sokan voltak,zömmel magyarok. Alig lehetett román szót hallani. Itt is felszámolják az újra nemváltott régi sírokat. Egy év alatt elég sok románt temettek ide, ha így halad továbbnéhány év alatt megváltozik a temetõ képe.Itt jegyzem meg amit Kézdivásárhelyen tudtam meg. Sír újraváltást csak románállampolgár eszközölhet. A külföldön élõk hozzátartozóik sírját nem válthatják újra,ha lejárt, felszámolják.Kolozsvárt elhagyva Marosvásárhely felé menet áthaladtunk az Aranyos folyópartján fekvõ Torda városon. A cementgyár és a vegyi üzem a város levegõjét na-gyon szennyezi. Az épületek porosak, elszínezõdöttek, a most épülõ lakótelepetközvetlenül a vegyi üzemre telepítették. Torda románok által lakott város, itt nagyonkevés a magyar.Tettünk némi kitérõt Kerelõszentpálra, ahol nem a községet, hanem a Maros folyópartján épült valamikori szép barokk kastélyt – a Haller grófoké volt – néztük meg.A kastélynak csak a falai és az omladozó teteje van meg, be se mertünk menni, mertéletveszélyes. Egy mezõgazdasági kollektíva területén van, senki nem törõdik vele,egyébként a kollektíva épületei is elhanyagoltak. Beszélgettünk az ott dolgozókkal,szerintük a kastélyt le fogják bontani. Megjegyzem, a sorsa nem egyedülálló. Na-gyon sok kúria, kastély, udvarház van hasonló állapotban, gazdátlanul.A második és harmadik éjszakát Marosvásárhelyen a Continentál szállodábantöltöttük. A Maros folyó két partján épült város kultúrközpont, számottevõ iparral.Jelenleg itt él a legtöbb magyar, illetve ide tömörültek. A városnézõ közös programbannem vettem részt, már sokszor láttam a tervezett nevezetes helyeket, épületeket.Most a rokonlátogatást tartottam fontosabbnak. Unokanõvérem Benedekné TelekyVilma elesettebb állapotban van, mint a múlt évben volt. Gyermekei élik a maguk éle-tüket, õ magányos és mozgásában korlátozott. Beszélgetésünk alatt ismét elmondtaa tavalyiakat. Nagyanya és nagyapa nála lévõ fotójáról Ildikó másolatokat csi-
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náltatott, ezeket elhoztam. István és Imre fiaival most nem találkoztam. Húsvétlévén valahol locsolkodni voltak. Úgy gondolom nem is nagyon akartak velemtalálkozni, mert a jelenlegi kiélezett helyzetben a Magyarországról jött rokon nem jópont. József otthon volt, de rövid beszélgetés után õ is elment. Lényegében Vilmaés Ildikó volt a beszélgetõpartnerem. Ildinek nincs veszíteni valója, mert megkaptamagyar részrõl a befogadási nyilatkozatot. Már folyamatban van a román elengedésikérelme, hogy ennek mi lesz az eredménye az még kérdés, de õ és családja már meg-bélyegzett. Ildikó elmondta: testvérei, István és Imre most neheztelnek rá, mondván,ezzel a lépésével megakadályozta az õ továbbhaladásukat. Mondhatom pokoli hely-zet, tavaly még Imre és István kérték, segítsek Ildikónak a kitelepüléshez. Most,amikor már megvalósulni látszik, szembefordultak vele. Végre sikerült találkoznilegidõsebb unokatestvéremmel, a 85 éves Kovács Andorral és feleségével, Terivel.Mindketten az utóbbi idõben betegesek, de szellemileg jó állapotban vannak. Dióhéj-ban elmondták életüket, hogy a jómódú vagyonos orvosból a rendszer hogyancsinált megélhetési gondokkal küzdõ megyei fõorvost. Családunkról, õseinkrõl nemsokat tud, mert õt különváltan élõ édesanyja nevelte. Így az apai családdal nem voltkapcsolata. Anyja sírját Kézdivásárhelyen gondoztatja, de Aradon eltemetett apjasírját nem. Apja Erdélyben élõ testvéreirõl tudott, de anyámról nem hallott soha.Két lánya van, mindkettõ orvos, az egyik szeretne áttelepülni. Egyelõre nem kaptameg az államtól az engedélyt. A beszélgetésünk közben állandóan visszatérõ témavolt az alapvetõ élelmiszerhiány, a mérhetetlen korrupció, a magyarság kisemmizett-sége, elnyomása, a helyzet kilátástalansága.Április 4-én székelyföldi körutat tettünk. Az elsõ megálló Székelykeresztúr volt, aGyárfás-kúria  jelenleg szellemi fogyatékos gyermekotthon. Itt töltötte Petõfi Sándora segesvári csata elõtti utolsó éjszakáját. A monda szerint a körtefa alatt írta versét,illetve pihent. A házon emléktábla van Kányádi Sándor versével:

„Haldoklik az öreg tanú,Petõfi vén körtefája.Azt beszélik õ látta volt,Verset írni utoljára.”
