
II. A gyökerek

Erdovidék

„Erdővidék az én hazám,
Ott szült engem édesanyám, 
Zöld erdő zúgásán, 
Vadgalamb szólásán 
Ott nevelt fel jó apám."

(Kriza János gyűjtése)

Erdővidék, a tágabb értelemben veit Baróti-medence jobbára ismeret
len terület még ma is a Székelyföldre látogatók számára. Pedig e 
táj páratlan földje élményekben gazdag látnivalókkal várja a ter
mészetjárót minden évszakban.

Fekvése, geológiája

Erdővidék a romániai Kovászna megye északnyugati részén 
terül el, közvetlenül a megyét a szomszédos Brassó és Hargita 
megyéktől elválasztó határvonal mentén. Ez a természeti szépsé
gekben gazdag és gyógyhatású ásványvizekben bővelkedő terü
let a Keleti-Kárpátok legdélibb, úgynevezett Kárpátközi-meden- 
céjének, a Barcasági-medencének az északi nyúlványa. Északon és 
északkeleten a Dél-Hargita, keleten a Baróti-hegység, nyugaton 
pedig a Persányi-hegység határolja. Déli irányban Bölön vidékéig 
tart e táj. E vonalig hozzátartozik az Olt-völgy túlsó, nyugati 
pereme is, Ürmös és Apáca vidékével.

Fő útvonalai a Brassót -  Baróton át -  Székelyudvarhellyel 
összekötő 131. számú és a Sepsiszentgyörgytől Barótig haladó 
131b. számú út. Brassó 58, Sepsiszentgyörgy és Székelyudvarhely 
48 km-re vannak Baróttól.

Az erdővidéki medence ó- és új-alluviális térszíneinek magas
sága 460 és 490 m között változik. A legmélyebb pont az Oltkanyar 
környékére esik. A Kormos, a Bárót és az Olt folyását követő 
síkságot a pár méterrel magasabb folyóvízi teraszok uralják. Ezek 
nyelvszerűen nyúlnak be a síkságra. A kimondott síkságot egy 
hegylábi dombsor összefüggő övezete kíséri, melynek magassága
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520 és 600 m között váltakozik. Ezek között a határvonalat általá
ban a dombok 20-30 m magas meredek lejtői képezik. Az erózió 
által legömbölyített dombok övezete szerkezeti szempontból a 
medencét kitöltő fiatal üledékek zónájába tartozik. Talaja mező- 
gazdasági, kertészeti művelésre alkalmas. A dombokat körülve
vő, lenyűgözően szép hegy keret magassága 600 és 1550 m között 
váltakozik.

Az Erdővidék ipari és művelődésügyi központjába, Barótra 
érkező utas először az északkeleti látóhatáron magasodó Dél-Har- 
gita vonulatát pillantja meg, mely a Hatodi-hágónál kezdődik. 
Tömegét harmadkorvégi és negyedkoreleji vulkanizmus termé
kei, andezitféleségek képezik. Főbb csúcsai a hágótól kezdve a 
Nagy-Murgó (1016 m), Kis- és Nagy-Püiske (1178 és 1374 m), Mitács 
(1280 m -  a hasonnevű hágóval), Fenyős-hegyese (1317 m), Fekete
hegy (1368 m) és még északabbra a legmagasabb Kakukk-hegy (1558 
m), a hegység központi masszívuma, egy erózió által szétrombolt 
vulkáni kráterperem maradványa. Utóbbi lábától ered a Bárót 
pataka és számos mellékpatakja, melyek völgyeiben sorakoznak 
Magyarhermány, Kisbacon, Nagybacon és Bibarcfalva.

Innen szép magashegyi legelőkkel borított bükkösökkel, luc- 
fenyvesekkel szegélyezett hegyhátak következnek, mígnem a 
Kormos forrásvidékénél fekvő másik nagy vulkáni krátermarad
ványhoz, a Lucshoz érünk. A Kormos és Vargyas vízfolyásai között 
Kormos köve (1167 m), Suvadás teteje (957 m), Lestető (988 m) és a 
róluk aláfutó Halaság pataka, a Muhar-, Fenyős- és Kuvaszó patakok 
völgye ugyancsak kellemes kirándulóhelyek. Ahol a Kormos az 
erdővidéki lapályra lép, ott feküsznek sorban az északi települé
sek: Erdőfüle, Bardoc, Száldobos és Olasztelek.

A Hatodi-hágótól délre induló szelíd hajlású hegyhátak soro
zatából felépített Baróti-hegység az Erdővidéken két vonulatra 
szakad, és közrezárja a Szárazajtai- és a Bodosi-medencéket. Ezekben 
a hasonló nevű települések helyezkednek el. A hegység krétakori 
homokkövekből, márgákból és mészmárgákból épül fel. Hegyi 
legelők, bükkösök és tölgyesek borítják. Nagyobb hegycsúcsok: 
Bükkfej (821 m), Kopasztető (805 m), Teksefej (935 m), Vadastető (971 
m) és a Nagy-Kénos (1014 m). A hegylábi dombsor és az Olt síksága 
közötti földsávon következnek egymás után a táj délkeleti telepü
lései: Köpec, Miklósvár, Nagyajta, Középajta és Bölön.
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Vidékünket nyugati irányban a Persányi-hegység választja el az 
Erdélyi-medencétől. Ennek az Olt alsórákosi szorosa és a Hagy
mástető között fekvő szakasza a Rika-hegység. A Persányi-hegység 
déli részének átlagosan ezer méter alatti hegycsúcsait bükk- és 
tölgyerdők fedik. Az északi részen, a geológiai felépítés következ
tében szép mészkőszirtek teszik változatossá a hegyvonulatot. 
Apáca, Ürmös és Ágostonfalva felett húzódik a Fekete-hegy (966 m) 
és a Jáhoros (808 m) vonulata. A Köves-hegy nyugati oldalában van 
a Tolvajos-cseppkőbarlang.

Ágostonfalvánál a Barca síkjáról észak fele tartó Olt hirtelen 
nyugatra fordul, és a festői alsórákosi szoroson át az Erdélyi-meden
ce felé tart. A völgyszoros természetföldrajzi érdekességei, külön
leges növényvilága, legendás várromokkal tarkított területe pá
ratlan a maga nemében. Tőle északra a Felsőrákos feletti Feketehegy 
(826 m), a Somostető (723 m), a Hegyestető (684 m) és a Lapias gerince 
alkotja a Rika vonulatát az azonos nevű, 681 m magas, ősi Rika- 
hágóval. Ez az átjáró századunk elején elveszítette jelentőségét, 
miután megnyitották a vargyasi Hagymás patak völgyében, a 
Hagymási-hágón (748 m) átvezető új országutat.

A Hagymási-hágó és a Vargyas patak -  ez a határ a Persányi- 
hegység és a Dél-Hargita között -  közti, mészkőképződmények
ből és átalakult kőzetekből álló hegyszakasz a Gódra, melynek 
legmagasabb csúcsa a Dugaszó-tető (1012 m). Szép karsztos terület 
ez, változatos dolinákkal. A Vargyas völgyében út vezet a híres 
Homoródalmási-cseppkőbarlanghoz és a patakvölgy festői mészkő- 
szurdokához.

A Baróti-medence altalajában kiterjedt szénmezők találhatók 
(Köpec, Bárót -  brikettgyárral együtt - , külszíni fejtés, Vargyas). 
A földtani irodalom ősi vasérc-kutatási, vasolvasztási nyomokról 
emlékezik meg Bardoc, Erdőfüle és Száldobos területéről. Gábor 
Áron Erdőfülén és a kisbaconi Bodvajban önti első híres ágyúit. A 
harmadkori üledékeket áttörő törésvonalak mentén, az utóvul- 
kán-működéseknek köszönhetően mintegy másfélszáz ásvány
vízforrás tör a felszínre. Többnek vizét már a fejedelmi korban (a 
XVI. századtól) ismerték. A borvizek vegyi összetétele nagyon 
változatos, és gyógyhatásúkat több helyen kihasználják, például 
Uzonkafürdőn, Bibarcfalván. Utóbbi borvize különösen ismert, 
az egyik forrás vizét több mint száz éve palackozzák.
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Éghajlata, élővilága

Az Erdővidék éghajlatát befolyásoló főbb tényezők a tenger
szint feletti magasság és a zárt medence jelleg összefüggéseinek 
eredményei. A hirtelen jelentkező hőmérsékleti és légmozgási 
szélsőségek miatt a vidék éghajlati jellemzői változatosak. Dél
előtt, amikor az atmoszféra magasabb rétegei már felmelegedtek, 
a medencét rendszerint még hűvösebb, ködös levegőréteg borítja.

Az átlagos évi középhőmérséklet 7,1 °C, -7 °C átlagos januári 
minimummal, illetve -31 °C-t is elérő szélső értékkel és 17 °C 
átlagos júniusi maximummal. De júniusban és augusztusban nem 
ritkák a 33,4 °C-t elérő hőségnapok sem. A medence sík területein 
az átlagos évi csapadék csupán 517 mm, de a környező hegyekben 
ennél jóval több.

