
vissza, az ellenség ekkor robbantotta fel a
védõmûveket. Ezután Vécsey Sándor kapta
meg adományként az erõdöt. 1703-ban ha-
talmas tûzvész martaléka lett. 1709-ben
Bercsényi Miklós itt végeztette ki az áruló
Szegedi Ignácot. Utoljára a Vay-lányok lak-
tak az erõdben a XVIII. század közepén,
mint örökösök. A vár köré telepedett lakos-
ság földmûveléssel, pásztorkodással foglal-
kozott, késõbb a település nemesi családok
tulajdonába került. A török idõkben elnépte-
lenedett, de újra benépesült. 

Ajnácskõ rendezett magyar kistelepülés.
A központjában lévõ magaslaton áll a rom-
jaiban is érdekes vár. Vele szemben álmodta
meg Novák István Ybl-díjas szegedi fõépí-
tész a helyi adományokból épült, kívül-belül
különleges római katolikus templomot. Az
1995-ben készült modern építészeti remek-
mû bejárati ajtóin a rézbõl készült dombor-
mûvek Jézus életét jelenítik meg. A különle-
ges templombelsõ természetes anyagokból
készült, és középkori hangulatot áraszt.

Kissé fáradtan, de élményekben gazda-
gon indultunk hazafelé.

Mindannyiunk nevében hálásán megkö-
szönjük a rimaszombati B. Kovács István
professzornak, a református Lelkészi Hiva-
tal munkatársainak, a füleki Farkas László,
Pócsa Denisza, Palkovics Antal kedves ba-
rátunknak a színvonalas kalauzolást, a szer-
vezõmunkában való segítségnyújtást és a
kedves vendégszeretetet.

Szeretettel hívjuk, várjuk mindnyájukat
Sárospatakra! ■
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Fülek. Vár

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei szekciójának
tagjai elõszeretettel kirándulnak Erdélybe.
De miért is? Az egyik el nem hanyagolható
oka ennek a közelség. Két óra alatt már a ha-
táron vagyunk busszal is. A másik ok pedig
kétségkívül az, hogy van egy nyugdíjas kol-
légánk, Nagy Gábor, aki Erdélyország sze-
relmese, és ráadásul nagyon szeret és tud
utakat szervezni nagyobb, akár busznyi tár-
saságok számára is. 

2010 nyarán tehát ismét elindultunk Er-
délybe, az eddigi négy nap helyett most hat
napot szántunk a szép, magyarok által lakott
vidékek felfedezésére. Nem a városokat ke-
restük, inkább a falvakra voltunk kíváncsiak.
A Kallós Zoltán Alapítvány által gondozott
Kallós Zoltán Múzeum és Népmûvészeti
Központ volt elsõ említésre méltó célpon-
tunk Válaszúton, Mezõség közepén. Nagy
örömünkre maga Kallós Zoltán, aki már
nyolcvanas éveit tapossa, vezetett végig az
általa összegyûjtött népi tárgyak (csodála-
tos, kézi munkával elõállított ruhadarabok,
párnák, terítõk stb.) gyûjteményén. Fényké-
pezni nem volt szabad, csak vásárolni nép-
zenei cédéket, könyveket. 

Az elsõ éjszakánkat a tavaly már kipró-
bált és igen jól vizsgázott, Marosvásárhely
közelében található, gernyeszegi Grand
Lion panzióban töltöttük, késõbb Árkoson,
Csíkrákoson, Torockón éjszakáztunk.

A második napon Szászkézden álltunk
meg elõször. Bár az erõdtemplomba bemen-
ni nem lehetett, de az épület kívülrõl is mo-
numentális, megér egy sétát, különösen,
hogy felette a hegyen egy gyönyörû vár lát-
ható. Árkosra, a Sepsiszentgyörgy melletti
községbe kora délután érkeztünk, és utunk a
valamikori Szentkereszty-kastélyba – most
mûvelõdési központ – vezetett. De a kastély
kiszolgálta már Ceausescut is, saját vadász-
házának és vendégváró helyének rendezte
be annak idején fényûzõ bútorokkal, szõ-

Borsodi könyvtárosok ismét
Erdélyben 
2010. július 1–6.

✒✒    Burmeister Erzsébet



nyegekkel. Az árkosi unitárius templom
megtekintése késõ délutánra esett. A lelkész
maga mutatta be, és nemcsak a vártemplo-
mot néztük meg, hanem a „csodabogár” Bá-
lint Zoltán gyûjtõ egyéni múzeumát is a
templom bástyájában, majd otthonában.
Nem is a különlegesen berendezett, inkább
mûhelyre vagy múzeumra emlékeztetõ laká-
sa fogott meg minket, ahova csoportunk né-
hány tagját meginvitálta, hanem maga az
ember, a személyiség. Ilyen önzetlen, az er-
délyi emlékek összegyûjtésére elszánt, saját
maga jómódjával egyáltalán nem törõdõ,
minden porcikájában igaz magyar emberrel
még nem találkoztunk, egyikünk sem. A ve-
le töltött rövid idõt, ízes háromszéki beszé-
dét, minden szavára hallgató okos kutyáját
soha nem felejtjük el. 