Megnéztük a Nagy-Küküllõ partján fekvõ Segesvárt. Õsi szász település volt. Abelvárosban jellegzetes szász házak, a sík területen az utóbbi években épült blokk-házak, de megkezdték a régi részen is a bontást, úgy látszik egész a vár alá hozzák ablokkházakat. Fenn a várban megvan még a Petõfi-szobor, azon a részen, ahonnanrá lehet látni a csatatérre.Voltunk Fehéregyházán, megnéztük a Petõfi-emlékhelyet. A hivatalos állásfoglalásaz, hogy 1849. július 31-én Petõfi itt halt meg, és az itt lévõ tömegsírban nyugszik.

Megálltunk Székelyudvarhelyen, a fõtere a régi, itt nem látszik még nagy rombolás.Látni új, nemrég faragott székely kapukat is. Székelyudvarhelytõl nem messze vanSzeike fürdõ. Most is csak az autóbuszból néztük az ott lévõ székely kapusort, azokmögött Orbán Balázs kopjafás sírját.Farkaslakán többet idõztünk. Elsétáltunk a Nyikó-patak völgyében a falu végéreTamási Áron szülõházához. A ház és a berendezett emlékmúzeum változatlan. Élmég és székelyes humorral mutatta meg sógora, Sipos Feri bácsi, messzirõl integetettfelesége, Tamási Erzsébet is. A templomkertben találkoztam Tamási Ágnessel, éppa sírt gondozta. A síron két síremlék van. Az egyik kõbõl, a másik a fából faragottkopjafa. Ez utóbbin olvasható: „Törzse székely, fia Hunniának, hû szolgája száza-dának.”A plébános megmutatta a templomot. A római katolikus egyház Farkaslakán 1662-tõl mûködik. A jelenlegi templom építésére a máshol szolgáló Fancsali Mártonplébános küldött pénzt kéttornyú templomra. Amikor hazafelé jövet meglátta, hogyegytornyút építettek, megháborodott. Idõs, beteg korában Farkaslakán élt, itt vaneltemetve a templom elõtti téren. Sírfelirata:„Itt nyugszikFancsali Márton.Életét szerényen megfutva,Az Urban boldogul kimulva.Született 1797-ben, papságának69-ik évében meghalt 1888. jan. 26.Béke lengjen porain.”
A plébános nyíltan beszélt a magyarság nehéz helyzetérõl. Kért bennünket,segítsük a menekülõket, az áttelepülõket. Õk, a papok amíg egy magyar van nemhagyják el helyüket.Itt jegyzem meg, hogy 1987. áprilisban Kézdivásárhelyen a református tiszteletesselfolytatott beszélgetés közben fogalmaztam meg tapasztalatomat. Azt, hogy a két egyház,a papság ma Romániában a magyarság mentsvára. Õk a megtartó erõk, õk vállalták fel amagyarság mentését. E megállapításommal a tiszteletes úr egyetértett, és hozzátette„nincs ma a két egyház között vita, céljuk azonos, a magyarság összetartása.”Farkaslakán elszakadtam a csoporttól, mert helybeli fiatalok vettek körül, olyanok,akik nyíltan, õszintén beszéltek velem. Szidták az elsõszámú vezetõt (nevén nevezték),és nem azért, mert ellátási gondok vannak, hanem azért, mert szerintük kiirtja amagyarságot. Azt mondták kevés aki elmegy, a többség marad, vállalja sorsát, ittakar élni, és ha nem lehet, hát meghalni.Korondon a csoport tagjai vásároltak. Én most nem vettem, mert elõzõ útjaim al-kalmával már eleget hoztam. Megálltunk és sétáltunk Szovátán, az üdülõtelep tiszta,de kihalt volt.