A legcsapadékosabb hónapok május és július, a legszárazabbak 
szeptember és október. A havas és havasesős napok száma átla
gosan 50. Az évi napsütéses napok száma átlagosan 288.

Az Erdélyi-medence felől jövő nyugati légáramlatok a leggya
koribbak minden évszakban. Csupán a hóviharos hideg tél eleji 
időszakban fúj a Berecki-havasok felől a nemere, ez a kellemetlen 
keleti szél.

Erdővidéket igen változatos felszíne mellett ritka fák, lágyszá
rúak, reliktumok (maradványnövények) és gazdag állatvilág te
szik értékessé a turisták számára.

A kanyargó Oltót és Kormost fűz és éger galériaerdők, béka
borsó, telekvirág, harangvirágos-margarétás rétek kísérik. A me
zőgazdasági kultúrnövényekkel és gyümölcsösökkel borított 
dombokra helyenként mélyen benyomulnak a gazdag cserjeszin
tű, természetszerű kocsánytalan és kocsányos tölgyesek, de mind 
gyakoribbak az ültetett erdeifenyvesek és lucosok is. A lombleve
lű erdők fokozatosan adják át helyüket a nagy kiterjedésű elegyes 
bükkösöknek (Nagy-Piliske, Fekete-hegy, Gyöngyerdő, Kormos 
völgye, Olt völgyszorosa stb.). A bükk felső határa ezen a tájon 
mintegy 1350 m. A nyír lassan a magas hegyi legelőkre szorul ki.

A bükkösök felett, különösen az északi és északkeleti kitettsé
gekben hatalmas elegyetlen lucosok terülnek el (Kakukk-hegy, 
Ángyélika). Itt szórtan a vörösfenyő és a vargyasi Gódrában a
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tiszafa is előfordul. A borókások mind ritkábbak. Újabban az 
erdeifenyőn kívül szívesen ültetik az erdészek a duglászfenyőt is.

A Lucsmejjék tőzegmohás erdeifenyvesében és az uzonkafür- 
dői borvizes lápon található jégkorszaki reliktum növények (apró 
nyír, kereklevelű harmatfű, tőzegrozmaring) természetvédelem 
alatt állnak. Az északnyugati mészkőhegyek és a Vargyas patak 
mészkőszurdokának védett növényei a boldogasszony papucsa, 
szillevelű gyöngyvessző, sárgavirágú keltike, számyaltlevelű 
görvényfű, a halovány vadhagyma, sötétibolya színű nőszirom 
stb. A Hagymáson nárciszrétekben és a zergeboglárban is lehet 
gyönyörködni. Erdővidék a gyógynövényeknek is híres tárháza. 
Az árnyékos, nedves erdőaljak gyakori növénye a fekete- és vö
rös- áfonya (kokojza).

A régi kastélyok és udvarházak (Vargyas, Olasztelek) kertjei 
valóságos dendrológiai gyűjtemények.

Erdővidék kiterjedt erdőségeiben igazán otthon érzi magát a 
gímszarvas, barnamedve, farkas, vaddisznó, hiúz, vadmacska, 
nyest, róka, fajdkakas, császármadár. ALucsban, Bodvajban és a 
Kakukk-hegyen jelen van a keresztes vipera. A gyors vizű hegyi
patakokban (Bárót pataka, Fenyős, Kormos, Kovácsok, Tekse) sok 
a pisztráng.

A Kormos völgye és a Dél-Hargita által bezárt erdőségek állami 
vadászterületek.

Település- és művelődéstörténete

A Kormos és Bárót pataka magasabb teraszai, a Homoródalmá- 
si-barlang stb. már 7-8 ezer évvel ezelőtt kedvező életkörülmé
nyeket biztosítottak a vadban gazdag erdők, halban bővelkedő 
vizek és a járható ösvények közelében megtelepülő ős- és újabb 
kőkorszaki ember számára. A medence közepét borító mocsárvilág 
fölé emelkedő hegyekről jó látási viszonyok és védekezési lehető
ségek kínálkoztak. Abardóci Egrespatak opálos lelőhelyén talált 
ősemberi szerszámok, az olaszteleki Tortoma tetőn feltárt kőkam
rák megalitikus emlékei és a Homoródalmási-barlangból szárma
zó megmunkált csontszilánkok, csiszolt kőszerszámok ezt bizo
nyítják. A negyedkori üledékekből nagyszámú ősállati marad
vány kerül elő.
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A réz- és bronzkorból még több úgynevezett gyűjteményes lelet 
áll rendelkezésre. A Baróti-medence vasérctelepei csakhamar egy 
újabb kultúra, a vaskor anyaglelőhelyeivé váltak. Az ókori műve
lődés körébe tartozó római kori emlékeket is megtalálták ezen a 
tájon. A népvándorlás korában ezen a vidéken is átvonultak a 
vándomépek (így gotok, hunok, gepidák, avarok, szlávok), majd 
megérkeztek a magyarok, akiknek székely törzse itt is letelepült.

Erdővidék jelentős műemlékei a nemcsak harcokban, de műve
lődéstörténeti mozzanatokban is gazdag középkorból származ
nak. Ide tartozik Köpec virágmintás mennyezettel díszített góti
kus temploma (XIII. sz.), Olasztelek koragót temploma (XIII-XTV. 
sz.), Bibarcfalva gótikus temploma (XIV. sz.), Nagybacon későgót 
temploma (XV. sz. második fele), Magyarhermány XVI. századi 
reneszánsz műemlék-temploma, Nagyajta késő gótikus unitárius 
vártemploma, Bölön reneszánsz temploma, s mindezt kiegészítik 
a vargyasi reneszánsz-barokk Dániel-kastély, az erdőfülei XVIII. 
századi Boda-kúria, a vargyasi bükkfacserepes, nyílt tűzhelyes 
falusi házak, a nagybaconi árkádos-oszlopos lakóházak.

Erdővidék székely művelődéstörténeti emlékei szervesen beletar
toznak a magyarság egyetemes kultúrájába. Baróton az első állan
dó nyomdát Mizsur Ádám száz éve alapította. Itt nyomtatták az 
erdővidéki hetilapokat. A táj eleven kulturális és tudományos 
életére a vidék nagy szülötteinek életművei mutatnak rá több 
mint háromszáz év óta. Az erdővidéki népoktatás az egyházak 
kötelékében a XIV. században tette meg az első lépéseket.

A népművészet köréből a tapasztatlan boronaházakat, fedett 
zábés kicsikapukat, székelykapukat, faragott tomácoszlopokat, 
ajtókat, ablakokat, mestergerendákat mint nagy faragásokat, továb
bá az említett műemléktemplomok rekeszes festett mennyezeteit 
és a belső berendezések farészeinek díszítő festészetét (bordóvö
rössel és „székelykékkel") és a háziipari tárgyakat (szuszékok, 
szerszámtartók, jármok, guzsalyok, gereblyék, sulykolófák, szö
vőszékek), valamint a díszes faragott kopjafákat (erdőfülei, felső
rákost apácai, száldobosi, középajtai temetőkben) kell említeni, 
mint a kisfaragászat lehetőségeit, melyek mind őrzik a helyi népi 
faragás és a díszítőelemek formagazdagságát. Az agyagmunkákból 
a nagybaconi cserépgyártás, tetőzeti kerámia, a nyílt tűzhelyek
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csempéi, a régi zöld zománcos baróti cserépkorsók, a magyarher- 
mányi fazekasság ismeretes.

A fonó-szövő népművészet Felsőrákoson éledt újra („szedette- 
sek"), a népi varottasok közül elterjedtek a piros és piros-kék 
szálánvarrott (keresztszemes), az írásutániak közül pedig a piros
sal töltött és feketével körített „magyaros", valamint a színes 
„székelyes" hímzés.

Az erdővidéki székely népviseletet a maga eredetiségében csak 
Magyarhermányban, Erdőfülén, Száldoboson és Vargyason őr
zik.

A vidék népéletének sajátos jellemvonásai a helyi jellegű nép
szokások: kaláka, törökbúza-bontás, fonók, disznótorok, nappali 
farsangok, siratok régi és új népdalokkal, mondókákkal, eljegyzé- 
si és lakodalmi szokások, az apácai gyerekek tavaszi „kakaslövé
se" -  és így tovább.

Erdővidék népköltészeti anyagának jelentős részét Kriza János és 
Konsza Samu gyűjtötte össze.

Egy kicsit hosszasabban csodáltam meg tágabb anyaföldem 
páratlan tájait, mert Erdővidéket alig ismerik. Meg szerettem 
volna értetni, hogy Székelyföldnek ez az alig 20 települést magába 
foglaló csücske miért adhatott oly sok nagy szülöttet a magyar
ságnak, a tágabb európai kultúrának. Legalább ennyit kellene 
tudnunk a többi székely tájrészletről is, amelyek mindenike a 
világörökség része lehetne. Nézzük most Erdővidék legnagyobb
jait.

