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Szentpétery Katalin
Máramarostól Bukovinán át 

a csodás erdélyi hegyvonulatok felé
EÖGYKE barangolás 2017-ben (2. rész)

Csíksomlyóhoz – Szűz Mári-
ához gondolatban visszatér-
ve:

a Boldogságos Szűz Mária 
tisztelete egykorú a ference-
sek Csíksomlyón való letele-
pedésével (1440-es évektől). 
Kezdettől fogva szokássá vált 
az évközi Mária-ünnepeken a 
Szűzanya köszöntése, amely-
re a hívek a szomszédos hely-
ségekből is jöttek. 1444-ben 
IV. Jenő pápa már megállapí-
totta „igen sok nép jár Somlyóra Szűz Má-
riát tisztelni”. 1567. pünkösd szombatján 
is összegyűltek a székelyek Csíksomlyón, 
hogy segítséget kérjenek hitükben való 
megmaradásukhoz, és hálát adni Isten-
nek és a Szűzanyának a segítségért. Ekkor 

volt a tolvajostetői (nagyerdei) 
győztes csata, aminek emlékét 
is ünneplik, amikor a csíki és 
a gyergyói katolikusság elhárí-
totta szülőföldjétől az erősza-
kos hittérítés veszélyét. (Ez a 
probléma a XXI. sz.-ban is ak-
tuális. Ezért a 2017 évi búcsú 
jelmondata „Tarts meg minket 
őseink szent hitében!” volt.)

Mi is fohászkodtunk Nagy-
asszonyunkhoz, hogy meg-
tartson bennünket őseink hité-

ben, és tudjuk életünkben megvalósítani a 
bölcs mondást. „Ki kell szeretni az embe-
rekből a jót!” 

A festett üvegablakok magyar szentjei 
között Kapisztrán szent János is megta-
lálható magyar zászlóval a kezében.

„Porból lettünk, fából 
élünk” – mondják az em-
berek Zetelakán, ahol 
a deszka megmunkálás-
nak és zsindelykészítés-
nek nagy hagyománya 
van. Sajnos már keve-
sen űzik ezt a mestersé-
get! Zetelakán áthaladva 
Székelyudvarhelyre vitt 
utunk, ahol az Emlékezés 
parkját tekintettük meg 
(Orbán Viktor ajándéka a 
városnak). Történelmünk 
13 jelentős egyéniségét 

Dr. Szarka György

Nagygalambfalva, a református templom
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magyarországi szobrászok formáz-
ták: Csaba királyfi, Szent László, 
Hunyadi János, Fráter György, Bá-
thory István, Bethlen Gábor, Beth-
len István, II. Rákóczi Ferenc, Wes-
selényi Miklós, Bem apó, Kós Kár-
oly, Nyírő József és akit nem lehe-
tett megnevezni a „vándor székely 
hazatalál” (Wass Albert) mellszobra 
látható az emlékparkban.

Kányádon, Bögözön áthaladva 
Nagygalambfalvát is érintettük, 
ami Kányádi Sándor (*1929. május 
10.) szülővárosa. Itt megtudhattuk, 

hogy a költő kérdésére mit vá-
laszolt az egyszeri székely gye-
rek: - „Mi a vers?” 

- A vers az, amit meg kell 
írni.” 

Nagygalambfalva híres XIII. 
sz.-ban épült református temp-
lomáról. A falu testvérvárosa 
Mikepércs. 2017-ben, a refor-
máció 500 éves évfordulója al-
kalmából a mikepércsi lelkész 
500 km-t futott pénzt gyűjtvén 
a nagygalambfalvai templom 

restaurálására és a hitéletet 
serkentő közösségi ház lét-
rehozására. Jelentős összeget 
sikerült összegyűjteni.

Az unitárius Székelyke-
resztúron átbuszozva hallhat-
tunk a Gyárfás kúriáról, ahol 
Petőfi Sándor utolsó éjsza-
káját töltötte. „Egy gondolat 
bánt engemet” kezdetű versét 
a költő itt szavalta el egy kör-
tefa alatt, amit Kányádi Sán-
dor is megörökített írásában. 
Ma fogyatékos gyerekek fog-
lalkoztatója a ház.