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náltatott, ezeket elhoztam. István és Imre fiaival most nem találkoztam. Húsvétlévén valahol locsolkodni voltak. Úgy gondolom nem is nagyon akartak velemtalálkozni, mert a jelenlegi kiélezett helyzetben a Magyarországról jött rokon nem jópont. József otthon volt, de rövid beszélgetés után õ is elment. Lényegében Vilmaés Ildikó volt a beszélgetõpartnerem. Ildinek nincs veszíteni valója, mert megkaptamagyar részrõl a befogadási nyilatkozatot. Már folyamatban van a román elengedésikérelme, hogy ennek mi lesz az eredménye az még kérdés, de õ és családja már meg-bélyegzett. Ildikó elmondta: testvérei, István és Imre most neheztelnek rá, mondván,ezzel a lépésével megakadályozta az õ továbbhaladásukat. Mondhatom pokoli hely-zet, tavaly még Imre és István kérték, segítsek Ildikónak a kitelepüléshez. Most,amikor már megvalósulni látszik, szembefordultak vele. Végre sikerült találkoznilegidõsebb unokatestvéremmel, a 85 éves Kovács Andorral és feleségével, Terivel.Mindketten az utóbbi idõben betegesek, de szellemileg jó állapotban vannak. Dióhéj-ban elmondták életüket, hogy a jómódú vagyonos orvosból a rendszer hogyancsinált megélhetési gondokkal küzdõ megyei fõorvost. Családunkról, õseinkrõl nemsokat tud, mert õt különváltan élõ édesanyja nevelte. Így az apai családdal nem voltkapcsolata. Anyja sírját Kézdivásárhelyen gondoztatja, de Aradon eltemetett apjasírját nem. Apja Erdélyben élõ testvéreirõl tudott, de anyámról nem hallott soha.Két lánya van, mindkettõ orvos, az egyik szeretne áttelepülni. Egyelõre nem kaptameg az államtól az engedélyt. A beszélgetésünk közben állandóan visszatérõ témavolt az alapvetõ élelmiszerhiány, a mérhetetlen korrupció, a magyarság kisemmizett-sége, elnyomása, a helyzet kilátástalansága.Április 4-én székelyföldi körutat tettünk. Az elsõ megálló Székelykeresztúr volt, aGyárfás-kúria  jelenleg szellemi fogyatékos gyermekotthon. Itt töltötte Petõfi Sándora segesvári csata elõtti utolsó éjszakáját. A monda szerint a körtefa alatt írta versét,illetve pihent. A házon emléktábla van Kányádi Sándor versével:
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A program utolsó állomása Erdõszentgyörgy volt. Itt távolból megnéztük a Rédey-család hajdani kastélyát. Ez gondozott, de hogy most mi van benne nem tudtukmeg. Bementünk a református templomba. E templom alatti kriptában nyugszikRhédey Glaudina, II. Erzsébet angol királynõ üknagyanyja. Ezt a templom belsejébena falon elhelyezett márványtábla tudatja.A nap folyamán útközben sok gyalogoló vagy jármûre váró fiatal-idõs, férfi-nõiutasunk volt. Közülük többen útközben beszélgettek velünk. Elmondták nehéz hely-zetüket. Az idõsebbek beszéltek arról, hogy az õ gyermekeik még magyar iskolábajárhattak. Az unokák már csak románul tanulhatnak. Úgy fogalmaztak, ha nem jönváltozás elvész a magyarság. Azokban a napokban látott napvilágot olyan utasítás,hogy a székely falvakban is a boltokban csak románul lehet a portékát kérni, akimagyarul kéri, azt nem szabad kiszolgálni.