Apáczai Csere János (Apáca, 1625-1659): paraszti sorból szárma
zó filozófiai és pedagógiai író, Hollandiában tanult tanár. A ma
gyar művelődés, nevelésügy és tudomány egyik kiemelkedő út
törője. Descartes filozófiáját tette magáévá. Fő műve a Magyar 
Encyclopaedia (1653). Ez az első olyan magyar nyelvű tankönyv, 
mely a hasznos és szükséges ismereteket tudományos igénnyel, 
korszerűen rendszerbe foglalta.

Baróti Szabó Dávid (Bárót, 1739-1819): költő, műfordító, tanár 
(jezsuita). Kazinczyval és Batsányival 1788-tól Magyar Museum 
címmel megindította az első magyar nyelvű irodalmi folyóiratot. 
A görög-római verselés egyik meghonosítója, Ovidius, Vergilius 
fordítója. Költői nyelvünket tájszavakkal és újításokkal frissítette.
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Benkő József (Bardoc, 1740-1814): történetíró, flórakutató, ref. 
lelkész. Középajtán botanikus kertet létesített. Erdély iparosítása 
érdekében lelkes tevékenységet fejtett ki. Elsősorban orvos bota
nikus volt. Utolsó éveiben gyógyfüveinek árusításából élt. Első
nek ismertette magyarul Linné rendszerét, és a növényeket ná
lunk először jelölte kettős névvel. Számos történelmi forrásgyűj
teménye, botanikai tanulmánya kéziratban maradt.

Benkő Sámuel (Kisbacon, 1743-1825): orvos. Nyugat-európai 
országokban tanult. Úttörő tevékenységet fejtett ki az orvosi hely- 
rajzírás, az orvosmeteorológiai megfigyelések meghonosításá
ban. Az első hazai tudományos kórboncnok. Állambölcsészeti 
irodalommal is foglalkozott.

Bölöni Farkas Sándor (Bölön, 1795-1842): gazdasági és politikai 
író, akadémiai levelező tag, a reformkor egyik kiemelkedő szelle
me, a kolozsvári Nemzeti Színház titkára, Körösi Csorna Sándor 
tibeti útjának támogatója, újságalapító. Nyugat-európai és ameri
kai utazásairól tanulságos könyveket írt. A három magyar és két 
amerikai kiadást megért Utazás Észak-Amerikában című szocioló
giai, gazdasági, néprajzi, irodalmi, politikai és technikai művét az 
Akadémia nagydíjjal jutalmazta. Farkas Sándor terjedelmes poli
tikai és történelmi művet írt az erdélyi városok múltjáról is.

KadarkayÁ. kötete Farkas Sándorról az első magyar mű, amely 
bekerült az amerikai egyetemek történészszakos hallgatói számá
ra kötelező olvasmányok közé.

Kriza János (Nagyajta, 1811-1875): népköltészeti gyűjtő, költő, 
folyóirat alapító, unitárius püspök, az Akadémia levelező tagja és 
a Kisfaludy Társaság rendes tagja. Évtizedeken át fáradhatatlanul 
gyűjtötte a székely népköltészet termékeit, melyeket Vadrózsák 
címmel adott ki.

Budai József {Bodos, 1851-1939): geológus és pomológus, 138 új 
gyümölcsfajta kikísérletezője. Erdővidék-szerte elterjedt almafaj
tája a Budai Domokos, amelynek anyafáját ma is látni a bodosi 168. 
sz. telek kertjében.

Benedek Elek (Kisbacon, 1859-1929): újságíró, író, a Kisfaludy 
Társaság tagja. Napilapokat és folyóiratokat szerkesztett. 1889- 
ben Pósa Lajossal megindította az első irodalmi értékű gyermek
lapot, Az Én Újságomat, majd 1921-től Kisbaconban Cimbora cím
mel szerkesztett gyermeklapot. Mint a legtermékenyebb meseíró,
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a hazai gyermekirodalom egyik megteremtője. Ifjúsági írásaival, 
tanügyi lapjainak szerkesztői tevékenységével az élenjáró peda
gógusok között foglal helyet. Népmeséi, népmondái, népkölté
szeti gyűjtései, történelmi tárgyú szépirodalmi művei hatalmas 
életművet (másfél száznál több kötetet) jelentenek, mely ma is 
sokszor forrása az ifjúsági- és gyermekirodalomnak. Az 1913-ban 
megjelent egyetlen verseskötetének címéül -  Kisbaczoni versek -  a 
szeretett szülőfalu nevét választotta. Egyik mesteremnek tekin
tem őt, ezért a későbbiekben még visszatérek szülőfalum legna- 
gyobbjára.

Gaál Mózes (Bárót, 1863-1936): ifjúsági író, pedagógus, több lap 
szerkesztője. Számos népszerű történelmi tárgyú ifjúsági művet 
írt. Fő érdeme az élethez közelítés, munkára nevelés, a lélektani 
szempontok érvényesítése.

Konsza Samu (Nagybacon, 1887-1971): néprajzgyűjtő tanár. 
Diákjai -  beleértve e sorok íróját is -  segítségével évtizedeken át 
gyűjtötte a népköltészet alkotásait, melyeket Háromszéki magyar 
népköltészet címen (1958) jelentetett meg.

Kisbacon üzenete

Kisbacon az előbb vázolt Erdővidék egyik legkisebb települése. 
A kicsiny falu nagy fia, Benedek Elek meleg hangú költői képekben 
írja le Édes anyaföldem! című könyvében (emberek, olvassátok el 
ezt a könyvet, ha lelketeket nemesíteni akarjátok!) Kisbacon föld
rajzi beilleszkedését az erdővidéki tájba: „Az én falum szinte félve 
húzódik meg a Barót-patakjobb és bal partján, igen szűk völgyecskében. 
Észak, kelet és dél felől szelíden, csendesen emelkedő hegyek karimázzák 
be... Egy hosszúkás tál melynek kicsorbult egyik vége, ebben a tálban 
egy csudaszép bokréta: ez az én szülőfalum." „A bokrétát" a kelet felőli 
dombélen ma már kilométer hosszan övezi a nagy mesélő és a 
kisbaconi kisiskolások, köztük e sorok szerzője által is ültetett 
hét-nyolc évtizedes lucfenyő szegélyerdő.

A falu történetéből

A ma is csak hat-hétszáz lelkes falut fél évezrede csak néhány 
család lakta. Kis fatemplomuk helyébe, az 1788. évi öldöklő török 
háború után 1796-ra felépítették karcsú tomyú kőtemplomukat,
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és Benedek Sámuel archivárius uram elhelyezte a torony gombjá
ban jövendőbéli emlékezetre áldozatosságuk, makacs élniakará- 
suk örökbecsű tanúbizonyságát, a falu addigi históriáját. A reno
váláskor előkerült írást színes cikksorozatban ismertette -  a kis 
református eklézsia történetét folytatva -  1991 decemberében a 
Sepsiszentgyörgyön megjelenő napilap, a Háromszék hasábjain 
Tompa Ernő újságíró. „Continuata" írta vala helyes avagy helyte
len latinsággal a toronygomb minden részletre kitérő, lelkiisme
retes archiváriusa. Említett követőjével együtt bizonyára elvárja, 
hogy a falut leghosszabban, 43 éven át (1917-1960) szolgáló lel
készt, a tizenhetedik papot, Tompa Zsigmondot követő időknek is 
legyen majd krónikása.

A nyolcvanas évek végén hazalátogatva, összeszoruló szívvel 
néztem a tervet: hogyan fogják majd eldózerolni (az 5-7 km-re 
lévő Magyarhermánnyal, Szárazajtával együtt) a másfél kilomé
terre lévő faluközpont, Nagybacon kedvéért ezt a „bokrétát" is, 
hét fiúgyermekes szülői hajlékunkkal együtt. A pár száz hektár- 
nyi agyagos talajon megtermelhették volna ugyan a pityókát 
(krumplit) és a törökbúzát (kukoricát), szegényesen a gabonafé
léket is. De ez csak ürügy. Acél Benedek Elek emlékének elpusztí
tása volt, amint ezt Farkaslakán Tamási Áron, Szejkefürdőn Orbán 
Balázs síremlékének környékével is tenni akarták, amint akkori
ban mutatták nekem is ezeknek a rémálmoknak a szörnyű terv
rajzait.

A mai helyzet

Ma, a kilencvenes évek közepén is reménykedve indul neki a 
néhány száz kisbaconi székely a holnapnak. Meg-megbolydul a 
határ. Váltvaforgató fogatos ekékkel ismét művelik a dombol
dalakra felfutó keskeny teraszokat, hordják a sok istállótrágyát, 
vetik a krumplit, meszelik a házakat, és mind több fiatal tér vissza 
az elárvult „bennvalókba" A hagyományos hármas fordulós 
rendszer megszűnt Kisbaconban is. Hajdan az őszi határba búzát 
vagy rozsot kellett vetnie mindenkinek, a tavaszi határba kapások 
és tavaszi vetésű gabonafélék kerültek. Az ugarnak fenntartott 
részt közös legelőként használták. Burgonyát, kukoricát külön
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erre a célra kijelölt tavaszi határrészen termesztettek, de sokkal 
kisebb területen, mint szalmásgabonát. Mária Terézia parancsára 
a XVIII. század végén honosodott meg a burgonyatermesztés. 
Benedek Elek leírja, hogy miként hozott Kolozsvárról elsőnek 
egyik őse, Benedek Gábor huszár egy szekér pityókát (krumplit, 
burgonyát). Útjáért a falu tiszteletdíjként egy házat épített, mely
nek neve „pityókás ház" lett.