Vendégvárók Gyuri bácsi portáján

Székelyvarság határában

Szent Ábrahám, a gyógynövényes csodakertben
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Kissomlyosra érkezvén Szarka Gyu-
ri bácsi portáján volt a „szíveslátás”. Előt-
te még megnéztük az unitárius templomot, 
mely felújítás alatt áll. Az 1798-ban épült 
templomot és a falut a polgármester mutat-
ta be. A település 1318-as évek óta ismert.

Gyuri bácsi portájára érkezvén meghall-
gattuk Reményik Sándor „Ne hagyjátok 
a templomot és az iskolát” versét, aminek 
mondanivalója örökérvényű. 
Csörögével, szilvóriummal, 
miccsel, sajttal és sok szere-
tettel fogadtak bennünket. A 
lányok, asszonyok, urak dí-
szes népi ruhába öltöztek. 
Jubileumi ünnepséget is ül-
tünk itt, mivel a Gyuri bácsi 
vezette „Erdélyjárók” moz-
galom idén lett 25 éves. Az 
1992-től Gyuri bácsi vezette 
kirándulások mindenkinek 
lelki, testi felüdülést jelen-
tenek, bővíti kulturális, föld-
rajzi tudásunkat.

Utunk következő cél-
pontja Szentábrahám volt, 

ahol a gyógynövényes cso-
dakertet ismerhettük meg. 
Csíki Emese, a kert gazd-
asszonya mutatta be a csa-
ládi vállalkozásban veze-
tett gazdaságot. Egy 300 
éves kúria körül alakítot-
ta ki a gyógynövény ültet-
vényt. Izsóp-teával kínált 
bennünket, ami az asztma 
ellenszere, vörös húsoknál 
fűszerként szolgál, és vala-
mikor a táltosok füve volt. 
Áldozat bemutatásoknál a 
tűzre dobták az izsópot, és 
ekkor révületi állapotba ke-
rültek, azaz az izsóp lélek-

tisztító hatással volt rájuk. A Bibliában az 
L. zsoltár is megemlíti a növény lélektisz-
tító hatását: 
„Moss egészen tisztára (Uram) vétkemtől, 
bűnömtől tisztíts meg engem! .....
Hints meg engem izsóppal és megtisztulok, 
moss meg engem és a hónál fehérebb leszek!”

Sokféle, kb. 60 gyógynövény faj díszíti 
az 50 hektáron elterülő kertet, a legtöbbje 

Piknik a Csorgókő-vízesésnél

Zsindelykészítés
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évelő. Többek között megtudhattuk, hogy 
a zsálya a felső légúti és más gyulladásos 
folyamatok csökkenését szolgálja, a lánd-
zsás útifű kiváló a köhögés ellen, a bíbor 
kasvirág (Echinaceae sp.) immunerősítő 
hatású.

Lehetőség volt különféle teakeverékek, 
tinktúrák vásárlására, ami értékes vásárfi-
ának bizonyult az otthonmaradt szerette-
ink részére.

Szállásunkra hazain-
dulván megálltunk Szé-
kelyvarság határában 
felállított székely- ka-
punál, ami 2011-ben ké-
szült, és rovásírással is 
díszített. 

Délután Grippert Lász-
ló túratársunk, restaurá-
tor vetítettképes előadást 
tartott igen érdekes mun-
kájáról. A régi és modern 
műtárgyak értékmeg-
óvását, az idők során ka-
pott sebek gyógyításának 
problematikáját mutatta 
be. Bepillantást nyerhet-
tünk a nagyméretű fest-
mények szállítási nehézségeibe is.

Az este másik eseménye egy helyi szo-
kás megismerésére adott alkalmat: a 
templomban a falu közössége ünnepélyes 
hálaadó szentmisét tartott az 50 évesekért 
és más jubilálókért. A szentmise után a 
családtagok köszöntötték egymást szíves 
szóval, finom süteményekkel, apró aján-
dékokkal. Megható volt a színes népvise-
letbe öltözött családtagok bensőséges ün-
nepét látni!