Április 5-én korán indultunk Csíkszeredára. Tavaly a Görgényi-havasok, Kelemen-havasok völgyében Maroshévíz felé mentünk, most a Hargitán keresztül. Helyenkénthófoltokat láttunk, de akadály nem volt. Megálltunk Csíksomlyón, a híres búcsújáróhelyen, de csak a lenti templomot néztük meg, a kápolnához nem mentünk fel.A régi Csíkszereda három év alatt eltûnt. A sûrûn épített kisebb, nagyobb föld-szintes házakat lebontották. Helyettük blokkházakat építettek. A régi középületekmég megvannak. Megváltozott a lakosság összetétele. A színmagyar városba ablokkházakba a Regátból hoztak románokat. Itt voltunk tanúi annak a jelenetnek,hogy az út mellett álló autóbuszunkat egy öntudatos román férfi leköpte, majdezután a román rendõr a várakozó autóbuszt egy távoli mellékutcába irányította. Azúj szállodában voltunk elhelyezve. Itt vacsoráztunk viszonylag korán, de közöltékvelünk, hogy a szállodát ne hagyjuk el.Másnap reggel a csoport Brassóba indult. Útközben megálltunk Tusnádfürdõn,ahol a téli szemetet már eltakarították, de vendégeket még nemigen láttunk. Mostnyitva volt a kis görög templom, amit végre belülrõl is megnéztem, majd továbbmentünk a Szent Anna-tóhoz. Az út a néhány nappal elõbb esett nagy hó miattnehezen volt járható. Az utolsó kanyar elõtt teljesen járhatatlan, addig jutottunk el.A tóhoz gyalog sem lehetett elmenni, akik elindultak rövid próbálkozás után vissza-fordultak. Az autóbusz 3 kilométeren keresztül hátramenetben jött vissza, mert azútviszonyok miatt elõbb nem tudott megfordulni. Végeredményben a tervezett 11óra helyett délután 2 órára értünk Kézdivásárhelyre, ahol én lemaradtam a csoporttól.Unokatestvérem, Mici várt, most nem szállodában, hanem náluk szálltam meg.Szülõházamban töltöttem az éjszakát, abban a szobában aludtam, ahol én is, anyámis született, ahol hajdan nagyanyám, nagyapám ravatala volt. Nem sokat aludtamszülõföldem, szülõházam jelenlegi sorsa, kilátástalan jövõje nem hagyott aludni. Atemetõben meglátogattam õseim nyughelyét, majd a Református templomot, aholannak idején kereszteltek, most néztem meg belülrõl. Többször végigsétáltam afõtér négy oldalán. Bementem az udvarterekbe és nagyon szomorú voltam. Búcsúz-

tam, mert úgy éreztem, nem jövök többé haza, de ha netán jöhetek, még akkor semláthatom már így, mert sorsa meg van pecsételve.Miciék elmondták a hivatalos elképzelést. Azt, hogy 2000-ig felszámolják a falvakjelentõs részét, azokat termõtalajokká alakítják át. A városokban megszüntetik amagánházakat, a lakosságot blokkházakba költöztetik. A Kézdiváráshely körülifalvakat lerombolják, lakóit Kézdivásárhelyre telepítik. Ezért átépítik a várost, a tervszerint megmaradnak a fõteret szegélyezõ régi emeletes épületek, azok mögött vi-szont mindent szanálnak. Lerombolják a csak Kézdivásárhely központjának beépí-tésére jellemzõ, a fõtérbõl kiinduló udvartereket, s ezzel nemcsak e sajátos beépített-séget tüntetik el, de megszûnnek az õseim nevét viselõ Jancsó-sor, Kovács-sor,Tóth-sor is. Helyükre blokkházak kerülnek. Ugyancsak lerombolják az 1855-benépült, ma is jó állapotban lévõ emeletes szülõházamat. A nincstelenség mellé mostmég ez is! A múlt emlékeinek lerombolása, a magyarság teljes szétszórása, a magyaretnikum felszámolása. Mindezt, és az ehhez vezetõ utat, a közbeesõ intézkedéseketMagyarország vezetése észrevétel, véleménynyilvánítás nélkül tudomásul veszi.A Szala utca sarkán még megvan Thuróczy Mózes háza, rajta két emléktábla.Az egyik tábla román-magyar szöveggel.„In memoria revoluticiDin1848-1849.Gábor ÁronCu pribejul comemoráni a 120 de aniDe la moertea lui.———Az 1848-1849-es szabadságharc hõseGábor Áronemlékérehalálának 120. évfordulóján.”A másik tábla:„Gábor Áron és Thuróczy Mózesszékely társaikkale telken öntöttek 1848-49-ben templomok,harangjaiból 64 ágyút a magyar szabadságés függetlenség védelmére.Megjelölte a Kézdivásárhelyen szünidõzõ tanuló ifjúság.1904.”