Kisbaconbein azonban a domborzati tényezők meghatározó 
jellegéből eredően jelentősebb volt az állattartás, mint a földmű
velés. Mindig több volt az erdő, legelő, mint a szántóföld. A 
legelők a faluközösség tulajdonát alkották. A falu döntött arról, 
hogy melyik csorda hol legeljen, de arról is, hogy a gazdák hány 
állatot hajthatnak a csordába. A marhalegelő a legközelebb esett 
a faluhoz, és a legjobb minőségű volt. A sertéseket hajdanán a falu 
bükk- és tölgyerdeiben hizlalták.

Benedek Elekre emlékezem

Kis falumban a nagy székely író, meseíró, lapszerkesztő, poli
tikus, Jókai Mór mellett a legolvasottabb polihisztor emlékeit 
keresem. Emlékháza nem egyedülálló építészeti remekmű, akad 
sok hasonló országszerte. Négyoszlopos, háromszögű timpanon
nal a veranda fölött, nyugodalmas arányaival nekem mégis úgy 
tetszik, az író unokájával, Benedek Andrással egyetértve, mintha a 
Nemzeti Múzeum zsugorított mása volna. Az emlékházban régi 
bútorokat, használati tárgyakat, az írót ábrázoló képeket, szobro
kat lehet látni, kéziratokat eredetiben vagy fénymásolatban és 
könyveket, könyveket, amelyekből 166-ot Benedek Elek saját ma
ga írt. De én most lelki szemeimmel a kis templomban különálló 
Benedek-Huszárék padjában látom Elek apó jóságos tekintetét, a 
körülötte csoportosuló erdélyi írókkal: Bartalis Jánossal Kacsó Sán
dorral Nyírő Józseffel Szentimrei Jenővel Tamási Áronnal a „fiaival" 
vagy a „kalákásaival" együtt. A korábban érő székely gyerek 
kíváncsiságával szívom magamba a nép szolgálatát bizonyító, a 
hagyományokat, a történetet, a jövőt boncolgató vitáikat, falujáró 
terveiket.
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Szerény lakásunk egyik legbecsesebb éke a messzi földön is 
híressé vált Csíkszeredái fametsző-művész, Imets László 30x50 cm- 
es fametszete Elek apóról. Alig másfél ezer kötetes szépirodalmi 
kiskönyvtáram ex librise is László barátom műve. (Szakkönyveim 
még kevesebb számúak, mert erre is mindig kevés pénzem volt.)

Emlékezés 
Benedek Marcell verse

I.
Kicsi Falu népe össze tanakodik,
Házépítő költőt hogy megsegítenék,
Meg is segítették szíves kalákával,
Követ, fát, fövényét hordtak garmadával.

II.
Amikor a födelet Rofaj megácsolta,
Piros cserepet rá százan raktak sorba, 
így épült fel a ház, a költőnek álma,
Nép szeretetéből valósággá válva.

III.
Amit nappal raktak, nem omlott be éjjel.
Esztendők vihara sem rombolta széjjel,
Megáll az a ház, mely szeretetből épül,
Kőműves Kelemen áldozata nélkül.

IV.
Nem kellett áldozat? haj de bizony kellett! 
Bizonyság ott túl két sír egymás mellett,
A népért, mely a követ s a fát hordta,
A háznak gazdája életét áldozta.

V.
Nem pihent a házban, amikor már végre 
Gondolhatott volna békés öregségre.
Amikor már mások a fegyvert teszik le,
Száz harc után indult a százegyedikre.
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Mikor a világban csak az önzés tombolt, 
Mikor minden ember csak magára gondolt, 
Minden köteleket a vihar széttépett,
Akkor ölelte ő magához a népet.

VII.
Gyermekek szívéhez szólt szívéből ének 
S nagyapja lett a föld minden gyermekének.
Azokat hirdette bűvös-bájos szóval,
Hogy ember s ember közt nincsen választófal.

VIII.
Dicsérje az Istent akármely templomban, 
Járjon harisnyában vagy puha bársonyban, 
Legyen falunak vagy városnak lakója, 
Barázdát vonjon bár, vagya betűt rója.

IX.
Hej bátrak legyenek, akik így szeretnek 
Zúgó viharában ádáz gyűlöletnek,
Lappangó ordasok meg ne közelítsék 
Kit védtelenné tett krisztusi szelídség.

X.
ő ,  aki nemrégen egy országhoz szólt még, 
Kis íróasztala volt templomi szószék, 
Egyszerre úgy érzi, minden hiába,
Hangja onnan kiált süket éjszakába.

XI.
Ereje még bírja, de meg van kötözve 
A tehetetlenség az roskasztja össze.
Örökifjú lelkén reménytelenség ül,
Harcos munkás tolla kiesik kezéből.

XII.
Kisfalu harangja két halottnak kondul, 
Falu, város béna még a fájdalomtól, 
Amikor a gazda s életének társa,
Egymás mellett készül a nagy indulásra.

VI.
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XIII.
Egész nép kíséri egyetlen jajszóval,
De most a faágon egy kis madár megszólal,
Mintha a természet örök hangja lenne,
És derűs reménység csicseregne benne.

XIV
Bátorság emberek, a madárka zengi,
A szeretet szavát nem öli meg senki,
Volt és lesz halottja a szent tanításnak,
De aki ma meghal, feltámad az másnap.

XV.
Él a nép, mely itt dolgozott a házon,
Áll a ház szilárdan szeretet sugárzón,
Árasztja melegét a sír, amelyhez holnap,
S évek múltával is elzarándokolnak.

XVI.
Élnek a mosolyok, élnek édes könnyek,
Élnek a kis mesék és a vaskos könyvek,
Élnek új sarjai a dús szeretetnek,
Örökre él neve Benedek Eleknek.

Mi, 6-7 éves gyermekek sem győztük csodálni, hogy Elek apó
nak mindenre volt ideje. Mint földmíves származású, nagyon 
szerette a földet. Kaszált öregkorában is, s élete folyamán növeke
dő kertjében legalább ezer gyümölcsfát ültetett, az említett sok 
hektár lucfenyves mellett. Legszívesebben az egyik szomszéd 
falu, Bodos nagy gyümölcsnemesítőjének, a korábban említett 
Budai Józsefnek ellenálló, helyi fajtáit telepítette. Egyik legtöbbet 
dolgozó ember volt, akit a halál is írótollal a kezében ért 67 évvel 
ezelőtt.

Megmelegít az emlék, hogy én még cukorkát is kaptam Elek 
apótól, az ő t körülrajongó többi falusi gyermekkel együtt. De 
egyben el is szorul a szívem, hogy nemsokára ez a gyerekcsapat 
a kisbaconi ház mellett csordogáló Macskás-patak mentén találta 
meg a kilenc félgrammos Veronái papirosát s a dobozt, amit Mária
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néni kiürített, hogy szeretett férje után induljon túlvilági útjára. 
Ekkor már tudta az orvosoktól, hogy csak így éri utol a súlyos 
szélütéstől három napig eszméletlen fekvő, szeretett társat. A 
lucfenyők övezte kisbaconi temetőben lévő egyszerű sírjukon két 
márványtábla áll a következő feliratokkal:

Benedek Elek, 1859. szept. 30. -  1929. aug. 17. -  Jézus tanítványa 
voltam, /  Gyermekekhez lehajoltam, /A  szívemhez fölemeltem, /  Szere- 
tetre így neveltem.

Benedek EleknéFischerMária, 1862. nov. 3. -1929. aug. 19. -Ahova 
te mégy, oda megyek lés valahol lakói, ott lakom, la  te néped az én népem 
I  és a te Istened az én Istenem. /  Ahol meghalsz, ott halok meg /  és ott 
temettetem él. Ruth 1.16.17.

Az 1929. augusztusi temetésen ott volt Kisbaconban minden 
erdélyi magyar, aki a nagy íróval valamiképp kapcsolatbein volt. 
Tamási Áron mondta a búcsúztatót, és az egyházi szertartást jó 
Apám végezte öt másik pap társaságában. A két koporsó mellett 
elhangzott szavaiból idézek, amíg még olvasható a fakuló írás: 

„Küzdelmeink eredménye gyakran csak halálunk után következik be. 
Kidőlnek a küzdők soraiból a hősök, akik nemes eszmékért vívódtak. Ki 
tollal kezében igédet prédikálta, Atyánk, aki gyermekeinket szeretve 
tanította. Istenünk, ne ítélj meg, ha panaszra nyílnak ajkaink, midőn e 
két nemes szív kialvása miatt gyászol a falu, az anyaszentegyház és 
mindenfelé a magyar társadalom. Mégis áldunk téged, Atyánk,...hogy 
őket szívük, lelkűk egész gazdagságával népünknek adtad, minket pedig 
segíts, hogy okosan használjuk a nekünk adott életüket."