A templomtól szálláshelyünkre men-
vén megismerhettük a legtöbb portát ékí-
tő székely-kaput, melyek legtöbbje a XX. 
sz. - ban készült, de a 2000-es évekből is 

láthattunk alkotást. Örömmel állapítot-
tuk meg, hogy a kapufaragás hagyománya 
nem alszik ki Székelyvarságon.

Utolsó előtti napon ismét túracipőt húz-
tunk és a Tifán háztól indulva Csorgókő 
felé vettük utunkat. Közben láttunk egy 
„ványoló”-t, ami a helyi szőnyegmosó al-
kalmatosság. A patak vizét összegyűjtik 
egy faeresztékbe, amire a szőnyeget ráhe-
lyezik, és a víz ereje megtisztítja azt.

Menetközben közelről láthattuk Erdély-
országban sokfelé, de Magyarországon 
ritkán előforduló (védett) Telekia speciosa 
Compositae családba,Tubuliflorae alcsa-
ládba tartozó attraktív megjelenésű, ned-
ves élőhelyet kedvelő évelő növényt. 
Baumgarten határozta meg és Teleki Pál 
iránti tiszteletből adta a nevet.

Egy „zavarás”-on is átkeltünk, mely tu-
lajdonképpen egy fakerítés, ahol az álla-
tok nem tudnak áthaladni, de az ember 
ügyeskedve igen. Ekkor egy nagy, szép 
mezei virágokkal tarkított igazi hegyi rét-
re értünk, ahonnan szép visszapillantást 
nyerhettünk Varságra. Itt meghallgattuk 

Tifán Csaba vendéglátónk – Székelyvarság
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Erdélyi József: Borívók c. ver-
sét. Pazar szép napsütéses idő-
ben, gyönyörködve a termé-
szet adta szépségekben nemso-
kára elértük a tálasbérci kilá-
tót, ahová felmászva a környe-
ző táj változatosságát szemlél-
hettük meg. Utunkat a csorgó-
kői vízeséshez folytattuk, ahol a 
vízformálta andezitsziklák cso-
dálatos alakzatait láthattuk. A 
vízeséshez közel lévő réten, a 
helyiek kedvelt kirándulóhelyén 
egy kis pikniken vettünk részt, 
ahol nagy élvezettel fogyasztot-
tunk sajtot, ordát és iszogattuk a pálinkát.

Hazafelé indulván még betértünk a 
„Parlament” kiskocsmába, ahol sörrel öb-
lítettük le az utolsó falatokat. 

Lehetőségünk volt Tamás Antal por-
táján a zsindelykészítést is ellesni. A fe-
nyőfából készített zsindely mesterfogásait 
még nagyapjától tanulta a mester.

Székelyvarságra hazaérvén Tifán Csa-
ba és családja búcsúvacsorával vártak 
bennünket. A finom töltött-káposzta el-
fogyasztása után dalra fakadt a kirándu-
lócsapat a helyi együttes kíséretével (he-
gedű, bőgő és „mellzongora”, azaz tangó-
harmonika), majd táncra perdültünk a há-
ziakkal, akik népviseleti ruhát öltöttek az 
est tiszteletére. A férfiak „karmantyú”-ját 
a nemzetiszínek díszítették.

A sötét beálltakor meggyújtották a 
máglyát, és késő estéig énekeltünk ven-
déglátóinkkal finom borocska iszogatá-
sa közben.

Elérkezett az utolsó nap. A helyiek ked-
ves énekes búcsúztatója után, elhagyva 
a görgényi „lázon” (vulkáni fennsík) el-
terülő Varságot, Székelykeresztúron át 
Farkaslakára indult a busz. Tompa Lász-
ló: Lófürösztés c. versének meghallgatása 

irodalmi ismereteink bővítését szolgál-
ta. Farkaslakán Tamási Áron (1897-1966) 
szülőfalujában az író emlékének sírjánál 
adóztunk, aki 

„Törzsében székely volt,
Fia Hunniának,
Hűséges szolgája
Bomlott századának”
Az emlékművet a helyszínen faragta ki 

7 tonnás hargitai vulkánkőből Szervátiusz 
Jenő és Tibor, amit 1972-ben avattak fel. 
A sírt két oldalt egy-egy csertölgy övezi.