Április 7-én reggel Szerénke átjött velem Brassóba, így az utazás zökkenõmentesvolt. A vonaton egy Gyulafehérvárra utazó kántornövendék beszélgetett velem.Érdeklõdött hogyan van nálunk, s elmondta itt nagyon nehéz az élet. Végül megadta
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Április 7-én reggel Szerénke átjött velem Brassóba, így az utazás zökkenõmentesvolt. A vonaton egy Gyulafehérvárra utazó kántornövendék beszélgetett velem.Érdeklõdött hogyan van nálunk, s elmondta itt nagyon nehéz az élet. Végül megadta
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a gyulafehérvári várban a kollégium címét azzal, hogyha ott járok, hívassam lebeszélgetésre. Tipikus székely fiatal volt, és bátor, mert mindenki füle hallatára be-szélgetett velem magyarul. Igaz a vonaton utazók többsége magyar volt.Brassó a régi, illetve változás, hogy a Városház-teret rendezték, megszüntették ajármûforgalmat, sétáló térré alakították. A városban bármerre jártunk mindenütt pá-rosával cirkáltak a rendõrök. Gondolom ez a tüntetés, a zavargások megelõzésétszolgálja. A Pojánán a szállodában rajtunk kívül bolgár és szovjet csoportok voltak.A városban is bolgár és szovjet turistákat szállító autóbuszokat lehetett látni.Itt mondták el csoporttársaim, hogy elõzõ nap megnézték a kézdivásárhelyi éssepsiszentgyörgyi székely múzeumot. Mindkét múzeumban felsõbb parancsra akkortávolították el a kiállított tárgyakról a magyar szövegû ismertetõket.Brassóból 8-án korán reggel indultunk Gyulafehérvárra. Útközben megálltunkFogarason. A vár változatlan, a város azonban egy év alatt nagyon megváltozott.Eltûntek a régi házak, épülnek a blokkházak. Megnéztük a református templomot, atemplomkertben Bethlen Kata sírját. A református papné kalauzolt bennünket. Õmondta el most már az egész csoportnak mindazt, amit nekem Kézdivásárhelyenelmondtak. Konkrét tényként, hogy mi most látjuk így utoljára ezt a helyszínt, mertrövid idõn belül lebontják a paplakot, hogy õk hová mennek, még nem tudják. Atemetõben megmutatta hová tervezik a blokkház építését. Az egyház jogásza kilin-csel, vétóz, mert ugye egyházi vagyon amit felszámolnak, egyelõre eredménytelenül.A jelenlegi református templomot 1715-ben kezdték építeni. A torony alatti bejáratfölött van az alábbi felirat.

„1700-1759.E torony oldala tartja a nagy követ.E kõ befoglalja ama áldott nevet.Melyrõl akár ki is méltán példát vehet.S példáját követvén az egekbe mehet,Gróf Bethlen Kata az Bethlen SámuelnekKit szült Nagy Borbála mint édes férjének.Életében hív társa Teleki Józsefnek,Ki volt fõispánja Fejér vármegyének.Ez ura templomot másoknál fundálta,Ez asszony az után volt és reperádába vetete,Költségét érte nem sajnálá melybõl az istenreKérjen örök hála!27 esztendõt töltött özvegységben. Minden rendekElõtt példány kedvességben, ötvenkilenceketVilági életben, amint kívánt vagyonMár Jézus ölében.”