Benedek Elek 1921-ben Budapestről végleg hazatelepedett, és 
szívósan, az elsők közt hirdette, hogy az új rendben el kell tüntetni 
az egymással torzsalkodó kétirányú nacionalizmust, békét kell 
teremteni Erdély két nagy népe, a magyar és a román között. Az 
emberszeretet vallásának magvait már a gyermeki lélekbe kell 
elültetni, akkor tud majd fává terebélyesedni. Az emlékház láto
gatóit mindinkább ez a tanítása hozza oda, akik ma is hallják Elek 
apó szavait: „Az állam nyelvét meg kell tanulni, az édesanyátok nyelvét 
nem szabad elfelejteni."

Benedek Elek nyolc éven át a székelyudvarhelyi református 
kollégiumban tanult. Ez az iskola ma tanító-óvónőképző líceum.
1990 decemberében, az iskola fennállásának 320. évfordulóján az
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intézmény híres tanítványa nevét vette fel. Kicsiny kertjében szív
ás lélekemelő ünnepségen leplezték le mellszobrát, amit Szabó 
János helybeli szobrász alkotott. Kányádi Sándor szoboravatójából 
a fülemben cseng: „... minden népnek, így ami kicsiny népünknek 
is voltak kiválasztottjai, akik a legmostohább időkben is hallatták 
az igazságot, és aszerint cselekedtek... A hűség háromságának, a 
hitben való, a szülőföld és a nép iránti hűség háromságának helyét 
avatjuk... kegyhellyé." Itt, az iskolatípustól függetlenül mindig 
ugyanazt tanították: a népszolgálatot.

1991 novemberében a soproni Óvónőképző Főiskola is Bene
dek Elek nevét vette fel.

Népes családunk

1987-ben a Felsőoktatási Szemle szerkesztősége a következő 
körlevéllel fordult a felsőoktatás idősebb oktatóihoz: „Egyeteme
inken, főiskoláinkon szép számmal vannak olyan oktatók, akik 
három-négy évtizedet töltöttek el ezen a szép, de korántsem 
könnyű pályán, őket -  köztük már nyugdíjasokat is -  kérjük arra, 
írják le vallomásaikat családjukról, az oktató-nevelő munkáról, 
tapasztalataikat, élményeiket életpályájukról, hogy abból tanul
hassunk, s ami belőle hasznosítható, a fiatalabb generáció figye
lembe vehesse saját tevékenységének formálásában.

A vallomások személyes jellege természetes. Nem törekszünk 
a szubjektív benyomások, érzések kirekesztésére sem. Úgy tárjuk 
az olvasók elé, ahogyan tekintélyes oktatóink azokat papírra 
vetették. Reméljük, ez megnyeri olvasóink tetszését."

A felhívásra írásommal késedelem nélkül jelentkeztem, mely a 
lap azév júniusi számában meg is jelent „Harminchat év az erdészeti 
felsőoktatásban" címen. Ma „Negyvennégy"-gyel kellene kezdeni 
a visszaemlékezést. (Megjegyzem, hogy a száznál több érintett 
közül csak néhányan vettük kezünkbe a tollat a körkérdésre 
válaszolva.) Cikkemben rövid tájékoztatás található családomról, 
indíttatásomról is.

Korábban itt-ott már utaltam arra, hogy mi indított jelen pá
lyámra. A későbbi fejezetekben leírom az oktatással, neveléssel, 
vizsgáztatással kapcsolatos több évtizedes tapasztalataimat, vé
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leményemet. „Iskolát" bizonyosan nem alapítottam, és hogy van- 
nak-e igazi eredményeim, ennek megállapítására nem vagyok 
illetékes.

A körkérdéssel kapcsolatban azt hittem, hogy könnyű felada
tom van: csak őszintén le kell írnom, milyen hatás alatt és hogyan 
csináltam a dolgokat. Fogalmazáskor döbbentem rá, nehéz úgy 
szólni, hogy ne tűnjek hencegőnek, önelégültnek. A. Schweitzerrel 
a csodálatos lambarénéi orvossal ugyan együtt vallottam mindig, 
hogy: „az elégedettség az ördög találmánya", de szövegezésem
ből ez kitűnik-e vajon? Ezt az olvasóra bíztam. Mindenesetre 
„testamentumot" nem akartam írni, erre még nem értem meg, és 
még most is szeretnék dolgozni egy darabig. Jó volna minél 
később „csúf" öregemberré válni, akit már nem érdekel semmi.

Nem akarom feladni. Tudom, „ha félreállok az útból, elrobog 
mellettem az élet" -  mondja A. D. Milland. Továbbá: „Amikor az 
ember már nem kíváncsi semmire, akkor kezd öreg lenni" -  
olvasom A. Siegfriedtől.

Nézzük először is röviden a gyökereket. Az ősök tarka tulaj
donságaiból mit húzott ki az öröklés lottója, a véletlen, és mint 
alakította azt a környezet?

Édesapám az 1700-as évekig kinyomozta a kisborosnyói Tom
pák családfáját, és leírja, hogy eleinte „primorok" is voltak közöt
tük. Ehhez a rendhez tartoztak azok, akik legalább 3-4 vitézzel és 
ugyanannyi lóval kerekedtek fel, ha a véres kardot körülhordoz
ták. A második rendnek „primipillus", népiesen lófőszékely volt 
a neve. Közepes módú família volt, akik közül csak egy ült lóra. 
A harmadik rendnek „pixidarius" volt a neve. Ezek a családok 
már nem tudtak lovat adni, tehát gyalogosan szolgálták a hazát 
meg a császárt.

A primőr Tompák a századelőig már lehanyatlottak, és apai 
nagyapám szegény székely agrárproletár volt. Anyai nagyapám 
hangyaszorgalmával ismét kisbirtokosságig vitte. Édesapámat 
mint tehetségest a 18 gyermekes családból kiemelték és ösztöndí
jakkal református pap lett. Említettem, hogy több mint négy 
évtizedig volt a hatszáz lelket számláló Kisbaconnak lelkipászto
ra. Egy felekezeti tanítóval kettesben tanították meg az egész falut 
írni, olvasni, amíg a húszas évek közepén állami elemi iskolát nem
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szerveztek. Híveit, tanítványait mind családtagnak tekintette és 
tegezte. Édesanyám -  tucatnyi gyerek egyike maga is -  méltó 
párja volt: igazi „tiszteletes asszony", szegények istápolója, bete
gek gyógyítója. Hét fiúgyermeket neveltek, egyetlen orvosi vizit 
nélkül. A fiúknak kora gyermekségükben addig is, amíg a folyto
nos munka megkezdődött, az volt a legfontosabb teendőjük, hogy 
vigyék a viszonylag nagy kert gyümölcsét, zöldségjét, a disznó
vágás kóstolóját a Felszegbe, Középszegbe, Alszegbe, a Malom, a 
Fűrész és a Pityókás utcába. Hogyan lehet, hogy nekem is az az 
egyik legnagyobb örömöm ma is, ha kis kertem virágjaival, a 
sokféle gyümölcsfa termésével barátaimat, kedves munkatársai
mat meglephetem? Ez bizonyára az adás öröme, boldogsága, ami 
szellemi vonatkozásban is meg-megmelegít!

Édesanyám 1885-ben született Kézdimartonfalván és 88 évet 
élt. Édesapám 1889-ben látta meg a napvilágot, ugyancsak Kéz
dimartonfalván és 85 éves korában hunyt el Sepsiszentgyörgyön, 
1974-ben. Zimankós, kemény februári nap volt, a Hatodon méte
res hóval. Mégis népes küldöttség taposta meg az övig érő havat 
a Hargitán, és Kolumbán Géza bodosi esperessel több erdővidéki 
pap is eljött. Még számos Szentgyörgy-kömyéki pap volt ott a 
gyászszertartáson. A ravatal Tivadar öcsémék Gödri F. utcai laká
sán állott, és a hosszú menet szomorúan kígyózott végig a váro
son. A református hívők a város utcáin levett kalappal, a katoli
kusok letérdelve, a román katonatisztek szalutálva rótták le utol
só kegyeletüket. Én ilyen megrázó temetésen sohasem voltam. Az 
esperes úrék nemcsak az Erdővidéki egyházmegye utolsó Isten- 
hozzádját hozták, hanem egy marék kisbaconi földet is, amit a 
tehetséges református prédikátor olyan pátosszal, olyan torok
szorító, hazafias mondataival helyezett a koporsóba, hogy majd
nem elvesztettem az eszméletemet.