Nem messze a sírkőtől a három éve fel-
állított Trianon emlékmű körül bazaltkoc-
kákból Nagy-Magyarország térképe lát-
ható, a 13 kopjafa pedig az aradi vérta-
nukra emlékeztet.

Az út mentén kézműves kirakodóvásár-
ban a népi hímzéseket, a színes korondi 
kerámiákat, fafaragású használati edénye-
ket csodálhattuk.

Ezután Korondon áthaladva a sóvidék 
felé, Parajdra vitt utunk. Erdély egyik leg-
nagyobb sóbányája található itt, valamint 
a legtöbb sós forrás ezen a környéken fa-
kad. A sóhegyek évente 3 mm-rel növe-
kednek.

A vendéglátók énekkel búcsúztattak
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Áttérve Maros megyébe Szováta fürdő-
város mellett haladunk el. Beomlott sóbá-
nyákból kialakult sós tavak közül a leg-
nevezetesebb a Medve tó, aminek nagyon 
magas sótartalma miatt alig lehet úszni 
benne, csupán lebeg az ember a víz felszí-
nén. A tó vízhőmérséklete bizonyos mély-
ségekben az 50-70 °C-ot is eléri.

Vármezőn finom pisztráng ebédre áll-
tunk meg. A helyben lévő pisztrángost a 
Nyárád folyó táplálja. A puliszkával körített 
pisztráng elfogyasztása után Marosradnót 
felé vitt utunk. Régi vára helyén Rákóczi 
György várkastélyt épített, amelyben több 
erdélyi országgyűlést is tartottak. A XVII. 
sz.-ban átépítették, és abban a formában 
áll napjainkban is a négyszögletes alapraj-
zú, négy bástyával díszített várkastély. Vi-
szonylag jó állapotát csak egy mielőbbi fel-
újítás után tarthatja meg.

A Maros völgyét elhagyva Aranyos-
gerendnél áttértünk az Aranyos völgyé-
be. Ez a település már a bronzkorban la-
kott volt, a rómaiak erődépítményt építet-
tek útjaik védelmére, 1529-ben Zápolya 

János országgyűlést tartott itt. A történel-
mileg jelentős község temploma 1290-
ben épült, amit később lebontottak, de új-
raépítették az eredeti templom köveiből a 
XV. sz.-ban. 

Ezután már a tavalyi utunk során megis-
mert városokon áthaladva egyre közeled-
tünk Magyarország felé: Gyalu, Kalota-
szeg – itt egy óriási eső ért utol bennün-
ket, szinte az orrunkig se láttunk az eső-
függöny miatt, Körösfő, Bánffyhunyad, 
Csucsa – Ady Endre verseit hallgattuk. 
Csucsán vette át Bem apó Czetz Jánostól 
(1822. június 8. Gidófalva - 1904. szep-
tember 6. Buenos Aires) az 1848–49-es 
forradalom és szabadságharc örmény-ma-
gyar honvédtábornokától a hadsereg veze-
tését. A tábornok a kivégzés elől Argentí-
nába menekült, ahol az argentin hadsereg 
kiemelkedő szervezője és Argentína első 
nemzeti katonai akadémiájának alapítója, 
25 éven keresztül igazgatója volt. Katonai 
egyenruhát is tervezett a hadseregnek. A 
csucsai templomban Petrás Mária kerá-
mia domborművét láthatja a betérő Czetz 

Jánosról és Bem apóról. 
A Királyhágón át Nagy-

várad felé haladtunk, és 
rövid időn belül már a ha-
zai utakon kanyargott bu-
szunk.

„A  közös hazában egy-
más megbecsülésének 
egyik legfontosabb tám-
pontja, egymás kölcsö-
nös megismerése…” – 
írta Czetz János Emléke-
zéseim c. könyvében. Mi 
is ezt tettük idei utunk so-
rán is Bukovinában és 
Székelyföldön.

Farkaslaka, koszorúzás Tamási Áron sírjánál