A templomban bent három kopjafa van egymás mellett.„Bornemissza Anna 1630-1688.Árva Bethlen Kata 1700-1759.Lorántffy Zsuzsanna 1600-1660.”
A papné megmutatta az ünnepi alkalomkor használatos úrasztalterítõt, amit BethlenKata ajándékozott a templomnak. A menyasszonyi ruhájából készült. Nagyon széptûhímzéses, virágos selyem terítõ. A hagyomány szerint Bethlen Kata maga hímezte.A templomtoronnyal szemben van Árva Bethlen Kata egyszerû sírja, vasráccsalkörülvéve. A sírkõ felirati versét Bod Péter udvari pap írta.„Teste e kõ alatt Gróf Bethlen Katának.Lelke szent kezébe vagyon Jézusának,Kibe hitt s tartott megváltó urának.Magát alázatos hív szolgálójának.Ezerhétszázban lett világra jövése,Ötvenkilenc évben innen kimenése.Özvegyi életben két ízben lépése.Ebben sok ideig kegyesen élése.Atyafi szeretõ, kegyes istenfélõ.Szegényt, oskolákat javával segélõ,Tiszta szent élettel mások elõtt fénylõ,Volt mértékletes s ártatlanul élõ,Ezért mindenféle rend õtet becsülte,Tõle félt a gonosz és távol kerülte.Áldott neve maradt ezt jósága szülte.Gyõzelmi székét már égbe beülte.”
Tovább haladva Gyulafehérvár felé, kitérõt tettünk Karc faluba, ahol megnéztükaz Imre király által 1198-ban alapított cisztercita apátság romjait. A romok elõterébenma evangélikus templom mûködik. A gondozott elõkertben az elsõ és a másodikvilágháborúban elesett német katonák sírjai láthatók.Megálltunk Nagyszebenben, séta közben láttam az élelmiszerboltok elõtt várakozóhosszú sorokat. Az egyik húsboltban rendõri biztosítással húst osztottak.Gyulafehérváron a várban megcsináltuk a szokott sétát, a Székesegyházmegtekintését. Séta közben egy szakasz katonával találkoztunk, akik magyarbeszédükkel hívták fel magukra figyelmünket. Õk is mentek, mi is mellettük haladtunkközben beszélgettünk. Érdeklõdtek honnan jöttünk, voltunk-e falujuk felé, ugyanisNagyvárad környéki falvakba valók voltak. Néhány hét múlva szerelnek le. Acigarettát, cukorkát nem fogadták el, mondván nem szabad nekik semmit elfogadni,azzal is vétettek, hogy beszélgettek velünk.
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A szállodai ellátásunk itt volt a legsilányabb. Májat kaptunk elõételnek és fõételnekis. Nem tudtak elegendõ borvizet adni. A reggeli hidegcsomagot se volt mibõlösszeállítani, így e nélkül jöttünk el.9-én kora reggel indultunk haza. Elsõ állomásunk Déva volt, ahol kívülrõl körbe-jártuk a Bethlen-kastélyt, amiben jelenleg valamilyen múzeum van, de nem látogat-ható. Fölnéztünk Déva-vára romjaira. Autóbusszal körbementünk a városban. Avároskép a múlt év óta megváltozott, eltûntek a régi házak, emeletes blokkházaképültek, amik kívülrõl mutatósak, hogy a lakások milyenek, azt nem tudtuk meg.Vajdahunyadon megnéztük a várat, helyi idegenvezetõt nem kaptunk, mondvánsenki nem tud magyarul. Tolmácsunk pedig már nem volt, mert Dávid Gyulafehér-váron elbúcsúzott tõlünk.A Maros völgyében haladtunk Arad felé. Pihenõt tartottunk Máriaradnán, ahíres búcsújáró helyen. Megnéztük a templomot, a Radnai Mária szobrot.Aradon virágot helyeztünk el a vértanúk emlékhelyén és elindultunk Nagylakra.Nagylakon álltunk három órát. Elõttünk volt két nyugatnémet autóbusz. Az utasaitkiszállították és minden bõröndjüket alaposan átnézték a román vámosok. Ezt látvami is hasonló vámvizsgálatra számítottunk. Velünk nem ezt csinálták, az autóbuszbólnem kellett kiszállni. A román vámos végigsétált közöttünk, felnézett a csomagokraés engedélyt adott a határ átlépésére. A magyar oldalon az útlevelek kezelése utánengedtek tovább bennünket.A kivitt román pénzt visszahoztam, nem volt mire elköltenem. A határon azzal agondolattal jöttem át, hogy utoljára voltam szülõföldemen, mert e megváltozottkörülmények között, ha élek se igen lesz lehetõségem az évenkénti látogatásra.Április 19-én Romániában nyilvánosságra hozták a több mint 7000 településmegszüntetésére elkészült tervet. Ezt gyakorlatilag már megkezdték. Brassóból Foga-ras felé haladva az autóbuszból néztük a már lakatlan szász falvakban az õsi házakatmegsemmisítõ dömpereket.