Édesanyám előző évi nyári temetésén nem tudtam otthon len
ni, mert külföldi utamon késve érkezett az értesítés. Hát ilyen 
asszony nem sok születik a világra! Csodálatos biológiai órája 88 
éven át legkésőbb hajnali öt órakor költötte, bár este 9 óra körül a 
könyv mellett álomra szenderült. Este hetenként egyszer előké
szült a sütésre, és mire mi hét órakor felkeltünk, már várt a 
ropogós kilenc darab kenyér, külön a vakaruval, mely mindig 
jutalomnak számított.
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Két kamrája mindig tömve volt. Még sok gyógyfüve is volt, és 
nem ijedt meg, ha 41 °C fölé szökött a lázunk. Laci bátyámat a 
Brassó melletti Türkös gyógyszerészének, Jakab Mihálynak -  aki
nek a fiát Laci bátyám tanította -  áldozatkészsége kórházról kór
házra, szanatóriumból szanatóriumba vitte, és semmit sem saj
nált, hogy a legsúlyosabb összízületi gyulladásból kigyógyítsák. 
Mégis hazahozták a csont és bór 18 éves testet Kisbaconra meg
halni. Édesanyámmal lepedőben vittük be, de így is szörnyen 
szenvedett. Jó Anyám azonnal befogatott a tehenes szekérbe, 
melyre csebreket tettünk és zsupszalmát, hogy a borvíz ne locsog
jon ki. A régi borvíz kútból mertük tele a csöbröket. Diólevelet is 
szedtünk, és kénlapokat tettünk a nagy fafürdőkádba. A fürdő 
időtartama napról napra fokozatosan nőtt, és néhány lepedős 
beemelés után bátyám már maga lépett a fürdőkádba. Néhány hét 
alatt felépült, és a háború viharait átvészelve, 52 éves korában 
hunyt el tragikus hirtelenséggel, mint középajtai református lel
kész.

A legidősebb Tompa fiú, Kálmán Nagyenyeden végezte el a 
tanítóképzőt, és mint a vízaknai néhány száz szórványbeli ma
gyarság istápolója, 1992-ben hunyt el, 77 évesen. A Romániai 
Magyar Szó melegen emlékezett meg nemes küldetéséről. Zsiga 
bátyám, ő most a 4 főre apadt kisbaconi Tompa család feje, 79. 
évében jár. Utána Béla következett, aki néhány mikós év után a 
bánáti Oravicán kitanulta a kesztyűs ipart, és Marosvásárhelyen, 
mint főszabász 1983-ban hunyt el 66 évesen, korunk csúnya be
tegségében. Egyébként Zsiga bátyám is tanult néhány évet a 
Mikóban, de végül is, mivel nem tudott ingyenességet biztosítani, 
a községi adminisztrációban dolgozott sokfelé Udvarhely megyé
ben. Mint gyergyószentmiklósi postafőnök ment nyugdíjba. Utá
na következik Laci bátyám, akiről már szóltam. Majd én jövök a 
sorban. Utánam Tivadar öcsém következik 71 évesen. Ma is olyan 
vasgyúró, mint volt egész életében. A kereskedelemben dolgozott 
mindig. Mint a szentgyörgyi Sugár áruház egyik főnöke ment 
nyugdíjba. Két fiával együtt talpraesett vállalkozó, aki a jég hátán 
is remekül megél. Felesége, Piroska néhány év előtti elhalálozása 
óta a hídvégi birtokon is ő gazdálkodik. A legkisebb, a hetedik fiú, 
Ernő agrármérnök, aki Szentgyörgy melletti kollektívákban volt
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szakmai vezető, majd az árkosi agronómusház vezetője, de évti
zedek óta jó tollú újságírója a volt Kovászna megyei Tükör napi
lapnak, mely a rendszerváltás óta helyesen a „Háromszék" nevet 
vette fel. Acsemátoni füzeteket is szerkeszti, és 66 éves nyugdí
jasként többet dolgozik, mint aktív korában.

A nagy család regényét neki kell megírnia, mert nálunk is 
minden megtörtént; válások; újranősülések; szerelmi tragédiák; 
öngyilkosságok; román katonatiszt lelövi a szép Tompa lány ked
vesét, majd öngyilkos lesz maga is; a kisbaconi hatszobás, két- 
konyhás, kétkamrás, nagy udvaros, kertes családi fészek történé
sei; az édes anyaföld, amelyről csak felsőfokon lehet írni.

A szülők meghaltak, a fiúk kirepültek, és közülük elhunyt 
három. Szép kertünk legmagasabb pontján, alig 100 m-re Elek apó 
sírjától szép kopjafa áll, rajta kilenc név és négy mellett nemcsak 
a születés éve, de az elhalálozásé is be van vésve.

Réztáblára bemarattuk köszönetünket Béla bátyámnak, aki a 
legtöbbet tett a szülői hajlékért. Nemcsak méhese áll a közelben 
elárvulva, de mindenen ott van a keze munkája. Igazi székely 
ezermester volt. A 40-es évek végén került haza valahonnan Kö- 
zép-Ázsiából, ahol egy kertészet közepén kunyhót épített magá
nak, és takarékos munkára próbálta szoktatni a muzsikokat. A 
háború veszedelmeit megúszta, de majdnem halálra lincselték, 
amiért nem engedte meg, hogy fele krumpli, fele répa a földben 
maradjon. (Ezt saját jussuknak tekintették a muzsikok.)

Első alma materem

A kisebbségi sorsban küzdelmesen élő faluközösségünkben 
igazi demokráciát ismertünk meg. Szüléinktől azt tanultuk, hogy 
minden embertársunkra nézzük fel, mindenkiben tiszteljünk va
lamit, ami bennünk nincsen meg.

Romániában hétéves kortól kezdődött az iskola. Négy kisbaco
ni elemi osztály után, vagyis tizenegyéves kortól nyolc éven át 
következett az I. számú alma mater, az ősi sepsiszentgyörgyi 
Székely Mikó Kollégium (SZMK) nevelése. Itt a tanítványokkal 
való örökös törődés, a mind több tanulótársamért felelős kollégi
umi önkormányzati feladatok -  vigilség (éjjeli őrség), kurzorság

37



(kapuőrség), asztal- és szobafőnökség, appáritorság (intemátusi 
felelősség) -, no meg kiváló tanárok készítettek fel az életre. Itt áll 
előttem ma is Debreczy Sándor, aki „Körösi Csorna Sándor csodá
latos élete" címmel a nagy székely ifjúkori életét feltárta, majd 
Kolozsvárt egyetemi tanár lett; Székely Zoltán Európa-szerte is
mert régész, múzeumigazgató; Szabó Árpád matematikus, ugyan
csak meghívták egyetemi tanárnak Kolozsvárra; Konsza Samu, 
akit népköltészeti gyűjtőmunkája alapján Kriza Jánossal egy sor
ban említenek; Bágya András, aki elismert zeneszerző, de sorban 
a többieket is említhetném.

Az igazi tanári hivatást is Konsza tanár úr, első osztályfőnö
künk fogalmazta meg legszebben. Alacsony, szemüveges, igény
telen külsejével, 61 évvel ezelőtt robogott be közénk és mondta: 
„Gyerekek, itt áll előttetek a világ legboldogabb embere, a peda
gógus!" És csodálkozó, kétkedő szemeinkbe nézve folytatta: 
;,Igen, igen! Bevenni és kisugározni, kisugározni minél nagyobb 
hatásfokkal, bennetek megvalósulni látni mindazt, amit megál
modtunk, általatok örökké élni! Ez a pedagógus. Van-e ennél 
szebb hivatás?"

Eleinte nehéz volt ezeket a nemes szavakat befogadni. Amikor 
két kilométeres gyaloglás után jó Apám Nagybaconban feltett a 
sepsiszentgyörgyi buszra, egyelőre a gyönyörű táj, a Hatodi-há- 
gó, a Hargita és a Baróti-hegység elválasztója, majd Málnásfürdő
től a vasút és a „nagy folyó", az Olt kötötte le minden figyelme
met. Akkor, tizenegyéves korban ültem először közúti járműre, és 
akkor volt először magamra szabott egyszerű ruhám. Eladdig 
bátyáim levetett holmiját hordtam. Szentgyörgyön a pedellus 
(iskolai altiszt) Csabai bácsi várt, akivel Édesapám korábban elő
készítette az érkezésemet. Legalább ötvenszer kellett még meg
tennem a nyolc év alatt a kereken 40 km-es utat. Minden év elején 
jól felpakolt, egész vágású szekér hozta utánam a fát, a zsákos 
terményt, gyümölcsöt a konviktusnak (diákotthonnak), hogy le
gyen mit ennünk. Ez így volt minden tanulónál.

Emellett jól kellett tanulnom, hogy ne kelljen tandíjat fizetnem. 
És érkezésem után másnap már jelentkezett a bibarcfalvi tanítvá
nyom, majd ahogy teltek az évek, jött még egy-kettő melléje. 
Ruházkodásomat a legációkkal (egyházi megbízatásokkal a nagy
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ünnepeken) keresett pénzzel oldottam meg. Már ötödikes korom
tól jutott nekem jó jegyeim alapján egy-egy kis eklézsia (egyház- 
község). Erdővidéken Bodos, Biharcfalva, Kisbacon, Magyarher- 
mány látott engem a szószéken, a háromszéki Szépmezőn Kézdi- 
martonfalva, Alsócsemáton tett próbára.