Harmadnap Kovásznán kipróbáltuk a
mofettázást, a száraz széndioxidban vett ál-
ló fürdõt, és belekukkantottunk a Pokolsár-
ba, a fortyogó iszapba. Azután a világörök-
ségi védelmet élvezõ, hétszáz éves gelencei
templomot kerestük fel. A templom hírnevét
XIV. századbeli falfestményeinek köszönhe-

ti, az épebben megmaradt felsõ soron Szent
László legendája látható hat képben, a ked-
ves idegenvezetõ öregasszony el is mondta a
teljes történetet. 

Gelencérõl a Nyerges-tetõn keresztül
mentünk át a csíki medencébe. A csöpögõ
esõ ellenére megálltunk röviden az 1849.
augusztus 1-jei csatában elesett hõs széke-
lyek emlékmûvénél, hogy nemzeti színû
szalagunkat rákössük a kerítés láncára. Sze-
rencsénk volt, mire Csíksomlyóra értünk,
kisütött a nap, és ragyogó idõben mentünk
fel az „Ezer székely leány napja” ünnepre, a
székely népdal, néptánc és népviselet napjá-
ra, melyet július elsõ szombatján szoktak
ünnepelni. Aki vette a fáradságot és fel-
ment a csíksomlyói nyeregbe, nem bánta
meg. Egyrészt gyönyörködhetett a táj szép-
ségében, másrészt a népviseletekben, 
harmadrészt élvezhette a mûsort és az utá-
nozhatatlan hangulatot. És még vásárlásra is
lehetõsége nyílott. 

A negyedik nap gyimesi kirándulás je-
gyében telt. Gyimes egy harminc kilométer
hosszan elnyúló völgy Csík keleti szélén, 
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szinte csak magyarok lakják. Hidegségpata-
kán fogadott minket egy család, akikkel el-
sétáltunk – páran az idõsebbek közül
lovasszekérrel vitették magukat – az
esztenájukra. Életünkben elõször kóstoltunk
ordát és a bálmost. Kár, hogy jött egy nagy
zivatar, többünk az istállóban két sót nyaló
bárány közt várta ki a végét. Egy óra múlva
szerencsére ismét kisütött a nap, amikor
visszamentünk a család lakóházába, ahol két
gyermekük gyimesi néptánccal és éneklés-
sel búcsúztatott minket. Ez a nap az erdélyi
út talán legnagyobb élményével ajándéko-
zott meg mindenkit.

Az ötödik napon sokat utaztunk már
visszafelé, de több helyen megálltunk –
Szejkefürdõn Orbán Balázs síremlékéhez
mentünk fel tizen-
négy válogatott
székelykapun át,
Farkaslakán pedig
Tamási Áron sírem-
lékét tekintettük
meg. Korondot so-
sem lehet kihagyni,
kicsit kell vásárol-
gatni is ajándéko-
kat az itthon ma-
radottaknak. Olyan
szépek a fazekas-
áruk, kézimunkák,
egyéb kézmûves
áruk! Torockóra
délután érkeztünk,
de arra már vacsora
elõtt nem volt

idõnk, hogy a Székelykövet megmásszuk.
De azt többen is megfogadtuk, hogy ide el-
jövünk még egyszer, felmegyünk a tetejére
és Torockón is megnézzük a látnivalókat.
Csak az unitárius templomba jutottunk be, a
népmûvészeti múzeumba már nem. Torockó
fõtere és utcái elragadóak, fehérre vannak
meszelve a házak és zöldre az ablakkeretek.

Az utolsó napunk sem volt unalmas.
Torockószentgyörgyön mód nyílt bivalytej
termékek vásárlására. Egy román családhoz
is betértünk útban hazafelé Valea-
Draganului (Nagysebes) községben. Az
üdülõfalu IUBU panziójában vendégesked-
tünk, amely eredetileg Lucian Blaga (1895–
1961, román filozófus, újságíró, költõ, író,
dramaturg, fordító, egyetemi professzor) tu-
lajdona volt. Ma az unokaöccse vezeti. Na-
gyon finom román húsétel, a „mics” került a
hosszú faasztalokra hagyma, sajt, friss ke-
nyér társaságában, egy csobogó patak part-
ján levõ kertjükben. 

Kár, hogy nem sok szót tudtunk váltani,
mert nem beszéltek világnyelveken, közü-
lünk is csak egy fiatalasszony tudott kicsit
románul. De az látszott, hogy szívesen láttak
minket. 

Körösfõt nem lehetett kihagyni, s aztán
kora délután magyar földre értünk.

Az utazásunk nagyon jól sikerült, a rövi-
den bemutatott helyeket, az útvonalat min-
denkinek ajánlom. ■
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