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Kertész Péter

SZENT KERESZT TISZTELETÉRE…
A jászszentandrási templom megépülésének 100., festésének 70. évfordulójáraállít emléket Dávid Áron 2003-ban megjelent elsõ könyve. A jászszentandrási szár-mazású fiatal szerzõ a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi karának V.éves néprajz-régész szakos hallgatója. A több éve folyó lelkes kutatómunka eredmé-nyeként egy hiánypótló mûvet ad a vallási életet tanulmányozó kutatók és az érdek-lõdõk kezébe. Lelkiismeretes munkájának köszönhetõen tudományos alapossággaltárja az olvasó elé szülõfaluja rövid történetét, templomának megépítését, a mûvésziszempontból egyedülálló falfestményeinek bemutatását, továbbá a településhezkapcsolódó huszonhat szakrális emlék leírását és rövid történetét.A Szent Kereszt tisztelete… rendkívül érdekes, értékes mû, amely a sok, mérnökipontossággal közölt adat ellenére nem csupán száraz adathalmaz. A sorok közülkitûnik, hogy Dávid Áron célja fõleg a néprajzi–történeti–mûvészettörténeti ismeret-terjesztés. Annak ellenére, hogy a szerzõ olvasóközönségeként elsõsorban nem a„szûk szakmai kört” célozta meg, a könyvben felsorakoztatott lajstromok, táblázatok,térképek és fotók forrásértékkel bírnak. Hadd utaljak itt a teljes egészében közöltplébánia 1897. évi alapítólevelére, az 1902-ben és 1903-ban összeállított templom-leltárra, a papok, kántorok, harangozók névsorára, vagy a falu szakrális emlékeinekbemutatására. A könyv mellékletét nem csak az olvashatóan közölt levéltári anyagok,hanem Szemán Paul és Varga János kiváló fotói teszik szinte már-már tudományosértékûvé.Az olvasó nyomon követheti Jászszentandrás történetét a XIII. századi Endre-falvától egészen a XX. század elsõ feléig. Betekintést nyerhetünk a Jászság erõsenvallásos életébe, a nép és az egyház viszonyába. Felelevenedik a XVIII. századiSzent Kereszt Felmagasztalásának tiszteletére szentelt kicsiny kápolna rövid törté-nete, a falu önálló parókiájának megszervezése, és elsõ plébánosának áldozattalteli, napjainkig eredményes munkája. Kovács Mihály plébános hivatástudatán ke-resztül Dávid rávilágít a XIX-XX. század fordulóján élt falusi papok fáradhatatlanharcára, miképp vet szépen sarjadzó magot az emberek lelkében, s dolgozik szaka-datlanul a vallási közösségek, társulatok összekovácsolásán. Felfedi elõttünk a ka-tolikus jászok áldozatkézségét, hogyan, mi módon szerezték meg a templom felállí-tásához szükséges összeget, s ezért milyen hétköznapi akadályokkal kellett szembe-nézniük. Szinte mûvészettörténészi alapossággal írja le az Aba-Novák Vilmos kezealatt életre kelt falfestményeket, keletkezésük körülményeit, a mester egyik legkivá-lóbb expresszionista alkotását. A freskók olyannyira megosztották a korabeli