Sepsiszentgyörgyön a XIX. század közepéig hiányzott egy fel
sőbbfokú képesítést biztosító iskola. Ezt az űrt volt hivatott pótol
ni az 1859-ben alapított gimnázium. 1869-ben tervbe vették az 
állandó iskolaépület felépítését. A közadakozás mellett a szüksé
ges tőke legnagyobb részét gróf Mikó Imre, „Erdély Széchenyije" 
60 000 forintos adománya jelentette. Az intézmény a mecénás 
iránti tiszteletből a Székely Mikó Kollégium nevet kapta. 1893. 
szeptember 10-én avatták fel a főgimnázium új épületét, és a tanév 
végén megtartották az első érettségi vizsgát. Sepsiszentgyörgyön 
1892-ben 50 növendékkel megkezdte működését Erdély egyetlen 
óvónőképző intézete is, mely később Állami Tanítóképzővé ala
kult. 1910-re elkészült a Wellenreiter sörgyár telkén -  a mai Mihai 
Viteazul Líceum -  a képző impozáns épülete.

1940 tavaszán, hajnali 3 /4  3-kor erős földrengés rázta meg a 
várost. A Mikó is jelentősen megrongálódott. Az intemátus má
sodik emeleti folyosója behajlott, a kémények ledőltek. Szerencse, 
hogy nem volt nyitva a lejárati ajtó, mert sokunkat megsebesített 
volna a tömérdek lezúduló tégla. A déli oktatási szárnyon beom
lott a kémiai szertár födémé és a két emeletet átfogó díszterem. A 
vasgerendák és a törmelékek a nagy vaskályhát, mint cilindert 
lapították össze. Ha néhány órával később következik be a ka
tasztrófa, több száz diákot és gimnazista lányt temetett volna 
maga alá az istentisztelet alatt a törmelék. A tanárok székei és a 
szószék az északi oldalon sértetlenek maradtak. Több hetes sza
badságot kaptunk, majd tanulmányainkat a Tanítóképzőben foly
tattuk. A mi osztályunk ott is érettségizett. Több gyárépület is 
megrongálódott és leomlott a kéményük.

A modem városkép kialakításán munkálkodó városatyák és 
felelős beosztású tisztségviselők közül kiemelést érdemelnek: Ha- 
tolykai Pótsa József (1826-1892), a város nagyhírű polgármestere, 
akinek hivatala alatt vált Sepsiszentgyörgy igazi várossá, ifj. Gödri 
Ferenc (1862-1913), aki 18 évi polgármesteri ténykedése során
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virágzó gazdasági és kulturális életet teremtett, s akinek nevéhez 
a város címerének megtervezése (1898) fűződik. Fia, ugyancsak 
Ferenc rajztanárunk volt és jónevű festő. Tárlatait szívesen láto
gattuk, és lelkesen segítettünk neki minden év végén a diákok 
munkáiból álló kiállításokban.

A város közintézetei közt említést érdemel a református és a 
katolikus templom és egy katonai nevelőház. Kaszinója is van a 
kis városnak, melynek az 1934-42-es években 15 ezer lakója volt, 
majdnem mind magyar. Ma 70-80 ezer a lakosok száma, és főleg 
a szocreál blokkokban sok a román. A magyarok száma azonban 
még mindig sokkal több, mint más népességeké.

A város jelképe a szép református vártemplom, mely a XTV. 
század végén vagy a XV. század elején gótikus stílusban épült, 
mai formáját a XVI. század közepén történt átalakítás után nyerte. 
A sorozatos földrengések a templom boltozatát megrongálták, s 
csak a keleti részén maradt meg az eredeti hálóboltozat. Az 1802- 
es földrengés alkalmával a bástyatorony és a várfal összeomlott. 
Az új torony 1829-ben épült fel. A város építészeti emlékeinek 
külön színfoltját adják Kos Károly sepsiszentgyörgyi épületei. A 
székely népi építészet tanulmányozása alapján tervezte meg a 
monumentális Székely Nemzeti Múzeumot, Szemerja felé, a mai 
Kos Károly utcában (1911-12), a Székely Mikó Leányinternátus 
(1926, ma Textilipari Lícium), a ref. elemi iskola (1930), a várme
gyei közkórház (1914) épületeit és néhány lakóházat.

A város központjában elterülő szép park kialakítása 1880-ban 
kezdődött.

A volt református SZMK történetét Tompa Ernő agrármérnök 
újságíró öcsém, Pótsa József: Háromszék vármegye emlékkönyve, 1899 
c. műve alapján 1990 februárjában állította össze, és a mai hely
zetről, a sok átszervezésről pótlólag is sok adatot küldött. Ebbe a 
főleg szakmai memoár jellegű írásba ezek nem fémek bele. Aki 
részletesebb méltatásra kíváncsi, készségesen bocsátom rendelke
zésre a forrásokat. A Csutak Vilmos igazgató által 1929-ben a 
Székely Nemzeti Múzeum 50 éves jubileumára kiadott évkönyv 
is remek forrás. Ezt a nagyszerű pedagógust, tudós történészt 
1936-ban kísértük utolsó útjára a vártemplom régi temetőjében. A 
várfal délnyugati oldalán húzódó kriptasor utolsó, harmadik
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kriptájától a „Kisbaconi Tom
pa család" négy halottja ép
pen rálát a nagytekintélyű 
ember sírjára. A másodiko
sok szép koszorúját Tordai 
Dezső osztálytársammal he
lyeztük a sírra 60 évvel eze
lőtt.

Pótsa József említett mű
vének előszavából idézek:
„Mert az ezred év munkájá
ban becsülettel részt vettünk, 
mi Szent István birodalmá
nak egyenjogú magyar pol
gárai vagyunk. Mert nincs 
föld e hazában, hol mi ma
gyar testvéreinkkel a honvé
delemben s a létért való küz
delem csatáiban vérünkkel 
ne áztattuk volna a magyar földet. 1895. dec. 20."

A századfordulón az SZMK-nak már kétemeletes kényelmes 
intemátusa is volt, kb. 15 szobával, 100-100 tanulóval. Ezekre a 
fiúkra emeletenként egy-egy appáritor vigyázott, aki teljhatalmú 
felügyelő volt. Ugyan a II. emeleti kettes számú háló mellett egy 
nőtlen tanárnak is volt szobája, de alig vettük észre. Ha rendkívüli 
fegyelmezetlenségre kerül sor, az illetőnek a neve bekerült a 
könyvbe. Andrássy Tivadar (Daszi) hetente kétszer raportot tartott, 
melyen a kisebbek kormost kaptak, vagy sokszor le kellett írni 
valami építő szöveget (ha például egy napon nem mostak lábat 
és piszkos volt a körmük, vagy a tanulóban beszélgettek), a 
nagyobbaktól rövidebb-hosszabb időre megvonták a kimenőt, 
netán a szülőknek írt Daszi, aki minden diákját jobban ismerte, 
mint az apja.

Már akkor 14 ezer kötetes volt a könyvtár. Az egyik kötés 
mélyén magyar címer rejtőzött; ez lett osztályunk ereklyéje. Sor
ban őriztük egy-egy hónapig. Vajon most kinél van? És minden 
nap vártuk a budapesti harangszót. Azt az arcunkon végigvibráló
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felemelő érzést csak az tudja megérteni, aki mindig másodrendű 
polgár maradt hazájában. Március 15-én mindenki felöltötte ün
neplőjét, a konviktusban gyönyörű imát mondott az egyik nyol
cadikos úr -  természetesen virágnyelven - , a tanárok nem felel
tettek, mi nem zsibongtunk a folyosón, az udvaron, csak ábrán
doztunk a szabadságról, és versengtünk, hogy ki tud több Petőfi- 
verset. Nagyszerű történelem könyvekhez jutottunk hozzá, s 
megcsonkított hazánk földrajzát jobban ismertük, mint „Nagy- 
Romániáét"

Az önképzőkörben Körösi Csorna Sándort, Mikes Kelement, 
Gábor Áront, Benedek Eleket tanultuk, játszottuk, és saját verse
inket is elszavaltuk. Közben szidtuk Clemenceau-t, és a franciát 
csak azért tanultuk szívesen, hogyha franciával találkozunk, lete
remthessük a sárgaföldig. Négy osztály után bukaresti, brassói 
nacionalista biztosok előtt kisérettségit kellett tennünk francia 
nyelvből, földrajzból, természettanból, történelemből. Érettségiz
tető joga számunkra csak a rettegett brassói Saguna líceumnak 
volt. Alig akadt magyar felekezeti iskolában tanuló diáknak érett
ségije. Ezerszámra csellengtek állástalanul Erdély-szerte. Legfel
jebb alantas írnokként vagy napidíjas aktatologatóként tengették 
életüket. Pedig nagyszerű nyelvtanáraink négy év alatt úgy meg
tanítottak például franciára is, hogy a kisérettségin Victor Hugó
ról, Balzacról, Moliére-ről negyedórás kiselőadásokat tartottunk. 
Az említett tárgyak mellett osztályozták a magaviseletét, a rend- 
szeretetet, a hittant, a magyar nyelvet, a latint, a németet, a böl
csészetet, a természettant, a mennyiségtant, rajzot, testnevelést, 
egészségtant, vagyis összesen 15 tantárgyunk volt.

1-10-es érdemjegyek voltak. Négyestől lefele különböző foko
zatokkal bukhatott meg a diák. Nekem egyszer volt színtiszta 
10-esem. Észak-Erdély visszacsatolása után az 1-es volt a legjobb, 
5-össel bukott az ember.

Itt áll előttem a sepsiszentgyörgyi ref. SZMK gimnáziumának 
és polgári leányiskolájának évkönyve az 1941-42. tanévről, fenn
állásának nyolcvanharmadik évéről; benne Gróf László, Tompa 
Károly és Tordai Dezső mind a 15 tantárgya vastag egyessel 
értékelve, a 26 osztálytárs között.
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A 124 oldalas évkönyv fejezetei:
I. Gimnázium.
1. A sepsiszentgyörgyi ref. SZMK rövid története,
2. Mit üzen Széchenyi a székely ifjúságnak?
3. Az iskolai év rövid története (megnyitás, épületek, tanárok 

katonai átképzése, tehetségmentés, személyi hírek, iskolalátoga
tások, iskolánk vallásos élete, intemátus, menza, cserkészet, ön
képzőkör, Mikó iskolaszövetkezetünk, diákkaptár mozgalom, 
sportkör, alapítványok, adományok, kedvezmények, az iskolai év 
bezárása),

4. Tanári testület,
5. A tanulók érdemsorozata,
6. Érettségi vizsgák,
7. Jutalmazottak névsora,
8. Statisztika,
9. Tájékoztató az 1942^43. iskolai évre,
10. Tankönyvjegyzék.
11. Polgári leányiskola.
Nagyjából ugyanazok a pontok, mint a gimnáziumnál.
Az 1969-ben megjelent, szintén 124 oldalas 1. sz. líceum, Sepsi- 

szentgyörgy monográfiája, 1859-1969. a 110. jubileumi évről még 
nívósabb tájékoztatást ad. Természetesen egy N. Ceausescu idézet
tel kellett kezdeni: „Az iskola jó szakembereket is, felvilágosult 
állampolgárokat is kell hogy neveljen a társadalomnak; olyan 
széles látókörű, kezdeményező szellemű embereket, akik fogéko
nyak minden iránt, ami új, ami előremutató, s akik társadalmi 
kötelezettségeiket magas fokú felelősségérzettel teljesítik."

Újságíró öcsém mondta el, hogy ebben az időben csak egyhar
madnyi időt kellett dolgozniuk. A „Kárpátok géniuszának" kb. 
200 fős sleppje a főnök nevében ontotta az anyagot, s mint ahogy 
nálunk Rákositól, ott mindent Ceausescutól kellett indítani.

Tehát a Székelyföld déli peremén, Háromszék központjában a 
székely népi akarat alapított kollégiumot, a levert szabadság után 
egy évtizeddel. Miként másutt is a Székelyföldön, például Szé- 
kelykeresztúron, a helyi lakosság kezdeményezéséből és anyagi 
áldozatvállalása árán emeltek új középiskolákat. A legnagyobb 
alapítványt tevő Mikó Imre, bár csak gyermekkorát töltötte Há

43



romszéken, lelki kapcsolatát soha nem szakította meg a szülőföld
jével; én ama földet kimondhatatlanul szeretem, s ahhoz most 
is, mint életemben mindig, kegyelettel vonzatom" -  idézi tőle Beke 
György. Háromszék nagy fia nemcsak a hűséget, de a serkentő 
igényt is jelképezte, ő  keltette életre annak idején a kolozsvári 
Nemzeti Színházat, újjáalkotta az Erdélyi Gazdasági Egyesületet, 
megalapította az Erdélyi Múzeum Egyesületet és egyben székhá
zat adományozott az intézménynek Kolozsvárott. Trianon után 
ez az egyesület lett az erdélyi magyarság lényegében egyetlen 
tudományos műhelye, 1948-as feloszlatásáig.

A szentgyörgyi véndiákok mai emlékezései azt bizonyítják, 
hogy az SZMK szelleme mindig az alapítótól megörökölt serken
tést jelentette. Nézzük például a következő meghívót:

„Székely Mikó Gimnázium
Meghívó
Kedves Osztálytársunk, Szeretett Mikós Véndiák!
Alma materünk örök tüze ismét fellobbant. Örömmel tuda

tunk, hogy megalakult a Székely Mikó Kollégium véndiákjainak 
társasága, melynek te is tagja vagy. Mint volt appáritor, vigil és 
hetes, kötelességeid is vannak. Ilyen kedves kötelességed az, hogy 
jelenléteddel emeld az ezévben rendezendő Mikós Napok fényét. 
Ezért szeretettel meghívunk családoddal együtt az 1991. május 31.
-  június 2. között tartandó 3 napos Nagy Világtalálkozóra, mely 
pénteken délelőtt 10 órakor kezdődik az iskola udvarán.

Az ebben az évben esedékes osztálytalálkozókat e Világtalál
kozó keretében tartjuk meg május 31-én, pénteken délután 16 órai 
kezdettel.

A Nagy Találkozót alma materünk jelenlegi igazgatósága kez
deményezésére és támogatásával rendezzük. Abaráti estebédeket 
a városunkban létező vendéglőkben tartjuk.

Kérünk, részvételedről értesíts 1991. április 30-ig, megjegyezve 
az elszállásolási óhajodat is [...]

Felkérünk minden osztály-évfolyamot, hogy a meghalt osz
tálytársaink és tanáraink emlékére a vártemplom mentén már 
létező kopjafák mellé állítsák fel a saját kopjafáikat is.

A Szervező Bizottság nevében
Harkó József elnök"
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De éppen most, 1996 tavaszán, amikor ezeket a sorokat rovom, 
futott be az újabb meghívó. „Öt év után ismét megszólal alma 
materünk kis harangja és szeretettel hívja, várja és fogadja a 
hazalátogató örökifjú véndiákjait és vendégeit Sepsiszentgyör
gyön, az 1996. aug. hó 11-én rendezendő mikós véndiák találko
zóra. A magyarok Kárpát-medencei honfoglalásának 1100. évfor
dulóját ünneplő találkozók sorában, jertek, tegyünk vallomást 
arról, hogy az kéve igen, de mi nem hullunk szét." Havadtőy 
Sándor amerikai református esperes, Kicsi Sándor, Egyed Ákos, 
Dezső András, Beke György, Incze Sándor, Domokos Géza hirdetnek 
igét és mondanak köszöntőt. Czegő Zoltán és Darvas költők verset 
szavalnak, koszorúzások történnek a vár falánál felállított mikós 
kopjafáknál, kiállítás lesz az SZMK-ban és mikós zászlófelvonás 
Harkó József elnök szavai mellett. Osztályfőnöki órák és baráti 
estebéd teszi emlékezetessé az 1991-ben is oly nagy sikert elért 
rendezvényt.

Egy székely határőrvidék alakította ki Szentgyörgyön a maga 
iskolájában, lelke szerinti tudományos, nevelési műhelyét, amely
nek hatása közel 140 éve sugárzik szét az egész tájra. Szegény 
sorsú földmíves- és polgárgyermekek százai tanulhattak ebben a 
kollégiumban ösztöndíjakból, alapítványokból. Ma az iskolának 
több mint 1700 tanulója van.

A Mikó legújabb emlékkönyvében a tudós tanárok vagy tudo
mányos rangot kivívott egykori diákok pályaképe is benne van. 
Jóleső érzéssel olvasom már az 1969-es monográfiában, hogy a 
„fáklyavivők közt nemcsak írókat, színészeket, képzőművésze
ket, zenészeket találunk. A természettudományok terén műkö
dők közül (adatok hiányában teljességre sajnos nem törekedhe
tünk) hadd említsük meg... sok erdészeti szakmunka szerzőjét: 
Tompa Károlyt, " Fiatalságához képest az SZMK-ban viszony
lag több tudós, művész, író tanult, mint mai, nagyobb, gazdagabb 
tájain a Kárpátok medencéjének. A háromszéki születésű Körösi 
Csorna Sándor nevét viselő diákkör elnöke 1908-ban Makkai Sán
dor volt. Tízéves koromban, 1933-ban Biborcfalva és Kisbacon 
határán, az Egres patak hídjánál felállított díszkapunál én köszön
töttem a kisbaconi kisiskolások részéről a püspöki vizitációra 
odaérkező nagy püspök írót.
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A korábban említett neves emberek közé tartozik Szabédi László 
költő is, aki 1959. évi öngyilkosságával tiltakozott a Bolyai Tudo
mányegyetem felszámolása ellen. Harkó József, a kollégium leg
idősebb tanára, aki minden találkozónkon részt vett, az 1991-es 
véndiákok találkozóján a következő szavakkal avatta fel az 1989 
után megint önálló magyar középiskolává lett kollégium zászla
ját: „E zászló jelkép, jelképe annak, hogy ez az iskola, ez a mikós 
szellem megújul, megerősödik, és hirdetni tudja itt és az egész 
világon, hogy erősek vagyunk, erősek leszünk, tanulni akarunk 
és túl akarunk teljesíteni minden eddigi normát."
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